
ΦυΙΛάδ. 68. 'Γόμος Η'.

©------------- «♦«■Ο Ο4&«Ο4<^ ·4-»4«-βΟ4 *O4i«KK>J ΗΗΗ<β50·ο-<>0<«0·>««·Χ>«^<

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΣ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ. Sgggggg EM ΑΘΗΝΑΙΣ TllN 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1855.
- ltJf--T - Γ0· ·»0Γ ΗΠ·> .1 ίτ/^h 171- ·,τ^&0·<τ04>*0004·ίτΟ·<»*·1τ«04·00<>φ·*Γ<>·&α4«04'&<>&*<ΓΦΟ*<Κ!'0<·

0 ΕΡΓΘΡΟΣ ΗΕΙΡΑΤΗΣ.
(Συνέχεια, δρα Φυλλ. 67.)
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Κιγά.Ιαιο? 1Β .

Η ΒασιΛιχη Kapo.il.ta έδιζαίου πληρέστατα 
πό λαμπρόν όνομα τό όποιον έφερε διά πλεονεκτη
μάτων αδιαμφισβητήτων, τά όποια ό νέος καί οξυ
δερκής πλοίαρχος αυτής έκ πρώτου βλέμματος 
άνεγνώρισε. Οί ναϋταί της ήσαν ανδρείοι καί γεγυ- 
μνασμένοι, οί ιστοί της άναλογώτατοι καί αί κε- 
ραΐαι ολίγον βεβαρυμέναι. ό Ούΐλδερ ηύδαιμόνισεν 
εαυτόν διά τήν επιτυχίαν πλοίου τοιούτου καί εις 
τό βλέμμα του άπήστραψεν εσωτερική εΰγενής υ
περηφάνεια.

Τό πλήρωμα ΰπό τάς διαταγάς τοΰ ποωοάτου, 
περί τόν έργάτην ήθροισμένον, ήρχιζε νά άνασύρη 
τόν καλών. II έργασίχ δέ αύτη καθαρότατα έξει- 
κόνιζεν, ούτως είπεΐν, καί εύαρέστως είς τοΰ; ό- 

φθαλμοΰ; πλοιάρχου έπεδείκνυε τάς σωματικά; 
δυνάμεις τών ναυτών. Τά κινήματά των ήσαν ζωη
ρά, τακτιχά. ενεργητικότατα, αί δέ φωναίτων εύη- 
χεΐς καί χαρμόσυνοι.

ός δια νά δοκιμώση δέ τήν έπιρροήντου δ νέο; 
πλοίαρχος ύψωσε τήν φωνήν έν μέσω τών ασμάτων 
τοϋ πληρώαατο:, κα'ι έψαλεν άσμά τι έξ εκείνων 
δι’ ών ό αξιωματικός ένθαίρύ-ει έργαζομένους τοϋ; 
ναύτας· τόσον δέ γλυκεία ήτον ή φωνή το*υ καί έν
τονος καί μεγαλοπρεπής, ώστε οί ναϋται άνετινά- 
χθησαν ώς ϊππο; ζωηρός άκόύσας τό πρόσταγμα, 

[καί έκαστος έρριψε βλέμμα αγάπης καί θαυμασμόν 
έπ'ι τόν νέον πλοίαρχον. Ούτο; δέ, ευχαριστηθείς 

,διά τήν έπιτυχίαν, έμειδίασε καί άποσυρθείς πάλιν 
εις τήν πρύμνη) , εΰρέθη κατέναντι τής κυρία; 
Ούιλης.

Τής αγαθής τκύτ^ς γυναικός ή φυσιογνωμία έ- 
ξεικόνιζεν άκρον θαυμασμόν.

— Μετά τήν γνώμην τήν όποίαν έξεφέρετε περί 
τοϋ πλοίου, ειπεν ή παιδαγωγός έν ψυχρά ειρω
νεία,ποτέ δέν έπερίμενα νά σας ευρώ έδώ.

—- Ελπ ίζω, κυρία μου. άπε^ρίθη ό Ούίλδεο. ότι
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δτι ούδέ σχο'-νίον ε'<
δέν άμβλυνε τήν πορείαν τη; 
κράν δεδεμένην είς 
νά τρέχ,η 
τευεν ώς 
είς 
τις 
έκείνην 
αετ:

τήν θάλ.ασσαν πίπτον 
Είδε δέ λέμβον μι

ς τό πλοΐον, δπερ άρχισαν ήδη 
τήν έσυρε μεθ’ έαυτοϋ καί τήν έταλάν- 

ό άνεμος τό πτερόν. ό Ούίλδερ ήρώτησεν 
Όΐον άνήκεν ή λέμβος αυτή καί ύπαξιωματικό; 
?οϋ έδειξε τόν Ίωή Ιωράμ έπιθεωροΰντα κατ’ 

τήν στιγμήν παλαιού; τινα; λογαριασμού; 
_ ,·ά ναύτου οφειλέτου καί φυγοδίκου.

Τόσον δέ προσηλωμένος ήν είς τήν άργυρολογίαν 
ό τίμιος Ίωή, ώστε ούδ’ έφαίνετο καν προσεχών 
είς τά περί αύτόν γινόμενα. — Αλλ? άφοϋ ετελειωσε 
τάς υποθέσεις αύτοΰ, έπλησίασε πρός τόν Ούίλδερ 
καί χαιρετήσας αύτόν ώς πλοίαρχον, τώ ηυχηθη 
αίσιον πλοϋν

—Έκάματε χρυσήν δουλειά, είς τήν ψυχήν μου, 
Κ. πλοίαρχε, είπε τελευτών τόν λόγον, έλπίζω δέ 
ότι καί τό ταξείδιόν σας δέν θά διαρκέσν) πολύ. 
Από τό μεσημεριού καί έκεϊ ό δροσερός άνεμος θά 
φουσκόντι τά πανία σας, ώστε θά παραπλεύσετε ο- 
λην τήν παραλίαν ταχέως καί τό πρωί θα ησθε 
πολύ ανοικτά· καθώς παρατηρώ μάλιστα άπό τά 
ιίεμ/άια, ό άνεμος θά σάς σπρώξη άνατολικά πε

ι ρισσότερον άφ’ όσον θέλετε.
— Καί πόσον τάχα στοχάζεσαι ότι θά διαρκέση 

Ιτό ταξείδιόν μου·, ήρώτησεν ο Ουϊλδερ ταπείνωσα; 
I τήν φωνήν δπως μή ακουσθρ ειμη άπό μόνον τον 

ξενοδόχου.
Ο ίωράμ έρριψε βλέμμα λαθραίου περί εαυτόν, 

|καί ίδών δτι οϋδείς ήτο δυνατόν να τον άκουστ;, 
ό συνήθως σοβαρόν πρόσωπόν του διά 

:ονηρίας, δ εύρεν έναπομένον έν τή 
τοϋ έγκεφάλου του καί θεις τόν 

ής ρινός, εί· 

σά; εϊναι γνωστόν το δυστύχημα τό όποιον συνέβη!< 
εί·: τόν κυβερνήτην τοϋ πλοίου τούτου. I1

— Βεβαίως, ήκουσα μάλιστα οτι εξέλεξαν είς| 
άντικατάστασίν του άλλον πλοίαρχον επίσης έμ-| 
πείσου" άλλ’ όμως έάν καλώ; σκεφθήτε τό πράγμα 
δέν θά έύρετε παράδοξον τήν άπορίαν μου διότι σάς 
βλέπω έδώ.

—■ Ισως μετά τήν συνομιλίαν μας κακήν έλάβετε] 
πειϊ τής ικανότητάς μου ιδέαν’ ελπίζω όμως ότι άμα 
έξέλθωμεν είς τό πέλαγος καί μέ ίδήτε κυβερνών-Ι 
τα θά μεταβάλετε γνώμην.

— Απατάσθε, κύριε, ώς πρός τά; περί ύμών| 
κρίσεις μου· έγώ σάς έθεώρησα έξ αρχής καί σάς 
θεωρώ πάντοτε ώ; έγκρατέστατον τής επιστήμη; 
σας, καί ήδη μάλιστα ύπέρ ποτέ διότι βλέπω δτι 
δέν οπισθοδρομείτε άπέναντι τών κινδύνων. Ελπί-1 
ζομεν οπωσδήποτε οτι καί οί κίνδυνοι περί τών] 
οποίων έλέγετε δέν θά είναι τόσον μεγάλοι· διότι 
άλλως δέν θά περιεφρονεΐτε αύτού; τόσον εύκόλως 
διά νά μάς συνοδεύσετε.

— Μεγάλως μέ αδικείτε, κυρία, άπεκρίθη ό! 
Ούίλδερ μετά ζέσεως· δέν ύπάρχει κίνδυνος τόν 
όποιον νά μήν είμαι έτοιμος νά καταφρονήσω διά 
νά σάς ύπεοασπισθώ, ύμάς καί τήν νέαν σύντρο
φόν σας.

Καί λέγων ταϋτα παρετήρει τήν Γερτρούδην 
ήτις τόν ήκροάζετο μετά προσοχής.

— Καί αύτή ή ιδία σύντροφός μου χρεωστεϊ νά 
σάς εύγνωμονή διά τήν ίπποτικήν σας άφοσίωσιν,Ι 
έπανέλαβεν ή παιδαγωγός έν πλειοτέρα ειλικρί
νεια. Ο ένθερμότερος ύπερασπιστής σας, νέε μου 
φίλε, sivat ή ανεξήγητος επιθυμία τήν οποίαν έχω 
είς τό νά πιστεύσω τήν ειλικρίνειαν σας. Αλλ’ έ- 
πειδή τό πλοΐον έχει ανάγκην τής κυβερνήσεώς σας, 
δέν θά σάς άπασχολήσω περισσότερον· θά λάβω- 
μεν δέ εύκαιρίαν νά κρίνωμεν περί τής καλής σας 
θελήσεως καί περί τής ικανότητάς σας . 
πόν, Γερτρούδη αγαπητή μου κόρη, άς 
είς τήν θέσιν μας· τάς γυναίκας πάντοτε 
ροΰν οχληράς είς τό κατάστρωμα τοϋ πλοίου, καί I 
κυρίως όταν οί ναϋται έχουν εργασίαν τόσον σπου- 
δαίαν.

ό Ούίλδερ δέν άπεκρίθη, οί οφθαλμοί του όμως 
εύγλωττότατα έλεγον είς τήν Γεετρούδην οτι ποτέ 
ή παρουσία της δέν τώ ήτον οχληρά" αυτή όμως 
ήκολούθησεν έρυθριώσα τήν κυρίαν Ούίλην, καί διέ- 
κοψεν ουτω διάλογον, τόν όποιον ό νέος εύχαρίστως 
ήθελεν εξακολουθήσει μέχρι; δτου ήναγκάζετο νά 
άναλάβη τήν διοίκησιν τοϋ πλοίου άπό τάς χεΐραςίκαλό καί ρίψε το είς 
τοϋ πρωράτου.

Εν τούτοι; ή άγκυρα άνεσύρθη, τά ιστία άνε- 
πτύσσοντο έπί τών κεραιών, τό δέ πλοΐον έσ 
πρώραν πρός τό στόμιον 
δερ, άπαν αύτοΰ τό πνεϋμα αφιέρωσα; είς τό κα
θήκον του, έλησμόνησεν έπί στιγμήν πάν άλλο αί
σθημα. — Εστρεψε τό πλοΐον πρός τόν άνεμον, 
εςήτασε τήν έξάρτησίν του καί έρριψε τέλος βλέμ-Ιδερ" διότι πώ. 
μα επί τής πλευρά; τής Καρολίνης όπως βεβαιωθήιχος, ώς έι

έκόσμησε 
λειψάνου τινός w 
τελευταία γωνία 
δάκτυλον έπί

—. Δέν έδωσα ώραίαν 
ζ.τήτας τοϋ πλοίου ;

— Είπες περισσότερα 
κρίθη ό Ούίλδερ.

— Τί νά το κάμης! 
ήμπορώ νά έχω, ποτέ δμως. 
τέρας περιστάσεις δέν ρεοϋ 

I τοϋ πνεύματος, προσέθηκεν ό ξενοδόχος τής ζάχ- 
ύτε τά 

τά χρήματα λεί- 
θά άναθρέψν) κανένας τά παιδία του , 

ις όπισθοδρο- 
»ς, η τη,

έγγύησιν είς τούς ίσιο-

• · · · Λοι- 
ύπάγω’ζεν 
τάς θεω- έγώ άλλα ελαττώματα 

, ούδέ είς τάς κρισιμω- 
έλειψεν ή δραστηριότη;

κόρασ· Διότι όταν τό πνεϋμα ηναι νωθρόν, ου' 
χρήματα δέν έρχονται, και όταν τά χρήματι 
πουν, πώς θά άναθρέψν) κανένας τά πα~ 
Επειτα, και τό άλλο, μόνος ό ανόητος ι 

Ιμει οσάκις φίλος λάβη άνάγκην ή τής χειοός, 
ίγλώσσης του· διότι, λέγει μία παροιμία, κάμε τό 

;ίς τόν ’γιαλό" εκείνο θα ευρεθή 

μίαν ήμέραν.
— Εχεις λαμπρά; άρχάς, τή άλοθεία, Κύριε 

ρεψεΙ’Ιωοάμ, καί μέ αύτάς αργά ή γρήγορα ελπίζω οτι 
οϋ λιμένος. ό δέ Ού'ίλ-Ιθά ύψωθής είς τόν κόσμον άλλα έλησμόνησες^νά 

μοϋ άποκο'.θής είς τήν έρώτησίν μου, αν τό ταςει- 
;ϊ-Ιδιόν μου θά διαρκέσω πολύ η ολίγον ;

— Μόνον αύτό δέν τό ήξευρω, πλοίαρχε Ούίλ- 
είναι δυνατόν ένας πτωχός ξενοδό- 

μέ, νά μαντεύση άπό ποιον μέρος θά φυ

σησή ό άνεμος; ό άξιός προκάτοχός σας, ό όποιος 
τώρα κοίτεται εις τόν θάλαμόν του εκαμνε τήν Κα- 
poMrar δ,τι ήθελε, ώ; άν νά ήτον έδική του· δία- 
τί καί σείς δέν κάμνετε τό ίδιον, άφοϋ μάλιστα έ- 
συστηθήκετε τόσον στενώ; ’Ελπίζω νά ακούσω μίαν 
ήμέραν δτι έκάμετε τήν τύχην σας καί δτι έδικαι- 
ώσατε εντελώς δσα καλά είπα διά σάς.

ύ Ούίλδερ κατηράσθη έκ βάθους καρδίας τήν 
έπιφύλαξιν καί έχεμυθίαν τοϋ άθλίου συνενόχου του, 
είδε δέ προφανώς δτι ό κάπηλος έφοβεΐτο μή ένο- 
χοποιηθή καί άπελπίσθη δτι ήθελε λάβει παρ’ αύ- 
τοϋ νύξιν τινά περί τών σκοπών τοϋ Ερυθρού Πει- 
ρατοϋ. Ούχ ήττον δμως έπειράθη τελευταίαν άπό- 
πείραν.

— Φίλε ’ΐωράμ, είπε’ βλέπεις δτι δέν είναι και
ρός αστεϊσμών, διότι τό πλοΐον τρέχει ταχέως 
Γνωρίζεις τήν επιστολήν τήν όποιαν έλαβα σήμε
ρον τό πρωί;

— Καλέ τί λέγεις, πλοίαρχε ; άπεκρίθη ό ξενο
δόχος έν απορία υποκριτικωτάτ7)" μήπως μέ νομί
ζει; ταχυδρόμον ; Πώς θέλεις, έγώ άπό τό μαγει- 
ρεΐόν μου νά γνωρίζω τάς έπιστολάσ αί όποΐαι ςέλ- 
λονται είς Νευπόρ;

— Α! άθλιε εϊπεν έν έαυτώ ό νέος ναύτης, ού
τε ή πονηρία σοΰ λείπει, ούτε ή ανανδρία. Επειτα 
δέ μεγαλοφώνως προσέθηκεν — Αλλά άν δχι άλλο 
τι, τούλάχιστον δέν θά μοϋ είπής κάν, έάν άμέ
σως θά τρέξωσι κατόπιν μου, ή άν πρέπει άνηκτά 
είς τό πέλαγος νά σταματήσω τό πλοΐον ύπό ό- 
ποιανδήποτε πρόφασιν καί έκεΐ νά τούς περιμείνω ;

—· Παραδόξους ερωτήσεις κάμνεις, μά τήν ψυ
χήν μου, πλοίαρχε, καί κυρίως ένώ όμιλεΐς εις άν
θρωπον ό όποιος έχει σήμερον είκοσι πέντε έτη νά 
ταξειδεύσ·/). Μολοντούτο, άν ή μνήμη μου δέν μέ ά
πατα, τό καλήτερον δπου έχεις νά κάμτις είναι νά 
μιμηθής τούς άλλους πλοιάρχους’ δηλαδή, νά βά- 
λνις πλώρην είς τήν νοτιάν, έως δτου περάσεις τάς 
νήσους, έπειτα νά κρατήσγς τακτικόν λογαριασμόν 
τοϋ άέρος καί τοϋ ξεπέσματος καί ουτω νά άποφύ- 
γης τάς υφάλου; καί τά; σύρτεις αί όποΐαι θά σέ 
κάμνουν νά παραδρομίζη,ς.

Τόν διάλογον τούτον διέκοψε βροντώδης καί αι
φνίδιος ή φωνή τοϋ πρωράτου έπιτάττοντος είς τούς 
ναύτας.

—■ Πρός τόν άνεμον ! έκραξεν ούτος πρό; τόν πη
δαλιούχον, έπάνω είς τόν άνεμον, διότι θά πέσωμεν 
είς τόν σωματέμπορο·?.

Ο Ούίλδερ καί ό οίνοπώλης διεταράχθησαν ώσεί 
άμφότεροι εδρισκον κινδιοώδη τήν γειτνίασιν τοϋ 
πλοίου τούτου.

— Κύριε ’ΐωοάμ, είπε τότε πρό; τόν οίνοπώλην 
ό πλοίαρχος, καιρός είναι έγώ μέν νά άναλάβω τά 
χρέη μου, σύ δέ νά καταβής είς τήν λέμβον σου, 
έκτός άν θέλης νά ταξειδεύστις μαζή μας.

■— Ναι, ναι, έγώ πραγματικώς έλησμόνησα δτι 
τό πλοΐον απομακρύνεται· πρέπει νά άποχωρισθώ 
άπό ύμάς άν καί μέ μεγάλην μου λύπην, ίγιαίνετε 

λοιπόν, σάς εύχομαι καλόν άνεμον, καλόν κατευό- 
διον καί ταχεΐαν άντάμωσιν.

Ο Ίωράμ κατέβη, ταϋτα εΐπών, είς τήν λέαβον 
του, ήτις λυθεΐσα άπό τοϋ πλοίου καί μή συρόμενη 
πλέον ύπ’ αύτού, έμεινεν ακίνητος· ή δέ Καρο '.ίί,κι. 
κύκλον χαράξασα περί έαυτήν, ήκολούθησε τήν πο
ρείαν της, ω; έλεφας, άπό τών ώμων τοϋ οποίου 
άφίπταται χρυσαλίς.

Καί τότε ό Ούίλδερ ήκολούθησε διά τοϋ βλέμ
ματος έπί στιγμήν τήν λέμβον τοϋ οίνοπώλου, καί 
έφάνη βυθισθεΐς είς διαλογισμούς. Αλλ’ ή προσοχή 
του καί πάλιν έταράχθη ύπό τής φωνής τοΰ πρω
ράτου.

— Παράλληλα πρός τόν άνεμον καί απολύσετε 
τά μικρά ιστία* άλλέως δέν θά προσπεράσωμεν τόν 
σωματέμπορου· τό πηδάλιον πρός τόν άνεμον, σάς 
λέγω, έπάνω εις τόν άνεμον.

0 Ούίλδερ προύχώρησε πρός τό έπί τής πρύμνης 
ύψωμα δπως παρατηρήσν) καί έκεΐ άνεϋρε τήν Κυρίαν 
Ούϊλην μετά τής Γερτοούδης θεωρούσης τό ξένον 
πλοΐον έν άφελεΐ θαυμασμώ.

— Γελάσετε δσον θέλετε μέ εμέ, έλεγεν ή νεάνι; 
πεποιθότως· ίσως είμαι άστατος καί δειλή, άλλά 
μέ άκραν μου εύχαρίστησιν θά άφινα τήν Βασι.Ιι- 
κηκ αύτήν KapoMrav καί θά έταξείδευον μέ τό 
ώραιότατον αύτό πλοΐον τό όποιον βλέπομεν.

— Είναι θαυμάσιον, τή άληθεία, άπεκρίθη ή 
παιδαγωγός, δέν βλέπω δμως καί κατά τί ύπερέχει 
τούτου είς τό όποιον είμεθα.

— Μέ οποίαν τάξιν καί συμμετρίαν είναι δια
τεθειμένα τά σχοινία του δλα ! θαρρείς δτι είναι 
θαλάσσιον πτηνόν πετών έπάνω είς τό ύδωρ.

— Εάν ώριζες ρητώς τήν νήσσαν, ύπέλαβεν ή 
κυρία Ούΐλη μειδιώσα, ή σύγκρισις θά ήτο προσφυε- 
στέρα καί ναυτίκωτέρα. όπως δήποτε έκ τής κλί- 
σεως τήν οποίαν δεικνύεις είς τά ναυτικά, προαι- 
σθάν ομαι δτι θά ύπανδρευθής ναυτικόν.

Η Γερτρούδη ήρυθρίασεν ελαφρώς, κατά τήν 
στιγμήν δ’ εκείνην τό βλέμμα τη; κατέλαβε τό 
βλέμμα τοΰ Ούίλδερ προσηλωμένου έπ’ αύτής· σιω
πηλή έ’με'-υε καί τό έρύθημα τώυ παρειώυ της κα
τέστη ζωηρότερου, άλλά τό έκ ψιάθου σκιάδιόν τη; 
άπέκρυψε συγχρόνως τό προσώπου καί τήν τα
ραχήν της.

— Δέν μοϋ αποκρίνεσαι, φιλτάτη μου κόρη ς 
έπανέλαβεν ή παιδαγωγός· μέ κάμνεις νά ύποθέσω 
δτι έξέλαβες διά σπουδαίους τούς λόγους μου.

— Ω ! δχι, δά, δχι, άπεκρίθη ψυχρώ; ή Γερτρού
δη· ή θάλασσα είνάι άστατος ώστε δέν εϊναι δυνατόν 
νά μοϋ άρέσκτΓ άλλ είπέτε μου, κυρία Ούιλη, τό 
πλοΐον αύτό τό όποιον πλησιάζομεν, βασιλικόν 
είναι; διότι έχει δψιν πολ.εμικήν, διά νά μήν είπώ 
απειλητικήν.

e . ' X si Ν
— Ο πρωρατη; ηχούσα και το είπε τρις ηόη 

σωματεμπορικόν.
— Σωματεμπορικόν! πόσον λοιπόν εξαπατά 

ή ώραιότης καί ή συμμετρία του ! Ποτέ πλέον δέν 
θά πιστεύω τό εξωτερικόν, άιροϋ πλοΐον τόσον ώ- 
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ραίον χρησιμεύει εις τοιοΰτον ουτιδανόν έμπόριον. ·
— Α ! ναι, ή ώραιότη; του είναι απατηλή, εί- ι 

πεν ύπολαβών ό Ούΐλδερ έν σκιρτήματι σπασμω- 
δικώ καί άκουσίω· όρκον δύναμαι νά λάβω ότι 
ποτέ πλοϊον άτιμότερον καί προδοτικώτερον αύτοϋ 
δέν επλευσεν είς τόν ώκεανόν.

Σιωπή άκρα διεδέχθη τούς λόγου; τούτους· Μετ 
έκπλήξεως ή Κυρία Ούΐλη παρετήρησε τό τετα- 
ραγμένον πρόσωπον τοϋ νεανίου, έπειτα έταπεί- 
νωσε τό βλέμμα πρό; τήν θάλασσαν. Η δέ Γερ
τρούδη διέμεινεν έστηριγμένη έπί τών κιγκλίδων 
τή; πρύμνης άποκρύπτουσα τό πρόσωπόν της άπό 
τόν Ούΐλδερ.

Αλλ’ ή ταραχή καί ό θόρυβος 8ν οί εργαζόμενοι ■ 
ναΰται έποίουν διεσκέδασαν πάντα; αϊτών τούς ■ 
διαλογισμούς. Διότι ή Καρο.11>·α έξελθοΰσα τοϋ > 
στομίου τοϋ λιμένος, είχεν ένώπιον αύτής τό σω
ματεμπορικόν πλοϊον, καί έπρόκειτο νά περάση - 
αΰτό προσήνεμος. Τό μέτρον δέ τούτο λίαν ήν επι
θυμητόν καί εύάρεστον, διότι πολλή τών ναυτών ή 
φιλοτιμία εί; τό νά διατηρώσι πάντοτε τήν έ»τι· 
fjov θέσιν, ήτοι τήν δεξιάν δσάκις έντυγχάνωσιν εί; 
τήν πορείαν των άλλο τι πλοϊον· πλήν δέ τούτου 
ή Καρολίνα έπρεπε τά χωρήση πολύ έμπρός πριν 
φθάσει εί; τό μ-έρος οθεν ήθελεν έκτελέσει τήν κί- 
νησιν ταύτην., Αλλ’ όμως εύκόλως έννοούσιν οι ά 
ναγνώσται ημών ότι εί; τήν θέσιν εί; ήν ό νέος 
πλοίαρχος εΰρίσκετο ή σπουδαιότη; ήν οδτο; άπέ- 
διδεν εί; τήν κίνησιν ταύτην δέν προήρχετο ούτε έκ 
φιλοτιμία;, ούτε έκ στιγμαίας άνάγκης.

Διότι ένθυμεΐται δ άναγνώστη; ότι δ Ούΐλδερ έν- 
τελώ; ήγνόετ τού; σκοπούς τού Πειρατού. Επειδή 
δέ τό φρούριον άπό πολλού ήδη δέν ήτον έν χρήσει, 
δύσκολον δέν ήτον είς τόν θρασύν πειρατήν ν’ άρ- 
πάξη τήν λείαν του έν καθαρα μεσημβρία και ένώ
πιον τών όμμάτων τών κατοίκων τοϋ Νευπόρ καί 
ατιμωρητί νά τήν φέρη είς τό πέλαγος. Διότι ή 
μέν ΚαροΛίνα, άμέριμνος ούσα καί ανίκανος είς 
πάλην κατ’ άντιπάλου τοσούτον ρωμαλέου και 
στερεού, εύκόλως ήθελεν ΰποκύψει, ή δέ κανονιο
στοιχία τή; πόλεως άνέτοιμο; ούσα ούδέ μίαν 
καν σφαίραν ήθελε φθάσει νά ρίψη, και δ άρπαξ 
μετά τής λείας του ήθελεν εΐσθαι έκτος βολής. Η 
παράτολμο; δέ αύτη ιδέα τοιαύτη; προσβολή; δέν 
ήτον άλλως άσυμβίβαστος πρός τήν φήμην τού 
τρομερού έκείνου διαταρακτού τών αμερικανικών 
θαλασσών.

Εν τοιαύτη ανησυχία διατελών καί φόβω μή ίδη 
αίφνιδίως καταπεσούσαν τήν έξουσίαν του άμα τή 
γεννήσει αύτής, άνυπομόνως καί έν άκατασχέτω 
περιεργεία προσεδόκει τό άποβησόμενον δ Ούΐλ
δερ· έπορεύθη λοιπόν πρός τήν πρώραν τού πλοίου 
όπως μαντεύση εί δυνατόν, έκ τών κινημάτων τοϋ 
Λι.Ιγΐνος τούς σκοπούς καί τά διανοήματα τού 
Πειρατού. Αλλά πάντοτε τό πλοϊον τούτο ήτο βε- 
βυθισμένον είς τήν αύτήν άκραν, άλλά προδοτικήν 
ηρεμίαν. ΕΪ; μόνος άνθρωπο; διεκρίνετο επ’ αύτοϋ, 
εΐ; μόνο; ναύτη; καθήμενος είς τήν άκραν τής κάτω·1

τέρας κεραίας τοΰ έμπροσθίου ιστού καί φαινόμενο; 
ένησχολημένος είς τάς συνήθεις έν τοΐς οτλοέοις έπι- 
διορθώσεις τών ιστίων ή τών σχοινιών. Τόν ναύτην- 
τούτον, έστραμμένον όντα πρός τήν Καροτίνη/, 
ύπέλαβεν ό Ούΐλδερ κατασκοπεύοντα τά κινήμα
τα του· διό, προσκαλέσας τόν πρωράτην είπεν είς 
αύτόν ό'τι δύσκολον έθεώοει τό νά δυνηθώσι νά 
παρέλθωσι προσήνεμοι τό σωματεμπορικόν, καθ
ότι προτιμότερου ήτο νά παραπλεύσωσιν υπήνεμοι.

