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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Η ΚΑΑΥΒΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.

‘Γπό τις Κ. ’Αρριέτης Βτ,χέρης Στόβης.

iH Κα.Ιύβη τοΰ γίρω Θωμά (Uncl Tom’s ca- 
bine) ακριβώς πρό ενός έτους ένησχόλει εισέτι 
καί κατέπληττεν ολόκληρον τήν Εύρώπην, άφοΰ πρώ
τον συνεκίνησε την ’Αμερικήν.

Αν καί βραδέως, άλλά δέν κρίνομεν άσκοπον νά 
εϊπωμεν καί ήμεϊς διά τους Ελληνας άναγνώστας 
καί μάλιστα διάτας εύαισθήτους|καί φιλομούσους ά- 
ναγνωστρςας μας πρός δόξαν τοΰ θελκτικού φυλού 
των, ολίγα τινά περί τής συγγραφέως καί τοΰ συγ
γράμματος.

0 Πάππος της Κ. Στόβης (Stowe) ητο σιδη
ρουργός. έχει δέ, κατά περιοδικόν, δώδεκα αδελ
φούς, ών οί μέν εννέα εϊσί πρεσβύτεροι διαμαρτυ- 
ρο'μενοι, οί δέ άλλοι έμποροι η δικανικοί

Η συντάξασα τήν Καΐύβην τοΰ Θωμά ’Αρριέτη 
είναι ή εύειδεστέρα τής οικογένειας της, οικογένειας 
ητις άλλωςτε δέν διακρίνεται έπί καλλονή. 0 αρχη
γός τής οικογένειας ό δόκτωρ Δόμων Βήχερος (Be
cher) υπάρχει όνομαστός έν ’Αμερική. Είναι φι
λάνθρωπος τις ιδιότυπος. Αί απαντήσεις του, δπως 
καί αί διδαχαί του, εϊσί περιώνυμοι.

Η ’Αρριέτη Βηχέρου, μέχρι τής εποχής τοΰ γά
μου της, είχε σχολεϊον είς Κιγκινάτην, μετά τής 
αδελφής της Αικατερίνης, γνωστής, προ τής άλλης, 
διά τών λόγων της καί τών επιστολών της περί 
αγωγής.

Γενομένη Κυρία Στόβη, διά τής υπανδρείας της 
μετά τοΰ πρεσβυτέρου τούτου, ή ’Αρριέτη έξηκολού- 
θησε χρόνον έτι τινά νά έχη τό σχολεϊον της, ενώ 
ό σύζυγός της έδίδασκε τήν ‘Ιερογραφικήν φιλολο
γίαν. ’Αλλ’Ίάφ^κε τέλος τό διδασκαλικόν έργον της 
χάριν τών μητρικών καθηκόντων της, γεννηθε'ντων 
αύτή πολλών παίδων, ών οί τέσσαρες vj πέντε ζώαιν 
εισέτι πρός εύτυχίαν της, και άφοΰ τή ένέπνευσαν 
τοσαύτας ώραίας σελίδας.
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Μεταξύ δέ άνατρέψουσα τά τέκνα της, εϋρισκε 
τόν καιρόν νά γράφη άρθρα εις τά περιοδικά τής 
Αμερικής, έν οί; όμως ουδόλως προδίδεται ή λε· 

πτότη; έκείνη τής παρατηρήσεως, τό έμβριθε; τής 
άναλύσεως καί τό αβρόν των αισθημάτων δι’ ώη 
ε'δοξάσθη ή ΚαΛΰβη του Θωιια.

fi Κ. Στόβη ένεπνεύσθη κατά πρώτον υπέρ τής 
άπελευθερώσεως τών Μαύρων εις την κοιλάδα τοϋ 
Μεσσισιπή. Συνώδευσεν είς τό μέρος τούτο τόν σύ
ζυγόν της καί τόν πατέρα της, αποστόλους ό'ντα; 
τής καταργήσεως τής δουλείας καί έπί τώ σκοπώ 
τούτω μεταβάντας.

ίΐ Κ· ’Αρριέτη ήν παρούσα εις δλας τάς διδα- 
χά; των, εις τάς οποίας έλάμβανε καί αυτή μέρος, 
γράφουσα ύπό την ύπαγόρευσιν τών γεγονότων, συλ- 
λέγουσα διά τών ιδίων όμμάτων της, καί εντός 
τής καοδίας της αποταμιεύουν* τάς ταλαιποιρία; 
τών Μαύρων καί τάς ωμότητας τών λευκών, συν 
θρηνούσα μετά τών τέκνων, τών άρπαζομένων άπό 
τάς μητρικός αγκόλας, μετά τών χωριζομένων άπό 
τούς συζύγους των γυναικών, μετά τών κυρίων οϊτι· 
νες έδάκρυον έπί τοΐς παΟήμασι τών ιδίων ανδρα
πόδων των καί τέλος εχουσα ένώπιόν της τούς 
Χαλέϋ, τούς Λύκερ, τούς Λεγρή, τούς Χέρρις, τούς 
Σέλβη, τούς Βε'ρδ, τούς Σαεντ—Κλάρ, τόν Γεώρ
γιον, τήν ’Ελίζαν, τήν Χλόην, τήν Εύαγγελίνην, ή
τοι δλους τούς τόπους καί δλα τά πρόσωπα, όλους 
τούς τυράννους καί δλα τά θύματα, δλους τούς δαί
μονας καί δλους τούς ’Αγγέλους τοϋ Γερωθωιια.

έντούτοι; οί απόστολοι τής δουλείας, ήττηθέν- 
τες ύπό τής εύγλωττίας τών αίδεσιμοτάτων Βηχέ- 
ρου καί Στόβη, ε’πέβαλον αύτοΐς ήμέραν τινά σιω
πήν, έγείροντε; κατ’ αυτών όχλον μέθυσον πυρπο- 
λήσαντα τό κατάστημά των.

Δύναταί τις νά φαντασθή τήν άπόγνωσιν τής 
Κ. ’Ερριέτης, δτε είδε καταστραφέν τό επιχείρημα 
τής οικογένειας της, τό τοσοϋτον εύγενες καί ιερόν 
συμφώνως τή πεποιθήσει της. Τότε δή τότε έλαβε 
τόν κάλαμον φωνήσασα τό τής Μήδειας.

Κατά τοσούτων καθ’ ημών εχθρών, τίς πλέον 
μένει·

Μόνη ε’γώ. Τούτο άρκεϊ ! . . .
Καί τωόντι κραταιότερος, τρομερότερος καί εύ 

γλωττότερος παρά πάσας τάς διδαχάς, δ Γερωθω- 
μας έκ τής ψυχής άνέθωρε τής εμπνευσμένης ταύ
της γυναικός.

Βλέπετε τόν οίκίσκον τούτον τόν κείμενον εις 
τάς δχθας τοϋ ποταμού, άπέχοντα δέ βήματά τινα 
τοϋ πυρπολ,ηθέντος ναού; ’Εκεί κατέφυγεν ό δόκτωρ 
Βηχέρος καί ό Κ. καί ή Κ. Στόβη, μετά τόν θρίαμ
βον τών ε’χθρών των. ’Εκεί ζωσιν, εν λιτότητι, έκ 
των μετρίων αποδοχών των. Είσέλθετε εις τό 
μαγειρεϊον τής αγροτικής οικίας, ϊδετε τράπεζαν 
μετοιωτάτην. Παιδίσκη τις καθαίρει όσπρια. Κυρία 
τις πενιχρότατα ένδεδυμένη επιστατεί τής υπηρέ
τριας καί τής εργασίας της, ίς δέν άπαξιοϊ νά με- 
τέχη έκ διαλειμμάτων, ’Επί τών γονάτων αυτής 
κεϊνταε δύο φύλλα χαρτίου καί τό μελανοδοχεΐον

της είναι τεθεεμένον έπί τής τραπέζης τοϋ μαγει
ριού. . Γράφει μίαν φράσιν έξαφρίζουσα τόν ζωμόν, 
μίαν άλλην, ά' αλογοϋσα τό άλας τοϋ ψητού καί 
ούτω καθεξής. ‘Η γυνή αυτή, είναι ή Κ. Στόβη· τό 
χειρόγραφον έκεΐνο είναι ή Κα.Ιύβη τοϋ Θωριά.

’ΐδού πώς συνεγράφη τό βιβλίον, δπερ εμελλε 
νά περιέλθη άπασαν τήν ύφήλιον. Ναί 1 τό ηφαί
στειου τούτο τών δακρύων καί τής οργής, ή έκρηξις 
αυτή τής θλίψεους καί τών οίμωγών, είχε κρατήρα 
έν μαγειρεϊον πουριτανών.

‘Η Κ. Άρριέτη παρ’ ολίγον νά παραχωρήση τό 
χειρόγραφόν της, αντί μικροτάτου ποσού χρημά
των, προαίσθημα δέ τι έν τούτοι;, τήν ύπηγόρευσε 
νά περιμένη τό μέλλον, καί μετά παρέλευσιν μη
νών τινων έπώλησε τό σύγγραμμά της άντί 120 
χιλ. δραχμών· τό κέρδος τών εκδοτών ήτο δεκα
πλάσιου.

Μόλις φανείς εις Βοστώνην τής ’Αμερικής ό Γερω- 
θωριας άπό οϋ ένός ήμισφαιρίου εισορμά εις τό 
άλλο- τάς έκδόσεις αύτού παρακολουθούσι ποταμός 
δακρύων καί εκρήξεις χειροκροτήσεων. Διαδίδεται 
κατά έκατοστυίας χιλιάδων αντιτύπων. Απασαι αί 
εφημερίδες μεταφράζουσιν αυτό καί εκδίδουν καί 
δέν υπάρχει βιβλιοπωλείου, δεν υπάρχει αποθήκη 
εμπορική (ιδίως έν ’Αγγλ(α) όπου νά μη λάμπ7ΐ 
μεγάλοις γράμμασιν ή μαγική έπιγραφή Uncle 
Tom's Cabine!

Μετά τήν έμφάνησιν τού συγγράμματος ιδού 
ποίαν εκφέρει περί αύτοΰ γνώμην είς τών προσφι
λών συντακτών τής προσφιλούς εις πάντα Ελληνα 
εφημερίδος τών Συζητήσεων ό Κ. Tohn Le- 
moime.

« Ιδού βιβλιάριου, περιέχον, είς ολίγα; σελίδας, 
δλα τά στοιχεία μιας έπαναστάσεω;. Τό βιβλίον 
τούτο πλήρες δακρύων καί πυρός, τήν ώραν ταύ- 
την περιέρχεται τήν ύφήλιον, άποσπών δάκρυα Λφ’ 
όλων τών οφθαλμών τών άναγινωσκό^των, καί συγ
κινούν όλων τάς ψυχάς. Είναι τό ισχυρότερου ρά
πισμα έκ τών όσα ποτέ κατεφέρθησαν κατά τής 
παρανόμου ταύτης νομοθεσίας τής δουλείας καί τό 
ράπισμα τούτο έδόθη ύπό γυναικός. Οπόταν έπεμ- 
βώσιν είς τι, αί γυναίκες είναι τρομεραΐ έπανα- 
στάτριαι. Αϋταί μόναι δύνανται νά ευρωσι τήν 
όδόν τής καρδίας καί τών παθών ... »

Διά τούτο, άφοϋ έτυπώθησαν ’Αγγλιστί ύπερ 
τό εκατομμύριου αντιτύπων τοϋ συγγράμματος τού
του, έξεδόθησαν τοσαϋτα καί έν Γαλλία είς πέντε 
διαφόρους μεταφράσεις, καί συνετάχθησαν πέντε ή 
εξ δράματα έπί τής αυτής ύποθέσεως.

Αλλ’ έπειδή πρόκειται περί Αγγλίας, έδει νά 
συμβή και παράδοξόν τι (exentric).

Τήν 26 νοεμβρίου π. ε. δμήγυοίς τις συνήλθεν 
είς τό αρχοντικόν μέγαρον τού δουκός ΐουθερλάνδ, 
έν Αονδίνω. Συνήχθησαν αύτοΰ αί ένδοξότεραι 
Αέδαι (ladies) αί όνομαστότεραι μίστρισσαι (mi
stress ) καί αί λευκότεοαι μίσσαι (miss) τών 
τριών βασιλείων, ή δούκισσα τοϋ ’Αργέλου, ή τοϋ 
Βεδφόρθ, ή Κόμησσα τού Δαφτεσβουοή, ή Αέδη 

Παλμερστών, ή Αέδη Γροσβενόρ, ή Αέδη Δόβερ, 
ή Αέδη—μαγιόρισσα (ή δημαρχίνα ) αί μίσσαι 
Μακασλέη, Τρεσβέλυαν, Αουβύθ κλπ. κλπ. έν ένι 
άπασ» ή αγγλική αριστοκρατία φέρουτα ενδυμασία; 
ένός έκατομμυρίου λιρών, παριστωσών 20 έκατομ- 
μύρια έτησίου εισοδήματος, καί αναρίθμητου ποσόν 
κτηματικής περιουσίας ! Αλλά θέλετε ίδεϊ, ότι τό 
πράγμα υπήρχε πολύ πλέον συγκινητικόν, διότι 
έρρευσαυ έν τή όυ.ηγύρι ταύτη, χείμαρροι δακρύων 
άπό Βαλκανίων φιλανθρωπίας. Επί τής προεδρικής 
έδρας άνέβη ή δούκισσα τού Τουθερλάνδ, τά δέ 
λοιπά μέλη έτοποθετήθησαν έπί τών πλουσίων τής 
αιθούσης ανακλίντρων. Κατά τήν ήμερησίαν διά- 
ταξιν, έμελλε νά συζοτηθή τό περί τού ΓεροθωριΆ 
καί τής άπελευθερώσεω; τών Μαύρων. Παραλείπο 
μεν τό συμπέρασμα τής συνεδριάσεως ταύτης καί 
παραθέτομεν μόνον τήν διαμαρτύρησιν μιας τών 
μή λαβουσών μέρος είς τήν συνεδρίασιν κυριών, 
ήτις έδημοσίευσε τήν επιούσαν είς τόν Χρόνον τά 
ε’ξής·

« Κύριε, έπιτρέψατέ μοι νά δηλοποιήσω, ότι 
καί τοι ζωηρότατα διαφερομένη περί τήν κατάργη- 
σιν τής δουλείας, δέν συνεχώρεσα όμως νά γίνη 
χρήσις τοϋ ονόματος μου,ώς μετασχούσης τής όμη-

ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΙΙΣ ΤΟΙ' ΘΩΜΑ.

Και κατα πρώτον γνωρισθώμ.εν μετά τών προ
σώπων, ών τά πλεϊστα φέρουν ζωηρότατα τόν τύ
πον τής αλήθειας. ’Εννοεί έκαστος,ότι ή συγγράψασα 
έζωγράφησεν αύτά άπό έμψυχα πρωτότυπα.

ό γέρων Θωμάς ώς ήρως, είναι ό ύπογραμ- 
μός τής υποταγής, τής άφοσιώσεως, τής εύ· 
σεβείας· συγκεφαλαιοϊ άπάσας τάς χριστιανικά; 
άρετάς. Είναι τό μάλλον ιδανικόν πλάσμα τής ποιη- 
τοίας, είδος Μεσσίου αίθίοπο., οΰ τά μαρτύρια καί αί 
βάσανοι θέλουν εξαγοράσει τού; δούλου; αδελ
φούς του.

γυρεως έν τώ μεγάρω Τουθερλάνδ, έν ώ δέν πα- 
ρευρέθην, Ενεκα αδιαθεσίας.

« Ενόσω αί Αμερικανίδες δύνανται δικαίως νά 
ελεγχωσιτάς Αγγλίδας μεταξύ τών άλλων, περί 
τής άμελείας, καί κακή; μεταχειρίσεως καί της Star
vation payement (μισθό; έξ ού αποθνήσκουν τής 
πεινης.) τών έν ταΐς οίκογενείαις των διδασκαλισ- 
σών, υπάρχει μικρά έλπις, ότι θέλουν προσέξει είς 
τά; διαμαρτυρήσεις μας, κατά τής δουλείας τών 
ανθρώπων είς τάς Ηνωμένας πολιτείας.

< Μεταρρυθμίσωμεν τά σχολειά' μα; χωρίς νά 
είπώ καί περί άλλων, — και τότε θέλοιχεν δυνηθή 
νά είπωμεν πρό; τά; κυρίας αύτάς νά μεταρρυΟμί- 
σωσι και αυταί τά; καλύβα; τών μαύρων των. .. .

ΙΑΝΕΓΗ ΣΟΤΤΛΕΟΤΟΡΘ.»

Τοιοϋτο ήν τό αποτέλεσμα τής όμηγύρεω; εκεί
νης τών γυναικών, αϊτιν5ς έπλάσθησαν παρά τής 
φύσεως νά μήνήναι ποτέ σύμφωνοι, μιμούμενα; κατά 
τούτο ημάς τούς Ελληνας.

*Ηδη εΐπωμεν καί περί αυτής.

Ο πρώτο; αυτού δεσπότης, δ Κ. Σέλβα; , είναι 
ό φιλάνθρωπο: κύριος, αλλά φιλάνθρωπο; έξ αφρον
τισιά; καί αδυναμία;· μόνην θρησκείαν του καί 
μόνην συνείδησή έχων τήν χαρίεσσαν σύζυγόν του, 
μίαν τών άριστων καί εύγενεστέρων γυναικών τών 
Ηνωμένων πολιτειών.

0 Χαλέης είναι ό γνήσιο; σωματέμπορο; τή; 
μαύρης σαρ^ς. Ο άνθρωπομεταπράτης χρηματι
στής, ή ένσα*ραο&ι; όλης τής τοϋ νόμου βαρβαρό- 
τητος. Β φιλανθρωπία του συνίσταται είς τό νά φείδε
ται τών άνθρώπων του, διά τόν φόβον*' μή βλαβή 
τό εριπόρευρια, είς τό νά τούς σιτίζ-ρ καλώς, διά 
νά βελτιόνη τό είδος, νά άνατρέφη τάς μητέρας
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φυσιογνωμίας ι'να έπιληφθώμεν αύτής τής πράξεως 
τοΰ μυθιστορήματος καί ίδωμεν τάς παθητικά; 
καί τάς ώραίας σκηνάς, αιτινες έθελξαν καί συνε- 
κίνησαν τούς άναγνώστα; τών δύω ήμισφαιρίων.

έν τφ πρώτφ κεφαλαίω, ό καλλιεργητής γαιών 
Σέλβης έρχεται εις τήν ανάγκην νά πωλήση τινάς 
τών μαύρων του όπως έξοφλήση χρέος τι όλέθριον.., 
Προσφέρει τόν θογιά, τόν καλήτερόν του σκλάβον 
τόν τιμιώτερον καί τόν εύσεβέστερον.

Η θρησκεία είναι καλόν πράγμα είς ένα μαϋρον, 
λέγει ό άνθρωπέμπορος Χαλέης, δταν τό είδος δέν 
είναι νοθευμένον .... Αλλά μέ τόν θωμά, μέ 
χρειάζεται καί τό εύμορφον αύτό μαυράκι.

Καί δεικνύει τόν μικρόν Ερρίκον, τόν υιόν τοΰ 
Γεωργίου καί τής ’Ελίζης.

0 Σέλβης evSt Set καί συμφωνεί, στενάζων καί 
άποστρέφων τούς οφθαλμούς.

Τί δέ συμβαίνει ; Η Ελίζα ήκουσε τό φρικώδες 
συνάλλαγμα, καί διά νά μή ιδή άρπαζόμενον αύτή 
τό τέκνον της, δραπετεύει μετ’ αύτοϋ.

Ο Θωμάς υποτάσσεται. Η προσευχή θέλει τόν 
παρ/γυρήσει ένταΰθα καί ό Θεός θέλει τόν αντα
μείψει έν ούρανοΐς. 0 εύγενής υιός τοϋ αύθέντου τοο, 
ό Γεώργιός Σέλβης, τω υπόσχεται, άλλως τε, νά 
τόν έξηγοράσγ, κατά τήν πρώτην εύκαιρίαν.

‘Η άναχώρησις τής ’Ελίζης είναι σπαραξικάρδιος. 
‘Η δέσποινά της, ή'τις τήν άγαπά, κλαίει καί ε
λέγχει τόν σύζυγόν της.

—Αί ! κραυγάζει ό Σέλβης αίσχυνόμενος, καί νά 
μήν δύναμαι νά ρίψω τόν άνθρωπέμπορον αύτόν 
κάτω άπό τήν σκάλαν.

0 μελαψός Γεώργιος, χωρίς νά γνωρίζφ τι 
περί τής μοίρας τής γυναικός του, άπεφάσισε νά 
φύγη καί αύτός καί νά περάσιρ είς Καναδά, διά 
ν’ άποφύγη τούς σκληρούς τρόπους τοΰ κυρίου του, 
πρός δν ήναγκάσθη νά τόν παραχωρήση ό Σέλβης.

Είς τήν καλύβη τοΰ γιρω θωμί, παρίσταται 
άλλη σκηνή πένθους. 0 ευσεβής μαύρος αποχαιρετά 
τήν γυναίκα του όλιγώτερον αύτοϋ ΰποτεταγμένην, 
καί τά κο’μώμενα αύτοϋ τέκνα.

Τέλος, ή Ελίζα ήρε τόν φίλτατον Ερρίκον της 
άπό τήν κοιτίδα του, καί τόν άπήγαγε, λαβοΰσα 
παρά τής Κ. Σέλβης καί δώρά τινα. Αλλά άπε- 
χαιρέτησε τόν Θωμάν, μή τολμήσαντα νά κατα- 
κρίνη τήν δραπέτευσι'ν της, έσύστησεν είς αύτόν νά 
γνωστοποίηση εϊς τόν Γεώργιον τήν φυγήν της, 
καί ότι και αύτή θέλει διευθυνθή είς Καναδά, καί 
είποΰσα έγένετο άφαντο; είς τό σκότη, θλίβουσα 
έπί τοΰ στήθους της τόν μητρικόν θησαυρόν της.

Τήν έπιοϋσαν ανακαλύπτεται ή φυγή, δ Χάλεης 
λύσσα καί ωρύεται καί όργανίζει καταδίω^ν είς ήν 
συμπεριλαμβάνει καί τούς έκ συστήματος άνθρωπο- 
κυνηγούς.

Ενταύθα τό δράμα γίνεται σπαρακτικόν καί τρο
μερόν. Αλλ’ έν τώ μεταξύ σκηνή τις ίλαρωτέρα 
παρίσταται. ‘11 άφιξ'-ς τής Ελίζης είς τοϋ γερου- 
σιαστοΰ Πούλη ‘Η σκηνή αυτή, έκ τών ώραιοτέρων

καί τάς συζύγους έν άδιαφορίφ πρός τά τέκνα καί 
τούς άνδρας των, καθότι παν δάκρυ χυνόμενον κατά 
τόν χωρισμόν των, είναι έν τάλλνρον άφαιρούμενον 
έκ τοΰ βαλαντίου του· εκθέτει άφελώ; τό σύστημά 
του εϊς τό πρώτον κεφάλαιον, πραγματευόμενος 
παρά τω Κ. Σέλβη την αγοράν μαύρων τινών κα-Ιήζ 
ηοιότητοζ.

Ή άμια Χλόη, γυνή τοϋ Θωμά, είναι ή άρίστη 
τών συζύγων, ή άρίστη τών ύπηρετριών καί ή άρίστη 
των μαγειρίσσων τής Κεντυκίας.

Τοία πρόσωπα συγκεφαλαιοϋσι τήν ποίησιν τοΰ 
βιβλίου· ό μελαψός Γεώργιος, άνήρ ανώτερος τής 
φυλής του, ή γυνή του Ελιζα, λευκή σχεδόν αυτή, 
καί ή Εΰαγγελινή Σα'ιν—Κλάμ, άγγελος απεσταλ
μένος εις τήν γήν.

0 Γεώργεος είναι ή ποίησις τής συζυγικής αγά
πης καί τής ελευθερίας. ‘Η Ελίζα είναι ή ποίησις 
τοΰ μητρικού φίλτρου. ‘Η δέ Εύαγγελινή είναι ή 
ποίησις τής Λυτρώσεως. Επί τής τελευταίας ταύτης 
κεφαλής ή συγγραφεύς έξέχυσε τήν ήδυτέραν τρυ
φερότητα τής καρδιάς της.

