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0 ΕΡΩΣ ΕΝ ΤΩ ΓΑΜΩ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ TOT Κ. ΓΥΙΖΩΤΟΤ.

(Συν έχεια, ίδε φυλ· 6 3).

VII.
Επήλθε τέλος πάντων ή ήμέρα, χαθ ήν δ μέν 

βασιλιύ;, Η και μή ίρεσκόμενος είς πολιτικήν 
παράτολμον, τδ δέ κοινοβούλιον, εί καί μοναρχι
κόν είλικρινώς, δεν ήδύναντο πλέον νά συζήσωσι, 
καθότι τδ μέν έθνικδν κόμμα άπήτει παρά τοΰ 
Καρόλου Β. ν’ άποκλείση τοΰ θρόνου τδν Αδελ- 
φόντου, καί νά καταστρέψη ουτω, διά τών ιδίων 
αύτοΰ χειρών, τήν μοναρχίαν, ό δέ Κάρολος άπή- 
τει παρά τοΰ έθνικοΰ κόμματος νά υποταχθώ ό- 
πωσδήποτε είς ήγεμόνα, δστις διαρρήδην έπε- 
δίωκε τήν καταστροφήν τής θρησκείας καί τοΰ 
συντάγματος τοΰ τόπου. Ουτω λοιπδν πρδς τά 
έσχατα βαίνοντες άμφότεροι άπεφάσισαν ό μέν 
βασιλεύς ν’ άποπειραθή δπως τυραννήση, τδ δέ ί- 
θνικδν κόμμα, δπως έπαναστάτήση τδν τόπον.

Τήν στιγμήν τής κρίσεως, ίν ξτει 1681, δτε τδ 
τελευταίον δηλονότι τοΰ Καρόλου Β’. κοινοβούλιον 
διελύθη, δύω άνδρες ήτοι ό λόρδος Σιαφτεσβο.ρύ 
(Shaftesbury) καί δ λόρδος ί·οόσσιλ, ήσκν έπί κε
φαλής τής άντιπολιτεύσεως. Καί δ μέν Σιαφτεσβου- 
ρυ γέρων ήδη, ητο φιλόδοξος, ακάματοι άμα καί 
διεφθαρμένος' διεφθαρμένος δι’ όλων τών πηγών 
τής διαφθοράς, ήτοι διά τής αύλής, δ.ά τή; εξου
σίας, διά τοΰ δήμου καί έξησκημίνος έκ νεότη
τας νά ζητϊ) καί εΰρίσκη τήν τύχην του διά τών 
ραδιουργιών καϊ τών συνομωσιών' ήτο τολμητίας 
καί ιΰκαμπτ|ς, όξύνους καί ίφευρετικδς, ίπιβλη- 
τικδς έπί τών ανθρώπων, Ικανδς δ’ έξίσβυ νά υ
πηρέτη καί νά βλάπτη, ν’ άρέσκη καί νά περι- 
πλέκη τά πράγματα, άφωσιωμένος εν τουτοις ές 
υπερηφανίας καί ίκ πρόνοιας εις τδ τών διαμαρ- 
τυοομένωΰ <χί ίθνικδν κόμμα , οπιρ έθεω- 
ρει ώς ίσχυρώτερον καί ώς μέλλον μέχοι τέλους 
νά έπικρατήσρ· ήτο δέ άποφασισμέρος νά διάσω
ση ίν πάση περιστάσει τήν ζωήν του, δπως συλ- 
λέξη τους καρπούς τών ραδιουργιών του, ή τάς έ- 
παναλάβη. 0 δέ λόρδος Ροόσσελ, νέος ετι, ητον
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ειλικρινής, ζωηρός, άπειρος, άκαμπτος, καρδιας 
πλήρους πίστεως καί τιμής, εύσυνείδητος ω; ,συνω
μότης καί πρόθυμός νά προσφερφ τήν ζωήν του 
υπέρ τή; αύτοΰ Ιδέα;, άλλ δλω; άνεπιτηδειος να 
εύδοκιμήση ή νά σωθή έχ παντός τρόπου. Εχ τών 
δύω άρα τούτων άνδρών, τών μετά διαφόρων 
πρδς άλλήλους ιδιοτήτων συνυποχρεωθέντων εις 
τήν έπιχείρησιν, εύκολο» ητο να προϊόν) τις, 
πάτερο; έν μεν επιτυχία ίμελλε νά ηναι τό όρ 
γανον, έν δέ αποτυχία τδ θϋμα.

Οί συνωμόται συνήρχοντο ένίοτε, οϋχι όμως 
οΐ αυτοί πάντοτε, χαθότι ίδυσπιστουν αλλήλοις 
καί δεν συνεξηγοΰντο περί τοΰ τελικοΰ ένδς έκα
στου αυτών σκοπού. Καί ό μεν Λόρδος Ρουσσελ 
έσχεδί&ζεν άντίστασιν ένοπλον κατά τής βασιλι
κής τυραννία;, άποδεχόμενος ίσως εν τώ βάθϊΐ 
τή; ψυχής του, χωρίς νά τδ όμολογή,τά; συ’-επειας 
τοιαύτη; άποφάσεως, δ δέ λόρδος Σιαφτεσοονρυ, 
εύκρίνέστερος έν τώ σχέδιον του προητοιμαζεν εκ 
παντος.τρόπον τήν τοΰ βασιλέω; πιώσιν και τήν επι 
τοΰ θρόνου άνάβασιν άλλου παρά τδν νόμιμον 
διαδόχου. Τινές δε εμελετων αίφνιδίαν προσβο 
λήν και τήν δολοφονίαν Κάρολου τοΰ Β ., ετεροι 
δε δημοκρατικοί έρρέμβαζον έπί τή ελπιδι τής 
πεαγματοποιήσεως τή; επιθυμίας των. Προδοται 
δε τινες μεταξύ αύτών, είτε διότι ησαν πωλημε- 
νοι είς τήν αυλήν, είτε διότι ή Ηλον ν απνφυ- 
γωσι τδν κίνδυνον, ήσαν έτοιμοι ν ανακαλυψωσι 
τδ μυστήριον. Εν τινι συνεδριάσει τών συνωμο
τών, ΐδών ό λόρδος - Ρουσσελ εισερχόμενου μετά 
τοΰ Συνταγματάρχου Σίδνεϋ καί τοΰ Κ. Αμπδεν, 
τδν λόρδον όουαρδ', άνδρα τδν δποϊον κατεφρόνει. 
« Πώς μεθ ήμών ό πανοΰρ (ος ούτος ; * ειπβν ά· 
ποσυρόιαενο; τής συνεδριάσεως πρδς τον στενωτα- 
τον αύτοΰ φίλον Λόρδον Εσσεζ. Ούτος όμως εχων 
καλλιτίραν περί τοΰ όουαρδ ΐδεάν έσταμάτισε 
τδν λόρδον Ρουσσελ, άγνοών ότι μετ ολίγον ή 
μαρτυρία εκείνου άμφοτέρους έμελλε ν άπολέσφ.

’Ολίγας ήμέρας βραδύτερο? δ Λόρδος Μόρδωντ, 
ένθερμος μέν βασιλικός καί άμέτοχος συνωμοσίας, 
πλήν ευνοϊκότατος πρδς τδν λόρδον Σιαφτεσοουρύ, 
εύρίσκετο παρά τή έρωμένη τοΰ βασιλέως, τή 
δουκίσση τοΰ Πορτσμούθ, μετά τή; οποίας, ϊνα 
ποοαχθή, είχε συνάψιρ μυστικήν καί οίκειοτάτην 
σχέσιν, δτ αίφνης άναγγέλλεταε δ βασιλεύς καί 
μάλιστα δτι ήτον ήδη έπί τής κεφαλής τής κλί- 
μακος. 0 Δούκισσα δρομαίως κρύπτει τδν Μορ
δώντ έν τινι παρακειμένου δωματίιρ, δστις ίκ πε
ριέργειας καί έκ μικρας ζηλοτυπίας ϊσως, παρα
τηρώ? διά τή; δπής τοΰ κλείθρου, είδαν εισερχόμε
νου τδν λόρδον όουαρδ, δστις έμεινε πολλήν ώραν 
καί χαμηλή τη φωνή συνδίελέχθη μετά τοΰ Βα- 
σιλέως, πλήν δ Μόρδωντ δέν ήδυνήθη ν άκούσν) τι. 
’Αφοΰ δε δ βασιλεύς άνεχώρησεν, δ Μόρδωντ ά- 
πολυθείς άνέβη έπ οχήματος, έτρεξε πρδς τδν 
Σ.αφτεσοουρύ καί τδν έπληροφόρησε περί τών ό
σων είδε. « Είσθε βέβαιος; » τδν ήρψτησεν δ κό
μης, βλέπων αύτδν ασκαρδαμυκτί,

— Βεβαιότατος, άπεκρίθη. — Λοιπόν, μυλόρδε, 
είσθε τίμιος νέος καί δέν στέργετε νά μ άπα- 
τήσετ». Αν ουτω; έχη πρέπει ν αναχωρήσω ταύ
την τήν εσπέραν. · Πραγματικώς τήν αύτήν έκεί- 
νην έσπέραν έγκατέλϊπε τόν ο'ικόν του ό λόρδος 
Σιαφτεσβουρύ καί έκρύβη άλλαχοΰ, έν αύτώ τφ 
Λονδίνω. Τήν επιούσαν έξεδόθη κατ αύτοΰ ένταλ
μα συλλήψεως, άλλ ούτος μετ ολίγα; ήμέρας έπι- 
β.βασθείς είς πλοϊον ίν Χάρβισχ, κατέφυγεν εις 
όλλανδίαν, δπου ήτο πεπεισμένος οτι έμελλε νά 
εύρη, άσυλον καί τιμωρόν παρά τώ Πρίγκ,ιπι τής 
’Οράνζη . Επειδή δ ώ; καγγελάριος ύπεκίνησε 
καί ύπεστήριξε τόν κατά τή; όλλανδίας πόλε
μον, έπαναλαβών πολλάκις « Η Καρχηδουν πρέπει 
νά καταστραφή » ό δήμαρχος τοΰ Αμστελοδάμου 
παρ ού έξητήσατο δι^μονητήρ.ον, άμα άφίκε- 
το εις τήν πόλιν, τόν άπεκρίθη · Η Καρχη- 
» δών μή καταστραφεϊσα εισέτι, ευχαρίστως δέ
ν χεται είς τά τε’χη αύτής τδν λόρδον Σιαφτεσ- 
» βουρύ «.

Σύγχρονα τώ κατά του λόρδου τούτου ίκδο- 
θέντι έντάλματι, διετάχθη ή τοΰ λόρδου ίούσσελ 
κβάτησις καί ή ενώπιον τοΰ συμβουλίου προσαγω
γή. 0 κομίσα; τήν διαταγήν έπαρουσιάσθη εί; τήν 
κυριωτέραν πόλην τή; οικίας, ένώ έτέρα τις πύλη, 
όπισθεν τή; οικίας, έκ σκοπού ϊσω;, έμενε» ελεύ
θερα’ ήδύνκτο άρα νά δραπετεύσφ, άλλά δέν ή- 
θέλησε είπώ', ότι ή δραπέτευσί; του ήθελε θεωρη- 
θή ώ; ένοχή, καί δτι ούδέν έπρηξε δυνάμενον νά 
τφ έμπνέη τρόμον περί τής δικαιοσύνης τή; πα- 
τρίδος του. ’Εν τούτοι; έπεμψεν έν τάχει τήν Λαδύ 
Ρούσελ ινα συμβουλευθή περί τοΰ πρακτέου τούς 
κυριωτέρους φίλου; του, οίτινες στηριζόμενοι. έπί 
τών πληροφοριών, τάς οποίας ίκ μέρους του τοΐς 
έχορήγησεν, συνεφώ-ησαν νά μή δραπετεόσ’ρ. 0- 
θεν ένεφανίσθη ένώπιον τοΰ Βασιλέως έν συμ- 
βουλίω « Ούδεμία υπόνοια καθ’ υμών υπάρχει, «εί- 
πεν ό Κάρολος, δτι είχετε σκοπόν τινα κατά 
» τοΰ προσώπου μου, έχω όμως ίσχυράς άπο-
• δείξεις περί τών κατά τή; κυβερνήσεώς μου 
» σκοπών σας ». Μετά πολύωρον άνάκρισιν δ 
λόρδος Ροΰσελ εστάλη εις τδν Πύργον, δπου εισ
ερχόμενος είπε τφ θαλαμηπόλιρ αύτοΰ Τώντον, 
δτι είναι ήδη άποφασισμένον νά τώ άφαιρέσωσ; 
τήν ζωήν’ τούτου δέ εξηγούντο; τήν έλπίδα δτι 
οί ίχθροί του δέν θέλουσιν ευδοκιμήσει, ΰπέλαβε 
■ Θέλουν ευδοκιμήσει’ ήρχισεν ήδη νά χορεύν» ό
• διάβολος ».

Δέν σκοπεύω νά περιγράφω ένταΰθα τήν με- 
γάλην καί διάσημον αύτήν δίκην’ έπιθυμίαν μό
νον έχω νά έκθέσω τδν οικιακόν βίον τοΰ 
ζεύγους τούτου, τάς προσωπικά; αυτών σχέσεις 
καί τά αμοιβαία αύτών αισθήματα έν ταϊς ήμέ- 
ραις τής θλίψεως, ή τη; ευδαιμονία; αύτών.

Η Λαδύ ί’οΰσσελ, άμα ίκρατήθη δ σύζυγός της, 
ήσχολήθη μετά ζέσεως συντόνου, έμμόνου καί εμ
παθούς συνάμα είς τά περί τών μέσων, άτινα νά 
τή χρησιμεύσω^ ήδυναγτβ. δ,κθόλσή δ» τδ

καπενθήμερον διάστημα, τδ μεταζύ τής κρατή- 
σεως καί τής δίκης μεσολάβησαν, υπήγαινεν, ήρ- 
χετο, έγραφεν άνενδότως, συνεκέντρου πληροφο
ρίας, υποστήριζε τδ θάρρος τών θορυβουμένων φί
λων, ύπεθέρμαινε τά συμφέροντα τών άδιαφόρων 
καί περιεζήτει τρόπου; καί μέσα ένεργεία; έν 
δσω αβέβαιος ή τύχη ϊστατο, καί σωτηρίας πι
θανότητας έν τή έσχάτη δυστυχ'α. Εν δε τή 
ιδέα ίνό; έκαστου τοσοΰτον άπολύτως καί έναρ- 
γώς σννεταυτίζετο πρός τδν λόρδον Ρούσσελ, ώστε, 
δτε ούτος παρεπονεθη, δτι δέν τώ έκοινοποίη- 
σαν τδν κατάλογον τών ένορκων, ό τοΰ δικαστη
ρίου πρόεδρος καί b Είσαγγελεύς έθεώρησαν εαυ
τούς δικαιολογημένους, άφοΰ απέδειξαν ότι ή Λαδύ 
έλαβε τών όνομάτων γνώσεν. Τήν παραμονήν τής 
ήμέρας, καθ ήν νά έμφανισθή έμελλεν ενώπιον 
τοΰ δικαστηρίου τών ου εδρών, ή Λαδύ ‘Ροΰσ
σελ έγραψε πρός αυτόν’ · Φρο'.οΰσιν οί φίλοι σου, 
·» ότι δύναμαι κατά τι νά σέ χρησιμεύσω, πα
ν ρευρισκομένη είς τήν δίκην σου’ είμαι έτοιμη’ 
» τδ έπιθυμ ώ ζωηρώ;’ ή άπόφασίς μου είναι στα- I 
» Οερά’ σ’ ίξορκίζω άς ήναι καί ή έδική σου δ- 
» μοία. Πιθανόν νά μή μέ τδ έπιτρέψη τό δικα- 
» στήριον, άλλά σύ άφες με νά τό άποπε·ραθώ ». 
Τήν 13 Ιουλίου 1 683, ή συζήτησις ήρξατο" τδ 
άκροατήριον ήτο συμπεπυκνωμένον — « Δέν έ- 
» χομεν θέσεις νά καθήσωμεν 9 έλεγον οί δικη
γόροι. 0 λόρδος ‘Ρουσσελ ίζήτησε κονδύλιον, με
λάνην καί χάρτην, όπως κρατήση σημειώσεις’ τώ 
έχορήγησαν άπαντα. « Δύναμαι νά έχω τινα, ϊνα 
» γράφη καί βον,θή τήν μνήμην μου ; » Είπε». 
— « Μάλιστα, Μυλόρδε, ένα τών ύπτρε-.ών σας. 
* — Ιδού ή σύζυγός μου έτοίμη νά μέ βοηθήση ». 
—- Η Λαδύ ‘Ρουσσελήγέρθη ίνα έξηγήση τήν συγ- 
κατάθεσίν της, άπαν δέ τό άκροατήριον συνεκι- 
νήθη ίκ συμπάθειας καί σεβασμού — « Αν ή 
» μυλαδύ εύαρεστήται νά λάβφ τόν κόπον, έχει 
» τήν άδειαν, » είπεν δ πρόεδρος. Δι όλης τής 
συζητήσεως ή Λαδύ ‘Ροΰσσελ έμενε πλησίον τοΰ 
συζύγου της, δ μόνος γραμματεύς καί ό άγρυπνό- 
τερος αύτοΰ σύμβουλος.

Η απαγγελία τής μοιραίας τοΰ δικαστηρίου ά- 
,ποφασεως δέν ήλάττωσε ποσώς τό θάρρος, ούτε 
τήν ενέργειαν τής Λαδύ ‘Ρουσσελ. Ητον έκ τών 
ψυχών εκείνων ίν οίς δ έρως, τδ καθήκον καί 
ή προς τόν Θεόν πίστις, κρατύνουσι πέραν παντός 
ανθρωπίνου υπολογισμού τήν Ισχύν καί τήν έλ
πίδα αάτών. Πρδς σωτηρίαν τοΰ λόρδου ’Ροΰσ- 
σελ κατεβλήθη πάσα προσπάθεια, καί τινες μά
λιστα έκ τών ίσχυρωτέρων τής αυλής έπέμειναν 
σπουδαίως υπέρ αύτοΰ παρά τφ βασιλεϊ, λέγον- 
τες, ότι ή μεγάλη αδτη οικογένεια θέλει οφεί
λει ευγνωμοσύνην διά τής χάριτος, ένώ ώθουμένη 
οΰτω σκληρώς, δέν θέλει λησμονήσει τήν πρδς 
αύτήν ΰβριν, άλ)ως τ» καί ή βασιλεία όφείλει 
τι είς τήν κόρην τοΰ λόρδου Σουθάμπτων. Πολ- 
λαχόθεν έγραφον τή Λαδύ ‘Ροΰσσελ, περί τοΰ πώς, 
πότε, καί πιΰ πρέπει νά παρευρεθή καί πέση είς

τούς πόδας τοΰ βασιλί»;, δστις, δέν έπίστευον, 
ότι ήθελ» τήν άποκροόσρ. ’Απευθύνοντο εις τε 
τδν Δοΰκα τής ΐόρκης καί είς τόν βασιλέα, καί 
ό μέν δούξ ήκουεν ήαύχως, άλλά δέν άπεκρίν^το, 
ό δέ βασιλεύς άπεκρίνετο μετ ανυπομονησίας πρό; 
τον Μονμουθ. « Επιθύμουν νά τφ δώσω γάριτα, 
» άλλά δέν δύναμαι, καθότι θέ)ω συγχυοθή μετά 
» τοΰ άίελφοΰ μου’ μήν δμιλώμεν πλέον περί 
» τού-ου’ « πρός δέ τόν λόρδον Δαρμούθ’ « δ,τι 
» μέ λέγεις, είναι άληθές, άλλ’ άληθές έπίσης 
» είναι, ότι άν δέν τοΰ άφαιρέσω τήν ζωήν, θέλει 
» έντός ολίγου άφαιρέσει αύτός τήν έδικήν μου». 
Απεπειράθησαν νά θίξωσιν άλλας παρά τής καρ
διάς τάς χορδάς καί έπί τούτοις δ κόμης Βέδ- 
φορδ προσήνεγκε τή δουκίσοη Πορτσμουθ πεντή- 
κοντα καί μάλιστα εκατόν χιλιάδας λιρών στερ
λινών, δπω; ίπιτύχγ παρά τοΰ υίοΰ της τήν χά- 
ριτα, άλλ’ ό Κάρολος άπεκρίθη. » Δέν θέλω έξα- 
» γοράσει τόσον εύ.θυνά τδ αίμά μου καί τό σίμα 
» τών υπηκόων μου. » Έπίστευεν ή Λαδύ ‘Ρουσσελ 
ότι ό θιΐός της, δ Μαρκήσιος ‘Ρουβινυ, μεταβαίνω» 
έπί τούτψ και έκ ουγκαταθέσιως Λουδοβίκου τοΰ 
ΙΔ. έκ Παρισίων, ήδύια ιό τι παρά τφ Κσοόλω 
Β'. 0 ‘Ρουβινύ ϊιπεαχέθη νά μεταίή είς Λονδί
νου και εγραφεν « Εχω μεγίστην ανυπομονησίαν, 
» φιλτάτη μου ανεψιά, νά έλθω πλησίον σου. Πρδ 
» τριών ήμερών ό βασιλεύ; έφθασε καί εύηρεστήθη
• νά συγκατατεθή είς τήν όδοιπορίαν μου ». Ε- 
λέγετο μάλιστα, ότι έφερε μ.ιθ εαυτού αύτόγρα- 
φον τοΰ Λουδοβίκου προς τδν Κάρολον περί χάρι- 
τος — « Δέ» θέλω νά έμποδίσω τόν Κ. Ρουβινυ 
» άπό τό νά έλθνι ένταΰθα, έλεγεν ό Κάρολο; πρός 
» τήν Βαριλλιών, άλλά πρό τής άφίζεώ; του ό 
» Μυλόρδος Ροΰσσελ θέλει έχει τόν λαιμόν κε- 
» κομμένον. » 0 ίουβινύ δέν ήλθεν.

Εκ δέ τών ενθέρμων παρακλήσεων τοΰ πατρός 
του, τών φίλων του και βεβαίως τής συζύγου του 
ωθούμενο; δ λόρδος ‘Ροΰσσελ, άπεφάσισε νά γρά- 
ψη αύτός ό ίδιος πρό; τε τόν βασιλέα καί τδν 
δοΰκα τής Τόρκτ,ς, ζητών χάριν καί παριστάνω» 
« ότι ούδιμίαν ιδέαν σννέλαβε κατά τής ζωής 
» τής αύτοΰ Μεγαλειότητος, ούδέ σχέδιόν τι περό
• καταστροφής τής κυβερνήσεώς του’ άναγνωρίζων 
» δέ ότι ήμαρτε πσρευρεθείς είς παρανόμους συλ- 
» λόγους, υπόσχεται νά μεταβή είς τήν ήπειρον, 
» έν οίφδήποτε τόπω ή Αύτοΰ Μεγαλειότης τω 
» προσδιορίση καί νά μήν άναμιχθή πλέον είς 
» τάς ΰποθέσίις τής Αγγλίας. » Τήν πράξίν του 
ταύτην, ητις ώς καί τοσαΰται άλλαι έμεινεν άνευ 
αποτελέσματος, συνησθά.θη ό λόρδο; ‘Ροΰσσελ 
καί δτε έσφράγιζε τήν πρός τδν Δοΰκα ίπιστολην 
είπε πρός ,,τδν ιατρόν Βουρνέτ. « Αΰτη θέλει τυ- 
» πωθή καί πωληθή κατά τάς οδούς ώ; πράξις 
» υποταγής άμα μέ άπαγχονίσωσιν ».

ί'ίς τελευταία καϊ καλλιτέρα ίσως* εί καί έμ
μεσος καί παράδοξος π^θανάτης σωτηρίας έθεωρή- 
θη ή έξής. Συνετάρασσε τότε τά πνεύματα σπου- 
δαίως τδ ζήτημα, περί τοΰ άν δύναται νά ήναι νό-
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σέ φθάνει δτι ίπέρασες έξω τήν νύκτα, άλλά 
θέλεις ακόμη καινά ταράξης τήν ησυχίαν τής δυστυ
χούς μητρός έπτά μικρών παιδιών ; Α ! Εκτωρ 
Εκτωρ ! τί παράδειγμα δίδεις !