Αλ.λ’ ό ίσχυρογνώμων πρωράτης, οσον περισσό- 
1 τερον εγγύς ήσθάνετο τό τέρμα τή; εξουσίας του, 
» τόσον άπολυιωτέραν ήθελε νά καθιστά αύτήν.

— Μή φοβείσαι τίποτε, πλοίαρχε, είπεν έγώ 
γνωρίζω τό έργον μου αξιόλογα από τά μέοη ταΰ- 
τα έπέρασα έγώ πολύ περισσότερα; φοράς άφ’ όσα; 
έταςείδευσες σύ είς ανοικτήν θάλασσαν. Kat τάς μι- 
κροτέρας ύφαλου; έγώ τάς γνωρίζω δλας μέ τά ο
νόματα των, όσον οί κήρυκες τοϋ Νευπόρ γνωρίζουν 
τούς δρόμους αύτής τής πόλεως. — Επάνω είς τόν 
άνεμον ! ακόμη έπάνω !

— Αλλά, δέν βλέπεις, ναύκληρε; τό πλοϊον δέν 
τά πέρνει, δέν γεμίζουν τά πανία μας· έάν πέσω- 
μεν έπάνω είς τόν Πειρατήν, ποιο; θά πληρώσρ 
τάς ζημία; ;

— Έγώ άναδέχομαι τά πάντα, άπεκρίθη ό σι- 
δηροκέφαλος ναύκληρος· ή γυναίκα μου είναι έτοιμη 
νά διόρθωση όσα σχίσματα γίνουν έξ αιτία; μου είς 

τά πανία.
— Ιδού ώραΐοι καί κατάλληλοι λόγοι, Κύριε· 

δέν βλέπεις λοιπόν ότι εκπίπτεις άπό τόν δρόμον 
- σου, καί ότι πριν τελείωσης τούς άκαίρους άστεϊ- 
; σμούς σου, ή KapoJlra. θά ηναι κολ.λημένη έπάνω 
, είς τό σωματεμ.πορικόν; Γεμάτα λοιπόν, γεμάτα!

— Ναι, ναι, εΐπε τότε ό πρωράτης, άναγνωρί- 
■ σας τό δυσχερές τοΰ νά περάσωσι προσήνεμοι, καί 

άρχίσας νά κλονίζεται είς τήν άπόφασίν του. Ναι, 
γεμάτα ! ακούετε : Πιστεύω, πλοίαρχε, ότι, έπειδή 
μέχρι τοΰδε έπηγαίναμεν έπάνω είς τόν άνεμον δ- 
λονέν, θά άναγκασθώμεν τώρα νά ύπάγωμεν υπήνε
μοι, ώστε πρέπει νά τά γυρίσωμεν.

— ‘ϊπό τόν άνειιον ! υπό τόν άνεμον ! έφώνησεν 
ό Ούΐλδερ· άπομακρυνθήτε τοΰ σωματεμπορικοϋ- 

πλοίαρχος έσιώπησε διότι οί οφθαλμοί 
ενόσω έχει τόπον ακόμη, ή, μά τόν ©εόν! . . .

0 νέος πλοίαρχος έσιώπησε διότι οί οφθαλμοί 
του είχον απαντήσει τδ κάτωχρον πρόσωπον τής 
περίφοβου Γερτρούδης.

— Βλέπω και έγώ ότι δέν ήμποροΰμεν νά κάμω- 
μεν άλλως, διότι ό άνεμος μάς κυνήγα έκ τοϋ πλη
σίον ! Στρέψατε όλα ! Τό πηδάλιον όλο είς τόν άνε
μον ! κυβέρνα πρός τήν πρύμνην τοϋ προσωρμισμέ- 
νου πλοίου! Παράλληλα πρός τόν άνεμον όλα τά 
μικρά ίστία! Τό σωματεμπορικόν έρρυμουλκήθη κατ’ 
εύθεϊαν είς τόν δρόμον μας έμπρό; ! Έάν ύπάρχη 
δικαιοσύνη είς τάς Αποικίας θά ένάξω τόν πλοίαρ
χόν του ένώπιον τών δικαστηρίων.

— Τί θέλει νά είπή αύτός δ άνθρωπος; ήρώ-τησεν 
ό Ούΐλδερ, πηδήσας έσπευσμένως έπί τίνος κανονιού 
όπως κάλλιον κρίνη περί τής θέσεως.

ό υποπλοίαρχο; έδειξε τότε πρό; αύτόν τό 
σημεΐον εί; τό όποιον διευθύνετο τό άλλο πλοϊον 
όπου καθαρώ; διεκρίνετο κάμηλο; έπιψαύουσα τό 
ύδωρ, τήν δποίαν ήγωνίζοντο νά έντείνωσιν. Η άλή- 
θεια τότε άνέλαμψε πάραυτα εί; τού; οφθαλμούς 
τού νέου πλοιάρχου· ό Πειρατής κρυφίως είχεν άν 
αχθή διά τόνων, δπως κάλλιον δύναται νά διευθύνη 
τά πυροβόλα του κατά τοϋ οχυρώματος τή; πόλεως 
έάν ή άμυνα καθίστατο αναγκαία, καί συγχρόνως 
ωφελείτο έκ τής περιστάσεως δπως έμποδίση τό 
εμπορικόν πλοϊον τού νά μεταβάλη θέσιν. Η κίνησις 
δέ αύτη τού σωματεμπορικοϋ διήγειρε τόν θαυμα
σμόν καί τάς βλασφημία; τών αξιωματικών τής Κα- 
ρολίνης. Λλλά μόνο; δ πλοίαρχο; έμάντευσε τού; 
λόγου; τοΰ κινήματος τούτου, καί μόνος δ πρω
ράτης έχάρη ένδομύχω; διά τό έμπόδιον τούτο, 
διότι άφοϋ έφερε τό πλοϊον είς ταιαύτην δύσκολον 
θέσιν ώστε νά μή δύναται εύκόλως ούτε έκ τοϋένός 
ούτε έκ τοϋ άλλου μέρους νά διέλθη, εύρισκεν ήδη, 
χάρις είς τό σωματεμπορικόν, άρκοϋσαν δικαιολόγη- 
σιν, έάν δυστύχημά τι συνέβαινεν εί; κίνησίν τινα 
τοϋ πλοίου αναπόφευκτου καταστάσαν.

— Παράδοξον έλευθερίαν λαμβάνει δ Κύριο; 
σωματέμπορος τιθέμενος οδτω είς τό στόμιον τοϋ 
λιμένος, εΐπεν ό Ούΐλδερ ίδών τό έμπόδιον δπερ 
άπροσδοκήτως έτίθετο είς τήν διάβασίν του· πρέπει 
νά σπρώξωμεν τό πλοϊον έπάνω εί; τόν άνεμον, 
ναύκληρε- άλλέως δέν ήμπορούμεν νά πράξωμεν.

—Έγώ πλύνω τάς χεϊράς μου, άπεκρίθη δ ναύ
κληρος· δλον τό πλήρωμα λαμβάνω μάρτυρας δτι 
έγώ έξεπλήρωσα τό χρέος μου ώστε, είτε σχοινίον 
κοπή, είτε πανίον σχισθή, είτε δποιαδήποτε άλλη 
ζημία συμβή, έγώ δέν ένέχομαι.

— Τό πηδάλιον δλον έπάνω εί; τόν άνεμον, 
έφώνησε τότε ό νέο; πλοίαρχος.

0 πηδαλιούχος ύπήκουσεν, ή δέ Λ'αρο.έό'α, ύ- 
πείκουσα είς τήν ώθησιν τοϋ ανέμου, έστρεψε βα· 
ρέω; τήν πρώράν της. Τά παράλληλα δέ ίστία έκτύ- 
πησαν τότε είς τού; ιστού; μετά θορύβου όμοιου 
πρό; τόν άποτελούμενον έκ τής πτήσεως σμήνους 
θαλασσίων πτηνών άλλ’ δμως διά τής δυνάμεως 
τοΰ πηδαλίου, τό πλοϊον έκαμε μετ’ ολίγον τήν 
περιστροφήν του, καί ώθούμενον υπό τού άνέμου 
τόν όποιον είχεν αντίπρωρου, έξέκλινε λοξοδρομοϋυ 
άπό τού σωματεμπορικοϋ. Αλλ’ ήδη τά ρεύματα 
είχον μεταβάλει διεύθ,νσιν, δ δέ άνεμο; κατέστη 
άστατο;, καί μόνον μεταβολή τις άέρος άπητεϊτο 
δπως ή Καρολίνα δυνηθή νά άφήση δπίσω αύτής τόν 
Δελφϊνα καί νά μή συγκρουσθή μετ’ αύτοϋ.

Οί δέ υποδεέστεροι αξιωματικοί τή; Καρολίνης 
δέν έφείδοντο έν τούτοις τού άμαθοΰς καί άπειρου 
πρωράτου. Οΰτος δμ.ως, δπως κάλλιον υποκρύψη 
τήν άγανάκτησίν του, έδιδε συγχρόνως πλήθος δια
ταγών αντιφατικών, αίτινε: έπηύξησαν έτι μάλλον 
τήν σύγχυσίν.

Οί δέ ναΰται έκπεπληγμένοι, άντί νά ύπακούω- 
σιν, έμενον ακίνητοι ώς άγάλματα, φωνάζοντες ό
λοι συγχρόνως καί μή ήξεύροντες πού νά στραφώσι.

Τέλος πάντων δ Ούΐλδερ τού όποιου οί όφθαλμο 
άνήσυχοι προσηλοΰντο έπί τοΰ απαθούς σωματεα- 
πόρου, έφώναξε διά βροντώδους φωνής.

— Σιωπή είς τό κατάστρωμα ! μαζεύσατε τά 
ίστία, είς ΰποχώρησιν πάντα άπό τή; πρώρας μέ
χρι τής πρύμνης !

— Ναι, έπανέλαβεν δ πρωράτης, είς ΰποχώρησιν 
τά πάντα !

‘Υπάρχει καμμία λέμβο; εί; τήν θάλασσαν; ή- 
ρώτησε τότε ό πλοίαρχο;.

Δωδεκά; φωνών άπεκρίθη είςαύτόν καταφατικώς.
— Λοιπόν ά; καταιβάσωσιν εί; αύτήν τόν κύριον 

ναύκληρον, έπανέλαβεν δ πλοίαρχος.
— Η διαταγή είναι παράνομος, κύριε πλοίαρχε, 

έφώνησεν οΰτος ένιστάμενο;· απαγορεύω νά ύπα- 
κούωσιν είς άλλα; διαταγάς πλήν τών έδικών μου.

— Ρίψατέ τον είς τήν λέμβον, έπανέλαβεν έντό- 
νως ό Ούΐλδερ.

Έν μέσω δέ τής ταραχής τής έπικρατούσης έπί 
τοϋ καταστρώματος μεταξύ τών ναυτών ήσχολη- 
μένων είς συστολήν τών ιστίων, όλίγην προσοχήν 
έδοσαν είς τάς διαμαρτυρήσεις καί κατακραυγής τοϋ 
πρωράτου.

Οί δύω τοποτηρηταί ήρπασαν αύτόν άπό τού; 
βραχίονας, καί άφοϋ έκαμαν περίστροφά; τινας α
ξίας άλεκτουονικών μαχών, τόν έρριψαν άνευ πολλών 
περιποιήσεων εί; τήν λέμβον ώσεΐ ήτον κορμό; τις 
ξύλινος. Έν τούτοις αί διαταγαί τοΰ πλοιάρχου 
είχον έκπληρωθή, τά δέ ίστία, τών όποιων ή διεύ
θυνσή ήτο μέχρις έκείνου άβεβαία, κολπούμενα ήδη 
ύπδ ισχυρού πνεύματος, ωθούν τό πλοϊον είς τήν 
εύθεϊαν δδόντου. Η κίνησις αύτη μεγίστην άπήτει 
προσοχήν καί συνεχή φροντίδα· άλλ’ ό νέος πλοίαρ
χος έδείχθη ανάξιος τής θέσεως αύτοϋ, καί ή Κα- 
fftXira·, ώς έμψυχόν τι δν, έφάνη άναγνωρίσασα δτι 
ή τύχη της είχεν άνατεθή είς χεϊρας έπιτηδειοτέρα; 
τών άδεξίων έκείνων α'ίτινες παρ’ ολίγον άπώλλυον 
αύτήν. Ηρχισε λοιπόν βραδέως τήν ΰποχώρησιν καί 
μετ’ολίγον δ πλοίαρχο;, βλέπων δτι δ άνεμος έκό- 
πασε καί δτι ή παλίρροια ήτον είς αύτούς έναντία 
διέταξε νά δέσωσι τά ίστία καί νά ρίψωσι τήν ά
γκυραν. Καθ’ δλον δέ τούτο τό διάστημα ούδεμία 
φωνή ήκούσθη έπί τοΰ σωματεμπορικοϋ, ούτε κί- 
νησίς τις παρετηρήθη έπ’ αύτοϋ, ούτε ψυχή ζώσα 
έφάνη έπί τοΰ καταστρώματός τον μόνον ό έπί. τής 
κεραίας καθήμενος ναύτης ήσύχως έξηκολούθει τό 
έργον του. Αλλ’ δμως, τόν Ούΐλδερ δέν διέλαθεν 
ακατανόητος τις τοϋ «πλοίου τούτου κίνησις, όμοια 
πρός τήν τής κοιμωμένης φαλαίνη;· βραδέως στρε
φόμενου παρουσίαζεν είς τήν υποχωρούσαν Καρο
λίναν τάς ώπλισμένας πλευράς του, τά δέ απειλη
τικά στόμια τών πυροβόλων του ήσαν έστραμμένα 
έπί τοϋ εμπορικού 'πλοίου, ώς οι οφθαλμοί τής πα- 
ραφυλαττούσης τήν άγραν της τίγρεως, καί έν γί
νει ένώ τά δύω πλοία ήσαν πλησίον τό έν έίς τό 
άλλο, καθ’ έκάστην στιγμήν ή πλευρά τοΰ εμπορι
κού ήτον εκτεθειμένη είς γενικόν πυροβολισμόν έκ 
ίτής κανονοστοιχίας τοϋ Δελφίνο;’ διό καί δ πλοίασ -
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yc; ήμών τότε μόνον ήσύχασεν, δτε πλέον κατώρ- 
θωτε νά προσωρμίση τά πλοϊόν του εις θέσιν έκτος 
βολ.ή; κανονιού άπό τοϋ τρομερού αύτοϋ γείτονος.

Κεγά.Ιαιον ΙΓ".

Ϋπερησθείς δέ διά τήν επιτυχίαν του καί ευτυ
χής δτι διεξήγαγεν έντίμως κίνησιν τοσοΰτον δύ
σκολου, ό Ούΐλδερ ήθέλησε νά διασκεδάση τήν ζά
λην του δι’ εύαρέστου συνδιαλέξεως· ύπό τής έπι- 
θυμίας δε ταύτης φερόμενος, έπλησίασεν εις τήν 
κυρίαν Ούΐλην θεωρούσαν έν θαυμασμό» τάν Δελφΐνα.

— Αλλόκοτου είναι τή άληθεία τοϋ πλοίου αύ
τοϋ το πλήρωμα, τώ εΐπεν άρια παρατηοήσασα αύ
τόν μαζρόθεν, οϋδέν σημεϊον ζωής δίδουσι καί έγώ 
ύπάγω νά πιστεύσω δτι άνήκουσιν εις ριαγικόν τι 
πλοϊον. Καί δμως, άν δέν άπατώμαι ολίγον έλειψε 
νά συγζρουσθώσι μετά τοϋ πλοίου μας.

—· Επί τινας βτιγμάς και έγώ τό έφοβήθην 
αΰτό, κονία’ τώρα δριως πλέον εϊμεθα έκτος παν
τός κινδύνου.

— Καί τοΰτο χρεωστεϊται εις τήν έπιδεξιότητα 
καί ικανότητά σας, έπανέλαβεν ή παιδαγωγός' άλλ’ 
ό τρόπος καθ’ 8ν άπεφύγομεν τόν κίνδυνον, ένω έξ 
ενός ριαρτυρεϊ τήν δραστηριότητα σας, έξ ετέρου 
άποδεικνύει δτι, κατηγοροϋντες τό πλοϊον έπί τοϋ 
όποιου έπιβαίνομεν, σκοπόν άλλον δέν εϊχετε παρά 
νά γελάσετε τήν αμάθειαν καί τήν άπειρίαν τριών 
αδυνάτων καί δειλών γυναικών.

—· Μά τήν τιμήν μου, κυρία, τόσον είμαι πε
πεισμένος περί τής άληθείας τών δσα σας εΐπον, 
ώστε έπαναλαμβάνω καί πάλιν δτι ούτε ή ριήτηρ 
ούτε ή αδελφή, ούτε ή σύζυγός ριου, άν είχον, ποτέ 
ιιέ τήν συγζατάθεσίν ριου δέν ήθελον έπιβιβασθή εις 
τήν Καρολίναν.

— Τό βλέμμα σας, ή φωνή σας, τό έμπιστευτι- 
κόν καί ειλικρινές ήθός σας, άποτελοΰσι παράδοξον 
άντίθεσιν, νέεριου φίλε· όλα ταϋτα είναι φύσεως τοι- 
αύτης, ώστε έμπνέουσι τήν έμπιστοσύνην, άλλ’ δριως 
κανένα λόγον αποφασιστικόν δέν φέρετε εις ύποστή- 
ριξίν των. ίσως πρέπει νά έντραπώ διά τήν άδυνα- 
μίαν ριου, αλλά όριολογώ δτι ή ριυστηριώδης ησυ
χία τοϋ σωριατεριπορικοϋ εκείνου μοΰ έριποιεϊ άνε- 
ξήγητόν τινα φόβον* ή άκινησία του αύτη τρομεράς 
δύναται νά δώση ύπονοίας. ήκουσα νά λέγωσιν δτι 
πειρατικά πλοία έφάνησαν εις τάς θαλάσσας ταύ- 
τας, καί δτι πλοία έλγστεύθησαν. Βεβαιοϋσι μάλι- 
στα δτι ό διαβόητος Ερυθρός Πειρατής κορεσθείς 
πλέον άπό τάς λεηλασίας τάς οποίας έκαμε εις τάς 
Ισπανικά; αποικίας, διαπλέει ήδη τήν θάλασσαν 

τών Άντιλλών νήσων.
— 0 Ούίλδερ οΰδέν άπεκρίθη άλλ’ έταπείνωσε 

τούς όφθαλριοϋς· ή δέ παιδαγωγός έπί μίαν στιγ
μήν έφάνη εις διαλογισμούς βυθισθεϊσα· άλλ’ ή έπα- 
νελθοΰσα έπί τής φυσιογνωμίας της γαλήνη απέδειξε 
δτι αί ύπόνοιαι τάς οποίας είχεν έκφράσει τόσον 
άόρισται ήσαν καί ε’λαφραί, ώστε έξέλιπον μετ’ ο
λίγον τοϋ πνεύματός της.

— Οπωσδήποτε δμως, εΐπεν, καί αύτό τό έπάγ- 
γελμα τοϋ σωματέμπορου τόσον βάναυσον είναι καί 
άπάνθρωπον, ώστε δέν είναι ανάγκη νά δώσωμεν 
χειρότερον ετι καί έγκληματικώτερον έπίθετον εις 
τούς ανθρώπους αύτούς. Αλλά άς λησμονήσωμεν 

I αυτούς, κύριε Ούΐλδερ, καί άς έπανέλθωμεν εις τάς 
περί Καρολίνης κρίσεις υμών.

j — Επιμένω εις αύτάς, κύριε, άλλά είναι αδύνα
τον νά λαλήσω περί αύτών καθαρώτερον.

ι — Άλλά διά τής παρουσίας σας δέν έμετριάσθη 
τούλάχιστόν ό κίνδυνος;

— Εμετριάσθη μέν, άλλά δέν έξέλιπεν.
Μέχρι; έκείνου ή Γερτρούδη όλίγην είχεν δώσει 

(προσοχήν εις τήν συνδιάλεξιν. Άλλά τήν στιγμήν 
έκείνην ζωηρά έστράφη καί σχεδόν άνυπόμονος πρός 
τόν Ούΐλδερ καί έρυθριώσα ήρώτησεν μετά μειδιά
ματος ικανού νά άποσπάση τό μυστήριον καί άπό 
τής σκληροτέρας ζαρδίας.

— Σάς είναι λοιπόν άπηγορευμένον νά έξηγηθήτε;
0 νέος πλοίαρχος έδίστασεν, είτε δπως παοατη- 

ρήση τούς άφελεϊς χαρακτήρας, τής νέας, είτε δπως 
άναβάλη τήν άπόκρισίν του. Τό αίμα άνέβη εις τό 
πρόσωπόν του, καί οί οφθαλμοί του άνέδοσαν λάμ- 
ψιν εύχαριστήσεως" έπειτα δέ ένθυμηθεϊς δτι έπρεπε 

νά άποκριθή, είπε,
— Δύναμαι νά έμπιστευθώ εις ύμάς έν πάση ά- 

σφαλεία ;
— Μή άμφιβάλλεται περί τούτου άπεκρίθη ή 

κυρία Ούΐλη· ποτέ δέν θέλομεν σάς προδώσει.
— Νά προδώσητε έμέ, κυρία1 έγώ δέν φοβούμαι 

δι’ έμαυτόν. Σληρότατα μέ ύβρίζετε έάν μέύποθέ- 
τετε ικανόν διά τοιαύτας άτομικάς άνησυχίας.

— Τίποτε προσβλητικόν δι’ ύμάς δέν υπάρχει 
εις τόν νοϋν μας, κύριε, είπεν ή Γερτρούδη μετά 
ζέσεως' άλλά φοβούμεθα δι’ ήμάς μόνον.

— Λοιπόν θά σάς έξαγάγω τής άνησυχίας σας, 
έστω καί πρός βλάβην ....

Επί τούτοις διεκόπη ή συνομιλία των, έκ τινων 
λέξεων τοϋ ετέρου τών τοποτηρητών πρός τόν έτε

ρον ευρισκόμενον εις τήν πρώραν.
— Αί! έκραξεν αύτός, τό πλήρωμα τοϋ σωμα- 

τεμπορικοϋ άνεκάλυψεν δτι τό πλοΐόν του δέν είναι 
κατεσκευασμένον είμή διά νά τεθη εις τό γιαλί.

— Ναι, ναι, άπεκρίθη ό έτερο; τοποτηρητής, βλέ- 
πων μας άναχωροϋντας ένθυμήθη καί αύτός τούς 
περί ταξειδίου σκοπού; του. Αλλάζει τούς φύλακά; 
του εις τό κατάστρωμα ώ; ό Ηλιος τή; Γροιλαν
δίας, έξ μήνα; επάνω, καί έξ κάτω.

0 άστεϊσμός ούτος διήγειρε γενικόν γέλωτα με
ταξύ τών ναυτών οΐτινες έθεώρησαν μέν κατάλληλον 
νά προσθέσωσι και τάς ίδικάς των παρατηρήσεις εις 
τάς τοΰ τοποτηρητοϋ, έπραξαν δμως τούτο διά 
φωνής ταπεινοτέρας καί δι’ δλου τοϋ σεβασμού καί 
της συστολής τά όποια άπήτει ή μεταξύ τούτου 
καί έκείνων ύφισταμένη διαφορά.

’Εν τούτοις οί οφθαλμοί τοϋ Ούΐλδερ έμεναν 
προσηλωμένοι έπί τοΰ Δελφίνος, ό ναύτη; ό καθή- 

ι μένος είς τήν άζραν τής μεγάλη; κεραίας είχε γείνει

άφαντος, έτερος δέ ναυτικός άνεφάνη έπί τής έτέρας! ΣΕΒΑΣΤ0ΪΠ0Α1Σ, 1ΓΚΕΡΜΕΝΙ0Ν, ΧΕΡ
ΣΟΝΗΣΟΣ, ΒΑΑΑΚΑΑΒΑ.

(Εκ τοϋ συγγράμματος τοϋ ί’ώσσου ΑΝΑΤΟΛίΟΐ 

ΔΕΜΙΔΩΦΦ «ή Κριααία.» σελ. 84—107).

(Συνέχεια, δρα Φυλλ. 67.)

Ούχί μακράν , ___ .
μ.εσημ.βρινοδυτικόν αύτής, φάρος ύψοϋται εί 

τείζρον μικρά; γλώσσης γής, 
ών φόβων μας, έστω καί μέ θυσίαν επιφάνειαν τών κυμάτων. Τήν προέχουσαν 

τήν συμ-]ξηράν οί αρχαίοι άπεζάλεσαν ΧερσύΐΎησοκ, 
-Α·· ξε pj g^pcc ισχυρά; ζαί δυνατής ελληνική: 

έξηλείφθησαν ζαί αύταί αί άπι

άκρα; τής αύτής κεραίας. Διά τής μιας χειρός έ- 
κράτει τήν άζραν σχοινιού τό όποιον έφαίνετο ότι 
ήθελε νά βάλη είς τήν θέσιν του. ό Ούΐλδερ έγνώ- 
ρισε τόν άνθρωπον τούτον ήτον ό πρό ολίγου σύν
τροφος αύτοϋ Φίδης, ό διά τήν άζρασίαν του συν
ταχθείς ήδη μέ τούς εχθρούς του. Η φυσιογνωμία 
τοϋ νέου πλοιάρχου ή άπό τινων στιγμών αίθριά- 
σασα, άνέλαβεν έκ τής δψεως ταύτης κατήφειαν 
άζραν. Η κυρία Ούΐλη παρετήρησε τήν μεταβολήν 
ταύτην, άνέλαβε δέ τόν διάλογον τόν αίφνιδίω; 
διαζοπέντα.

— Είπετε πρό ολίγου δτι εύχαρίστως ήθέλετε 
μά; έξαγάγει τΓ . \ . ; r..........-
πράγματός τίνος· τήν φράσιν σας έκείνην τ-·· —·;· 
πληρόνω έν μέρει έγώ καθώς βλέπετε, διότε τήν ( 
είχετε αφήσει άτελή· άλλά δέν μά; λέγετε ζαί ό- ; 
ποια είναι ή τοιαύτη θυσία ; ι

— Τής ιδία; μου ζωή;, κυρία, δχι δμω; καί τή; ι 
τιμής μου.

Η παιδαγωγός ένόμισεν δτι ό Ούΐλδερ τήν έπε- 
ρίπαιζε· δι’8 άγανακτήσασα έστράφη πρό; τήν Γερ- 
τρούδην καί είπεν έν δυσαρέσκεια καταφανεστάτη.

— Κόρη μου, ά; πηγαίνωμεν πλέον εί; τό δω
μάτων μας.

Τής Γερτρούδη; οί οφθαλμοί δέν έξέφραζον όλι- 
γωτέραν δυσαρέσκειαν άπό τούς τής παιδαγωγού* 
ή λάμψις δέ αύτών καθίστατο ζωηροτέρα έτι έκ 
τής λάμψεως τοΰ λοιπού αύτής προσώπου. ’Αμφό- 
τεραι λοιπόν χαιοετήσασαι ψυχρότατα τόν νέον 
πλοίαρχον, άπεχώρησαν άφήσασαι αύτόν 
τοΰ δρυφράκτου τή; πρύμνης· ένω δέ 
γάζοντο έμπρός 
εί; κάθαοσιν τοϋ 
τήν κεφαλήν έπί 
μεινεν έπί τινα; 
ροπολών, καί μόνον έλαφρά ταραχή κώπη: 
ρομένης καί καταπ’-πτούσης έπί τοϋ υδατο: 
γεν αύτόν τών διασκέψεών του.

Τήν ταραχήν ταύτην άκούσα; ό νέος πλ.οίαρχος 
καί νομίσας δτι οχληρά τις έπίσζεψι; ήρχετο πρός 
αύτόν, ήγειρε τήν κεφαλήν ζαί έρριψε βλέμμα δυ
σαρέσκειας άνωθεν τής πλευράς τοΰ πλοίου δπως 
αναγνώριση τού; πλησιάζοντας. Λέμβο; αλιευτική, 
δέκα πόδας άπέχουσα τής Καρολίνης, έφέρετο άπό 
ένα μόνον άνθρωπον, έστοαμμένα έχοντα κατ’ ε
κείνην τήν στιγμήν τά νώτα πρός τό πλοϊον, καί 
ζαταγινόμενον είς έπιδιόρθοοσιν τών άγζύστοωντου.

— Αί φίλε, έφώνησεν ό Ούΐλδερ, τί ιχθύ; ά-! 
λιεύεις έδώ ύπό κάτω τοϋ πλοίου που, ένω λέγουν] 
δτι είς τήν είσοδον τοϋ λιμένος υπάρχει πλήθος* 
ωραίων κεφάλων, ικανών ν’ άποζην,ιώσωσι τόν άλιέα 
διά τούς κόπους του ; i

— Ποτέ δέν γάνει κανείς τόν κόπον του δταν ά ■ 
νεοα^η Εαρύ τό άγκύστριόν του, άπεκρίθη ό αλιεύς 
έπιστραφείς· ό Ούΐλδερ άνεγνώρισε τήν χλευαστιζήν 
φυσιογνωμίαν τοΰ γέροντα; Ροβέρτου, τοΰ άπατεώ- 
*ο; πράκτορο; αύτοϋ. (Ακολουθεί.)