0 πατήρ καί ή μήτηρ τής Εύαγγελίνας είναι δύο 
χαρακτήρες, τούς όποιους ή X. Στόβη ε’χάραξε διά 
χειρός αριστοτέχνου. ‘Ο ΣαινΚλάρ είναι ό κατά 
κοινωνίαν τέλειος άνθρωπος, ευπροσήγορος, άφροντις 
αμέριμνος,άθρησκος ή'πειος, άλλά καταγελών τώνφρο- 
νούντων, οτι οί αϊθίοπες είναι άνθρωποι καί αύτοί.

Ή δέ Κ. ΣαιντΚλάο είναι τό χαϊδευμένον τέκνον 
τής τύχης, ή νευρική καλλονή, αναίσθητος κατά βά
θος, έγωίςική καί νωθρά. Ακαταπαύστως παράπονου 
μένη, άδιακόπως πάσχουσα ήμικρανίαν, νευρικά 
καί είς ώρας αεργίας καί νευρισμάτων, μαστιγοΰσα 
ή ιδία τούς μαύρους, τους όποιους ή επιείκεια τοΰ 
άνδρός κατέστησεν αύθάδεις.

« Λαμβάνω ενίοτε τόν βούνευρον, λέγει ή μήμου 
απτού αυτή τών αιθουσών, καί δέρνω τά αχρεία 
αυτά κτήνη, τήν καταραμένην αύτήν φυλή,·· άλλά 
τοΰτο μέ σκοτόνει . . . Είμαι τόσον άδύνατος* δέν 
μέ μένυυν δυνάμεις ! . . *Ας τούς έστελλε καν ό Σαιν 
Κλάρ νά τούς δέρνουσιν εϊς τό μαστιγεΐον . . . ό 
οίκος του ήθελε τακτοποιηθή πολύ εντελέστατα. *

Μετά τής οικογένειας τοΰ ΣαινΚλάρ συζή καί τις 
μις ‘Οφελία, έξαδέλφη άγαμος τοΰ οικοδεσπότου, εν
τελής τύπος όλων τών γελοίων τοΰ μεθοδισμού. 
Τψηλή, τετράγωνος, γωνιώδης ή ‘Οφελία εχει τάς 
γραμμάς του προσώπου καί τοϋ σώματος ίσχνάς καί 
άγγυλωτάς, τά χείλη έσφιγμένα, τά κινήματα ξηρά 
αποφασιστικά, δραστη'ρια, τούς οφθαλμούς μέλανας 
καί διαπεραστικούς, άλλά είναι καί πεπαιδευμένη 
ώς γυνή σχολαστική, εύγλωττος ώς ίεροκήρυξ, φιλό
πονος , ώς εργάτης. καί έν ένΐ ευσυνείδητος καί 
άκριβολόγος, εις τρόπον ώστε νά είναι είς τούς πάν- 
τας αφόρητος, έξαιρουμένου τοϋ ώραίου έξαδέλφου 
της, τοΰ όποίου διοικεί τήν οικίαν στρατιωτικώς 
καί τδν όποιον άγαπά έξ όλης καρδίας, διότι τόν 
έδίδαζε, μικρόν όντα, τήν κατήχησιν καί τοΰ διώο- 
θονε τά καλτία.

Αλλά παραλείψωμεν μυρίας άλλας δευτεοευόύσας 

του βιβλίου, δέον νά παρατεθήσχεδόν ολόκληρος.

0 Κ. Πούλης επιστρέφει άπό τήν νομοθετικήν 
σύνοδον. ~Ην ό εύγλωττότερος καί ό δεινότερος 
αντίπαλος τόν ζητούντων τήν κατάργησιν τής δου
λείας καί άνατρεπόντων τήν Κεντυκίαν γινόμενος 
ούτος ό ύπέρμαχος τοΰ νόμου τής δουλείας, καί τής 
περιωνύμου πολιτικής ανάγκης. Περιστέλλεται είς 
τάς πεποιθήσεις του καί είς τόν θρίαμβόν του, ενώ 
καιοώ έκβάλλει τά υποδήματά του καί υποδύεται 
τάς καινά; έμβάδας, τάς όποιας ή χαρίεσσα σύζυγός 
του -Μαρία τοΰ εχέντησε κατά τήν απουσίαν του, 
καί τοΰ φέρει ήδη.

— Είναι αλήθεια, έρωτα αΰτη, ότι έδωσες τήν 
ψήφόν σου ΰπέρ τοϋ νόμου, οστις απαγορεύει νά 
χορηγήται προστασία είς τούς δραπετεύοντας δού
λους τών γειτονικών έπαρχιών, νά τοϊς παραχωοή- 
ται μια άχυρίνη στρωμνή, έν τεμμάχον άρτου, 
έν ποτηοιον ύδατος ;

— Αλήθεια, άπαντά ό Κ. Πούλης, ταραχθείς 
είς τήν στάσιν του,

— Α! Ιωάννη I δέν τό έπίστευα αύτό ποτέ 
άπό σέ ! Αύ-ός ό νόμος δέν είναι χριστιανικός 
Τό κατ’ έμε, ό Θεός μέ διατάττει τό εναντίον, καί 
έγώ θέλω υπακούσει είς τόν Θεόν.

— Ε ! ε ! ε ! ψυχή μου· έμβαίνεις είς τά πολι 
τικά. <

Καί ό Κ. Πούλης πειράται νά καταπείσφ τήν 
γυναίκα του δι άκατσμαχήτων έπιχειρημάτων .... 
Αλλά ματαιοπονεί διότι ή Μαρία, λεπτόν καί δειλόν 
πλασμα, εχουσα οφθαλμούς γλαυκούς, καί όψιν ρο
δάκινου, τρομάζουσα καί αύτήν τήν φωνήν -ού κούρ
κου, ή Μαρία γίνεται λέαινα, όταν προσβάλλωνται 
αί άδυναμίαι τής καρδίας της, καί ραβδίζει καί 
αύτά τά προσφιλή τέκνα της όταν ρίπτωσι λίθους 
κατά τής γαλής τής οικίας . . Αύτή λοιπόν έμ 
βάλλει τόν γερουσιαστήν εί; τά δύω στενά, λέγουσα 
πρός αύτόν.

Ιωάννη, θά έδίωκες άπό τήν οικίαν σου ταλαί 
πώρον γυναίκα άπΟθνήσκουσαν έκ τοΰ φύ/ους καί τής 
πείνας οιοτι εφυγεν άπό τας χεΐρας σκληρού κυρίους 

— Ελα δά νά ίδώμεν, ά; συζητήσωμεν, λέγει 
ό νομοθε'της έν αμηχανία.

Αλλα τή αύτη στιγμή, ό Χουτσόν.ς, ό μαύρος 
αυτού επιστάτης κράζει τήν κυρίαν Πουλή, ήτις μετ’ 
ολίγον φωνάζει άπό τοϋ μαγειριού,

— Ιωάννη, Ιωάννη ! έλα, έλα έδώ. 
Ο γερουσιαστής τρεχει καί τί βλέπει ;
Γυναίκα νεαραν, κατεσ/ισμέ-α εχουσκν τά έν* 

θύματα, νενεκρωμένην ύπό τού πάγου; καί κειμίνην 
εκτάδην καί ά.αίσθητον έπί δύω καθεδρών. ό έτε
ρος τών ποδών τη; είναι γυμνό; καί καθημαγμένος, 
τό όε πρόσωπον αύτή; φέρει σημεία τής καταοααέ- 
νη; φυλής, γνωριζομένη; διά μέσου τής καθαρω- 
τέρας καί έ.τελεστέρας καλλονής. Ή γυνή αΰτη 
είναι ή δύστηνος Ελίζα ! — Ελειποθύμησεν άμα 
πρ.οσέυαλεν αύτήν ή θερμότης τοϋ πυρός... 0

Χουτσέης κρατεί έπί τών γονάτων του τό τέκνον 
της νεναρκωμένον ύπό τοϋ ψύχους . . .

Ο Κ. Πούλης βλέπει αύτήν έν σιωπή, ένω ή γυνή 
του τήν ανακαλεί είς τήν ζωήν . . . ’Ανοίγει βρα
δέως τά μεγάλα μαύρα δμματά της, καί κραυγά 
ζει, έγειρομένη.

— Ερρίκω μου ! πού είναι ό ’Ερρίκος μου ;
Τό τέκνον όρμά είς τάς άγκάλας της, καί ή μή

τηρ. έπαναλαμβάνουσα αύτό.
— Α! κυρία, κραυγάζει, προστάτευσέ το! μήν 

άφίνης νά μέ τό άποσπάσωσιν ! . . .
— Μή φοβοΰ, λγιι ή αγαθή κυρία, σάς έχω 

είς ασφάλειαν . . .
Καί θιρμανθεΐσα, λαβοΰσα περιποιήσεις, κατα- 

κλιδεΐσαείς μαλακήνστρωμνήν, ή ’Ελίζα αποκοιμάται 
θλίβουσα τόν Ερρίκον έπί τή; μητρικής καρόίας τη;, 
όγερουσιαστής καί ή γυνή' του επανέρχονται είς τήν 
αίθουσαν καί δεν δμιλοΰσι πλέον πεοί τής πολιτικής 
ανάγκης. ‘Η Μαρία πεειμένει νά έλθη ό ’Ιωάννη; 
καί παραμονεύει αύτόν διά τοΰ κανθού τοΰ οφθαλ
μού της.

— Μαρία ! — Ε! Ιωάννη.

‘Π ταλαίπωρο; αύτή εί αι ύψηλ^τέρα σου . . . 
Λεν θά τής υπάγει κάνέν άπό τά ενδύματα σου.

‘Η Μαρία μειδιά άοράτβς.
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άπό τό παράθυρον ! θά τό συλλάβουν καί άπώλετοί
Γνωρίζεις τόν άρχαϊον πελάτην μου τόν Βάν 

Τρόμπ, δστις κατοίκισεν εις τά δάση τού ’Οχίου, 
άφοΰ άπελευθέρωσεν όλους τούς δούλους του ;

’Εκεί θά όδηγήσω τήν δυστυχή αύτήν καί τό παι
δί της . . . διότι μόνος έγώ ήμπορώ νά εύοδώσω 
τήν άμαξαν έν μέσω τής σκοτεινής αύτής νυκτός !

= ‘Ο Αουτσόης είναε άριστος ηνίοχος . . .
= Δέν γνωρίζει, ώς έγώ, τά ρηχά, τά περά

σματα’ θέλω τόν συνοδεύσει. .. ’Αναθεματισμένη 
δουλεία ! .. . Τέλος πάντων, άφοσιούμαι ... Θά 
ζεύςουν τά μεσάνυκτα... Τι ώραϊον πρόσωπον θά 
παραστήσω ενώπιον τών συνάδελφων μου γερουσια
στών ! Θά ωφεληθώ τής νυκτερινής ταύτης έκδρο- 
μής διά νά τελειώσω μίαν ΰπόθεσιν είς Κολομβίαν ί

= Εύγε ! Τζών, εϊπεν ή Μαρία, παύσασα τοΰ 
μειδιάν καί θλίβουσα τάς χεϊράς του. Σ’ αναγνω
ρίζω I ή καρδία σου αξίζει κάλλιον τής κεφαλής 
σου 1 Είσαι άνθρωπος, πριν νά ήσαι γερουσιαστής I 
’ίδού διατί σ’ αγαπώ έξ όλης ψυχής . ! . .

Καί ό Κ. Πούλης, υπερήφανος διά τήν αγάπην 
τοιαύτης γυναικός, υπάγει νά δώση τάς διαταγάς 
του εις τόν ηνίοχον· άλλά στρέφεται, είς τό κατώ- 
φλιον τής θόρας καί λέγει.
= Μαρία, κάμε δπως θέλεις . . . άλλα γνωρίζεις 

ότι υπάρχει ένα συρτάρι πλήρες ενδυμάτων καί 
παιγνίων τοΰ καϋμένου μικρού ’Ερρίκου μας .... 
Καί έξέρχεται κατεσπευσμένως, σπογγίζων έν δά-

— Μαρία !
— Ε I Ιωάννη !
— Νά της έδιδες τήν παλαιάν έκείνην γούνα μου 

τήν όποίαν ρίπτω, επάνω μου, δταν κοιμώμαι τό 
μεσημέρι·,

‘Η Μαρία μειδά πάλιν. Αλλ’ ίδού ή δραπέτις 
έξύπνησεν. ό Κ. καί ή Κ. Πούλη τρέχουν νά τήν 
σύρωσι μετά τών τέκνων των ... ‘Η ’Ελίζα διη
γείται άφελώς τήν ιστορίαν της - Εφυγε, διότι 
έπώλησαν, διότι έμελλε νά τής άφαιρέσωσι τόν 
υιόν της. ’Ελυτρώθη τών κυνηγών τών ανθρώπων, 
ριφθεΐσα έπί τών πάγων, τούς οποίους έκύλιεν ό 
όχιος πηδώσα καί προσκόπτουσα άπό πάγους είς 
πάγον, και κατασπαράττουσα τούς πόδας της έπί 
τώνγωνιωδών άκρων των.

Καί έφθασεν ούτως, ώς έκ θαύματος, είς 
τήν αντίπεραν όχθην, ένώπιον τών διωκτών της, 
κραυγαζόντων καί άμηχανούντων καί ανικάνων 
νά τήν άκολουθήσωσιν έπί τοιαύτης όδοΰ ! Τότε 
τής υπέδειξαν τήν οικίαν τού Κ. Πούλη, όπου καί 
κατέφυγεν, οίς ήν ϊδομεν αύτήν κατάστασιν.

‘Η Μαρία κλαίει έκ τής συγκινήσεως ., δ Κ. 
ΙΊούλης ώχριά έκ τοΰ θαυμασμού, στρέφει τήν ρά
χην, έκκαθαίρει τά όμματουάλιά του καί έκμύσσε- 
ται θορυβωδώς ... διάνα μήν κλαύση κα'ι αύτός. 
Οί σκλάβοι του κάμνουσι μορφασμούς καί σπογγί- 
ζουσι μέ τάς χειρίδας των τά δμματά των...

— Είχες λοιπόν κακόν κύριον; ήρώτησεν ό κύρ 
γερουσιαστής τήν δραπέτιδα, άναλαμβάνων πως 
τήν μεγαλοπρέπειάν του.

Η 'Ελίζα συνεταράχθη, βλέπει τήν Κ. Πούλη.
— Φορεΐτε πένθος, Κυρία j μή σάς άφύίρεσεν 

ό Θεός κανέν τέκνον;
‘Η Μαρία άπαντά διαμονών τών δακρύων της,.. 

Πρό μηνός καί αύτή, τωόντι εθαψεν υιόν προσφιλή·
— Ω θά λάβετε τότε οίκτον δι’ έμέ ! δέν θά μέ 

χάσετε 1 έπαναλαμβάνει ή νέα μήτηρ μετά πε- 
ποιθήσεως.

Και ή αγαθή Μαρία κλαίει μετά πλειόνων 
λυγμών.

= Θα σέ σώσωμεν, θά σέ σώσωμεν, πτωχή γυ
ναίκα. Πού θέλεις νά ύτάγ-ρς ;

= Εις τό Καναδά’ είναι πολύ μακρυά τό Κα
ναδά ;

= Δύστηνε ! κραυγάζει άκουσίως ό Κ. Πούλης.
Μετά παρέλευσιν ήμισείας ώρας, ή ’Ελίζα είναι 

έντός καλού δωματίου μετά τού υιού της· καί τό 
νομοθετικόν ανδρόγυνου μένει ρεμβάζον πρό τού 
πυρός τής αιθούσης.

Αίφνης ό Κύριος Πούλης βάλλει τά υποδήμα
τά του.

‘Η Μαρία περνά είς τό δώμάτιόν, ανοίγει τόν 
σύρτην τού θησαυρού της, καταβρέχει τοϊς δάκρυσι 
τάς μικράς έμβάδας τοΰ παιδόςτης, μίαν σφαίραν, 
ίΐν αμαξάκι, ένα στρόμβον, κλπ. κλπ. Βάλλει τά 
ώραιότερα ενδύματα είς έν δέμα ένώ τά τέκνα της 
φωνούσι.

= Θά δώσεις τούς θησαυρούς τούτους;
= Ναι, αποκρίνεται, θά τά δώσω είς ένα παι

δάκι τό όποιον ό ’Αρης μας θά εύλογεε είς τούς ού- 
ρανούς, είς μίαν δυστυχή μητέρα, ητις θά δέεται 
υπέρ υμών καί θά σάς φέρειεύτυχίαν !

ϊπάρχουσιν έν τή γή ταύτη ψυχαί έκλεκταί, 
αίτινες θέλουσιν ώστε καί αΰταί αί θλείψεις των νά 
γίνωνται πάροχοι χαράς είς τούς όμοιους των . .. , 
Τοιαύτη ήτο καί ή αγαθή μήτηρ, ·ήτις φωτιζομένη 
ΰπό λυχνίας καί όλολύζουσα, ήτοίμαζε διά τόν υιόν 
τής πλανωμένης φυγάδος τά ενδύματα τοΰ τέκνου, 
το όποιον ό θεός παρέλαβε είς τούς κόλπους του, 
άφαιρέσας άπό τής αγάπης της . . ! ‘Η Μαρία ένη- 
σχολεΐτο νά μακρη'νη τρεις έκ τών έσθήτων της διά 
τό άνάστημα τίς Ελίζας, δτε ό αγαθός γερουσιαστής 
άναφαίνεται, κρατών τήν γούνα, περί ής εϊπεν·

Μετ’ ολίγον κάθηται εις τήν άμαξαν μετά τής 
φυγάδος, ητις άνάπλεως εύγνωμοσύνης, δι’ άφάτου 
χειρονομίας δεικνύει τόν ουρανόν είς τήν Κ. Πού
λη, καί ό νομοθέτης, τής διώξεως τών δούλων, 
κινεί μετά τής σωζωμένης παρ’ αύτοΰ δούλης, έν 
τώ μέσω ραγδαίας βροχής καί έπί όδού πλήρους 
κρημνών ! Τέλος, μετά πολλά φθάνουσιν είς τού

= Τί κάμνεις, ’1'ωάννη ;
= Ετοιμάζομαι νά σώσω αύτήν τήν γυναίκα 

μά τό ναί ! .. Κακή δουλειά ! Αν τήν ευρισκαν είς 
τήν οικίαν μου ! . , ’Αλλ’ όχι, θά τήν σώσω ! . . 
Πρέπει ν’ άναχωρήσγ, ν’ αναχώρηση απόψε. Οί 
διώκταί της δύναντα·. νά έπέλθωσιν αίφνιδίως 
Τό διαβολόπαιδό της θά βγάλλει τό κεφάλε του

Βαν Τρόμπ« ‘Ο γερουσιαστής, παραδίδει είς τόν 
φίλον του τήν ’Ελίζαν καί 10 τάλληρα έπάγων λα- 
κωνικώς— Δι’ αύτήν I

= Καλά, άπαντά επίσης ό Βάν Τρόμπ. Καί 
χωρίζονται θλίβοντες άμοιβαίως τάς χεϊράς των.

= ίδού καϊ πάλιν ή καρδία, ό φυσικός νόμος, 
κατισχύει τού γραπτού καί παρ ανθρώπων νενομο- 
θετημένου.

Από τής οικίας τοΰ Βάν Τρόμπ, ή ’Ελίζα μετα
βαίνει είς τςύς άγαθούς κουαχέρους. ζΟ Γεώργιος, 
ό σύζυγός της, τήν φθάνει εκεί· άλλ ό Λόκερ, δ 
άνθρωποθηρευτής, παρ’ ολίγον νά τούς συλλάβη δτε 
τοΰ διέφυγον — μετά τινα πάλην ή μάλλον μάχην 
έν μέσω βράχων.

‘Η σκηνή ήδη μάς μεταφέρει είς τόν Μισσισιπή, 
έπί ώραίου άτμοπλοίου, φεύγοντος πρός τήν νέαν 
’Ορλεανίαν. ’Εκεί άπαντώμεν τήν οικογένειαν Σαΐν- 
Κλάρ καί έπανευρίσκομεν τό μαϋρον φορτίου τοΰ 
Άαλέη, είς δ διακρίνεται ό γερώ-Θωμάς, μόνος 
αδέσμευτος μεταξύ τών άλυσοδέτων αδελφών του.

0 αγαθός αίθίοψ βλέπει διαρκώς τόν Σαίν= 
Κλάρ, τόν κομψόν άρχοντα καί τήν άξολάτρευτον 
θυγατέρα του, τήν μικράν Εύαγγελίνην . . όμοιά- 
ζουσιν άλλήλους, άλλ’ ώς τό πνεύμα ομοιάζει τή 
καρδία ώς ό άνθρωπος τώ Άγγέλφ.

‘Η Εύα είναι δ έντελής τύπος τής παιδικής καλλονή; 
£χει τήν αίθερίαν χάριν τών νυμφών καί τών δρυά- 
δων. ‘Π φυσιογνωμία της άγγέλλει ψυχήν ου
ρανίαν, έξ’ εκείνων, τάς όποιας άδύνατον νά περι- 
στείλϊ) τις δπως καί τήν ακτίνα τού ήλιου ·ή τής 
αύρας τήν πνοήν. ‘Η έκφοασίς της ή αιθέριος ούτως 
είπεϊν καί ρεμβώδης, έκπλήττει καί ελκύει καί τά 
πλέον ανάλγητα όντα. Αί γραμμαΐ τής κεφαλής 
της, τοΰ λαιμού της. καί τοΰ άναστήματός της ε- 
χουσιν εύγένειαν υπεράνθρωπου. Οί οφθαλμοί της, 
κυανόχροοι έκφράζουσι παράδοξου σοβαρότητα. ‘Η 
κόμη της ξανθόχρους έκπέμπει λάμψιν τινά, ήτις 
αποτελεί περί τήν κεφαλήν της στέμμα οίονεί άγίας. 
Καί όμως δέν είναι οΰτε μελαγχολική, ούτε σο
βαρά ή παΐς. ‘Η φαιδρότης τής άθωότητος πε- 
ριισταται έπί τοΰ μετώπου της, ώς ή ταραττομένη 
σκιά φύλλου έαρινοΰ. Αιώνιον μειδίαμα έπανθεϊ έπί 
τών ρόδων τών χειλέων της, καί τών μαργαριτών 
τών όδόντων της. Πηγαίνει, έρχεται άπό τήν μίαν 
άκραν τοΰ άτμήρους είς τήν άλλην, ψιθυρίζουσα 
τραγούδια ώς είς θελκτικόν τι όνειρον. όλοι τήν 
θαυμάζουσι καί ούδείς τήν σταματά . . .

‘Η αιθέριος φύσις αυτής διέρχεται τά πάντα 
ώς ή λευκή έσθής αύτής καθαρά καί άσπιλος . . .

‘Ο Θωμάς, βλέπων αύτήν διερχομένην έξελάμ- 
βανε αύτήν ώς Αγγελόν τινα τής Ιεράς βίβλου· 
τέλος, βλέπει αύτήν ύπεγείρουσαν τάς άλύσεις τών 
δούλων, ς-ενάζουσανκαί φεύγουσαν έν θλίψει, έπειτα 
έπανερχομένην καί πληρούσαν αύτούς ζαχαρωτών, 
καρύων, καί χρησομήλων . . . Επί τέλους κατορθοΐ 
νά τήν έλκύση πρός εαυτόν, διάτινων παιγνίων, τά 
όποια έγνώριζε νά κατασκευάζω), καί ίδού άμφότε- 
ροι φίλοι ό εις τού άλλου,

Είς σταθμόν τινα τού πλοίου, τό τέκνον απο
βάλλει τήν ίσοσταθμίαν καί πίπτει είς τόν ποτα
μόν ... ‘Ο Θωμάς έμποδίζει τόν πατέρα της, 
δστις ριπτόμενος, έμελλε νά πνιγή μετά τοΰ τέ
κνου του, όρμφ ό ίδιος καί τήν σώζει, . .

Τό συμβάν τοϋτο καθιστά τόν δύστηνον δούλου 
ήρωα τοΰ πλού — δι’ όλης μιας ημέρας . . . τήν 
έπιούσαν κανείς πλέον δε τό συλλογίζεται . . Άλλ’ 
ή Εΰα δέν τό λησμονεί.. .

— Παπάκη, λέγει είς τού Σαίν—Κλάρ, δ Θωμάς 
εΐναι νά πωληθή, σέ ικετεύω νά τό» άγοράσγς.

— Καί τί θά τόν κάμης ; κανέν παιγνιδάκι, 
κανεν άλογον ξύλινου ; λέγε.