At πικραί αύται επιπλήξεις ήκούσθησαν εύδια· 
κρίτως είς τό οίνοπωλεϊον διότι μικρά μέν ήτον 
ή άπόστασις, όξεϊα δέ ή φωνή τής παρωργισμέ- 
νης Ανδρομάχης. 0 τίμιος Ιωή είχεν ακούσει 
αύτάς άπό τό παράθυρον καί ή άγανάκτησίς του 
διά τόν πρός τήν συζυγικήν πίστιν σολοικισμόν 
τοΰ διεφθαρμένου ράπτου έξήφθη' διό στραφείς 
πρός τήν σύζυγόν του είπε.

— Φέρε μου τό παλαιόν μου κατάστιχου νά 
επιθεωρήσω τόν λογαριασμόν αύτοϋ τοΰ ανθρώ
που- διότι, καθώς λέγει αύτή ή γυναίκα, φαίνε
ται δτι δ σύζυγός της έξενοκοιμήθη καί δέν εί
ναι πρέπον τίμιος άνθρωπος νά έχη ληψοδοσίας 
μέ τοιοΰτον παραλυμένον. Μοΰ χρεωστεϊ έως τώρα 
άπό οινόπνευμα καί χωνευτικόν ήμισυ τάλ- 
ληρον,

—Λησμονείς λοιπόν 'δτι έρραψε τό φόρεμα 
τοΰ παιδιού μας ; παρετήρησεν ή ξενοδόχος.

— Σιωπάς; διέκοψεν αύτήν όργίλως ό τίμιος οΐ- 
νοπώλης άποδιδων τό βιβλίον'καί άλλοτε σοϋ είπα νά 
μήν έπεμβαίνη; εις πράγματα τά όποϊα δέν σέ έν,· 
διαφέρουν- άν έχωμεν ήμεϊς λογαριασμούς θά τούς 
ξεκαθαρ σωμεν όταν έλθη η ώρα.

Επειτα δέ, στραφείς πρός τόν ξένον προσέ- 
Οηκε

— Δέν πρέπει δμως νά δώσετε δλα τά άδικα 
εις αύτόν τόν άνθρωπον, κύριε- είναι τίμιος καί 
φίλεργος τεχνίτης, ποτέ δμως δέν κατώρθωσε νά 
φέρη τήν ησυχίαν καί τήν τάςιν είς τήν οικίαν 
του.

— Πιστεύεις λοιπόν δτι έφυγεν ; ήρώτησεν δ 
I ξένο; άδ'.αφόρως.

— Α ! είς τοιαύτας παρεκτροπές υποπίπτουν 
κατά δυστυχίαν άλλοι καλήτεροι άπ αύτόν, άπήν- 
τησεν άποφθεγματικώς δ κάπηλος σταυρώσας τάς 
χεϊρας επί τής εξωγχωμένη; κοιλίας του. Διότι, 
πρέπει νά ήξεύρετε, ήμεϊς οί ξενοδόχοι ώς έκ 
τοΰ έπαγγέλματός μας μανθάνομεν δλα τά μυ
στικά τής γειτονίας’ γνωρίζω λοιπόν μέ θετικό- 
τητα ότι αύτός δ δυστυχής γείτων Ομέσπης, είχε 
πολλάς αιτίας ώστε νά μήν ευχαριστείται είς τήν 
οικίαν του- διότι έχει κατά δυστυχίαν μίαν γυ- 

ί ναϊκα πολύ δύστροπον . , . Αλλά δέν θά πάρετε 
τίποτε, κύριε ; . . .

— Ναι, δός μου ολίγον ρόμι, άπεκρίθη δ ξένος.
— Α μέσως, κύριε, αμέσως. Ισως θέλετε νά 

! γευθήτε μαζή μας ;
' — Δέν ήμπσρώ νά είπω ούτε ναι, ούτε δχι*
ί διότι αύτό ίξαρτάται άπό τό άποτέλεσμα τών 
1 ερευνών τάς όποιας θά κάμω είς τά διάφορα πλοία 

τοΰ λιμέιος. Μέ συμβουλεύεις νά απευθυνθώ πρός 
τόν πλοίαρχον τής Βασιλικής Καρολίνας- 
εισαι βέβαιος δτι αναχωρεί προσεχώς ;

Εδώ καί ?, υγεία, έδώ καί ή ευτυχία. Βλέπετε 
τό βρίκιον έκεϊνο; εφόρτωσεν ίππους, τούς οποίους 
θά ϋπάγη ν’ άνταλλάξη μέ ροΰμιον καί ζάχαρι. 
Και έκεΐ.ο πάλιν έκεΐ, τό βλέπετε ; έφθασε προχ
θές το έσπέοας- είναι ώραίαν πλοϊον και έχει δω
μάτια διά βασιλείς’ μέ πρώτην μεταβολήν τοΰ 
κχιοοΰ αναχωρεί, καί τολμώ μάλιστα νά είπω 
δτι καλός ναύτης δύναται νά εύρη θέσιν εις αύ
τό. Α ! «λησμόνησα νά σας δείξω καί τό σω- 
ματεμπορεκέν έζεϊνο πλοϊον τό δποϊον είναι προ 
σωρμημένον έκεΐ άνηκτά' ίσως καί έκεΐ εύρίσκε- 
ται κχμμία θέσις κενή.

— Καί λέγουν λοιπόν δτι τό πλοϊον τό δποϊ.ν 
ήλθε προχθές τό έσπέρας αναχωρεί μέ πρώτον 
καιρόν ;

— Βεβαίως. Η γυναϊκά μου είναι έξαδέλφη τής 
γυναικός τοΰ επιστάτου τοΰ είσπράκτορος τοΰ κατα- 
r-όματος εις τό όποιον είναισνφημένον αύτό τό πλοϊον 
καί παρ αύτής έμαθα δτι τό πλοϊον έχει έτοιμα τά 
πιστοποιητικά του’ έφρόντισα δένά μάΓω περί τού
των δλων, διότι έχω ληψοδοσίας με τους ναύτας 
αύτοϋ τοΰ πλοίου καί εις τούς καιρούς τούς οποίους 
έφθάσαμεν, πά; τ μιος άνθρωπος πρέπει νά ηναι 
ακριβής είς τάς ύπι θέσεις του δα νά μήν περιπλέ
κεται καί καταστρέφω ουτω τά συμφέροντα του. 
Τό πλοϊον αύτό ονομάζεται Βασι.Ιιχη KapoJ.ua' 
μ;αν φοράν τό έτος ταξειδενει άπό τάς αποικίας 
ιίς την Βριστόλην καί ιΐς τήν διάβασίν του πιάνει 
καί έίώ διά νά λάβη υΐωρ καί ξύλα καί μάς ά- 
φήση είδη τινα εμπορευμάτων.

— Είπέ μοι, παρακαλώ, κύριε ξενοδόχε, υπέ- 
λαβεν είπων δ ξένος, δστις ήρχιζε νά ένδιαφε- 
ρεται είς τόν διάλογον τοΰτον, τό πλοϊον αύτό 
εί.αι στερεόν χαι καλώ; ώπλισμένον ;

— Ω ! άξ όλογα μάλιστα’ είναι είς κατάστα- 
σιν να ύπερασπισθή καί τά δικαιώματα καί τήν 
τιμή/ τού Βασιλέως. , '

0 ξέ ος έβυθίσθη είς διαλογισμούς, δ δέ οΐ.ο- 
πώλης ωφεληθείς -κ τής περιστάσεως τούτης πα- 
ρετήρησε πράγμα τό όποιον ένεκα τών πολλών 
του άσχολιών δέν τοΰ είχεν έλθει είσέτι εις τόν 
νοΰν, παοετήρησε δηλαδή τήν έλ-'ειψιν τοΰ γεί
τονας Οαέσπη. Δ.ό καλέσας μαύρην τινά παι
δίσκην υπηρετούσαν εϊς τό καπηλεϊον. — Πήγαινε, 
Ιουδήθ, είπε, πήγαινε νά ίδής τι γίνεται δ γεί

σων Ομέσπης- κτύπησε εί; τό παοάθυρον τοΰ κοι- 
σώνός του' αύτός ό άνθρωπος είνοι ξεχασμένος- 
έπ-.ά ώραι έοήμανανκαί αφτός ζεσταίνει ακόμη τό 
κρεββάτι του άντί νά πάρη τό ποτηράκι του.

Η παιδίσκη έδραμεν είς έκπλήρωσιν τών δια
ταγών τοΰ κυρίου της- άλλά τά κρούσματά της δεν 
έπέφερον άλλο άποτέλεσμα ή νά διεγείρωσιν έτι 
μάλλον τήν χολήν τής μένεα πνεούσης Ανδρο
μάχης, ήτις άπεκρίθη διά φωνής δριμείας καί τρε- 
μούσης έκ τής δργής.

— Αϊ I ι’φώνησεν ή παοωργισμέ η σύζυγος ή- 
σις ένόμ·ζεν δτι δ ύπνος της διεταράσσετο ύπό 

ίπιστρέψαντος άπιστου συζύγου. — Αί ! δεν

— Βεβιιότατος, κύριε- διότι γνωρίζω τήν Ι
στορίαν αύτοϋ τοΰ πλοίου άπό τήν ημέραν δπου 
τό έρρψκν είς τήν θάλασσαν έως τώρα. Με το 
πλοϊον αύτό αναχωρεί ή ωραία κόρη τοΰ στρα
τηγού Γραιΰζών, ή πλουσιώτέρα νύμφη τών ε
παρχιών τούτων όμοΰ με τήν παιδαγωγόν τη; 
ήτις, α. δέν χπχτώμχι, ονομάζεται κυρία Οΰίλλη. 
Περιμένουν 3έ τήν στιγκήν τοϋ απόπλου είς τής 
Κυοίας Λχσεϋ, τή; χήρας τοΰ υποναυάρχου Λχσιΰ 
καί αδελφής τοΰ στρατηγού Γρχίϋζων. Λέγουν δτι 
ή νέα αύτή, ή όποια ονομάζεται Γερτρούδη, θα 
κληρονομησφ καί τόν πατέρα και τήν θείαν, ώστε, 
καθώς βλέπετε δεν θχ κακοπάγη εί; όποιον τήν 
νυμφευθή.

Τούς λόγους τούτους τοΰ οίνοπώλου ήκροάσοη 
ό ξένο; με άζραν προσοχήν. Σκεφθείς δ έπ ολίγον 
ήοώτησεν.

— Αύτή ή οικία τήν δποίαν μού δεικνύεις εί
ναι τής Κυρία; Λχσεϋ ,

— Μάλιστα, κύριε μεγάλη κυρ;α, μεγάλη οίκ·'α 
είναι μεμονωμένη, ώ; βλέπετε, καί κατάσκϊος 
Σ-10-.χηυ.ατ ζ ο δτι καί είς αύτόν τήν Ευρώπην 
όλίγαι εύρ σκονται δμοιαί τη; Πάλιν δμω; δέν 
φιλονέικώ . . .

— Τό ομολογώ καί έγώ, άπεκρίθη ό ζένος ά- 
ναλαβών τό σκεπτικόν ήθος του·

’Αντί δέ νά εξακολούθηση τήν δμιλίαν του, 
παρήγ,ειλεν εί; τόν κάσηλον ·ά τόν περιμένγ, τήν 
μεσημβρίαν καί εξήλθε διευθυνόμενος πρός τήν 
δειχθεϊσαν οικίαν τή; Κυρίες Αάσιϋ Κατόπιν αύ
τοϋ έτρτξεν ό οίνοπώλης, θέλων β βαίω; νά τώ 
εϊπη τι ακόμη τό δποϊον είχε λησμονήσει, αλλά 
τή αύτή στιγμή ή θύρα τού Ομεσπείου μεγάρου 
ήνοίχθη κχί ή όςύχολο; Ανδρομάχη έπεφάνη μύ
ρια; ύβρεις έξεμοΰσα κατά τοΰ φυγάδος συζύγου 
της, καί άπήλλαξεν ούτω τόν ξένον τής κατα- 
διώξεως τού καλού οίνοπώλου.

Βεβαίως οί ά.αγνώσταί μας ΰπώπτευσαν ήδη δτι 
δ ξένος ούτος δέν τοϊς ήτον άγνωστος- δέν ήπα- 
τήθησαν, τφ δντι- διότι ήτον αύτός ό Ουΐλόερ 
καί ούχί άλλος, διευθυνόμενος πρός τά προάστεια 
τοΰ Νευπόρτ.

Η Λροκεχωρημένη ήδη πρωίχ άνήγγελλεν ήμέ
ραν φθινοπώρου γαλήνιον καί γλυκεϊαν, ή δε αύρα 
ή έπιπνεύουσα ήδέως έπαιε τό πρόσωπον τοΰ νέου 
ναύτου.

ύ Ούΐλδερ έφθ ασ» μετ’ δλίγον είς τόν κήπον 
τοΰ οίκου τής κυρίας Λάσεϋ, ύπό σύμφυτον δέ ίεν- 
δροστοιχίαν ήκουσε φωνάς πολλών συνομιλούντων 
άνθρώπων. Επλησίασε λοιπόν εϊς τήν κιγκλίδα 
τού κήπου δπως διακρίνη κάλλιον τά; συνδιαλέ
ξεις, καί ύπό σκιάδα άνθοπλεκή είδε τήν χήραν 
του ναυάρχου, τήν παιδαγωγόν καί τήν θελκτικω- 
τάτην Γερτρούδην. Ολίγον άπωτέρω αύτών γέρων 
πολώς ίκάθητο έπί λίθου, δπως άναπαύσγι τά 
κεκμηκότα του μέλη- Η χειρ του δι’ ής έκράτει 
ράβδον μ«χράγ έτριμεγ ένίςτε, εΰκόλ«5 δέ ένόει 

τις αυτόν καί ώ; έκ τής ενδυμασία; καί ώ; έκ 
τών τρόπων του δτι ή το ναΜΤ'.χ.(>ζ.

~~ Α. ! φιλτάτη μου κυρία, έλεγεν αύτός διά 
φωνή; υποτρεμούσης, ήμεϊ; οί όποιοι άσπρισα· 
μεν ει; τη> θάλασσαν πολύ δέν τό νοστιμ'ευεμε- 
θκ νά ερωτώμιν τό xa.l.lei-Japior· πρό του από
πλου. Εί; ήμά; άρκεϊ νά δυθή ή διαταγή τής ά- 
ναχωρησεως καί τίποτε άλλο δέν έρωτώμεν.

— λ! έ Θϊός νά άναπαύσφ τήν ψυχή, του εί; 
τους κόλπους τοΰ Αβραάμ ! νομίζω ότι ακούω 
τον μακαρίτην ναύαρχον τόν ίδιον, άπεκρίθη ή 
κυρία Αάσιϋ Και έκεϊνος τά ίδια μοΰ έλεγε. Είσαι 
λοιπον γνώμης καί σύ, φίλε μου, δτι όταν τό 
πλοϊον έτοίμασθή προς άπόπλουν, δέν πρέπει να 
φροντιζη διόλου περί του ανέμου.

Ιδού καί άλλο; ναυτικό;, ύπέλαβεν ή Γιρ- 
τρούδη ίίοΰσα τόν Ο/ίλδεο καί δεικνύουσα αύτόν- 
θχ μά; εί.τη τήν γνώμην του καί αύτός. Επειτα 
δέ έροθριάσασα διά την βίαν τη; έκλινε δειλώς 
την κεφαλήν ώσεί μετενόησε διά τήν τόλμην τη;,

— Α πραγματικώς, εΐπεν ή κυρία Ούΐλη- πώς 
σάς φαίνεται, κύριε, σήμερον ό καιρός; είναι κα
λόν νά σηκωθή πλοϊον ;

0 Ομέ\δερ έστρεψε τό βά μμα άπό τής Γερ
τρούδη; καί έβλιψε τήν παιδαγωγόν τόσον άτε- 
ΐνώ;, ώττε αύ-η άμηχανήσασα καί νομίσασα ό*’. ό 
λόγος της δεν είχεν έννοηθή έπχνέλαβε καί πά
λιν τήν τρώτησίν.τη;.

— Ποτέ, κυρία μου, άπεκρίθη ό νέο; άποφθε- 
γματικώ;, τοτέ δέν πρέπει νά εμπιστεύεται τις 
εις τόν καιρόν. Εκείνος δε δστις, πολύν χρόνον δια- 
τρίψας εί; τήν θάλασσα', δέν έπείσθη περί τής 
αλήθειας ταύτη;, ό τοιοϋτος ουδαμώς ώφελήθη έκ 
τώ' περιηγήσεων τ°υ.

Τπήρχέ τι είς τήν φωνήν του Ούΐλδερ τόσον γλυ
κύ, -ό-.ον αρμονικόν, καί τόσον ζωηρόν συγχρό
νως ώστε αί τρεϊ; κυρίαι μεγάλην ή,θινθησαν 
τήν εύχαρίστησιν άκοόουσαί τον. Τό εύνοϊκόν δέ 
τοΰτο αίσθημα έπηύζησεν έτι μάλλον ή κομψό- 
της τή; ένδυμασίας του- διότι, καί τοι ήτον άπλή 
ναύτου ενδυμασία, μετά τοσαύτης δμω; έφερεν αύ
τήν χάριτος καί φιλοκαλίας, ώστε εύκόλως διέ- 
κρινεν ό βλέπων αύτόν δτι ήν ύψηλοτέρας κοι
νωνικής θέσεω; παρ όσον έφαίνετο κατά τό πα
ρόν. Δ·.ό ή κυρία Λάσιΰ έκρινε πρέπον νά προσε- 
νεχθή πρός αύτόν εϋγενώς, δ/t ίσως χάριν αύτοϋ 
τοΰ ίόίου τόσον, δσον πρός χάριν έαυτής.

— ΑΙ κυρίαι αύται, είπε λοιπόν χαιρετώσα 
αύτόν, είσίν έτοιμαι νά άποπλιύσωσι διά Καρο
λίναν, έπί τοΰ πλοίου έκείνου τό δποϊον βλέπετε 
έπ’ άγκυρας Ιστάμενον, καί έρωτώμεν περί τοΰ 
άνέμου. Μολοντούτο έγώ νομίζω δτι τοιοΰτον 
πλοϊον έπιβαίνων τις ολίγον πρέπει νά φοοντίζη 
δθεν καί άν «νεύση δ άνεμος.

— Τό αύτό φρονώ καί έγώ, κυρία μου, άπεκρί
θη δ Ούΐλδερ- οίος δήποτε καί άν πνεύση άνεμος 
τό πλοϊον αυτό δέν θά τρίξη ούτε ττ»ρ\σ70τ«ρον, 
ούτε όλιγώτερον»
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— Πώς! τδ πλοϊον αύτδ φημίζεται ώ; ταχύτα

το*- άλλά τί λέγω ότι φημίζεται! μήπως δέν Απέ- 
δειξεν ώς Sinaia* τήν φήμην του φθάνον άπδ τήν 
Αγγλίαν είς τάς άποικ·'ας είς διάστημα τριών έ- 
βδοαάδων; ’Αλλά και οί ναυτικοί έχουν καί αυ
τοί τάς συΛπαθείας xa! Αντιπαθείς των, ώς ήμεΐς 
οί χερσαίοι. Χυγχωρήσετέ μου, έάν, χωρίς νά κα
ταφρονήσω τήν ίδικήν σας γνώμην, συμβουλευθώ 
και τδν σεβάσμιον αύτδν γέροντα. Τί λέγεις, σύ, 
φίλε μου ; συμφω εις δτι οί θώρακες έκεΐνοι δ
ταν πληρωθώσιν άέρος πετοϋν τδ πλοϊον ως 
πτερον ;

0 Ουϊλδ ρ έμειδίατεν έλαφρώς, άλλ έμεινε 
σιωπών. 0 δέ γέρων ναύτης ήγερθη και παρατή
ρησε μετά συβχρότητο; καί προσοχής τήν Βασ.λι- 
κήν Καρολίναν.

— Τδ πλοϊον αύτδ έχει δλα τά προσόντα όσα 
Απαιτούνται διά νά εύχαριστηθή δ ναύτης- itvat 
πλοϊον στερεόν, ή δέ ταχύτης του, άν δέν ήναι 
σπανία καί έκτακτος, είναι όμως άζία λόγου,

— Παράδοξος άντίθεσις γνωμών! έπεφώ-ησεν 
ή κυρία Λάσιϋ, οϊχ ήττον . όμως εγώ χαίρω 
είς άκρον βλέπουσα δτι άναγνωρίζεις τήν στε
ρεότητα τής Καρολίνης, Ιλπίζω δέ δτι καί δ κύ
ριος ίέν έχει νά έπιφέρη άντιλογίαν τινά ώς πρδς 
τδ κεφάλαιον τοϋτο.

— Λ ! όχι, κυρία μου, απεναντίας- ίσα, ίσα, 
ώς πρδς τήν ιδιότητα ταύτην διαφωνώ πρδς τδν 
κύριον,] άπεκρίθη λακωνικώς ό Ο,ΐλδερ.

— Παράδοξον ! διαφωνείτε πρδς άνθρωπον γη- 
ράσαντα είς τήν θάλασσαν; Αντεϊπεν ή Κυρία 
Λάσεϋ.

— ίσως, κυρία μου, έχει περισσότερα* ή έγώ 
πείραν, άπήντησεν ό Ο.ίλδερ, Αμφιβάλλω δμως 
άν έχη καί καλητέραν άπδ τήν έίικήν μου δρα- 
σιν- Τδ πλοϊον αυτό εορίσκεται τόσω μακράν, 
ώστε πολύ όύσκολον είναι νά διακοίνη τις άπδ 
τόσην Απόστασιν τά προτερήματα ή τά έλαττώ- 
ματά του. Ε·,ώ τδ είδα έκ τού πλησίον.

—- Καί φρονείτε τώ δντι δτι είναι έπι- 
κίνδυνον νά έπιβή τις είς αυτό ; ήρώτησεν ή Γερ- 
τρούδη τής όποιας ό φόβος κατίσχυσε τής δειλίας.

—ι- Βιοαίως έάν είχα μητέρα ή άδελφην, ποτέ 
δέν ήθελα αποφασίσει νά τάς έπιβ.βάσω είς τήν 
Καρολίναν. Οι ιστοί χαί ή ΐξάρτησίς της όλα μοΰ 
φαί νονται πολύ λεπτά καί αδύνατα, τδ δέ σκάτ 
φας πολύ χονδρόν ώστε ούδέ ταχύτητές τίνος εί
ναι έπιδεκτικόν. Δέν «ρκοΰν δέ όλα ταϋτα, άλλά 
τδ έχουν και βχρύτατα φορτωμένο*. Επειτα δέν 
βλέπω είς τδν ίμπροσθινδν ίστδ* πανία παρά μό
νον είς τδν δεύτερον ώστε πολύ φοβούμαι ότι ή 
πρύμνη του θά άνατραπή καμμίαν ήμέραν πρώτη.

Ίήν γνώμην ταΰ'ην έξέφερεν ό Οϋίλδερ μέ 
τόνον τόσον αφελή καί πειστικόν, ώστε οί Ακροα- 
ταί του τή* ΰπεδέχθησαν ώς αληθέστατη*. Αί γυ
ναίκες δέ* ένόησα* μέν τί ήθελε νά είπή δ Ούΐλ- 
δερ, ένόησα» δμως δτι έλάλει περί κι*δύνω* καί 
ναυαγίων καί τοϋτο ήρκει. Μολοντούτο ή Κυρία

Λάσεϋ, ητις ένόμιζε* ίαυτή» δεινήν περί τή* ναυ
τικήν έπιστήμην έπιληφθείσα τής ευκαιρίας ήθέ- 
λησε νά επίδειξη καί αναπτύξει τάς γνώσεις της.

— ΐϊού τωόντι έλλε ψεις καί άτέλεεαε, μεγάλαι 
είπε σοβαρώς. Δεν καταλαμβάνω πώς διέφυγον τήν 
προσοχήν τοΰ άνθρώπου μου τδν οποίον έστειλα 
νά συμφωνήοη έξ δνόματός μου μετά τοϋ πλοι
άρχου τής Καρολίνης- διότι πάλιν δέν δύναμαι 
νά ύποθίσω δτι γνωρίζω* αύτάς τας άπεσιώπησεν. 
Αλλ’ υπάρχου* καί ίλλαι έλλείψεις όραταί άπδ 
έδώ ;

— Και πολλαί μάλιστα καί ούσιωδέσταται, ά- 
πεκοίθη ό Ούΐλδερ. ’’ΐδετε τδ x.leiJi'or έπέρασε 
όπίσω τοϋ πίροχέτον, τά δέ επάνω ιστία δλα εί
ναι σταυροειδώς διατεθειμένα, ώς νά ίστατο τδ 
πλοϊον είς άνακώχευσιν. Παρατηρήσατε πρδς τού- 
τοις ότι ό δόλων (πομπρέσο) είναι στερεωμένος 
μόνον διά σχοινοδέσμου.