μόνον έπί 
οί ναυται ε£ρ- 

εις διευθέτισιν τών σχοινιών καί 
καταστρώματος, αύτός έστήριξε 
τοϋ ιστού τοϋ έπιδοόμου καί έ- 
στιγμάς σιωπηλό; ζαί ώ; όνει- 

ις άνεγει- 
ι; έξήγα-

ή; Σεβαστουπόλεως καί πρός 

•ς το 
μόλις ύπερβαινούσης · 

τροέχουσαν ταύτην 
. . . , ύπήρ-

ής ελληνικής αποι
κίας, άλλ’ ής έξηλείφθησαν ζαί αύταί αί άπώταται 
σκκηί προ τής χριστιανικής άναγεννήσεως, άφινού- 
σης δέ μόνην αμφίβολόν τινα παράδοσιν μετά τό
σην λάμψιν. ίϊ; πρός τήν Χερσόννησον, ή μυθολογία 
συνασπισαμένη μετά τή; ιστορίας, έζήτει νά άπο- 
πλανήση τήν μνήμην τών άνθρώπων εί; τάς μυθώ
δεις ατραπούς τή; φαντασίας· έπί μέρους τής ξη
ρά; ταύ της ζαί μ.έχρι τών πυλών τής Σεβαστουπό
λεως εύρίσζονται έρείπια τειχών, διεσπαρμένα έπί 
τοϋ έδάφους καί ταζτικώ; διατεθειμένα άνά ίσα 
αποστήματα, δπως ευκόλως διακρίνη τούτο ό μετά 
τίνος προσοχής επισκοπών. Τινές έξέλαβον τά πα
ραλληλόγραμμα ταϋτα ώς τά έρείπια τή; αρχαία; 
Χεοσοννήσου, ήν λέγεται, δτι έθεμελίωσαν έπί τών 
Ταυρικών παραλίων οί φυγάδε; Ελληνες τής Η
ράκλειά;.

’Αλλ’ άλλοι αρχαιολόγοι, μάλλον περιδεείς, έν 
τοϊ; συμμετρικοί; τούτοις διασκορπίσμασιν άλλο 
τι δέν εύρον, είμή τά ίχνη διαιρέσεως κτημάτων, 
εί; μακράν άλλως άναβαινούση; άρχαιότητα. Τό ολί
γον βάθος τών θεμελίων τών τοίχων τούτων, σχε
δόν έξειλημμένων άπό τής επιφάνειας, δέν έπιτρέ- 
πει νά παραδεχθώμεν, δτι έχρησίμευσάν ποτέ δ πω; 

[ύποστηρίξωσι σημαντικά τινα οικοδομήματα- άλ
λως τοιαΰτα έρείπια εύρίσζονται σχεδόν πανταχοΰ 
τής έζτάσεω; τή; πάλαι ποτέ Ηρακλεωτικής χερ
σονήσου· άπό διαστήματος είς διάστημα συναντά 
τις έπίσης λείψανα πύργων έπιμνημείων, άξίοθαύ- 
μαστα διά τό μέγεθος τών άλλήλοι; ύπερκειμένων 
λίθων. ’Εάν άπό τή; σκοπιά;, δπου ύψοϋται ό 
φάρος, άκολουθήση τι; τήν παραλίαν τοϋ Εύςείνου 

Ιάναβαίνων πρό; άνατο^ιάς, άνύψωσι; αρκούντως έ- 
■παισθητή οδηγεί αύτόν μέχρι τών πρώτων όροπε- 
|δίων τής άλύσεως τών όρέων τή; Κριμαίας, καί έν- 
πεϋθεν, άπό τοϋ ύψους μεγαλοπρεπούς ακρωτηρίου, 
τοΰ παρ’ Ελλησι Παρθενίου Ακρωτηρίου, έκπλή- 
ξεως καταβυθίσει δμμα έπί τής Χερσονήσου τούτης, 
τόσω μικρά; πρό; τήν αθάνατον αύτής φήμην, ζαί 
(θέλει απορών έρωτήσει, πώς άπό τή; σπιθαμής έ 
κείνης τής γης έξήλθον δλοι οί θησαυροί τών πα
ραδόσεων, τών μύθων ζαί τής ποιήσεως, οιτινες, διά 
τή; φαντασίας, καλλίονε; έγένοντο καί τής ιστορία.-.

το 
ά-
Ύ,ν

τής ?■
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αύτής. Κρίνατε λοιπόν τάς αρχαίας ήλικία; διά τοΰ 
άδιοράτου τούτου τμήματος τοΰ αρχαίου κόσμου. 
Ζητήσατε τήν. θέσιν τής αρχαίας μεγάλης πόλεως, 
ζητήσατε τούς νόμους της, τούς θεσμού; της, τά 
μεγαλεΐον της, τήν διάρκειαν της· μόνον λίθοι τι- 
νές, ένθεν κάκεϊθεν έσκορπισμένοι, αποκρίνονται, καί 
τής επιστήμης ή άβεβαιότη; καλπάζουσα διέρχεται 
επί τοΰ ερημωμένου τούτου πεδίου. ’Ενταύθα ή ποί- 
ησις βασιλεύει* ή ιστορία άπέμεινε κάτω είς τήν 
κοιλάδα, θέλετε εντούτοις νά παρασταθήτε είς τό 
αθάνατον δράμα τών Ατρειδών καί τοΰ πολέμου τής 
Τρωάδος, δπερ ό κόσμος μανθάνει μόλις άρχίζων 
ν’ άναγινώσκη ; Κάμετε βηματισμού; τινας έπί τοΰ 
ιερού τούτου ακρωτηρίου. Ιδού ή σκηνή, σκηνή α
ναλλοίωτος. Ανωτέρατής κλασσική; ένότητος, αμε
τάβλητος εμεινεν άπό τρισχιλ ίων έτών, οτε ό γέρων 
όμηρος έκυρίευε τον ποιητικόν κόσμον.

0 ναός τή; Ταυροπολί ,-ιδος Αρτέμιδος, ό αίμα- 
τωμένου; φέρων βωμούς, ευρηται εί; τό αύτό μέρος. 
01 πόδε; τοΰ περιηγητοΰ πατοΰσι τό φοβερόν αύτοΰ 
έδαφος. 0 βωμός τή; Θεά; ιδού' είναι λίθο; τετρά 
γωνος, θυσιαστήριον σκληρόν και χονδροειδές, ώ; 
τά τών Δρυΐδων. Πρό; τι χρησ'.μεύουσι περικαλύμ 
ματα καί άνθη έπί τοΰ λίθου τούτου, πάντοτε έρυ 
θροΰ έξ αίματος; Είς τήν θέσιν ταύτην έβάδισεν ή 
ιέρεια, είς τήν θέσιν ταύτην ή μάχαιρα έςέφευγεν 
αδελφικής χειοός. Ολίγον μακράν δεικνύουσι τόν 
βράχον, έφ’ ού μακρά; διήλθε νύκτας ό Όρέστης, 
άπό τόσον μακρυνή; έλθών χώρας, δπως κατευνάση 
τήν οργήν τώνΕύμενίδων. ό Αισχύλο; καί ό Σοφο- 
κλ.ής είς τά δράματά των κατέγραψαν τά περιφανή 
ταϋτα ονόματα. Αλλά πού σύρει ημάς ή ποίησις αύ 
τη; Εϊμεθα περιηγηταί, ούχί δέ καί ποιηταί. Έπα- 
νακάμψωμεν έπί τό πραγματικώτερον.

Τή 24 Αύγούστου, κατά τήν δροσερωτέραν τή; 
πρωίας ώραν, προσεγγίζομεν εί; τό ώραΐον τούτο 
μυθολογικόν ακρωτήριου τοΰ Παρθενίου, δπερ ήγεω 
γραφία τών Γενουηνσίων προσηγόρευσεν .-ΆΆϊυ· ά 
ΧζιωτήριοΓ. (Gapo Fiowntej Έκ Σεβαςουπόλεω; έ- 
λάβομεν άμάξας τινας, αίτινες έμελλαν νά φίρωσιν ή- 
μά; αυθημερόν εί; Βκλακλάβην. Ηεύθεΐα άπό βορρά 
πρός μεσημβρίαν όδό; μά; έκαμε νά παρεκβώμεν 
τής γραμμής, δπου οί ιστορικοί καί οί γεωγράφοι 
τής άρχαιότητος, Στράβων καί Ηρόδοτος, έθεταν 
τήν τάφρον, ήτις έχώριζε ποτέ τήν Χερσόν,»ησον άπό 
τή; Κριμαίας. Η οδός, ή έπί ξηρά; δλω; πεδιάδος 
διευθυνομένη, καταλήγει αίφνης είς άπειρον ήμικύ- 
κλιον βράχων, δπερ καταπίπτει πρό; τήν θάιασσαν 
μεταξύ δυω ακρωτηρίων μυτερών, προκυπτόντων 
άπό τά κύματα Τό έκτεταμένον τοϋτο αμφιθέα
τρου παρέχει μεγαλοπρεπέστατον θέαμα διά τής ω
ραίας μορφής τοΰ βράχου καί τή; αυστηρά; χροιά; 
τής τοποθεσίας. Έπί πτυχή; τινο; τοΰ βράχου καί 
είς τό ανώτερου μέρο; τοϋ φυσικού τούτου κύκλου 
ϋψοΰται τό μοναστηριού τοΰ Αγίου Γεωργίου. Πέριζ 
τοΰ μοναστηριού είσί σεσωρευμέναι, διά τοΰ ζωγρα- 
φικωτέοου τρόπου, οΐκίαι τ'.νες άνθηοαί, έχουσαι ώς 
κέντρου ώραίαν έκκλησίαν, ή; ή έξ ερυθρού μετάλ

λου όροφή καί ό χρυσούς σταυρός στίλβουσιν έν τφ 
μέσω τή; ξηρασίας τής περιχώρου. Δέκα μοναχοί, 
;ύπό τάς διαταγάς σεβασμίου τίνος αρχιεπισκόπου, 
8ν συνηντήσαμεν έν Σεβαστουπόλει, κατοικοΰσι συνή
θως τήν μεγαλόσχημον ταύτην έρημίαν. Έκ τοΰ 
σεμιναρίου τούτου έξέρχονται σχεδόν όλοι οί εφημέ
ριοι τοΰ στόλου. Ιδού ό λόγος δι’ δν τέσσαρες μό
νον εύρίσκοντο έν τώ Μοναστηρίω.

Πέντε τών κλη .ϊκών τούτων ύπηρέτουν έντός τών 
πλοίων, ό δέ δέκατο; διετέλει αιχμάλωτο; παρά 
τοΐς Κιρκασίοις, τό δέ μοναστήριον συνήθριζεν ολί
γον κατ’ ολίγον καί διά μεγάλου κόπου τάς είς ά- 
[πολύτρωσιν αύτοΰ άπαιτουμένας 8000 ρουβλίων. 
Παρά τήν απλήν κατοικίαν τών ερημιτών δύω πλέον 
έκτεταμέναι οΐκίαι είσί προσδιωρ·.σμ.έναι διά τάς οι
κογένειας, αΐτινες ενίοτε έρχονται είς άναζήτησιν 
άγίας άναχωρήσεως έν τώ μέσω τών βράχων τούτων. 
‘Υπάρχει ελεύθερα ή περιδιάβασις έπί τοΰ οροπεδίου 
τοΰ δεσπόζοντος τό μοναστήριον· είς τό ύψωμα τού
το άναβαίνουσι διά θολωτής κλίμακος. Τού; δέ κή
πους τών αγαθών καλογήιων ώραία πηγή άρδεύει 
καί καλλύνει. Οί κήποι ούτοι καταβαίνουσι πρός ή- 
νωυ.ένον δρμ,ον, οπού έσυρεν ήμά; ή ακάθεκτος θεω
ρία λουτρού, προφυλασσομένου άπό τού; άνέμου; καί 
τά κύματα.

Έν τούτοι; τό Παρθένιον άκρωτήριον μάς περιέ
μενε, καί έκαστος ημών ήνέχθη έπί τών ζωγραφι
κών τούτων σκοπιών. Οταν έφθάσαμεν είς τό τε
λευταίου άκρον καί συνηθροίσθηαεν έπί τινο; βρά
χου, οστις άπό θαλάσση; ομοιάζει τό ράμφος αετού 
κοεμαμένου έπί τής αβύσσου, έδεσπόζαμεν διά τών 
οφθαλμών, άπό περίφοβου ύψους, τό σύνολον τούτο, 
πλήρες μεγαλείου καί τέρψεως.

Φαντασθήτε πανταχόθεν μακράν καί ένθεν κάκεϊ
θεν άπειρον σωρείαν όγκων άνατετραμμένων βράχων 
μυτερών καί σκιώδους πρασιάς, έν τώ μέσω δ’ αύ
τών στίλβον τό μικρόν μοναστήριον τοΰ Αγίου Γε
ωργίου. Από τοΰ ύψους τούτου παρουσιάζετο ένώ- 
πίον ήμών τής Θαλάσσης ό πυθμήν διά μέσον τών 
διαφανών κυανών κυμάτων. Πρό τών ποδών ήμών 
ετι καρχαρίας γιναντώδης, παραπλέων τό άκρω
τήριον ώς έπιτηδειότατο; κωπηλάτης, διήρχετο προ
σεκτικός ύπό τά ύδκτα, δπως προκαταλάβη σωρείαν 
νεαρών ολίγον μακράν παιζουσών. Τό θέαμα δλον 
•ήτο θαυμάσιου, στίλβουσα ή φύσις έκ φωτός καί θερ
μότητας, έστεφε δέ τήν σκηνήν πάσαν ούρανός σαπ
φείρους. Ενταύθα οί ΚΚ. Χουώ καί Ραφφέ, οί 
δύω μάλλον τούς κινδύνους καταφρονοΰντες συνο
δοιπόροι ήμών μά; άφησαν, δπως μετά κόπου με
γάλου καταβώσι πρός τήν πεντακοσίους πόδας κα
τώτερον ήμών κειμένην ακτήν. 0 Κ. Χουώ διέκρινε 
στρώματά τινα λάβας, δ δέ Ραφφέ έκ τού έγγυτέρω 
ήθελε νά παρατήρηση δύω μυτερούς βράχους, οδς 
έδύνατό τις προσφόρως ν’ άποκαλέση Ο (Λ στη? καί 
ΙΙυ-Ιάδην. Οί δύω ουτοι άδελφοί τοΰ αύτοΰ βράχου 
προκύπτουσι τή; έπιφανείας τής θαλάσσης καί προ- 
σητοί είς μόνους τούς γύπας ύπάρχουσι. Επειδή 
δέν είναι αδύνατον νά μή συνοδεύη μΰθός τις τά

τοιαύτα φαινόμενα, ή φαντασία τών κατοίκων τ 
χώρα; αυτής δέν ίλειψε νά θέστρ έπί 
των κορυφών, εις τήν ι ' ____
σκοπιών, ώς τά βέλη τοΰ καθεδρικού ναού τ 
Στρασβούργης, άπειρον σωρόν κόνεως χρυσού, 
χρυσή κόνι; είναι τό αιώνιον ονείρου τών λαών, 
τινες δέν σκέπτονται πλέον ούδέ 
περί θαυμάτων. Οί ανόητοι δέν 
ό χρυσός κρύπτετάι εί; τά

τής σαντες μέχρι τοϋ ασθενούς έγένετο χρεία 
:ών ξηρών τού νώσωμεν τά θηλάκια αύτοΰ' διότι έντός αύ-. 

αιχμήν τών λεπτών τούτων λίθους βάρους περίπου έκατόν λιτρών, καί 
. τής ήνεγκεν ήδη μετά άνδρ«έτς “ξιοθαυμά-----
* ‘Η μέρους, δπου κατέπεσε. Απαλλαγεί; τι 

του,δπερ αντί οΰδεμιάς θυσίας ήθελε ι'
:ερι μαγειών ούδέ.ύπό τό όποιον κατέπιπτεν, ό γεωλόγο; ήμών εφθα- 

■τεν έπί όροπεδίου δπου τώ προσηνέχθησαν αί άναγ- 
ι βοήθρι». -------; αύτόν έπί κλίνης ξηρών

>των, παρασκευασθείσης έπί μιας άμάξης, τόν με- 
•φέραμεν ήσύχως εί; Βαλακλάβαν.
Μεταξύ τοϋ Αγίου Γεωργίου καί τής Βαλακλά- 

βας ή όδός προχωρεί άναβαίνουσα καί καταβαίνουσα 
μέχρι τοΰ τερπνού χωρίου Καδίκιοϊ, κατοικουαένου 

. _ παρ’ Ελλήνων. Ενταύθα ανοίγεται ή κοιλάς τή; Βα- 
:ής φαντασίας κατευνασθέντος εύ- λακλάβας, καταπράσινο; δλη έκ κήπων καί θαλε- 
Tnr, - ·. ' | ρών φυτειών. Ήκοιλάς αΰτη κλίνει πρός μεσημβρίαν

•ως παραλλάσσοντος τή; καί καταβαίνει ουτω μέχρι τών χεΑέων φυσικής 
• τίνος δεξαμενής, μεταξύ λόφων άξιοθεάτων, είς 
ί ή θάλασσα όρμά διά τίνος στενής εισόδου. Η δει. 

μενή αυτή σχηματίζει τόν λιμένα τής Βαλακλάβας, 
ικανόν νά χωρέση, μέγαν αριθμόν πλοίων καί νά φυ- 
λάξ·/) αύτά άσφαλέστατα κατά παντός άνέμου καί 
κατά παντός κινδύνου. Αμα τις εύρεθή είς τό μέσον 
τοΰ λιμένος νομίζει, δτι ευρηται έντός λίμνης· τόσον 
καλώς κρύπτεται διά τής διαθέσεω; τών λόφων ή 
είσοδος τοΰ λιμένος αύτοΰ. Απλοΰν έάν τι; ρίψ-ρ 
βλέμμα έπί τή; παραδόξου καί ολως άγριας ταύτη; 
θέσεως αναγνωρίζει άμέσως τό καταγώγιον λαθρεμ
πόρων, τήν φωλέαν πειρατών, πλέον ή κατάλληλον 
,δπως παραμονεύσωσι καί διανείμωσι λείαν. Άλλά, 
χάρις τώ Θεώ, άστυνομία δραστήρια καί αύστηρά 

ι αγρυπνεί περί τόν τόπον τούτον, έμπλεων πειρα- 
ι σμών πρός τά; ληστρικά; επιχειρήσει; τής θαλάσ

σης. Ούδεν πλοΐον δύναται νά είσέλθ'ρ εις τά έφε- 
: ξή; έγκαταλελειμένα υδατα τής Βαλακλάβας. ‘Η α

παγόρευσες αυτή, ήτις ύπήρχε γενική πρό ολίγου χρό
νου, έτροποποιήθη διά τίνος έσχατης διαταγής τοΰ 
Πρίγκιπος Βοροντζώφ, έςαιρούσης τά εί; δυστυχή
ματα περιπίπτοντα πλοία. Καί άληθώ; ήθελεν ει- 
σθαι λίαν απάνθρωπου νά άφίνωνται εί; τήν απώ
λειαν, έπί τών σιδηρών αίγιαλών τοΰ έξωτερικοϋ 
δρμου,οί δυς-υχεΐς,ών καταφύγιου τόσω πλησίου κεί
μενου ήδύυατο υά σώσ/ι τήν ζωήν. Ουτω ή Βαλα- 
κλάβα δέν δέχεται πλέον σήμερον είμή τινας άλιεϊς, 
οίτινες πεφορτωμένοι μέ τήν άφθονου λείαν αύτών 
έρχονται τήν νύκτα, δπως τεθώσιν ύπό τήν σκεπήν 
•τών ύψηλών τούτων Οξέων.

Καταδεδικασμένη ουτωι 
, ;>ύλ·.,·, κειμένη έπί της ανατολικής οχυσί

γκε τήν-άναγκαίαν Π. ιμένο;, διατελεΐ άνευ εμπορίου, αί δέ Ελληνε 
άνέλαβεν έπ’ ό -ό.Ά ·>Μ*ρ«οευομενοι ε

τεριβραχείς μέ θάλασσαν, μδλι; άρκοΰσαν πρός κ^τανάλωσιν, 
r,w»l ζ..-.--ι-..)» τίτλου τής πρωτευούσης τού έλληνικου σωματο 

οός βράχους, μή φθάνουσαι μέχρι; ή Βαλακλάβα, μδλην τ... -Γ-........—......... «««·’
ς νωοιΓηύ-τν,- 4..~............ · £_ δίν ήθελε κρίνεσθαι αξία τοΰ νά σημειούται έπί τι

ις, ό'ιακοπτό-χ........... 1'..?
αποτυχία;. Αλλά καί φθά άρχαιότης έγ

οι

νά έκκε- 
j; αυτών έφερε 

Γ- , —1 τούτους 
ιδρείας άξιοθαυμάστου μέχρι τοΰ 

τοΰ βάρους τού- 
νά άπορρίψη καί

γνωρίζουσιν, δτι σεν έπί τψπροι
. f___ _____ -, -ά σπλάγχνα τής γης, δτι κ«ϊαι βοήθεια;. Θέσαντες δέ αύ

δέν σύρεται έπί βράχων ξηρών, ώς λειχήν, καί, ότι χόρ 
πρός άπόκτησιν αύτοΰ άπαιτεΐται νά τόν πληρώσγ τεφι 

t ' Λ \ »-,»>·»-'ΤίΈ' zr-zv -----τις ύπέρ την πραγματικήν αύτοΰ άξίαν !
Ένώ οί δύω σύντροφοι ήμών διάτρεχον τήν επι

κίνδυνον ταύτην καί τολμηράν όδόν, ημείς έξηκο- 
λουθοΰμεν τάς άρχαιολογικάς έρεύνας. Αλλά τοϋ 
πρώτου σπινθήρος τ” 
ρέθημεν κατέναντι τοΰ πραγματικού, ώραίου μέν καί 
τούτου βεβαίως, άλλά ούδόλω, 
καλλονής ώραίου πεζού λόγου. Ιίδη αί ώραι παρήρ- 
χοντο, αί φορτηγαί άμαξαι, ύπό τήν οδηγίαν τοΰ 
Μιχαήλ, άνέλαβον πρό πολλοΰ ήδη τήν είς Βαλα- 
κλάβαν άγουσαν, ή ώρα τή; συμφωνηθείσης συναντή- 
σεως παρήλθε καί δμως οί δύω ήμών σύντροφοι δέν] 
έφαίνοντο. Αί φωναί, τά σημεία, οί έπανειλημμειοιΐ 
τουφεκισμοί ήμών έμεινον άνευ άπαντήσεως, δτε τέ
λος μακρόθεν έρχόμενος μουρμ,ουρισμός, έκ τής πα
ραλία; έκβαίνων, ένεποίουν είς τόν νοΰν ήμών λυ- 
πηράν έντύπωσιν. ό Ρουσσώ, προχωρήσας μέχρι τής 
άκοας τοϋ ακρωτηρίου, ώδευσε μετά πάση; σπου
δής πρός το μέρος τούτο. Ημείς έντούτοις, λυμαι- 
νόμενοι ύπό ζωηρά; ανησυχίας, ήποροϋμεν πώς έδυ- 
νάμεθα νά σύρωμ,εν είς τήν κορυφήν τοΰ απείρου τού 
του τείχους· τόν φίλον μας, έάν τυχόν ύπήρχε θύμα 
λυπηρού συμβεβηκότος, καί πώς νά τώ δώσωμεν τήν 
άναγκαίαν συνδρομήν, άπομ.ακρυνόμενοι τών απο
σκευών ήμών, δπου περιείχοντο καί τά έργαλεΐα) 
τοϋ ιατρού μα; Αεβελλιέ. ‘Η άγωνία ήμών ύπήρχε 
μεγάλη, δτε τέλος ό Ρουσσώ άνεφάνη έπί τής ράχεως 
τοϋ ακρωτηρίου. Είς πυροβολισμός, 8ν επακολούθησε 
δεύτερο; μάς έδοσαν τό συμφωνηθέν σύνθημα καί 
άνήγγειλον ήμΐν δυστύχημα. Αλλά ποιον ; Μετά 
τινα δεύτερα λεπτά δύω άμαξαι ταχυδρομοΰσαι ή-Ι 
νεγκον τόν ιατρόν καί τινα; έξ ήμών ποό; τόν άπαί- 
σιον τόπον.

Τά συμβάντα δέν ύπήρξαν μολοντούτο δσον έ- 
φαντάσθημεν δεινά, ό Χουώ, έξηντλημένος άπό τάς 
καθημερινά; έργασίας του, δένέδυνήθη ν’ άναβή τοΰ 
ακρωτηρίου τοΰ; βράχους καί δΐς κατήντησε μέχρι; 
εντελούς απώλειας τών αισθήσεων του. Ευτυχώς δ
μως ό έαφφέ, ενεργού ψυχή;, έγκαίρω; συνάντησα; 
τόν σύντροφον εαυτού τώ προσήνεγ........ .—-
συνδρομήν. Μετ’ ολίγον ό άσθενής άνε'λαβεν έπ’ ο
λίγον τάς δυνάμεις του πε, _ ,
ένώ αί προσκλητήριο; φωναί τοΰ ζωγράφου μάτην. 
άντήχουν εί; τΓν - ί>- ----- ’ _ Λ '
μών, ενεκα τή; χωριζούσης ήμά; μεγάλη; άποστά- 
σεως. Τότε ήρχισαν κοπιώδεις αγώνες, διακοπτό-| 
μ,ενοι συχνότατα άπό

Εύτέρπη τόμ, Π', φυλλ.' 68,

άτων, εί; -ην 
ιξα-

ις εί; τήν άπραςίαν ή μικρά 
ής ανατολικής όχθης τού 

ι; κά- 
Ι τοικοι αύτής είσί παραδεδομένοι είς τήν γεωργίαν, 

>, καί, άνευ τοϋ
. »ί> ή

τήν ώραίαν ναυτικήν θέσιν ^ης, 
..... ......... .’Οΰ 

χάρτου. Αλλ’ είσέτι μένει μεγαλείου έκπεσόν. ‘Η 
ένίνωσκε τήν Βαλακλάβην ύπό τό δνοαα 
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αυτή πόλις,
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στα, είναι τόσον άπότομον, τόσον έκκλίνει, ώστε, 
μόλις δύναταί τις νά έννοήση εί; τί έδύνατο νά ώ- 
φελήση τό φρούριον τούτο, μή δεσπόζον τό σώμα ο
λόκληρον τής θέσεως. Είς τήν ύψηλοτέραν κορυφήν 
κείμενα τά κυριώτερα καταστήματα, έφαίνοντο άρ- 
κούντως ήσφαλισμένα έκ τής φύσεω; αύτής τοΰ α
ποτόμου, διότι τό δρο; κατακαθέτως πίπτει πρός 
τό μέρος τής θαλάσση; καί πρό; τό έσώτερον τού λι
μένα; ή άνάβασι; είς αύτό διά στενή; ατραπού υπάρ
χει δυσχερεστάτη καί επικίνδυνος. Ήρευνήσαμεν 
πολλού; τών πύργων τούτων. ό δεσπόζων δλων 
τούτων τών έρειπίων περιέχει έκτεταμένην δεξαυ,ε- 
νήν, δπου φαίνονται άκόμη τά έξ οπτής γής ύδρα- 
γωγεϊα. Απαιτείται αληθώς ικανόν θάρρος διά νά 
άναβή τι; μέχρι τοϋ έπιφόβου τούτου οροπεδίου. 
’Αλλ’ άμα άν φθάση τις έπ’ αΰτοϋ απολαύει εκτετα
μένης καί μεγαλοπρεπούς θέας, ή; ή θάλασσα, οί 
μελχοί βράχοι οί περιβάλλοντες τόν όρμον καί τή/ 
καρκινώδη διώρυγα τοϋ λιμένος, σχηματίζο υσι τό tv 
μέρος. Πρό; βορράν έκτείνονται αί καλλιεργημέναι 
γαΐαι τών Ελλήνων καί σειρά λόφων καταφύτων 
έκτεινομένων μέχρι; άπωτάτου βρίζοντας. Πύργος 
ΰψούμενο; είς τήν παραλίαν παρέχει άγροΐκον βάσιν 
μεγάλου ύψους. ’Ιχθύς εύρίσκεται γεγλυμμένος έπί 
μια; ζώνη; αύτοϋ καί τό έμβλημα τοϋτο φαίνεται 
έπιβεβαιοϋν τήν ταταρικήν ετυμολογίαν· δύο δέ εί- 
κόνε; αγγέλων, είς σταυρό; καί μία έπιγραφή έξη- 
λειμμένη συμπληροϋσι τό άνάγλυφον τοϋτο. Τό έ
δαφος τοϋ φρουρίου είναε έσπαρμ.ένον άπό βράχους 
άτάκτω; ερριμ.μένους. Αί συνεχείς λαίλαπες, αί 
μυκώιεναι έπί τών υψωμάτων τούτων έγύμνωσαν 
αύτοϋ; κατά τού; τελευταίου;αιώνας· διότι δέν είναι 
ποτέ πιθανόν, δτι τοιαύτη ισχυρά θέσι; δέν ήθελε 
περιέχει τούλάχιστον έκτασιν μεγέθους τινός, όπως 
παρατάσσωνται τά στρατεύματα τή; φρουράς. Τό 
πρώτον τοϋτο μνημεΐον τών Γενουηνσίων, εΐ καί πα
ραδόξου συλλήψεως, μάς έδωκε μολοντούτο ΰψηλήν 
ιδέαν περί τών έργων, άτινα ό ισχυρός οδτος λαός 
έπεχείρησεν, δπως άσφαλίση τήν αποικίαν του, ήτις 
τόσα πολλά και τόσα μεγάλα άφησεν ίχνη έπί τοϋ 
έδάφους τής Κριμαίας.

ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ.
Τό εθιμον τής μονομαχία; έξαλείφεται ημέρα 

τή ήμερα έκ τών ήθών μας- άλλ’ άς μή έλπίζωμεν 
νά τό ίδωμεν εντελώς έξειλημμένον παρά όταν ή 
πρόοδος τοϋ πολιτισμού καί τή; ηθικής δέν θά επι
τρέπαμε τήν επάνοδον πράξεων, καθ’ ών ή νομ.ο · 
θεσία είναι έφωπλισμένη, καί αί όποϊαι άφεθεϊσζι 
είς τήν δημοσιότητα τείνουσιν εί; τό νά αύξήσωσι 
τήν προσβολήν είς τό βλαφθεν μέρος με τρόπον γε- 
λοϊον ή νά συγχέωτι διά τή; αύτής αποδοκιμασίας 
καί τόν ένοχον καί τό θύμα. °1να άνθρωπός τι; 
τοΰ οποίου προσεβλήθη ή άδελφή, ή γαμική κλίνη 
άποτόμω; καί προδοτικά»; ίνχ, λέγομεν, μή ζητήσγ 

2ijt5o2or. 0 Στράβων αναφέρει περί χύτη; ώ; έ- 
ςαρτωμένν,ς άπό τή; Χερσοννήσου, καί, χωρίί νά 
λάβφ ύπ’ δψιν τάς δεσχερείχ; τή; έκτελέσεως, δ πε
ριφανή; γεωγράφο; ισχυρίζεται, δτι τείχος ήνονε 
ποτέ τόν λιμένα τοϋ Συμβόλου μετά τοϋ μεγάλου λι
μένος τής Χερσοννήσου. Τό τείχος τοϋτο ήτο βε
βαίως άξιοθαύμαστον, είτε έν τή ζηρά, είτε έν τή. 
θαλάσση ύποθέτει οίκοδομηθέν τοϋτο δ συγγραφεύ;. 
Αληθές δμως εϊ»αι, δτι ό λιμήν οΰτος δ φυσικός 
πρώτον ά.εκαλύφθη ΰπό τών Ελλήνων καί εί; αΰτους 
έχρησίμευσε. Βραδύτερου δέ οί Γενουήνσιοι, οίτι ες 
δέν άφιναν θέσεις τοιαύτα; άκατχλήπτου;, έκυρίευ- 
σαν καί τήν Βαλακλάβαν, καί έπί τοΰ όρους, δπερ 
δεσπόζει τήν είσοδον άνατολικώς, ώκοδόμησαν εύ 
ρύχωρον φρούριον, ουτινο; μένουσιν είσέτι τά έρείπια, 
κχί ίσως άπ’ αύτής τής έποχή; χρονολογείται τό ση 
μερινόν όνομα τής πόλεως ταύτης, δπερ, ώ; λέγεται, 
συνετμήθη έκ τοΰ Bella chiave, ήτοι ωραία χ-Ιεις 
Αληθές μέν, δτι πολλοί έτυμολόνοι διϊσχυρίζονται, 
δτι τό όνομα τούτο έχει δλω; ταταρικήν καταγωγήν 
έκ τή; λέξεως Balocich, σημαινούσης ίχθυν. Αλλά 
τί ενδιαφέρει ήμΐν τό όνομα έρ'ιπίου, δπερ άλλο τι 
δέν είναι πλέον είν.ή έρείπιον ; Ή Βαλακλάβχ σύγ- 
κειταε έκ σωρού οικιών κατεφθαομένων καί σηκών 
προστατεύομενων ΰπό τοίχων ήμικατερειπιωμένων. 
Κυρία τι; όδόςφέρουσα μαγαζεϊα έρημα, μία έκκλη- 
σία καί ή κατοικία τοϋ αρχηγού τοΰ έλληννκοϋ τάγ
ματος, ιδού τί άξιον παρατηρήσεω; ευρηται έν τή 
μικρά ταύτη ελληνική αποικία.

Ο πιστό; ήμ.ών Μιχαήλ περιέμενεν ήμα; εί; τήν 
είσοδον τής πόλεως, ά.ήσυχων διά τήν βραδύτητά 
μας. 0 αγαθός ΰπαξιωματικό; ένεδύθη ήδη τήν τή; 
παρατάςεως στολήν του, καθαράν ώς έκείνην άξιω- 
ματικοϋ τής αύτοκρατορικής φρουρά;. Αλλως δέ 
πρώτην τήν φροντίδα ταύτην έλάμβα/εν δσάκις πα· 
ρεμένομεν και έπί ολίγον χρόνον εί; τι μέρος, ό Μι 
χαήλ έλαβεν άπδ τόν Κατσώνην, αρχηγόν τοϋ ελ
ληνικού σοοματος, δυνάμει τών συστάσεων ά; έφέρο- 
μεν, κατάλυμα στρατιωτικόν παρά τινί πτωχή γυ- 
ναικΐ, γραία καί χήρα, ή'τις παρεχώρησεν ήμΐν τόν 
ίδιον θάλαμόν τη;, τόν μόνον, δν έδύνατο νά δια 
θέση, καί μαγειρείου, οΰτινος ή εστία άπό πολλού 
ήδη χρόνου έψυχράνθη. Μόλις άποκχταστάντε; δέν 
έοοαδύναμεν νά δεχθώμεν τήν έπίσζεψιν τών υπαλ
λήλων αξιωματικών τοΰ μέρους τούτου, οΐτινες με 
τά ειλικρινούς προθυμία; προσήν-γκον ήμΐν τάς ΰ 
πηρεσίας των. Μετά τινα άνάπαυσιν ή αδιαθεσία 
τού Κ. Χουώ έπαυσεν άπό τοΰ νά άνησυχή ήμάς. 
Αλλά ταύτοχρόνω; εί; τών άκολουθούντών ήμάς υ

πηρετών, δστις έχρησίμευε πολί> είς ήμα; ώς διερ
μηνείς, προσεβλήθη άπό βιαιότατου πυρετόν, συλ- 
λέγων οδτω τοΰ; καρπούς τοΰ νοααδικοϋ βίου μας. 
Διεμείναμεν έν Βκλακλάβη τόσον μόνον καιρόν, οσο; 
άπη,τεϊτο πρό; εκδρομήν τών γεωλόγων ήμών και 
πρό; άπό κοινού γ-νομένην έπίσκεψιν τών έρειπίων 
τού Γενουηνσίου οχυρώματος.

Τό Βουνόν δπερ φέρει τά τείχη καί τού; πύργους 
τούτου;, ουτινο; τά λείψανα είσίν είσ-τι αξιοθαύμα

εί; τήν τύχην μιας μάχη; κατά μόνα; τήν έπανόρ-| 
θωσιν δι’ όμοια; βλάβης, ώφειλεν ό νόμο; νά μή 
ήναι αδύνατος νά τδν ικανοποίηση. Είς τοιούτου 
είδους περιστάσεις αί ποιναί καί αΐ μάλλον σκλη- 
ραι δέν ήθελον δυνηθή νά προλάβωσι τάς μονομα
χία;· διότι τό άποτελεσματικόν τών απαγορευτικών 
νόμων δέν προέρχεται έκ τής οικονομία; τών δια
τάξεων των τόσον όσον έξ έξωτερικών περιστάσεων, 
καί διόη οί νόμοι ουτοι οφείλουν πρό παντός νά 
εύρουν ΰποστήριξιν καί ηθικήν κύρωσιν έν τρ κοινή 
γνώμρ.

ώ μονομαχία εί; τήν άρχαιότητα ήτον άγνωστο;" 
έάν άναγνώσρ τι; τού; ιστορικούς Ελληνα; καί Ρω
μαίου; βλέπρ δτι έγένοντο τινέ; μονομαχίαι (οίαι 
αί τών Ομηρικών ηρώων, τών Όρατίων καί Κο- 
ρατίων έν ρώμη), άλλ’ αυται είχον σκοπόν τήν ύ- 
περάσπισιν τής Πατρίδος. Η καθιέρωσες τοϋ έθους 
αύτοϋ τή; αυτοδικία; πρέπει νά άποδοθρ είς τά 
βάρβαρα βόρεια έθνη τά είσβαλόντα είς τήν Ρωμαϊ
κήν Αύτοκρατορίαν παρ’ αύτοϊς ή μονομαχία είχε 
σκοπόν άποκλειστικώς είς τάς ποινικά; ΰποθέσεις 
καί τάς πολιτικά; διαφοράς δικονομικόν, δηλαδή 
τήν εύρεσιν τής άληθείας, έπειδή κατά τήν γνώμην 
τών λαών αύτών ό Θεός έδιδεν εί; τήν αθωότητα 
καί είς τό δίκαιον τήν νίκην. Η δικονομία αυτή άο 
χαιόθεν είσήχθη έν τή Γαλλία, καί διά τοϋτο βλέ
πει τις, ε’ν τώ βίω Λουδοβίκου τοϋ Αγαθού, τόν 
Βερτράνδον αίτοϋντα νά καθαρισθή άπό έγκλημα 
αποδιδόμενου αύτώ διά τή; τύχη; τών οπλών, 
more francis solito. Οί Γότθοι καί τό πλεϊστον 
μέρος τών λαών τής Γερμανίας έφαίνοντο άγνοοϋν- 
τες τήν μονομαχίαν. Κατά τά 505 Θεοδωρϊχο; ό 
βασιλεύ; αύτών έπιφορτίζει τόν διοικητήν τή; Δαλ
ματία; καί Πχννο ίας νά καταδιώξη τού; ποιοϋντχ; 
χρήσιν τής μονομαχίας, ήτις πρό ολίγου εϊχεν είσ- 
αχθή έν ταϊ; έπαρχίαις έκείναις, καί εί; μίαν έπι 
στολήν αύτοϋ πρό; τού; κατοίκους τών τμημάτων 
εκείνων τοΐς φέρει ώ; παράδειγμα τοΰ; Γότθους, οΐ
τινες δεν έζήτουν νά λάβωσι δικαιοσύνην άφ’ έαυ- 
τών ής έδύναντο νά τύχωσι παρά τών νόμων. Δέν 
είναι μόνο; ό Θεοδωρϊχο; δστις προσεπάθησεν, άν 
δχι νά έμποδίσρ, τούλάχιστον νά κκταστήιη σπα 
νίαν τήν; μονομαχίαν, ό Λουιπράνδρο; βασιλεύ; τή; 
Λομβαρδίας κατά τό 725 καί πολλοί πρό αύτοϋ 
βασιλείς διαμαρτύρονται διά διαταγμάτων άπχγο- 
ρεύοντες τό γελοΐον έθιμον τής μονομαχίας δι’ ή; 
μετά θρασύτητο; έπίστευον οί άνθρωποι,ότι διά τή; 
ιδιοτροπίας ήθελον άναγκάσει τόν Θεόννά φανέρωση 
τήν άλήθειαν. » Αλλ’ ήναγκάσθησαν, λέγουν, νά 
άνεχθώσι τήν πλάνην ταύτην, διότι οί Λομβαρδοί 
είναι προσηλωμένοι εί; αύτήν.

Είσαχθεϊσα έν Γαλλία κατεστάθη έν όλίγω χρό 
νω έθος- ό ίπποτισμό; ένηγκαλίσθη αύτήν καί πρώ
το; έκαμε θεμελιώδη νόμον αύτής ΰπό τήν έποψιν 
τή; τιμής. Πολλάκις τότε ή μονομαχία έξεπλήρου 
ηθικήν άποττολήν, άναγκάζουσα τοΰ; ισχυρού; τι- 
μαριώτα; νά σέβωνται τά δικαιώματα τή; χήρπ» 
καί τών ορφανών, τήν ζωήν καί τιμήν τών υπηκόων

|των· άλλά τοιαϋτα παραδείγματα ύπήρξαν πολύ 
σπάνια, καί δέν συναπαντώνται εΐμή κατά τόν μα
νιώδη βρασμόν τοϋ ίπποτισμοϋ· Λουδοβίκος ό Ζ'. 
ύπήρξεν ό πρώτος τής Γαλλίας Βασιλεύ; δ όποιος 
ειργασθη να περιστειλη τόν άριθμόν τών περιπτώ
σεων καθ’ ά; ή μονομαχία ήτο θεμιτή· Λουδοβίκος 
δ Άγιος ηϋξησε τά; περιπτώσεις καθ’ ά; έμποδί- 
ζετο- άλλά ούτε δ είς οΰτε δ άλλος είχον τήν ίσχύν 
νά κάμωσι σεβαστά; τάς αποφάσεις αύτών. Φίλιπ
πος δ ‘Ωραίος άπ’ έναντία; ε’πέτρεψεν αύτήν άλλά 
τή άδεια τοϋ βασιλέω; δπερ έπεκράτησεν έπί δύω 
αιώνας.

Κατά τό 1547 διάταγμα έρρίκου τοϋ Β'. άπη- 
γόρευσεν άπολύτως τήν μονομαχίαν καί μέ ποινά; 
τάς πλέον σκληρά;, ό διάδοχο; αύτοϋ έπανέλαβεν 
τήν άπηγόρευσιν ταύτην καί, ΰποστηριζόμενο; ΰπό 
τοϋ Συμβουλίου, έκήρυξεν αύτήν έγκλημα έσχατης 
προδοσία;. Εκτοτε πάντε; οί βασιλείς ώρκίζοντο νά 
τηρώσιν άπαρασαλε ’<τω; τοΰ; νόμου; κατά τώ/ μο- 
νομαχούντων. Μέ δλην δμως τήν αύστηρότητα τών 
νόμων ή μονομαχία έξετελεΐτο συνεχώς, καί, ένώ 
έως τότε οί μάρτυρες έκατέρου τών διαμαχομένων 
μερών ήσαν άπλοι θεαταί επιφορτισμένοι μόνον νά 
έπαγρυπνώσιν οπω; δλα γίνω σι νομίμως, κατά τό 
1577 οί μάρτυρες έδιδον πέρα; είς τήν πάλην, καί 
τό παράδειγμα τοϋτο βλέπομεν μέχρι τών τελευ - 
ταίων αιώνων, δταν έμαθεν δ Βασιλεύς τόν θάνατον 
δύο φίλων του, ήγειρεν εί; αυτούς μαυσωλεΐον, έξ 
οΰ τό λεγόμενον «θά σέ μετρήσω μέ τό μ.άρμαρονη 
αντί « θά σέ φονεύσω έν μονομαχία. » Επί Λουδο
βίκου τοϋ ΙΓ' τοσαύτη έγένετο κατάχρησε; αύτής 
ώστε τά νέα τής ήμέρα; περιεστρέφοντο εί; τό τί; 
μετέβη είς τά χωρία τοϋ όίδου κατά τό διάστημα 
τής ημέρας.

Κατά τά πρώτα έτη τή; βασιλείας Λουδοβίκος ό 
ΙΔ' έξέδωκε διάταγμα δπερ έπανέλαβε κατά τά 
έτη 1651, 1670 καί 1679 δι’ ου έπεβάλλετο είς 
τοΰ; μονομάχου; ή ποινή τοϋ θανάτου καί ή δή
μευσε; τής περιουσίας εκτός έάν καί οί δύο έσω - 
ζοντο ή έξετέλουν τήν μονομαχίαν είς ξένον τόπον, 
ένεκα τοϋ όποιου ή Βελγική έδέχθη πολλού; σφά
ζοντας άνηλεώ; άλλήλο/ς διά ποταπάς αιτίας καί 
πρό πάντων δι’ έρωτικάς ιδιοτροπίας τών νεανίδων 
έκείνου τοϋ αίώνος, αϊτινε; έσημείουν έν τώ χαρτο- 
φυλακίφτων τοΰ; κουφόνοα; θανόντα; διά τό βλέμ- 
αα αύτών. Οί ΰπηρέται, κομισταί έν γνώσει τών 
προσκλητηρίων έμαστιγοϋντο καί έστιγματίζοντο, 
καί έν ΰποτροπή κατεδικάζοντο διά βίου είς το 
κάτεργον. Οί μάρτυρες έστεροϋντο τή; θέσεώ; των, 
άν είχον, καί άφαιρεϊτο άπ’ αύτού; τό τέταρτον 
τή; περιουσίας διά δημεύσεως. Τό όιαταγμα εν 
τούτοι; αύτό έσύστησε τό δικαστήριον τής τιμής, 
δπερ έξεδίκαζε τάς,προσβολάς, καί τοϋτο συνέβαινε 
εω; δτου έζη Λο/δοβϊκος ό ΙΔ' κατά τά πρώτα 
έτη τής βασιλείας τοϋ όποιου ύπελόγισαν ότι τό 
γραφεϊον τή; Δικαιοσύνη; έδωκε πλέον τών χιλίων 
χαοίτων εί; μονομάχους.

Τό διάταναα τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ’ δεν ήκϋρωσε 
59*
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ή παλαιά μύναρχία· έν τούτοι; έπί τή; βασιλείας νόμο;;) κατορθοϋται εμμέσως. Είς 
τοϋ Λουδοβίκου ΙΕ’ αί μονομαχίαι υπήρξαν άλλε- περιπτώσειι 
πάλληλοι· κατά τάς ιδέας δμως τάς φιλοσοφικής νά λάβη διά 
τοϋ αίώνο; εκείνου τά ήθη ήσαν άρκετά εξημερωμένα 
καί ώς έκ τούτου αί πάλαι αΰται κατεστάθ ησαν δχι 
Θανατηφόροι. Είχον τού; κώδηζά; των, ένθα υπήρχε 
βαθμολογία τή; κοινωνικής τάξεως τή; έξυβρίσεω; 
καί τοϋ ποσοϋ τοϋ αίματος τοϋ άναγκαίου πρό; 
ΐκανοποίησιν. Ενίοτε έκτυπώντο μόνον μέχρι τοϋ 
πρώτου αίμαεος καί άποθνήσκοντε; έκ πληγής κα
τά λάθος έπενεχθείση; θανατηφόρου ήρωτων—μετά 
τίνος είχον τιμήν νά μονομαχήσω; ώς έάν έμάχοντο 
ό Εκτωρ και ό Αχιλλεύς διά τήν Ελλάδα καί τήν 
Τρφάδα. Τά τοιαϋτα γελοία ένεποίησαν φρίκηνείς τόν 
Ρουσσώ είπόντα· Είς τό πρώτον αίμα, μέγιστε Θεέ! 
Καί τί θέλεις λοιπόν νά κάμγ,ς τό αίμα αύτό,άγριον 
θηρίον ; θέλεις νά τό πίης; Είς τήν εποχήν έκείνην 
έκαμον καλώς τό μέρος των οί κωμικοί μυκτηρί- 
σαντες τούς μ.ονομαχοϋντας. Επί τής έπαναστάσεως 
ή συνταγμ.ατική συνέλευσι; ήζύρωσε τό αυστηρόν 
τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ' διάταγμα. Η ελλειψε; παντός 
εμποδίου έφάνη δτι ήσκει σωτηρίως μεγάλην έπιρ-ιτής, διά 
ροήν έπί τών πνευμάτων, άλλως τε κατειλημμένων' 
εκ τών μεγάλων συμφερόντων άτινα τότε συνεκρού- 
οντο. Η στρατοκρατία τής Αύτοχρατορίας έδωκε 
πάλιν τάσιν εις τήν μανίαν τών μονομαχιών, καί 
έπί τής Αποκαταστάσεως τών πραγμάτων ύπό ξέ- 

στρατευμάτων, ή αυθάδεια τών άρχαίων εύγε- 
καΐ τά π<

τηράς συγκρούσεις. Από τοΰ 1830 αί πολ 
διαφωνία·, έπροζάλεσαν μονομαχίας τινάς, καί 
ζαλήτερα πνεύματα εξημμένα τότε άπό
πει 
έαυτά κατά 
Η άνοχή τή; έξουσίας, περιοριζοΰση; μόνον οσάκις I 
άπήντα τάς συγκρούσεις, ή επιείκεια τών ένόρκων < 
συνετέλεσεν είς τήν αδξησιν τοϋ κακοϋ. ι

Δεν εΐμεθα είς κατάστασιν νά δώσωμεν τήν περί ι 
μονομαχία; στατιστικήν τής Αγγλίας ζαί τών λοι
πών νεωτέρων εθνών· έν γένει δμως έκ τής ιστορίας 
καί τών μυθιστοριών διίκνυται δτι ζαί έζεϊσε έγινε 
ζατάχρησις τοϋ βαρβάρου αύτοϋ έθους. ’Αλλ’ έν 
τούτοι; ή στιγμή πλησιάζει οπότε κατά μέρο: έξα- 
λειφθήσεται. Αϊ νομ.οθεσίαι τών εύνου.ουυ,ένων εθνών 
υϊοθετοϋσι τάς διατάξεις τάς άπαγορευτικάς έν τοΐ- 
νόμοι; αύτών καί ού μόνον τού; μονομαχοϋντα; καί 
τού; μάρτυρας τίμωροϋσιν άλλά καί τούς άπλώ; 
προκαλοΰντα; καίτοι μή τελεσθείσης τής πράξεως.

Πρό καιροϋ είναι αληθές δτι οί μάρτυρες παρε- 
νέβαινον δπως συνδιαλλάξωσι τά διαμαχόμενα μέρη· 
αλλά τυχαία συμβάντα, δύσκολος έκδίκασι; τής 
προσβολή; έφερον καί αύτούς εις τήν ά άγκην νά 
σπάσωσι τό ξίφος καί νά ριφθώσεν είς τόν κίνδυνον. 
Τό μόνον μέσον πρός αποτροπήν αύτής είναι ή αύ 
στηροτάτη τιμωρία έζείνου δστις ήθελε λάβει μέρο; 
ώς μάρτυ; μονομαχίας, ώστε, ο,τι άπ’εύθείας δεν εί
ναι δυνατόν νά κατορθώσωσιν οί Νόμοι (διότι τί; 
ούναται τόν απονενοημένων αύτόχειρα νά έμποδίση

τά; συνήθεις 
,ς ή ίχανοποίησις τήν όποίαν δύναταί τι; 

:ολλών μέσων ζβί πρό πάντων διά τοϋ 
(τύπου άρχει πρό; έξάλειψιν τοϋ δώρου αύτοϋ τή; 
. βαρβαρότητα;, ενόσω έπί μάλλον ήθιζοποιεϊται ή 
κοινωνία.

Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ.

^/Γ·. ο λ . .

ΙΙΕΡι ΟΑΤΡΟΦΗΣ Μ EAlHffi
ΕΙΣ ΤΙΝΑΣ ΛΑΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΝΗΣΟΥΣ.

νων 
νών
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ιολιτικά πάθη έδωκαν αιτίαν είς αϊμα- 
' * ' - "ΟΟΛ ’ -λιτικαί

ά

....... Γ- ..................τυφλήν 
ρί τιμής ιδέαν δέν ήδυνήθησαν νά ύπερασπίσωσιν 
υτά κατά τών προλήψεων αύτών κατασφαζόμενα.

Περί ίήζ άΐατροφής rar Κρητων.

£ΙΙ Κρήτη είναι νήσο; μεγάλη, ορεινή και δασεία 
πλήρης αύλώνων εύκάρπων καί εκτεινόμενη άπό δυ- 
σμ.ών πρός άνατολάς εις τήν Μεσόγειον θάλασσαν 
περίφημος εί; τήν άρχαιότητα διά τού; νόμους αύ· 

τά πλούτη καί προϊόντα της, διά τού; 
μεγάλους αύτής άνδρας καί πρό πάντων διότι ήτον 
ή πατρις τοϋ άνακτο; τών Θεών Διός.

‘Η Κρήτη ώς καί ή λοιπή Ελλάς παναρχαίω; 
είχε κατοίκου; άγριους ζαί άμαθεϊς όνομαζομένους 
Ετεοκρήτας, ζώντας είς σπήλαια ή κεχωρισμένους 
διά ν’ άποφύγωσι τάς λγ,στεύσείς ή ηνωμένους διά νά 
λεηλατώσι τήν χώραν, άπο'.κίαι δέ έξ Αίγυπτου 
καί Φοινίκης έλθοΰσαι καί κατακτήσασαι τήν νή
σον τήν διεμοίρασαν εί; διάφορα βασίλεια, είς τά 
όποια έβασίλευον. άνεξαρτήτως έκαστη.

Οί Κρήτες διηροϋντο παλαιόθεν είς τέσσαρα γέ
νη συγγενικά, τού; Καβαίρους, τούς Κουρήτας, τούς 
Κ,ορύβαντας καί τού; Ίδαίους δακτύλους, άπό ένα 
δέ τών βασιλέων τών Κουρήτων, τόν Κρήτα,ώνομά- 
σθη Κρήτη δλη ή νήσος, έλαβον δέ τήν τύχην νά 

:οίν τών λοιπών Ελλήνων άπό βασι -
-έξευγενισθώσι

πολλούς καί μεγάλους, ές ών άλλοι, μέν ένέ- 
:ήν αγάπην 

:ών ήθών, άλ- 
ήν ναυπηγίαν, 
,-ήν τέχνην τοΰ 

, τά

τών ξιφών, κρανών καί τών ένοπλίων όοχήσεων, κα'ι 
την τοΰ πυρός, χαλκού καί σίδηρου χρήσεν, άλλοι 
τήν γεωργίαν καί τάς τέχνας, άλλοι έπενότ.σαν νά 
μετριάσωσι τή» δόναμιν τών έπισήαων πολιτών μέ 
τήν δύναμίν τοϋ κοινού λαοϋ, άλλοι νά έμποδίσωσι 
τάς κατακτήσει; τών περίοικων διά νά μή συμβαίνγ 
δ,τι συνεβαινεν άπό τούς πενέστας εϊς Θεσσαλίαν, 
δ,τι άπό τούς Είλωτας είς Λακεδαίμονα, καί άλλοι 
τούς ήλευθέρωσαν άπο τά διάφορα θηρία τά όποια 
άπό κτίσεως τή; νήσου ένεφώλευον εΐ; τά δάση καί 
εις τά σπήλαιά της.

Μετά τού; Αιγυπτίους καί τού; Φοίνικα; καί τού; 
Πελασγούς ήλθον είς Κρήτην διάφοροι Δωριχαί φυ-

λεΐς :
σταξαν είς τάς καρδίας τών Κρητών ί 

τής δικαιοσύνης καί τής άπλότητο; τι 
λοι τού; έδίδαξαν τήν τεκτονικήν, 
τήν ποιμ.ενικήν, τήν μελισσουργίαν, 
έζημερόνειν δλα τά έπιδεκτικά ήμερώσεω; ζώα 
περί τήν τοξευτικήν καί κυνηγεσίαν, τήν κατασκευήν 

/, καί 
πυρός, χαλκού καί σιδήρου χρήσιν, άλλοι 
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λαί, αιτίνε; νικήσασαι τού; κατοίκου; έκυρίευσανίέστίν, 
αύτών καί έκτοτε ή Δωρική φυλή έμεγαλύνθη καί 
έκραταιώθη.

Εν δέ ταύτη, τρία γένη (λέγει ό Δικαίαρχος) 
Αποικίας έσχηκεν Ελλήνων' τό μεν 
Λακεδαιμονίων έπειτεν Αργείων, τό, τε 
Από τών ’Αθηναίων..................