— θάίω ζά τόχ χάμω ευτυχή ! ..
Αύτός ήτο ό μέγας λόγος τοΰ παιδιού, δταν έ· 

ζήτει παρά τού πατρός της ν’ άγοράσγ) μαϋρον-
‘Ο Θωμάς λοιπόν ήγοράσθη παρά τοΰ Σαίν— 

Κλάρ, πρός κοινήν εόχαρίστησιν καί αύτοΰ τοΰ Χαλέη 
δστις εχαμε χρυσή άουίειά, ό Θωμάς θά είναι 
ό ήνίοχος τοΰ Σαίν—Κλάρ, καί ιδίως τής Εΰας.

Άφικνεϊται μετ’αύτής είς τό μέγαρον τών νέων 
κυρίων του, είς νέαν ’ορλεανίαν. ‘Η μεθοδική όφε- 
λία λαμβάνει κατοχήν τής οικιακής διοικήσεως, 
πρός μεγίστην άνακούφισιν τής Κ. Σαίν—Κλάρ, 
ήτες δέν θά έχη πλέον τήν ένόχλησιν τοΰ νά εγεί
ρεται έκ τοΰ σοφά της, καί παρακαλεϊ τήν Εύαν 
της, νά μή τήν φιλήση δυνατά, διά μή τής προ- 
ξενήση ήμικρανίαν.

‘Η Εΰα εύθύς έξ αρχής κατασπάζεται τήν μαύ- 
ρην Μάμμιν, πρός μέγιστον σκάνδαλον τής όφελίας. 
Επειτα πράττει χειρότερα· κυριεύει τόν Θωμάν, τόν 
εύτυχή σκλάβον τηςί καί υπάγει καί κάθεται μετ’ 
αύτοΰ είς τήν αύλήν έπί θρόνου χλόης. ’Εκεί στολί
ζει δι’ άνθέων έκαστον τών θηλυκοτήρων τοΰ Θωμά 
με Ιασμα τοΰ Εύέλπιδος Ακρωτηρίου χαί αρμόζει 
περί τόν λαιμόν του στέφανον έκ ρόδων, έπειτα, 
μειδιώσα καί σερπετη. .. avaSalvsi έπί τών γο
νάτων τού μαύρου, ώς πτηνόν τι χειρόηθες. Νέον 
σκάνδαλον διά τήν ’Οφελίαν, θεωμένην τήν σκηνήν 
ταύτην. Αλλ ό Σαιν—Κλάρ, χαίρων έπί τή εύτυ- 
χία τής θυγατρός του λέγει.

— Αφησέ την ! . . . διατί νά τήν έμποδίσης, νά 
παίζιρ μέ τόν μαϋρον τόν όποϊυν αγαπά δστις τής 
εδωκε τήν ζωήν, έπειτα, ό Θωμάς είναι συλλογή 
όλων τών χριστιανικών αρετών βιβλιοδετηαένη είς 
μαϋρον μαροκϋνον.

Αλλά, φεΰ ! συμφορά δεινή άνέμενε καί τόν Σαν- 
Κλάρ καί τόν Θωμάν, ή Εΰα, άγία ώστε νά δια- 
μείνη έπί τής |γής, ίμμελε νά άναβή είς τά ού* 
ράνια μετά τών αγγέλων. . . Νύκτιοι ιδρώτες, αΰξη- 
σις ύπέρμετρος, ατονία ταχίστη προειδοποιούσε τήν 
προσεχή τελευτήν της . .. Γινώσκει τούτο καί αύτή 
καί ή πεποίθρσις αδτη, κ γλυκεία ώς αί τελευταΐαι 
τού ήλίου ακτίνες» θλίβει τήν καρδίαν της ούχί 
δι’ αύτήν άλλά διά τούς γονείς της καί τούς φί
λους της ... . f

— Μπάρμπα θωμά, λέγει ποτέ αυτή είς τόν 
μαϋρόν της, μετά τινα τών τοΰ Εύαγγελίου άνα-
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γνώσεων, εννοώ τέλος, διατί ό ’Ιησούς Χρίστο; 
ήθέλησε ν άποθάνρ ΰπέο ύμών . . . ότε εΐδα τούς 
δυστυχείς δούλους, άλυσωδεμένους έπί τοϋ άτμο- 
πλοίου, νά άναζητώσι τάς μητέρας των, τάς συζύ
γους των, τά τέκνα των, άφ’ ών τούς έχώρισαν διά 
νά τούς πωλήσονν, ήσθάνθην, ότι -ήθελα ν’άπο- 
θάνω ύπέρ αυτών, εάν ό θάνατός μου ήμποροϋσε νά 
παύνη, τά βάσανά των. . .

Καί μετά μίαν στιγμήν, ευρισκόμενη εις τάς 
άγκάλα; τού Σαιν-Κλάρ, μένοντος έν έκστάσει ένώ- 
πιον τής ουρανίας καλλονής τής θυγατρός του , — 
Πατέρα, τοϋ λέγει, μετ’ όλίγον θά σάς άφήσω, διά 
νά μην έπιστρέψω πλέον . . . {Ήθελα πριν τής άνα- 
χωρήσεώ; μου, όλοι οί μαύροι νά γένωσιν ελεύθεροι 
καί εύτυχεΐς ώς σύ, . . . Δεν ύπάοχει τρόπος ν’ άπε- 
λευθερωθώσιν οί δούλοι τής ’Αμερικής.

— Το ζήτημα είναι με'γα καί τρομερόν, τέκνον 
μου, τό σύστημά μας, βεβαίως είναι άζιόμεπτον. . . 
Ήθελα, ώς σύ άγγελέ μου, νά καταογηθή ή δουλεία, 
αλλά δέν γνωρίζω πώς θά κατορθωθή. . ·

— "Ακούσε, πατέρα, είσαι αγαθός, καί λαλεΐς ώς 
καλόν βιβλίον . . . Δεν δύνασαι νά περιέλθη; τά κα
ταστήματα καί νά παρακίνησή; τούς κυρίους ν’άπε- 
λευθερώσωσι τού; μαύρους των . . . Εγώ, θά τό 
εκαμνα άν ήμην πλέον μεγάλη, καί άν εμνησκα έδώ 
κάτω. Πράξον τούτο χάριν έμοϋ, πάτερ μου, όταν 

άποθάνω ! .
— Εΰα ! μέ πικραίνης ... Θά ζήσγ,ς .. . σύ είσαι 

τό μόνον αγαθόν μου έπί τή; γής.
—■ Τα τέκνα τών μαύρων είναι καί αυτά τό μόνον 

αγαθόν των . Τ’ αγαπούν- ώς μέ αγαπάς καί σύ . . . 
‘Ο Θωμά; και ή Μάμμα κλαίουν οσάκις δμιλοΰσι 
περί τών οικογενειών των . . . Δεν είναι φρικτόν νά 
ήναι χωρισμένοι άπό αότάς ! . .

— Ελα ! μή θλίβεσαι ! ζήσε δι’έμέ, έσο ευτυ
χής, καί θά κάμω δ,τι θέλεις . . .

— Τποσχέσουαε, πάτερ, δτι ό Θωμάς θά λάβε 
τήν ελευθερίαν του αμέσως όπου . . . άμέσως όπου 
δέν θά ύπάρχω . . .

— Καί, ναι τέκνον μου 1 άλλά θά μείνγ,ς διά νά 
τόν έλευθερώσγι; σύ ή ιδία, ειπεν όΣαίν-Κλάρ κατα
βεβλημένο; έκ τής λύπης.

— Κζλέ μου παπάκα ! θέλει; νά κάμωμεν μαζή 

τό ταξείδι;
— Πού ·, άγάπη μου ;
— ’Εκεί επάνω, είς τήν γην τής άγάπης καί 

τή; ειρήνη; . . ,
‘Ο Σαίν-Κλάρ τήν θλίβει είς τάς άγκάλας του, 

άλλά νά τής άπαντήση δέν τολμά,
— Ελα, εΐμεθα σύμφωνοι, θά έλθής νά με εύρη; , 
‘Ο πατήρ μεταφέρει τήν θυγατέρα του είς τό 

δωμάτιόν του, κατακλίνει αύτην καίουσαν καί πυ- 
ρέσσουσαν, τήν κουνεΐ θεώμενος τά κάθυγρα δμματά 
της, καί ψάλλει διά διακεκομμένης φωνής ΐνα τήν 

άποκοιμίσ-ρ.
(άκολαυθεϊ).

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ.
Σκέψεις Σατωβριάκόου

’Έκτης ά.τό Πα'ϊσίωτ είς ‘Ιεροσό.Ιυμα περιη* 

γήσεως αύτοΰ.
δ,τι καί άν λέγη είς τών εύφυεστέρων συγγρα

φέων τής αρχαιότητας, προσπαθών νά έλαττώση 
τήν δόςαν τών Ελλήνω , ή αρχική λαμπρότι,ς τής 
ιστορίας αυτών δέν πηγάζει έκ τή; εύφυΐας καί τις 
τέχνης τών γραψάντων αυτήν άνδρών. Δυνάμεθχ 
ρίψαντες τούς οφθαλμούς έφ’ ά'παντο; τοϋ έλληνι - 
κοΰ έθνους νά μή όμολογήσωμεν ότι πολλάκι; όπε- 
ρανθρώπους παρουσιάζει δυνάμεις ; ’Ενίοτε βλέπο- 
μεν λαόν ολόκληρον εχοντα τήν γένναιοφροσύνην 
τού Θεμιστοκλέους καί τήν δικαιοσύνην τού ’Αρι- 
στείδου. Ηθελεν άράγε άρνηθή ό Σαλλ.ούστιος οτι 
ό Μαραθών, αί Θερμό πύλαι, ή Σαλαμΐς, αί Πλα- 
ταιαί, ή Μυκάλη, ή κατάβασις τών Μυρίων καί 
τοιαΰτα άλλα κατορθώματα έν αΰτοΐ; τής έλλάδος 
τοϊς κόλποι; διαπραχθέντχ κατά τούς εμφυλίους 
πολέμου; της, δεν είναι ανώτερα τών έπαίνων οϋ; 
τοϊς άπένειμον οί ιστορικοί ; Οί Ρωμαίοι μόνον 
διά τών ιδίων Ελλήνων κατώρθωσαν νά νικήσωσι 
τού; Ελληνας: ί Αλλά ποια άραγε ηθελεν εισθαι 
ή τύχη τών καταχτητών τούτων, έάν άντί νά ιρέ- 
ρωσι τόν πόλεμον κατά τής ύπό μυρίων έλαττωμά- 
των διαφθαρείσης Ελλάδος και ύπό τοϋ εμφυλίου 
έχθους καί τών διχονοίων ε’ξησθενημένης, εΰρισκον 
τούς στρατιώτας, τού; ηγεμόνας, τού; άρχοντας 
τού; πολΐτα; έκείνους οϊτινες έθριάμβευσαν κατά 
τών στρατών τοϋ Ξέρξου ; I] άνδρία ηθελεν άντι- 
παραταχθή κατά τή; άνδρίας, ή πειθαρχία κατά 
τή; πειθαρχία;, ή έγκράτεια κατά τής έγκρατείας, 
ό Ερως τής έλευθερίας, τής πατρίδος καί τή; δόξης, 
κατά τοϋ έρωτος τής έλευθερίας, τής πατρίδος και 
τή; δόξης.

Ως όλως ιδιαίτερον έπαινον έχει ή Ελλάς οτι 
παρήξε τού; μεγίστους άνδρας, τών οποίων τήν 
μνήμην οφείλει νά διατνρή ή ιστορία. Καί δέν 
έξαιρώ ούτε αύτό τό Ρωμαϊκόν πολίτευμα τό τόσω 
έπιτήδειον νά ύπεκκαίη τά πνεύματα, νά ύποκινή 
τήν Ευφυΐαν, καί νά προάγη τύτήν καθ’ ολην της 
τήν λαμπρότητα, ί Τί ηθελεν άντιτάξη ή Ρώμη 
είς τόν Αυκοϋογον, τόν Θεμιστοκλέα, τόν Κίμωνα, 
τόν ’Επαμινώνδαν κ.λ. ·, Δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι 
τών ‘Ρωμαίων τό μεγαλεΐον είναι εογον άπάσης τή; 
Δημοκρατίας. Ούδείς Ρωμαίος εγείρεται ύπεράνω 
τοϋ αίώνος του καί τής σοφίας τοϋ κράτους, όπως 
διάφορον λάβη άνάπτυξιν, καί νέαν δώσγι ώθησιν 
εΐ; αυτό. Ούδείς ‘Ρωμαίος είναι σοφός μέγας ά<ευ 
τής σοφίας καί άνδρίας τοϋ πολιτεύματος· τήν τε- 
τριμμένην ακολουθεί οδόν* καί ό μέγιστος τών άν
δρών αύτή; ολίγα βήματα μόνον προοδεύει τών 
άλλων. ’Εν Ελλάδι βλέπω έξ έναντίας νόα; με
γάλους, ισχυρούς, δημιουργικούς, έγκαταλείποντας 
τά τετριμμένα, προσφέροντας (αυτού; εί; τάς δια
φόρους τής πατρίδος των άνάγκας, νέαν όδόν δια- 
χαράττοντας, και οί'ν.νες τέλος, διορώντε; τό μέλ-

λον τό διέπουσιν. Οΰδέν ή Ελλάς ύπέστη δυστύχη
μα δπερ νά μή προέβλεψε πρό πολλοϋ εϊς τών αρ
χόντων αύτής καί πολλοί πολϊται διέσωσαν τήν 
πατρίδα αυτών τή; περιφρονήσεως είς ήν εμελλε να > 
έμπέση καί άνέδειξαν αυτήν λαμπροτεραν. ί Αλλα 
τούναντίον, προεϊπέ ποτέ‘Ρωμαίος τι; είς τήν πα· I 
τοίδα του, ότι αύταί αί κατακτήσεις της ήθελον τή 
φέρει τόν όλεθρον ·, όταν τό κράτος έζησθένει έγ- 
καταλείπον εί; τού; Ανθυπάτους έξουσίαν μέλ- 
λουσκν νά τού; άπαλλάξγ, τοϋ ζυγού τών νόμων, τις 
‘Ρωμαίο; προεΐπεν, οτι ή δημοκρατία ύπό τών ί- 
δίων'της όπλων θέλει ήττηθή ; ‘. όταν ή ‘Ρώμη
κατά τήν παρακμήν αύτή; έκλονεΐτο,τις πολίτης έ- 
δραμεν είς βοήθειάν τη; καί άνέκοψε διά τής Ευ
φυΐα; την παρασύρουσαν αυτήν ειμαρμένην,

Παύσαντε; οί ‘Ρωμαίοι νά ήναι έλεύθεροε, κατε- 
στάθησαν οί μάλλον άνδραποδώδει; δούλοι. Οί δε 
Ελληνες, ύποδουλωθέντες ύπό τοϋ Φιλίππου καί τοϋ 
Αλεξάνδρου, δέν άπέβαλλον τήν έλπίδα του νά 

έπανακτήσωσι τήν έλευθερίαν αυτών καί ήδυνήθη- 
σαν άληθώ; νά γίνωσιν έλεύθερο; έπί τών διαδό
χων τών νικητών αύτών. ’Εάν έν τή Ελλάδι ά
πειροί άνεφάνησαν τύραννοι, καί μυρίους όμως αύτη 
άνέδειξε Θρασυβούλου;.

Συντριβεϊσα τέλος ή Ελλά; ύπό τό βάρος τών 
ιδίων αυτής διχονοίων καί ύπό τής ‘Ρωμαϊκής ι
σχύος, διετήρησεν εϊδός τι κυριαρχίας, τά μάλιστα 
έντιμου έπί τών νικητών της. Τά φώτα, ή αγάπη 
τής παιδείας, ή φιλοσοφία καί αί τέχναι έξιδίκησαν, 
οδτως είπεϊν, τήν ήτταν καί τοϊς υπέταξαν τήν 
‘Ρωμαϊκήν υπερηφάνειαν. Οί νικηταί εγειναν 
μαθηταί τών νικηθέντων, οϊτινες τού; έδίδαξαν 
τλ,ν γλώσσαν τήν όποιαν οί όμηροι, οί Πίνδαροι, 
οί Θουχυδίδαι, οί Ξενοφώντες, οί Δημοσθένεις, οί 
Πλάτωνες καί οί Εΰριπίδαι καί λοιποί ώράϊσαν δι’ 
όλων τών χαρίτων τής μεγαλοφυΐας των. Οί δέ 
κατακηλούντες τήν ‘Ρώμην ρήτορες, πορευθέντες είς 
τήν Ελλάδα ήούσαντο λεπτήν καί γλαφυράν καλαι
σθησίαν, τό σπανιώτερον ίσως τών πλεονέκτημά 
των, καί τέχνης μυστήρια, νέαν τώ πνεύματι πα- 
ρέχοντα ίσχύν. Είς τάς σχολάς τής φιλοσοφίας, 
ένθα οί μάλλον διακεκριμένος ‘Ρωμαίοι άπεδύοντο 
τών προλήψεων αύτών, έδιδάσκοντο νά σέβωνται 
του; Ελληνας, καί συναπέφερον εύγνωμοσύνην δι 
αυτού; καί θαυμασμόν ή δέ ‘Ρώμη ελαφρότερου 
καθίστη τόν ζυγόν τη;, φοβουμένη νά κατάχρασθή 
τών δικαιωμ,άτων τοϋ νικητοϋ, διέκρινε διά τών 
εύεργεσεών της τήν Ελλάδα τών λοιπών ύποτελών 
επαρχιών της. ί Οποία δόξα διά τά γράμματα, οτι 
μόνα διέσωσαν τήν καλλιεργήσασαν αύτά πατρίδα 
τών κακών, τών οποίων οί νομοθέται της, οί άρ
χοντες καί οί ήγεμόνες της δέν ήδυνήθησαν νά 
τήν διασώσωσιν !— Μαβλής. Παρατηρήσεις έπί τής 
Ιστορίας τής Γαλλίας.

ΑΙΤΙΑΙ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΔΚΜ11Σ 

ΤΙ1Σ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Και κατάστασις αυτής κατά τά 1806.

Μετ όλίγον έκαθέσθην παρά τόν ναόν τή; Σουνιά- 
δος Αθηνά; κόσμου δωρικού καί τής εύτυχοϋς έ- 
ποχής τής αρχιτεκτονικής, έβλεπον έν άπόπτω τό 
άρχιπέλαγος, τόν δύοντα ήλιον χρυσίζοντα τάς άκτάς 
τής Κέας, καί τά; δέκα τέσσαρας λευκά; στή 
παρά τάς οποία; έκείαην. Οί έλελήφασκοι καί οί άρ- 
κευθοι διέχεον άρωματώδη όσμήν πέριξ τών έρειπίων 
καί ό ρόχθος τών κυμάτων κωφός άνήρχετο μέχρι; 
έμοϋ.

’Επειδή δέ ό άνεμος είχε καταπέσει, έπρεπε νά 
περιμένωμεν νά πνεύσν) νέα αύρα όπως άναχωρήσω- 
μεν. Οί ναϋται έρρίφθησαν είς τόν μυχόν τοϋ πλοίου 
καί έκοιμηθησα»· ό δέ ίωσήφ καί ό νέο; Ελλην διέ- 
μειναν πλησίον μου. Αφοϋ δ’ έδειπνήσβμεν καί συν- 
διελέχθημεν έπ’ όλίγ-ον, αύτοί μέν άπεκοιμήθησαν 
κατά γής, έγώ δέ περιτυλιχθεί; είς τόν μανδύαν 
μου όπως προφυλαχθώ άπό τής νυκτερινή; δρόσου 
καί στηρίζων την ράχιν έπί μιας τών στηλών, 
μόνος έμενον έξυπνο; θεώμενος τόν ούρανόν καί τήν 
θάλασσαν.

Τήν ώραιοτάτην τοϋ ήλιου δύσιν διεδέχθη νύξ 
ωραιότερα. Τό στερέωμα άντανακλώμενον εί; τά 
κύματα έφαίνετο οτι άνεπαύετο είς τόν βυθόν τή; 
θαλάσσης, ό δέ έπίμονο; συνοδός τής οδοιπορίας 
μου, τό άστρον τής νυκτός, έμελλε νά γείνη αφανές 
ύπό τόν δρίζοντα- έβλεπον μόνον τά; μακρά; ακτί
νας τά; όποιας άπό καιροΰ εί; καιρόν έξηκόντιζεν 
επί τών κυμάτων, ώς φώ; έγγίζον νά σβισθή. ’Εκ 
διαλειμάτων διαβατική αύρα έτάραττε τήν έν τή 
θαλάσση εικόνα τοϋ ούρανοϋ, έκίνει τού; άστ-ρισμού; 
καί έξέπνεεν καί τάς στήλα; τοϋ ναού αδύνατον ψι- 
θυρίζουσα.

Μολοντούτο τό πρό τών οφθαλμών μου θέαμα 
μετείχε καί μελαγχολίας --ινό; ότε ά-εμίμνη- 
σκόμην ότι τό έθεώμην έν μέσω εύρισκόμενος έρει
πίων. Πέριξ μου ησαν τάφοι, ή σιγή, ή καταστρο
φή, ό θάνατος, ή Ελληνέ; τινε; ναϋται οΐτινες έ- 
κοιμώντο, ούτε φροντίζοντε; περί τών ερειπίων τής 
έλλάδος, ούτε καν όνειρευόμενοί'. Μέλλων νά έγ- 
καταλείψω τήν ίεράν ταύτην γήν άνεπιστρεπτεί, 
πλ,ήρες έχων τό πνεύμα τού παρελθόντος μεγαλείου 
της καί τής ένεστώσης ταπεινώσεώς της, έσχεδία- 
ζον τήν εικόνα 4ήν άρτι τούς οφθαλμούς μου κατα- 
θλίψασαν.

Αντί νά εύχαρεστοϋμαι θεωρών άπό τήν παραλίαν 
τών άλλων τό ναυάγιον, πάσχω βλέπων πασχοντα; 
τούς άνθρώπο'^ς· έάν αί μοϋσαι δέν είναι αί έπι- 
σύρουσαι έπί τής δυστυχίας τόν οίκτον, τότε ούδε- 
μίαν έχουσιν αύται έπιρ&οήν έπ’ έμοϋ. Μή γένοιτο 
νά περιπέσω είς τάς κομπορρημοσύνας αιτινες το- 

Ισαϋτα δεινά έπήνεγκον εί; τήν πατρίδα μου ! ’Αλ,λ' 
άν ποτέ έμελέτησα μετά άνθρώπων τών οποίων καί
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τόν χαρακτήρα άλλως τε και τά προτερήματα σέ- ; 
βομαι, οτι τό απόλυτον πολίτευμα είναι τό καλή- ( 
τερον πάντων τών πολιτευμάτων, όλιγόμηνος ε’ν : 
Τουρκία διαμονή ήθελε μέ θεραπεύσει άπό τήν γνώ- ι 
μην ταύτην.

Εϊσί λίαν ευτυχείς οί περιηγηταΐ οί άρκούμ-νοι 
νά περιέρχωνται τήν’ πεπολιτισμένην Ευρώπην· μή 
εϊσχωροϋντε: είς χώρας άλλοτε περικλεείς, δέν αι
σθάνονται τήν καρδίαν μαραινομένην είς παν βήμα ' 
όπου λείψανα ζώντα άποσπώσι τήν προσοχήν των 
άπό τά μαρμάρινα και λίθινα. Μάτην έν Ελλάδι 
ποοσπαθεϊ τις νά παραδοθή είς ονειροπολήσεις· ή 
κατηφής αλήθεια τόν παρακολουθεί. Καλύβαι πλιν 
θόκτιστοι, καταλληλότεραι πρός ενδιαίτησή ζώων 
μάλλον ή ανθρώπων, παιδία καί γυναίκες ρακέν
δυτοι φιύγουσι πλησιάζοντας τοΰ ξένου ή τοΰ 
Γιανιτσάρου, αίγες επίσης έντρομο-., διασπειρόμε- 
ναι είς τά όρη, καί μόνοι οί κΰνες με'νοντες δπως 
ύποδεχθώσι τόν ξένον διά τών υλακών των είναι τά 
μόνα άποσπώντα τοΰ θέλγητρου τών αναμνήσεων.