— Α μάλιστα τδ βλέπω πολύ καλά καί έγώ, 
έπεφήνησεν έν φρίκη ή Κυρία Λάσεϋ, ώσεί είχεν 
έννοήσει τάς τεχνςκάς ταύτας ίκφράσεις- αί λε
πτομέρεια! αυιαι δμολογώ ότι μοΰ είχον διαφί- 
γει, άλλά τώρα, άκούουσα περί αυτών τάς βλέ
πω καί έγώ φανερώς. ή αμέλεια αυτή είναι πραγ- 
ματικώς άσυγχώρητος ! νά εμπιστευθή τδν δό
λωνα του, δ άφρων, είς σχοινοδέσμους ί Α ! τφ 
δντι, κυρία Ουίλη, ποτέ δέν θά συγκατατεθώ ώστε 
ή ανεψιά μου νά έπιβ.βτσθή είς τοιοΰτον ελαττω
ματικόν πλοϊον.

0 γαλήνιος οφθαλμός τής παιδαγωγού έμεινε* 
ατενής ίπί τοΰ Ουίλδερ ίφ’ όσο* ούτος έλάλει, 
έπειτα δέ έστράφη πρδς τήν χήραν τοΰ ναυάρχου 
μετά τής αύτής γλυκύτητος.

— Κυρία, είτεν ή δύσπιστος παιδαγωγός, ί
σως μεγαλοποιοΰμεν τδν κίνδυνον. Ας έρωτήτω- 
μεν καί τδν άλλον αυτόν ναυτικόν. Πιστεύεις, φίλε 
μου, δτι πραγματικώς έκτιθέμεθα είς κίνδυνο*, 
επιβιβαζόμενα·. είς τήν Βασιλικήν Καρολίναν ;

— Ω κυρία μου, έγώ Ακούω έλλείψεις καί κιν
δύνους, οί όποιοι ήταν άγνωστοι είς τούς έδικούς 
μου καιρούς, άπεκρίθη δ γέρων- δμολογώ δέ δτε, 
ή όλοι αυτοί οί κίνδυνοι είναι ανυπόστατοι, ή έγώ 
έξεμωράνθην πλέον καί δέν ένόησα ούτε τδ ήαισυ 
τών όσα είπεν ό νέος αύτός,

τ— Τότε, είπε ψυχοώς ό Ούίλδερ, πολύ καιρόν 
θά έχετε νά έμβήτε είς τήν θαλασσαν.

— Πέντε ή ίξ έτη μένω τώρα είς τήν ξηρά», 
άφοΰ διέτριξα τους ωκεανού; έπί πεντήκοντα 
έτη.

— Θεωρείτε λοιπόν τδ ταξείδιον τούτο Ακίν
δυνο* ; ήρώτησεν ή κυρία Ούϊλη.

— Αν καί γέρων καί αδύνατος πλέον, κυρία 
μου, άπεκρίθη έκεϊνος, μ ολοντοΰτο άν ό πλοίαρχος 
τής Βασιλικής Καρολίνας μού έκαμνε τήν χάριν 
νά μοΰ δώση θέσιν τινά είς τδ πλοΐόν του, θα τδ* 
ευχάριστου* καί θά τδ έδεχόμην ώς ευεργεσία*.

— 0 πτωχός καί τεταλαιπωοημένος πανταχοϋ 
ζητεί Ανακούφησιν, έψιθυρισεν ή κυρία Λάσιϋ βλέ-.

ψασα ίκφραστικώς πρδς τούς οικείους της- έγώ 
παραδέχομαι τή* γνώμη* τού νέου αυτού διότι 
στηρίζεται είς λόγους βάσιμους καί επιστημονι
κές άποδεικνύεται.

— Καί πώς έξηγεϊτε λοιπόν, κυρία μου, τήν 
διαφορά» ή οποία υπάρχει μεταξύ τών γνωμών 
τών δύω τούτων ναυτών ;

— ’Εγώ νομίζω δτι είς τήν περίστασίν ταύτην 
ίσως φανή δτι έφαρμόζεται καταλλήλως ή παροι
μία, δτι οί λόγοι τοΰ γέροντος είναι προφη
τεία διά τούς νέους, άπεκρίθη μειδιών δ νέος 
ναύτης' δέν πρέπει δμως, κυρίας μου, νά λησαο- 
νήσητε δτι ή ναυτική έκαμε νέα; καί μεγάλος 
προόδους, καί ότι καί έγώ δ δοΰλός σας είχόν ποτέ 
θέσιν δχι πολύ εύκαταφρόνητον.

—— Αύτδ δέν τδ διαφιλονεικούμεν, άπεκρίθη ή 
κυρία Ούΐλη, δπως δήποτε δμως δέν πιστεύω νά 
έλαβεν άπδ δώ ιεκα μόλις έτών τόσον μεγάλα; 
Καί θεμελιώδεις μεταβολάς ή ναυτική έπιστήμη, 
ή αρχαιότατη τών έπιστημών.

— Απατάσθε, κυρία μου, καί μού συγχωρεϊτε, 
άπεκρίθη δ Ούίλδερ εύγενώς' ύπάρχουσι μεταβο- 
λαί τάς όποιας μόνον διά τής πείρας καί τής διη
νεκούς πρακτικής δόναταί τις νά έννοήση- οΰτω 
π. χ. στοιχηματίζω δτι ό γέρων αυτός ναύτης, ό 
άσπρισα;, ώ; λέγει, καί τδ πιστεύω καί έγώ, εί; 
τήν θάλασσα», δεν γνωρίζει τδν τρόπον καθ’ 8» 
τδ πλοϊον σχίζει τά κύματα μέ τήν πρύμνην του.

— Α ! τδ έπαρακάμετε, κύριε- αύτδ δά είναι 
άδύνατον νά μή τδ γνωοίζη καί δ έσχατος τών 
ναυτών, καί νά μή έθαύμασέ ποτέ τδ λαμπρότατον 
αύτδ θέαμα.

— Εύχαριστώ σας, κυρία μου, διά τήν ύπε- 
ράσπισιν, άπεκρίθη δ γέρων ναύτης δστις ποτέ 
μέν κατ Αλήθειαν δέν είχεν Ακούσει περί τοιού- 
του τινδς, τήν στιγμήν δμως εκείνην είχε διά- 
θεσιν νά διϊτχυρισθή τδ εναντίον- πολλάκις τφ 
δντι έτυχα να ίδώ καί νά θαυμάσω τδ έξαίσιον 
καί άξιοθαύμαστον αύτδ θέαμα, ώς λέγει ή κυρία, 

ό Ούϊλδερ έπεσεν είς αμηχανίαν τότε, έίηξε δέ 
τά χείλη ώς ήττηθείς είτε ύπδ Αμαθϊίας είτε ύπδ 
ψεύδους. Αλλ έπίκουρος αύτοΰ ήλθεν ή φιλαυτία 
τής κυρίας Λάσεϋ, ητις τδν ή»άγκασε νά Αποχρι- 
θή άμέσως.

— Πχραδοξότατον καί απίστευτο* ήθελε μού 
φανή, είπεν ή χήρα τοΰ ναυάρχου, άν ήιουα ότι 
άνθρωπος γηράσας είς τήν θάλασσαν δέν είδε πο
τέ τό ωραιότατο* αϋτδ θέαμα- μ’ολοντοΰτο, γε
ροντάκι μου, νομίζω δτι έχεις άδικο* μή παραδσ- 
χόμενος τά έλαττώματα τοΰ πλοίου ίκείνου τά ό
ποια δ κύριος εδώ άνέπτυξε καί απέδειξε διά πολ
λή; Αλήθειας καί βασιμότητος.

— Πώς θέλετε, κυρία, νά παραδεχθώ ποάγ- 
ματα Ανύπαρκτα ; Εγώ κά.έν ίλάττωμα δέν βλέ
πω είς τήν Βασιλικήν Καρολίναν- τδ πλοϊον αύ
τδ είναι κατηρτισμένον ώς τδ ίδιον πλοϊον τού 
μακαρίτου κυβερνήτου μου, δ όποιος έχω τήν τι
μήν νά σάς είιτω οτι ήτον ό τιμιότερος ά.θριο- 
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πος καί δ έμπειράτιρος ναυτικός τού βασι- 
λέως του.

— Καί πώς ώνομάζετο ; ήρώτησεν έν πεειερ- 
γε’α ή κυρία ΛχσιΟ.

— Πώς ; ήμεΐς οί ναΰται τδν ώ ομάζτμτ.· 
ευδιον διότι πάντοτε ’ όσάκις έταξϊίδεύσχμίν 

I μετ αύτοΰ εϊχαμίν οΰριον τδν άνεμον καί γαλή
νιο* την θάλασσαν. Είς τήν ξηοάν οιιως *ίχ·* 
άλλο όνομα- έκιϊ είχε τδ ένδοξον όνομα τοΰ αν
τιναυάρχου Λάσεϋ.

-----Λοιπόν ό μακαρίτης ένδοξος σύζυγός μου
' ώς τήν Βασιλικήν Καρολίναν ε’ξώπλιζε τά πλοίά 
I του ; είπεν ή χήρα διά φωνής τρεμούση; έξ άλα- 

ζονικής συγκινήσεως.
| — ό σύζυγός σας ; ήρώτησεν ό γέρων" ήτον σύ

ζυγός σας ό ένδοξος ναύαρχος.
— Ναι, προσφιλέστατος μου σύζυγος.
— Ω εύγενεστάτη μου κυρία, έξηκολούθησεν 

ό ναύτης, έγερθείς καί προσκυνήσας έδαφιαίώ;, 
οποία ευτυχία καί χαρά ύπέρμετρος δι’ ΐμέ νά ά- 
ξ.ωθώ, είς τάς τελευταία; ήμέρας τής ζωή; μου, 
νά ϊδω τήν σύζυγον τοΰ ναυάρχου μου ! Δέκα έξ

^έτη υπηρέτησα είς τή* ναυαρχίδα του καί άλλα 
πέντε έτη πρότερον εί; τήν μοίραν τήν όποίαν 
διεύθυνε. Τολμώ μάλιστα νά ελπίσω ότι ή ευγε
νία σας ήκουσεν ίσως Από τδ στόμα τοΰ άειμν.-, 
στου τδ όνομα τοΰ Ροβέρτου Βούντ- ήμουν 
έγώ.

— Τώ δντι ήγάπα πολύ νά λαλή περί ίκείνων 
όσοι τδν υπηρέτου* πιστώς.

—— Τδ γνωρίζω- δ άγιος Θεός νά Αναπαύση τήν 
ψυχή* του είς τδν πιράδεισον, καί νά Αφήτη τό 
όνομά του αιώνιον κα! ένδοξον. Διότι ιί/tv εύ- 
γενή καρδίαν, ήτο φυσικά πλασμένος διά νά 
άρχη καί όλοι οί ναΰται τδν έθεώρουν ώς πατέρα 
καί ώς θεόν των.

— 0 άνθρωπος ούτος είναι πλήρης εύγνωμο- 
σύνης, είπεν ή Κυρία Λάσιϋ απομάσσουσα τούς ό- 
φθαλμού;, καί αρχίζω νά πιστεύω ότι είναι όμ- 
πειρότατο; είς έκτίμησιν πλοίου. Είσαι δμω; έν- 
τελώς βέβαιος, φίλε μου, ότι ί μακαρίτης δ ένδο
ξος σύζυγός μου είχεν ίφωπλισμένον τοιουτοτρό
πως τδ πλοΐόν του;

. — Βίβαιότατος, κυρία μου, διότι καί έγώ συν-
εΐργουν είς τοϋτο.

— Καί τδν δόλωνα αύτδν έτι διά σχΟινοδέ- 
σμου τδ* είχε στ ρεωμένο* ;

— Μάλιστα, κυρία μου, Απαράλλακτα ώς τής 
Καρολίνας. Εάν δ ένδοξος καί αείμνηστός ναύαρ
χος έζη θά σά; ‘ ίβεβαίονεν ότι τδ πλοϊον αύτο 
είναι λαμπρότατον, ώς καί έγώ σάς τδ λέγω.

Η Κυρία Λάσιϋ έστράφη τ.ότε πρδς τδν (Μλδερ 
Αποφασιστική καί άξ οπρεπής.

— Κύριε, ·;είπε, κατ’ άρχάς ή γνώμη σας μοί 
έφάνη όρθή καί τήν συνεμερίσθην- διότι al γ.ώσει; 
μσυ ήσαν συγκεχυμένα;, πράγμα τδ όποιον εύκό- 

! λω; έννοεϊτε όταν ένθυμηθίτε ότι δέν Ιχω, φεΰ ! 
' πλέον τδν διδάσκίλό* μου νά μέ δ.δάσκη Σάς εζ-
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μέθα δθβν εύγνωμονέσταται διά τάς συμβουλάς 
σας, δέν τάς παραδεχόμεθα όμως.

— Σας ορκίζομαι είς την τιμήν μου, κυρία μου, 
υπελαβεν δ Ολί’λδερ έν παραδόξφ έμφάσει θβις τήν 
χεϊρχ επί τή; καρδίας του, δτι οί λόγοι μου 
ήσαν ειλικρινείς. ’Επιμένω μάλιστα άκόμη λέγων, 
δτι μέγαν κίνδυνον θά διατρέφετε έπιβαίνουσαι 
τής Βασιλικής Kapo.l’h'a', καί μαρτύρομαι τδν 
θ;δν δτι ταΰτχ λέγων ούτε τδν πλοίαρχον προ
τίθεμαι νά βλάψω, ούτε τους κυρίους τοϋ πλοίου.

— Σάς πιστεύομεν, κύριε, έπανέλαβεν ή χήρα 
τοϋ ναυάρχου, έν οϊκτίρμονι μειδιάματ,, άλλά 
νομίζομεν δτι άπατάσθε δλίγον. — Σε δέ, γέρων 
ναΰτά μου, έπρόσθεσε, δέν πρέπει νά σέ άποχω- 
ρισθώ ουτω" ύπαγε, κτύπησε είς την θύραν μου, 
θά σοί ανοίξουν καί θά συνομιλίσωμεν έκεΐ περί 
τών προτερημάτων καί τής άξια; τοϋ αείμνηστου 
ναυάρχου συζύγου μου.

Καί ταϋτα λέγουσα άπεχαιρέτησε ψυχρώς τδν 
Ούΐλδερ και άπιμακρύνθη μεγαλοπρεπεΐ τώ βή- 
ματι. Τήν ήκολούθησε δέ σκεπτική ή παιδαγω
γός και πλησίον αύτής έπορεύετο ή Γερτρούδη. 0 
Ούΐλδερ ένόμισεν δτι κατέλαβαν αυτήν υποβλέ
πονταν άνησύχως αυτόν δστις είχε διεγείρει τήν 
συγκίνησίν της άν καί δέν τή ένέπνευσε παρά 
φόοους’ δτε δέ αί τρεις αύτιρι κυρίαι έγένοντο ά
φαντοι μεταξύ τών δένδρων, δ Ούΐλδερ άνεζή- 
τησε τό’ε τδν γέροντα ‘Ροβέρτον δπως τώ έκ
φραση τήν απαρέσκειάν του- άλλ’ αύτός είχε σπεύ- 
σει είς τήν οικίαν μέ τήν γλυκεΐχν έλπίδα δτι 
έκεΐ ήθελε λάβες τήν άμοιβήν τής κολακείας 
αύτοϋ. (άκολουθεΐ)

χά; καί ήρεύνων τήν τών γεωπονούντων κατά
στασήν, καί πανταχοΰ όρώντος διαρπαγήν καί έ- 
ρήμωσιν, τυραννίαν καί δυστυχίαν, κατεθλίβετο 
ή καρδία μου ύπδ άνίας καί άγανακτήσεως. έκα- 
στην ήμέραν εΰρισκον έν τή πορείορ μου άγρούς 
έγκαταλελειμένους, χωρία ήρημωμένα, πόλεις κα- 
τεσκαμμένας, συχνάκις άπήντων άρχαϊα μνημεία, 
έρείπια ναών, ανακτόρων, τειχών, στήλας, υδρα
γωγεία, τάφους, καί τδ θέαμα τοΰτο στρέψαν τδ 
πνεϋμά μου είς τήν τοϋ παρελθόντος σπουδήν, 
διήγειρεν έν έμοί στοχασμούς έμβριθεΐς καί με
γάλους.

Αφικόμενος έν τή έπί τών οχθών τοϋ Ορόντου 
πόλει τής Εμης, προσήγγισα τήν έν ταΐς έρή- 
μοις κειμένην Παλμύρχν καί άπεφάσιτα νά γνω
ρίσω τά τοσοΰτον έγκωμιαζόμενχ αύτής μνη
μεία’ μετά τριήμερον δε έν αϋχμηρφ έρήμω 6- 
δοιπορίαν, διελθών κοιλάδά έμπλεων άντρων καί 
τύμβων, αίφνης έκβάς έκ ταύτης διώπτευσα dvot- 
γομένην έν τή πεδιάδι τήν έκπληκτικωτέρα* τής 
φθοράς σκηνήν’ άπειροι στήλαι μεγαλοπρεπείς, 
δρθιαι έτι, τοιαϋται όποΐαι αί είσοδοι τών περι
φράκτων ήμών έπαύλεων, έξετείνοντο αχανείς κατά 
στίχους συμμετρικούς’ μεταξύ τών στηλών τού
των έκειντο υπερμεγέθη οικοδομήματα, τά μέν 
σώα, τά δέ ήμίπτωτα, καί πανταχοΰ ή γή έκα- 
λύπτετο ύπδ παραπλήσιων λειψάνων κορωνίδων, 
κιονοκράνων, μεσοστυλίων, θριγκών, παραστά- 
δων, πάντων έκ μαρμάρου λευκού, καί τέχνης 

έξαισίου.
Μετά μιάς ώρας πορείαν, παρά τά έρείπια 

ταϋτα είσήλθον έν τω πιριβόλω εύρυχώρου τινδς 
οικοδομήματος, δπερ πάλαι ποτέ ήτο ναός αφιε
ρωμένος είς τδν ήλιον, καί φιλοξενηθείς παρά 
τών δυστυχών άράβων χωρικών, ών αί καλύβαι 
ϊύρυνται έπ αύτοϋ τοϋ προαυλίου τοϋ ναοϋ, ά- 
πεφάσισα νά διαμείνω έπί τινας ήμέρας δπως 
θεωρήσω λεπτομερέστερον τήν καλλονήν τών το- 
σούτων καλλιτεχνημάτων.

Καθημέραν έπεσκεπτόμην έν τι τών μνημείων 
τούτων, καί εσπέραν τινά, δτε τδ πνεϋμά μου 
ήτο παραδεδομένον είς σκέψεις, προελθών μέχρι 
τής κοιλάδος τών τύμβων (vallees des sepul- 
cres) άνέβην έπί τών περιοριίόντων αύτήν υψω
μάτων, όπόθεν δ δφθαλμδς περιλαμβάνει συνάμα 
τδ σύνολον τών έρειπίων καί τδ άπειρον τής έ
ρημου. 0 ήλιος είχεν ήδη έξαφανισθή, ταινία έρυ- 
θρώδης ίιετύπου τά ίχνη του έπί τοϋ ΰπερορίου 
δρίζοντος τής Συρίας, ή πασιφανής σελήνη άπ 
ανατολών, ύπένερθεν βάσεως κυανολεύκου, ύψοϋτο 
έπί τών δμαλών οχθών τοϋ Εύφράτου, ό ουρανός 
ήν αίθριος καί ό άήρ γαλήνιος, τδ άμυδρδν σέ
λας τοϋ φωτός έμετρίαζε τήν τής νυκτδς φρίκην, 
ή νεαρά αυτής δρόσος κατεπράϋνε τήν θερμότητα 
τής έκκαιούσης γή;, οί βοσκοί εϊχον άποσύρει τάς 
καμήλους των, καί ό οφθαλμός ούδεμίαν έβλεπε 
κίνησιν έπί τή; μονοτόνου καί λευκόφαιου πεδιά- 
δος. Εΰρεϊα σιγή έβασίλευεν έπί τή; έρημου καί 

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ
Η

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΙΕΡ1ΠΕΤΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ.

ΚΕΦ. Α.
ιΗ περιήγησις.

Τδ έ.δέκατον τής βασιλεία; του ’Αοδούλ-Χα- 
μΐτ, υΐοϋ τοϋ Αχμέτ, αύτοκράτορος τών τούρκων, 
ήτοι, δτε οί Ρώσσοι, νικοταί, έκυρίευσαν τήν Ταυ- 
ρίδα καί άνύψωσαν τήν σημαίαν των έπί τής εις 
Κωνσταντινούπολή άγούσης παραλίας, περιηγού- 
μην έν τή ’Οθωμανική αύτοκρατορία διατρέχων 
τάς χωράς αιτινες πάλαι ποτέ δπήρξαν τά βα
σίλεια τής Αΐγύπτου καί τής Συρίας.

Περιφέρων πάσαν τήν προσοχήν μου, έπί τά 
περί τήν έν τή κοινωνική καταστάσει εύπρα- 
γίαν τών άνθρώπων, εΐσιρχόμην εις τά; πόλεις 
καί έσπούδαζον τά ήθη τών κατοίκων, είσε- 
χώρουν έν τοΐ; άνακτόοοις καί έπισκόπουν τήν τών 
κυβερνών.των διαγωγήν, ένδιέτριβον είς τά; έξο

μόνον κατά μακρά διαλείματα ήκουοντο κραυ- 
γαί πένθιμοι νυκτερινών τινων πτηνών καί ζώων.

Τδ σκότος ηδξανε, καί τά βλέμματά μου ήδη 
έν τώ λυκαυγεΐ δέν διέκρινον, ή τά λευκοειδή φά
σματα τών κιόνων καί τών τειχών . ..

Οί μονήρεις ούτοι τόποι, ή ειρηνική αυτή έσπέ- 
ρα, ή μεγαλοπρεπής αύ*η σκηνή ένετύπωσαν είς 
τήν ψυχήν μου σύννοιαν θρησκευτικήν, ή θέα με
γάλη; καί έρήμου ήδη πόλεως, ή μνήμη τών πα
ρελθόντων χρόνων, ή συμπαραβολή τής παρούσης 
καταστάσεως, πάντα ταϋτα ήγειρον είς τήν καρ
διάν μου σκέψεις ύψηλάς. Καθεσθείς έπί βάθρου 
κ’ονος καί έκεΐ σιηρίξας τδν αγκώνα έπί τοϋ 
γόνατο;, καί τήν κεφαλήν έπ: τής χειρδς, δτέ 
φέρων τά βλέμματά μου έπί τής έρήμου, δτέ 
άτενίζων ταϋτα έπί τών έρειπίων, παρεδόθην είς 
βαθύν ρεμβασμόν.

ΚΕΦ. Β'.

7/ Με.Ητη.