Εκ τών Δωρικών δε τούτων φυλών ή τοϋ Τεζτά- 
μου, υίοϋ τοϋ Δώρου, (χρημάτισεν ή έπικρατεστέρα, 
διότι ούτος, παραλαβών πολλούς Δωριείς, ’Αχαιούς 
ζαί Πελασγού;, κατήλθεν είς Κρήτην καί έξώσα; 
τού; βασιλείς αύτής έκυρίευσε τής νήσου, πλατύνας 
τάς θεσμοθεσίας, τάς έορτάς καί τήν Γεωργίαν. 
Μετ’ αύτόν έβασίλευσεν ό υιός του Ιφερίων, δστις 
άρπάσας τήν Ευρώπην θυγατέρα τοϋ Αγήνορο; Baot- 
λέως τών Φοινίκων, (γέννησε τού; Μίνωα δν άφησε 
διάδοχον τοϋ θρόνου του, τόν Σαρπηδόνα, δστις κα 
τέζτησε τήν Λυζίαν είς ήν έβασίλευσε καί τόν ί>α· 
δάμανθυν, δστις ακολούθως, καταζτήσας τάς νήσους 
τοϋ αρχιπελάγους, έβασίλευσεν είς αύτάς.

‘Η Κρήτη άπό τοϋ Μίνωος κυρίως, τοϋ μεγάλου 
τούτου τή; άρχαιότητο; Νομοθέτου,ηύξησε καί έκρα
ταιώθη έπί μάλλον, κατασταθεΐσα ή πρώτη δύναμις 
τή; Ελλάδος ήτις διά τών πολλών αύτής αποικιών 
είς τάς νήσους τοϋ Αιγαίου πελάγους καί εί; τά 
παράλια τής Εύρώπη; καί Ασίας, διά τής ύπερβο
λική; πολυανθρωπίας ήν άπέκτησεν ένεκεν τών άνα- 
θών αύτής νόμων καί διά τών άναριθμήτων τη; 
θησαυρών ους διά τή; γεωργία; καί τής έμπορίας 
άπήλαυσεν ήδύνατο νά κατακτήσφ έάν ήθελεν ούχί 
μόνον δλην τήν Ελλάδα άλλά καί πολλούς άλλου; 
τόπους, άλλ’ ό Μίνως καί οί διάδοχοι αύτοϋ έπρο 
τίμησαν τήν ειρήνην, διότι καί τότε άζόμη έφρόνουν 
δτι δι’ αύτής καί ούχί διά τών καταχτήσεων με- 
γαλύνονται καί δοξάζονται τά έθνη.

Κρήτες, πρώτοι Ελλήνων, λέγει ό Στοβαίος, νό
μους είχαν, Μί ωος δεμένου, δ; καί πρώτος έθαλασ- 
σοζράτησεν. « Μίνως γάο παλαϊτατος, λέγει ό 
Θουκυδίδης, ών άζοή ΐσμεν, ναυτικόν έκτήσατο, καί 
τής νϋν ‘Ελληνική; θαλάττης έπί πλεϊστον έζρά- 
τησε καί τών Κυκλάδων νήσων ήρξέ τε καί οικιστή; 
πρώτο; τών πρώτων έγένετο, Κάρα; έξελάσας ζαί ι 
τού; έαυτοΰ παϊδας ηγεμόνας έγκαταστήσας. »

Επί τοϋ Τρωικού πολέμου ή Κρήτη ύπό τόν 
βασιλέα αύτής Ιδομενέα έστειλεν είς τό "Ιλιον 
όγδοήκοντα τριήρει; μέ στρατόν ισχυρόν δστις πολ- 
λάκις έλαβε τά πρωτεία τής νίκης, ώ; λέγει ό θείο; 
Ομηρος· έπ’ αύτοϋ δέ ή Κρήτη είχεν εκατόν πολύ- 
ανθρώπους πόλεις, μεταξύ τών οποίων διέπρεπον 
ή Κνωσσός, Γόρτυς, Λύκτος, Μίλλητος, ‘Ρύτιον, 
Φανειός, Λόκαφος, Κυδωνία, Ααησός, Μέταλλον, ι 
Αεβή, Αμφίμαλλα καί ‘Ρίθυμνα, διά τε τά διδα- , 
κτήρια αύτών, διά τό εμπόρων, τήν γεωργίαν καί; 
τα; τέχνας καί έπιστήμας·

Διά νά κατβσταθώσιν οί Κρήτες τοσοΰτον μεγά
λο; λαός, βεβαίως έπάνζγκες ήτο νά είχον νόμους < 
σπουδαίου; τήν άνατοοοήν αφορώντας, τήν βάσιν δη
λαδή τοϋ μεγαλείου τής άνθρωπότητος καί όντως

ή Κρήτη ηύτύχησε πριν τοϋ Μίνωο; έτι νά 
ύ; κόλπους αύτής διαφόρους νομοθέ- 

; τόν Αμμωνα, Κυδώνα, 
αγνώστους ήδη εί; ημάς, μεταξύ τ

,'γεννήσνι είς τού;
τας ώι
καί άλλους ι'
Κορυβάντων, ο'ίτινε; παλαίτατα 
σίαν τοϋ άνατρέφειν τού; βασιλόπαιδας 
άλλ’ ό Μίνως είναι δστις, μελετήσας 
τούτου; τού; έπιδιώρθωσεν άφαιρέσας 
τού; καί άδικους καί θέσα; 
δικαίους ού; έπεξέτεινεν έπί 

ίμοθεσία αύτοϋ,ή άρχαιοτέρα ΐσω;

Αάπην, Τεύταμον 
"ών 

είχον τήν έπιστα- 
ή; Κρήτης, 
τούς νόμου; 
τού; περιτ- 

έτέρους αναγκαίους και 
τοσοΰτον, οίστε ή νο- 

>; πάσνς τής ‘Ελλά
δος, ύπήοξεν ή βάσις τής νομοθεσία; τών μετά τού
το άκμασάντων μεγάλων νομοθετών τή; ‘Ελλάδος 
ζαί μάλιστα τών Σπαρτιατών οϊτίνες τό κλέος αύ
τών ώφειλον εί; τού; νόμους τοΰ Μίνωος,τού; όποι
ου; ό Λυκούργο; έφερεν εί; Σπάρτην καί μετερρύθ- 
μίσε μόνον κατά τήν έφαρμογήν των εϊς τά έθιμα 
τών Σπαρτιατών καί κατά τό αδιαίρετον τών πολι
τών, καθότι πάντε; οί πολϊται τή; Σπάρτης ήσαν 
ομοιοι, ένω είς Κρήτην οί άρχοντες διέφερον των 
λοιπών πολιτών.

0 Μίνως δστις καθ’ Ομηρον
Τοΐοι δ’ ένί Κνωσσός μενάλη πόλις ένθα Μίνως γε
Εννεαρος βασίλευε Διό; μεγάλου όαριστής 

μελετήσας έσκεμμένω; τήν άζαταμάχητον δύναμω 
τών αντιλήψεων τά; όποιας ό άνθρωπο; δέχεται εί; 
τήν νηπιότητα αύτοϋ ζαί τάς οποίας πραγματοποιεί 
εί; δλην αύτοϋ τήν ζωήν, έγνώρισεν δτι έκ τή; νη- 
πιαζής έτι ήλικίας τοϋ άνθρώπου ώφ-ιλε νά έπιστή- 
ση τήν προσοχήν αύτοϋ έν τή νομ.οθεσία του διά νά 
καταστήση τού; πολίτας εύδαίμονας, διό έθέσπισεν 
δτι όλοι οίπαΐδες πρέπει ν’ άνατρέφωνται δημοσίως 
είς μίαν καί τήν αυτήν παιδαγωγίαν μέ άρχάς ςε- 
ρεάς και αμεταβλήτους ύπό τήν έπίσκεψιν αρχηγών 
έπιστασίαν μόνον τήν ανατροφήν έχόντων καί ύπό 
τήν έποπτείαν δλη; τή; πολιτείας, ώκοδόμησε λοι
πόν πολλαχοϋ τών πόλεων τής νήσου διδακτήοια 
είς τά όποια έσύχναζεν ή νεολαία καί ύπό διδα
σκάλους σοφού; καί φρονίμου; έδιδάσκ-το δλας τά; 
σωματικά; ασκήσεις, έμάνθανε τά χρέη αύτής πρό; 
τούς όμοιους της, πρός τήν πολιτείαν καί πρός τού; 
Θεούς τού; οποίους καθεκάστην υμνωδούσαν ούχί 
ξηρώ;, ώς εθίζεται σήμερον, άλλ.ά διά πράξεων καί 
παραδειγμάτων καί δι’ έγκωμίων τών αγαθών άν- 
δρών, τά όποια οί διδάσκαλοι αύτών ήσαν ύπόχρεο 
νά μ.ετοχετεύωσιν εί; αύτήν καί μετ’ ού πολύ έθέ- 
οιζε καρπόν άοθονον τών τόσων του κόπων κα; 
φροντίδων, διότι είδε μέ θαυμασμ.όν του δτι ή αρ
μονία ήν έσύστησεν ίφηπλοϋτο τόσον είς τήν πολι
τείαν, δσον καί εί; έκαστον τών πολιτών ιδίως, εί- 
δεν δτι αί νομαί καί τά ποίμνια έπολλαπλασια- 
σθησαν, οτι αί πεδιάδες έγεωργήθησαν εκτενέστερου 
καί μεθοδικώτερον, δτι ή εμπορία καί ή ναυτική 
ηύξήνθησαν, δτι έξέλειψεν ή μοιχεία ήν άπηγόρευτ; 
διά νόμων αύστηοών ο'ίτινε; διέταττον τήν άτίαωσιν 
δημοσίως τοϋ μοιχού' ούτωσεί άμα έφορατο ήγετο 
εις τούς άρχοντας (στεφανωμένος έρίω, σημαίνον ότ· 
άνανδρο; έστί καί γόη; καί εί; γυναίκας καλό; κα
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χοντο είτα εΐ; τήν ξηράν καί ώδηγοΰντο εί; τό 
στάδιον διά νά τρέξωσι, διά ν άσκηθώσι εΐ; τό τό- 
ξον, τήν σφενδόνην καί εί; άλλ» όπλα ΰπό άρχον
τα; τινάς Αγελάτουςόνομαζομένους οΐτινες εΐχον τό 
δικαίωμα ν’ άθροίζωσιν αυτοί»; δτε έπρεπε, νά έξά- 
γωσιν αύτού; είς Θήραν, νά τοί»; άναγκάζωσιν εί; 
μάχα; διά τών ξύλων επί τινας δέ ώρισμένας ήμε
ρα; άγέλη πρό; αγέλην, λέγει ό Εφορο;, συμβάλλει 
μετ’ αύλοϋ καί λύρα; εί; μάχην έν ρυθμώ ώσπερ καί 
έν τοΐ; πολεμικοί; είώθασιν. έκφέρουσι δέ καί 
τά; πληγάς, τά; μέν διά χειρός, τάς δέ καί δι" ό
πλων σιδηρών, έσύχναζον είς τά Μουσεία διά νά 
δεδάσκωνται τήν Μουσικήν, τήν Ποίησιν, τήν Ζω
γραφικήν καί τήν Γλυπτικήν, άπήρχοντο εί; τάς Λέ- 
σχας καί τά; κοινά; καί ίδια; συναναστροφή; διά ν’ 
άκούωσι τά; έπιστήμα; καί τάς λοιπάς τέχνα; καί 
έπομένω; μετά τήν τοσαύτην ηθικήν τροφήν,ήνκα- 
θεκάστην άπέκτων, εϊση'ρχοντο εί; τάς αίθούσα; τών 
διδακτηρίων τάς προσδιωρισμένκ; είς τραπέζα; διά 
νάθρέψωσικαί τά σώματα αυτών. Ενταύθα ύπήρχον 
τά άνδρια ή κατά τού; Σπαρτιάτας, τά φιδίτια, 
τά όποια ήσαν τελειότερα τών Σπαρτιατικών, διότι 
εί; μέν τήν Λακεδαίμονα κατά κεφαλήν έκαστος εί- 
σέφερε τό τεταγμένον, άλλω; άπεκηρύττετο τή; πο
λιτείας, έν δέ Κρήτη) κοινοτέρω; έγένετο, διότι άπό 
πάντων τών γινομένων καρπών τε καί βοσκημάτων 
έκ τών δημοσίων καί φόρων ου; έφερον οί περίοικοι, 
προσδιωρίσθη άλλο μέν αυτών μέρος νά προσφέρηται 
ώ; ολοκαύτωμα πρό; τού; θεού; και άλλο είς τά συσ
σίτια, ώστε έκ κοινού έτρέφοντο πάντε; καί γυναί
κες καί παϊδε; καί άνδρες. Ενταύθα όλοι οί παΐδε; 
ΰπό τήν έπιτήρησίν ύπουργών τινων, έτρέφοντο διά 
τού δημοσίου λιτώ; καί όλιγοσίτω; καθη'μενοι 
θρόνοι;, είτα έγειρόμενοι ήκουον όμιλία; σπουδαίων 

; άνδρών περί ανδρείας, σωφροσύνης, ειρήνης, όμο- 
; νοίας, ίσότητος καί αγάπης, καί έπομένω; άπήρχον- 
ι το νά κοιμηθώσιν μετ’ άλλήλων είς κλίνα; άπλα;

καί σκληρά; καί άμα άνέτελλεν ή ήώς ήγείροντο καί 
■ ήρχοντο τών μαθημάτων αύτών, τά όποια διήοκουν 

μέχρι τής νεανική; ηλικίας, δτε έγίνοντο πλέον πο- 
λΐται, υπόχρεοι νά ύπηρετώσι τήν πατρίδα αύτών 
όταν εΐχεν ανάγκην τών βραχιόνων των, μέχρι; ότου 
αί δυνάμεις αύτών έσυγχωρούσαν τούτο καί νά έκ- 
λέγωσι στάδιόν τι ή έπάγγελμα διά νά ζήσωσιν ά- 
πέχοντε; άπό τήν άογίαν, ήτι; αύστηρώ; έτιμω- 
ρεΐτο.

Αμα οί παϊδε; έφθανον εις ήλικίαν καθ’ ήν ήφοό- 
νησις έστεφάνονε τά; πράξεις αύτών, έδιδάσκοντο 
υποχρεωτικώς τού; νόμου; τή; πολιτείας μετά τινο; 
μελωδίας ΐνα έκ τής μουσική; καί ψυχαγωγώντας 
καί εύκολώτερον τφ μνήμη διαλαμβάνωσι παί διά 
νά μή πράξωσι τι τών κεκωλυμένων άπό τού; νο- 
μ.ου; άγνοία πεποιηκέναι άπολογίαν έχωσι και ΐνα 
γνωρίσωσιν όταν έξελεόσωνται τή κοινωνία καί τα 
άξια πράξεω; καί τά άξια αποχή;·

; Μεταξύ τών νόμων τής Κρήτη; ό Πλάτων αναφέ
ρει δύω σπουδαιότατους· καί ό μέν άπηγόρευεν πάν
τα πολίτην άπό τοΰ νά πίνγ, μέχρι μέθης, ό δ ετε-

•ίσεπράσσετο δημοσία εί; στατήρας πεντηκοντα καί ; 
ατιμότατος ήν καί ούδενός οί μετήν τών κοινών, < 
οτι αί τέχνα: καί αί έπιστήμαι έπροόδευον καί πρό : 
πάντων δτι οί υπήκοοι αύτοϋ,διδασκόμενοι διά νέων ■ 
■κεθόδων έγένοντο πολύ ή πρότερον ρωμαλέοι, τό ' 
σώμα καί άγαθοί τήν ψυχήν.

έκαστος τών πολιτών είχε τό δικαίωμα ν’ άνα- | 
τοέφη τά τέκνα του οΐκαδε κατά τήν νηπιώδη αύτών | 
ήλικίαν, άλλ’ ήτον ύπόχρεως ΐνα προσεχή αότά καί! 
είς τά ελάχιστα τών κινημάτων αύτών καί άφ’ ένό; 
νά μή τοΐ; συγχωρή τάς παρεκτροπά; όσον μικραί 
καί άν ήσαν καί άφ’ έτέρου νά τοΐ; διδάσκη τά ά- ' 
ποτελέσματα αύτών καί νά τούς έξηγή όλα δσα άν- 1 
τελαμοάνοντο άμα δμως έφθανον τά τέκνα είς τήν 
παιδικήν αύτών ήλικίαν, ώφειλον οί γονείς ν" άπερ 
χωνται είς τού; δημοσίους λειτουργούς τή; ανατρο
φή; Κόσμους καλούμενους, καί νά παραδίδωσιν είς 
αύτού; τά τέκνα των διά νά καταγράφωνται εις 
τούς αρμοδίους πίνακα; καί νά διδασκών τα. τοϋ 
έξή; άλλήλους διαιτώμενοι, υπό τήν έποπτείαν δλων 
τών Δημοσίων υπαλλήλων, δλων τών πολιτών καί 
αύτών τών γονέων των, οΐτινες είχον τό δικαίωμα 
νά έπιθεωρώσι τά; προόδους τών τέκνων των καί 
.άκάμνωσιτάς άνηκούσας παρατηρήσεις,εί; αύτά μεν 
διά νά τά όδηγώσιν εί; τήν άληθή οδόν τοΰ προο
ρισμού των καί είς τού; άρχοντα; τή; πολιτεία; διά 
νά καταγγέλλωσιν ή τά πταίσματα τ’ αδιόρθωτα 
τών υιών των, ή τήν άμέλειαν τών διδασκάλων 
αύτών έάν που άπήντων τοιαύτην, οί δέ άρχοντες 
ούτοι εΐχον τό χρέος, ούχί μόνον νά διορθώνωσιν ο
πωσδήποτε τά πταίσματα ταύτα διά διαφόρων ποι
νών, άλλά καί νά τιμωρώσι τούς γονείς έάν έκ φι 
λοστοργίας ήμέλουν νά τιμωρήσωσι τά τέκνα των 
καί ν’ άναφέρωσι τάς παρεκτροπά; των εί; τού; άρ 
χοντας, νά έπιπλήττωσι τού; διδασκάλους, νά τού; 
νουθετώσι και νά τού; άποβάλωσι δι’ άτιμώσεως 
καί τιμωριών έάν έδείκνυον έκ προμελέτης άμέλειαν 
κακήν συμπεριφοράν καί διαφθοράν ήθών.

Οί παΐδε; άμα είσήρχοντο είς τά δημόσια παι- 
δαγωγεΐα ένδύοντο έν φαύλοι; τριβωνίοις, τά όποια ; 
καί έν ώρα θέρου; καί χειμώνο; έχρώντο, έδιδά- 
σκοντο άπ’ αρχής αύστηρώ; μ.έ δίαιταν απλήν καί < 
καθαρεύουσαν άπό διαχύσεις κινούσα; τή; φαντασίας 
τά ελατήρια, έβιάζοντο ν’ άσκώνται είς τήν πολύ- 
νοιαν ή είς τήν πολυλογίαν, ήσαν υπόχρεοι νά έκλέ- 
γωσιν έκαστο; φίλον τινά διά νά συνομιλώσι,διά νά 
συζητώσιν όλα τά διδόμενα εί; αύτού; μαθήματα 
διά νά έθίζωσι παιδιόθεν εί; τής φιλία; τά; διαχυ
τικά; παραφορά; καί διά νά γνωρίζωσιν ότι ό άν
θρωπος έπλάσθη κοινωνικός, όθεν ώφειλε τά κοινω
φελή καί ουδέποτε τά ίδια νά έπιθυμίί, έγυμνάζον- 
το έν τοΐς γυμνασίοι; τάς ασκήσεις τοϋ σώματος 
γυμνοί, έχοντας είς τάς χεΐρας ράβδου; παχείας 
καί καμπύλα; διά νά έπακουμβώσιν έπ’ αύτών ή διά 
νά τά; μεταχειοίζωνται ποικιλοτρόπω; εί; τά; γυ
μνάσεις αύτών, έκολύμβων είς τού; ποταμούς, τά; 
λιμνας ή τήν θάλασσαν καί άντιπαρετάττοντο έν- 
ταϋθα κατ’ άγάλα; ή τάγματα,ώ; εί; μάχην, έξήρ-

so; δέν έσυγχώρει τούς νέους νά έξετάζωσιν έάν οί 
υπάρχοντες νόμοι ήσαν δίκαιοι ή μή, άλλά νά σέ- 
βωνται αύτού; ώς θείους, ό δέ απειθών έτιμωρεΐτο.

Είς Κρήτην άφού έγίνοντο οί κάτοικοι πολΐται 
πάλιν έν κοινοί; φειδετίοις έτρέφοντο, περί ών ό 
μεν Αριστοτέλης φησίν. »Έν δέ Κρήτη, άπό πάν
των τε τών γινομένων καρπών καί βοσκημάτων καί 
έκ τών δημοσίων καί φόρων οϋς φέρουσιν οί Περίοι
κοι τέτακται μέρος τό μέν πρός τού; θεού; καί τά; 
κοινά; λειτουργίας τό δέ τή; συσσιτίσι;· ώστε έν κοι
νού τοέφεσθαι πάντα; καί γυναίκας καί παϊδας καί 
άνδρας, ό δέ Δωσιάδας ώς λέγει ό Άθήναιος γράφει 
ούτως. « Οί δέ Αίκτυοι συνάγουσι μέν τά κοινά 
συσσίτια ούτως. Εκαστος τών γινομένων καρπών ά- 
ναφέρει τήν δεκάτην είς τήν εταιρίαν καϊ τά; τής 
πόλεως προσοόους, ά; διάνέμουσιν οί προεστηκότε; 
τή; πόλεως είς τούς έκάστων οίκους, τών δέ δούλων 
έκαστος αίγιναΐον φέρει στατήρα κατά κεφαλήν. 
Διήρητται δ’ οί πολΐται πάντες καθ’ εταιρίας κα- 
λούσι δε ταύτα; άνδρεΐα. Τήν δ’ επιμέλειαν έχει 
τού συσσιτίου γυνή τρεις ή τέσσαρα; τών δημοτικών 
προσειληφυϊα πρό; τά; υπηρεσίας, έκάστφ δ’αύτών 
ακολουθούσε δύω θεράποντες ξυλοφόροι· καλοϋσι δ’ 
αύτού; καλοφόρους. Είσί δέπανταχού κατά τήν Κρή
την οίκοι δύο» τοΐ; συσσιτίοις, ών τόν μέν καλούσιν 
άνδρειον, τόν δ’ άλλον, έν ώ τού; ξένου; κοιμίζουσι 
κοιμητήριον προσαγορεύουσι. Κατά δέ τόν συσσε- 
τικον οίκον πρώτον μέν κεΐνται δύω τράπεζαι ξενι- 
καί καλούμενοι, αί; προκαθίζουσι τών ξένων οί πα- 
ρόντες, έξης δ’ είσίν αί τών άλλων. Παοατίθενται 
δε τών παρόντων ΐσον μέρος έκάστφ. Τοΐς δέ νεω- 
τέροι; ήμισυ δίδοται κρέω; τών δ’ άλλων ούδενός ά- 
πτονται. Είτα ποτήριον έν έκάστγι τραπέζη παρατί
θεται κεκραμενον ύδατι. Τούτο κοινή πάντες πί- 
νουσιν οί κατά τήν κοινήν τράπεζαν καί δειπνίσασιν 
άλλο παρατίθεται. Τοΐ; δέ παίσί κοινός κέκριται 
κρατήρ. Τοΐς δέ πρεσβυτέροι; έάν βούλωνται πλεϊον 
πιεΐν, έξουσία δίδοται. Άπό δέ τής τραπέζη; τά 
βέλτιστα τών παρακειμένων ή προεστηκυΐα τή; συσ- 
σιτίοι; γυνή φανερώ'; άφαερούσαι παρατίθησι τοΐς 
κατά τόν πόλεμον ή κατά σύνεσιν δεδοξασμένοις. 
Απο δε τού δείπνου πρώτον μέν είώθασι βουλεύεσθαι 

περί τών κοινών, είτα μετά ταύτα μέμνηνται τών 
κατα πόλεμον πράξεων καί τοϋ; γενομένου; άνδρα; 
αγαθού; έπαινεΰσι, προτρεπόμενοι τούς νεωτέρου; είς) 
άνδραγαθίχς. « ό δέ Πυργίων λέγει τάδε. «Εν τοΐς 
συσσιτίοις οί Κρήτες καθη'μενοι εύσιτοΰσι καί ότι ά- 
βαμβάκευτα τοΐ; ορφανοί; παρατίθεται καί ότι οί 
νεωτατοι αύτών έφεστασι διακονούντε;' καί ότι μετ’ 
εύφημιας σπείσαντες τοΐ; θεοί;, μερίζουσι τών πα
ρατιθέμενων άπασιν, άπονέμουσι δέ καί τοΐ; υιοί; 
κατά τόν θακον τόν τοΰ πατρός ύφιζάνουσιν, εξ ή- 
μισειας τών τοΐ; άνδράσιν παρατιθεμένων. Τούς δ’ 
ό.-φανούς ίσομερεϊς είναι παρατίθεται δι’ αύτοΐς ά- 
βαμβακευτα τή κοάσει καθ’ έκαστα τών νενομισμέ- 
νων ήταν δέ καί ξενικοί θάκαι καί τράπεζα τρίτη, 
δεξιώ; είσιόντων εί; τά άνδρεΐα, ήν ξενίουτε Διό; 
ζενιαντε ποοσηγόρευον.» ό Διόδωρο; ισχυρίζεται ότι

πρώτοι οΐ Κρήτες έσύστησαν θείαν λατρείαν εί; τήν 
γήν καί άπ’ αύτού; ελαβον αύτήν οί Αθηναίοι και 
οί άλλοι Λαοί, τοσούτον δέ έσέβοντο τούς Θεού; οδ; 
ελατρευον, ώστε ούδέποτε εί; τού; όρκου; αύ"-ών έ- 
μίγνυον τ’ όνομα αύτών άλλά τών ζώων τών αφιε
ρωμένων εί; αύτού;.

Οί Κρήτες εΐχον πανταχού τή; νήσου ναούς εί; 
τούς όποιου; έτρεχον διά νά έορτάσωσι δι’ αγώνων 
τού; Θεούς τού; όποιους έπροσκύνουν. Παοά τήν 
πόλιν τή; Κνωσσοΰ εί; τούς πρόποδα; τού ορού; 
τής'ίδης, υπήρχε τό περίφημου άντρονεΐ; τό όποιον 
ένταφιάσθη ό Ζευς. 0 δρόμο; ό άγων είς αύτό ήτο 
χαριέστατος, καί περικυκλωμένος άπό δένδρα ύψ·.- 
κομα, άπό πεδιάδας θελκτικά;, άπό δάση κυπαρίσ- 
σων άξιοθεάτων διά τε τό υψο; καί κάλλος των 
εί; τό όποιον ήτον ώκοδομημένος ναός πρό; τιιεχν 
τοΰ Διό;. Ενταύθα πολλάκι; ήρχοντο οί άνθρωποι 
διά νά συμβουλευθώσι τού; ιερείς δι’ δ,τι ήθελον 
φέροντε; διάφορα αφιερώματα άπό τά όποια καί 
τό άντρον καί δ ναό; ήσαν πιρικεκαλυμμένα. Εν
ταύθα λέγεται ότι ό Μίνως, ό Επιμενίδης καί ό 
Πυθαγόρα; θέλοντε; νά δώσωσιν εί; τούς νόμους 
αύτών καί τά δόγματα θείαν δύναμιν, ήλθαν και 
έκρύφθησαν έπί πολύ καί ακολούθως έξελθόντε; διε- 
κήρυξαν δ,τι έμπνεύσθησαν άπό τόν Δία διά νά νο- 
μοθετήσωσι τούς νόμους αύτών. Ενταύθα ύπό τήν 
βαθεΐαν σκιάν έγίνοντο διάφοροι αγώνες είς ούς ένα- 
μιλλάτο ή νεολαία περί τής νίκη; καί τοΰ βραβείου 
τοΰ παρακολουθούντος αύτήν, καί περί τής τιμή; 
τής άποδιδομένη; εί; πάντα νικητήν άφ’ δλην τήν 
πολιτείαν.— ένταΰθα λέγει ό Στράβων καί τά τοϋ 
Διό; ιερά ιδίως έπετελεΐτο μετ’ οργασμού καί τοι- 
ούτων προπόλων, οίοι περί τόν Διόνυσόν είσιν οί Σά- 
τυροι’ τούτους δ’ ώνόμαζον Κουρήτας νέου; τινάς 
ένόπλιον κίνησιν μετ’ όρχήσεω; αποδίδοντας, προ.- 
στησόμενοι μύθον τά περί τή; τού Διό; γενέσεω;· 
έν ώ τόν μέν Κρόνον είσάγουσιν είθισμένον καταπί- 
νειν τά τέκνα άπό τή; γενέσεω; εύθύ;· τήν δέ ‘Ρέαν 
πειρωμένην έπικρύπτεσθαι τά; ώδινα;, καί τό γεννη- 
θέν βρέφος εκποδών ποιεΐν καί περισώζειν εί; δύ· 
ναμιν πρό; δέ τούτο σύνεργού; λαβών τούς Κουρή - 
τα;, οΐ μετά τυμπάνων καί τοιούτων άλλων ψόφων 
καί ένοπλίου χορεία; καί θορύβου περιέποντες τήν 
Θεάν, έκτυλήξειν εμελλον τόν Κρόνον καί λήσειν, 
ύποστήσαντες αύτοϋ τόν παΐδα· τ^ δ’ αύτή έπι·ΛΣ- 
λεία. καί τρεφόμενου ύπ’ αύτών παραδίδεσθκι. » ό 
δέ Πίνδαρο; έποιήσατα τού; έξή; στίχου; παός τιμήν 
τών Κρητών

i
Ω θαλόμευμα Κουρητών 
Ζαθεοίτε Κρήτες 
Διογενέτορε; ενουλαι 
Τρικορυθέ; τ’ έν άντροις 
Βυρσότονον κύκλωμα τόδε 
Mot Κορύβαντε; εύρον. 
Ανά δέ Βακχεία συντόνω 
Κέρασον άδυβόα φρυγιών 
Αυλών πνεύματι, ματρό; τε ‘Ρέας εις
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πεπαιδευμένη νά γίν·ρ, διά τοϋτο έκεΐ μέν έβλεπες 
αύτάς νά έναμιλλών-αι μεταξύ των καί μέ τού; 
νέους είς τά; ορχήσεις, τά; μουσικά; συμφωνίας καί 
εί; τήν ποίησιν, έκεΐ ημίγυμνοι νά παλαίωσή νά το- 
ξεύωσι, νά τρέχωσιν εί; τά στάδια, έκεΐ νά έπι- 
δεικνύωσι τάς χάριτας αύτών καί τά; άρετάς των, 
έκεΐ νά παρουσιάζωσι συγγράμματα εί; τήν κρίσιν 
τών σοφών καί νά έπιτυγχάνωσι τόν στέφανον τή; 
νίκης, ώ; ή Θεανώ σύζυγο; τοΰ Πυθαγόρα καί ή 
Δαμώ θυγάτηρ αύτής, έκεΐ τέλος νά παρίσ-ανται 
είς τάς έορτά; τοΰ Απόλλωνος, τή; ‘Ρέας, τή; ΓΙερ- 
σεφόνης, ώ; ίέρειαι, μ’ δλην τήν μεγαλοπρέπειαν 
καί ωραιότητα τής φύσεω; αύτών καί ώ; πολίτιδε; 
α,’ δλην αύτών τήν αρειμάνιου καί ίσχυράν θέλησιν, 
δεά νά διαψεύσωσι τήν ιδέαν ότι αί γυναίκες μόνον 
δι’ οικιακά; άρετά; έπλάσθησαν καί ούχί καί διά 
δημοσίας.