‘Η Πελοπόννησος είναι έρημος, καί άπό τοΰ πο· 
λε'μου τών ’Ρώσσων, ό Τουρκικός ζυγός κατεπίεσε 
μάλλον τούς Πελοποννησίους τούς όποιους οί άγριοι 
’Αλβανοί έδεκάτισαν σφάζοντες. Χωρία βλέπει τις 
μ.όνον ερημωμένα υπό τοΰ σιδήρου καί τοΰ πυρός· 
είς δέ τάς πόλεις καί έν Μιστρα προάστεια ολό
κληρα είσίν έγκαταλελειμένα καί πολλάκις διήνοσα 
δέκα πέντε λεύγας εις εΰρυχώρου; πεδιάδας, χωρίς 
ν’ απαντήσω μίαν μόνην κατοικίαν. Σκληραί άρπα- 
γαί καί παντός είδους παραβιασμοί κατέστρεψαν 
τήν Γεωργίαν καί τήν ζωήν. Τό νά δίωξη Ελληνα 
χωρικόν άπό τήν Καλύοην του, νά τόν χωρίση τής 
γυναικός καί τών τέκνων του, καί τέλος νά τόν φο- 
ν-ύση καί είς τόν έλάχιστον ’Αγαν τοΰ μικρότερου 
χωρίου είναι απλή διασκέδασες (α). Καταντήσας 
ό Πελοποννήσιος είς τήν κορύφωσιν τής δυστυχία; 
εγκαταλείπει τήν πατρίδα του καί πορεύεται νά ζη 
τήση έν ’Ασία τύχην ήττον τραχεΐαν. Ματαία έλ- 
πίς ! Δέν δύναται ν’ άποφύγη τήν ειμαρμένην τον 
έπανευρίσκει τόν καδή καϊ τόν πασά μέχρι τών 
οχθών τοΰ ’ΐορδάνου καί τών ερήμων τής Παλ- 
μύρας.

Καί τοι ήττον άθλία ή κατάστασις τής ’Αττι
κής, είς τόν αύτόν όμως βαθμόν τής δουλείας εύ- 
ρίσκεται. Αί ’Αθήναι είναι ύπό τήν άμεσον προ
στασίαν του ’Αρχιευνούχου τών Μαύρων τοΰ Σε- 
ραιου. Είς δισδάρης ή διοικητής αντιπροσωπεύει 
παρά τοΐς συμπολίταις τοΰ Σόλωνος τόν ώμόν προ
στάτην αύτών. ‘Ο δισδάρης ούτος κατοικεί τήν 
’Ακρόπολιν παρά τά αριστουργήματα τοΰ Φειδίου 
καί τοΰ ’Ικτίνου, χωρίς νά καταδέχεται νά έξέλθη 
τής καλύβης του, ητις κεϊται ύπό τήν σκιάν τών

μνημείων τοΰ Περικλέους· ενίοτε μόνον άποσύρετατ 
ό ηλίθιος τύραννο; είς τήν θύραν τής τρώγλης του,, 
καί κάθηται έπί ^ίπαροΰ τάπητος μέ σταυρωμένας 
κνήμας· καί ένώ ό καπνός τής καπνοσύριγγάς του 
ανέρχεται μεταξύ τών στηλών τοΰ Παρθενώνας· 
περιφέρει άναισθήτως τά βλέμματά του έπί τών ακ
τών τής Σαλαμΐνος καί τής θαλάσσης τής Επιδαύρου. 
Ηθελέ τις είπεΐ δτι ή ιδία ‘Ελλάς ήθέλησε ν’ ά- 
ναγγείλη διά τοΰ πένθους της τήν δυστυχίαν τών 
τέκνων της. Ένγένει ή χώρα είναι ακαλλιέργητος, 
τό έδαφος γυμνόν, μονότονου, άγριον, ώχρόν καί 
μαραμένου. Καί ά«ριβώς είπεΐν, δέν ύπάρχουσι πο
ταμοί άλλά ρύαΛτες καί χείμαρροι. Δέν βλέπει τις 
ποσώς ή σχεδόν ποσώς αγροτικά; οικίας· οΰδαμοΰ 
άπαντά τι; γεωργούς, αμάξια ή βόας· καί ούδέν 
μελαγχολικώτερον τοΰ νά μή δύναται νά εύρη ίχνη ό
δοΰ νεωτέρας, ένώ ό περιηγητής ανακαλύπτει έπί 
τοΰ βράχου ίχνη αρχαίων. χωρικοί τινες φέροντες 
είς τήν κεφαλήν ώς οί είς τά κάτεργα τής Μασ
σαλίας σκούφον ερυθρόν σοί δίδουσι διαβαίνοντες εν 
μελαγχολικόν καλησπέρα" όδηγοΰντες τούς πρό αύ
τών πορευομένους όνους ή μικρούς ίππους οίτινες 
τοΐς άρκοΰσιν όπως φέρωσι τήν έλαφράν των αγρο
τικήν αποσκευήν ή έπαναφέρωσιν αύτούς άπό τάς 
αμπέλους των. ©ίσον πέριξ τής έρήμου ταύτης γής 
θάλασσαν επίσης έρημον, τοποθέτησον έπί τής κο
ρυφής βράχου τίνός έτοιμόρόοπον σκοπιάν ή μονα
στηριού έγκαταλελειμένον, ή μιναρέν άπό τών κόλ
πων τής έρημίας εγειρόμενου καί τήν δουλείαν 
άναγγέλλοντα, ή ποίμνιον αιγών ή προβάτων νεμό- 
μενον έπί ακρωτηρίου τίνος άνέμασον στηλών με
ταβεβλημένων είς ερείπια, καί ακολούθως τήν 
κίδαριν όθωμανοΰ οδοιπόρου τρέπουσαν είς φυγήν 
τάς αίγας, καί οΰτω μάλλον έρημον καθιστώσαν 
τήν οδόν, καί θέλεις έχει ιδέαν ίκανώς ακριβή τής 
είκόνος ήν ή Ελλάς παριστά.

Αλλοι χοευνησαν τα αίτια τ7ΐς παρακμής του 
‘Ρωμαϊκού κράτους· ήθελε δέ επίσης ώραϊον συγ
γραφή πόνημα περί τών αιτίων άτινα επέσπευ
σαν τήν παρακμήν τών Ελλήνων. Τήν παρακμήν 
τών ’Αθηνών καί τής Σπάρτης όέν έφερον τά αύτά 
αίτια τά όποια εφερον τήν πτώσιν τής ‘Ρώμης. 
Δέν ϋπέκυψαν, ώς αΰτη είς τό ίδιον αύτών βάρος 
καί ύπό τό μέγεθος τής ιδίας Κυριαρχίας. Πολύ 
περισσότερον δέν δυνάμεθα ν’ άποδώσωμεν τόν 
δ'λεθρον αύτών είς τόν πλούτον- διότι ό συμμαχι
κός χρυσός καί ή έκ τού εμπορίου αφθονία ήσαν 
πράγματα ασήμαντα. Ούδέποτε δέ έφάνησαν πο- 

- λϊται έχοντες περιουσίας κολοσσιαίας, αίτινες άγ- 
> γέλλουσιν ηθών μεταβολήν (α) τό δέ έθνος υπήρξε 
1 πάντοτε τόσω πτωχόν, ώστε οί βασιλείς τής ’Ασίας 
ι έπροθυμούντο πάντοτε νά τό θρέψωσι ή νά συνει- 

σφέρωσιν είς τάς δαπάνας τών μνημείων του. Καθ’ 
όσον δέ αφορά τήν Σπάρτην ό Περσικός χρυσός

(α) ‘Ο αύτός συγγραφεύς διηγείται δτι δίερχόμενος τόν 
ισθμόν άπήντησε τόν φυλάσσοντα άγαν, δστις έπήνει εις 
τόν συγγραφέα, τήν μικράν του Καραβίναν, και διά νά τφ 
απόδειξη πόσον μακράν ερ^ιπτε, ίδών χωρικόν άναβαίνον- 
τα τό δρος πυροβολεί κατ’ αύτοΰ καί τόν πληγάνει.

(α) Αί μεγάλαι περιουσία» ίν Άθήναις, ώς ή τοΰ 
‘Ηρώοου τοΰ ’Αττικού μόνον έπί τής ‘Ρωμαϊκής κυ
ριαρχίας έσχηματίσΟησαν.

καί
καί

διέφθειρε μέν πολΐτά; τινας άλλά η πολιτεία ποτέ 
δέν έξήλθε τή; ένδειας.

Πρώτην λοιπόν τής κατας-ροφής τών Ελλήνων αιτί
αν νομίζω τόν πόλεμον τόν όποιον αί δύο δημ.οκρατίαι 
νικήσασαι τόν Μήδον διετήρησαν πρός άλλήλας. 
Αί ’Αθήναι ώ; έθνος, έπαυσαν τού νά ύπάρχωσιν 
άφ’ ής στιγμής ήλώθησαν υπό τών Λακεδαιμονίων. 
Διότι μία κατάκτησις τιθν,σι πέρας είς τόν βίον 
ενός έθνους, όποιονδήποτε ο ομα καί άν διατηρόση 
τό έθνος, τούτο ακολούθως είς τήν ιστορίαν. Τά 
έλαττώματα τοΰ Αθηναϊκού πολιτεύματος προητοί- 
μασαν τήν νίκην εις τού; Λακεδαιμονίους· κράτος 
καθαρώ; δημοκρατικόν είναι τό χείριστον πάντων 
δταν όφείλη νά μάχεται πρός εχθρόν ισχυρόν , 
πρός σωτηρίαν τής πατρίδος άπα'τεΐται μία
μόνη θέλησις· ούδέν οίκτρότερον άπό τάς παραφο
ράς τών ’Αθηναίων ένώ οί Σπαρτιάται ήσαν πρό 
τών πυλών τής πόλεως έξώριζον καί άνεκάλουν τού; 
μόνου, όυναμένους νά σώσωσιν τήν πόλιν πολΐτας, 
καί πειθόμενοι είς τήν φωνήν τών δημοκόπων ύπέ- 
κυψαν είς τήν πρέπουσαν είς τούς παραλογισμού: 
των τύχην. Και άν αί ’Αθήναι δέν κατεστράφησαν 
έκ θεμελίων όφείλουσι τούτο είς τό διά τάς αρχαία; 
άρετά; των σέβας τών νικητών αύτών.

Τής δέ θριαμβευούσης Λακεδαίμ.ονος ή αρχική 
τοΰ ολέθρου αιτία, ώς καί ή τών ’Αθηνών, εί; 
αύτήν τήν νομοθεσίαν της υπήρχε. ‘Η αιδώς, τήν 
όποίαν νόμ.ος παράδοξο; έπίτηδες είχε περιφρονήσει 
ίνα διατηρήσφ τήν αιδώ, άνετράπη τέλος ΰπ’αύτοΰ 
τού ίδιου νόμου· 
■ημίγυμνοι 
τέστησαν

είς
αί μ,άλλον διεφθαρμένα» γυναΐκε

αί Σ.ταρτιάτιδες παρουσιαζόμεναι 
τούς οφθαλμούς τών άνδρών, κα-

Ελλάδος' καί ούδέν άλλο έναπελείφθη τοΐς Λακε
δαιμόνιοι; έκ τών παρά φύσιν τούτων νόμων, άπό 
τήν ακολασίαν καί ωμότητα. ‘Ο Κικέρων μάρ 
τυς τών παιδικών αγώνων τής Σπάρτης, παριστσ 
καταξεσχιζόμενα τά παιδία διά τών όνυχων καί 
όδόντων. Καί τί ωφέλησαν αί κτηνώδεις αΰται θε- 
σμοθεσίαι; Διετήρησαν τήν ανεξαρτησίαν τής Σπάρ
της ; Ή δέ φροντί; αΰτη τού νά άναθρέψωσι ώς 
άγρια θηρία τούς ανθρώπους ούδεμίαν άλλην ωφέ
λειαν έφερον παρά νά ύποταχθώσι είς τόν τύραννον 
Νάβιν καί νά καταστώσιν τών Ρωμαίων δούλοι.

Καί αί κάλλισταε τών αρχών έχουσι τό επικίν
δυνον καί τό υπερβολικόν· άποκλείων ό Λυκούργο; 
τών τειχών τής Λακεδαίμονος τήν φιλοδοξίαν ένό- 
μιζεν δτι σώζει τήν πολιτείαν, άλλά τήν ήφάνισε. 
Μετά τήν ταπείνωσιν τών ’Αθηνών άν οί Σπαρτιά- 
ται καθίστων τήν Ελλάδα μοίραν εαυτών, ήθελον 
ίσως καταστή οί κυριάρχαι τής γής· ή δέ εικασία 
είναι κατά τοσοΰτον πιθανή καθ’ οσον χωρίς νά 
σκέπτωνται τδν μεγάλου προωρισμδν έκλόνισαν, δσω 
αδύνατοι καί άν ήσαν, έν τή ’Ασία τόν θρόνον τοΰ 
μεγάλου βασιλέως. Αί δέ αλλεπάλληλοι αυτών 
νίκαι ήθελον κωλύσει τήν σόστασιν ισχυρά; μοναρ
χίας γείτονος τής Ελλάδος καταστρέφουσαν τάς δη
μοκρατίας. Συσσωματουμένη ή Λακεδαίμων μετά 
τών ύπ’ αύτής νικηθέντων λαών ήθελε κατασυντρίψει 

διά τών δπλων της τόν Φιλίππου εις τήν κοι- 
τίόα του εισέτι· οί δέ μεγάλοι άνδρες οί έχθρο I 
αύτής ήθελον εισθαι υπήκοοί της· καί αντί νά γ«ν- 
υηθί, ό Αλέξ ανδρο; εί; βασίλειον, ήθελεν έξέλθει 
ώς ό Καΐσαρ, άπό τής δημοκρατίας τούς κόλπους.

Μακράν δε τοΰ νά δείξωσιν οί Λακεδαιμόνιοι 
τοιούτον μαγαλεΐον πνεύματος καί προφυλακτική ς 
φιλοδοξίας, άρκεσθέντες νά έγ/.αταστήσωσι τριά
κοντα τυράννους έν Αθήναι;, ύπέστριψεν εί; τήν κοι
λάδα των, διά τή; συνήθους αύτών πρός τήν άση- 
μότητα κλίσεως, ήν ένέπνευταν αύτοΐ; οί νόμοι. 
Ο,τι λέγεται δι’ ένα άνθοωπον, δέν εφαρμόζεται 
συγχρόνως καί είς έθνος. ‘Η μετριοπάθεια τού 
πλούτου καί τή; ήσυχίας ή άρμόζουσα είς ένα πο
λίτην δεν δύνανται νά διατηρήσουν έπί πολύ έν έ
θνος. Αναμφιβόλως δέν πρέπει νά ύποκι-ή ασεβή 
πόλεμον ούτε ν’ άγοράζη τήν δόξαν διά τής άδι- 
<ίας, άλλά τό νά μή ήξεύρη νά ώφελήται έκ τής 
θέσεώς του δπως τίμηση τήν πατρίδα, νά μεγεθύνη 
αύτήν και νά τήν ένισχύση, τούτο είς λαόν είναι 
νάιλον πνεύματος πτωχεία ή αρετής οϊσθημα.

Τι προήλθεν έκ τής διαγωγής ταύτης τών 
Σπαρτιατών ; Ο Μακεδονισμός ύπερίσχυσε μετ’ ο
λίγον έν Ελλάδι, δ Φίλιππος ύπηγόρευσε νόμους 
είς τό Αμφκτυονικόν Συνέδρων·, Αφ’ έτέρου τό άσθε- 
νες τής Λακωνίας κράτος, είς τήν όπόληψιν τών 
δπλων του μόνον έρειδόμενον, ε’στερημένον δέ 
πραγματικής ισχύος, έξηφανίσθη. "Αναφανέντος τοΰ 
Επαμίνώνδου, οι Λακεδαιμόνιοι νικηθέντες είς τά 
Λεΰκτρα ήναγκάσθησαν διεξοδικήν νά κάμωσι δι
καιολογίαν περί έαυτών ενώπιον τού νικητοΰ των, 
ϋφ ού ήκουσα τάς σκληράς ταύτας λέξεις, 
Εθέσαμεν πέρας είς τήν βραχεΐαν σας ρητορείαν.» 
Οί Σπαρτιάται ώφειλον τότε νά παρατηρήσοισι πό
σον τοΐς ήτο λυσιτελές έν μ,όνον νά σχηματίσωσι 
κράτος δι’ δλων τών έλληνικών πόλεων, καί οΰτω 
νά συγκαταλέξωσι τόν Έπαμινιυνδαν είς τούς στρα
τηγούς καί πολίτας των. Απαξ γνωσθέντος τοΰ μυ
στικού τής αδυναμίας των άνεπιστρεπτεί άπωλέσθη- 
σαν καϊ όΦιλοποίμην έθηκε πέρας είς ο,τι ήρξατο ό 

Έπαμινώνδας.
Ενταύθα πρέπει νά μνησθώμεν άξιομνημονεύτου 

τινός παραδείγματος περί τής ΰπεροχής ήν παρέχουσι 
τά γράμματα έ<ός λαού έπί έτέρου, δταν ό λαός 
ούτος έχ·/| προσέτι καί τάς πολεμικά; άρετάς. Δύ- 
ναταί τις νά είπ»? δτι αί μάχαι τών Αεύκτρων καί 
τής Μαντινείας έξήλειψαν άπό τή; γής τής Σπάρ
της τό δνομα. ’Ενώ αί ’Αθήναι, κυριευθεϊσαι ϋπό 
τών Λακεδαιμονίων, έρημωθεΐσαι ύπό τού Σόλλα 
δέν άπέβαλον· δμως τό κράτος των. Είδαν ποοσ- 
τρέχοντας είς τούς κόλπους των τούς νικήσαντας 
αύτάς ‘Ρωμαίους, οίτινες ένόμ.ιζον δτι περιά- 
πτουσιν εις εαυτού; δόξαν θεωρούμενοι ώς υιοί των. 
Είς λαμβάνει τό έπίθετον ’Αττικός· έτερος άποκα- 
λεϊται μαθητής τοΰ Πλάτωνος καί τού Δημοσθέ- 
νους. Αί ‘Ρωμαΐαι Μούσαι, Λουκρήτιος, ‘Οράτιος 
καί Βιργίλιος ψάλλουσιν άκαταπαύστίις τήν Βασί
λισσαν — βασιλείαν τή; ‘Ελλάδος. ‘Ο δέ μέγι-
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<5τας τών Καισάρων ανέκραξε « συγχωρώ τού; ζών- 
τας χάριν τών άποθανόντων ι. ‘Ο Ss 'Αδριανΰς 
ήθελε νά ένώτει εί; τον τίτλον τού Αύτοκράτορο;, 
τόν τίτλον αρχών τών ’Αθηνών καί συγχρόνως έ- 
πολυπλασίασε τά αριστουργήματα τή; πατρίδας 
τοϋ Πίρικλέους. Κωνσταντίνος ό Μίγας τόσω έκο- 
λακεύθη δτε τώ ήγειραν ανδριάντα οί ’Αθηναίοι 
ώστε ένέπλησεν αυτούς πλουσίων δωρημάτων καί 
εύεργεσιών. ‘Ο ’ίουλιανός χύνει δάκρυα έγκαταλεί 
πων την 'Ακαδημίαν, καί θοιαμβεύων, νομίζει δτι 
οφείλει ν’ άποδίδη τάς νίκα; του; εί; τήν Αθήναν 
τοϋ Φειδίου. Οί Χρυσόστομο'., οί Βασίλειο', καί οί 
Κύριλλοι είς τάς ’Αθήνας πορεύονται ώ; οί Κι- 
κέρωνες καί οί ’Αττικοί νά σπουδάσωσι τήν εύγλωτ* 
τίαν είς τήν πηγήν της· καί τέλος μέχρ·.ς αύτοϋ 
τοϋ Μεσαιώνος αί ’Αθήναι εκαλούντο, ή Σχολή 
της μεγαλογυιας καί των επιστήμων. Αμα δέ ή 
Ευρώπη άπετίναξε τήν βαρβαρότητα, ή πρώτη φωνή 
ην άφήκε ήτο διά τά; Αθήνας! τί έγεινε έρωτώσι 
πα.ταχόθεν Μαθόντες δέ δτι τά λείψανα αύτής 
ΰπάρχουσιν είσέτι τρέχουσι πρός αύτά ώς άν εμελ- 
λον «ά εύρωσι τήν κόνιν μητρός,

ότοία διαφορά μιταξύ τή; έκ τών γραμμάτων 
προερχόμενη; φήμης ταύτης χαί τή; έκ τών όπλων ! 
’Ενώ τό όνομα τών ’Αθηνών είς δ>ων τά στόμα
τα φέρεται, ή Σπάρτη είναι έξ ολοκλήρου λησμονη
μένη, καί μόλις έπί Τιβερίου φαίνεται δικαζόμενη 
μετά τών Μεσσηνίων καί χάνουσα τήν μικράν δί
κην. Καί διά νά ένναήση τις άν ό Τάκιτος όμιλη 
περί τής ενδόξου Λακεδαίμονος, πρέπει δίς νά άνα- 
γνώση τό μνημονεϋον αύτή; χωρίον. Αίώνά; τινας 
βραδύτερον, εύρίσκομεν φρουράν Λακεδαιμονίων παρά 
τφ Καρακάλλα, τιμή εύτελής, δηλοϋσα δτι τά τέ
κνα τοϋ Λυκούργου είχον διατηρήσει τήν ώμότητά 
των. Τέλος ή Σπάρτη μετεσχηματίσθη έπί τής 
Βυζαντινής Αύτοκρατορίας είς γελοίαν ήγεμονίαν, 
ής οί ηγεμόνες έλαβον τόν τίτλον τοϋ Λεσπότου, 
καί τό όνομα τούτο κατέστη δ τίτλος τών τυράννων. 
Πειραταί δέ τινες, οί αληθείς τών Λακεδαιμονίων 
νομιζόμενοι απόγονοι, άποτελοϋσι σήμερον τήν δόξαν 
άπασαν τής Σπάρτης.

Δεν έγνώρισα αρκούντως ε'κ τοϋ πλησίον τούς 
Ελληνας δπως γνωματεύσω περί τού χαρακτήρός 
των. Γνωρίζω δτι είναι εύκαλώτατον τό συκοφαν- 
τεϊν τούς δυςυχεΐς; καί ούδέν εύχεοέςερον ιού νά είπη 
τις ήσυχάζων. η Διατί δεν συντρίβουσι τόν ζυγόν 
ύπό τόν όποιον στενάζουσι;» Δύναται έκαστο; παρά 
τήν πυράν τή; έστία; του καθήμενος νά ίχη τά ύ- 
ψηλά ταϋτα αισθήματα καί τήν αλαζόνα άνδρίαν. 
’Αλλά καί αί μεγάλαι καί απότομοι ίδέαι έπλημ- 
μύρισαν κατά τόν αίώ ‘ί μας, καθ’ θν περί ούδενός 
άμφιβάλλουσι έκτος μόνον περί τή; ύπάρξεω; τοϋ 
Θ·οϋ· άλλ’ επειδή αί γενικαί περί τού λαού άπο- 
Φαινόμεναι γνώμαι συχνότατα ύπό τής πείρας δια- 
ψεύδονται, ούδεμίαν θέλω φέρει περί αύτών γνώμην. 
Νομίζω μόνον δτι πλείστη εύφυΐα ύπάοχει είσέτι έν 
τή έλλάδι· καί φρονώ μάλιστα δτι οί καθ’ όλα 
διδάσκαλοί μας έν αύτή ακόμη εύρίσζονται· ώς νο

μίζω έπίσης δτι ή ανθρώπινος φύσι; διατηρεί έν 
‘Ρώμη τήν υπεροχήν της· τοΰτο δμω; δέν σημαί
νει δτι καί οί έξοχώτεροι ά"δρες εύρίσζονται ήδη 
έν ‘Ρώμη.

Μολοντούτο φοβούμαι πολύ δτι οΐ Ελληνες δέν 
είναι ακόμη προπαρεσκευασμένοι νά θραύσωσι τά; 
άλύσους των. Καί δταν έλευθερωθώσι τής καταπιε- 
ζούσης αύτούς τυραννίας, πάλιν δέν θ’ άποβάλω- 
otv αμέσως τών τύπον τών δεσμών διότι όχι μό
νον τούς κατεσύντριψε τό βάρος τού δεσποτισμοϋ, 
άλλά καί πρό δισχιλίων έτών ΰπάρχουσιν ώς λαός 
γηράσας καί έξευτελισθ-ίς. Δέν άνενεώθη ώς ή λοι
πή Εύρώπη ύπό τών Βαρβάρων εθνών· τό δέ κατά
κτησαν τού; "Ελληνα; εθνο; συνετέλεσε μάλλον εί; 
τήν διαφθοράν των. Καί δέν μετέφερεν εϊ; αύτούς 
τά τραχέα καί άγρια ήθη τοϋ Βορρά, άλλά τάς η
δυπαθείς έξεις τής μεσημβρία;. ‘Εάν οί "Ελληνες 
ϊξομοίσαντες τήν θρησκείαν των, ήθελον συνταχθή 
μετά τοΰ Κορανίου, άφίνων κατά μέρος τό θρη
σκευτικόν τούιο έγκλημα, πάλιν δέν ήθελον ώφε- 
ληθή τίποτε. Διότι είς τήν Βίβλον τού Μωάμεθ 
οΰτε αρχή πολιτισμού ύπάρχει, οΰτε άζίωμα δυνά- 
ιζενον νά εξύψωση τόν χαρακτήρα· ούτε μίσος δι- 
δά σκει κατά τής τυραννίας ούτε εοωτα τής ελευθε
ρίας. Ακολουθοϋντ-ς τήν Λατρείαν τών κυρίων των 
οί Ελληνες ήθελον λησμονήσει τά γράμματα καί τάς 
τέχνας διά νά καταστώσι στρατιώται τοϋ Πεπρω
μένου, καί νά ύπακούωσι τυφλώς εις τάς ιδιοτρο
πία; απολύτου δεσπότου.