Εδώ, ε’πον κατ έμαυτδν, έδώ άλλοτε ήνθησε 
πόλις ευδαίμων’ έδώ ϋπήρξεν ή καθέδρα ίσχυράς 
αυτοκρατορίας, ναί ! άλλοτε πλήθος έμψυχον 
έζωογόνει τούς περιβόλους τών άφωνων ήδη τού
των τόπων, καί λαός δραστήριος διέτρεχε τάς 
έρημους ταύτας δδού;· Επί τών τειχών τούτων, 
δπου βχσιλεύει βχθεΐα σιγή, άντήχουν άδιακόπως 
δ πάταγος τών τεχνών καί αί φωναί τών εορ
τών καί τής εύθυμίας' τά σεσωρευμένα ταϋτα 
μάρμαρα άπετέλουν άνάκτορα κανονικά, οί κατα- 
πεπτωκότες ούτοι κίονες έκόσμουν τδ μεγαλεϊον 
τών ναών, αί καταρρυηκυΐαι αύται στοαΐ καθί- 
στων ζωγραφικές τάς δημοσίους πλατείας’ έκεΐ, 
διά τά σεβαστά πρδς τήν λατρείαν τοϋ θεού κα
θήκοντα, διά τάς περιπαθείς περί τής τροφής φρον
τίδας του, συνέρρεε λαός πολυάριθμος, έκεΐ, βιο
μηχανία δημιουργική απολαύσεων έκάλει τά 
πλουτη δλων τών κλιμάτων, καί εβλεπέ τις άν- 
ταλλασσομένην τήν πορφύραν τής Τύρου πρδς τά 
πολύτιμα νήματα τής Σηρικής, τά άβρά υφάσμα
τα τής Κασσεμίρης πρδς τούς μεγαλοπρεπείς τά
πητας τής Λυδίας, τδν ήλεκτρον τής Βαλτικής, 
πρδς τού; μαργαρίτας *αί τά αρώματα τών Αρά
βων, τδν χρυσόν τής Orphir πρδς τδν κασσίτερον 
τοΰ Thule. Καί ίδού τώρα, τής ϊσχυρας ταύτης 
πόλεως τί υπάρχει ; Ισκελετδς πένθιμος ! ίδού, τής 
άπεράντου δυναστείας τί σώζεται: σκοτεινή καί 
ματαία άνάμνησις! Τήν θορυβώδη συρροήν ήτις 
συνεπυκνοϋτο υπδ τάς στοάς ταύτας διεό'έχθη έρη- 
μία θανάτου, ή σιγή τών τάφων αντικατέστησε 
τδν θροϋν τών δημοσίων πλατειών, ό πλούτος πό
λεως έμπορικής μετεβλήθη είς φοικώδη δυστυ
χίαν, τά ανάκτορα τών βασιλέων έγένοντο φωλεά 
τών άγριμα'ων ζώων, τά ποίμνια αϋλίζονται είς 
τά κατώφλια τών ναών, καί τά άκάθαρτα ερπετά 
ένοικοϋσιν είς τά άγιαστήρια τών θεών! . . ά ! 
πώς εςέλιπε τοσαύτη δόξα ! πώς έμηδενίσθησαν 
τοσοϋτοι πόνοι! ςζτω λοιπόν άπόλλυνται τά έργα

τών άνθρώπων ! ούτως έξαλιίφονται αί δυναστεΐαι 
καί τά έθνη !

Καί ή ιστορία τών παρελθόντων χρόνων άνε- 
πολήθη ζωηρώς είς τήν διάνοιάν μου, άνεμνήσθην 
τών άρχαίων αιώνων, καθ ού; είκοσι λαοί πε- 
ρ φημοι ύπήρχον έπί τών χωρών τούτων, ίξικο- 
νισα έν έμαυτώ τδν Ασσύριον έπί τών οχθών 
τοΰ Τιγρου, τον Χαλδαΐον έπί τών τοϋ Εύφράτου, 
τδν Πίρσην βασιλεύοντα έπί τοΰ ί.δοϋ κατά τήν 
Μεσόγειον’ άπηρίθμησα τά βασίλεια τής Δαμα
σκού καί Ιδουμαίας, τής Ιερουσαλήμ καί Σαμα
ριάς, τά μαχιμα κράτη τών Φιλισταίων, καί τάς 
έμπορικας δημοκρατίας τής Φοινίκης’ ή σχεδόν 
έρημος νΰν αυτή Συρία, έλεγον, ήρίθμει τότε ά
πειρους ίσχυράς πόλεις· αί πεδιάδες αύτής έκα- 
λυπτοντο υπό κωμών καί χωρίων, πανταχοΰ έ- 
βλεπέ τις άγρούς γεωργημένους, όδούς συχναζο- 
μένας, οικήματα πεπυκνωμένα . . . ά τί έγένοντο 
οι χρόνοι ούτοι τής ευπορίας καί τής ζωής ; τί 
έγένοντο τοσαϋτα λαμπρά δημιουργήματα τής 
άνθρωπίνης χειρός ; ποΰ είσι τά περιτειχίσματα 
τής Νινευΐ, τά τείχα τής Βαβυλώνας, τά ανάκτορα 
τής ΓΙερσεπόλεως, οί ναοί ούτοι τής Βαλβέκ καί 
τής Ιερουσαλήμ; ποΰ είσιν οί στόλοι τής Τύρου, 

| τά ναυπηγεία τής Arad, τά έργοστάσια τής Σι- 
δόνης καί τδ πλήθος τών ναυτών, τών πρωρέων, 
τών έμπόρων καί τών στρατιωτών; καί οί ζευγη- 
λάται, τά θέρη, τά ποίμνια, καί πάσα αΰτη ή 
δημιουργία ζωικών δντων, ήτις ένέπ^εεν ΰπερηφά- 
νειαν εις τήν έπιφάνειαν ττς γής; Φεΰ! διέ- 
τρεξα τήν ήοημωμένην ταύτην γήν ! έπεσκέφθην 
τούς τόπους οίτινες υπήρξαν θέατρον τοσαύ- 
της λαμπρότητος, καί δέν είδον ή έγκατάλειψιν 
καί έρημίαν . . . έζήτησα τού; άρχαίους λαούς 
καί τά έργα αύτών, καί δέν ε’ιδον ή ίχνη όμοια πρδς 
έκεΐνα άπερ δ ποΰς τοϋ παροδίτου καταλείπει 
έπί τοΰ κονιορ-.οΰ.

Οί ναοί κατέρρευσαν, τά ανάκτορα άνετρϊ’πη- 
σαν, οί λιμένες ένεχώθησαν, αί πόλεις κατεστρά- 
φησαν, καί ή γή, γεγυμνωμένη δεν Bivat πλέον 
ή τόπος τάφων . . . Παντοδύναμε ! πόθεν προέρ
χονται μεταβολαί τοσοΰτον άπαίσιοι ; ύπδ τίνων 
αιτιών ή τύχη τών χωρών τούτων ήλλοιώθη; διατί 
τοσαϋται πόλεις κατεστράφησαν ; καί ό αρχαίος 
ούτος πληθυσμός δέν άνεγεννήθη καί δεετηρήθη ;

Ουτω παραδεδομένου δντος είς τάς ονειροπο
λήσεις μου, νέαι σκέψεις άδιαλείπτως παρίσταντο 
είς τδν νοϋν μου. Τδ πάν, έςηκολοϋθ.',σα, παρα
πλανά τδν συλλογισμόν μου, καί έμβαλλει τήν 
καρδίαν μου είς τήν ταραχήν τής αβεβαιότητος. 
ότε αί χώραι αύται άπήλαυον παντός ότι συνι- 
στα τήν άνθρωπίνην δόξαν καί εύτυχιαν, λαοί ά
πιστοι κατώκουν ταύτας : ό Φοΐνιξ, δστις άνθρω- 
ποθύτης είς- Μοψχκ συνήγεν ύπδ τα τείχη του τά 
πλούτη δλων τών κλιμάτων’ ό Χαλ αΐος οστις 
προσπίπτων ένώπιόν όφεως (ί) υπέτασσε πόλεις

(I) Le dragon Bel.
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κοϋσιν είς τήν πληθύν τών άντιλήψ.εων, τίς οιδεν 
εάν οδοιπόρος τις, ώς έγώ, δέν θά καθεσθή ήμέραν 
τινά έπί άφωνων ερειπίων, καί μεμονωμένος δέν 
θά θρηνήση τήν τέφραν τών λαών χαί τήν μνή
μην τοϋ μεγαλε'ου των ;

Είς τού; λόγους τούτους οί οφθαλμοί μου ένε- 
πλήσθησαν δακρύων, καί καλύπτων τήν κεφαλήν 
μου διά τής πτέρυγος τοϋ μανδύου μου, παρεδό- 
θην εί; μελαγχολικάς περί τών άνθρωπίνων πραγ
μάτων μελένας" ά ! άλλοίμονον είς τόν άνθρωπον, 
είπον έν τώ άλγει μου, τυφλή ειμαρμένη αποφα
σίζει τήν τύχην του ! ανάγκη άπβίσιος διέπει εί- 
κή τήν τύχην τών θνητών" άλλ οχι" μυστήρια ού- 
ρανίου δικαιοσύνης ίκπληροϋνται ! Θεός μυστη
ριώδης έκτελει τάς άκατανοήτους γνώμας του ! 
αναμφιβόλους κατά τής γής ταύτης έπήνεγκε κρύ- 
φιον άνάθεμα" ίκδικούμενος φυλάς παρελθούσας, 
κατηράσθη τάς παρούσας" ώ τίς τολμδί νά έρευνή- 
ση τά βάθη τής θεότη-ος ;

Καί διέμεινα ακίνητος καί βεβυθισμένος είς βα
θεΐαν μελαγχολίαν.

ΚΕΦ. Γ'.

Τό γίντασμα.

Εν τούτοις κρότος τιςεπληξε τό ου; μου, όμοι
ος τώ τής μετεωριζομένης έσθήτος καί τών βρα- 
δυπόρων βημάτων έπί χλόης ξηρ&ς καί δονου- 
μένης. Ανήσυχος, ηρα τόν μανδύαν μου καί ρί- 
πτων πανταχοϋ βλέμμα λαθραϊον, αίφνης πρός 
τ’ άριστερά μου είς τό σκιόφως τής σελήνης, διά 
τών κώνων καί τών έρειπίων παρακειμένου τι- 
νός ναού, ε’ιδον λευκοιιδές φάντασμα, άπέραν- 
τον, ένδεδυμένον ιματισμόν τοιοΰτον, ώς ζωγρα
φίζουν τά έκ τών τάφων έξερχόμενα μορμολύ
κεια. Εφριξα, καί ένώ τεταραγμένος ύπό τρόμου 
έδίσταζον άν πρέπτι νά φύγω, ή νά βεβαιωθώ 
περί τοϋ φαινομένου, ηχούσα τόνους· βαρείς φω
νής βαθβίας άποτελοΰντας τόν έξής λόγον" « Εως 
πότε δ άνθρωπος θά ένοχλιΐ τούς ούρανούς δι α
λόγων μεμψιμοιριών ; έως πότε διά ματαίων 
κραυγών θά κατηγορεί τήν τύχην διά τά δεινά 
του ; οί έφθαλμοί του θά κλείονται άρα πάντοτε 
είς τό φώς καί ή διάνοια του είς τάς αντιλήψεις 
τής άληθείας καί τοϋ λόγου ; πανταχοϋ παρίστα- 
ται αύτώ ή έναργής αυτή άλήθεια καί δέν τήν 
βλέπει ποσώς ! ή φωνή τοϋ λόγου πλήττει τό ούς 
αύτοϋ, καί δέν ακούει ταύτην! άνθρωπε άδικε! 
έάν πρός μίαν στιγμήν δύνασαι ν’ άναβάλι;ς τά 
θέλγητρα άπερ γοητεύουν τάς αισθήσεις σου, έάν 
δ νοΰς σου ήναι Ικανός νά νοήση τήν φωνήν τοϋ 
συλλογισμού, έρώτησον τά έρείπια ταϋτα ! άνά- 
γνως τά δποΐα σοί προσφέρουν μαθήματα! .. . 
Καί σείς, μάρτυρες είκοσι διαφόρων αιώνων, τε
μένη Ιερά ! Τάφοι σεβαστοί ! τείχη άλλοτε ένδοξα, 
παρουσιασθήτι έν τή δίκνι τής φύσεως αύτής ! 
ελθετε είς τό δικαστήρων υγιούς νοόςίνα μαρτυ- 
ρήσητεκατά κατηγορίας άδικου! ελθετε νά κατεξε- 
λέγξητε τάς κομπορρημοσύγας ψευδούς σοφίας

πλούσια;, καί άπεγύμγοφ. τά ά"άκτορα των βα
σιλέων καί τά τεμέ<η τών θεών 4 Πέρσης, δ<^-, 
τις, λατρευτά; τοϋ πυρές, έδίχετο τους φόρους 
απείρων, εθνών’ οί κάτοικοι αύτής ταύτης τής 
πόλεως, οίτίνεί, λατρευταί τοϋ ήλίου και τών 
άστρων ύψωσαν τοσαϋτα μνημεία εύημερίας χαί 
πολυτελείας . .,

Ποίμνια πολυάριθμα, Αγροί γόνιμοι, θέρη δα
ψιλή, παν δ,τι έπρεπε νά ήναι τό άντίτιμον τής 
εΰσεβείας, έκειτο έν ταις χερσί τών είόωλολατρών 
τούτων. Καί τώρα δτε λαοί πιστοί καί άγιοι κα
τέχουν τάς πεδιάδας ταύτας, αυται εισιν έρημοι και 
άγονοι" ή γή ύπό τάς ήγίασμένας ταύτας χεΐρα ς δέν 
παράγει είμτ. βατούς καί άψίνθους" δ άνθρωπος 
σπείρει έν άγωνίαις καί δέν δρέπει η δακρυα χαί 
περίμνας, δ πόλεμος, δ λιμός, δ λοιμός έπιπι- 
πτ.ουσι κατ αύτοϋ έναλλάξ. ... Εν τούτοις οΐ 
λαοί σίτοι δέν είναι τά τέκνα τών προφητών; 
ιύτος δ Μουσουλμάνος, δ Χριστιανός, δ Ιουδαίος 
δέν είναι οί έκλεΚτοί τοϋ θεοϋ λαοί, πληρωθέν- 
-ες χαρίτων καί θαυμάτων ; Διατι αρα at προνο- 
uiuoyoi αυται φυλαί δέν άπολαύουσι πλέον τής 
αύτής εύνοιας ; διατί αί γαίαι αδται, αί άγιασθεί- 
σαι υπό τοϋ αίματος τών μαρτύρων, στερούνται 
τών Αρχαίων ιύεργετημάτων ; διατί μένουσιν έν 
αύταίς δίκην έξορίστων, μετενεχθίντων προ τόσων 
αιώνων άπό έθνών άλλων είς τόπους άλλους ;

Καί εϊς τάς λέξεις ταύτας r, διάνοια μου παρη- 
κολούθησε τόν ροϋν τών περιπετειών, α’τινες ά- 
ιχοιβαδόν μετεβιβασαν τό τής γής σκήπτρον είς 
λαούς θρησκείας καί ήθών διαφόρων, άπό τών 
λαών τής άρχαίας Ασίας, πρό τούς νεαρούς τής 
Εύρώπης. Τό όνομα τοϋτο τής γενετείρας γής έξύ- 
πνισεν έν έμοί τό περί πατρίδος αίσθημα, χαί 
στρέψας πρός αυτήν τά βλέμματά μου, ένητένι- 
σα πάντας τούς διαλογισμούς μου έπ! τής, ίν ή 
έγχατέλιπον ταύτην, στάσεως.

Ανεπόλησα τάς άφθόνως καλλιεργημένος αΰ- 
τής πεδιάδας, τάς μεγαλοπρεπώς διακεχαραγμένας 
αυτής οδούς, τάς πολυπληθείς αυτής πόλεις, τούς 
έπί πασών τών θαλασσών διακεχυμένους αύτής 
στόλους, τούς πλήρεις τελών έξ άμφοτέρων τών 
ΐνδιών αυτής λιμένας, καί συγκρίνων τό δραστή- 
ριον αύτής ηΐπόριον, τήν έκτεταμένην αύτής 
ναυτιλίαν, τά πλούσια αύτής μνημεία, τάς τέχ- 
' ας καί τήν βιομηχανίαν τών κατοίκων της, πρός 
πϊν δ,τι παραπλήσιον πάλαι ποτέ ή Αίγυπτος καί 
Συρία κατείχεν, άσμένως έπανεύρισκον τήν πα- 
ρτλθοϋσαν τής Ασίας λαμπρότητα έν τή νεωτέρα 
Ευρώπη’ άλλά παραχρήμα τά θέλγητρα τής ό- 
νειροπολήσεώς μου έξέλιπον ύπό τελευταίου τινός 
όσου συγκρίσεως. Σκεπτόμενος ότι τοιαύτη ή· 
τον άλλοτε ή ένεργητικότης τών χωρών, άς ί- 
θιώρουν, (τίς οιδεν, εϊπον, έάν τοιαύτη δέν θά ήναι 
ή έρήμωσις καί τών ιδίων ήμών τόπων; Τίς οιδεν 
έάν έπί τών δχθών τοϋ Σηκουάνα καί τοϋ Ταμί- 
σβως έκιΐ, όπου ίδη, έν τή συμφορήσει τοσούτων 

άπολαύσιωϊ, ή καρδία κ«1 οί όφθαλμςί iwvtf' 

καί εΰσεβείας 'υποκριτικής καί νά έκδικήσητε τήν 
γήν καί τούς ουρανούς, κατά τοϋ συκοφαντοϋν- 
τος αύτους ανθρώπου.

Τίς έστιν ή τυφλή αυτή ειμαρμένη ήτις άνευ 
κανόνων καί νόμων άποφασίζει τήν τύχην τών 
θνητών ; Τις έστιν ή άδικος αΰτη ανάγκη, ήτις 
συγχέει τήν έκβασιν καί τών συνετών καί τών 
άνοήτων πράξεων ; Εϊς τί συνίσιανται τά ουρά
νια ταϋτα άναθέματα έπί τών χωρών τούτων; 
ποϋ έστιν ή θεία αΰτη άρά ή διαιωνίζουσα τήν 
έρήμωσιν τών παρελθόντων χρόνων! Οί ούρανοί 
μετέβαλόν τούς νόμους των, καί ή γή τήν πο
ρείαν της ; ή θερμότης τοϋ ήλίου έξίλιπεν έκ τοϋ 
διαστήματος ; αί θάλασσαι δέν έγείρουν πλέον 
τά νέφη ; αί βροχαί καί αί χιόνες διαμένουν ά- 
κίνητοι έν τ$ άτμοσφαίρφ; Τά όρη κρατοΰσι τάς 
πηγάς των ; οί ρύακες έζαντλοϋνται ; τά φυτά 
στερούνται τής βλαστήσεως καί καρπώσεώς των; 
Αποκρίθητι, γενεά ψεύδους καί κακίας, δ Θεός 
έκλόνισε τήν αρχικήν καί σταθεράν ταύτην τάξιν 
ήν αύτός αυτός έν τή φύσει ώρισεν; ό ούρανός 
ήρνήθη είς τήν γήν, ή δέ γή είς τούς κατοίκους 
αύτής τά άγαθά άπερ άλλοτε έχορήγησεν αύτοϊς; 
έάν ούδέν μετεβλήθη έν τή δημιουργίφ, έάν τά 
αύτά μέσα άπερ υπήρξαν ύφίστανται έτι, διατί 
αί παρούσαι γενεαί δέν είναι δ,τι καί αί παρελ- 
θοδσαι ; ά ! έσφαλμένως μέμφεσθε τής τύχης καί 
τής θιότητος ! αδίκως άποδίδετε είς τόν θεόν 
τήν αιτίαν τών δεινών σας ! Είπέ, γενεά πονηρά 
καί υποκριτική! έάν οί τόποι ούτοι ήρη- 
μώθησαν, έάν πόλεις μεγάλαι ήφανίσθησαν, άρα 
δ ©εός έπήνεγκε τόν όλεθρον τούτων; άρα ή χειρ 
αύτοϋ άνέτρεψε τά τείχη ταϋτα, καθεΐλε τούς 
ναούς τούτους, ήκρωτηρίασε τούς κίονας τούτους, 
ή χειρ τοϋ άνθρώπου; άρα δ τοϋ Θεοϋ βραχίων 
ήνεγκε τόν σίδηρον έν τή πόλει κΑί τό πϋρ έν 
τή πεδιάδι, άπέκτεινε τόν λαόν, ένέπρησε τά 
θέρη, άνέσπασε τά δένδρα, καί ήφάνισε τήν γε
ωργίαν, ή ό βραχίων τοϋ άνθρώπου; Κ,αί δτε 
καταστραφέντων τών θερισθέντων, έπήλθεν ό λι
μός, μήπως ή θεία έκδίκησις έπήνεγκε τούτον, 
ή ή άφρων τοϋ άνθρώπου ορμή ; Εάν έν τφ λιμφ 
δ λαός έτράφη τροφαίς άκαθάρτοις καί ένέσκη- 
ψε νόσος, αρα ή θεία οργή έπεμψε ταύτην ή ή 
Αφροσύνη τοϋ άνθρώπου ; έάν δ πόλεμος, ή σι
τοδεία, ό λοιμός έθέρισαν τούς κατοίκους, καί ή 
γή ήρημώθη, άρα ό ©εός είναι αίτιος ; ή άπλη- 
στία αύτοΰ λαφυραγωγεί τόν φιλόπονου, διαρπάζει 
τούς παραγωγικούς άγρούς καί λεηλατεί τάς πε
διάδας ή ή τών κυβερνώντων άπληστία ; ή επαρ- 
σις τοϋ Θεοϋ διεγείρει πολέμους φονικούς ή ή τών 
βασιλέων καί τών υπουργών αυτών ; τό μισθωτόν 
τών τοϋ Θεοϋ αποφάσεων, ή το μισθωτόν τών 
έργάνων τοϋ νόμου άνατρέπει τήν τύχην τών οι
κογενειών ; Τά πάθη τέλος τοϋ Θεοΰ, υπό μυ- 
ρίας μορφάς, συνταράττουσι τά άτομα καί τούς 
λαούς, ή τά πάθη τών ‘άνθ.ώπων, καί έάν έν τώ 
άχθει τών δεινών των δεν γινώσκοναΐ τήν θερα

πείαν τούτων, πρός τον θεόν πρέπει νά άποδώ- 
σωμεν τήν άγνοιαν ταύτην ή πρός αύτούς τούτους; 
Εάν ό Θεός ηναι άγαθός δύναται νά ήναι αίτιος 
τών δεινών σας; έάν ήναι δίκαιος, δύναται νά 
ηναι συνένοχος τών έγκλημάτων σας; οχι, όχι, 
τα παράδοξα, καθ ών ό άνθρωπος άγανακτεΐ, δέν 
άνήκουσι ποσώς είς τήν τύχην, τό σκότος, ένώ 
το λογικόν αύτοϋ πλαναται, δέν άνήκει είς τόν 
Θεόν" τά αίτια τών συμφορών του δέν έκπέμ- 
πονται έκ τών ούρανών άλλά κείνται παρά τώ 
άνθρωπο» έπί τής γής, δέν κρύπτονται έν τώ 
κόλπω τής θεότητος, άλλά καθεδρεύουσιν έν αύτώ 
τφ άνθρωπο» φέροντι ταϋτα έν τή καρδίζί του.