0 Γάμο; έτιμάτο τά μάλιστα είς Κρήτην, δέν 
έσυγχωρεΐτο δέει; ούδένατοΰ νά μένγ άνυμφος,άλλ’ 
άν άντέτεινεν ήναγκάζετο είς τοϋτο παρά τών νό
μων, ήδύνατο δέ τις νά νυμφευθή έτι νέος ών καί 
διδασκόμενο; ετί εί; τά γυμνάσια, δέν έλάμβανεν 
όμως μεθ’ έαυτοϋ ευθύ; τήν σύζυγον, άλλ’ άφοϋ ε- 
γένετο αυτή μέν ικανή εί; τό νά διοική τά περί τόν 
οίκον εκείνος δέ πολίτης, φερνή δε έδίδετο, εάν ή
σαν αδελφοί,τό ήμισυ τή; τοΰ άδελφοΰ μερίδος, έάν 
δέ γονείς όσην ένέκρινον, ουδέποτε όμως ό νυμφίο; 
ήδύνατο νά ζητήσγ όπόσην εβουλευετο, καθότι ο 
γάμος παρά τοΐς Κρησσί, έθεωρεϊτο ούχί δι’ εμ
πορίαν άλλά διά τεκνοποίησιν καί αληθή συμβίωσιν.

Γαμεϊν μέν άμα πάντες αναγκάζονται παρ’αύτοΐ; 
’ώς λέγει δ Στράβων), οί κατά τόν αύτόν χρόνον, 
έκ τής τών παίδων αγέλης έκκριθέντες* ούκ εύθύ; 
δ’ άγονται παρ’ έαυτού; τά; γαμηθιίσας παΐδας 
άλλ’ έπάν ήδη ίκαναί ώσι διοικεΐν τά περί του; 
οΐκους* φερνή δ’ έστίν, άν αδελφοί ώσι, το ήμισυ 
τής τοΰ άδελφοΰ μερίδος.

Μολονότι ή Νομοθεσία τής Κρήτης ήτο κατα πολ
λά σύμφωνο; μ’ έκείνην τής Λακεδαίμονος, μολα
ταύτα ή μέν Κρήτη ύστερήθη πολύ πρότερον τή; 
Σπάρτης τό μεγαλεΐον αύτής καί τήν ανεξαρτησίαν, 
καθότι είς τήν Σπάρτην όλοι οί πολΐται ήσαν όμοιοι 
καί έχαιρον τά αύτά δικαιώματα ενώπιον τή; πολι
τείας, έν δέ τή Κρήτ-ρ πάσα μεγάλη πόλις, άπηρ- 
τιξ'εν ίδιον πολίτευμα καί ήτον αντίζηλος τής ετε- 
ρας καί πάντοτε είς έχθραν διέκεετο, καθότι ει; Κρή
την πάσα πολιτεία μολονότι έλάμβανε τήν αύτήν 
ανατροφήν, μολοντούτο εϊχεν ίδιους κριτάς καίάρ- 
χοντος οίτινες έξελέγοντο άπό ιδίαν κλάσιν πολιτών 
καί οίτινες εϊχον διάφορα συμφέροντα και πεοισσο- 
τέραν ή όλιγωτέραν δύναμιν,ήν ήθελον νά εκτείνωσΐ 
περισσότερον καί επειδή μετά τήν ενιαύσιον αύτών 
υπουργίαν εϊχον ιδιαίτερόν τι προνόμιο* τού ν ανα- 
πληρώσι τάς κενά; θέσεις τής Βουλής,συνεβαινε πολ- 
λάκις ϊνα λαμβάνη τήν έξουσίαν μικρό; τι; αριθμό; 
γενεών αΐτινες ενόσω έβασίλευεν ή ©ρονησις διεχειρι- 
ζοντο τάς τύχα; τοΰ λαού αγαθώ; και ωφελίμους, 
ίάφοΰ όμως αυτή έξέλιπεν ήονήθησαν τήν εί; τούς

Χέρα βήκαν κτύπον εύάμασι Βακχυΐ, 
Παρα δέ μαινόμενοι Σάτυροι 
Ματέρας έξανύσοντο; Θεοί, 
Εις δέ χορεύματα 
Προσήψαν τριετηρίδα, 
Αί; χαίρει Διόνυσος. 
Καί έν Παλαμενίδη λέγει ό χορό; 
Ούσίν Διονύσιο κώυ.ων, 
δς άν "ΐδαν τέρπεται συν ματρί φόα 
Τυμπάνων ’Ιάκχοις.

Παρά τήν πόλεν Γορτύνην ύπήρχεν ό περιφημότα
τος τοΰ ‘Εκατόμβου; καί ‘Εταίρου Διόςναός, εις 
τήν εορτήν τοΰ όποιου παρίστατο διά τελετών ίε- 
ιών, ή γέννησις, ή αρπαγή, ή ανατροφή τοϋ Διό;, 
υ,ετά ταϋτα ήρχοντο διαφόρων αγώνων, Λύτόθι 
ύπήρχε καί τό Πυθεΐον μέ ναόν περιώνυμον τοΰ Α
πόλλωνα; είς τό όποιον ετρεχον άφ’ όλα τά μέρη 
οί κάτοικοι διά νά συμβουλευθώσι τόν Θεόν εις τήν 
εορτήν τοΰ οποίου παρίσταντο ή γέννησις, ή άνα 
τροφή καί τά άθλα αύτοΰ. Παρά τήν πόλιν Αεβή- 
<ην 'ύπήρχε περιφημότατος ναό; τοΰ Ασκληπιού, 
ένθα συνηθραίζοντο οί ασθενεί; ούχί μόνον όλη; τή; 
Κρήτη;, άλλά καί πολλοί έκ Λιβύης. Κατά τήν εορ
τήν τοΰ Θεού τούτου τή; ιατρική;, παρίσταντο 
ενώπιον τών αρχόντων όλοι οί θέλοντες ν’ άγωνι 
τθώσιν εί; τήν ιατρικήν, οί δέ νικώντες διωρίζοντο 
δηα,όσιοι ιατροί. — Εί; τήν Φαιστόν έλάτρευον τήν 
Λατόνην Πυθείαν, ήτι; μετεμόρφωσε τήν Γαλατείαν 
εις άρσεν, ή εορτή αύτής ώνομάζετο έκδυσία* έγέ 
νοντο δέ καί διάφοροι αγώνες. Καθ’ όλα; τάς έορ 
τάς αύτών οί Κρήτες μετεχειρίζοντο διαφόρου; χο
ρού; ώς τήν Πυρρίχην, συνισταμένην εις χορόν διά 
συγκρούσεως πρό; άλλήλους τών οπλών αύτών και 
τόν έπικρέδιον και όρσίτην, όμοιάζοντας μέ τούς 
σημερινούς χορού; όνομαζομένους σουρτού; και πη 
δηκτού;* ώ; δέ άναφέοει ό Λουκιανός* « Κρητών οί 
κράτιστοι ένεργώς έπιτηδεύσαντε; αύτό, άριστοι όρ- 
χησταί έγένοντο, ούχί οί ίδιώται μόνον άλλά καί οί 
βασιλικότεροι καί πρωτεύειν άξιοϋντες. λ — Το- 
σοΰτον δέ έτιμάτο παρ’ αύτοϊς ή ορχησις, ώστε ό 
παραιτούμενος αύτής, έθεωρεϊτο όμοιος μέ τόν φυ- 
γόνταέκ τή; μάχης, και επομένως άτιμος.

Οί μετά τόν Μίνωα νομοθέται τής Κρήτης Θα
λής, Όνομάκριτος καί ’Επιμενίδης έπεξέτεινον τάς 
άρχάς τής νομοθεσία; τοΰ Μίνωος καί έβελτίωσαν 
αύτά; κατά τι καί μάλιστα τάς τής ανατροφής τής 
νεολαίας, καθότι διεΐδεν έκ πείρας οτι ή συναναςρο- 
φή τών Κρητών μέ τά άλλα έθνη, τούς ήνάγκαζε νά 
γίνωνται κοινωνικότεροι, ένώ μέχρι τούδε ήσαν ά 
γριοι και άτίθασσοι ώς άνατρεφόμενοι έπί τό στρα- 
τιωτικώτερον, δέν παρέλειψαν δέ νά διδάξωσιν ότι 
καί αί νέαι πρέπει νά λαμβάνωσιν έκτενεστέραν α
γωγήν, διά θέσπισιν ινα καί αύται μανθάνωσι τά 
αύτά μαθήματα, τά όποια έμάνθανον καί οί νέοι 
έπίσης δημοσίως και ε’πίσης έσκεμμένως ούχί όμως 
κοινώς μέ αύτούς άλλ ιδίως είς ίδια σχολεία, κα 
θότι έγνώρισαν οτι ή γυνή ήτις παράγει εις φώς 
τόν άνθρωπον, πρέπει καί ανδρεία καί φρόνιμος και

νόμου; ύποταγήν καί παρημέλησίν νά διδωσι τήν νε- 
νομισμενων ανατροφήν είς τήν νεολαίαν διά νά δύ- 
νωνται, ώς σήμερον πράττεται, διά τής άμαθείας, 
τών διχονοίων καί τής διαιρέσεως νά δεσπόζωσιν 
εύκολώτερον τόν λαόν καί οίτινες συμφωνοΰντε; μέν 
μεταξύ των μετεχειρίζοντο κατά τών συμπολιτών 
αύτών τήν δεσποτικωτέραν έξουσίαν, διαοωνοϋντετ 
δέ έπέφερον τάς σκληροτέρας στάσεις, χωρίς νά δύ 
ναται ό λαό; νά τάς άποσοβίζη ώς υστερούμενος 
πλέον τής αληθούς χρήσεως τοΰ λογικού αύτοΰ τό 
όποιον τά πάθη μετάβαλον ώς σήμερον είς παρα- 
λογίαν καί έκμηδένισιν, ένώ είς Σπάρτην ύπήρχεν ι
σοτιμία πάντων τών πολιτών καί ό δεικνύων άοε- 
τάς καί ικανότητα μεγαλητέρας, έφθανεν είς τ’ α
νώτατα αξιώματα, άνευ διακρίσεως γένους καί τά- 
ξεω; κοινωνικής καί άπηγορεύθη τό νόμισμα καί ή 
αΰξησις τής περιουσίας καί ή είσέλευσις τών ξένων 
έντός τής επικράτειας των, ένώ εί; Κρήτην καί ή 
αΰξησις τή; περιουσίας έσυγχωρεΐτο καί ή συνανα
στροφή μετά τών ξένων οίτινες έποίουν μέν μέγα έμ- 
πόριον, άλλ’ εφερον καί μεγίστην διαφθοράν, καί 
έπί τέλους οί μέν νόμοι τής Σπάρτης βάσιν εϊχον τήν 
καθαρότητα τών ηθών παρά τό κάλλος καί τό πο
λυπληθές τών νόμων καί τήν αύστηρότητα τών ποι 
νών, έκεΐνοι δέ τή; Κρήτη; εϊχον θεμέλιον μάλλον 
τούς νόμους ή τά ήθη, δθεν έτιμώρουν τό έγκλημα 
αντί νά τό προλκμβάνωσιν.

0 ατελής νόμ.ος τοϋ Συγκρητισμού δστις διέτατ- 
τεν όλου; κοινώς τού; κατοίκου; τής Κρήτης νά ί- 
υώνονται όταν ξένη τις δύναμις έπροτίθετο νά τού; 
πολεμήση, δέν ήδυνήθη πολλάκι; νά τούς ύπεοασπι- 
σθή μ.ήτε κατά τών ιδίων διχονοιών, μήτε κατά 
τών πολεμίων. Ω πόσον άφρόνως έμιμήθημεν καί 
ήμεΐ; οί περισσότεροι τών Ελλήνων τούς Κοήτας 
εις τόν πόλεμον κατά τών αίγυπτίων καί ναι μέν 
δέν άπεδιώχθημεν, ώς παρά τή; Πυθίας, οί Κρήτε; 
άπό τόν κοινόν κατά τών νέων Περσών πόλεμον, 
άλλ’ άλλη Πυθία, ή ’Ιστορία δέν θέλει κατακζ.λιδώ 
σει τόν ίερόν έκεϊνον τή; έπαναστάσεώς μα; πόλεμον 
όστις όσον μεγαλεΐον έλαβί κατ’ άρχάς, τόσον ό
νειδος άπήλαυσεν ακολούθως.

Δέν θέλει στιγματίσει πλήθος έκτων καλλίστων! 

τή; επαναστασεως πολιτών μα; καί Κόσμων οίτινες 
όσον ήρωες κατ’ άρχάς έγένοντο τόσον δεινοί και 
διεφθαρμένοι εί; τό τέλος άπεκατεστάθησαν. Η νο
μίζουν οί τοιοϋτοι, δτι ύπό τά; μεγάλα; θέσει; ά; 
κατέχουν θέλ.ουν αναγκάσει τήν ’Ιστορίαν άπό φόβον 
καί σεβασμόν νά σιωπήση ; Πόσον δμως απατών· 
ται ! Η Ιστορία θέλει τούς χρωματίσει u.e τα μελα
νώτερα τοΰ Ταρτάρου χρώματα διά νά δοξάσγ τόν 
Θεόν τόν μονον ελευθερωτήν τή; ‘Ελλάδος καί νά 
-'ώση παράδειγμα είς τάς μελλούσας γενεάς τή; έ- 
πωνειδιστου -κείνων τών νέων Παυσανιών διαγωγής.

ΧΡΟΝΙΚΑ.

Εύτέρπη τόμ ΙΓ. φυλλ. 68,

( Ιδού ό Αύγουστο; βαίνει ταχέως διά νά διατρεξη 
τήν τριακονθήμερον πορείαν του* καυστικό; ώς ό πα- 
ρελθων δεν ώραιζεται εισετι έπί τοΰ κατόπτρου τή; 
σελήνης, άλλα πριν έκπνεύση υπόσχεται νά έπιχύση 
τήν επιθυμητήν δρόσον ε’φ’ δλων τών θνητών.

έν τή ‘Εσπερία Εύρώπη τά πράγματα κεϊνται 
εις την αύτήν στάσιν* ή Γερμανική Δίαιτα έκ συμ
φώνου μένει απλούς θεατής τή; έν Κριμαία πάλη; 
των τριών ισχυρών δυνάμεων. Οί παρά τοϋ Βιενναίου 
συμβουλίου παραδεχθέντες δύο πρώτοι δροι περί τοΰ 
ελεύθερου εισπλου τοΰ Δουνάβεω; καί τής προστα ■ < 
σίας τών Ηγεμονιών παρά τών πέντε μεγάλων δυ
νάμεων εξασφαλίζουσι πληρέστατα τά συμφέροντα 
τής Γερμανίας, ’ΐδού τί έξάγεται άπό τό πλήθος 
τών άνταλλαχθεισών διοκοινώσεων μεταξύ τών Δυ
τικών και Γερμανικών δυνάμεων. Βεβαιοΰσι πσοσέτι 
οτι μυστική αλληλογραφία έλαβε χώραν περί έκκε- 
νώσεως τών ήγεμονιών άπό τών Αύστρεακών στρα
τευμάτων άλλά τό ζήτημα τούτο λίαν άκανθώδες* 
είναι δ Γόρδιος δεσμός δστις δέν θέ)ε: εύκόλω; λυθή 
έπί τοΰ χάρτύυ.

Φαίνεται δτι κατά συνέπειαν συνεννοήσεω; μεταξύ 
Αυ^οίας καί Πρωσσίας συνετάχθη σχέδιον τής Γερμα
νικής Διαίτης διαλαμβάνον τρεις ορούς* διά τοϋ πρώ
του εύχαρίς-εΐ αύτη τήν Αύςρίαν διά τάς πρσσπαθεία; 
άς κατέβαλε πρός άποκατάςασιν τής Εύρωπαϊκής ει
ρήνης* διά τοϋ δευτέρου κηρύττει δτι ή Γερμανική 
όμοσπονδία δέν κρίνει άναγκαΐον κατά τό παρόν νά 
άναλάβη άλλα; υποχρεώσεις άπαλλαττομένη εκείνων 
άς συνωμολόγησε διά τών άποφάσεων τής 24 ’Ιου
λίου και 9 Δεκεμβρίου 1854* διά τοΰ τρίτου ότι 
πρός άποκατάστασεν τή; ειρήνης ή Γερμανική όμο
σπονδία θέλει διατηρηθή είς έμπόλεμον κατάστασιν.

’Εν Κριμαία μετά τήν αίματηράν μάχην τή; 
6J 18 Ιουνίου, καθ’ ήν, κατά τήν έκθεσιν τοΰ Γορ- 
τζακόφ, οί μέν Ρώσσοι έχασαν 5,000 άνδρα;, οί 
δέ Γάλλοι 10,000 καί600 ζωγρηθέντας καί οί Αγ- 
γΰοι 3,000, άλλ.ο τι σπουδαίου δεν έλαβε χώραν. 
Φαίνεται δτι καί οί δύω στρατοί προετοιμάζουσ*. τρο
μακτικά ικέσα πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοπού των οί 
μέν Γάλλοι καί Αγγλοι, άν καί ένοχλούμε-.ot άδια- 
κόπω; ύπό τών Ρώσσων διά τών καθημερινών εξόδων 
των, πλησιάζουσιν εί; τό Μαλακώφ* οί δέ Ρώσσοι 
πότε μέν καταστρέφοντες τά; πολιορκητικά; εργα
σίας τών Συμμάχων, πότε δέ άνεγείροντε; νέα οχυ
ρώματα, νομίζουσιν δτι ματαιοΰσεν ουτω τά; επι
μόνους προσπάθεια; τών Γαλλοάγγλων. — Θεωρεί
ται ώς βέβαιον, δτι πε.ί τά μέσα τοΰ τρέχοντο:, νέα 
έφοδο; κατά τού πύργου Μαλακώφ -·ενήσετ~ι· άν 
αυτή επιτυχή τό δι)τι*όν μέρος τής Σεβατο ,πόλίω; 
θέλει πολιορκηθή στενώ;, είς εναντίαν περίττασιν, 
οΐ Σύμμαχοι, όχυροϋντε; τόν Βαλουκλατάν, Καμγ,έτ - 
καί Εύπατοοίαν θέλουν άποσυρθή εί; Κωνσταντωου- 
πολιν διά νά σκεφθώσι περί τή; νέα; ε’χστρατεία;
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τήν ‘Ελληνικήν Κυβέρνησιν, ένεψόχωσε διά τής πα
ρουσίας του καί αύθις τό καθαρόν μοσχομαγγικόν 
κόμμα. Εν τή Αύλή έτυχε πολλών δεξιώσεων καί 
συνεντεύξεων. Η Α. Μ. κατά πρώτην φοράν κατέ- 
βη εις τόν Πειραιά μετά τήν Κατοχήν καί έπεσκέ- 
φθη τά έργα, άτινα ή φιλοκαλία τοΰ Γαλλικού ορα
τού ένήργησεν. Ο Ναύαρχος έδέχθη τήν Α. Μ. με
τά τής άνηκούσης περιποιήσεως καί τό πλήθος τών 
Ελλήνων διά ζητωκραυγών. Τήν όλιγ'οήμερον πα
ρουσίαν έν Αθήναι; τοΰ Κυρίου Θουβενέλ έπανηγύρισεν 
ολόκληρος ή μοσχομαγγική μερίς καί πολλοί άλλοι 
πολϊται, εκτός τοΰ Υπουργείου" διατί τούτο; αγνο
ούμε*.— Η Ελπίς, θελήτασα νά θέση είς φώς τάς 
συνδιαλέξεις τοΰ διπλωμάτου τούτου μετά τής Α. 
Μ. ώς πρός ένα Ελληνα Υπουργόν, κατεσχέθη.—Η
μείς σιωπώμεν. Αλλά τό βέβαιον είναι τό έξής· άπό 
τής εποχής εκείνης ή άντιπολίτευσις ύψωσε τήν κε
φαλήν καί άπό τή; αμυντικής θέσεω; ήν κατεϊχεν, 
έπήδησεν εις τήν επιθετικήν. Οί μεμυημένοι τά μυ
στήρια, φρονοΰσιν ότι τό υπουργείου εντός ολίγου 
λαμβάνει τήν τύχην τοΰ Κρόνου δστις κατέφαγε τά 
ίδιά του τέκνα. — Είς τήν Βουλήν τών Αντιπροσώ
πων φωναί διαμαρτυρήσεως ακούονται ήδη" ή νέα 
γενεά, Βουδούρης, Νάζος, Κεχαγιάς, κλ: τών πρά
ξεων τοΰ ίπουργείου ζητοΰσι συνεχώς λόγον. Τό νο
μοσχέδιου περί τροποποιήσεω; τής μισθοδοσίας τών 
Βουλευτών 8 καθυπέβαλεν ό Πρωθυπουργός είς τήν 
Βουλήν πρό τινων ημερών έκαμε κακίστην έντύπω- 
σιν επειδή καταργεί ρητά άρθρα τοΰ Πολιτεύματος. 
Δημοσιεύοντες αύτό ώς καί τά ρηθέντα άρθρα τοΰ 
Σν.τάγ'ματος άφίνομεν είς έκαστον νά έπιφέρη τήν 

κρίσιν του.
"Αρδρα- Συντάγματος.

Αρθρ. 67. Οί έκπληρώσαντε; τά χρέη των βου- 
λευταί λαμβάνουσιν έκ τοΰ δημοσίου Ταμείου άποζη- 
μίωσιν δραχμών διακοσίων πεντήκοντα κατά μήνα, 
διαρκούσης τής βουλευτική; Συνόδου.

Αρθρ· 79. Οί Γερουσίασταί λαμβάνουσιν άποζη- 
αίωσιν πεντακοσίων δραχμών κατά μήνα δι’ όσον 
έκάστοτε διαρκέσωσιν αί νομοθετικά; ή δικαστικαί 

εργασία; αυτών.
‘Άρθρα Νομοσχεδίου.

Αρθρ. 1. ‘Η κατά τά άρθρα 67 καί 79 τού Συν 
τάγματος άποζημίωσις δίδεται έπί δέκα μήνας, καί 
έπομένως προσδιορίζεται διά μέν τούς Βουλευτάς 
είς δραχμά; 2500, δι’ δλην τήν διάρκειαν τής συ
νόδου, διά δέ τού; Γερουσιαστά; είς δραχμά; 5000 

δι’ δλην τήν διάρκειαν τών εργασιών των.
Αρθρ. 2. Έν πεμπτημόριου τή; άνωτέρω άποζη- 

μ'.ώσεως θέλ·ι πληρώνεσθαι ευθύ; μετά τήν εναρξιν 
τής συνόδου, δύο πεμπτημόρια άμαλήξγ ή πρώτη 
διμηνία, καί δύο μετά τήν λήξιν τή; συνόδου.

Αρθρ. 3. Πλήν τή; άποζημιώσεως, τήν όποίαν 
λαμβάνουσιν ώ; μέλη τών Νομοθετικών Σωμάτων, 
έκαστος τών προέδρων αύτών λαμ.βάνει ώς τοιοΰτο; 
τρεις χιλιάδας δραχμ.ών περιπλεον δι’ έξοδα όχήμ.α- 
τος, πληρωτέας είς τάς αύτάς προθεσμίας καί κατά 

τοΰ 1856 ήτις πιθανώς νά έκλέξη τήν Βασσαραβίαν 
ώς πεδίον τή; μάχη;. Μικράν υπομονήν έχε, άνα
γνώστα, και θά ΐδης μεγάλα συμβάντα. Μεταξύ 
τριών ισχυρών δυνάμεων γινόμενος πόλεμος, όποιον 
πέρα; καί άν λάβη, θέλει είσθαι πολυχρόνιος.

Εν Γαλλία μεγάλαι προπαρασκευαί γίνονται πρός 
ύποδοχήν τής Βασιλίσσης τής Αγγλίας πορευομέ 
νης είς έπίσκεψιν τής Παγκοσμίου έκθέσεως. — ’Εν 
’Ισπανία αί ταραχαί πρός τό παρόν κατηυνάσθησαν, 
άλλ’ είναι πεπρωμένου, ώς φαίνεται, ό τόπος ουτος 
νά ύπάρχη έστία τών εμφυλίων σπαραγμών. — Η 
Αυστρία ε’νδυναμόνει τόν εις τά σύνορα τής Ιταλίας 
στρατόν της, φοβούμενη τό δημοκρατικόν πνεύμα 
τών όπαδών τοΰ Μαντσίνη, ο'ίτινε; μετά τήν διά 
λυσιν τής Βιενναίας Συνόδου δέν παύουσιν άπό τοΰ 
νά προκαλώσι τόν λαόν είς τά όπλα. — Έν Νεα- 
πόλει υπάρχει πολιτικός αναβρασμός, εις δέ Σικέ 
λίαν ή Κυβέρνησις άπέστειλε στρατόν διά νά προ 
λάβη μελετωμένας ταραχάς.

Αί Αγγλικαί εφημερίδες έκαμαν πολύν λ,όγον περί 
τοΰ συμβάντος τοΰ Αγγώ (έν Βαλτική) τό όποιον 
διηγούνται ούτω: Λέμβος αγγλική έχουσα δεκαπέν 
τε περίπου ναότας ώπλισμ,ένους, ενα αξιωματικόν 
καί τινας αιχμαλώτους Ρώσσους, τούς οποίους, ώ; 
λέγουσιν, έμελλον νά άποβιβάσωσιν εκεί, έπλησία- 
ζον μέ πρεσβευτικήν σημαίαν πρός τόν δρμ.ον τοΰ 
Αγγώ, ό'ταν ή ρωσσική φυλακή έπυροβόλησε κατ’ 
αύτών, άνευ εΐδοποιήσεως, έφόνευσέ τινας καί έζώ- 
γρησε τούς έπιλοίπους. Έκ τής αλληλογραφίας τοΰ 
Πρίγκηπο; Δολγορούκη, Υπουργού τών Στρατιωτι
κών τής Ρωσσίας, προς τόν Ναύαρχον Δούνδα, εξάγε
ται ότι ή ύπόθεσις αυτή παρεμορφώθη· ό ‘Ρώσσο; 
Υπουργός διηγείται μέ τήν μεγαλειτέραν απάθειαν 
τό περιστατικού, άρνεΐται ότι ή λέυ.βος έφερε πρεσ
βευτικήν σημαίαν καί ρίπτει δλην τήν εύθύνην έπί 
τοΰ Αγγλου άξιωμ,ατικοΰ, δστις παρέβη τούς κανό
νας τής ναυτικής έθιμοταξίας, διότι λέμβος (ώςλέ
γει) φέρουσα πρεσβευτικήν σημαίαν δέν πλησιάζει 
ποτέ εϊς αρμόν είμή άφοΰ προηγουμένως είδοποιηθή 
ότι είναι δεκτή, ούτε είναι συγ'χωρημένον νά ήναι 
ώπλισμένη καί νά φέρη πολεμεφόδια καί καυστικής 
ύλας. Εκθέτει ότι αί άνγλικαί έφημερ.δε; πολλά- 
κις έκαυχήθησαν δτι τά πολεμικά πλοία των έπ 
σκοπώ κατασκοπίας έπλησίασαν τούς ρωσσικούς λι
μένας καί έλαβον σχέδια, ώς έπραξαν εσχάτως είς 
Κέρτσι. Έπί τέλους προσδιορίζει τρεις πολεμικούς 
Λιμένας, τό Κρονστάδ, τό ‘Ρέβερ καί τό Σβαπόργ 
καί δύο μικρότερους είς ου; μόνον δύνανται νά προ 
σορμώσι λέμβοι μέ πρεσβευτικήν σημαίαν, άφοΰ πρώ
τον έκπληρώσιν όλα; τάς ναυτικός έθιμοταξίας.