Λ/ετάφ^ασις Αλ. Β. Μ.

ΤΟ ΡΟΔΟΝ ΠΟΥ ΜΟΣΧΟΒΟΛΑ ΔΕΝ 
ΜΟΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΧΟΡΤΑΡΙ.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ.

ΠΡΟΣΩΠΑ.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΒΟΗΜΙΑΣ.
Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ ΟΣΚΑΡ,
Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΥΔΓΩΡ, Σύμβουλος αύτοϋ. 
ΚΑΝΔΙΟΣ,
Η ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΣ ΡΟΣΜΙΝΔΠ.
ΚΑΝΕΛΛΑ, θεράπαινα αύτής. 
ΤΟΠΑΖΗΣ, γελωτοποιός τοϋ βασιλίως.
‘Η σκηνή είς ένα τών έπτά πύργων τοϋ βασι- 

λέως τής Βοημίας.

2ΚΗΝΗ Α·
Τό Βασιλικόν όωμάτιον·

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΒΟΗΜΙΑΣ, Ο ΜΕΓΛΣ 
ΔΟΥΞ ΟΣΚΑΡ·

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

’Επαναλαμβάνω δ,τι είπον είς τόν κόμητα Φούλ- 
γωρ, σύμβουλον καί πρέσβυν σας· τοΰ Κράτους τά 

συμφέροντα,όοικιακό; σύνδισμος, ή έπιθυμία μου, τά 
πάντα άποτελοϋσι τό συνοικέσιον άνα^καΐόύ και ή 
θυγάτηρ μου ‘Ρο'σα,ίνδη είναι μνηστή ά'ά'ς.· 

' ΟΣΚΑΡ.
ΤΙι .

Νά ήσυχάσω λοιπόν . . .

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

Νά ύποθέσετε δτι έχετε είς χεϊρα; ζαί τό δα 
ζτυλίδιον τοϋ άρραβωνος, διότι ή κόρη μου δέν εχέι 
άλλην θέλησιν ή τήν θέλησίν μου.

Τοπάζης προκύπτων τήν κεφαλήν είς τό πα
ράθυρου.

Στοιχηματίζω καί βάνω τόν σκούφον μου αντί έ · 
νός βασιλικού στέμματος, δτι είναι άλήθεια, διότι 
ό πατήρ φροντίζει πάντοτε νά έπιθυμή δ,τι μόνον 
επιθυμεί καί θέλει ή κόρη του.

ΟΣΚΑΡ.
Τί λέγει ;

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

Μή τόν άκούης, είναι ό γελωτοποιός μου, κα
λός τις άνθρωπος δστις βλέπει τόν καπνόν τή; πί
πας μου, καί θαρρεί οτι είναι ούρά κομήτου. Μή 
άνησυχής, άρχων Όσκάρ Τό Μέγα Δουκάτον σας 
Γλάσβουρχάουζεν, τό γειτνιάζον είς τά σύνορά μου 
σιά τοΰ συνοικεσίου τούτου στρογγυλεύει τό Κρά
τος μου.

ΟΣΚΑΡ.

Ναι, τό συνοικέσιον μαγαλυνει τά κτήματά μου. 

ΤΟΡΑΖΠΣ.
0 γέρων λέγει λευκόν, ό νέος μαύρον, καί οί 

δύο συνεννοούνται· ούτως είναι ό κόσμος !

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

’Εάν δέν μάσης τήν γλώσσάν σου, τρελλέ θεο
κατάρατε, θά διατάξω νά σοδ μετρήσωσεν είς τήν 
ράχην παρά μίαν τεσσαράκοντα.

ΤΟΠΑΖΗΣ.

Πώς; θυμόνει ό βασιλεύς δταν ό γελωτοποιός 
γελά ; τίς είναι δ τρελλότερος; Μεγαλειότατε, πα
ραχωρώ είς τήν μεγαλειότητα σας τό σζήπτρο'ν μου.

{Τοϋ ρίπτει είς τά γόνατα ?ν καλάιιιον, τιίχε- 
ται εις τόν ίζώστην και σν,αλόνων είς £ν όίνύρον 
γίνεται άφανής.}

ΟΣΚΑΡ.

Διατί τρέφετε εις τά ανάκτορα ένα τοιοΰτον 
παλαιάνθρωπον ; έάν ήτον είς τήν αύλήν τοΰ πα
τρός μου, συμφορά είς τήν ράχιν του !

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Πά 1 μέ δαιμονίζει δλην τήν ήμέραν, καί τοΰτο 
μέ διασκεδάζει. Αλλ’ έπανέλθωμεν εϊς τό θέμα 
μας, θέμα πολιτικόν· τί μας εμποδίζει νά κλείσω- 
μεν τάς συμφωνίας μας ; Δίδω εις τήν θυγατέρα 
μου ένα τών έπτά πύργων μου.

L Οσκαρ.
I* ‘Η προίξ είναι γενναία καί άξια μεγάλου βασι- 
λέως, άλλ’ έπιτρέψατέ μοι μίαν έρώτησεν, μεγα- 
ήϊεότατε. ‘Η βασιλόπαις ‘Ροσμίνδη μήπως καλό- 
βλε’πει τινά τών εύγενών ; Είμαι μέν φιλοσοφος, 
θέλω όμως νά νυμφευθώ.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

Αναμφιβόλως;' δταν άρχίζη ό γάμος, ή φιλοσο
φία τελειόνει, καί δμως μή φοβεϊσθε; ή κόρη μου 
άνετράφη είς τό γυναικείου Μοναστήριον τίμ Σω
τηρίας, δπου έχει δύο θείας. Σάς όρκίζομαι δέ δτι 
ούδέποεε έχόρευσε, δεικνύουσα προτίμησιν ή είς 
τούτον ή είς εκείνον.

ΟΣΚΑΡ.

Καί δμως ό κόμης Φουλγώρ μοι εΐπεν ότι 
πολλάκις περιεπάτει εί; τόν βασιλικόν περίβολον 
μετά τίνος νεανίου.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

Μετά τίνος νεανίου ; δ, ά ! ίσως δ Κόμης Φούλ- 
γωρ τήν είδε μετά τοϋ Κανδίου, δστις είναι παι- 
δίον δεκαοκτώ η δεκαενέα έτών, ένώ ή κόρη μου 
είναι δεκαπέντε ή δεκαέξ. Κα'ι τί πρός τούτο ; παι- 
δία καί τά δύο ! Κυνηγούν πεταλούδας είς τάς 
οχθας τών ρυάχων, καί συνάζουν χαμοκέρασα είς 
τά δάση· δ, ά !

ΟΣΚΑΡ.

Και τόν λέγετε Κάνδιον ;

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.
Κάνδιον, μάλιστα. Είναι υίός τοξότου δστις μού 

έσωσέ ποτέ τήν ζωήν, καί τόν άνατρέφω είς τά 
άνάκτορά μου δι' εύγνωμοσύνην.

ΟΣΚΑΡ.

Καί δέν είναι ούτε Ιππότης! είς τήν πίστιν μου, 
δέν έπρεπε ούτε κδν νά ερωτώ περί αύτοϋ· άλλως 
τε ό κόμη; Φούλγωρ μοί τό είπε· τί είναι αύτός; 
τίποτε, ακριβώς τίποτε. Τί δέ είμαε έγώ ; τό παν, 
άληθώς τό παν !

ΤΟΠΑΖΗΣ, ίππεύων κλάδον ψάλλει
ένα λουλούδι, δποϋ κυρτό τόν ήλιο άκολουθοΰσε

— ήλιος έλέγονταν καί αύτό —
Είς ένα·^ κήπο φουντωτό
Τριανταφυλλιά άγαποΰσε.

βλα νά γ^νωμε τά δυό, ζευγάρι ταιριασμένο, 
£λα τριανταφυλλιά χρυσή, 
Γιατί είσαι μυρωδάτη εσύ, f 

Κ’ έγώ καμαρωμένο.
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Λουλοΰδι άμύριστο, λουλούδι Χωρίς χάρι,,. 'Σώπα, '
Ενα άηδονάκι τού μιλά’ 
Τά ρόδον, ποϋ μοσχοβολά, 
Δεν μοιάζει στό χορτάρι ·, 

Τό ρόδον που μοσχοβολά, τά ρόδον ποϋ
Τής νιας τά στήθη τάπαλά,
Της πανδρεμμένης τά μαλλιά,
Τής χήρας τό σινδόνι.

/ ·4 * '·'
(φα;χνλ 

ΟΣΚΑΡ.
Δεν καταλαμβάνω, καί όμως είμαι εΐξδλύ άνή 

συχος. (ε’ξ.έρχΟνταΐ).^
_______ ^Γν·. \ί "■·

.νρνίί.νϊ ;:j ί

ΔΚΗΛΗ 11
7 ο άι απαυτήριον τής βασιΛδπαιδος^Ροσμίνδης.

ΡΟΣΜΙΝΔΙΙ, ΚΑΝΒΑΑΑ.

ΚΑΝΕΑΑΑ.

Ω τί ώραϊα τριαντάφυ’λ^ςε!

ΡΟΣΜΙΝΔΗ.

Όσκάρ, ό Μέγας Δούξ, μοί τά έχάρισε.

ΚΑΝΕΑΔΑ-

Καί οί άδάμαντες καί αί ταινίαν καί οί σταυροί 
καί τά μυρωδικά ς 0 ήγεμοιόπα'.ς Όσκάρ πρέπει 
λοιπόν νά ήναι πολύ πλούσιος.

ΡΟΣΜΙΝΔΙΙ.
’Ακοϋς εκεί !

ΚΑΝΕΑΑΑ.

Δοκιμάζετε αύτό τό τριανταφυλλί φόρεμα καί 
τήν βελουδένιαν πόλκαν, τήν κυανήν, ή θέλετε 
καλλίτερα τό χρυσοκεντημένον, μέ τό ώραϊον έπι- 
νώτιον j

ΡΟΣΜΙΝΔΗ. ■
’Αγαπώ καλλίτερου αύτήν τήν ανθοδέσμην.

ΚΑΝΕΑΑΑ.

Καί όμως πρέπει νά ένδυθήτε διά τόν γάμον.

ΡΟΣΜΙΝΔΙΙ.

Ενδυσόν με ... . 0 Κάνδιος δέν άφησεν αύτήν 
τήν ανθοδέσμην είς τό παράθνρόν μου ;

ΚΑΝΕΑΑΑ.
Καί τί πρός τούτο ·, ό καλός σου Κάνδιος δεν 

είναι καλός δι’ άλλο, ή νά άναστενάζη, καί νά 
συλλέγει....................... Δφετέ με νά σάς βάλω αύτό
τό περιδέραιον.
ΡΟΣΜΙΝΔΗ, μαδούσα τά φύλλα τού άνθους τής αν
θοδέσμης.

Μέ αγαπά, δέν μέ αγαπά· μέ αγαπά, δέν μέ 
αγαπά ... ώ μέ άγαπα πολύ περιπαθέστατα . . . 
εγώ δέ δέν πρέπει επίσης νά τόν αγαπώ ;

ΗΧΩ.-. ·;*!.»λίΐι·. & · ·
ΡΟΣ$$ΝΔΗ, ε'γειρομένη μετά ζωηρότητας.

Τό κεφαλόδεσμον τούτο μοΰ πνίγει τήν αναπνο
ήν .. . ΰίίάγωμεν νά παίξωμεν τό τόπ·..

(εξέρχονται).

’Εάν ήα,ουν ερωτευμένος, οί οφθαλμοί σου θά ά- 
ναπτον τήν καρδίαν μου, άλλ’ είμαι μελαγχολικός, 
κάλλιον προτιμώ νά κλαίω, τούτο είναι εύθυμώ- 
τερον.

ΡΟΣΜΙΝΔΙΙ.

Καί διατί κλαίεις ;

ΤΟΠΑΖΗΣ.
Διότι φίλος μού τις μοί διηγήθη μίαν ιστορίαν 

θέλετε νά σάς τήν μάθω ; ·
‘ ΡΟΣΜΙΝΔΙΙ.

Εϊπέ την,

? ΣΚΗΝΗ Γ ·
Λειβάδιον, ό Τοπαζης κάθεται είς τό χόρτον. 

ΡΟΣΜΙΝΔΙΙ, ΚαΝΕΛΛΑ, ΤΟΠΑΖΗΣ.
ΚΑΝΕΑΑΑ.

Νά ό φίλος μας ό Τοπάζης ! τί Λάμνεις αύτοΰ» 
Τοπάζη ;

ΤΟΠΑΖΗΣ.
Σκέπτομαι.

ΚΑΝΕΑΑΑ.
Καί διατί ·,

ΤΟΠΑΖΗΣ.

Διότι είμαι τρελλός.

ΚΑΝΕΑΑΑ.
Καλλίτερα θά έκαμνες νά παίξγς μαζύ μας τό 

τόπι.
ΤΟΠΑΖΗΣ.

ΤΟΠΑΖΗΣ.
Είς τούτο τό λειβάδιον, είς τόν τόπον τούτον 

όπου κάθομαι, ήτον μίαν φοράν, είς κρίνος λευκός, 
ώς χιών, νωπός ώς δρόσος, εύώδης ώς μειδίαμα, 
καί τά ία, αί πασχαλιαί καί αί άνεμώναι έχυνον 
τάς γλυκείας αναθυμιάσεις των μέχρις αύτοΰ, καί 
έθαύμαζον τά κάλλη του κρυπτόμενα είς τό χόρ
του. ‘Ωραία τις χρυσαλίς ήγάπα τόυ κρίνον, καί 
πάσαν αύγήν ίπέτα πλησίον τών στιλπνότατων πε
τάλων τον, τόν έψαυε διά τής άκρας τής πτέρυ- 
γος, καί τώ ώμίλει ταπεινά, διά τής μυστηριώ
δους γλώσσης, ήν τά άνθη έδιδάχθησαν άπό τάς 
νηρηΐδας. Δεν ζώ ή μόνον διά σε, τώ έλεγε· τό 
κάλλος σου είναι ή ελπίς καί ή παρηγορία μου, ή 
άθωότης σου είναι ή άγαλλίασίς μου, ψυχή μου εί
ναι τό άρωμά σου. ’Εάν σέ χάσω, άποθνήσκω.

ΚΑΝΕΑΑΑ.
Ταύτά λέγουν όλοι οί ε’ρωτευμένοι.

ΤΟΠΑΖΗΣ,
Τό γνωρίζεις, διότι πολλοί σοί τό είπον, δέν τό 

πιστεύεις, διότι κάνεις δεν άπέθανε.

ΡΟΣΜΙΝΔΗ.
Σιωπή, Κανέλλα· Τοπάζη, άκολούθει τό διήγη

μά σου.
ΤΟΠΑΖΗΣ.

‘Ο δέ κρίνος ήκουε τήν χρυσαλίδα και έχαμογέ- 
λα έν τή σεμνή καλλονή του καί ότε ήρχετο τό εσ
πέρας, “ί τελευταϊαι ακτίνες έφώτιζον τούς δύο 
περικαλλείς έραστάς, κλινομένους πρός άλλήλους. 
Καί τά πτηνά τού ούρανοϋ, τών λειβαδιών τά άνθη, 
τά έντομα τού ρύακος, τής νυκτός ή αστροφεγγιά, 
δλα τού δημιουργού τά ε’ρασμιώτερα πλάσματα, 
τούς ήγάπων. Συμφορά ! πασα αυτή ή εύδαιμονία 
έπέταξεν ώς ή χελιδών τό φθινόπωρου ιδού τί μέ
νει άπό τήν χρυσαλίδα.

(‘Ο Κάνδιος κύπτει και συνάγει μεταξύ των 
χόρτων μίαν πτέρυγα χρυσαΜδος, έσχισμένην 
και κηΛιδωθεϊσαν· τήν δεικνύει δέ είς τήν 'Ροσ- 
μίνδην.)

ΡΟΣΜΙΝΔΗ, κινηθεισα είς οίκτον.
Πώς ; άπέθ ανε !

ΤΟΠΑΖΗΣ.
Ω ναι, άπέθχνεν I ό φίλος μου μοί είπεν ότι ή 

χρυσαλίς αύτοχειριάσθη σήμερον, διότι έλθούσα εϊς 
τό λειβάδων δεν ηυρε τόν κρίνον.

ΡΟΣΜΙΝΔΗ.
Καί ό κρίνος τί έγεινε;

ΤΟΠΑΖΗΣ,
0 πρίγκιψ Όσκαρ τόν έκοψεν ίνα στολίσνι τό 

στήθος του.
(εξέρχονται.)

ΣΚΗΝΗ Δ
Λευκακάνθη δασεία είς τήν όχθην ρύακος, 

έν μέσω δάσους πυκνόν.

Ο ΒΑΣΙΑΕΤΣ, ΚΑΝΔΙΟΣ.

ΚΑΝΔΙΟΣ, ρίπτει άνθη είς τόρευμα τοϋ ΰδατος.
Εμαθα τήν ιστορίαν βασιλόπαιδος ή'τις ε’καλείτο 

Ωφέλεια, καί ε’μαδοΰσε τά φύλλα τής ανθοδέσμης 
της, καί τά έρριπτεν είς τό ρεύμα. Πρό μιας ώρας 
πράττω καί εγώ τό ίδιον, άχνοών διατί· καί όμως 
καλλίτερον, άντί τών ανθών τούτων, νά ρίψω τήν 
ζωήν μου είς τά ύόατα. Τά δάκρυά μου χύνονται 
αργά, καί τό ρυάκιον τό συναποφέρει μετά τών 
αρωμάτων τοϋ λειβαδιού. Τρελλός όπου είμαι ! 
τις είμαι εγώ ; ψυχοπαίδι τοϋ βασιλέως· καί τις 
είναι αύτός ; Μέγας δούξ, Λ, ενθυμούμαι τήν η
μέραν, καθ’ ήν ή βασιλόποις ‘Ροσμίνδη έκοιμήθη 
έπί τής καρδίας μου· ό ζέφυρος εχυνεν εις τό μέ
τωπό» μου τήν ξανθήν κόμην της- ή ή ώραία, ή 
περικαλλής κόμη της ! πώς έγλύκυνε τά χείλη μου!

*Αχ καιρός όπου πέρασε, καί τώρα στενάζω καί 
κλαίω !

(Ακούεται μέγας θόρυβος είς τό δάσος, κραν- 
γα\ κυνηγών, ν.ία καί σκύΛΛων, διασαΛπισμοί 
οί κυνηγοϋντες διαβαίνουσιν, ώς ή άνεμοζάΛη, 
μεταζυ των δένδρων) 
Ο ΒΑΣΙΑΕΤΣ, καταδιωκόμενος ύπό άγριοχοίρου.

Βοηθήτέ με ! βοηθήτ; με J

ΚΑΝΔΙΟΣ.
Ο βασιλεύς πεζός καί άοπλος! τόν ίππον του 

ε’φόνευσεν άναμφιβόλως ό αγριόχοιρος.
(Λαμβάνει τό τόξοντον, σημαδεύει τόν άγριό- 

γοιρον και τόν φονεύει διά 6 έ 2ους.)

Ο ΒΑΣΙΑΕΤΣ.
Εφόνευσαν τό θηρίον ! . . . ώραΐον τό κτύπημα !

ΟΣΚΑΡ, δστις άπό φόβον ειγεν άναβή είς δέν- 
δρον, καταβαίνει και Λαμβάνει τό βέΛος άπό τήν 
κεφαΛήν τοϋ άγριογοίρου.

Αέν είναι κάνεις ! αξιόλογα ! εγώ λαμβάνω τό 
βέλος.

ΣΚΗΝΗ Ε'·
Τα δάσος. Οί κυνηγοί περιστοιγοϋντες τόν 

βασιΛέα.

Ο ΒΑΣΙΑΕΤΣ, ΟΣΚΑΡ. 

ΒΑΣΙΑΕΤΣ.
Ητο πλέον καιρός, κύριοι· τό μανιώδες θηρίον 

μέ έφθανεν ήδη, άλλά βέλος διεπέρασε τόν οφθαλ
μόν του καί τόν εγκέφαλον άμα, λαμπρόν τό κτύ
πημα, κύριοι ! δστις ερριψε τό βέλος δικαιούται 
νά ζητήση αμοιβήν βασιλικωτάτην' ας φανερωθή !

ΟΣΚΑΡ.
’Εγώ ήμην, βασιλεύ.

Ο ΒΑΣΙΑΕΤΣ
‘Τμεΐς, κύριε Δούξ ;

ΟΣΚΑΡ.
Ευρισκόμενος είς τό δάσος είδα διαβαίνοντα τόν 

αγριόχοιρον, έτεινα τό τόξον, καί τό θηρίον έπεσε 
νεκρόν, ’ΐδέτε, ούδεΐς κυνηγός έχει βέλη ώς τό 
βέλος μου· ήτο τό τελευταίου μου.

Ο ΒΑΣΙΑΕΤΣ.
Σάς ύπεσχέθην τήν κόρην μου, β,τι πολυτιμότε

ρου είχον μετά τόν θάνατόν μου, κληρονομείτε 
καί τό βασίλειο». Ας έπιστοε'ψωμεν, κύριοι.

* ΟΣΚΑΡ, κατ ίδιαν.

Θά είπώ είς τόν κόμητα Φούλγωρ νά εΰρή τόν 
δασοφύλακα, δστις ερριψε τό βέλος, ίνα τώ ύπο- 
σχεθη χίλια φλωρία, άν σιωπήση, καί χιλίους μα- 
στιγισμούςίάν ρμιλήση. Ο παλαιάνθρωπος θά έκ- 
λέξτι τό συμφερώτερον.

ΣΚΗΝΗ ΣΤ·\
Λώμα επί τοϋ πύργον, περικυκΛούμενον άπ
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κραν μου.

Πώς ;

ίιν νυχτοπούλι 
μονίαν σας.

πορτοκα Ιέας. Ή ιΡοσμίνδη καί ή Κα>έΛΛαπερι- 
πατοΰσι.

ΡΟΣΜΙΝΔΗ, ό κόμης ΦΟΥΛΓΩΡ, ΚΑΝΔΙΟΣ, 
ΚΑΝΕΛΛΑ, ΤΟΠΑΖΗΣ.

ΚΑΝ ΕΛΛΑ.

Ακούετε τήν καλλίστην τών οργάνων άρμονίαν ; 
‘Ωραία μουσική !

ΡΟΣΜΙΝΔΗ.
Αγαπώ καλλίτερου τό κελάδημα τής άηδόνος 

εις τό δάσος.
ΚΑΝΕΛΛΑ.

δταν θά κάθησθε είς τόν θρόνον, ώ πόβον θά 
ήσθε ευδαίμων ! Εάν ήμην βασίλισσα, ήθελα περί
πατε! μέ τό στε'μμα είς τήν κεφαλήν, με τό σκή- 
πτρον είς τάς χεϊράς, κα’ι μέ εν μεχάλον καί χρυ- 
σουν έπανωφόριον είς τήν πλάτην.

ΡΟΣΜΙΝΛΗ.

Είπες, ευδαίμων; ή ευδαιμονία είναι ολίγον μα-

ΚΑΝΕΛΛΑ.

ΤΟΠΑΖΗΣ.
είναι πρόσκομμα εις τήν εύδαι-

ίΟ κόμης ΦΟΥΛΓΩΡ έμβαίνει άπό έζ μέρος τοΰ 
δώματος, «> φ ό Κάνδιος εισέρχεται άπό a-Llo.

ΤΟΠΑΖΗΣ.
Ωθαύμα ! τήν αύτήν ώραν έπιφαίνεται ή αύγή 

καί τό έσπέρας !
Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΥΛΛΩΡ.