Ψιθυρίζεις καί λέγεις" « Διατί λαοί άπιστοι 
άπήλαυσαν ούρανίων καί γήινων ευεργετημάτων ; 
διατί γενεαί αγιαι είσίν ήττον εΰδαίμονες παρά 
λαούς άσεβιϊς. Ανθρωπε τεθαμβωμένε ! Ποϋ κεϊ- 
ται ή σκανδαλίζουσά σε άντιλογία ', ποϋ είναι 
τό αίνιγμα δπερ ευρίσκεις έν τή ούρανία δικαιο
σύνη ; είς σέ αύτόν άνατίθημι τήν στάθμισιν 
τών χαρίτων καί τών ποινών, τών αιτίων καί τών 
άποτελεσμάτων. Είπε « βτε οί άπιστοι οϋτοι πα- 
ρετήρουν τούς ούρανίους καί γήινους νόμους, δτε 
εϋφυώς έκανόνιζον τάς έργασίας αύτών πρός τήν 
τάξιν τών τοϋ έτους ωρών καί τήν φοράν τών 
αστέρων, έπρεπεν δ θεός νά ταράξη τήν τοϋ παν
τός ισορροπίαν, ίνα διαψίύσνι τήν φρόνησίν των; 
δτε αί χείρές των έκαλλιέργουν μετ’ έπιμελείας 
καί ίδρώτος τάς πεδιάδας ταύτας, ίπρεπε νά πα- 
ρατρέψη τάς βροχάς καί τήν γονιμοποιόν δρό
σον, ίνα έκφυτρώσωσιν έν αύταϊς άκανθαι ; ότε, 
ίνα καταστήσωσιν εύφορον τήν άγονον ταύτην γήν, 
κατεσκεύαζον διά τής βιομηχανίας των υδρα
γωγεία, διώρυσσον οχετούς καί μετέφερον, διά 
τών έρημων, απώτατα υδατα, ώφειλεν ό Θεός 
ν άπαντλήση τάς πηγάς τών όρέων; ώφειλε ν ά- 
ποσπάορ τά διά τής τέχνης γεννώμενα προϊόντα, 
νά έρημώσρ τάς διά τής ειρήνης συνοικιζομένας 
πεδιάδας, νά ανατρέψω τάς ύπό τής έργασίας άκ- 
μαζούσας πόλεις καί νά διατάξτρ τέλος τήν διά 
τής σοφίας τών άνθρώπων έμπεδωθεϊσαν τάξιν ; 
Καί τίς έστιν ή άπιστία αΰτη, ήτις έθεμελίωσε 
διά τής φρονήσεως, έσωσε διά τής άνδρείας καί 
ένίσχυσε διά τής δικαιοσύνης βασίλεια; ήτις ά- 
νήγειρε πόλεις άκμαίας, άνώρυξε λιμένας βαθεϊς, 
άπεξήρανεν έλη νοσοποιά, έκάλυψε τήν θάλασσαν 
διά πλοίων, τήν γήν διά κατοίκων, καί, όμοια 
πρός τό δημιουργόν πνεύμα, διέχυσεν έπί τοϋ κό
σμου τήν κίνησιν "Χαί τήν ζωήν ; Εάν τοιαύτη 
ήναι ή ίσέβεια^ δποία τις είναι λοιπόν ή αλη
θής πίστις; ή άγιότης συνίσταται είς τό κατα- 
στρέφειν ; ό Θεός, δστις κατοικίζει τήν Ατμό
σφαιραν υπό πτηνών, τήν γήν καί τήν θάλασ
σαν ύπό ζώριν, δ Θεός δστις ζωογονεί τήν φύσιν 
πάσαν, είναι” λόιπόν Θεός έρειπίων καί τάφων ; 
τήν καταστροφήν αύτής ώς ύπόκλισιν καί τόν 
έμπρησμόν ώς θυσίαν ; στεναγμούς έπίθυμεϊ αντί 
ύμνων, φον»ί« ίντί XsjTfevTWVp κόσμον if ήμον Χαί
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«κατεστραμμένου Αντί ναών ; ίδού b τούτοις, 
γενεαί άγιαι καί πίστα', δποΐά εισι τά έργα σας! 
ιδού οί καρποί τής εύσεβείας σας ! άπεκτεινατε 
τούς λαούς, ένεπρήσατε τάς πόλεις, κατεστρέ- 
ψατε τήν γεωργίαν, είς έρημίαν την γήν μετε- 
βάλετε, καί αιτείτε την αντιμισθίαν τών έργων 
σας ! ίπρεπεν, Αναμφιβόλως, νά γίνωνται δι υμάς 
θαύματα ! έπρεπε νά εγείρωνται οί γεωπόνοι οθς 
σφαγιάζετε, νά Ανοικοδομώντας τά τείχη, άπερ 
κατεδαφίζετε, νά Αναγεννώνται τά θέρη άπερ κα
ταστρέφετε, νά συνάγωνται τά υδατα άπερ δια
σκεδάζετε, και νά συνκρούωνται τέλος πάντες οι τοΰ 
ουρανού καί τής γής νόμοι ούτοι οδ, αύτδς ο Θεός, 
ώς δείγμα τής λαμπρότητος καί τοΰ μεγαλείου 
αυτού καθιδροσεν, οί αιώνιοι καί προγενέστεροί 
πάντων τών κωδήκων καί πάντων τών προφη
τών ούτοι νόμοι, οίτινες, Αναλλοίωτοι, δέν δύναν- 
τχι νά διαστραφόσν ούτε ύπδ τών παθών, ούτε 
ύπό τής Αμς-θείας τών Ανθρώπων ! Αλλά οί εμ
παθείς οίτινες παραγνωρίζουν τούτους, οί Αμα
θείς οίτινες δέν Ανευρίσκουν ποσώς τάς αιτίας 
ουδέ προβλέπουν τά αποτελέσματα, έν τή Αβελ
τηρία αύτών ειπον’

» Γο παν είναι τυχαϊον, είμαριιένη τυφλή δία
ν χέει τό καλόν καί τό κακόν έπί τής γής, χω- 
» ρίς ή φρόχησις ή ή παιδεία νά ήμπορώσι νά 
• προφυλάσσωντοι έκ τούτου’ ή γλώσση υποκρι
τική χρώμενοι ε’πον « τό πάν προέρχεται έκ 
» τοΰ Θεού, δστις Αρέσκεται είς τό νά διαψεύ- 
» δηται ή σοφία καί είς τό νά καταισχύνηται ό 
» λόγος . . . ® καί ή αμάθεια καυχηθεΐσα έν -ιό} 
κακεντρεχεία αύτής, · ούτως, είπε, θά έζισωθώ 
πρός τήν παιδείαν ήτις μέ τραυματίζει, θά κα
ταστήσω Ανωφελή τήν φρόνησιν ήτις μέ κακο
ποιεί καί μέ ένοχλεί »’ ή δέ απληστία προσε- 
θηκεν · ιύτω θά καταπιέζω τδν Ασθενή καί θά 
βιορώσκω τού; καρπού; τών πόνων του καί θά 
λέγω, ό Θί<’< ϊψηςίσατο τοΰτο, ή ιίμαριιόγη 
τό ήΰί.Ιηαιν. » Αλλ έγώ ομνύω εϊς τούς νόμους 
τοϋ ουρανού καί τής γής καί είς τούς διέ- 
ποντας τδ Ανθρώπινον πνεύμα, δτι δ ύποκριτής 
θά πλαναται έν -.ή άπά η αυτού, ό άδικος έν 
τή αρπαγή του, καί ή γή θά μεταβάλη τήν πε
ριφοράν της πριν ή ή Αμάθεια κα-ανικήσει τήν 
σοφίαν καί τήν παιδείαν, καί ή πλάνη ύπερτε- 
ρήση τήν φρόνησιν, έν τή δυσχειεϊ καί άκατα- 
λήπτω τέχνη, τοΰ νά παρέχωσιν αύτώ τάς Αλη
θείς Απολαύσεις του, καί να ιδρύσουν έπί Ακρά
δαντων βάσεων τήν ευδαιμονίαν του.

ΚΕΦ. Δ'.

‘λ/ ιχθισις.

Ούτως έλάλησε τδ φάντασμα’ έγώ δέ έκπεπληγ- 
μένος ύπδ τοΰ λόγου τούτου καί τήν ψυχήν τι- 
ταοαγμέκος ύπδ διαφόρων στοχασμών, διέμεινα 
έπί πολύν χρό.ον σιωπηλός’ τέλος ένθαρόυνθείς 
εις τδ νά λάβω τδν λόγον, τώ ειπον’ « ώ δαι
μόνιου τών τάφων και τών ίρειπίων ! ή παρου

σία καί ή αύστηρότης σου κατετάραζαν τάς αι
σθήσεις μου, αλλ ή εύθύτης τοΰ λόγου σου πε- 
ριποιεί πίστιν είς τήν ψυχήν μου.

( Ακολουθεί )

ΕΡΓΑ ΚΑΙ Η1ΙΕΡ.1Ι
Μ A ί Ο Σ.

ίσταμένου, 
καί δέν ή- 
πάλλουσαν 
ψυχρός καί

Πάλαι ’Αθήνιών, έπανεΐδον, εαρος 
τήν περιώνυμον πόλιν τοΰ Κέκρωπος, 
σθάνθην, ώ; άλλοτε, τήν καρδίαν μου 
βιαιότερου. Τδ πρώτον, ήμην ώ; τις 
αδιάφορος παρεπίδημος.

Πόσα μετεβλήθη είς τε τάς Αθήνας καί καθ’ 
άπασαν τήν Ελλάδα !

0 άγγελος τοΰ θανάτου, λαβών ε’δός τε καί 
φωνήν χολέρας, έπλανήθη μέλας καί αίματόεις 
έπί τοΰ Αστεως, τοΰ Πειραιώς καί κατά τδ Αίγαΐον. 
Η κατοχή Ιπέσεισε μάστιγα Απειλής κατά τής 
πολυπαθοΰς πατρίδος μας’ καί ή Ελλάς σήμερον 
πσρίστησι ξένον τι καί δυσδιάλυτου αίνιγμα. Εί
ναι συνταγματική άλλά καί δορυάλωτος, Ανεξάρ
τητος Αλλά καί δεδεσμευμένη, έχει βουλάς καί 
υπουργεία, Αλλά φρουρεί αύτήν ξένη λόγχη . . .

Ην πρωία, ώς αί παροΰσαι, έαρινή καί τοΰ 
Μζίου.

0 ένθουσιασμδς καί ή πατριωτική μέθη καθ’ ήν 
πολλοί ίφωράθησαν προπίνοντες τοϊς χρήμασι τήν 
πατρίδα, κατά τδ Πλουταρχικόν δή τοΰτο, κα
τείχε τούς πάντας.

Αίφνης στόλος ατμήρη; καί στρατός μή Ελλην 
προσορμίζεται έκεΐ, όπου, Από τοΰ κατά τδ Αλαι- 
μον ακρωτηρίου, πρόκειται τις οίον Αγκών, καί 
κάμψαντι τούτον εντός κρηπίς έστιν ευμεγέθης 
καί τδ περί αύτήν βωμοειδές, τάφος τοΰ Θεμις-ο- 
κλέους’ καί παρά τοΰτον εγείρεται σήμερον τα
πεινός καί Ακαλλώπιστος δ τάφος τοΰ νεωτέρου 
Θεμιστοκλέους, τοΰ Μιαούλη.

Εκεί ροχθεϊ τό κϋμα τής Σχλαμΐνος θρηνώδες, 
καί ύπέρκειται τδ όρος δ Κορυδαλλός, έφ’ ου δ 
Ξέρξης έστησε τδν ύπερόπτην θρόνον του, ίνα ϊδη 
τήν Αθάνατον νίκην τοΰ πολιτισμού κατά τής 
βαρβαρότητος.

Καί ίδού άστράπτουσιν, ύπδ τάς πρώτα; τοΰ 
Ελληνικού ήλίου Ακτίνας, λόγχαι καί όπλα στρα
τιωτών καί Ακούεται κρότος τυμπάνου καί ήχος 
σάλπιγγος Αρηίου, καί παρίστανται Αποβιβαζόμε
νοι τών νεών, έλκοντες όλμους καί τηλεβόλα, 
άνδρες στιβαροί, βαίνοντες έν πολεμική παρατά
ξει καί προτείνοντες αιχμήν καί δόρυ ώς έπί εκ
πορθήσει πολεμίας χώρας. Ακούεται κέλιυσμα 
στρατιωτικόν. Η φάλαγξ έστη καί ιδού έπί τδ 
α'.ματόφυρτον έλλη ικδν έδαφος έμπήγει διά σφύ-

ρας καί σιεπάρνου τάς σημαίας τή; κατοχής, μη- 
δενός Αντιπαραταττομίνου.

Σιγή, δέος, κατάπληξις κατέχει τδν Πειραιά 
καί τδ Αστυ πρδς τδ φοβερόν συμβά», καί ώσεί 
ΰπεδουλοΰτο νέαν ΰποδούλωσιν ή πατρίς τής ελευ
θερίας ύπδ Σύλλα τινδς ή Μομμίου, ήκούσθηταν 
θρήνοι καί κλαυθμοί Από τών άκτών τοΰ Πειραιώς 
καί τοΰ Φαλήρου μέχρι Ακροπόλεως καί Κη- 
φισσοΰ.

f>! έκλονίσθησαν τότε βεβαίως, έξ άγανακτή- 
σεω; καί δίύνης, τα κολοβωμένα προμετώπια καί 
αί στήλαι καί αί γλυφαί τοΰ Θησείου, τοΰ Παρθε- 
νώνος καί τών Προπυλαίων !

Ητο ή κατοχή!
Η ιστορία θέλει διηγηθή τά 

πείας τοΰ τολμήματος. Αλλ 
όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, 

αίτια καί τά; συνε- 
οί σύγχρονοι ίμεΐς 
ότι από πολέμιας

κατ άρχάς καί Απειλητικής ή κατοχή μετεβλήθη
> διότι οί μέν σύμ-έπειτα είς φιλικήν καί εϋνουν, 

μαχοι Α.ήκουσιν είς τού; δύο μάλλον έξηυγενισμέ- 
νους λαούς τή; Δύσεως, οί δέ Ελληνες άπιδείχθη 
σαν έθνος άξιον τών συμπαθειών τή; Ευρώπης, 
εϊς τδ πείσμα τοΰ αργυρωνήτου ποιητοΰ Λαμαρ- 
τίνου.

ΕΙ συν·κυμάτησχν in έσχάτων αί σημαία», 
τών Απογόνων τούτων τώ» Σταυροφόρων μετά τής 
σημαίας τής Ημισελήνου εϊς τάς έλώδεις καί λοι- 
μοφόρους πεδιάδας τής Δυβρούτσας καί έπί τά 
αίματηρά πεδία τοΰ Βαλακλαβείου καί τής Κοι- 
μαίας, δέν έκυμάτισαν άλλοτε με-ά τής σημαίας 
τοΰ Σταυρού είς Πίλον, είς Μεσσηνίαν καί άρτίως, 
είς διαχύσεις καί εστιάσεις φ.λίας καί εύγνωμο- 
σύνης, είς τήν ’Ακρόπολιν, εϊς ’Αθήνας καί είς 
Πειραιά; Οί Αγαθοί υιοί τής Δύσεως έτυχον έν 
Ελλάδ; τής έγκαρδιωτέρας δεξιώσεως.

’ΐδέτε, τελείται ή άφελεστέρα τών ίορτών, ή 
Αγροτική έορτή τής πρώτης Μσίου.

Περιέλθετε τού; κήπους καί τάς έπαύλεις άλας 
τής Αττικής καί πανταχοΰ θέλετε ίδεΐ τελουυ,έ· 
νην είς τδν βωμόν τής θεάς τοΰ Μ/ίου θυσ·'αν έξ 
Ανθέων καί μουσικής καί τέρψεων. 0 χλοερός 
κήπος τοΰ X α σ ε κ ή έγένετο καί έφέτος τδ τερ
πνόν ένδιαίτημα τοΰ αριστοκρατικού καί τοΰ κομ
ψότερου πλήθους' έδεξιοΰντο δέ τούς πάντας δι’ 
Αξιαγάστου καί Ελληνικής όντως Αφελείας καί 
φιλοφροσύνης οί Αγαθοί καί έφέστιοι τοΰ κήπου 
έγκάτοικοι.

Καί ήν Ακοΰσαι έκεΐ μολπάς μουσικής καί μέ
λη ασμάτων καί κελάδημα Αηδόνων, καί ίδείν 
χήρους καί πότους καί κώμους. Τρισόλβιοι οί ου 
τω μέν εύθυμοΰντες, ουτω δέ τρυφώντες, ουτω 
δέ εύχερώς έπιλινθανόμενοι τών πρό μικρού παν
δήμων συμφορών είς τών τέρψεων τήν Αγκάλην

Μάρτυρες καί συμμε’τοχοι τών αθώων τούτων 
διαχύσεων παρήσαν πολλοί τών συμμάχων α
ξιωματικών, οίτινες, έη μέσω Ελλήνων και Ελ-

λη.ίδων χαριεστάτων δέν έπόθουν τά; πατρί-*. 
δα; των.

Τα πρωτότυπα ταϋτα τοΰ πολιτισμού τέκνα 
δέν έβράδοναν νά έκτιμήσωσι τό έξηυγενισμέναν 
καί αφελές τής Ελληνικής κοινωνία; καί »ά θκυ- 
μάσωσι μάλιστα τήν χάριν καί τήν καλλονήν 
τών Ελληνίδων. Καί ούχί μία αύτών, ώ; άλλη 
τις Πολυξένη, καθυπόταξε τάς εύαισθήτους καρ
δίας τών έσπερίων τούτων ',Αχιλλέων. Πολλοί 
αύτών τρωθεντε; μέχρι Χτρδίας, άπέστειλαν, ώς 
λέγεται, εί; βοώπιδας προτάσεις γάμου. Αλλα 
σκληροί έδείχθησαν αί καρδ αι τώνΕλληνίδων καί 
δυσάλωτοι ώς ή Σεοχστούπ.λις. Δια ί νά μή εύ- 
ριθή καί τις καρδία ευάλωτο; ώ; ή Β.μμαρσούνϊ;

Εθαύμασαν ιδίως τήν ευφυΐαν, τήν Ευρωπαϊ
κήν άναιροφήν, καί τάς άλλα; χάριτας τών Ε\- 
λη.ίδων εϊς τάς σ,ναναστροφά; καί τού; χορού;. 
Διηγούνται δε Απαντήσεις εΰφ·οεστάτας τών Ελ
ληνίδων μας, ιδίως τών ρωσσιζουσώ", τοξευθεί- 
σας εις έκδίκησιν οίονεί τής κατοχής, κ»τά τών 
άξιωματ κών' βέλη δέ τινα εφθασαν καί μέχρι 
τών Αυστριακών, καί τοι έκηρύχθησαν ουδέτεροι 
καί απόλεμο., κατά τήν παρούσαν δεινήν καί αί · 
ματηράν πάλήν ... fl ■ πένθιμον, αιματηρόν τδ 
έκτραγωδ νύυ ενον έν Κριμα’α δράμα! Κρότος βα
ρύ; όλμων καί πυροβόλων, κλαγγή καί συγκρού
σεις όπλων, κραυγαί κχί θρήνοι, άλλαλαγμοί 
καί κοπετό; όλλύντων τε καί όλλομένων πληροΰσι 
μή·ας όλου; τά; άςένους Ακτάς τής χώρας έκεί»ης 
δπου ή περικαλλής Ιέρεια τής Αρτέμιδος έθυεν είς 
τδν βωμόν τής θεάς πάντα προσπλέογτα ξένον.

— Τί γελάς, ώ Χάρων ; ήθελεν είπεϊ νΰν μά
λιστα, εί έβλεπεν αύτόν νεκροπομποΰντα κατά 
τδν Αχέροντα δ ξΰμπλους Έρ·μής.

ΧΑΡΩΝ. Γελώ, ώ Ερμή, όρώ< τούς ά»ω το
σοΰτον μωραίνοντας, ώστε έκόντες νά θερίζωνται 
ήοηδδν ύπδ τοΰ Πολέμου, τοΰ Λοιμού καί τών 
βυθών τής θαλάσσης. Εκλέλυμαι δικωπίαν έλκων 
καί έρίττων, έκ τοΰ πλήθους τών κατιόντων παρ 
ήμάς. Τί παθόντες, ώ Ερμή, Αλληλοκτο·.οΰνται 
ούτως οι βέλτιστοι ά.θρωποι ;

ΕΡΜΗΣ Οί πόλεμοι 
γεννώντας αυτοί; κ*. jw, 
ρας τΐ'.δς καί θαλάσσης 
ραιότητος καί όρων.' Λείματα δέ καί νΰν, 
θμεΰ, καί άγνοια καί όργαί καί μίση διέπουσι τά 
Ανθρώπινα.

ΧΑΡΩΝ. *Ω τής Ανοιάς ! οίτινες Αγνοοΰσιν, ότι 
κα. δλην τήν άνω χώραν έκαστοι αύτών κατακτή- 
σωσι, μόλις λ&ψονται ποδιαίον τόπονπαρ ήμάς, 
διότι άποθνήσκουσιν, ώ Ερμή, οί άνθρωποι, ώς 
δράς, άποθνήσκουσι δέ καί πόλεις, ώσπερ άνθρω- 

1 ποι, καί τδ παραδοξότερον καί ποταμοί όλοι 
καί βασίλεια. 'Μωρά καί παγγέλοια, ώ έρμη, 
ταϋτα πάντα. *

ι ΕΡΜΗΣ. ’Αλλά καί οϊκτρά, ώ πορθμιΰ, καί μυ-
- ρίων δακρύων άξια, διότι Αγνοείς τδ μέγεθος τών
- άνω συμφορών . . .

καί αί Αλληλοσφαγίαι 
καί >ΰν, ώς τδ πάλαι, περί χώ- 

καί ποταμού καί άκε- 
ώ πορ-
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σαν διά ιταντδς αί Θΰραι που μέλλοντος και τής 
άνορθώσεως.

’Αλλά προσμειδίασον ήμϊν καί σύ, Ελληνες κόρη, 
καί, ώς άλλοτε, περίβλεψον γελόεν καί έπαγω- 
γδν, καϊ ή καρδία σου άς πάλλη, ώ; άλλοτε, ύπ 
αναμνήσεων ή έλπίδων γλυκυθύμων.

Αί λαμπάδες τοΰ ΐμεναίου, αί Αγλοίζουσαι τδν 
βίον τής γυναικδς, έπί πολύν χρόνον έμενβν έσβεσ- 
μέναι είς χεΐρας πολεμηϊου Αρεως. Η Ελληνίς 
ήρέσκετο ν’ άκούρ ούχί μσμ.άτων έπιθαλαμίων, ή 
νυμφοστόλων, άλλά παιάνων πολεμικών καί ΰμνων 
θούριων καί εμβατηρίων. Τού; κόσμους αύτής, τούς 
χρυσούς καί νυμφικούς πέπλους παρέδιδεν είς 
τούς Απερχομένους πολεμιστάς, ύπέρ τής πίστεως 
καί τής πατρίδος. Δέν ΰφαινεν ίστδν καί ένδυμα 
νυμφικόν, άλλά διά τών τρυφερών χειρών της έ- 
χρυσοκέντα τάς σημαίας τοΰ Σταυρού καϊ κατε- 
σκεύαζε τούς χιτώνας καϊ τάς φουστανέλλας τών 
προμάχων . . .

Αλλά νΰν αί γλυκόφωτοι λαμπάδες άνέλαμ- 
ψαν φαεινότεροι καϊ περιεφώτισαν γάμου; πολ
λούς καϊ εύτυχεϊ;. Αλλά τις θεών ήν παράνυμ- 
φος είς τού; πλείστους ; 0 Θιδς τοΰ Πλούτου 
καϊ τών χρημάτων, ούχί δέ καϊ ό Θιδ; τού Ερω
τος καϊ τής καρδίας. Δέν Αναγνωρίζεται πλέον 
τδ κράτος αύτοΰ είς τού; βωμού; τοΰ Υμεναίου. 
Τϊς οΰτω μέν σκαιός, οΰτω δ Αναίσθητος, ώστε 
νά νυμφεύεται έξ έρωτος καϊ κλίσεως; άλλ’ είς 
πάντα ύ ανθρώπινος νους έπινοεΐ τδ άντίδοτον.

Δι δσας τών ωραίων γάμου κορών δέν δΰνάν- 
ταΐ οί γονείς νά έπιφέρωσι προίκα πολλών ταλάν
των, κηρύττουσιν δμως τδ πολυτάλαντο*. Καϊ 
ίδού συρροή καϊ άμιλλα γαμβρών. Εις δέ έμπί- 
πτει είς τά; Αθώας σαγήνα; δυσαπαλλάκτω;. Τά 
τάλαντα μετρούμενα Αποδείχνονται ήλλαττωμένα 
καϊ πολλάκις μη3έ τελωνιακά ό δέ παμπόνη
ρος παϊς τού Αρεως καϊ τής Αφροδίτης περϊ άλ
λα τινά ένδιατρίβει. Λαμβάνων πολυειδεϊς μετα
μορφώσεις εισδύει ιεροκρυφίως είς εύαλώτους καρ
δίας γυναικών συζύγων ή άνδρών, καί ρίπτει είς 
οικογένειας ειρηνικός τδ γελοϊον ή τδ πένθος καϊ 
τήν καταστροφήν. Ευτυχείς οϊ λαοί οί ώς ήμάς ευ
ρισκόμενοι εισέτι είς τδ άλφα τοΰ εύρωπαϊκοΰ 
έξευγενισμοδ 1

0 ! άναφλέγει καί ποτέ μυστηριωδώς άγνήν 
τινα καϊ νεάζουσαν καρδίαν, Αλλά, τότε, φεΰ ! 
συνεπάγεται χορίαν δλην θλίψεων, σπαραγμών, 
απογνώσεως καϊ τηκεδόνος. Βίο; δακρύων καί 
δδύνης, δ β ος τών ίρώντων. Δέν φύονται πλέον 
όι αυτούς τα ρόδα τής ευφροσύνης καί τών ίλπί- 
δων, Αλλά τά νεκρικά άνθη τής σιγή; καϊ τοΰ Απο
χωρισμού ! . . .