Απηύδησες, άναγνώστα, άπό τήν διήγ-ησιν τών 
πολιτικών, ζητείς να μάθη; τά έν τή πρωτευούση 
Τ-ατρέχοντα, θέλω εύχαριστήσει τήν περιέργειαν σου. 
Περί τάς άρχάς τοϋ παρελθόντος μη ός, δ Κ. Θου 
β .νέλ, πρέσβνς τής Γαλλίας εϊς Κωνσταντινούπολή, 
ο.έτριψεν ημέρας τινας εις τήν Πρωτεύουσαν, ό έπί 
τής εποχής τίςν Παρκ-ρικών δραστήριος Πρέσβυς τής 
Γαλλίας έν Δθήναις, δ κατά τοσοΰτον ύτεοασπισθεί;
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τήν αυτήν αναλογίαν, αιτινε; προσδ'-ωρίσθησαν έν τώ 
προηγουμένου άρθρφ.

Τό Νομοσχέδιου τούτο είς τήν συζήτησιν τών τμη
μάτων άπεκοούσθη ύπό ψήφων πέντε κατά δύο, καί 
μέ δλας τάς προσπαθεία; τής Κυβερνήσεως είναι ά- 
δύνατον νά λάβη τήν άπαιτουμένην πλειονοψηφίαν- 
ό εύγλωττος Βουλευτής τοϋ Πανεπιστημίου Κύριο; 
Πήλλικας έπεφορτίσθη ώ; εισηγητής καί συνέταξεν 
ήδη τήν εκθεσιν.

Τό σωτήριον μέτρου 8 παρεδέχθη ή φιλάνθρωπο; 
ρωσσική Κυβέρνησις ώς πρός τήν έλλάδα, τό νά 
συγχώρηση είς μόνα τά ελληνικά πλοία νά φορτόνω- 
σι σιττ,ρά είς τού; λιμένας τοΰ Δουνάβεως, ένεψύχω- 
σεν ύπερμέτρως τήν ‘Ελληνικήν ναυτιλίαν. Είς Ερ· 
μούπολιν πλέον τών τριακοσίων πλοίων είχον φθά- 
σει φέροντα σιτηρά ώς έγγιστα δύο έκατομμύρια 
κοιλών. ‘II έργατική τάξις τών βιομηχάνων κερδί
ζει ούκολίγον μεταφέρουσα τά είδη ταϋτα άπό πλοίου 
εϊς πλοϊον. ό έμπορος καί μάλιστα ό Χίος, δέν πε
ρίπατε! πλέον ώς άλλοτε σύννους, περίλυπο;, έχει 
τό βλέμμα ζωηρόν, τό βάδισμα ύπερήφανον, τό μει
δίαμα εϊς-"-ά χείλη. Αν ή κατάστασις αΰτη διαρ 
κέσφ έπί πολύ είσέτι, εϊς τήν ‘Ερμούπολιν θέλει έπι 
σω.ευθή Πακτωλός χρυσίου.

Κατά τό σύνηθες εϊς τά περίχωρα τών Αθηνών 
έζήλθον πλήθος οικογενειών, ήτοι είς Πατήσια, Κι- 
φησίαν, Αμαρούσιου, Καισαριανήν, Σαπόλια καί Αμ
πελοκήπους. Αλλ’ αί διασκεδάσεις είναι λίαν περιω- 
ρισμέναι" ευτυχείς δέ οί βλέποντες όλίγ'ου; φίλους 
καί κατακηλ.ούμενοι τά ώτα έκ τή; μολπής κυμβάλου.

Τό εκλεκτότερου άνθος τών Πατησίων υφαρπάζε
ται έκ τοϋ άνθώνός του καί τήν Φθιώτιδα κοσμήσει" 
οσοι έγνώρισαν έκ τοϋ πλησίον τήν λεπτότητα 
τών φύλλων του, τό εΰαίσθ/ιτον τοϋ χρώματός του, 
τήν μεγαλοπρέπειαν τοϋ χοζου του δέν θέλουσι πώ 
ποτέ τό λησμονήσει. — Περί τάς άρχάς τοΰ ίου 
λίου, ή τερπνή Κιφησία ήτο τό θέατρον, άν ούχί 
τών διασκεδάσεων, τούλάχιστον δμω; τών συναθροί 
σεων. Είς Πλάτανον έτελοΰντο αί συνεδριάσεις δι; 
τής ήμέρας, περί τήν 10 ώραν π. μ. καί τήν 8 μ. μ. 
Αί κυρίαε ένδύοντο εύπρεπώς, έκτενίζοντο θαυμα- 
σίως" ή πούντρα ώς έκ τή; θερμότητο; δέν ήτο πο 
σώ; εί; χρήσιν. Πρόεδρος μεταξύ τών κυριών δέ* 
ΰπίρξεν ή εκλογή ήτο δύσκολος, ούδεσ.ιά; παρα- 
χωρούση; πρός τήν άλλην τά πρωτεία. Καί μολον
τούτο είς τάς καρδίας τής νεολαία; προέδρευε μία, 
καί είς εκείνα; τών γερόντων έτέρα- Μία παρατή
ρησες έγένετο, ότι αί κυρίαι παρημ’λουν τούς πόδα; 
των. Εκτός τών δύο γνωστών καί άντιζήλων ρόδων 
άνεφάνη ήδη καί έτερον, τό μουσικόν ρόδον τοΰ Πλα 
τάνου. Κόρη της γλαυκώπις. ώραία άλλά τούς τρό
που; συνεσταλμένη, μετέβη έκεΐ έξ άλλου χωρίου. 
Ψιθυρισμοί ήγε'ρθησαν αμέσως. — Τί ζητεί αΰτη ;— 
Διατί άφήκε τό βασίλειόν της; — ΐίλθενά μά; θαμβώ 
σφμε τά κάλλη τκς; —Δυστυχώ; δέν εϋρέθησαν έκεΐ 
πολλοί νέοι οπω: ένθουσιασθώσιν, άλλ’ εί; καί μόνος.

Φαίνεται δτι δαίμων τις φθόνησα; τά σχέδια τών 
εν Κιφησία νυμφών, τά; αισθηματικά; έκδρομά;

των, τάς έν Αμαρουσίω ονηλασίας των, άπέστειλε 
πρός τήν άγουσαν είς τό θελκτικόν τοΰτο χωρίου 
όδόν όροφύλακας κλέπτας διά νά τάς φοβίσωσιν. Οί 
χα2οι αύτοι άνθρωποι μέ τήν μεγαλειτέραν εύγέ- 
νειαν έν μια εσπέρα έλν’στευσαν δέκα άτομα έπιςρέ- 
φοντα εκ Κιφησίας καί μαγευθέντα άπό τάς έξω 
σειρήνας, άφαρπάσαντε; τά ώρολόγιά των καί όσα 
χρήματα έφερον. Αί άρχαί μαθοΰσαι, ώς φαίνεται; 
δτι τά θέλγητρα τών νυμφών έφερον τούς κλέπτας 
έκεΐ, δέν τού; κατεδίωξαν δραστηρίως. Μικρό; φό
βος κατέλαβε τότε αύτάς’ αί αίσθ/,.ματικώτεραι έχυ- 
νον δάκρυα, ό τηλέγραφο; τής Κιφησίας δέν ε’κίνήθη, 
άλλ' ή παρουσία νέων τινών άστατων άλλά λίαν έ- 
πιζητήτων τά; έπαρηγόρησεν έν,τούτοες οί κλέπται 
τρεις έπί τοΰ αύτοϋ μέρους μαθηματικώς θαυμα- 
τονργήσαντες μέ τήν μεγαλειτέραν θρασύτητα άπε- 
σύρθησαν, χωρίς τις νά δυνηθ-j νά λύσφ τό πρόβλη
μα πόθεν ήλθον καί πού άνεχώρησαν: δύσκολο; αλ
γεβρική μέθοδος ! ! .. . — ‘Η χρυσαλλίς τοϋ Βο- 
σπόρου επέστρεψε καί πάλιν εί; Αθήνας· έπί τών 
χρυσών πτερών της φέρει τήν Εύρωπαϊκήν χάριν. — 
’Ιδού καί άνέκδοτά τινα τής ήμέρας, άλλά μή ζητής 
άναγνώστα, νά σέ θέσω τό Κ. πλησίον τοΰ Σ. καί 
τό Δ. πλησίον τοϋ Κ. Τά έν οίκω μή έν δήμιο, λέ
γει μία κοινή παροιμία.

Τό Υπουργεϊον τών Οικονομικών πρό; καλλωπι
σμόν τής πόλεω; παρεχώρησεν είς ενα Ιργο.Ιάθον 
ν'ι\Ί άπέναντι τοϋ καταστήματος τοϋ Νομισματοκο
πείου πλατείαν, έπί συμφωνία νά τήν καταστήση πα
ράδεισον (pare) κατά τόν άγ'γλικόν τρόπον. Πολλά 
ύπόσχεται τό ά.έκδοτον μέν άλλά προφορ κόν πρό
γραμμά του, μουσικήν, παγωτά, κατά τόν τρόπον 
τής Νεαπόλεως, καί άλλα θελκτικά παιγνίδια" πρό; 
τιμήν τών βοώπιδων θέλουν συντεθή τεμάχια μου
σική;· χαρά· καί άγαλλίασι; διά τά; κυρίας ε’χούσας 
καί άλλο μέρο; διά νά έπιδεικνύωσι τά θέλγητρά 
των ό κήπος λαμβάνει τό όνομα ΣοΛωιιόνίΟζ’ είς 
τήν έπιχείρησιν ταύτην ό εργολάβος θέλει έπιτύχει 
διά τό καταλλήλου τής θέσεω; πρό; κατασκοπείαν 
τοιαϋτα έργα καλλωπισμού φέρουσι τιμήν εϊς τε τόν 
‘Υπουργόν καί τόν ϊργο.Ιάβον·

0 ’Αχιλλεύς ευρισκόμενος εί; βρασμόν ψυχή; ή 
θελ.κτικής ορμ.ής έγραψεν έπιστολήν έμπιστευτικήν 
άλλά κοΰφον πρός τόν Νέστορα' αίφνης αΰτη έδη- 
μοσιεύθη είς εφημερίδα τινά έν Ευρώπη. ‘Η ύπόθε- 
σις έλαβε διπλωματικόν καί πολιτικόν χαρακτήρα" 
δ ’Αχιλλεύς, θεωρούμενος μέχρι τοϋδε άτρωτο;, ε- 
λαβε δύο καίρια; πλίηγάς, καί μόλην τήν ΐσχυράν 
ιδιοσυγκρασίαν του συμβούλια ιατρικά άπεφάνθςσαν 
ότι ολίγα; ήμέρας μόνον δύναται νά έπιζήση. Λυπού- 
μεθα τόν άνδρα γενόμενον θΰμα τή; απερισκεψίας 
του· άλλά τις κακός δαίμων ένήργησε τήν δημοσίευ- 
σιν τής επιστολής'ταύ’ίης; ’Αγνοείται .... Αλλά 
βέβαιον είναι ότι,εις τών τριών είς οΰ; άπεστάλη. Το 
κοινόν άδιαφορεΐ περί τούτου, άποκοούει ό'μώ; μέ 
τήν μεγαλ.ειτέραν περιφρόνησιν τό περιεχόμενον τή; 
επιστολής ώ; έπινόημΛ τής αίσχροτέρας συκοφαντίας.

I ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ.
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Σχέδιογ τοϋ er Σιωκ ίδ ρυομ,ινου Ναοϋ ta>r διαμ.αρτνρονμέτύ»''.

AAES ΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ KAI ΚΑΡΟΛΟΣ Ο ΙΒ.

|καί "Ιλλυριέων. τδν πόλεμον τούτον διεξήγαγε μετά 
|μεγίστης περινο ας καί προφυλάξεω;, ώς ό Καΐσαρ 
κατόπιν έπολέμησε ποδς τούς Γάλλους· οτε δέ έπα- 
νελθών είς τήν Ελλάδα θρασύν αντίπαλον εύρε τά; 
Θήβας, οίον άκουσίως βλε'πομεν αύτδν άλίσκοντα καί 
καταστρέφοντα τήν πόλιν ταύτην· διότι στρατοπε- 
δεύσας παρά τή πόλει, αναμένει τούς Θηβαίους εις 
συνθηκολόγησιν, άλλ’ αύτοί ούτοι ρίπτονται κατά 
τών κρημνών, δτε δέ πρόκειται νά καταπολεμηθώ 
δ Περσικό; στόλος, τότε, ό μέν Παρμενίων έχει τήν 
τόλμην, ό δέ Αλέξανδρος τήν σοφίαν. ΐπερφυές στρα
τήγημά του ήν τό ν’ άπομακρύνη τού; Πέρσας άπό 
τών παραλίων κ*> ν’ άναγκάση αύτούς νά έγκατα- 
λείψωσιν οί ίδιοι τήν θαλάσσιον αύτών δύναμιν, 
καθ’ ήν κατά πολύ ύπερεϊχον αύτοϋ. ‘Η Τύρος ήτο 
κατ’ εξοχήν πιστή είς τούς Πέρσας, ώς έμπορεΐον 
καί ναύσταθμος χρησιμεύουσα είς αύτούς, καί ό Α
λέξανδρος άλίσκει καί καταστρέφει τήν Τύρον ακο
λούθως κυριεύει τήν Αίγυπτον ήν ό Δαρεϊος άφίνει 
κενήν στρατιωτών, άπειρα συναθροίσας καί ανωφελή 
πλήθη, είς μέρος δπου ολίγον ε’χρησίμευον είς αύτόν.

Η διάβασις τοϋ Γρανικοϋ κατέστησε τόν Αλέξαν
δρον κύριον τών Ελληνικών αποικιών, ή έν Ίσσώ 
μάχη έδωσεν είς αύτόν τήν Τύρον καί τήν Αίγυπτον, 
καί ή μάχη τών Αρβήλλων τοϋ έδωκεν ίλην τήν 

γή*.
Μετά τήν έν ’ίσσώ μάχην άφίνει φεύγοντα τόν 

Δαριΐον καί καταγίνεται μόνον εί; παγίωσιν καί

ΗΕ-ΑΜΡΟΣ 0 ΜΕΓΑΣ.

Τήν καιάκτησιν τοΰ παλαιού κόσμου τότε μόνον 
επεχείρησεν ό Αλέξανδρο;, δτε έξησφάλισε μέν τήν 
Μακεδονίαν άπδ τών επιδρομών τών βαρβάρων γει
τόνων αύτής, καθησύχασε δέ την Ελλάδα ύποτάξας 
αύτήν καί την υποταγήν ταύτην δι’ ούδένα άλλον 
σκοπόν έξετέλεσεν ή πρδς έξασφάλισιν τής μελετω- 
με'νης αύτοϋ έπιχειρήσεως· και έταπείνωσε μέν τήν 
έπησμένην τών Λακεδαιμονίων όφρύν , άκίνδυνον 
καταστήσας τήν ζηλοτυπίαν αύτών, προσέβαλε δέ 
τάς ναυτικάς επαρχίας, καί τδν στρατόν αύτοϋ πα
ράλιον ώδήγησεν, δπως μή άποχωρήσρ αύτόν τοΰ 
στόλου’ τήν πειθαρχίαν καί τήν τάξιν θαυμασίως 
άντέταξε κατά τοϋ άριθμοΰ, ούδέποτε έστερήθη τών 
επιτηδείων, και, έάν άληθ ς ύπάοχη δτι ή νίκη τά 
πάντα τώ έδιδε, ούδέν ήττον αληθεύει δτι αυτός 
άναπόφευκτον καθίστη τήν νίκην διά τής περι- 
νοίας του.

Καί έν αρχή μέν τής έπιχειρήσεώ; του, ήτοι δτε 
μικρά της αποτυχία ήρκει πρδς καταστροφήν του, 
όλίγην εμπιστοσύνην έδειξε πρδς τήν τύχην· άλλ’ 
οτε δι’ αλλεπαλλήλων ευτυχημάτων, ανώτερος κα
τέστη τών περιστάσεων, τότε ή τόλμη συχνάκι; 
άπεφάσισε τάς νίκας αύτοϋ. Διότι, δτε πρό τής άνα- 
χωρήσεως αύτοϋ εστράτευσε κατά τών Τριβαλλών

σκεν. ’Επί κεφαλής μέν τοΰ στρατού έθετε τού; Μα- 
κεδόνας, έπί κεφαλής δέ τής πολιτικής διοικήσεω; 
τούς εγχωρίους, προτιμών μάλλον νά διατρέξη κίν
δυνον έκ μερικής απιστίας (δ'περ καί ένίοτε συνέβη 
είς αύτόν), ή έκ γενικής αποστασίας. έσεβάσθη τά 
άρχαΐα θρησκεύματα καί πάντα τά μ.νημεΐα τή; δό- 
ξης ή τή; ματαιοφροσύνης έκάστου λαοϋ, καί όσους 
ναούς τών Ελλήνων, τών Βαβυλωνίων καί Αιγυπτίων 
οί βασιλείς τής Περσία; κατέστρεψαν, δ ’Αλέξανδρος 
τού; άνήγειρε, καί είς τούς βωμούς παντός ΰποτασ- 
σομένου αύτώ έθνους προσέφερε θυσίαν είς τδν θεόν. 
Εφαίνετο δέ δ-ι δέν κατέκτα είμή όπως γίνη ίδιος 
έκάστου έθνους μονάρχης καί πρώτος πολίτης έκά- 
στης πόλεως. Οί μέν ‘Ρωμαίοι τό πάν κατέκτη- 
σαν ΐνα τό πάν έρημώσωσιν, ό δέ ’Αλέξανδρος τό 

ι-πάν ήθέλησε νά κατακτήσρ ΐνα τό πάν σώση καί 
συντηρήση, καί οίανδήποτε χώραν διέτρεχε, πάντοτε 
έσκέπτετο πώς νά αύξηση τήν εύτυχίαν αύτη; καί 
τήν ίσχύν. Πρδς τοϋτο δε τά μέν πρώτα μέσα πάρει-· 
χεν αύτώ τό μεγαλεϊον τοϋ νοός, τά δέ δεύτερα, ή 
λιτότης καί ή ατομική του - οικονομία, τά τρίτα, ή 
απεριόριστος μεγαλοδωρία του εί; πάν μέγα καί εύ- 
γενές. — Διότι ή χειρ αύτοϋ έκλείετο μέν είς τάς 
ιδιαιτέρας δαπάνα;, ήνοίγετο δέ εί; τά; δημοσίου;. 
Καί όταν μέν έπρόκειτο περί διαίτης εαυτού, ό ’Α
λέξανδρος έφαίνετο Μακεδών, όταν δ’ έπρόκειτο ή 
εκδουλεύσεις στρατιωτών νά άνταμείψη, ή κοινωνούς 
τών κατακτήσεών αΰτοϋ νά καταστήση τού; Ελλη- 
νας, ή νά εύτυχίση έκαστον άνδρα τής στρατιάς του, 
τότε ό ’Αλέξανδρο; άνεδεικνύετο ’Αλέξανδρος.

Δύο κακά; πράξεις έπραξεν έν τώ βίφ αύτοϋ· τόν 
έμπρη-μδν τής Περσε^όλεω; καί τδν φόνον τοϋ Κλεί- 
του· άλλά καί ταύτας τοσούτον διά τής ειλικρινούς 
μετάνοιας αύτοϋ έδόξασεν, ώστε οί άνθρωποι, λη- 
σμονήσαντες τδ έγκληιχά του, ένθυμήθησαν μόνον τό 
σέβας του πρδς τήν αρετήν, καί θεωρήσαντε; αύτάς 
μάλλον ώ; δυστυχήματα είμαρμένα η ώς ίδιας αύ- 
τοΰ πράξεις, οί μεταγενέστεροι άνευρίσκουσι τήν καλ
λονήν τής ψυχής του καί έν αύταΐς ταϊ; όρμαΐς καί 
έν αύταΐς αύτοϋ ταΐς άδυναμίαις καί λυπούνται αύ
τδν διά ταύτας, διότι άδύ-ατον πλέον είναι νά τόν. 
μισήσωσι.

Θέλω νά παραβάλω αύτδν κατά μίαν πράξιν πρδς 
τδν Καίσαρα· δτε ό Καΐσαρ ήθέλησε νά μίμ,ηθη τού; 
βασιλείς τής ’Ασίας, άπήλπισε τούς ‘Ρωμαίους διά 
πράξεως απλώς καί καθαρώς επιδεικτική;· δτε ό 
’Αλέξανδρος ήθέλησε νά άοομοιωθή πρός τούς Βα
σιλείς τής ’Ασίας, τό μερικόν τοϋτο σχέδιο·' συνεφώ- 
νησε πληρέστατα πρός τό γενικόν σχέδιον τής κατα- 
κτήσεώ; του.

τακτοποίησιν τών κατακτήσεών του· μετά τήν μά
χην τών ’Αρβήλ.λων, τοσούτον έκ τοϋ πλησίον κα
ταδιώκει αύτόν. ώστε ούδέν έν τή αύτοκρατορία του 
άφίνει είς αύτόν καταφύγιου. 0 Δαρεϊος εισέρχεται 
είς τά; επαρχία; του, άλλ’ ούδαμοϋ ευρίσκει άσυ
λου. καί έξέρχεται αμέσως αύτών. Ο στρατός τοΰ 
Αλεξάνδρου τοσούτον ταχυβατεϊ, ώστε νομίζεις οτι 
ή αύτοκρατορία τοϋ κόσμον πρόκειται άθλον τοϋ 
δρόμου μάλλον, ώ; εί; τού; Ελληνικού; αγώνας, 
παρά τή; νίκης. Καί τοιαϋται μέν αί κατακτήσει;1 
τοϋ Αλεξάνδρου.

‘Η δέ διατήρησις αύτών τοιαύτη τις. Αντέστη 
μέν πρός τού; ζητοϋντας αύτόν νά κηρύξη τού; μέν 
Ελληνας, δέσποτας, τούς δέ Πέρσας, δούλους. Στα
θερός καί μόνιμος σκοπός αύτοϋ ύπήρξεν ή συγχώ
νευσες τών δύο έθνών, καί ή έκ μέσου άρσι; πάσης 
μεταξύ κατακτητοΰ καί κατακτηθέντος λαοϋ δια- 
κρίσεω;· μετά τήν κατάκτησιν έγκατέλιπε πάντα 
τά βίαια μέσα, δι’ ών έφερεν αύτήν είς πέρας' άνέ- 
λαβε τά ήθη τών Περσών αύτάς, ΐνα μή λυπήσγ 
τούς Πέρσας άναγκάζων αύτούς νά δεχθώσι τά ήθη 
τά Ελληνικά, καί έπηγγέλθη μέν τόσον σέβας πρός 
τήν γυναίκα καί τήν μητέρα τοΰ Δαρείου, άνέδειξε 
δέ τοσαύτην έγκράτειαν.— Ποιόν ποτέ κατακτητήν 
έθρήνησιν οί παρ’ αύτοϋ κατακτηθέντε; λαοί; Επί 
τώ θανάτω τίνος αρπαγος έχυσε πύρινα δάκρυα ή 
κρ-ημνίσθεϊσα άπό τδν θρόνον οικογένεια; 0 Αλέξαν
δρος είναι μοναδικός έν τή ιστορία. —

Ούδέν άλλο στερεοί τήν κατάκτησιν όσον αί με 
ταξύ τών δύο λ,αών έπιγαμίαι. — 0 Αλέξανδρο; 
ένυμφεύθη γυναίκας έκ τοϋ έθνους δ'περ ένίκησεν ή- 
θέλησε καί οί στρατηγοί καί οί αύλικοί του νά πρά- 
ξωσι τό αύτό, τό έπραξαν, καί τό παράδειγμα 
τούτων ήκολούθησαν καί πάντες οί λοιποί Μακεδό- 
νες. — Τούς τοιούτους γάμους έπέτρεψαν μεταγενε
στέρους οί Φράγκοι καί οΐ Βουργουϊνοΐ, οί Ούϊσιγότ- 
θοι τούς έμπόδισαν μέν κατά πρώτον έν Ισπανία, 
τού; επίτρεψαν δ’ έπειτα, οί δέ Λομβαρδοί ού μόνον 
τούς επίτρεψαν άλλά καί τούς ένεθάρρυναν μυριο- 
τρόπως. ότε δέ καί οί Ρωμαίοι ήθέλησαν ΐνα έξα- 
σθενήσωσι τήν Μακεδονίαν, άπέτρεψαν πάσαν επιγα
μίαν μεταξύ τών λαών τών επαρχιών.

Θίλων ό ’Αλέξανδρος νά συνδέση έπί μάλλον τούς 
δύο λαούς, έφερεν έν Περσία μέγαν αριθμόν έλληνικών 
αποικιών. Εκτισε ν άπειρου; πόλεις καί τοσούτον κα
λώς συνήνωσε τά διάφορα μέρη τής νέας ταύτης αύ- 
τοκρατορίας, ώστε καί άποθανόντος αύτοϋ, καί τρο
μερών εμφυλίων πολέμων περί διαδοχής δίεγερθέν- 
των καί αύτών τών Ελλήνων έξασθενησάντων, ούδε- 
μία Περσική έπαρχία έπανέστη. ϊνα μή έκκε·ώση δέ 
εντελώς τήν Ελλάδα καί τήν Μακεδονίαν, έστειλεν 
είς Αλεξάνδρειαν αποικίαν "Ιουδαίων. Αδιαφορών 
περί τών ηθών τών λαών του, πιστούς μόνον ήθελεν 
αύτούς ό ’Αλέξανδρος.