Κυρία, ό Μέγας Δούξ ’Οσκαρ, δ αύθέντης μου, 
σας παρακαλεΐ νά δεχθήτε τούς άδάμαντας τούτους. 
Ούδέποτε λίθοι πολυτιμότεροι έστόλισαν, έν ήμερα 
γα'μου, τά στήθη βασιλίσσης.

ΚΑΝΔΙΟΣ.

Κυρία· συνέλαξα τήν δέσμην ταύτην τών ίω 
είς τό πυκνότερον δάσος· άνθρώπου οφθαλμός δέν 
τά είχεν ίδή, άνοιξαν ένώ ή αύχή έχαμογέλα, 
καί ή δρόσος τά έκόσμησε μέ τους μαργαρίτας της. 
’Εάν τό χρώμά των είναι θλιβερόν ώς ή ψυχή μου, 
τό άρωμά των είναι άννόν ώς ή μνήμη μου.

ΤΟΠΑΖΗΣ.

'Επειδή είναι σήμερον ήμερα δώρων- θά προσφέ
ρω και εγώ έν.

ΚΑΝΕΛΛΑ.

Ιιχεες καί σύ νά χαρίσης ;

ΤΟΠΑΖΗΣ.

’Αχάριστε ! δέν σοΐ έδάνεισα τά ήμισυ της 
γλώσσης μου; ’Αφοΰ ήλθες σύ είς τόν πύργον, έγώ 
δέν όμιλώ πλέον, (πρός τήν βασιλόπαιδα.) Κυρία, 
,εύρον τήν φαρε'τραν ταύτην χρυμμένην είς θάμνον.

Τής ελλείπει έν βέλος, καί είς τό βέλος έξαρτάται· 
δακτυλιδιού. Ζητήσετε' την άπό τον πατέρας σας

ΡΟΣΜΙΕΔΗ.
Ευχαριστώ, Τοπάζη· γνωρίζω οτι όμιλεΐς ώϊ 

τρελλός, άλλά σκέπτεσαι ώς φίλος. Κύριε κόμη, 
ή βασιλόπαις λαμβάνει τούς άδάμαντας, άλλ’ ή 
Ροσαίνδη δέχεται τήν δέσμην τών ίων.

[Καί Λαμβάνουσα τους άδάμαντας και τά ία, 
άφίνει μέν εκείνους νά πέσωσι, εκράτησε δέ τά 
άνθη."]

‘Η ‘Ροσμίνδη ίςέργεται μετά της ΚανέΛΛ,ας.

Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΥΛΓΩΡ.

Πιστεύω, μά τόν θεόν, οτι ή βασιλόπαις άφησε 
τούς άδάμαντας νά πέσωσιν είς τήν γήν. Εάν σύ, 
ώραΐον ψυχοπαίδι, δέν ήρχεσο μέ τά άνθη σου τά 
θεοκατάρατα, τό δώρον τοΰ κυρίου μου δέν ήθε- 
λεν υποφέρει τοιαύτην περίφρόνησιν. Γρήγορα, σύ
ναξαν τούς άδάμαντας καϊ φέρε τους είς τήν βασι 
λόπαιδα.

ΚΑΝΔΙΟΣ, μέ ύπερηφάνειαν·

Δεν είμαι μαθημένος νά κύπτω.

Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΥΛΓΩΡ.

Λοιπόν έναντιόνεσαι;

ΚΑΝΔΙΟΣ.

Οχι, άλλ’ αποποιούμαι.

Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΥΑΓΩΡ.
Ψυχοπαίδι, θά σέ τιμωρήσω.

ΚΑΝΔΙΟΣ.

‘Ωραίε κόμη, υπάρχει είς τόν περίβολον §ν μέ
ρος απόκεντραν, δπου δύναται τις μετ’ άνέσεω; νά 
τιμωρή τούς αύθάδεις, είτε ψυχοπαίδια είναι, είτε 
κόμητες.

Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΥΑΓΩΡ.
Μέ εμπαίζεις λοιπόν, σύ δστις δέν φθάνεις ούτε 

τούς ώμους μου ;

ΚΑΝΔΙΟΣ.

0 Δαβίδ, κύριε, έφόνευσε τόν Γολιάθ.

Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΥΛΓΩΡ.

Ελα λοιπόν νά δοκιμάσης τήν κοπήν τής σπά
θης μου.

ΤΟΠΑΖΗΣ;
Μή τρέχετε τόσον ! Αύλικός δστις μονομαχεί μέ 

έρωτευμένον, δέν πρέπει νά έχη άλλον μάρτυρα 
παρά ενα τρελλόν.

ΣΚΗΝΉ Ζ
Er μέρος τοΰ περιβόλου, 

εισέρχεται ό κόμης ΦΟΥΛΓΩΡ, <5 ΚΑΝΔΙΟΣ καί ό 
ΤΟΠΑΖΗΣ.

Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΥΛΓΩΡ.
Πλήν άδύνατον είναι τό ξίφος σου.

ΚΑΝΔΙΟΣ.
‘Η χειρ είναι δυνατή.

ΤΟΠΑΖΗΣ, άνυψών ένα κΛάδον Λεπτοκαρύου. 
Είμαι ό δικαστής τής μάχης· έμπρός, κύριοι ! 

[σταυρόν ου σι τά ζίφη καί κτυπώνται). 

ΤΟΠΑΖΗΣ.
Τόν αύλικόν κτυπα ερωτευμένος! εύγε καλόν, ψυ

χοπαίδι !

Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΥΑΓΩΡ.
’Αποθνήσκω !

[Πίπτει είς τό γόρτον).

ΚΑΝΔΙΟΣ.
Καλόν μου ξίφος .’ διατί δέν φθάνεις καί είς τήν 

καρδίαν τοΰ Όσκαρ ;

ΤΟΠΑΖΗΣ.
Απα ! είναι κοντόν, τό βέλος φθάνει μακρύτερα. 

Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΥΑΓΩΡ.
Βοηθεΐτέ με !

ΤΟΠΑΖΗΣ.
Αύθέντα, ίδού ώραία σπαθιά ητις έτρύπησε τό 

πλούσιον φόρεμά σου. [Πρός δύο κηπουρούς έ- 
ν,εϊθεν διαβαίνοντας.^ Αΐ! ελάτε ε’δώ ! φέρετε τόν 
κόμητα Φούλγωρ είς τόν αύθέντην του.

Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΥΛΓΩΡ έπί ξύ.έων.
Αη, άοι I προσοχή', θά μέ ρίψετε κάτω.

ΚΑΝΔΙΟΣ.
Προσέξατε, φίλο; μου, οί αύλικοίείναι εύθραυστοι.

2KHIVH Η
Ή μεγάΛη τοΰ πύργου αίθουσα. Πάσα ή αύ- 

■Ιικη θεραπεία περί τόν βασιΐέα, φοροϋντα τό 
στέμμα. 'Ίππόται πο.ΙΛοί καί κυρίαι τής τιμής. 
‘Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΟΣΚΑΡ, ΡΟΣΜΙΝΛΗ, ΚΑΝΕΛ.

ΛΑ, ΤΟΠΑΖΗΣ.
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

Καλέ, τί με λέγεις , έν ψυχοπαίδι έτόλμησε 
νά πληγώση τόν κόμητα Φούλγωρ, φίλον μας ; 

ΟΣΚΑΡ.
ίν μικρόν ψυχοπαίδι, νά νικήση ενα μεγάλον 

ίππότην ; αυθάδεια !

ΤΟΠΑΖΗΣ
’ίδού αύθάδεια ούχί τοσοΰτον ανεπιτήδεια, 

ο βαςιαε/ς
Συλλάβετε τόν Κάνδιον, θέλω νά τόν εξετάσω 

πριν διατάξω νά κρεμασθή.

ΤΟΠΑΖΗΣ.
Κακόν σύστημα· είμαι βέβαιος δτι είς τό Μέγα 

Αουκατον τού Μεγάλου Δουκός Όσκαρ, κρεμούν 
πριν έξετάσουν.

ΟΣΚΑΡ.
Μα τήν τιμήν μου, ό τρελλός λέγει τήν άλή-ι 

θειαν.
ΚΑΝΕΛΛΑ τρέχουσα.

Βασιλεύ, βασιλεύ ! μεγάλη συμφορά έπίκειται 
είς τήν μεγαλειότητά σας.

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΣ.
Τί είναι ;

ΚΑΝΕΛΛΑ.
‘Η βασιλόπαις Ροσμίνδη θέλει νά άποθάνη τής 

πείνης. ’Από τήν αύγήν δέν εβαλεν ούτε ψύχα είς 
τό στόμα της.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ·
Θεέ μεγαλοδύναμε !

ΚΑΝΕΛΛΑ.
Λέγει πρός τούτοις δτι θά τραβηχθή είς κανέν 

μοναστήριον, ποθούσα νά άφιερώση τήν ζωήν της 
είς τόν γλυκύτατου σωτήρα τού κόσμου ’Ιησοΰν.

ΤΟΠΑΖΗΣ.
Λέγει τόν ’ΐησοϋν, άλλ’ ε’ννοεΐ τόν Κάνδιον.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.
Τί λέγει αύτός;

ΡΟΣΜΙΝΔΗ, φορούσα δ.ίη πένθιμα.
Τήν άλήθειαν, πάτερ μου !

ΟΣΚΑΡ.
’Αδύνατον.

ΡΟΣΜΙΝΛΗ.
Μοί παρήγγειλαν νά σάς δώσω τσύτην τήν φαρέ

τραν, πάτερμου· λείπει ίν βέλος.. ,

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.
Ιδού τό εκλεΐπον! αύτό μεύ έσωσε τήν ζωήν. 

ΤΟΠΑΖΗΣ.
Τό βέλος είναι τοΰ Κανδίου, αύτοΰ είναι καί τό 

τόξον.
[Στρατιωται φέρουσι τόν Κάνδιον άΛυσόδετον.) 

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.
Χρεωστώ να σε ανταμείψω· πλησίασον.

ΡΟΣΜΙΝΔΗ.
Εαν θελετε, πάτερ μου, νά τραβηχθώ είς μο

ναστήριον, είπέτε το.
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

Θέλω νά συντρίψη; τά δεσμά τοΰ ψυχοπαιδών 
μου, ίνα τόν δέσης μέ άλλου είδους δεσμά. Φέρε, 
κόρη μου, τό δακτυλίδιόν σου.

ΡΟΣΜΙΝΔΗ.
0 πάτερ, πάτερ μου !

[Γονατίζει καί φιίεΐ τήν "χεϊρά του.)

Σκηνή θ
Μέρος τοΰ δάσους δπου φαίνεται δρόμος. *0 

ήγεμών Όσκάρ καί ό κόμης ΦούΛγωρ διαβαίνοβ- 
σιν έκεϊθεν έφιπποι.



“ 138 — 139 —
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‘Απίστευτο*, μά τό» © ό* ! έννοεϊ; τίποτε, κόμ»; 
Ο ΚΟΜΗΣ ΦΟΎΛΙΠΡ

Τούτο είναι θ«ΰ»α ! το ψυ/οπαιδι Τοΰ βασίλέω; 
νά «ας νικήσζ,; ‘Η βασιλ*,π»ις έτρελλάθή-

ΟΣΚΑΡ.
Αν ήτο τούλάχιστό- -·αρώ ο; τ χόυηςδ

Η ΔΙΑΘΗΚΗ TOV ΕΓΔΑΜΙΔΑ.
0 ήμέτερος Λουκιανός έγραψε διάλογον ττερί φι

λίας, έν ώ εισάγει δύο πρόσωπα, Σκύθην καί Ελ
ληνα, συζητοΰντα; ποΰ ή φιλία είναι πιστότερα 
ί παοά τοϊς πεπολιτισμένοις εΟνεσιν, fj παρά τοϊς 
βαρβάροι;;

Μεταξύ δέ διαφόρων παραδειγμάτων φιλίας ά- 
τινα έκάτερο; τών διαλεγομένων φ*ρει, ό ίλλην 
διηγείται καί τό έπόμενον, έξ ου ε’μπνευσθείς ό μέ- 
γ«ς τής Γαλλίας ζωγράφος Πουσϊ^ς έγραψε τήν 
προτασσόμενων εικόνα.

Εύδαμίδας ό Κορίνθιος, πενε'στατος αύτός, δύο 
είχε φίλους πλουσίους, Αρεταΐό», Κορίνθιον καί 
αύτόν, καί Χαρίξενον τόν έκ Σ.Ζ'.ώνος. Αποθνήσκω» 
κατ λιπ* διαθήκην, γελοίαν μ,έν παρά τοϊς πολλοί; 
τών τνθρώπω», σεβαστλν δ; παρά τοϊς έκτιμώσι 
τν.ν -ληύή φιλίαν, Ηοΰδέ τί ή δια θήκη αυτή διε- 
λά. , υνεν α Είς μεν τόν’Αρεταϊο» άφίνω τό νά τρε'φζ 
χαί ρ-ιχομηση τήν μν.τέρα ·,ο>. εί: δέ τόν Χυρί 
ζί ά -ροικίσο) τήν θυγετέρα μου άναλόγω; τ»; 
πε αύτοϋ. δστις δε τ<-ν δύο ΐπιζήσγ, τοΰ
4τ νιος έχέτω και τό -ο* άποθα ό»τος χλη
ρο* ι>

■τζς τής διαθίχη; οί μ.*ν λοιποί των

ΤΟΠΑΖΗΣ. διαβαίνω* άντικφν, τραγωδέ!.
Σώπα λουλούδι άμνριστο, λουλούδι χωρί; X^f*» 

Ενα άζδονάκι τοΰ μίλα
Τό ρόδον πού μοσχοβολά,
Δεν μοιάζει στό χορτάρι. 

Μετάηραττις Γ. X. X. 
Τον Ασματος ή μετάφρασες Λέν that πιστή.

παρεστώτων έγέλασαν έπί τώ κλτ,ροδοτήματι, οί δέ 
δύο φίλοι θρησκευτικής ε’ξεπλκρωσαν τά διατεταγ
μένα. Επειδή δέ πέντε μόνον μετά τούτο ήμέρας 
εζησε ό Χαρίξενος, ό ’Αρεταϊος προΟύμως άπεδέχθη 
τά δύο κληροδοτήματα· καί έγηροκόμησε μέν τήν 
μητέρα τού Εύδαμίδα, εδωκε δέ είς προίκα τή θυ- 
γατρί του τάλαντα δύο καί ήμισυ έκ πέντε ir.tf 
κατιΐ/εν. Διά δέ των άπολειφθέντων έτέρων|δύ· 
καί ήμίσεως έπροίκισε τήν ιδίαν ίαυτοΰ θυγατέρα.

Κ«1 αΰτη μεν ή τής ανωτέρω εικόνας υπόθεσες" 
τό δε τοΰ διαλόγου συμπέρασμα είναι ότι παρά 
πάσι τοΐ, εθνεσιν ΰπάρχουσι πιστοί φίλο*.. Καί τοΰ 
«έν βλ/η ο; τά παραδείγματα, ώς έξαγόμενα ίκ 
τών «ουψ ν καί εύγενών έλλν.νικών ηθών, εϊσίν »- 
βοό-ερα καί λεπτότερα, τοΰ δέ Σκύθου δζουσί πως 
βκρβαρότη ος, άλλ άμφότερα ΰπάρχουσιν ισοδύναμα 
μαρτυςοϋντα δ'ΐ ή φιλία είς πάσαν ανθρώπινον καο- 
δίαν δύναται νά είσχωρήση.

ΧΡΟΝΙΚΑ.
ΐδοΰ καί αύθις ή πρωτεύουσα τής ‘Ελλάδος α

ναλαμβάνει ζωήν, κίνζσιν πρό ενός μηνός αί ’Αθή- 
αι παρίστα»ον έλεεινόν θέαμα· ή χόλερα είχεν|έν- 

• υψε υέ τόσζ,ν όρμήν, όσην ουδέποτε ήδύ.ατό τις νά 

φαντασθϊί· τήν 13, 14 καί 15 Νοεμβρίου δ αριθ
μός τών κρουσμάτων ΰπερέβη τά έςακόσια είς όε 
τήν πόλιν μόλις ΰπίρχον 15 χιλιάδες ψυχών. 
0 τρόμος ήτον έζωγραφημένος είς τάς όψεις όλων 
οί έμποροι, οί βιομήχανοι, οί κτηματία*., οί πολϊται 
πάσης τάξεως διεσκορπίσθζ,σαν έ»θεν κακεΐθεν, ο 
πως διαφύγωσι τόν κίνδυνον. ζΗ πόλις είχε 
τήν οψιν τρομακτικήν ή Πεντέλη, τά Σεπόλια, τό 
‘Ηράκλειον, τό Χαλάντρίο», τό Μαρούσι»* έπλη- 
ρώθησαν οικογενειών, άλλ’ είς Κηφισσίαν, εϊς τό 
θελκτικόν τοΰτο χωρίον, όπου αί ’Αθήνα*. παρίσταν- 
το έν μικρογραφία (miniature) κατέφυγον οίπλεϊ- 
στοι· έκεΐ αί ήμέραι αδται τής δοκιμασίας παρελ
θόν λίαν εύχάριστοι, διά τό εκλεκτόν τής συνα
ναστροφή;’ άν ή φύσις μέ άποκαθίστα αυτοσχέδιον 
ποιητήν ήθελον ψάλει,κρατών τήν λύραν τοΰ Ο.φέως, 
δια στίχων μέν ’ υ/.ίεξαε'δρεζ’ζΰζ τό κάλλος,τήν φι- 
λαρέσκειαν, τό πνεύμα, ηήν αθωότητα,τήν κουφότη
τα καί τήν αντιζηλίαν διά δέ όμοίοχατπ^ήχτωτ 
τήν μικράν κλίσιν τών Κυριών πρό; τήν παιδείαν 
άλλ’ούχί καί πρός τήν παιδιάν.Αΐ επισκέψεις ήρχιζο» 
περί τήν 10 ώραν Π. Μ. Οί Κύριοι είσήρχρντο είς 
τάς οικίας ΐπποτικφ τώ τρόπω, καί τινες έξ αύτών 
ΰπέκλεπτον τήν προσοχήν τών άλλων, όπως προσ- 
φέρωσίν άνθη εις τάς άνθζ,ροσέρας’ άλλά τών με 
γαλητέρων περιποιήσεων έτύγχανο» οί έκ Μαραυσίου 
ερχόμενοι· καί δικαίως· διότι ουτοι ήσαν άφωσιω- 
μένοι

Είς τής Αττικής τά; Μούσας,
Τόν Μάΐον ψκλλούσας.

Είς τούς περιπάτους καί σάς όνηλασίας ύπήρχον 
πάντοτε αντικείμενα διασκεδάσεως. Εννοϊΐς, ά α- 
ναγνώστα, ότι ταϋτα δέν ήσαν άψυχα,άλλ’ έμψυχα, 
φέροντα πάντοτε έπί τών ώμων των τήν άλεξιχό- 
λιοον χλαμίδα. ‘Η μονοτονία ήτον δλω; άγνωστος 
είς τάς διασκεδάσει; ταύτα;· τού»α»τίον μάλι 
στα μεγάλη έπεκράτει ποικιλία καί άντίθεσις, δι
ότι άνά παν βήμα ή-ουέ τι; άνάμιγνυόμενον τό» 
κρότον πυροβόλου, ριπτομένου άπό χεϊρα; θελκτι
κά;, αϊτινες πρό στιγμή; έκράτουν τήν χεντιστι- 
κήν βελόνην, ήκουε, λέγομεν, τόν κρότον αύτόν δι- 
«κοπτόμενον άπό μουσικήν συμφωνίαν Κυρίων, σίτι
σες, κατά παράδοξον άντίθ-σιν, ενεκα ιστορικών 
λόγων, φοβούνται τά πυροβόλα. Καί μ δλον τούτο 
τά άσματα ταύτα έπέφερον πλήγάς ούχί κατώτε
ρα; τών πυροβόλων. Τό κατά κόρον εύτράπελον τή; 
ιύφυιας δϊεκρίνετο καί έκεΐ, άταντες δέ ά»εγ»ώρι- 
(ον ένα καί μόνον πρόεδρον, έκτός ίνός, τοΰ χροχο- 
5>άχοι>, και τούτου κατοίκου άλλου χωρίου. Τά μέ
ρη τοΰ περιπάτου ησαν, τό Κεφαλάρι, ό τάφος 
τής Μαλβίνης, τό σπήλαιον τών Νυμφών, ή .Μαν- 
κουφάνα, ό Κοκκιναράς καί τά Κούμαρα· έξ’.ίίδετο 
καί ίφημερί; ύπό τό όνομα ‘Ηδύοσμος, προσφέρουσα 
μάνναν καί χολήν είς τούς άναγνώστα;. Δέν άνή- 
κει είς ήμά; νά χαρακτηρίσωμεν άν οί συντάκται 
Αύτής, έν ρίςεΐςκαί μόνο; ·ίχεν έζή-χοχτα εζπροτε- 
f»lftara, ήβανεύφυεϊ;· γνωρίζαμεν μόνον, ότι έθελγε 
τους «υνδρομητάς του καί ήτον έπιζήτητος. Κυρία

τις, διάκο νομένη διά τήν ώραιότ,-.τα, εύφυΐαν καί 
καλήν συμπ-.ιφυοάν, ήτον ό ά'άδοχο: αύτής. Η έ- 
φημερίς αυτή έξέδωκε τό σχέδιον τής Κηφισσίας, 
δισίρεσε τάς οικία; είς φρούρια, άλληγορίκώ; δέ καί 
ίπιτυχώςώνόμασε τά; Κυρίας, καί τήν μίαν =κάλεσεν 
αγγελικόν μειδίαμα, τήν δέ χάριεν πνεύμα, άλ
λην θελκτικήν ευφυΐα», -ήλιον τήν λαμπρότερα», ρόδα 
τάς τρεις άνθζ,ράς, καμέλιαν τήν ωραιότερα», ίον 
τό εϋφρόσυνον, τηλέγραφον σπινθηροβολούντο, δο- 
υ .φόρον Παλλάδα καί τήν σεβασμιωτέραν» μή μοΰ 
άττου.» Τά; Κυ.ιαυτάς ή τάς έορτάς -ήυχετο εξ 
Αθη-ών τετρανδοία αξιωματικών, ήτις, διασκεδά- 
,ουσα καθ’ δσον ό χρόνος, ό τόπος καί αί περι
στάσεις τί) έπέτρεπον, έπέστρεφε» είς τά ίδια- μή 
νομίζετε δέ ότι δέν έγίνετο είς τό χωρίον καί ερ
γασία σπουδαία. Εν Κηφισσία: συ»ετάσσοντο δύο λε
ξικά Γάλλοιλληνικά, άτι-α, νομίζομεν, θέλουσι»ίδή 
έντός άοιίστου χρόνου ηό φζ3ς της ήαε'ρας, μ’ 6λον 
ότι τό εν έξ αύτών, πρό τεσσάρων ήδη έτών είς 
φως σνπασ'ϊΑμ.εςοε·, δεν ήδυνήθη είσέτι νά τό ίδή. 
Περίεργο; σύμπτωσις! καί οί δύο λεξκο ράφσι φέ
ρουν ιό αύτό όνομα, ε/Ουσι τήν αύτήν πατρίδα ! 
χα,Ιύς οϊω>ός διά z?)r rpvirijr reo.lalar ! !

‘Η Κηφισσία έσχε καί αΰτη τόν ποιητήν της. ό 
Κ. Σκόκος περιήρχετο τάς οικίας, άπαγγέλλων στί
χους, τοΰ; όποιους ό ϊδιο; συνέταττε. Ιδού έντών 
τεμαχίων αύτοϋ.
Κάρρο καταλασπωμίνον είς τή; K’z.oteoja; τόνδρόμον 

γέροντα έζηκοντούτην έφερεμέ μέγαν τρόμον.
"Ωχ! μήτρέχζ,ς! ςάσου, ς-άσο»!καροτσιέρη,δένάκούεις-, 

νά γουργονρισμοί. . . . άχ σπάσου ! λέγ’ ό γέρων ό 
μουρμούρης.

Πνευστιών, άνεμο μάλλης, μέ καπέλλο άνω κάτω,
Φθάν’ ό γέρων τέλος πάντων, μέ τά ’μμάτια ’σάν 

τόν γάτο.
Χαϊρε καί καλώς το», λέγες μ}ά βοώπΐ; Δεσποσύνη, 

μΐ τό κάρρο.. καλέ’διέτε Π Τί μεγάλη άφροσύνη. 
Δίκαιο έχει; κοπελούδα , Καλέ δά, ξεκαρδισθότε.. 