Αλλ ούχ οδτω καϊ περί τών Αμενηνών εκείνων 
Εοωτιδέων, οίτινες Απήλλαξαν τήν ανθρωπό

τητα τών τραγωδιών τής καρδίας. Οί Έρωτι- 
δεΐς οϋτοι έζήλασαν τούς έρωτας Από τοΰ υπαρ
κτού βίου είς τάς μυθιστορίας, πρδς μέγα εύτόχη- 
μα έκατέρων τών φύλων,

Και τοιαΰτά τινα έν τώ Αδη. Τί δε έπϊ τί; 
γής συμβαίνει ; ’Απ’ ’Ανατολών έως Δυσμών, και 
άπ’ Αρκτου εις Μεσημβρίαν κυριεύουσι φόβοι, όρ- 
γαϊ, πένθος, δάκρυα.

Τίνος ή καρδία δέν θλίβεται πικρώς έπί ταϊς 
συμφοραΐς ταόταις ; Δέν ήκούσθη πρό μικρού θρή
νος καϊ κλαυθμός καϊ όδυρμός γυναικών Ελληνί- 
δων, ώσεϊ Ραχήλ θρηνούσης τά τέκνα αύτής έν 
ίαμά, δτε Ανηγγέλθη ό θάνατος Μεγάλου Αύτο- 
κράτορος ... II δέν κλαίομεν άιεαντες είς τάς 
συμφοράς τοϋ ίνεστώτος πολέμου ;·

Αλλά φύγωμεν τάς σκηνάς τοΰ αίματος, τοΰ 
πένθους* κα'ι τών καταστροφών, προσηλώσωμεν δε 
την καρδίαν και τδν νοΰν επί τερπνότερά τινα θεά
ματα καϊ διηγήματα.

όπως είς πρόσωπον περικαλλούς γυναικδς ή 
θλίψις δέν έντυποΰται διαρκώς, ϊκανεϊ λεληθός 
τι καϊ γλυκύ μειδίαμα ν άποδιώξη τά πιρισκια- 
ζοντα τήν καλλονήν νέφη, οΰτω καϊ κατά τάς έλ- 
ληνικάς ταύτας χώρας ταχεϊαν φέρει τήν παρη
γοριάν τών θλίψεων είς τδν όρώντα, ή περικαλ
λής αΰτη φύσις καϊ ή αρμονία τών σκη.ογραφιών 
(perspective) καϊ ή μαγεία τοΰ όρίζοντος καί 
έπϊ πάσι τούτοις τ άνακύπτοντα τήδε κακεΐσε, 
ώς άναμνήσεις έρατειναϊ καϊ μεγάλαι, έρείπια 
τής άρχαιότητος !

Ανέλθωμεν έπί τού; ΰπερκειμένους τοΰ Ιλισσοϋ 
καϊ τής Έννεακρούνου χλοερούς λοφίσκους καϊ πε- 
ρισκοπήσωμεν τδ προ τών οφθαλμών ήμών μα
γευτικόν θέαμα.

’Εκιϊ που ήρχετο κατά τούς καύσωνας τής ήμέρας 
ν άναπαυθήΰπδ τού; σκιερούς πλατάνους τοΰ Ηρι- 
δανοΰ, ή ’Αγοοτέρα Αρτεμις, άποθέτουσα τά τόξα 
αύτής καί συναγελάζουσα τούς θηρευτικούς κύνα; 
της' έδώ δέ αϊ ίλισσιάδε; Μοΰσαι, φεύγουσαι τδν 
Ελικώνα ή τήν Κασταλίαν, ήρέσκοντο νά διη- 
μερεύωσι παίζουσαι παρά τά διαυγή νάματα τοΰ 
ποταμίου δπερ έπεσκέπτετο δ Αισχύλος, 4 Σοφο
κλή; καϊ ό Εΰρυπίδης.

Εάν έσπέριος τούς περιπάτους σου φέρη; κατά 
τά περίχωρα ταϋτα άτινα ώσημέραι καθωοαιζει 
βασιλική μέριμνα, ή ανθηρά όψις αυτών, δ «Ανέ
φελος καϊ κυαναυγής έλληνίκδς ουρανός, οί πε
ρικείμενοι πυκνοί καϊ γελόεντες λόφοι, αί δινίεσ- 
σαι καί προβλήτες άκται, αί έν Απόπτω διορώμε- 
ναι, θέλουν άποδιώξει τής καρδίας σου τδ βαρόνον 
αύτήν άλγος. Ακροάσθητι δέ καί τώ* μυστηρίων αρ
μονιών τών ζέφυρων καϊ τοΰ μακρυνοϋ ρόχθου τίΛ 
κυμάτων καϊ, μεταφεοόμενος διά τής διάνοιας εϊς 
τούς αιώνας τής δόξης καί τοΰ μεγαλείου τοΰ Ελ
ληνικού, κάθησον σύννους καί δεμβαζων, ύπδ τά 
έρείπια τής 'Ακροπόλεως. . .

Τότε, έπιλαθόμενος τών παρόντων, προσμειδία- 
σον τώ μέλλοντι. , . Παρέρχονται Ανεπιστρεπτί τά 
καλά τής νιότητος έτη, τά βλέφαρα τοϋ θνητού 
κλείουσιν αιωνίως είς τδ φώς τής ζωής, άλλ’ είς τά 
νεογνά καί πολλαχώς ένδοξα έθνη δέν έκλείσθη-

Η αττική μάλιστα νεολαία καϊ ή Συρία, εί; 
τδν βωμόν τοϋ μικρού τούτου θεού θύουσι διαρ
κώς’ άλλ ή μέν άνεπιτυχώς, ή δέ εύφυέστατα. 
Η μέν προχέει τά αισθήματα αύτής Αφειδώς εις 
τάς οδούς καϊ παρόδους, είς τάς νυκτερινός πλα
τείας καϊ τά παραθαλάσσια, ή δέ ένθουσ α παρά 
τδ πολυκόμβαλον (piano), τάς πνιγηρά; αίόούσας, 
ύπδ τά υψηλά τέρεμνα καϊ εί; κήπους καί Ρο
δώνας εΰανθεΐς καί σκιόεντας. Εΰδαίμονες αί ’Α
θήναι ! δεν πλήθουσι τοσούτων περικαλλών παρ
θένων, δσαι στολίζουσι τδ Αίγαίον. Η καλλονή 
τών ευτυχών νήσων μας δέν θάλλει ου .ως Αφει
δώς, ούδ ώραιζει τάς Αττικά; κόρας. ’Αλλά τίς 
είδε τρεις ή τέσσαοας αύτών, καϊ δέν έθαύμασε 
τδ εύόφθαλμον καϊ τδ ρεμβώδες, τδ χάριεν καϊ 
ευφυές, τδ κάλλος τδ ιδανικόν ; τίς ήκουσεν αυ
τά; ή στεναζούσα; κρύφιον, ή μελπούσας έπϊ τδ 
μουσικόν όργανον ή σιγώσσς αίφνης ή ειδεν 
αύτ«; καϊ δέν κατεθέλχθη ; Ερίζουσι κατά 
τούτο καϊ πρδς αύτά; τά; Συρία; νεάνιδας, ών 
μία μάλιστα, περικαλλής ώς θεά και μεγαλο
πρεπής ώ; βασίλισσα, υπερέχει πασών, άλλη δέ 
αγαθή ώ; άγγελος καϊ χαρίεσσα, ώ; ποίησις, εί
ναι πνευματώδης, ώ; Δαίμων.

Αλλ εί έχουσιν αί ’Αθήναι τήν όδδν τών Χα- 
ρίτων, τών Μουσών καϊ τού Θουκυδίδου, έχει καϊ 
ή Ερμούπολις τήν τοΰ Απόλλωνος, τοΰ Φερεκύ- 
δους καϊ τοϋ Χειμάρρου, τάς όποιας διακοσμού- 
σιν δσαι χάρισες και όσοι έρωτες. Ποΰ δύναται νά 
ιδη τις παλυπληθέστερον, α\λά καϊ περικαλλές-ε- 
ρον όμιλον κορασίων ; Ούδαμοΰ ΰπάρχουσι πε- 
ρισσότεραι νεάνιδες, όσον εις Σύρον, άλλ’ ούδα
μοΰ και χαριέστεραι αύτών. Διατί δέν δυνάμεθα 
φεΰ ! νά είπωμεν τά αύτά καϊ διά τό έτερον φύ- 
λον, τό ίν Σύρω ; Τά; κόρας τοΰ Αιγαίου διακρί
νει μάλιστα ή φρόνησις. Κόρη εύόφθαλμος καϊ 
νεαρά έσπουδάζετο έφ’ ικανόν χρόνον υπό νέου 
χρηστού μέν, άλλ’ ασταθούς. Τά νεανικά αΐσθή- 
ματά εϊσιν έφήμεοα καϊ δεινώ; μεταβλητά, μά
λιστα εί; έμπορικάς κοινωνίας. Ισως δέν έλάνθανε 
τούτο τήν έμφρονα νέαν. Παρουσιάσθη μνηστήρ, 
έζήτησε τήν χεϊρά της, καϊ ή νεανες πάοαυτα καϊ 
άπροοιμιάστως έδέχθη τήν προσφοράν. 0 δέ απο
τυχιών νεανίας έφερε γενναίως τδ τραύμα.

Ετερον τι μεστόν χαρίτων καί σεμνόν κοράσιον 
έλκυει την _επιπόλαιον λατρείαν νεανίσκου καλού 
κάγαθοϋ. Ην γλαυκώπι; ή νεάνις καί ίοβλέφαρος. 
Εμειόία μειδίαμά τι λεπτόν καϊ λεληθός. Επϊ τδ 
χαριέστατον πρόσωπόν τη; έφοίνισσεν, ώς ρόδον 
Μαίου, το ερύθημα, καϊ ταινία, ώς αρχαίας τί
νος Ελληνίδος, συνέδεε τδ άφετον τής κόμης, έπί 
πάσι δέ τούτοις έπήνθει χάρις τις απαράμιλλος, 
μάλλον δέ άπασαι άμα, δπόσαι χάρισες καϊ ό- 
πόσαι έρωτες περιχορεύοντες.

0 νεανίας έτόλμησε μετά δειλίας νά έγχειρίση 
τή κόρη δέλτιόν τι έκ τών ερωτικών τδ πρώτον 
ϊσως αύτοΰ δοκίμιον.

Η δέ τρεμούση τή χειρϊ έγραψε τήν ίπιοϋσαν 
Ευτέρπη τόμ, Η. φυλλάδιον 64.
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Απάντησιν, τιμώσαν τωόντι και τδν νοΰν καϊ τήν 
καρδίαν τών κορασίων μας. Ανεγινώσκετο ίν τή 
επιστολή ή έξη; περικοπή.

« ... . Μέ ζητείτε καρτερίαν καϊ πίστιν, καρ
τερίαν και πίστιν αισθάνομαι, ότι έχει ή καο- 
δία μου άνεξάν-λητον. ’Αλλ’ άν τά αγνότερα καϊ 
ίερώτερα τής καρδίας μου αισθήματα καταδα
πανήσω έπί δύω, τρία, τέσσαρα έτη, — τέσσα- 
ρας αιώνας — έπϊ ματαίω; άν λησμονηθώ ', έάν 
εύδαιμονεστέρα ίμοΰ άλλη κατακτήση είς άλ
λους τόπους, τήν καρδίαν σας, — οποία τότε ή 
ευχή μου, όποιον τδ μέλλον μου ; Οί όρκοι ά- 
θετούνται, λησμονοΰνται αί υποσχέσεις, καϊ θύ
μα απλής φαντασιοπληξίας, ή άθλία έγώ εί; μό
νον τδν θάνατον οφείλω νά ζητήσω τήν λήθην 
τών δεινών μου . . . . »
Δέν πλάττομεν τήν επιστολήν, είναι Αληθώς αι

σθήματα καϊ σύνταξής νεάνιδος’ καϊ ή άνάγνωσις 
τίνος δέν διακλα τήν καρδίαν, διά τδ μελαγχο- 
λικδν, τδ τρυφερόν, τδ κόσμιον καί εύαίσθητον τής 
έκφράσεω; ; Τίς άλλο; ή νέα χρηστή καϊ αίσθανο- 
μένη ήδύνατο νά χαράξη τάς αφελείς ταύτας σει
ρά; ; όποϊον δέ μάθημα ποδ; τού; νέου; εκείνου;, 
οίτινες έκ φαντασιοπληξίας, τωόντι, ή Ασύγγνω
στου κουφότητο; ρίπτουσιν άπερισκέπτω; τήν τα
ραχήν, τήν θλίψιν καί ϊσως τήν άπόγνωσιν εϊς τάς 
καρδίας τών εύαισθήτων κα'ι αθώων νεανίδων !

Διά τούτο έθαύμασα πάντοτε τάς υπεροπτι
κός έκείνας κόρας, αίτινες φέρουσι πάντοτε άνά 
χεϊράς τήν Αιγίδα τής Αθήνας, καϊ πάλλαυσι τό 
δόρυ τής Αρτέμιδος.

Περσεύς τις μόνο; ήθελε τολμήσει νά προσίδη 
αύτάς καϊ νά μή μεταβληθή είς λίθον. Που δε 
σήμερον οί Περσεϊ; ;

Εν τούτοις έπαυσαν έξ ’Αθηνών νά μεταβαί- 
νωσιν είς τήν Συρίην νήσον, μνηστήρες γόμων πο- 
λυταλάντων. Κακόν ή Αποτυχία ! 'Αλλά τελευ
ταίοι τινες γάμοι τών Αθηνών δέν ήσαν όλιγώ- 
τερον πολυτάλαντοι τών μελετηθένων μόνον είς 
Σύρον. Καϊ ήδη ύτάρχουσι νέϊει τινες τοσαύτα έ- 
πιφερόμεναι προικδς τάλαντα, ώστε γίνεται με
γίστη κίνησι; καί φιλοτιμίαι διηγέρθησαν, καϊ 
Αγώνες καταβάλλονται πρδς τήν κατάκτησιν τοΰ 
χρυσού τούτου δέρατος. Θέλομ,εν ίδεϊ τις έσεται 
δ εύτυχής ’ΐάσων' παρήλιξ τις ή νεάζων ή άγνω
στος εϊς τήν κοινωνίαν μας μνηστήρ ;

’Αλλ’ ένώ είς ’Αθήνας τδ βραχύ έαρ διιδέχθη 
ταχέως δ καυσων κ~ϊ ό κονιορτός, οί δέ κάτοι
κοι φεύγουσίν είς τάς έξοχάς, καϊ ιδίως εί; τήν 
πολλών έρώτω^ί καϊ αποτυχιών καϊ Αναμνήσεων 
παντοίων τεοπνών ή αλγεινών έμπλεων Κιφησίαν, 
είς ΠειραιΑ, τήν Εύρωπα’ίχήν σχεδόν ταύτην πό- 
λιν, αυραι πνέουσιν άπδ τοΰ Αιγαίου και Ανα- 
ψύχουσι τήύ; έξερχομένους’ είς τήν σκιάδα, 
καϊ τδ κομψόν κηπάριον τά όποια διεπόνησε τδ 
φιλόκαλου καϊ τδ φίλεργον τών συμμάχων. Έκεϊ 
παιανίζει τρϊς τής εβδομάδας στρατιωτική μου
σική καϊ έλκύει οΰ μόνον τάς έκ Πειραιώς φ.λο- 

48.
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μούσου; καί φιλακροάμονας, άλλα και πολλας κυ
ρίας τών 'Αθη-ών, ft; αίας μάλιστα εμποιεί έντύ- 
πωσιν ή στρατιωτική στολή, ή πληρούσα ήδη 
καί Πειραιά, διά τών ξένων, καί Αθήνας, διά 
τών Ελλήνων στρατιωτικών.

Καί ή Σύρος δέν είναι έφέτος έστερηυιένη και 
τέρψεων καί στολών στρατιωτικών. Εχει τούς 
τέσσαρας έσπερίους περιπάτους της, καί τάς τρεις 
μουσικά; της. Ε<τδς ολίγου δε ά<οιγεται καί α- 
μαξήλατος όδδς άγουσα άπό τή; Ερμουπόλεως μέ
χρι τής Ποσειδωνίας, κειμένης είς τήν άλλην τής 
νήσου άκραν. ,

Πρόοδος λοιπόν έν Ελλάδι καθ άπαντα, άλλ 
ο'·χ ούτω και κατά τήν ποίητιν, καί τούτο, πι- 
στεύομεν, χάρις εις τάς αποφάνσεις καί τάς Απο
φάσεις τής πανεπιστημιακής έπιτρ πείας.

Είδομεν δημοσιενθέν έν τή Ευτέρπη, ίν τών ά- 
Τ. ^τυχόντων ποιημάτων τά ζ/άζ^υα τού Ζαλοκω- 
στα. Πόσα τωόντι δακρυα δέν άπέσπασε τών ο
φθαλμών η άναγνωσίς των. Αλλ οι βλέποντες την 
καλήν ποίησιν, ώ; κεφαλήν τής Γοργόνος, και 

ΝΑΠΙΕΡ
• Ναύαρχος τον 'Λγγ.ϊικον στύ.Ιον της Βαλτικής χβίά έτος.

άπολιθούμενοε πρδς αυτήν, άπονέμοντις δέ τδ 
γέρας εις άπογεόματα μετριότητας, είπετο ν’ ά- 
ποτΰχωσι καί είς τδ πρόγευμα τής έκθέσεώ; των.' 
Συνετάχθη άρά γε υπό πανεπιστημιακού άνδρός ; 
αλλά πού τδ εύφραδές καί δ Αρχαϊκός Ικεϊνος πί
νες τής λογογραφίας, δ πρός τά τοιαΰτα έργα 
άρμόζων καί δπωςδηποτε υποφανείς κατά τά πα
ρελθόντα έτη ! Παραδεχόμεθα ότι δ υψίκομος τής 
ποιήσεως πλάτανος έβλάστησεν εις ύψος καί καλ
λονή/, άλλά τδ δένδρον τής πανεπιστημιακής 
γλώσσης άπερρύη καί ούαί αύτώ Στιβαρδς κατα- 
θραύσει τον κορμόν του δ πέλεκυς τής Λ.α Σ')θ· 
.ίής, ο μη)έ τών ρόδων καί τών δαφνών τού Π-α- 
νεπιστημείου περιφερόμενος.

’Αλλ’ ήδη. παύομεν, άφίνοντες εις αύριον τά 
σπουδαία, καί νοερώς αποτείνοντας ταπεινήν έπί- 
κλησιν πρδς τδ εόωδέοτερον καί τδ εύανθέστε- 
ρον τών Αττικών ρόδων, τδ ροδον τού Μα'ίου το 
άναμνησθέν ημών έν τή έςοριρρ καί τή μονώσει.

ΓΟΡΓΙΑΣ.

ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΤΩΝ

EAAHNQN.

/7ίρί Ανατροπής των αρχαίων Έλ.ΐήνων 
είς τσας των Κοκ.Ιάύων νήσων.

Τις πεοιηγηθείς τάς νήσους ταύτας δέν έθαύ 
μασε τδ μεγαλείον τού παντοδυνάμου αυτών κτί
στου ; Τις άπελθών εις κορυφήν τινα μιας τών 
κεντρικωτέρων έξ αυτών δέν είδε τδ θαύμα δπερ 
αναπτύσσεται ένώπιόν του ; Αί νήσοι αΰται φαί
νονται διεσκορπισμέναι μέσον κυμάτων ωκεανών 
μέ τήν αυτήν αξιόλογου εύταξίαν ώς οι άστέρες 
εές τδν ούρανόν. 0 όφθαλμδς τάς περιτρέχει μέ ά- 
κορεσίαν καί τάς αναζητεί πάλλων άπδ χαράν 
αφού τάς χάση. Τώρα μέν περιπλανάται ήδονι- 
κώς εις περίστροφά; μακρών αΰλάκων, οι όποιοι 
τάς διαχωρίζουν άπ άλλήλων, τώρα δέ μέτρα 
βραδέως τάς λίμνας καί τάς ροώδεις πεδιάδά; 
τάς δποίας περιέχουσιν, έπειθή ένταύθα δένει 
ναι τις τών άπεράντων καί αχανών έκείνων θα
λασσών έν αϊ; ή φαντασία τόσον έπιβαρύνεται όσον 
καί εκπλήττεται άπδ τδ μέγεθος τού θεάματος 
καί έν οΐς η ψυχή βασανιζομένη, ζητεί τήν άνά- 
παυσιν ήν ευρίσκει πανταχού είς τήν άπεραντον 
ταύτην μοναξίαν ητις τήν καταθλίβει καί άπειρον 
έκτασιν ητις τήν καταβυθίζει. ’Ενταύθα ό κόλ
πος τών κυμάτων κατέστη κατοικία τών θνητών 
καί δύναται νά όνομασθτ, ώς μία πόλις διεσπαρ
μένη είς τής θαλάσσης τήν έπιφάνειαν. όμοιά- 
ζει τήν εικόνα τής Αίγυπτου δταν ό Νείλος πλημ
μύρα είς τάς άρουρας καί φαίνεται ότι ΰποστη- 
ρίζει έπί τών ύδάτων αύτοΰ λόφους, οΐτινες γί
νονται είς τούς κατοίκους καταφύγιον, ή τήν άπέ- 
ραντον τής Λιβύης έρημον είς τήν οποίαν άπδ 
διάστασιν εις διάστασιν φαίνονται αί θελκτικά! 
έκεΐναι όάσείς αιτινες μεθύσκουν τήν καρδίαν άπδ 
άφατων ήδονήν.

Αί Κυκλάδες ώ/ομάσθησαν ούτως, έπειδή σχη- 
ματιζουσι κύκλον τινά, ού κέντρον είναι ή Δήλος. 
Είναι νήσοι έν γένει πετρώδεις καί όρειναϊ, εύ
κρατοι δμως καί υγιεινοί. Σεσωστρις δ Βασιλεύς 
τής Αίγυπτου υπέταξε τινάς έξ αύτών, τάς καλ- 
λιτέρις, εις τά όπλα του. Μίνως ό Βασιλεύς τής 
Κρήτης τάς έδιοίκησε μέ τούς νόμους του, οί Φοί
νικες, οΐ Κάρες, οί Πέρσαι, οί Ελληνες καί όλα τά 
έθνη όσα έλαβον τήν αυτοκρατορίαν τής θαλάσ
σης τάς έπόρθησαν άλληλοδιαδόχως ή ξφερον είς 
αύτάς ξένας άποικίας, άλλ’ αί άποικίαι τών Ελ
λήνων έξήλειψαν τά ίχνη τών άλλων καί τά ίσχυ- 
ρώτερα συμφέροντα ηνωσαν διά παντός τήν τύχην 
αύτών μέ τήν τής Ελλάδος. Από αΰτάς άλλαι 
μέν έξελέγοντο οίκοθεν βασιλείς, άλλαι δέ τούς 
έδέχοντο άπδ τάς χείρας τών νικητών ύποχρεω- 
τικώς, άλλ’ δ τής ελευθερίας έρως φυσικός είς 
τούς Ελληνας, φυσικότερος εις τού; νησιώτας, ά- 

πέσεισε τελευταϊον τδν ζυγόν υπό τδν όπο?ον I- 
βρήνουν έπί αιώνας όλοι έκείνοι οί λαοί, έούστη- 
σαν όθεν έλευθερωθέντες μικράς δημοκρατίας, αί 
περισσότεραι τών οποίων ησαν Ανεξάρτητοι, πρδς 
αλλήλας ζηλότυποι καί άμοιβαίως έπιθυμούσαι νά 
διατηρώντας εις ισοσταθμίαν διά συμμαχιών καί 
υπερασπίσεων τνς οποία; έζητουν άπδ τήν με- 
γάλην ξηράν. Εχαιρον είς τήν ευτυχή εκείνην Ηρε
μίαν ίν τά έθνη δύνανται ν’άναμέ-ωσι μόνον άπδ 
τήν μικράν αύτών έπισημότητα. Οταν ή ’Ασία 
διήγειρε τά; δυνάμεις αυτής κατά τής Ευρώπης 
καί οί Πέρσαι έκάλυψαν τήν θάλασσαν μέ τάς τ»ιη- 
ρεις των, τότε αί νήσοι ταραχθεϊσαι ύπέπεσαν είς 
δια.ρέσεις καί έκ τούτου είς αδυναμίαν, δθεν αύ
ριον έσχον τήν άνανδρίαν νά ένωθώσι μέ τδν 
έχθρδν, οί δέ τήν μεγαλοψυχίαν νά τδν άντιπα- 
λαίσωσι. Μετά τήν καταστροφήν τών Περσών οι 
Αθηναίοι διά διαφόρων προφάσεων ύπέταξαν πολ- 

λάς έξ αύτών είς άς έδοσαν τούς νόμους των, τούς 
έφορολόγουν καί υπό τήν σκιάν αύτών ήκμαζον εις 
τούς κόλπου; των, ή ίμπορία, η ναυτιλία, ή γεωρ
γία καί αί τέχναε, καί ήθελον εισθαι πάντοτε 
εύτυχείς διότι έδιοικούντο δικαίως, έάν ήδύναντο 
νά λησμονησωσι τήν ίλευθερίαν των, άλλ η ένθύ- 
μησις τάς ήνάγκασε πολλάκις νά κινησωσιν ε
παναστάσεις Ανωφελείς αΐτινες μικρόν κατά μι
κρόν τάς έξησθέ.ησαν ύλικώς καί τάς διέφθει- 
ρον ήθικώς μέχρις δτου ύπέπεσαν εις ίυγδν φορ
τικότερου καί πολύ βαρύτερον, δηλαδή είς ζυγόν 
μή δμογενών άλλά ξένων μισανθρώπων καί α
γενών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Περ} τής Ανατροφής των Λη.Ιίων.