Δεν άφησε δέ είς τούς κατακτηθέντας λαούς μό
νον τά ήθη των, άλλ’ άφήκεν εές αύτούς καί τούς 
άστυκούς νόμους των καί πολλάχις μάλιστα καί πολ- 
λαχοϋ τού; βασιλείς ή διοικητάς τοϋ; οποίους εύρι-

ΚΑΡΟΛΟΣ ο ιβ;
I

ό δέ Βασιλεύς τής Σουηδία; Κάρολο; ό ΙΒ’ ώ; ό 
ι ’Αλέξανδρος ηρχισε καί αύτό; τό στάδιόν του. Εγε»-
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■ήθη τή 27 Ιουνίου 1682 καί έπταετής τήν ήλι-'νον Δουΐναν, προσέβαλε τοΰ; εχθρούς θελήσαντας νά 
κιαν ϊππευεν ήδη άφόβως. Καίτοι δέ έν τή νηπιακή έμποδίσωσ; τήν διάβασίν, καί μετ’ δλοσχερή νίκην 
αύτοΰ ήλικία ήμερος έφάνη τούς τρόπους καί εύμε- έτρεψεν εις φυγήν τοΰ; Σάξωνας. Εκεΐθεν μεταβαίνει 
ταχείριστος, εις τινας όμως περιστάσεις άν-'δείξε είς Κουρλανδίαν ήτις παραδίδεται άμέσω; είς αύτδν, 
θέλησιν ίσχυρωτάτην καί άκατάβλητον, τδ μόνον δέ^πετά εις Λιθουανίαν, υποτάσσει τά πάντα, καί έγ- 
μέσον δι’ ού ό χαρακτήρ του έκάμπτετο ήν ή φιλο-ιγίζει νά έκθρονίση τόν Αύγουστον. Μετά πολλάς 
τιμία. Μεταφράσαντός ποτέ αύτώ τοΰ διδασκάλου.δ’ άλλας νικάς, αίτινες έπτόησαν σύμπασαν τήν Εύ- 
τήν ιστορίαν τοΰ ’Αλεξάνδρου, ;

ό νέος ήγεμών, οτι ήθελαν νά τόν δμοιάσω.
Λά, τω εϊπον, εκείνος ..., _ΓΓ-
ετη. — A ! έπανέλαβεν ό νέος ενθουσιώδης, μήπως^ρον τοΰ 1607, ση 
δέν άρκοΰσι ταϋτα άφοΰ κατ' 
λεία j — Τών λόγων δέ τούτων τοΰ παιδός δια- ; 
κοινωθέντων εί; τόν πατέρα αύτοΰ, τόν βασιλέα,— < 
Ίδοΰ παϊς, άνέκραξεν, δςτις θά ύπερβή έμέ καί αύ- ■ 
τόν τόν μέγαν Γουσταΰον. — ’Αποθανόντος δέ τού · 
πατρός αύτοΰ Καρόλου τοΰ ΙΑ', έν ετει 189”, Κα ι 
:ολο; δ IB', πέντε καί δεκαετής τήν ήλικίαν άνέβη I 
έπί τού θρόνου παραλαβών πολλούς υπηκόους, πτω- ■ 
χοΰ; μέν, άλλ’ εμπειροπολέμους Καίτοι δέ ό πα- : 
τήρ αύτοΰ έν τή διαθήκη ανέβαλε τήν ένηλίκ.ότητα 
τοΰ υιού μέχρι τής ήλικία; τών 18 έτών, οϋτο; ι 
«νεν.ήρυξεν εαυτόν ένήλικον άπδ τών 15 έτών ό'τε 1 
δέ έπρόκειτο νά στεφθή, άποσπάσας άπδ τών χειρών 
τοΰ άρχιερε'ω; τό στέμμα, έθεσεν αύτδ ό ίδιο; έπί 
τής κεφαλής αύτοΰ μετά μεγαλείου καταπλήξαντος 
άπαν τδ παρευρισκόμενον πλήθος. Τήν περιστασιν 
ταύτην τής εις τόν θρόνον άναβάσεώ; του ώς ερμαίον 
ήρπασαν οί δυσμενώς πρδς τήν Σουηδίαν διακείμε- 
νοι Βασιλείς, Φριδερίκος δ τή; Δανιμαρκίας, Αύγου
στος ό τής Πολωνίας και Πέτρο; δ Κζάρος τών Μο- 
σκοβιτών και έλπίζοντες δτι ήθελον ώφεληθή έκ τή; 
νεότητας αύτοΰ καί τής απειρίας συνεσωματώθησαν 
κατ’ αύτοΰ. ’Αλλ’ ένα μετά τόν άλλον προσέβαλεν 
αύτοΰς Κάρολος δ IB'., όκτώ καί δεκαετής ετι τήν 
ήλικίαν καί έδραμε μέν είς Δανιμαρκίαν, έπολιόρ- 
κησε τήν Κοπενάγην, καί τοΰ; Δανούς ώθησε πέραν 
τών χαρακωμάτων ούτών.

’Ακούων έν τή μάχη ταύτζ συριζούσας περί τήν 
κεφαλήν αύτοΰ τάς σφαίρας, μέχρι δέ τοΰ τραχήλου 
βεβυθισμένος ων είς τήν θάλασσαν, — « Αυτή, εί- 
πεν εύθύμως, έσεταε τοΰ λοιπού ή μουσική μου » 
ΙΙεραιώσυς δέ έν όλιγωτέραε; τών εβδομάδων τόν 
πόλεμον τούτον έστράφη κατ’εύθεΐνν πρδς τήν Νάρβαν 
πολιορκουμένην ύπδ 100.000 Ρώσσων. Αγων δ’ αύ· 
τό; 9000 άνδρας προσβάλλει τοΰ; έχθροΰς, ω
θεί αύτοΰς πέραν τών χαρακωμάτων των, φονεύει ή 
πνίγει τρισμυρίους, δισμυρίους αναγκάζει νά ζητή- 
σωσι χάριν καί τούς ύπολοίπους διασκορπίζει ή συλ
λαμβάνει αιχμαλώτου:’ καί είς τοΰ; ήμίσεις μέν τών 
Ρώσσων στρατιωτών έπιτρέπει νά άπέλθωσιν άοπλοι, 
είς τούς άλλου; δέ ήμίσεις νά διαβώσι τόν ποταμόν 
μετά τών οπλών των, καί μόνου; τοΰ; στρατηγού; 
φυλάξας άπέδωκεν είς αύτοΰς τά ξίφη των καί άρ 
γύριον άφθονον. Τό δέ φθινόπωρου τοΰ 1701 στρέ 
φεται ήδη ό νικητής κατά τοΰ Αύγούστου άφοΰ έξε- 
δικήθη τάν Κζάρον πρώτον διέβη τόν πεπαγωμέ-

εύμε- έτρεψεν εις φυγήν τού; Σάξωνας. Εκεΐθεν μεταβαίνει 
Ci, ι·νΐΑ<, «vww>v _.έδειξε'είς Κουρλανδίαν ήτις παραδίδεται άμέσω; εις αύτδν,

δέλ.ησιν ίσχυρωτάτην καί άκατάβλητον, τό μόνον δέ’ 
μέσον ϋι ού δ χαρακτήρ του έκάμπτετο ήν ή φιλο-:γίζει νά έκθρονίση 
τίμια. Μεταφράσαντός ποτέ αύτώ τού διδασκάλου,δ’ άλλας νικάς, ait 
τήν ιστορίαν τού ’Αλεξάνδρου, καί έρωτήσαντος τί ρώπην, κατακτά την Πολωνίαν, καί δίδει αυτήν είς 
περί τοΰ ήρωος εκείνου έφρόνει — Φρονώ, άπεκρίθη'τόν φίλον αύτοΰ Στανίσλαον. Τότε δέ στρέφει πάλιν 

........................... _ ' . — Αλ- τά όπλα του κατά τοΰ Κζάρου, θέλων καί αύτδν 
εκείνος εζησε τριάκοντα δύο μόνον νά έκθρονίση, όρμάταε έκ Σαξωνίας κατά φθινόπω- 

-,.........— . φατόν άγων 44 χιλ. άνδρών, φυ-
έκτησέ τις τόσα βασί-ίγαδεύει τοΰ; ‘Ρώσσους, καί διά τής ερήμου τής Ού- 

κρανίας ώς χείμαρρο; λάβρος χύνεται πρδς τήν Μό
σχαν. ’Αλλ' έδώ ή τύχη τόν εγκαταλείπει* άπο- 
πλανάται μέν τδ πυροβολικόν του, άποπλανάται δέ 
τδ ήμισυ τοΰ στρατού του εντός τής τελματώδους 
έρημου. ‘Οδηγών αύτός τήν εμπροσθοφυλακήν, προσ
βάλλεται εις Πουλτάβαν τή 8 Ιουλίου 1709 ύπδ 
τού Κ,ζάρου, τροπόνεται έξ ολοκλήρου, πληγώνεται 
κατά τήν κνήμην, καί αναγκάζεται επί τινας 
ρας νά ζητήση άσυλον άπδ καλύβης εις καλύβην πε
ριφερόμενος άγνωστος* εκεΐθεν διαβαίνει τόν Βορυ- 
σθένην καί καταφεύγει προστασίαν ζητών πρδς τοΰ; 
Τούρκους.

‘Ο δέ Σουλτάνος δέχεται αύτδν έπαξίως τής δό- 
ξης καί του ονόματος αύτοΰ τοΰ πληροΰντος ολό
κληρον τήν Ευρώπην. Εις Τουρκίαν καταφυγών 
σκοπόν προΰτίθετο δ Κάρολος νά έξεγειρη τήν 
Πύλην κατά των ‘Ρώσσων. Άποτυχών όμως οργίζε
ται κατά τοΰ Σουλτάνου καίτοι αιχμάλωτος σχεδόν 
ών αύτοΰ, άνθίσταται κατά της προσταγής τοΰ ν α
ναχώρηση, όχυροΰται έν τή εις Βενδέρ οικία του, 
•υπερασπίζεται έν αύτή τή 11 Φεβρουάριου 1713, 
μόνος αύτός μετά 40 υπηρετών του καθ' ολοκλήρου 
στρατού Γενιτσάρων, φονεύει δώδεκα ά’νδρας ιδία 
χειρί έν τή μάχη, καί μόνον πυρποληθείσης τής οι
κίας του παραδίδεται καί μεταφέρεται εις άλλην οι
κίαν. Εκτοτε αί δυσπρα-,ίαι του αύξάνουσίν όσημε- 

ι ραι. *0 Αύγουστος αναλαμβάνει έν τού οις τόν θρό- 
ι νον του, Μετηυ.φιεσμένος τέλος ό Κάρολο; αναχωρεί 
■ μετά δύο μόνον εταίρων του, διέρχεται τήν Γερμα

νίαν, φθάνει εις Σταλσοΰνδ τή 12 Νοεμβρίου 1714 
πολιορκεΐται έν τή πόλε·. ταύτη καί σώζεται εις Σου
ηδίαν, ένώ αδύνατον τό ένόαιζον, διεκπλεύσας τοΰ 
εχθρικού στόλου έπί λέμβον μικρά;, έν ή δύο των 
ανθρώπων του έφονεύθησαν υπό σφα·ρών. Η Σουηδία 
ήν τότε εις άθλιεστάτην καταστασιν άλλ’ ούδέ τού 
τόπου αί δυστυχία'., ούδέ αί ίδιαι εαυτού έθεράπευ- 
σαν αύτδν άπδ τήν μανίαν τοΰπολεμεΐν πρ σβάλλει 
τήν Νορβηγίαν μετά στρατού έκ δισμυρίων άνδρών, 
καί ένώ έπολιόρκει πόλιν τινά κατά τον Δεκέμβριον 
τοΰ 1718, σφαίρα άποπλανηθεΐσα κτυπά αύτδν εις 
τήν κεφαλήν, ένώ έπεθεώρει τάς εργασίας τών πυρο- 
βολιστών του, καί εις τήν ώχραν τών αστέρων λ.άμ- 
ψιν εξαπλώνει αύτδν νεκρόν τή έννάτη έσπερινή ώρα 
τής δωδεκάτης Δεκεμβρίου, καί εις ηλικίαν έτών 37’ 
πριν έκπνεύση έπρόφθασε νά σύρη τδ ξίφος του

πλήξη τόν φονέα αύτοΰ.
’Ενώ ήμέραν τινά δ Κάρολος διεσκέδαζε περίπα

των, χωρικός τις Πολωνός, ριφθείς είς τους πόδας 
του, τόν έζήτει δικαιοσύνην καθ’ίνδς στρατιώτου, 
διαρπάσαντος τδ γεύμα τής οικογένειας του’ ό βα
σιλεύς μετεπέμψατο τδν στρατιώτην. — « Αληθές 
είναι, τόν ήρώτησεν αύστηρώς, δτι έκλεψες τδν άν
θρωπον τούτον; —Μεγαλειότατε, άπεκρίθη δ στρα
τιώτης, δέν έκαμα εγώ είς αύτδν τόσον κακόν, οσον 
ή Μεγαλειότης σας έκάμετε είς τόν κύριον ταυ, διότι 
ύμεΐ; μέν τού ήρπάσετε βασίλειον, εγώ δέ δέν έπήρα 
άπδ τδν άστεϊον τούτον παρά μίαν όρνιθα, λ ‘Ο βα 
σιλεΰ; εδωκε μέν διά τής ιδίας του χειρός δέκα 
δουκάτα είς τόν χωρικόν, έσυγχώρησε δέ -τόν στρα
τιώτην διά τήν εύφ.ίαν, είπών είς αύτδν ι: ένθυμοΰ 
πάντοτε, φίλε μου, οτι, έάν έγώ ήρπασα βασίλειον 
άπδ τόν βασιλέα Αΰ'γουστον, τίποτε δεν έλαβον 
δι’ ε’μαυτόν. ;>

Οΐ μεγαλήτεροι κίνδυνοι ούδαμώς διετάραξαν πο
τέ τδν ηγεμόνα τούτον* φονευθέντος τοΰ ίππου του 
έν τή μάχη τής Νάρβας έλαφιώς έπήδησεν έπί άλλου ■ 
είπών εύθύμως <; οί άνθρωποι ούτοι μέ άναγκάζου- 
σι νά γυμνάζωμαι. »

Ε ώ δε ήμέραν τινά ύπηγόρευεν έπιστολάς εί; τδν| 
γραμματέα του, βόμβα πεσοΰσα έπί τής οικίας διε- 
πέρασε τήν στέγην, καί διερράγη πλησίον τοΰ βα 
σιλικοΰ δώματος’ τδ ήμισυ τοΰ σανιδώματος τεμα 
χηδδν έπεσε, τδ δωμάτων όμως ένθα δ βασιλεύ; εΰ- 
ρίσκετο ολίγον τι έπαθε καί κατ’ ευτυχίαν ούδέν τών 
ρηγμάτων τής σφαίρας είσήλθεν είς τό γραφείου καί 
τοι ή θύρα ήν άνοικτή· έκ τοΰ κρότου τής βόμβα;, 
καί έκ τοΰ καταπληκτικού τριγμού τή; οικίας, ή 
γραφίς έπεσε άπδ τών χειρών τοΰ γραμματέως — 
" τ?εΧη ϊ ήρώτησεν δ βασιλεύ; ήσύχως, διατί δέν 
γράφεις ; » ό γραμ.ματεΰ; δεν ήδυνήθη νά άρθρωση 
ή τάς τρεις ταύτας λέξεις « Ε ! Μεγαλειότατε.... ή 
βόμβα ! — η « Ε τί; ύπέλαβεν ό βασιλεύς, τί κοι
νόν μεταξύ βόμβας και έπιστολής; έξακολούθει.»

Εν τινι μάχη σφαίρα τοΰ έθραυσε τήν κνήμην, 
αύτός δε έξηκολούθει ούχ ή στον διο«ών τόν στρα 
τόν του, ή έλαχίστη δέ ταραχή' δέν έφάνη έπί τοΰ 
προσώπου του.

Αείποτε έτήρησε πλεωτέραν φιλανθρωπ'αν, ή ό 
σ ν σμνήθω; δεικνύουσιν οί κατακτηταί- ήμ,εραν τι 
νά μάχη; , ευρών έν τή συμπλοκή νέου αξιωμα
τικόν Σου η δόν, τραυματίαν καί ά-.ίκανον πλέον νά 
βαδίση, προσέφερεν είς αύτδν άναγκαστικώς τόν ίδιον 
ίππον του, αύτός δέ έζηκολούθησε πολ-μών πεζό; 
είς τάς τάξει; τών στρατιωτών του.

Ο Κάρολος έτήρησε πάντοτε αύστηροτάτην δίαι
ταν στρατιώτης δυσηρεστημένο; παρουσίασε κατά 
τάς δυστυχίας -ού 1709 τόν άρτον του, μέλανα καί 
λιψδν καί κρίθινου, μόνην τροφήν τήν οποίαν τότε 
είχον οι στρατιώταί του, καί ταύτην ούχί πάντοτε· 
ό βασιλεύς έλαβεν άταράχω; τδ τεαάχιον τοΰ άρτου, 
τδ εφαγεν ολόκληρον, καί έπειτα ειπεν είς τόν ςρα- 
τιώτην « δέν είναι καλός τή άληθεία, τρώγεται 
όμως. »

ΣΪΓΚΡ1Σ1Σ ΑΠΟΙ ΤΠΟ ΜΟ^ΤΕΣΚΙΟΥ.
Κάρολος δ IB', μόνος προητοίμασε τήν πτώσιν 

εαυτού, μόνων τών ιδίων δυνάμεων χρήσιν ποιήσας, 
καί σχέδ.α διανοηθε'.ς, τά όποια διά πολυχρονίου 
μόνον πολέμου ήδύναντο νά καταστώσιν ίσως εκτε
λεστά, ένώ τοιοΰτον πόλεμον τό βασίλειόν του δέν 
ήδύνατο νά διατηρήση.

Τό δέ Κράτος τδ όποιον έπεχείρησε νά άνατρέψη 
δέν ήτο παρηκμακώ; άλλά Κράτος γεννώμενον και 
νεάζον. Πολέμων πρδς τού; Μοσκοβίτας, ό Κάρο
λος τούς έμάνθανε νά πολεμώσιν, έκάστη δέ ήττα 
τούς έπλησίαζε πρδς τήν νίκην καί ήττώμενοι έκτος, 
έμάνθανον νά ΰπερασπίζωνται εντός τή; χώρα; αΰ 'ών.

Εν ταϊ; έρήμοις τή; Πολωνία; έν αίς περίπλανάτο 
καί έν αις έφαίν-το έπιχυθεΐσα ή Σουηδία, ό Κά
ρολος ένόμιζεν εαυτόν κύριον τοΰ κόσμου, ένώ ό κυ- 
ριώτερός του έχθρδς ένεδυναμοΰτο κατ’ αύτοΰ, τόν 
πφιέζωνεν, έξηπλοΰτο έπί τών παραλίων τής Βαλ
τικής, καί έλεηλάτει ΐ καταλάμβανε τήν Λιβονίαν.

Ώμοίαζε δέ ούτως ή Σουηδία πρδς ποταμόν τοΰ 
οποίου άπέκοπτον τά ΰδατα έν τή πονή, ένώ τθ» 
μετωχέτευον αλλαχού.

Δέν άπιόλεσε λοιπόν τόν Κάρολον ή Πουλτάβα· 
έάν έκεϊ δέν κατεστρέφετο, άλλαχοΰ ήθελε κατα- 
στραφή. Διότι τά μέν τυχαία συμβεβηκότα εύκόλω; 
ίπανορθοϋνται, τά δέ έκτης φύσεως αύτής τών πραγ
μάτων συνεχώς γεννώμενα πάντως άμήχανον είναι 
νά καταβάλη τις.

’Αλλ’ ούτε ή φύσις. ούτε ή τύχη επραξαν τοσαΰ- 
τα κατά τοΰ Καοόλου, δσα αύτός ό Κάρολο; έπρα- 
ξε καθ’ εαυτού.

Δέν συνεμορφώθη δέ καν ούδέ πρό; τήν τότε κατά- 
στασιν τών πραγμάτων, άλλ’ ήκολούθησεν άόριστόν τι 
σχέδιον τό όποιον είχε συλλάβει, καί τοΰ όποιου καί 
μετ’βύτήν ετι τήν καταστροφήν του ούδόλω; έξέ- 
κλινεν.

έν ένί λόγω δ Κάρολος ήξευρε νά κερδΐζη μάχας 
μάλλον παρά πολέμους· άλλ’ άν καί δέν ήτο ’Αλέ
ξανδρος, ήτον δμω; δ άριστος τών στρατιωτών τοΰ 
Αλεξάνδρου.

Τοΰ δέ Αλεξάνδρου το σχέδιον έπέτυχε διότι ήν 
προϊόν βαθυτάτης περινοίας. Αί έν ‘Ελλάδι άποτυ- 
^αι τών Περσών, αί κατακτήσει; τοΰ Αγισιλάου 
καί ή κχτάβασις τών Μυρίων είχον καταδείξει τήν 
υπεροχήν τών ‘Ελλήνων κατά τε τόν τρόπον τοΰ- 
πολεμίϊν καί κατά τδ είδος τών οπλών. Γνωστόν 
δέ ήν δτι οί Πέρσαι τοσοΰτον ήσαν υπερήφανοι, ώςε 
άδύ.ατον ήν νά διορθωθώσι.

Πρδς τούτο» δέ ούτε ήδύναντο πλέον νά έξασθε- 
νίσωσι τήν ‘Ελλάδα διά τών διαιρέσεων καί τώνε’μ- 
φυλ.ίων ταραχών* διότι ή ‘Ελλάς είς ε»α μόνον ΰ- 
πετάσσετο τότε άρχηγδν, δστις έξήπτε τδν ζήλόν 
τη; διά τής καταστροφής τών αιωνίων έχθρών της 

|καί διά τής ελπίδας τή; κατακτήσεω: τής Ασίας-



- 476 —

Κράτος δέ καλλιεργημένου ύπό τοΰ φιλοπονωτά- 
του τών εθνών, δπερ έκ θρησκευτικής αρχής έπεδί- 
δετο είς τήν καλλιέργειαν τής γης, εύφορον καί δια- 
ψιλές κατά πάντα, παρ-ΐχεν είς τόν εχθρόν εύκολα 
πάντα τά με'σα τής έν αύτω συντηρήσεως.

Εύκολον δέ ήτο νά κρίνη τις, έκ τής άλαζονίας 
τών πάντοτε ματαίως καταστραφέντων έκ τών ήτ
των των βασιλέων τοΰ κράτους τούτου, δτι αυτοί οι 
ίδιοι ήθελον έπισπεύσει τήν πτώσίν των νέας πάν
τοτε καί ανωφελείς εϊς αύτούς προσφέροντες μαχας, 
καί δτι ή κολακεία ποτέ δέν ήθελεν αφήσει αύτούς 
νά έννοήσωσι τήν αδυναμίαν των.

Καί ού μόνον περιεσκεμαένον ήτο τό σχέδιον τοΰ 
Αλεξάνδρου, άλλά καί περιεσκεμμένως έξετελέσθη. 

Καί έν τή ταχύτητι τών πράξεων του, καί έν αύτή 
τή, όρμή τών παθών του, άκτίς μεγαλοφυΐας ώδήγει 
τόν ’Αλέξανδρον, καί οσοι ήθέλησαν νά καταστήσω- 
σι τήν ιστορίαν αύτοϋ μυθιστόρημα, ούδαμώς έξη- 
πάτησαν ήμ.άς. Π. Γ.

δέν κατίσχυσεν, είδεν έπιστάν τό τέρμα τοϋ βίου αύ
τής. Ισχυρά έν τήπρός θεόν πίςει, μετά γενναιότητος 
άξιοθαυμάστου ένόησε τόν θάνατον χειρούμενον αυ
τήν, καί μο'νη ζητησασα έδέχθη τήν θείαν κοινω
νίαν, καί τό πνεϋμά της καί τήν διάνοιαν της άνέ - 
τεινεν ήδη είς τόν ούρανόν.

Άλλ’ δτε είδε τά δάκρυα αύτών έναγωνίως κρα
τούντας τόν πατέρα αύτής καί τόν σύζυγον, ότε τό 
ούρανίαν ήδη λάμψιν άναδίδον βλέμμα της ήτένισεν 
έπί τήν τάλκιναν αύτής μητέρα τήν διά τρεμούσης 
χειρός θωπεύουσαν καί διά λυγμώδους φωνής ένθαρ- 
ρύνουσαν αύτήν,' δτε κατ’ αίτησιν αύτής προσή- 
χθησαν τά ανήλικα τέκνα — τότε τό θάρρος τήν έγ- 
κατέλιπεν, ίδοΰσαν παν τό μετά τοΰ κόσμου τούτου 
συνδέον αύτήν φίλτρον, και πάντας ένώσασα έν τή 
αύτή περιβολη, σπαρακτικήν έξέβαλεν άπό τής καρ
δίας αύτής φωνήν. — Ω! είπε, Θεέ μου ! τό θέλεις 
λοιπόν ν’ άποθάνω τοσοΰτον νέα, τό θέλεις ν' άφή- 
σω τά αθώα ταϋτα παιδία είς ήλικίαν τοιαύτην, 
καί τούς γονείς καί τούς οικείους μου είς τοιαύτην 
θλίψιν ! Καί άνέπεσε λειποθυμήσασα έπί τής κλίνης. 
— Συνήλθε μετά βραχύ καί βλέπουσα τούς οικείους 
περί τήν κλίνην όλοφυρομένους, — τοιαύτη είναι, 
είπε καρτερικώς, τοιαύτη είναι ή άπόφασις τοΰ Θεού, 
γενηθείτω τό θέλημά του. Παρεμύθησεν έπειτα αύ
τούς, παρήγγειλε περί τών τέκνων αύτής καί μετ' 
ολίγον ή ψυχή τής Αγγελικής, λιπούσα τόν κόσμον 
τούτον, έπέταξε πρός τούς ούρανούς.

Δυστυχείς γονείς τής ’Αγγελικής,ταλαίπωρε σύ
ζυγε, άθώα αύτής τέκνα, άπό τών ούρανών σάς βλέ
πει ήδη εκείνη καί σάς εύλογεϊ· θρηνήσατε τήν α
πώλειαν αύτής άλλά καί παραμυθυθήτε, διότι ούτως 
ήθέλησεν ό Θεός, ώστε παν τό καλόν προώρως ν’ α
πέρχεται τού κόσμου, ίνα περισσότερον ή αξία αύτού 
έκτιμηθή καί περισσότερον θρηνηθή ή έλλειψίς του· 
παραμυθηθήτε διότι ,οιοΰτο ήν τό θέλημα τοϋ 
Θεού! Γ***

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Μετά τοΰ 72 φυλλαδίου ?>.ήγει τό τρίτον 

έτος τής Εύτέρπης. — ί’ολλοΐ τών συνδρομη
τών καθυστεροΰσιν είβέτι τήν συνδρομήν των. 
Παρακαλοΰνται όθεν νά πληρώσωσιν αμέσως, 
διότι άναγκαζόμεθα νά λάβωμεν κατ’ αύτών 
μέτρα αύστηρά. — Οί Έπιστάται τών Ταχυ
δρομείων άς έπισπεύσωσι τάς εισπράξεις τών 
συνδρομών καί μάς έμβάσωσιν όσα χρήματα 

\έχουσιν είσπεπραγμένα διά νά μή γίνωνται οΰ- 
Ιτως έμπόδιον εις τήν έκδοσιν τοΰ Περιοδικού 
,τούτου Συγγράματος.

‘Η ΔιεύΟυνσις

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.
Προωρισμένας έχουσα τάς σελίδας αύτής ή Εύ- 

τέρπη εις τέρψ'.ν τών νέων καί ερασμίων άναγνω 
στρςών της, έρχεται σήμερον νά προ/.αλέση έν τρυ
φερόν δάκρυ των έπί τοΰ πικρού τάφου γλυκείας αύ
τών αδελφής καί ομήλικος.

Είς τόν λειμώνα τοϋ βίου τούτου, εύοσμον καί καλ- 
λίχρουν άνθος, έθαλλε καί ή Αγγελική καί τών γονέων 
της ήτον ή άγαλλίασις καί τοΰ συζύγου της ήτον ή 
εύδαιμονία και τών τέκνων της ό φύλαξ Αγγελος.

Αλλ’ούαί! καυματηρά τοΰ ήλιου άκτίς άπεμάρανεν 
αίφνης τό άνθος τούτο καί πένθιμος πέπλος καλύπτει 
σήμερον τόν χθες καί πρώην όλβιόν οικον αύτής.

Θυγάτηρ πολυαγάπητος φιλοπάτριδος δημοσιο
γράφου, τού Κ. Π. Κ. Παντελή, άνατοαφεϊσα είς 
ευσέβειαν καί είς τά ακραιφνή καί σεμνά έλληνικά 
ήθη, τά όποια δυστυχώς σήμερον βλέπομεν έν τή 
άνωτέρα ήμών κοινωνία παραμελούμενα, πεπροικι
σμένη ύπό υγιούς νοός, κρίσεως καί ευφυΐας και έκ- 
παιδευθεΐσα είς τήν γλώσσαν τήν έλληνικήν, ένωρίς 
ήδη κατέστη, διά τής αγνότατης αύτής καλλονής 
καί τής σεμνής καί άφελοϋς συμπεριφοράς της, α
γλάισμα μέν καί χαρά τοΰ πατρικού οίκον, λαμπρόν 
δέ καί άξιομίμητον είς τάς συνηλικιώτιδας αύτής 
παράδειγ·μα καί θέαμα γλυκύ καί εύάρεστον εις πάν- 
τας τούς βλέποντας αύτήν.

Πεντεκαιδεκαετής τήν ήλικίαν συνήλθεν εις γΜ' 
μον μετ’ έντιμοτάτου τής κοινωνίας ήμών άνδρός, 
τοΰ Κ. ’ΐωάννου Προίχου, καί τέσσαρα έτη εύδαι-j 
μονίας άνεπισκιάστου συζήσασα μετ’ αύτοϋ, δύο ά- 
πέκτησεν άγλαόμορφα τέκνα. ’Ασχολούμενη είς τάς 
οίκιακάς φροντίδας, άσχολουμένη είς τών τέκνων της 
την ανατροφήν, ώς έργον ασκούσα τήν αγαθοεργίαν 
καί μέ δακρυσμένους τούς οφθαλμούς δαψιλή τήν 
βοήθειαν δίδουσα είς τούς χρείαν έχοντας, τοιοΰτον 
βίον χριστιανικόν καί εύδαίμονα έβίου ή ‘Αγγελική, 
οτε αίφνης, μετά τοκετόν εύτυχή, ύπό όξυτάτης 
προσβληθεϊσα νόσου, ής πολλών ιατρών ή έπιστήμη

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ.
‘Ο ’Ερυθρός Πειρατής. — Περί Σεβαστουπόλεως, συνε

χεία. — Περί Μονομαχίας. — Περί ’Ανατροφής τών Αρ
χαίων‘Ελλήνων, συνέχεια. — Χρονικά. Παραλληλισμός 
’Αλεξάνδρου τοϋ Μεγάλου καί Καρόλου IB . — Νεκρολογία.

Είκονογραοία. — Ναός Διαμαρτυρομένων έν Σιών.