μό-.οντώρα τί θάγεί»ο>;..Μή γελάτε, μή! νά ζήτε ! 
X. κακία ’πού είσθ* δλαι· δέν λυπάσθε ενα Γέρο !
Αν θ:έ μου, δεν μ’ ακούσουν — άστασία θα τάς 

λέγω.
Σιωπή βαθεΐα τότε ήρχισε νά βασιλεύφ,

καί έκαστη τήν συγγ.ώμην άπ’ τόν γέροντα γυ
ρεύει-

0 Κ. Μηνάς Μηνωιδης, γνωστός έν Ελλάδι διά 
τήν παιδείαν καί τά φυσικά προτερήαατά του, 
διακοιθείς δε εί; τήν έν Πνυκί δημηγορίαν του τό 
παρελθόν εΛς, μέχρι δημαγωγία;, εμενεν ίν καιρφ 
τής τρομερά; μάστιγος τή; χολέρα; εί; Αθήνας. 
0 σεβάσμιος ουτος άνήρ είχε τήν πεποίθησιν, ότι 
δέν ήδύνατο νά άποθάνη φέρων έπ αυτού πάντοτε 

κέραμο», προληπτικόν τοΰ θανάτου, 
ρώ» ευρισκόμενο; εί; τήν οικίαν τοΰ

Κ. Κ. . . . καί θέσα; τόν κέραμον λίαν καυστι
κόν έπ’ αύτοϋ, μικρόν ούκ έκάη, φΐογισθέντων τών 
ίνδυμάτων του. Ευτυχώ; δμω; ή χαρΜατου εμειπχ 
ά'Λχίος. ‘Ο συντάκτης τής Φήμη;, κίνούμινο; ιίτ»

πεπυρρωμένον 
Mta τών ήμι
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άπδ κακοβουλίαν, είτε άπδ άντιζηλΐαν, άγνοοΰμεν 
τή άληθεία, {δημοσίευσε ψ'-υδώς, δτι ό Κ. Μήνας 
Μηνωίδη; άπέθανεν· ό πεπαιδευμένος ουτος άντ,ρ, 
ίργισθεϊς σφόδρα καί δικαίως, απεύθυνε πρδς τόν 
συντάκτην τής Φήμης τόέξής έγγραφον, λακωνικόν 
μεν, άλλά λίαν περιεκτικόν, 8 δζμοσιεύομεν κατά 
παράκλησιν τοΰ ίδιου.

Κύριε Ξυντάκτα της Φήμη;
Εέπερ ή δύσφημο; Φ/μησου αγγελίας δημοσιεύει 

ταιαύτας, οΐα ή περί τοΰ εμού θανάτου, δυστυχείς 
οί άναγνώσταί σου /! ! Απαιτώ τοίνυν τήν ά*αίρεσιν 
της ψευδαγγελία; ταύτης, τής βλαπτούσης τά ζυμ- 
νέροιτά μοι.

Αθήνα,σιν, τή 12 Δεκεμβρίου 1854. 
ΜΗΝΩΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ.

Μανθάνομεν Οετιζώς, δτι, άν ό συντάκτης τής 
Φη'μης δέν άναιρίση τήν ψευδή ταύτην είδησιν, ό 
Κ. Μηνάς θέλει ένάξει αύτόν είς τό δικαστηρίου, 
δπως πεισθή ό έξω κόσμος, δτι ούτος δέν μετέίυη 
εισέτι είς τήν αιωνιότητα.

Ιδού καί ανέκδοτον εύφυια; υπουργικής. Κύριος 
προσήλθεν είς οικίαν έλληνο; υπουργού, δπως τύχη 
θέσεως· ό υπουργός τφ λέγει; Είσαι ικανός διά τήν 
θε'σιν ταύτην·,—Μάλιστα,εξοχότατε — Αύσον λοιπόν 
τό πρόβλημα τούτο·— έν τφ άμα δέ απαγγέλλει 
είς τόν προσελθόντα, είδος γρίφου άκαταλήπτου. 
Αναχωρών ό αίτήσας υπόσχεται εις τόν ύπουρ- 
γδννά φέρη τήν λύσιντοϋ αινίγματος. Μόλις δ είς δο
κιμασίαν υποβληθείς Κύριος έξήλθε τής θίρας καί 
ό υπουργό; λέγει είς φίλον του παρόντα ; Ενόησας 
τήν αγχίνοιάν μου; ήθέλησα νά βασανίσω τήν ικανό
τητα τοΰ ά-θοώπου τούτου, καί ιδού έθριάμβευσα.

ΰπά.Ι.Ιη,Ιοςιϋτος είναι άνίχανος,δ'.ότι ά.Μωςήθε 
.lev άμέσως Λύσει τά πμύβίςμα και ούχί νά Γ.ητή 
νά με άπαντήσΐ) τή>· αϋριον.

Είς ’Αθήνας έσυστήθη Λέσχη στρατιωτική με- 
γαλοπρεπεστάτη καί εφάμιλλος τών Ευρωπαϊκών. 
Θεμελιωτής αύτής είναι ό Στρατηγός Δ.Καλλέρ- 
γης· τό κατάστημα τούτο διακρίνεται ούχί μό 
νον διά τήν κομψότητα τών επίπλων καί σκευών 
καί τό σπουδαΐον τοΰ αναγνωστηρίου, άλλά καί διά 
τήν στρατιωτικήν τάξιν, μιθ’ ή; τά πάντα έκεΐ δι 
έπονται· ή στρατιωτική μουσική παιανίζω δίς τής 
έβδομάδος, κατά Τρίτην καί σάββατον. ‘Ως επιτί
μια μέλη δέχονται 6φημεριδογράφους,’Εμπόρους, Ι
ατρούς. ‘Υπαλλήλους, Δικηγόρους, καί Κτηματίας.

Αςρίψωμεν ε» βλέμμα καί πρός τά έκτακτα συμ 
βάντα. Αί ποοσδοκίαι πολλών εψεύσθησαν· ή Σέβα 
στούπολι; δέν έπεσε, καί, κατά τό λέγειν τή; Συν
ταγματικής τής Γαλλίας, ει.αι ώχυρωμένη είς τρό
πον τρομακτικόν· τά πυροβόλα της, αί άποσκευ· 
αίτης, τά πολεμοφόδιά της ού μόνον είσίν ά
φθονα, άλλά καί εφάμιλλα τών γαλλικών· πρό 
πάντων δύο χιλιάδες τηλεβόλων κοσμοΰσι τά τεί
χη τής Σεβαστουπόλεως* πολλαί μάχαι έγιναν, είς 
τάς όποιας πάντοτε τά όπλα τών συμμάχων δέν 
ύπερίσχυσκν είς τήν φονικήν μάχην τοΰ Ινκερμάν 
01‘Ρώσσοι υπεχώρησαν,διότι τό σώμα τοΰ Δανεμβέργ

δέν έφθασεν ίγκαίρως· άλλά είς τάς έξόδους των I- 
φάνησαν ιύτυχέστεροι, καταστρέψαντες τά; όχυρω- 
ματικά; έογασίας τών συμμάχων, έξωθεν τής Σε
βαστουπόλεως.

Αί δύω μεγάλαι δυτικαί Δυνάμεις έτοιμάζουσι 
κολοσσαΐον στρατόν, διά τήν άνοιξιν, καί πιθανόν, 
Θεού εϋδοκούντος κάτι νά κατορθώσωσιν, Είς Αγ
γλίαν τό ‘Τπουργεΐον έπρότεινεν είς τάς Βουλάς 
νεοσυλλεξίαν 10 χιλιάδων άνδρών ξένων· ό Κ.Ρου- 
σελ, άναφέρων τούτο, έπρόιθεσεν, δτι είναι λυπηρόν, 
άλλ’ άναγκαϊον· τινες παρετη'ρησαν είς τό ϋπουργεϊον, 
ότι θέλει νά μιμηθή τού; τελευταίους χρόνους τής 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τρικυμίαι άνήκουστοι 
είς τήν Μαύρην θάλασσαν συνέβησαν τόν μήνα 
Νοέμβριον. Δέκα πλοία πολεμικά Αγγλικά άπωλέ- 
σθησαν καί τριάκοντα φορτηγά, εξ δε Γαλλικά* ό 
Δουξ Καίμβριτζ, μετά τήν φονικήν μάχην τοΰ Ιν- 
κερμάν, καθ ήν μάρτυς τοΰ θανάτου τών ίπιστηθι- 
οτέρων φίλων του καί τών ικανότερων άξιωματικών 
τοΰ Αγγλικού στρατού, έπλεε τόν Εΰ'εινον, δτε ή 
τρικυμία τής 2 Νοεμβρίου έπήνεγκε τό τελευταίου 
τραύμα" ή τρυφερά καί εύγενής ψυχή του δέν έδυ- 
νήθη νά άνθέξτ) είς τήν τρομακτικήν έκείνην θέαν 
τής σκηνής τοΰ άδου. Σωθείς ώς έκ θαύματος 
έπαθε νόσον δυσίατον ό βασιλικός Π.ίγκηψ.

Αί Βουλαί ήνοιξαν τόν παρελθόντα μήνα καί έτος διά 
Β λόγου καταλλήλου είς τάς παρούσας περιστάσεις. 
Αί άρχαιρεσίαι εισέτι δέν ε’νηργήθησαν, διά τήν ελ- 
λειψιν τών Βουλευτών· δ μοσχομαγγισμό; ε’ιρίσκεται 
είς απελπισίαν. Λάκκον «όρυξε και άνέσκαψ-ν αύτόν καί 
Ιέμπεσεΐται είς βόθρον δνείργάσζτο.

’Εφημερίς τις, υπερασπιζόμενη λοξοϊδώς τδν 
μοσχομαγγισμόν, λέγει , δτι ό πρωθυπουργός 
δέν έπρεπε νά παύση τόν Κ. ‘Ρήγαν ή άφ’ ού είς 
δοποίει τόν πρέσβυν τής Γαλλίας ! ! άστεΐον τφ 
ο<τι! ώραία υπεράσπισες 1 ! έν ώ ή ιδία ομολογεί 
τήν έπί τοΰ Κ. ϊζούχλου αισχρότατη* κατάστασιν 
τής άγορονομία; καί αστυνομίας. Θέλεις νά κρί- 
νης, άναγνώστα,περί τούτου·, ΠερίελΟε τήν αγοράν, 
ε’πισκέψου τόν άρτον, τό κρέας,δλα τά εδώδιμα καί 
εύσυνίίδότω; άποφά’θητι, άν ποτέ ή άγορά εύ- 
οίσκετο είς τοιαύτην άρίστην κατάς·ασιν. Αλλως τό 
κατάλληλον τής εκλογής τοΰ δράστη.ίου Κ. Κρίνου, 
ώς εφόρου, αρκούντως έπιβεβαιοΐ τού; λόγου; μου’ 
έν μόνον πα άδ ιγμα φέρομεν· δτε κατά τό· 9optov 
τού παρελθόντος έτους ή τιμή τοΰ άρτου προσδιω- 
ρίσθη 46 τό χαρτσίσιον καί52τή;αης ποιότητος, ό 
σίτος τής τουρκίας έπωλεΐτο 39 ό κατώτερος καί 
40 ό καλήτερος, ή τιμή τοΰ άρτου έπί τής Διευθύν- 
σεως τοΰ Κ. Καλού είχε προσδιορισθή μέχρι τής 
20 Δεκεμβρίου τοΰ μέν χαρτσισίου είς 52 τής 
ά ποιότητος καί είς 58 τής β'. έν φ δ τουρκικός 
σίτος πωλείται 52 ό κατώτερος καί 54 ό καλήτερος.

Σήμερον ανατέλλει ό ήλιος τοΰ 1855,
ΑΣ ΕΤΧΗΘΩΜΕΝ.

Εύχόμεθα είς άπάσας τάς Κυρίας ειλικρίνειαν 
άλλήλαις περισσότερα*, έφάμιλλον τήν πρός τήν 
σπουδήν τάσιν τής είς τά κεντήματα άφοσιώσεως, 

νά μή λησμονώσι δέ, δτι τδ κάλλος δέν λέγεται 
κάλλος, άν δεν ήναι φυσικόν.

Εύχόμεθα κατ' έξαίρεσιν τάς βοώπιδας καί γλαυ- 
κάπιδας Κυρίας’Αθηνών, μελαγχολίαν άναμεμιγμέ- 
νην με μίκράν δόσιν άστασίας, διά τήν ποικιλίαν. 
Είς τά ρόδα νά μή μαρανθώσι ποτέ, είς δέ τάς 
Αμαζόνα; καλήν διασκέδασιν.

Εύχόμεθα είς τούς ύπουρχούς σύμπνοιαν, θέλη 
σιν, δραστηριότητα, δπως μή ναυαγήσωσιν, άιότι 
al γιΛιχαι των σχίσεις μετά τής ΑεατοΛής εζέ- 
Λιπον. 'Γό πράγμα σπουδαΐον ! ’ ! .

Εύχόμεθα είς τούς ύπουργικοΰς γερουσιαστής έ- 
πιτυχίαν όλων τών προτάσεων των, είς όέ τού; άν- 
θυπουργικούς νά ύπερασπισθώσι ζωηρώς τά ξυμφέ· 
ροντα τής μοσχομάγκας, νεκρά; ήδη κείμενης καί 
άπνοος.

Εύχόμεθα είς τούς έογολάβους ’Αθηνών, πολι
τικούς, στρατιωτικούς καί ναυτικούς, εγγάμου;, ή ά
νομους, είς τούς Κόμητας, Βαρόνους, Μαρκεσίους 
καί φιλοσόφους νά ύπομένωσι τούς μόχθους καί 
πόνους μετά καρτερίας, νά δεικνύωσι δέ πλειοτέραν 
κουφότητα καί όλιγωτέραν εύαισθησίαν, συστατικά 
πρός επιτυχίαν παρά ταΐ; πλείσταις τών Κυριών.

Εύχόμεθα είς τούς Βουλευτά; νά λαμβάνωσι τα- 
κτικώς τού; μισθούς των κατά μήνα, διά τήν πρόο
δον τού έθνους.

Εύχόμεθα είς τδν νεοδιορισθησόμενον υπουργόν 
τών έσωτερικών νά άξιωθή, ένεκα τών πατριωτικών 
αισθημάτων του, άφ’ δλων τών Δημοτικών Συμ
βουλίων άδαμαντί··ων δακτυλίων, ώς έτυχεν άλλος 
τις ύπουργός.

Εύχόμεθα είς τδν Διοικητικόν Αστυνόμον Αθη
νών καί Πειραιώς νά βαδίστ] τήν αύτήν εύθεΐαν 
όδδν, νά καταδιώκη τού; καταχραστής, δπου άν 
«σιν, είς παντοπωλεία, κρεωπωλεΐα ή εμπορικά κα
ταστήματα, νά έπιτηρή δέ τήν διαγωγήν τών ύ- 
παλλήλων του, ητις, μέ λύπην μας τό λέγομεν, 
κατά τό παρελθόν υπήρξε λίαν έπιλήψιμος.

Εύχόμεθα εί; τό* έφορον τή; Αγορά; τήν αυτήν 
δραστηριότητα, τιμιότητα καί άμεροληψίαν, ήν μέ
χρι τοϋδε έδειξεν, αδιαφορών διά τάς άδικους έ- 
πικρίσεις, καί μ ή λησμονών, δτι ή κατάχρησι; έξάρ- 
χεί έφ όλης τής αγοράς.

Εύχόμεθα είς τούς εμπόρους πλεώτερα κέρδη, 
είς τούς κτηματίας τήν σύστασιν βιομηχανικής 
τοαπέζης. Είς τούς αξιωματικούς ανώτερους καί κα
τωτέρους πίστιν καί άφοσίωσιν είς τήν Πατρίδα καί 
τδν Θρόνον.

Εύχόμεθα εί; τινα έφημεριδογράφον νά άναλάμ- 
ψη ή Έ.ΙπΙς του, είς άλλον έν τώ παρόντι Λίΰνι 
τελείαν επιτυχίαν τών Αρκτικών άλλά πατριωτι
κών διαλογισμών του, είς τού; λοιπούς, άπό ’Ara- 
τοΛής μέχρι δυσμών, ανεξαρτησίαν περισσοτε'ραν, εκ
τός τοΰ 'Ανεξαρτήτου.

Εύχόμεθα είς τούς οπαδούς τοΰ Ασκληπιού, νέους 
τε καίγέροντας, νά δείξωσι τήν αύτήν αύταπάρνησιν, 
ώς καί έπί χολέρας, αμοιβήν δέ ίσην τών μόχθων 
των.

Τέλος, εύχόμεθα πρόοδον καί έπιτυχίαν είς άπα- 
σαν τήν τάξιν τών πολιτών, έκτός τών Φαρμακο
ποιών, τών όποιων ή ευτυχία άποκτάται διά τής 
δυστυχίας τοΰ άνθρωπίνου Γένους.

ΕΤΘΤΒΟΤΑΟΣ.

ΠΟΙΗΣΕΙΣ.
A Ν Α Μ Ν Η Σ I Σ.

Ποδ; σέ έκλείψαν άστρου μου καί πά'Ίν ατενίζω, 
Κ’ είς παρελθούσης έποχής ονείρου; πτερυγίζω,

Διότι τό παρό* μου,
Δέν είναι ή άπαύγασμα τών πρώρν ήμερων μου. 

‘Οπότε δλος άφροντι; είς ρ=ΰμα εύτυχίας, 
Πλησίον σου διέπλεον καί είς εκστάσεις θείας

Κ’ άφάτους διετέλουν
Κ’ έβλεπον τάς ημέρας μου ώραΐαι ν’ άνατέλλουν. 

Ποσάκι; ύπδ τήν σκιάν χρυσής πορτοκαλέας 
Συνεκαθίσαμεν όμοΰ κ’ εί; λάμψεις φευγαλαίας

Τής αργυρά; σελήνης 
Τδ άρρωμα έπνέομεν ερώτων καί γαλήνης. 

Δεν ήμην τότε έπί γής· έθραύ-το ή υλη, 
’Ενεδυόμην πτέρυγας .. . καί σύ γλυκεία φίλη,

’Αγγέλλου είχες σχήμα . ..
Τάς άκοά; μου έθελγε πάς φθόγγο; σου και ρήμα. 

Κα! έρριεν ό βίος μας ώς ρύαξ τής έρήμου,
Καί εί; τήν σήν μετέβαινεν ή φλογερά ψυχή μου, 

Καί άνεζωπυροΰτο
Τδ πνεύμα μου, κ’ είς εμβριθείς μελέτα; άνυψοΰτο. 

Τότε ώ 1 τότ’ έξέπεμπεν έκλάμψεως σπινθήρας, 
Ήγγιζον ένθους τά; χορδά; τής νεαρά; μου λύρας, 

Κ* ή λύρα παλλομένη 
έψκλλεν άσματα ύπό σοΰ, φίλη, έμπνεομένη.

Καί άλλοτε σιωπηλοί έμένομεν ήρεμα
Τήν κεφαλήν σου έπ’ ε’μέ προσέκλινες καί βλέμμα 

’Εκφράσ-ως αρρήτου
Μ’ έτόξευες, κ’ έμέθυσκον τρυφής άνεκλαλήτου. 

Η μ’ έλεγες « σέ αγαπώ καί τής ψυχής μου πλεΐον, 
Καί άνευ Σοΰ άχάριτα θά ευρισκα τόν βίον,

Κ’ ένώπιόν μου κρύα
Η κτίσις θά παρίστατο καί δλη έρημία.» 

Καί τότε τδ ούράνιον, παρθενικόν σου δμμα 
Ανύψους πρδς σώνούρανών τό λαμπυρίζον δώμα,

Κ’ ώς εμπνευστο; Σίβυλλα, 
Χρησμόν έζήτεις εύτυχή εί; τ’ αχανή των κοίλα. 

Καί δέοσιν διάπυρον τά πάναγνά Σου χείλη, 
’Ανέπεμπον ιρ’ ήνοίγετο τών ούρανών ή πύλη

Κάί σΛεύματ’ αθανάτων, 
’Ελπίδας μάς έκόμιζον είς τά χρυσά πτε^άτων. 

Αλλ’ ώς νά προζ,σθάνεσο τήν προσεχή σου πτησιν, 
Εμελαγ·χόλεις, βλέπουσα τδν φοϊβον πρδς τήν δύσιν,

‘Οδεύοντα νά κλίνγ, 
Καί φώ; ωχρόν καί άσθενε; όπίσω του ν’ άφίνγε
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Λί διατί, μοί Ελεγες, Επί τής γής δέν μένει,
Ιύδαεμονία διαρκής, άλλ’ άπαντα μαραίνει,

‘Η πτέρνξ τοϋ θανάτου,
Κ’ ανακαλύπτομε» παντοϋ τά κρύα βήματά του;
0! έκτοτε τρισέρημα πολλά παρήλθον έτη,
Κ’ Εγώ μέ αναμνήσεις ζώ καί τέρπομαι είσέτι, 

Κε’ άρύομαι τό μύρονΤοϋ μαρανθέντος άνθους μου είς αύρας τών ζέφυρων.) 

Πρός τι λοιπόν είς ευτυχείς ημέρας ανατρέχω;
Είς μάτην φεϋ ί Τό παρελθόν άπέπτη καί δεν έχω. 

Έπί τής γής Εκείνην ,
Καί μέχρι τάφου σύντροφον θά φέρω τήν οδύνην, 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΜΑΡΤΣΙΑΟΥ.

0 ΖΗΑΩΤΟΣ ΔΡΑΠΕΊΈΣ 
θί μάταιοι· τήν τελευτήν τών χρόνων έξυμνοΰμεν, 
Κ’ είς τήν πικράν κηδείαν των μέ άνθη Εστεμμένοι, 
Με μειδιάματα φαιδρά λ άκολουθοϋμεν,
’Ενώ μαζή κ’ ή έρημος νεότης διαβαίνει! 
‘Ο χοόνος φεύγει καί ποτέ, ποτέ δέν Επιστρέφει· 
Αεν αποδίδει τήν στιγμήν ποτέ τήν λατρευμένην. 
Πέτα, και μέ τοϋ βίου μας τήν ανθοδέσμην στέφει 
Τήν φαλακράν του κεφαλήν είς σκέψεις βυθισμένην. I 
Νά κλαύσω θέλω τών θνητών τήν άπχισίαν μοίραν, 
Τό προσωπιίον τής ψευδούς χαράς νά διασχίσω· 
Αλλοι μέ ρόδα άς κοσμούν τών Εορτών τήν λύραν, 
’Εγώ — έν δάκρυ δι’ αύτοΰ; καί δι’ εμέ θά χύσω. 
ΤΩ νέα* μέ μειδίαμα αγάπης είς τά χείλη, 
Μέ ύψωμένον μέτωπον, ανύποπτος ώς βρέφος 
Τήν γήν διέρχεσαι· πλήν φεϋ ! ήμέοα θ’ άνατείλγ, 
Καί θά διέλθη τό χρυσοϋν τής γοητείας νέφος. 
’Αυέριμνος είς τή; ζωής τούς μυρισμένου; κήπους, 
Όμματα στρέφεις φιλικά καί στέφεσαι μέ άνθη· 
Φ-ύγει δ χρό<ος, έρχετχι ό θάνατος βραδύπους, 
Καί τής χλωμή; νεότητος τό άνθος εμαρανθη . . . 
ft, μ,ιδιώντος θύματος ή θέα μέ συντρίβει 1 |
Μλ μειδιά; τό αφελές, γλυκύ μειδίαμά σου. 
Είναι πικρά παραμονή τού γήρατος ή Ηβη, 
Καί ειρωνεία θλιβερά τή; μοίρα;, ή χαρά σου.
*Ω, ναί τής ανθοδέσμη; σου τά ρόδα άν μετρήση;, 
Είς πάσαν ώραν άνθος έν σβνμένο» θά θρηνήσφς.

ΑΧ1ΑΛΕΪΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ,

ΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΛΙΚΙΑΙ.

Ί1 ηαιίιχη ή.ίιχία.
Τό παιδιού δύναται νά η·αι πλήρες χάριτο;, 

κομψότητο; καί θελγήτρων, άν παρεζηγουμένη ανα
τροφή δέν κατέστησε τάς κινήσεις του βεβιασμένα;, 
ή δε αφελής φύσις Ανέπτυξε* άκωλύτως τά μέλη 
του, axt Εξησκήθησκν ταΰτα διά τών σωμασκιών, 
πϊτινές εΐσι κατάλληλοι χίς τήν τρυφερήν άλλά φι-| 
λοτάραχον καί εύμετάβλητον τή; ζωής ταύτην ήλι 
κίαν. Τά μέλη του έχουσι τά; χχριεστερχς, τού- 
τέστι τάς μάλλον φυσικά; αναλογία;· δέν Εδιδχ/θη 
αύτά, ύπό τή; Εθιμοταξία; νά λιγύζη καί Εντείνη 
«ίσε'τι καί νά τοϊς δίδρ κατά συνθήκην στάσεις

άλλοκότου;- ούτε επαχθείς Εργασία; τά έφθειρα», 
τά παρεμόρφωσχν, τά διέστρεψχν. ‘Η χείρ του δ»ν 
Εβάστασεν ιίσέτι αντικείμενα βαρέα- δ δέ τράχη
λός του δεν έκυψεν Επί τοϋ αρότρου ή τοϋ όκρίβαν- 
τος· ή δέ κόμη του, ύπό τής αφελούς φύσεως δια- 
τιθεμένη, φέρεται ύπό τών ά'Έμων, μήπω είσίτι 
παραδόξως ύπό τής τέχνης καί τοϋ χρόνου μετα- 
βαλοϋσα χρώμα, καί πολλάκις γελοιωδώς παρα- 
μορφουμε'νη· τό δέ δέρμα του δεν έχρωμάτισεν ό 
καυστικός Ηλιος, ούτε τό ψύχος διέρρηξε», ούτε κα- 
τυιγίς υπέρ τήν κεφαλήν του ε’πέσκηψε· τήν ζωήν 
βλέπει μόνον ώς δρόμον άνθόστρωτον· ούδένα κίν
δυνον ή δυστύχημα προβλέπει, ή Ολίψις ούτε τό 
πρόσωπόν του έρρυτιδωσεν, ούτε τήν εύγε'νειαν τών 
χαρακτήρων του Εξήλειψε, καί Εν αύτώ βλέπει τις 
τήν πρώτην καταγωγήν τοϋ βασιλέως τής φύσεως. 
Η δυσπιστία δέν κατέστησε τό μέν βάδισμά του 
Επισφαλές καί αμφίβολον, τό δέ όμμα ανήσυχο» 
και τό βλέμμα σταθερόν καί στυγνόν- τό πνεύμα 
τών προλήψεων καί φροντίδων άπηλλαγμένον, εύά- 
ρεστα μόνον σκέπτεται, καί φαιδράς μόνον συλ
λαμβάνει εικόνας· άν δέ τινε; Ελαφραί θλίψεις 
ταράττωσιν Ενίοτε τά; ωραίας ημέρας, αίτινες μόνον 
δι’ αύτό Επλάσθησχν, ούδεμίαν Εντύπωσιν κάμνου- 
σιν εϊς αύτό, ούδεμίαν ανάμν^σιν τώ άφήνουσιν, 
άλλά διασκεδάζονται άμα καί τά θλίβοντα αίτια 
διασκεδασθώσι. ί Τίνος έχει Ακόμη ανάγκην διά νά 
παραστήση τήν πιστοτέραν εικόνα τών χαρίτων, 
τής φαιδρότατος, τής εύαρεστήσεως καί τή; κομ

ψότητας ·,

Η Ν Ε Ο Τ Η Σ.

Ιίδη Εμφανίζεται ή λαμπρά νεότης, ή ήλικία 
αΰτη καθ’ ήν δ φυσικός καί ηθικός χαρακτήρ άνα- 
πτύτσονται καί έκτείνουσι τάς δυνάμεις των, καί 
καθ’ ήν αί εντυπώσεις καθίστανται βαθύτεραι παρά 
ποτέ, εάν συνοδεύωνται ύπό τής σκέψεως, τής δυ- 
νάμεως ταύτης ήτις μόνη δύναται νά προσηλώσει 
τάς ιδέας μας, νά καταστήσγι σταθερά τά αισθή
ματα ήμών καί όντως τάς εντυπώσεις αύτών νά 
προσήλωσή. Κατ’ αύτήν τά πάθη άρχοντας νά Εξα- 
σκώσι τό ταραχώδες κράτος των, κατ’ αύτήν τά 
πράγματα εύχερώς δεσπόζουσι τής ψυχής · ούδέν τό 
ασθενώς κινούν αύτήν, τά πάντα τήν ταράσσουαι 
βιαίως* δ νέος ζφ μόνον μέ όρμάς καί παραφοράς, 
εύτυχής άν αί παραφοραί του δέν τόν παρασύρουσι 
χλλαχοϋ, παρά μόνον έπί τής όδοϋ ήν μέλλει νά 
διατρέξη! εύτυχής δ'ταν αί χειοαγωγοϋσαι αύτόν 
σοφχί χείμες δέν άνχγκάζωνται νά σβέσωσι τό κατα- 
βιβρώσκον αύτόν πϋρ· άλλ’ είθε νά μή κατορθώνωσι 
νά τό σβένωσιν, άλλά μάλλον νά προσπχθώσι περε- 
στέλλοντε; αύτό νά τό διευθόνωσι πρός τάς ύψη- 
λάς άρετάς καί πρός πάν καλόν εφικτόν ύπό τής 

νεότητος !έξερχόμενος δ νέο; τής παιδικής ήλικίας, καθ’ ήν 
ο ίδένα άπήντησεν υπερασπιζόμενου κατ’ αύτοΰ,ούδένα 
φοβήσαντα αύτόν καί κατά συνέπειαν ούδέν έμπο- 

λείαν είς τής φαντασίας τάς πλάνας, είς Ελπίδάς 
ψευδείς, καί είς άλγηδόνας" όταν τό φοβερώτέρον 
τών παθών δήν έδέσποσε» αύτοϋ. Τό πάθος τούτο 
τόν δ:λεάζει, τω ζωγράφε! διά καλλίστω» χρωμά
των ολα τά πράγματα, καί παριστα είς τού; μαγευ- 
μένου; οφθαλμούς τοϋ νέου ώραιοτέραν καί φαιδρο- 
τέραν τήΓ φύσιν τόν άγει κατά τό φαινόμενον δι’ 
οδοϋ άνθοστρώτου· καί διά φαντασιώδους ισχύος τφ 
δίίκνύεε είς τό τέρμα τοϋ ολέθριου τούτου σταδίου 
ανοικτάς τάς θύρας τοϋ ναού τής εύτυχίας, ίνα τόν 
ύποδεχθώσι, καί θέσινέτοιμον παρά τό άντικείμενον 
τοϋ ό*εθρίου πάθους αύτοϋ· τό πάθος τούτο είναι 
ή Αρμίς ήτις ώδήγησε τόν Ρηνώδον Επί μαγευτικής 
νήσου, ή τις τόν Εκράτησε μακράν τών πολεμιστών 
του, τοϋ καθήκοντος καί τής δόξης του, καί ήτις, 
περιβάλλουσα αύτόν μέ άνθη, τόν ε’νέπλεξεν είςάλύ- 
σους τών όποιων τό βάρος μετ’ όλίγον ήσθάνθη.

ιΗ άγόριχη ήΜχία.

‘Ο Ανθρωπος κατά τήν ήλικίαν ταύτην άπο- 
λαύει άπάσης τή; ισχύος τοϋ νοός καί τοϋ σώμα
τος· τά θορυβώδη πάθη, τά πολλάκις ύπό τής 
μέθης συνοδευόμενα δέν εξασκουσιν Επ’ αύτοϋ τό
σην ΐσχύν ώστε νά ταράξωσι τό λογικόν του.

‘Η ζωογονούσα αύτόν θεία φλόξ λάμπει καθ’ 
ύλην αύτής τήν λαμπρότητα· ό νοϋς του θερμαι
νόμενος ύπό τοϋ πυράς τοϋ οποίου ίχνη άφλκεν είς 
τήν φαντασίαν ή τύρβη τής νεότητος, πάσαν Ε- 
ξασκεΐ τήν εξουσίαν του, καί τά πάντα καθυπο
τάσσει είς τήν δόναμίν του. ζΗ ψυχή το>, ζωογο
νούσα σώμα εντελές, τοϋ οποίου τά όργανα εύρί- 
σκονται είς πλήρη βαθμόν άναπτύξεω;, εν τφ ύ- 
ποίφ ή ισχύς καί ή εύκαμψία είσί συνηνωμέναι, 
καί τοϋ όποίου τάς όρμάς τά πάντα βοηθοΰσι, 
όρμα πρός τάς ύψηλοτέρας θεωρίας, Ανακαλύπτει 
τάς μεγαλητέρας άληθείας, Επιχειρεί, έκτελεΐ καί 
φέρεε είς πέρας τά μεγαλήτερα έργα· τότε ό άνθρω
πος, Αληθές έμβλημα του μεγαλείου καί τής ισχύος, 
Εγείρων τήν κεφαλήν του ορθήν καί σεβαστήν Επί 
σο'ιματος εύρώστου καί έσκληρημένόυ ήδη, β’δίζει, 
δμλεϊ, πράττει, ώς κύριος τής φύσεως, τήν εξουσιά
ζει, καί τήν καθιστά όπηρέτιδα τών εύγενών τον 
σκοπών.

’Αλλ’ Εάν τά μωρά τής νεότητος πάθη δένκα- 
τεσπάραξαν τήν ψ>χήν του, αύτη άκόμη δύναται 
νά γείνιρ λεία παθών Επίσης έπιφόβων, ήττον μέ* 
ζωηρών, άλλά μάλλον σταθερών.Ή φιλ οδοξία πλασ
τεί πρό τών οφθαλμών του στεφάνους άπαστρά- 
πτοντας παντοειδείς· τόν παρασύρει είς άκανθώδείς 
όδούς καί τόν παροτρύνει νά δράμτι πρός τό φα
εινόν τέρμα δπερ τώ δεικνύει, τέρμα απατηλό» 
• αί φανταστικόν φεΰγον τόν πλησιάζοντα, καί- 

ε’ξαφ ανιζόμενβν εϊς τό» τείνο»τα τήν χεϊρα νά τό Εγ 
χίσφ Ακολουθεί τής σκληράς φιλοδοξίας καί τής μα- 
Ταίαν δόξες τήν όδόν καί μελετά σκοπού; φονικούς- 
Χαλκεύει άλύσου; διά τόν γείτονά του, τοϋόποίου τό 
μόνον έγκλημα είναι ότι εύρεθη πολύ πλησίον αύ
τοϋ. όρμά πρό; τά όπλα· οξύνει τόν φονικόν εεό-

δών αίσθανόμενος τάς δυνάμεις του όσ/μέραι άνα- 
πτυσσομένας, διανοούμενος δτι άκαταπαύστως αύ- 
ξάνουσι καί πρός ούδέν κώλυμα παραβαλων αυτά;· 
σκεπτόμενος δτι τίποτε δεν δύναται να εξισωθγ 
αύτάϊς, νομίζων δτι τά πάντα όφ=ίλουσι νά Εξομα
λύνονται ένώπιόν του, υπερήφανος, άκαταδάμαστος, 
καί έπιθυμών όλοσχερώς νά άποτινάξγι τόν ζυγόν 
ΰφ’ θν ή αδυναμία του τόν υπέταξε καθ’ ολην του 
τήν νηπιότητα, ό νέος είναι ή είκών τή; Ελευθέριας 
καί Ανεξαρτησίας. Φεύγει παν ο,τι αναπολεί είς αύ
τόν τήν δουλείαν του, πάν τό δυνάμενον νά παρα- 
στήση τήν προτέραν του υποταγήν περιφρονεΐ δια 
μονήν περιωρισμένην, ένθα τό σώμα καί τό πνεύμα 
του στενοχωροϋνταΓ τέρΛετάι εντός Εκτεταμένη; 
πεδιάδος, δπου δύναται έλευθε'ρως νά εξασκήσν, 
τάς δυνάμεις του τρέχων, τό θάρρος,τόν αδάμαστου 
δαμάζων ίππον, τήν Επιδεξιότητά του γυμνάζων 
αύτόν, καί τήν καρτεροψυχίαν νικών καί φονεύω» 
θηρία.

Σφαδάζει ήδη Επί τής γής τήν οποίαν δύναται 
νά διατρέξη, κινεί τά εύρωστα μέλη του, δοκιμάζει 
νά μετακινήση βαρέα Αντικείμενα, καί νομίζει δτι 
κατώρθωσέ τι άνατρέψας άνδρείως τμήμα βράχου, 
εύρώστως καταβαλών δένδρον, ή τρέχων ν’ άπε- 
ράση τούς κϋνάς του. Οί Χαρακτήρες του δεν εί
ναι πλέον είκών τής χάριτος καί κομψότητος, ώ; 
Εν τη παιδικφ ήλικία, άλλά ή είκών τής ΰπερη- 
φανίας. Τό σώμα, ούτινος οί μυώνες διαγράφονται 
ήδη ίαχυρότερον, έχει όρμήτικήν καί ίσχυράν ζωη
ρότητα άναγγέλλουσαν τήν υπεροχήν του· ή κόμη του 
μαυρισθεϊσα ύπό τοϋ φλογερού ήλιου , ουτινος άρε- 
σκέται καταφρονών τά βέλη, είναι μακροτέρα καί 
πυκνοτέρα· οί όφθαλμοί του πλήρεις πυρές άστρά- 
πτοντος ύπό θάρρους· οί βραχίονές του είναι ήδη 
νευρωδε'στεροι, όχι άπό Εργασίας ωφελίμους άλλά 
άπό ίδιοτρόπους· τό βάδισμα του είναι ασφαλές, 
ή κεφαλή του όρθία καί δ τόνος τής φωνής του 
θετικός· ομοιάζει υίόν τοϋ Ηρακλέους προωρισμένον 
να κι φ χό ρόπαλόν του καί νά ζαταβάλλ·/! τέρατα, 
όρμητικός, φιλοτάραχος επίσης ώς καί τό παιδίον. 
άλλα πάντοτε σφοδρώς συγκινούμενος, παραφερό 
μένος είς παντός νέου άντικειμένου θέαν, κατά πά
σαν στιγμήν μεταβάλλων θεσιν, σκοπούς καί επι
θυμίας, υπερπηδώ» πάνα τά Εμπόδια, ανυπόμονος εί; 
πάσαν αναβολήν τίς δύναται νά έμποδίσφ τήν ορμη
τικήν καί πλάνητα πορείαν του ; Μόνη τής καρ 
δίας του ή φωνή ισχύει νά τό» άναχαιτίσφ* ή φύσις 
ήτις όμιλε! ίσχυρότερον είς τήν καρδίαν του δλω» των 
περικυκλούντων αυτόν τόν παρακινεί νά άναγνω- 
ρίζφ, νά άγαπά καί νά σέβεται τήν φωνήν τοϋ γεν- 
νήσαντος αύτόν καί επιμεληθέντος νήπιον όντα* ό 
νέος όμοεάζει λέοντα φερόμενον ύπό ροδοπλέκτου 
«λύσο υ, καί ούτε διανοούμενον νά συντρίψη τα 
τρυφερά του δεσμά. Εύτυχής ό νέος όταν ή πα 
τρική στοργή είναι ό μόνος κατά τής δρμής του χα 
λινός, δταν τά κινδυνώδη καί όρμητεκά πάθη τόυ 
δίν κατεκυρίευσαν τήν ψυχήν του, κατά τήν παρά
φορο» ταύτην ήλικίαν, καί δε» παρέδοσαν αύτήν
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δηρον' πορεύεται, την φλόγα άνά χεϊρας κρα- 
τών, νά δρ'ψη έν τω μέσω τών βδελυγμών άδικου 
καί βαρβάρου πολέμου αίμορφύρτους δάφνας· κα
θισμένος έπί τών καπνιζόντων ερειπίων κατεστρα- 
μένης πόλεως, περικυκλούμενος άπό άτυχή θύμα
τα τοΰ μανιώδους πάθους του, θ-ωρεΐ μέ αγρί
ους καί σκληρού; οφθαλμού; τήν καλύπτουσαν τά 
πέριξ αύτοϋ έρήμωσιν καί τών κατορθωμάτων 
του τεκμήρια εί.αι ό θάνατο; καί ή καταστροφή. 
Αλλοτε! άπληστο; χρυσού καί ανωφελούς πλούτου 
όποιους κινδύνους δεν καταφρονεί διά νά χόρτα
ση τήν κτηνώδη τον απληστίαν ; Είς τήν θηριώδη 
λύσσαν του χύνει τό αίμα ολοκλήρου νέου κόσμου, 
τόν όποιον άνεκάλυψε μέν ή μεγαλοφυια ούχί Ο
μως καί διάνα καταστή τό θέατρον τών φρικωδε 
«τερών άνοσιουργιών, ούτος τόν μεταβάλλει είς εά 
ρύχωρον έρημον, ακολούθως κατεργάζεται τά ά- 
πανθοωπότερα κακουργήματα έπί έκτάσεως απεί
ρου τού αρχαίου κόσμου, υποβάλλει τούς κατοί
κους του είς τόν ζυγόν, καί βεβαρυμένους άπό άλύ- 
σεις τούς μεταφέρει είς τόν υπ’ αϋτοΰ τοϋ ίδιου 
έρνμωθέντα νέον κόσμον, έκ τοΰ όποιου νομίζων, 
έν τη <<ρρονι μανία του, οτι θέλει βλαστήσει χρυ 
σός, τόν ποτίζει μέ αίμα.

’Αφ* έτέρου, ή δόξα καί ή αρετή πολλάκι; τό 
προσκαλοϋσι νά διατρέ'η οδόν διάφορον, διακοπτο- 
μένην μέ» ύπό πολλώ» βαράθρων, άλλ’ ή; τό τέρ
μα άντί νά η·αΐ φαντασιώδες παριστά εικόνα ίε- 
ράν τή; κοινής ώφελείας. Τότε, ‘Ηγεμών δί
καιος, άγαθός καί γενναιόφρων, απονέμει τήν ειρή
νην καί εύδαιμ.ονίαν εϊς τόν κόσμον αριθμών τάς 
ήμέρας τής ζωή; του διά τών ευεργεσιών του. Αλ
λοτε δέ παρηγόρου θρησκείας ιεροφάντης διανέμει 
τά ουράνια αύτή; δώρα, ή φύλαζ νόμων ιερών τής 
κοινή; ιδιοκτησίας καί ασφαλείας, άνταμείβεται 
διά ι ών κατανυκτικών ά»ευφημίων τών συμπολι 
τών του τούς οποίους υπερασπίζεται καί παρηγο- 
ρεΐ· ή ενθαρρύνει τήν γεωργίαν, τό έμπορων καί 
τάς έπωφελεΐς τέχνας, καί τάς παρακινεί νά 
γονεμοποιήσωσι καί κατοικίσωσι χώραν άκαλ 
λιέργητον, διά δέ τών ευεργεσιών του, τής έργασί- 
ας, καί τής παιδείας του συνάπτει τά μάλλον 
μεμακουσμένα κράτη, τά πλουτίζει διά τών φρον
τίδων, τά προστατεύει διά τής πολεμικής του ι
σχύος, τών στρατιωτικών του προτερημάτων, τών 
ηρωικών του αρετών, δίδει νέα» ώθησιν εις τάς ώ 
ραίας καί ήδονικάς τέχνας, τέρπει τούς όμοίους 
τούς όποιου; συνάπτει, πραΰνει τόν χαρακτήρα 
αύτών, καί καθιστών αύτούς ειρηνικούς, τούς έμ 
πνέει ζάς προσφιλέστερα; τών αρετών, καθησυχάζει 
τά βάσανά των δϊ αθώων απολαύσεων, τοϊς άνα- 
μιμνήσκει τού; αρχαίους αύτών ήρωας, τούς ένδό- 
ζους πολεμιστής, δ,τι καλόν έποαξαν ή διενοήσαν- 
το. Αποσυρόμενος τέλο; είς ειρηνικόν τι άναχωρη 
τήριον, συμβουλευόμενος έν χρυπτφ τήν φύσιν, απο- 
βαλών, διά νά είπω ουτω, τό θνητόν περίβλημα, 
ύψούμενο; υπό τήί μεγαλοφυια; καί τής μελέτης

του άνακαλύπτει καί δεικνύει είς τού; όμοιους 
του τάς μάλλον έπωφελείς καί τάς 
κρύφους άλ/,θείας. -------

ΤΟ ΓΗΡΑΣ
’Εάν ό άνθρωπος, φθάσας είς τήν 

λικίαν απολαύει δλων τών ψυχικών 
κών του δυνάμεων, έάν τότε άφίχθη 
λοτέραν βαθμίδα τής ίσχύο, αύτοϋ, 
άρχεται νά παρακμάζη, αί ψυχικαί αυτού δυνάμει; 
όσημέραι εςασθενοϋσιν, ή δέ σωματική του ισχύς

μάλλον άπο-

άνδρικήν ή- 
καί σωματι- 
είς τήν ύψη- 
μετ’ όλίγον

μεταβαίνει εί; τό γήρα;. Είθε ή δλων 
σεβασμών άςία κατάστασις αυτή νά

από τών οφθαλμών μα; δάκρυα, 
εις το σταΰιον παρουσιαζόμε»ος γέρων

>ν 
είθε νά δίατνρή είσέτι σώ· 

ύπό κόμην πολιάν, μέτωπον 
_ιΰν 

οΰ; δυνατού; 
ηναι πλήρη; σύμπαθείας καί

έλαττοϋται, 
ήμών τών 
διανύση τό στάδιόν τη; θέλγουσα μόνον ημάς καί 
άποσπώσα

Είθε ό
νά φέρη μεθ’ έαυτού τήν σκέψιν καί τήν οδηγό· 
λαμπάδα τής πείρας· ε"' 
μα ρωμαλέον, καί 
πάντοτε σεβαστόν· είθε νά όμοιάζη νηοαιάν δρΰ 
. ,γ > , , , ’ 1 ' Γυποστηριζουσαν μετ ισχύος εισετι 
κλάδου; της· είθε νά 
έλέου;· είθε τά δεινά άτινα ύπέστη, ή πείοα ήν ά- 
πέκτησε περί τής ανθρώπινης αδυναμίας και περί 
τών παντοειδών κινδύνων οίτινες περικυκλοΰσι τόν 
πλησίον του, νά πληρώσι τήν καρδίαν του γλυκεί
ας φιλανθρωπίας· είθε νά εύσπλαγχνίζεται καί νά 
συγχωρή· είθε ή καρδία του νά μή παύση ν’ άκού» 
τήν φωνήν τή; φύσεως.

Ποσω προσεκτκώ; πρέπει νά βλέπωμεν τήν ει
κόνα ταύτην ήτις έωνει τήν αδυναμίαν τής τρυ
φερά; νηπιότητο; μετά τοϋ μεγαλείου καί τής αν
δρικής ηλικίας, καί μετά χαρακτήρας προσέτι μάλ
λον κατανυκτικοϋ, μάλλον αγαστού, μάλλον ιερού! 
Πόσον ενδιαφέρει ημάς δ,τι λέγει ό γέρων, δταν 
λόγοι πραότητος έξέρχωνται τών χειλέων αύτού 
ύπό περιπαθούς συμπάθειας μόνον άνοιγομένων ! ό 
γέρων είναι θεός παρήχορο; παριστών εϊς τά τέ
κνα του ζώσαν εικόνα τοϋ λατρευομένου Θεού, διά 
νά τοϊς άπονέμη τάς εύλογίας του, νά τούς βοη- 
θή διά τών συμβουλών του, νά τού; ένθαρρύνη διά 
τή; περιπαθούς αύτοϋ στοργής, δταν λαμβάνη 
άπό τήν αγάπην καί εύγνωμοσύνην αύτών τάς πε
ριθάλψεις τά; όποιας άπαιτοΰσι τά δεινά του.! 
Καί ποία καρδία όέν κατασπαράσσεται, έάν ό σε
βάσμιος γέρων αναγκάζεται νά κλίνη τήν έξησ- 
θενημένην του κεφαλήν ύπό τό βάρος τής αθλιότη
τας ή τής κακοδαιμονία;;
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περιΑηψις.

‘Η Καλΰβη τού ΓερωΟωμά.—Μελέτη περί των αίτιων 
τής άκμής καί παρακμής τής ’Αρχαίας ‘Ελλάδος. — Τό 
•Ρόδον ποΰ μοσχοβολά δέν μοιάζει στό χορτάρι (δράμα) 
— Χρονικά. — Ποιήσεις.— ΑΙ τέσσαρες τοΰ άνθρωπον 
ήλικίαι. —

Είκονογραφίαι. —
‘Η καλύβη τοΰ ©ωμα. — Ή ’Ελίζα. — ‘Η Διαθήκη 

τοΰ Εύδαμίδα. —