Ή Δήλος εκαλείτο Αρχαιότατα ’Ορτυγία, ώνο- 
μάσθη δέ ούτως άπδ τής γεννήσεως τής Άρτέ- 
δος καί τού ’Απόλλωνος. Πρώτος αυτής οικιστής 
ύπήοξεν ό ’Ερισίχθων υιός τού Κέκροπος. Εδι- 
οικείτο έπί πολλούς αιώνας άπδ βασιλείς οίτι- 
νες συνήψαν τήν ίερατείαν μέ τήν βασιλεία», άλλ 
άκολούθως κατηργήθη ή Βασιλεία καίδιωρίσθη δη
μοκρατία ητις διήρκεσεν μέχρις δτου ύπετάγη είς 
τού; Αθηναίους.

Η νήσος αυτή έθεωοείτο Ιερά, διότι ένταύθα η 
Λητώ έτεξε τήν Αρτεμιν και τδν Απόλλωνα.

Ην γάρ τδ πάροιθε φορητά (λέγει ό Πίνδαρος). 
Κυμάτεσσί τε Λάλος
Παντοδαπώέ τ’ άνέμων 
Ρυπαΐσιν’ άλλά Κοίου γένος 
όπότ’δδύναισι θείαις άγχιτόκοις έπέβαινεν 
Δή τότε τέσσαρες όρθαΐ
Πρέμνων, άπώρουσιν χθονίων
Αί δ' έπί κραναφ σχέσον 
Πέτρα άδάμαντο πέδιλοι 
Κίονες ένθα τεκοί ί
Σ’εϋδαίμον’ έπόψατο γένναν ε,
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όμώνυμο; δέ τή νήσω ύπήρχε καί ή «όλις Δή- 
λος περιώνυμος δια τάς μεγαλοπρεπείς αυτής, οι
κοδομάς, διά τά; γλαφυρά; στοάς τη;, δια τ ά- 
ριστουργήματα τής γλυπτικής καί άρχιτεκτονι- 
κ<ς και διά τά περικαλλή γυμνάσιά τη;, δεν είχε 
δε η πόλις ούτε τείχη, ούτε πύργους, άλλ, ΰπε- 
ρασπίζιτο άπδ τδ σέβας τών λαών πρδς τδν Α
πόλλωνα, δθεν οί κάτοικοι αύτής έχαιρον βαθυ- 
τατην ειρήνην. Αί όρμαί τών βαρβάρων, τά μίση 
τών εθνών καί αί έχθροπάθειαι τώ* λαών έπαινον 
είς μόνην την ίποπτειαν τής ιερά; ταυτη, γής· 
Οί ταχυδρόμοι τοΰ 'Δρεως δέν τήν καταπατούν 
ποτέ μέ ή ταγμένους τού; πόδας, παν ό,τι παρι- 
στα εικόνα πολέμου άπ’ αύτήν έδιώκετο αύστη· 
ρώς. Δέν έσυγχωρεϊτο 3έ νά τρέφωσιν οί κάτοικο: 
τό πιστότερον εί; τύν άνθρωπον ζώον, τδν σκό- 
λον, επειδή ήθελε φθείρει τ’ άδυνατώτερα καί δβι- 
λότερα ζώα, έν ένΐ λόγω ή ειρήνη ήρετήσατο 
τή< Δήλον εί; κατοικίαν τη; καί διά παλάτιον 
αύτής τάς κατοικίας τών πολιτών ^οίτινες έ-,ων 
ύπδ τήν αιώνιον ταύτην ησυχίαν, εύδαιμόνως μα- 
κτρίζοντες τούς θεού; οίτινες ηΰδόκησαν νά γεν- 
νηθώσιν είς τήν νήσον αυτών.

Οί γονείς οίτινες ή ελον ν άναθρίψωσι τα τέ
κνα αύτών ύπδ τού; νόμου; οίτινε; έβασίλευον εις 
τν,ν νήσον ταύτην, έφοόντιζον να όιδάξωσιν αύτα, 
οτι οί γονείς των ήσαν οί ειλικρινέστεροι καί οί 
συμπαθέστεροι φίλοι των, εις την αλήθειαν αδιά
φθοροι, είς τά έργα αυτών δίκαιοι, εί; την άγω- 
γήν άμωμοι καί είς. τήν τιμωρίαν τών πταισμά
των αύτών άδέκαστοι κριται και εκτελεσται τών 
ποινών αυστηροί καί ωφειλον και τα τέκνα νά 
γίνωσι τοιούτοι ποτέ γονείς, οθεν βλέποντες ταΰ- 
τα δτι περιεστοίχοϋντο άπδ τόσους άργου οφθαλ
μούς, δτι ήταν υ.τόχσεα νά ύπακούωσιν άγογ- 
γύστω; καί νά έγκολποϋνται τας έπ.θψ-ίας αυ
τών, ήναγκάζοντο να μανθανωσι την αζίαν τής 
τ.ιζ-ής καί τής δόζη; και να ευοδώνται αισίως ε., 
τδ τέρμα τής όδοΰ ήτις έπρόκειτο νά φέρη αυτά 
είς τήν ευδαιμονίαν. Μή β.αζομενης τής θελή 
σεώς των νά ύπείκη εϊς τάς παρ νόοςολογίτς, μή 
αναγκαζόμενα να ώ ιιν εύγ·ωμονες δια τής υφιλο , 
φοοσύ.η;' τών ευεργετών οίτινες γεννούν άντ’ 
έκείνης τήν αχαριστίαν, έβάδιζον την εύθεϊχν έ
κείνην όδδν τής άρετής, ήτις ανυπερθέτως φέρει 
τδν άνθρωπον δπου άρχήθεν προώρισται. Συγχρό
νως μέ τάς θε'ας ταύτας διδασκαλίας οι γονείς 
έφρόντιζον νά καταστήσωσι τά τέκνα αυτών 
ανδρεία μέν διά τών διαφόρων γυμνάσεων τοϋ 
σώματος, σοφά δέ διά τής άμίλλης ήτις μεγάλην 
έκτασιν είχεν εϊς τήν Δήλον καί ήτις τά ήνάγκαζε 
νά διδάσκωνται δλα τ’ αναγκαία αυτοί;,μαθήμα
τα διά νά εύτυχήσωσιν είς τήν οικίαν αυτών, διά 
νά λάμψωσιν είς τού; άγώνας, διά νά δοξασθώ- 
σιν είς ’ τήν αγοράν, καί ένάρετα διά τών παρα
δειγμάτων τά όποια τοσαύτην διασήμανσιν έχουν 
ε!ς τήν δλην ζωήν τοΰ άνθρώπου’ αν δε οι γονείς 
δέν είχον τά μέσα διά >ά δίδά,ωίί λα"

τών τά ύψηλά και αναγκαία ταϋτα μαθήματα 
όλοσχερώς, άπέστελλον αυτά είς τά Δημόσια δι
δακτήρια εις τά όποια υπο έφορους σοφού; καί 
φρονίμους έδιδάσκοντο ταϋτα εκτενέστατα.

Η Νομοθισία τής Δήλου οΰδεμια, έζαιρεσιν έ- 
ποίει μεταξύ τών άνδρών καί γυναικών, άμφότε- 
ρα τά γένη έδιδάσκοντο τά αύτα χρέη και καθή
κοντα, τάς αύτάς γυμνάσεις, επειδή δε ή Δήλος 
ήτο τό όργανιστήριον πάσης τής Ελλάδος, ό τό
πος είς θν ετίθεντο δλοι οί θησαυροί τής Ελλά
δος, ή νεολαία ήναγκάζετο διά νά λάμψή μετα
ξύ τόση; άλλη; νεολαίας ήτις ήρχετο καθ έκσς-ην 
άπό δλας τάς Ελληνικός πολιτείας διά νά προσφέ
ρω θυσίας είς τού; δύω 0λυμπ;ους θεούς, διά να 
άγωνισθή ή διά νά έναποθέση θησαυρόν τινα εις 
τα μεγαλοπρεπή τής Δήλου θησαυροφυλάκια, νά 
μανθάνη όσα ήδύναντο έναμίλλους ή καί ανώτε
ρους ταόιης νά τήν καταστήσωσιν, έτρεχον δθεν 
ώ; οί μέλισσαι πότε ύπό τήν έποπτείαν τών γο
νέων αύτών καί πότε ύπό τήν έπιτήρησιν τών δι
δασκάλων των, εις τούς ναού;, είς τάς έορτάς, είς 
τάς μουσικά; αρμονία;, είς τούς αγώνας, παντα
χοΰ νά είπω ούτω διά ν άρυσθώσι τά μυροβολα 
εκείνα άνθη τά όποια επιφέρουν τό ηθικόν εκείνο 
μέλι, τό όποιον κατευφραίνει τάς ψυχάς. τής αν
θρωπότητας.

Είς Δήλον κατά τετραετίαν έορτάζετο δια δια
φόρων αγώνων ή μεγάλη δια τους Ελληνας έκείνη 
εορτή τών γενεθλίων τής Αρτέμιδος καί τοΰ Α
πόλλωνος, έορτή ήτις υφιστατο πρό αιώνων, 
πάντοτε λαμπρά καί μεγάλη, καθότι έσυχνάζετο 
καί έπλουτίζετο άπό δλας τάς Ελληνικά; πολι
τείας καί πολύ λαμπρότερα καί μεγαλητερα άφοΰ 
οί Αθηναίοι εξούσιασαν τήν νήσον. Κατα τήν εορ
τήν ταύτην άφ δλα τά μέρη τής γής ετρεχον ο’, 
φ λέορτοι διά νά λάβωσι μέρος είς τους διάφο
ρους άγώνας οίτινες ενταύθα έγινοντο, καί δια 
νά ώφεληθώσιν άπό τάς ενδείξεις τής ίκανοτητος 
τής νεολαίας τής Δήλου, ήτις πάντοτε φιλοτιμου- 
μένη έδείκνυε προόδους δποίας οί προσταται αυ
τών θεοί ήθελον, όποια; οί σοφοί νομοθεται ε- 
σπούδαζον νά ένστάξωσιν είς τήν απαλήν καί α
γνήν αυτών ψυχήν. Ενταύθα έγεννάτο ή φιλο
τιμία τής υπεροχής μεταξύ αύτών καί τής νεο
λαίας τών Αθηνών, ήτι έζεεν άπό επιθυμίαν τοΰ 
νά διακριθή είς αυτούς άφ ολην την νεολαίαν 
τής Ελλάδος κατά τήν λαμπρότητα και ίκανό- 
το και άληθώς δ Ξενοφών λέγει. . . α ώσπερό είς 
Δήλον πεμπόμενο; ούδείς άλλοθεν ούδαμόθεν του- 
τω έφάμιλλος γίγνεται. » καί ήτις έστελλετο 
κατ’ έτος άπό τάς Αθήνας δια να προσφέρή εις 
τόν ναόν τόν φόρον τής εϋγνωμοσυνης της δια 
τήν νίκην ήν ό θησεύς ένίκησε κατα τοΰ Μινω- 
ταύρου, μέ τό αύτό πλοϊον μέ το οποίον ο 
Αθηναίος ούτος ήρως διεπέρασεν είς τήν Κρή
την καί τοϋ δποίου δ ίερεύς τοϋ Απόλλωνος έστε- 
φάνωνι κατ’ έτος μέ τάς ιδίας αύτοϋ χιϊρας τήν 
πρώραν. Αμα ίπ«Ρ^σιάζετο ή θεωρία αυτή εΐ{ 

τον ναόν, ώδηγεϊτο εις τά προπύλαια δπου έφαίνε- 
τσ γεγραμμένος ό έξης κανών.

Κάλλιστον τό δικαιότατου, λώς-w δι υγιαίνειν,
Πάντων δ’ήδιστον, ού τις ιρα, τό τυχείν.
Είτα άπήγετο έντός τοΰ ναού δπου ύ άρχιε- 

ρεύ; τφ έπρόσρερε χρυσούν στέφανον, καί ευθύ; 
έπειτα ήρχετο έκατόμβοο; θυσίας καί μετ αύ
τήν όρχήσεως. δι ή; οί Αθηναίοι παρίστων τίνι 
τρόπω ή Δήλος μέχρι τινός έπλεε καί έφέρετο 
εί; τάς πεδιάδας τή; θαλάσσης κατά τών άνεμων 
τήν θέλησιν. Μόλις έτελείονεν ή θεωρία αυτή τά 
έργα τή; καί οί Δήλιοι νέοι ήνώνοντο μέ αύτούς 
διά νά σχηματίσωσιν έτερον χ-.ρόυ καλούμενον Γε
ρμανόν ώ; ιστορεί δ Δικαίαρχος, μιμούμενοι τάς 
περιελίξεις καί ανελίξεις τού Λαβυρίνθου τής Κρή
της κατά τό παράδειγμα τοϋ Θησέως δστις με
τά τήχ κατά τοϋ Μινώταυρου νίκην του μόνος έ- 
θεσεν εί; πράξιν αύτήν τήν δρχησιν πλησίον τοΰ 
θυσιαστηρίου περί τόν Κερωτώνα βωμόν έκ κερά
των συνηρμοσμένων εύωνύμων απάντων καί νά 
ψάλλωσι μέ τήν Μουσικήν διά τής ταχύτητος τής 
Δωρικής τέχνης καί μέ πυρώδεις γραμμάς τήν α
δυσώπητου οργήν τής Ηρας κατα τής μισητής άν- 
τιζήλου της.

Μάτην, έλεγον, έπροσπάθει ή Λητώ νά κρυφθή 
άπό τήν έκδίκησίν της. Η δυστυχία αυτής τήν 
κατέστησε νά φανή είς τόν Δία ιύάρεστος, καί δ 
καρπός τών ίρώτων της έπρεπε νά γίνη τής τι
μωρίας τη; δργανον καί ν άπωλεοθή ή ιδία μέ 
αύτόν. Η Ηρα έφάνη είς τούς ούρανούς, ό Α
ρης είς τό όρος τοΰ Αίμου κατά τήν Θράκην, ή 
Ιρις έπί τίνος όρου; πλησίον τής θαλάσση;, ή πα
ρουσία αύτών τρομάζει τόν αέρα, τήν γήν καί 
τας νήσους, ή Λητώ τρέμουσα, λιιποθυμοΰσα, 
βιαζομένη άπό τού; πόνους τού τοκετού, φθάνει 
μετά διεξοδικός φυγάς καί άποπλανήσεις εί; Θεσ
σαλίαν, είς τάς όχθας τοΰ ποταμού δστις τήν κα
ταβρέχει’ ώ Πηνειέ, έκραξε, στάσου υίαν στιγ
μήν καί δέξου είς τά είρηναϊά σου ^εϊθρα τους 
παΐοας τού Διός τού; όποιους φέρω είς τόν κόλ
πον’ ώ νύμφαι τής Θεσσαλίας, θυγατέρες τοΰ Θεού 
τοΰ οποίου επικαλούμαι τήν βοήθειαν, ενώσατε τάς 
δεήσεις σας μέ τάς ϊδικάς μου διά νά τόν κινή- 
σωμεν εις έλεος, άλλ αύτός παντελώς δέν μέ α
κούει καί αί δεήσεις μου τόν παρακινούν νά ταχύ- 
νη τήν ροήν του ! ώ Πήλια I ώ φρικώδη δοη ! 
Σείς εϊσθε άρα ή μόνη μου καταφυγή ; Οϊμοι I Μέ 
άρνεϊσθε τό εϊ; τά σκοτεινά σας σπήλαια κα- 
ταφύγιον, το οποίον χαρίζετε είς κοιλοπονούσαν 
Λέαιναν ; 0 Πηνειός άφοΰ ήκουσεν αυτού; τούς 
λόγους κλίνει είς οίκτον καί αναχαιτίζει τήν ροήν 
τών ροχθουντων κυμάτων του- ό Αρης τόν βλέ
πει, τρίζει τούς όδό·τας άπό μανίαν καί αποφα
σίζει νά ενταφιάση αύτόν τόν ποταμόν ϋπό τά 
καπνίζοντα έτι συντρίμματα τοΰ Παγγαίου όρους. 
Πληροί τόν αέρα βροντώδους φωνής καί κτυπα 
μέ τό δόρυ αύτοϋ τήν άσπίδα· 0 τοιοΰτος κρότος 
όμοιος μέ τόν κρότον τών όπλων ολοκλήρου ςρα- 

τοΰ ταράττει τάς πεδιάδα; τή; Θεττ>λίας, σείει 
τήν Οσσαν καί τρέχει μακοαν νά είσέλθή γογγύ
ζουν καί εί; τά βαθύτατα τού Πίνδου σπήλαια’ 
εμελλεν ώ; έφχίνετο νά φθάση τό τέλο; τοϋ Πη
νειού, άν ίσως ή Λητώ δέν ήθιλεν άφήσει τούς 
τόπους έν οί; ή παρουσία τη; έσυρε τόν ουράνιον 
θυμόν. ’Ερχεται είς τάς νήσου; μας ζητεί τήν 
βοήθειαν καί αύτοί τήν άρνούνται. Αί άπειλαί τής 
Ιριδος τάς πληρούν τρόμου καί μόνη ή Δήλο; έπ ρ- 
ρεπής είς σπλάγχνο; μάλλον ή εί; φόβον, ή Δή
λος ήτις τότε ήτον άγριο; σκόπελος καί έρημος, 
τόν όποιον οί άνεμοι καί τά κύματα ωθούν τήδε 
κακιΐιε καί τον όποιον τελευταϊον έρριψαν έν 
τψ μέσω τών κυκλάδων, δταν ήκουσε τας ελεεινά; 
φωνάς τής Λητούς έστη παρευθύς καί έπρόσφε- 
ρεν εί; αύτήν καταφύγιον, τάς άγριας δχθας τού 
Ινωσού. Η θεά δλη πεπληρωμέιη εύγνωμοούνης, 

πίπτει ϋπό τόν κορμόν δένδρου τινός, τό όποιον 
τήν καλύπτει μέ τήν σκιάν του καί δέχεται δι’ α
μοιβήν τής αγαθοεργίας νά ήναι ές άεί αειθαλές. 
Εκεί κεκμηκυϊα ήδη ύπό τούς πόνους καί λειπο- 
ψυχούσα άπό τάς σκληροτέρας ταλαιπωρίας ανοί
γει έσβεσμένους σχεδόν όφθαλμους καί αί θιω- 
ρίαι αύτής έξ ών ακτινοβολεί ή χαρά έν. τφ μέσφ 
τών εμφάσεων τής θλίψεως, άπαντώσι τελευταϊον 
εκείνα τά πολύτιμα ενέχυρα τοσούτου έρωτος, λέ
γω τά τέκνα τη; τών όποιων ή γέννησις τήν κα
τέστησε νά χύση τόσα δάκρυα. Αί νύμφαι τού 
Ινωσοϋ μάρτυρες τών άλ,λοιώσεων τή; χαράς της, 

τάς άναγγέλλουσιν είς τό παν δι ψσμάτων ιερών καί 
ή Δήλος δέν είναι εϊ; τό εξής τών άστάτων κυμά
των τό παίγνιον, άλλ έπαναπαύεται εί; κίονας 
υψωμένους άπό τόν πυθμένα τής θαλάσση; καί 
έστηριγμένους εί; τοΰ κόσμου τά Θεμέλια. Η δό
ξα της έφαπλοΰται είς δλους τούς τόπους καί τά 
έθνη έξ δλων τών παραλίων αυρρίουσιν είς τάς 
έοοτά; αύτής, καί έρχονται νά έπ καλεσθώσι τόν 
θεόν εκείνον, δστις είναι όφειλέτη; είς αύτήν 
τής ζωής του καί τήνκαθιστα διά τής παρουσίας 
του εύδαίμονα.

Μετά τό τέλος τοϋ ελεγείου τούτου οί εύδο- 
κιμοΰντες περισσότερον έδέχοντο δι’ άμοιβήν πο
λυτίμους τρίποδας, τού; όποιου; άφιέροναν εί; 
τόν Θιόν, καί τά ονόματα αύτών διιφημίζοντο 
διά δύο κηρύκων, οίτινες ήκολούθουν τήν θεο:ρϊαν 
τών Αθηνών.

’Ενταύθα ήρχοντο πάνδημοι άποστολαί έκ τών 
παραλίων τής Ασίας διά νά έκπληρώσωσι τό έν
δοξον υπούργημα δι δ άπεστέλλοντο, Οί χοροί 
αύτών συνιστά^,ενοι άπό τού; ώραιοτέρους νέους 
καί τάς θελκτικωτέρας νεάνιδας ήσαν ό θρίαμ
βος τού κάλλους καί τών εορτών τήζ Δήλου τό 
πρώτον έγκαλώπισμα. Ενταύθα έφθανον άπό τάς 
λοιπά; πολιτείας τής Ελλάδος καί άπό άλλους 
μεμακρυσμένους’ τόπους μέ τόν ήχον τών οργά
νων μέ τήν φωνήν τών ήδονών καί μέ δλην τήν 
δυνατήν φιλοκαλίαν καί μεγαλοπρέπίιαν, πλοία 

k πλήρη θεωριών, έστολισμέγα μέ άνθη ταϋτα καί
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μέ βτεφάνους είς τήν κεφαλήν ίκεϊνοι, καί ή χ«ρά 
των ητο τόσον υπερβολική, ώστε ίνόμιζον έργον 
πίστεως νά λησμονώσι τάς θλίψεις καί τας φρον
τίδας αίτινες ήθελον δυνηθή νά τάς άνατρεψωσιν, 
ή νά τάς μεταβάλωσι, διά νά προσφέρωσι τάς 
θυσίας «ύτών και διά ν’ άγωνισθώσιν εί; τήν ω
ραιότητα, την Μουσικήν, τήν ποίησιν καί όλους 
τούς λοιπούς άγώνας. Αμα έφθανον αί θεωρίαι 
αύται είς τόν ναόν έβλεπαν ίνώπιόν των τό άν
θος τής νεολαίας τής Δήλου ητις τάς έδέχετο 
χαρμοσύνω; καί ητις ϊζ ύπερηφχν'ας καί ζηλο
τυπίας έφαίνετο δτι δέν ήθελε ν άπολέση το 
βραβεϊον τό όποιον ένόμιζεν δτι είς αυτήν καί 
μόνην δικαίως άνήκει. Εκεί παρήσαν αί παρθένοι 
τής Δήλου έστεφανωμέναι μέ άνθη, ένδεδυμέναι 
λαμποώς καί έστολισμέναι μ δλα τοΰ κάλλους 
καί τής νεότητος τά θέλγητρα διά νά παραστή- 
σωσι τάς δυστυχίας τής Αητούς- Ηοχιζον δθεν 
νά ρυθμίζωσι τήν δρχηΠν μέ τόν βηματισμόν 
δλων όμοΰ, σύαφωνον μέ τάς φωνάς καί τάς 
λύοας αύτών δντα καί είτα έξήρχετο μία έζ αύ
τών, ή καλλίστη, ένδεδυμένη ως ή Λητώ καί φαι- 
νοαένη δτι έκρύπτετο άπδ τήν οργήν τής Ηρας, 
καί πότε μέν έφαίνετο ότι ήγγιζε τής γής τήν 
επιφάνειαν μέ τούς πόδας της, τόσον έλαφρό- 
πους ήτον, πότε δτι ϊστατο άκίνητος, καί έκ τής 
ακινησίας της έφαίνετο ζωηρότεοον τής ψυχής 
της ό θόρυβος. Εκεί ήκούετο νέων χορός τούς 
οποίους ήδύνατο νά έκλάβη τις ώς παϊδας τής αύ- 
γής, τοιοΰτον κάλλος είχον, καί ένώ ούτοι έψαλ- 
λον υμνους είς τιμήν τής ’Αρτέμιδος αί παρθέ
νοι τής Δήλου έσυγκρότουν χαροποιάς καί έλευ- 
θέρας ορχήσεις. Οί ήχοι οίτινες ίρρύθμιζον τά 
βήματα αυτών έπλήρουν τήν ψυχήν των άπδ 
γλυκόν ένθουσιασμδν δστις είς πάντα; έν άκαρεί 
διεδίδετο. Εκράτουν τόξα άνθέων καί τά προσ- 
ήρτουν μέ χεϊράς τρεμοΰσας είς παλαιόν τής Α
φροδίτης άγαλμα, τδ όποιον ή Αριάδνη μετεκό- 
ιιισεν έκ Κρήτης, καί ό Θησεύς άφιέοωσεν είς 
εκείνον τδν ναόν.

(Ακολουθεί )

ΠΟΙΚΙΛΑ

Η ιστορία τοϋ Νοκταμβούλ, τοϋ άνθρωπ'σκου 
έκείνου δστις παρουσιάσθη είς τήν Κυρίαν Λεγ- 
κλώ δτε αύτή εφθασε τδ δέκατον όγδοον έτος 
της δπως τή προσφέρη τήν αιώνιον καί άγήρω 
καλλονήν, είναι μύθος άμοιρος άληθείας καί πραγ- 
ματικότητος, δημοτικώτατος δμως έν Γαλλία:.

Η Κυρία Αεγκλώ, άμα δεκαοκταετή έγένετο 
είδε τδ έξής περιστατικδν, ευρισκομένη ήμέραν 
τινά είς τδν κοιτώνά της. ’’Αγνωστός τις παρου- 
ριάαθη είς τδν προθάλαμόν της καί έζήτησε παρά

τών υπηρετών νά τδν είσαγάγωσιν είς τής κυρ'ας 
των χωρίς νά θέλη νά είπη τδ όνομά τον: ό θα
λαμηπόλος ειδοποίησε περί τούτου τήν κυρίαν 
του, αυτή δ άπεκρίθη δτι έχουσα συναναστροφήν 
δέν ήσύνατο νά τδν δεχθή. — Γνωρίζω, άπεκρίθη 
δ γέρων μαθών τήν άπάντησιν ταύτην, γνωρίζω 
δτι ή Κυρία είναι μόνη καί τοϋτο μέ παρεκίνησε 
νά εκλέξω τήν στιγμήν ταύτην διά νά έλθω νά 
τήν έπισ*εφθφ! Επίστρεψε καί είπέ εϊς αύτήν 
δτι έχω να τή λαλήσω περί πραγμάτων σπου- 
δαιοτάτων καί δτι είναι άνάγκη μεγίστη νά τήν 
ίδώ. Η παράδοξος αύτη άπόκρισις ένεποίησεν τή 
κυρίρι Αεγκλώ άκραν περιέργεια», καί διέταξε να 
είσαχθή δ άγνωστος άνθρωπος. Ην ούτος άνθρω- 
πίσκος προβεβηκώ; τήν ήλικίαν, μελανείμων καί 
δύσε δής τήν δψιν" έφερε πίλον μικρόν είς τήν 
παλιάν κεφαλήν του, βακτηρίαν ίλαφροτάτην είς 
τήν χεΐρα καί ούλήν πλατείαν είς τό μέτωπόν. 
Οί οφθαλμοί του άνέδιδον φλόγας ή δέ φυσιογνω
μία του ήν πνευματωδεστάτη — Κυρία, είπεν εί- 
σελθών, άποπέμψατε, σάς παρακαλώ θερμώς, τήν 
θαλαμηπόλον σας, διότι ψυχή γεννητή δέν πρέπει 
νά άκούση δ,τι έχο) νά σάς είπώ. » Είς τούς λό
γους τούτους ή Κυρία Αεγκλώ κατελήφθη ύπδ αί- 
σθήματός τίνος τρόμου, σκεφθείσα δμως άκολού- 
θως δτι δέν είχεν ένώπιον έαυτής παρά γερόν
τιου έξησθενημένον καί κλονιζόμενον άνέλαβε 
θάρρος καί άπέπεμψε τή/ θαλαμηπόλον. ■ Ας μή 
σάς φοβιζη διόλου, κυρία, ή παρουσία μου,(είπεν 
δ παράδοξος γέρων" είναι μέν άληθές ότι έγώ 
δέν συνειθίζω νά έπισκέπτωμαι δλους τοιουτοτρό
πως, σείς όμως, κυρία μου, τίποτε δέν έχετε νά 
φοβηθήτε. Καθησυχάσετε λοιπόν, άναλάβετε τήν 
ψυχρότητά σας καί τήν άπάθειαν καί άκούσατέ 
μου μετά προσοχής Ε.ώπιόν σας έχετε, Κυρία, άν
θρωπον είς τόν όποιον πάσα ή γή υποτάσσεται 
καί υπακούει ώς είς δεσπότην, καί ο όποιος κα
τέχει πάντα τής φύσεως τά αγαθά. Εγώ έπέβλε- 
πον καί είς τήν γέννησίν σου, διότι έγώ διαθέτω 
τάς τύχας τών άνθρώπων, καί ήδη έρχομαι νά 
σέ έρωτήσω καί νά μάθω άπό σέ τήν ιδίαν τίνι 
τρόπω έπιθυμείς νά διαθέσω τήν έδικήν σου τύχην; 
Η ζωή σου μόλις ήδη άρχ ζει νά άνατέλλη είς 
τόν όρ ζοντα τοΰ κόσμου, καί μόλις τώρα εισέρ
χεσαι εϊς τήν ήλικίαν καθ’ ή/ αί πύλαι τής ζωής 
άνοίγονται ένώπιόν σου καί μόνον άπδ σέ έξαρτά- 
ται νά γίνης ή νά μή γίνης τδ περιδοξότερον 
πρόσωπον τοΰ αίώνός σου, καί ή εΰτυχεστέρα τών 
γυναικών. Σοί φέρω τδ υπέρτατου μεγαλείου, σοί 
φέρω πλούτη άπειρα καί ακαταλόγιστα, σοί φέρω 
τήν αιώνιον καί άφθαρτου καί άγήρω καλλονήν. 
Εκ τών τριών τούτων δώρων έκλεξον 8», δ,τι 
προτιμάς, δ,τι περισσότερον έπιθυμείς, καί έσο 
βεβαία δτι θνητός είς τδν κόσμον δέν υπάρχει 
δυνάμενος νά σοί προσφέρη τι παραπλήσιου τοΰ 
δώρου τούτον. — Α, αληθώς, κύριε, άπεκρίθη 
γεύώσα ή νεάνις, είμαι πεπεισμένη περί τούτου, 
τδ δέ θαυμαστόν τών δώρων σας είναι τοσούτερ 

μέγα . . . — Δέν θαυμάζω, κυρία, δτι πνευματώ
δης ουσα θέλεις νά σκώψης άνθρωπον, τδν όποϊον 
κα··ά πρώτην φοράν βλέπεις. Εκλεξον δμως, σέ 
λέγω, δ,τι περισσότερον επιθυμείς, μεγαλεία, πλού
τη, ή άφθαρτου ωραιότητα. Αλλ άποφάσισον τα
χέως καί έκλεξον διότι δεν σοί παραχωρώ παρά 
μίαν στιγμήν δπως άποφασίσης. — ”α ! κύριε, 
είπεν ή νέα, δέν είναι δυνατόν γυνή νά άμφι- 
βάλη τί νά έκλέξη έκ τών τριών τούτων θαυμά
σιων καί λαμπρών δωρημάτων σας. Επειδή λοι
πόν έχετε τήν καλοσύνην νά μέ άφήσετε έλευ- 
θέραν νά έκλέζω τδ ποθητότερου, έκλέγω τήν 
αιώνιον καλλονήν. Αλλ είπέτε με, τί πρέπει νά 
κάμω διά νά άποκτήσω π,άγμα τόσω πολύτιμον ; 
■— Κυρία, άπεκρίθη εκείνος, δέν έχεις νά πράξης 
άλλο ή νά έγγράψης τδ ό»ομά σου είς τάς δέλ- 
τους μου καί νά μοί όρκιοθής έχεμυθίαν αιώνιον 
καί άκατάβλητον’ τίποτε άλλο δέν απαιτώ παρά 
σοΰ. » 'Η Κυρία Αεγκλώ υπεσχέθη πάν δ,τι ό 
γέρων έζήτησε και έγραψε τδ ό-ομά της είς δέλ- 
τους παλαιάς, μελαίνας, τάς όποιας δ άγνωστος 
παρουσιάσας εις αύτήν τήν έκτύπησε συγχρόνως 
ελαφρώς είς τδν αριστερόν ώμον διά τής ράβδου 
του. — Αρκεί, είπε τότε, θα ήσαι είς τό έξής 
πάντοτε ωραία καί θά κατακτά πάσας τάς καρ
δίας. Σοί δίόω τήν δύναμιν τοΰ άκρου θελγήτρου' 
αύτδ είναι τδ πολυτιμότερον αγαθόν τδ όποιον 
γυνή θνητή δύναται νά άποκτήση είς τούτον τόν 
κόσμον. Εςακισχίλια έτη σήμερον διατρέχων τόν 
κόσμον άπό άκρας είς άκραν, δέν ήδυνήθην νά 
εΰρω γυναίκας άξίας αυτού τοΰ δώρου, είμή τέσ- 
σαρας, τήν Σεμίραμιν, τήν Ελένην, τήν Κλεοπά
τραν καί τήν Ασπασίαν. Σύ είσαι ή πέμπτη καί 
τελευταία είς ή/ άπεφάσισα νά δώσω τό δώρον 
τούτο. Θά φαίνεσαι πάντοτε νέα καί ανθηρά, πάν
τοτε θά ήσαι θελκτική, θά γοητεύης πάντοτε τούς 
ανθρώπους καί θά λατρεύεσαι παρ αύτών. Ούδείς 
άνθρωπος θά σέ ίδή καί δέν θά σέ έρασθή μέχρι 
μανίας, θά άγαπάσαι παρ όλων δσους άγαπήσης. 
θά έχης υγείαν διηνεκή καί απρόσβλητον, θα ζή
ση; βίον μακροχρόνιον καί δένθά γηράσης ποτέ. Εκ 
τών γυναικών, αί μέν φαίνονται γεννηθεΐσαι πρός 
γοήτευσιν τών οφθαλμών,αί δέ πρδς γοήτευσιν τών 
καρδιών. Σύ θά ένόνεες έν σεαυτή καί τά δύο ταϋτα 
πλεονεκτήματα τά τόσον σπάνια. Σύ θά εμπνέης 
πάθος είς ήλικίαν καθ ήν αί άλλαι γυναίκες έμ- 
πνέουσιν αποστροφήν. Ενόσω υπάρχει ό κόσμος 
τό όνομά σου θα ήναι άθάνατον. Ο,τι σοί είπα, 
κυρία, είμαι βέβαιος δτι σοί φαίνεται γοητεία' 
μή μ έρωτας δμως διόλου, διότι ούδεμίαν άπάν- 
τησιν θά λάβης" δέν δύναμαι νά σοί άποκριθώ, 
διότι δέν είναι είς τήν έξουσίαν μου' σοί λέγω 
μόνον δτι θά μέ ίδης άπαξ έτι ίν τή ζωή σου 
καί τοϋτο άμα φθάσης τό όγδοηκοστόν έτος τής 

ήλικία; σου. Τρέμε τότε’ δταν μέ ίδής δέν θά 
ζήσης πλέον παρά τρεϊς μόνα; ήμέρας. *Ενθυμοϋ 

μόνον δτι όνομάζομας Νοκταμβούλ, £ Β,αί 4 γέρων 

ίγίνετο άφαντος έπί τούτοις, άφείς τήν κυρίαν 
Αεγκλώ είς τρόμον θανάσιμου.

0 γέρων άπήλθεν, ή δέ κυρία Αεγκλώ έγένετο 
ή γοητευτικωτάτη τών γυναικών.

Τρεϊ; δε ήμέρας πρό τοΰ θανάτου της τό τέρας 
έπανήλθε, καί μ δλας τάς αντιστάσεις τών υπη
ρετών ε'σέδυ μέχρι τοΰ κοιτώνός της, έπλησία- 
σεν είς τήν κλίνην καί διήνοιξε τά περαπετα- 
σματα' τόν άνεγνώρισιν ή γυνή, ώχρίασε καί 
άφήκε φωνήν γοεράν. Αλλ ό άνελεήμων γέρων, 
ψ/χρός είς τήν άπελπισίαν τής γυναικός. — Τεέ- 
με, τή είπε καί πάλιν διά φωνής τρομερά;, ή 
ώρα σου έφθασε, τετέλεσται ! καί έγένετο ά
φαντος.

0 μύθος ούτος δ άποδοθεί; είς τή/ κυρΓαν Δεγ- 
κλώ, έπενοήθη ένα περίπου αιώνα προ αύτής διά 
τήν Δουίζαν Βούδ, δευτέραν σύζυγο/ Ερρίκου τοΰ 
Α. άποθανοΰσαν τώ 1599 ίκ δηλητηριάσεως. 
Η γυνή αΰιη, έξόχω; περικαλλής, κατέστη μίαν 
στιγμήν πρό τοΰ θανάτου της τοσοΰτον μαύρη καί 
ειδεχθής ώστε ίνέπνευσεν αποστροφήν είς τούς 
όρώντας. Εκ τούτου δ.άφοροι είκασίαι έγένοντο 
περί τής αιτίας τοΰ θανάτου της αίτινες ϋπεχώ- 
ρησαν εϊς τή/ δημώδη υπόνοιαν δτι ό διάβολος, 
μεθ’ ού ή β ασιλίς αΰ;η είχε συνάψει έν τή νεό- 
τητί της σχέσεις, εΐσελθών είς τόν κοιτώ.ά 
τη; μετημφιεσμένος είς γέροντα μελανείμονα, τήν 
έπνιξεν ίν τή κλίνη της.

Τέκνα μου, έλεγε δίκαιος καί σοφός παττρ, 
θεωρείτε έκάστην ήμέραν τοΰ βίου σας ώ; φόλλαν 
χάρτου λευκόν καί άγραφον τό όποϊον σας δίδε
ται δπως γράψητε έπ αύτοΰ δ,τι βουλεαθε' οί 
χαρακτήρες ούτοι ανεξάλειπτοι θέλουσι μείνει 
αιωνίως, υιοί μου' προσέχετε λοιπόν καλώς, πο
τέ μή γράψητε είς τόν χάρτην άλλο τι είμή δ,τι, 
μετά πολύν έπειτα χρόνον άναγινωσκόμενον ΰφ 
ΰμών τών ιδίων, δύναται νά σάς εύχαριστήση.

Κυβερνήτης τις τής Σουράτης είχεν είς τόν γυ- 
ναικωνίτην του γυναίκα ώραιοτατην τήν όποιαν 
έπροτίμα πασών τών άλλων. Ημέραν τινά άκού- 
σας δ.ι υπήρχε» είς τήν πόλιν ξένος τις δστις έ- 
γνώριζε θαυμασίως τήν ζωγραφικήν άπεφάσισε νά 
προμηθευθή τήν εικόνα ""τής φιλτάτης του' δι’ 8 
προσκαλέσας τόν ζωγράφον διεκοίνωσεν είς αυτόν 
τήν έπιθυμίαν του καί τφ ύπεσχέθη άμοιβήν πλου- 
σιωτάτην. 0 καλλιτέχνης άπεκρίθη δτι ή μεγα- 
λειτέρα του άμα^ιβή θέλει είναι ά» ίπιτύχη νά ευ
χαρίστηση τήν ΰψηλότητά του. « Τπαγε λοιπόν, 
ίπανέλαβεν ό Σατράπης, ύπαγε καί ίργάσου μέ 
δσον περισσοτέραν δύνασαι προσοχήν δταν δέ τε
λείωσης τήν εικόνα φέρεμέ την αμέσως. »—Δέν 
μένει τώρα^ άπεκρίθη ό Καλλιτέχνης, παρά νά 
διατάξετε νά έλθη τό άτομον τό όποϊον θά ζω
γραφίσω. — Πώς! άντέλεξεν άποτόμω: καί όργί- 
λως δ (’Ινδός Μεγιστά/, άξιοι; λοιπον ϊσως νά 
WV τήν γ»ν«1Λ« μου ; — Πώ; λοιπόν
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είμπορώ νά ζωγραφίσω ά.θρωπον τδν δποΓον ποτέ 
δεν είδα ; — Φεύγε, άμέσως, έκραύγασε παρά
φορος εκ τις οργής ό Ινδός' έάν δέν ήναι δυνατόν 
νά αποκτήσω τήν εικόνα τής γυνκικό; μου κατ 
άλλον τρόπον παρά εκθέτων αυτήν είς τού; βέ
βηλους οφθαλμούς σου, κάλλιον προτιμώ νά μη 
λάβω ποτέ ούτε εκείνην τήν εΰχαρίστησιν, ούτε 
αυτήν τήν καταισχύνην. 0 ζωγράφος κατέβαλε 
πάσαν προσπάθειαν όπως πείση τον Ινδόν ότι 
χωρίς δ ζωγράφος νά ϊδη τό πρόσωπον δέν δύνα- 
ται νά τό ζωγραφίση' δέν ήδυνήθη τίποτε να κα
τορθώσει, παρ δλίγον μάλιστα νά φονευθή άπδτδν 
παράδοζον τούτον ζηλότυπου.

0 Γάλλος ‘Ριβαρώλ έγραφε τώ 1789. « Αί πα- 
ρεκτροπαί τής Αύλής ήρχισαν τήν έπανάστασιν, 
αί παρεκτροπαΐ τού λαού τήν έτελείωσαν.

Πάσα ή βασιλεία, έλεγε, τού 1ΣΤΖ. Λουδοβίκου 
συγκεφαλαιούται είς δεκαπέντε ετών αδυναμίαν 
καί είς ένός έτους δύναμιν κακώς μεταχειρι- 
οθεΐσαν.

Αί έθνικαΐ συνελεύσεις τάς όποιας οί βασιλείς 
συγκαλούσιν, άρχίζουσι μέν ές ευχών καταντώ- 
σι δέ είς απαιτήσεις,

11 νεωτέρα φιλοσοφία δέν είναι άλλο είμή πά
θη μεταβληθέντά εϊ; άξ-ώματα.

Ελεγεν — 0 Νέκκεο είναι άγύρτης τοσούτον 
αναιδής, ώστε αί ύποσχέσεις του κατήντησαν νά 
πιστεύωνται καί υπό τών δυσπιστοτέρων.

Αλιζιός τις καί αμαθής συγγραφεύ; τον ίζή- 
τει επίγραμμά τι διά βίβλον του νεωστί εκδο- 
θέν. Δεν δύναμαι, είπε, νά σοί δώσω άλλο είμή 
επιτάφιον. »

Οπως θεωρήταί τις υψηλής άνατροφής άνήο σή- 
μερον καί ευάρεστή έν ταϊς συναναστροφαις δέν έ
χει ανάγκην κρίσεω; υγιούς, νοός ισχυρού, φώ
των επιστημονικών ή μεγάλης εύθΰτητος καί 
τιμιότητος αυστηρά;. Εάν γνωοίζη τά κοινωνι
κά έθη, τδν συρμόν, οικογενειακά τινα ανέκδοτα, 
νέους ασμάτων σκοπούς καί τδ χαρτοπαίγνιον’ 
έάν λαλή πολλά καί δέν λίγη τίποτε, εάν επι
τηδεύεται κομψοπρεπείας καί γίνεται κόλαξ τών 
γυναικών' έάν ενθυμείται τούς άπόντας, τούς 
άναβιβαζσ) μέχρις ουρανού δι’ έπαίνων δολίων 
καί έπειτα τούς ρ·πτει είς τήν άβυσσον διά 
βωμολοχιών καί συκοφαντιών ύποκεκρυμμένων, 
τίνος άλλου ανάγκην έχει ό τοιούτος μπω; έξίχη 
ώς άνήρ καλής συμπεριφοράς ·

Οτε ό Φραγκλΐνος έπορεύθη πρδς τδν βασιλέα 
τής Πρωσσίας βοήθειαν ζητών υπέρ τής έπανα^ά- 

Αμερικής, —— « Είπέ μου, διδάκτωρ, τδν 

ήρώτησεν ό βασιλεύς, εις τίνα σκοπ'ν θέλεις με- 
ταχειρισθή τήν βοήθειαν ταύτην ;· — « Είς άπό- 
κτησιν τής ελευθερίας, άπεκρίθη δ φιλόσοφος, τής 
έλευθερία; ητις είναι φυσιΛδν προνόμιον τού αν
θρώπου- » Ό δέ βασιλεύς έπί στιγμήν σκεφθείς 
είπε τδν άς ομνημόνευτον τούτον λόγον. — «Α
πόγονο; γενόμενος οικογένειας βασιλική; καί βα
σιλεύ; ών, δέν θέλω νά υποσκάψω τήν δύναμίν 
μου μέ τά; ιδίας μου χείρας.— ‘Ο βασιλεύς έγεν- 
νήθη διά νά άρχη, δ λαός διά νά ύπακούη »

Τάς παραφοράς τής άποκρέω βλέπων ψυχρός 
τις καί έγκρατής άνθρωπος έλεγεν. Αί άποκριω 
είναι τδ ναυάγιον τών αθώων, δ χρυσούς αιών τών 
φιλαρέσκων γυναικών, ή φθίσις τού βαλαντίου, 
ή καταστροφή τής δγείας, ό λυμεών τών νέων καί 
δ τάφο; τών γερόντων.

Λιμοκτονούσα τι; κοινότη; έστασίασεν ίσχάτως 
εν 'Ιρλανδία. Κατ’ αρχάς μέν ή όρχή έστειλε σφαί
ρας κατ’ αυτής, ύστερον δ έστειλεν υπέρ αυτών 
δεκαέξ φορτηγά άμαξίδια πλήρη κρεάτων, τά 
δποία έρρ ψαν είς αυτούς ώ; ρίπτουν τροφήν εΐ; 
τά ζώα δπω; καθησυχάσουν τού; ώρυγμούς των. 
Κατά τήν περίστασιν λοιπόν ταύτην, έρωτηθείς 
Αγγλος τις οικονομολόγος, διατί αύτη ή άνακολου- 
θία καί διατί, κα'τά πρώτον μέν οι τουφεκισμοί, 
έπειτα δέ τά κρέατα ; — Ω ! άπεκρίθη τού Μνλ- 
θου ό μαθητής, διότι, ά, δέν έφονεύοντο τινές ές 
αύτών, άντ'ι δεκαέζ άμαςών ήθελον χρειασθδ δε
καεπτά άμαξαι κρεάτων.

Πτωχός τις οικογενειάρχης μη δυνάμενος νά 
έζαρκή εϊ; διατροφήν τών τέκνων του, έπενόησε 
τρόπον λίαν ευφυή όπως οΐκονομή τα δυστυχή 
παιδία — Τδ έσπέρας κατά τήν ώραν του δείπνου 
τά συναθροίζει καί τοις λέγει, Οποιος άπο σάς 
δέν θέλει νά δειπνήση θά λάβη δέκα λεπτά. — 
Τά παιδία δέχονται τήν προσφοράν καί κοιμώνται 
νηστικά. Τήν δ επαύριον τδ πρωί άλλα’· συμφω- 
νίαι. — Οποιος, λέγει δ πατήρ, θέλει γάλανά προ» 
γευθή θά πληρώση δέκα λεπιά.

Π Ε Ρ I Λ Η ψ I Σ

0 Ερως εν τώ Γάμω, συνέχεια. — 0 Ερυθρός 
Πειρατής, συνέχεια.— Τά ερείπια, Μελέτη περί 
τών Περιπετειών τών Κρατών. — Εργα καί Ημέ- 
ραι. — Περί Ανατροφής τών Αρχαίων Ελλήνων, 
— Ποικίλα.

Εικονογραφία!. — 0 Ναύαρχος Ναπιέρ.


