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'Γπό X. X.

I.
Οστις θέλει μυθιστορήματα α; έγκύψτη οπου- 

Χαίως είς την μελέτην τής Ιστορίας' έ» αυτή θέλει 
ιόίΐ τον ανθρώπινον βίον, τόν οικιακόν βίον μέ τά; 
ποικιλωτέρας και όραματικωτέρας αυτού σκηνάς, 
τήν άνθρωπίνην χαρδίαν μέ τά ζωηρότερα και 
τερπνότερα αύτή( πάθη, καί περιπλέον ύπερτά- 
την τινα γοητείαν, τήν γοητείαν τής πραγματι- 
κότητος. Θαυμάζω τήν φαντασίαν καί άρέσκει μοι 
υπερβαλλόντως ή δημιουργός αΰτη δύναμις, ητις 
ίχ τοΰ μηδενός εϊς τό είναι π’ράγει δντα, τά έμ- 
ψυχόνει, τά χρωματίζει καί τά ζωοποιεί ενώ
πιον μβς, άναπτύσουσα διά τών παντοειδών άστα- 
etftv τής τύχης, τούς παντοειδείς θησαυρούς τής 
ψυχής· τά δντα δμως, δτίνα πράγματι»ώς έζη-
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σαν και ήτθάνθησαν τά; περιπετείας ταύτας τής 
τύχης, τά πάθη, τήν ευφροσύνην καί τάς λόπας, 
τών όποιων ή θέα έζασκιΐ τοσαύτην βχοιλείαν έφ’ 
ήμών, τά δντα ταΰτα, λέγω, δταν έκ τοΰ σύνεγ . 
γυς καί έν τή οικιακή των ζωή τά βλέπω, μ’έλ- 
κόοισι καί μέ κρατοΰσιν έτι πλίον ίσχυρώτε- 
ρον παρά τά έντελέστερα ποιητικά, ή μυθιστορι
κά έργα, Η ζώσα δημιουργία, τό ποίημα αύτό 
τοΰ Θεού, υπό τούς θείους αύτοΰ χαρακ.ήρας πα- 
ριστανόμενον, είναι ώραιότερον παντός ανθρωπί
νου ποιήματος, καί δ Θεός είναι υπέρτερος παν
τός ποιητοΰ. έ

Μελετώ» τήν έπανάστασιν τής Αγγλίας, άπήν- 
τησα δύω ιστορίας τερπνοτέρας, κατά τήν γνώ
μην μου, παντός μυθιστορήματος. Ενα βασιλέα 
έπιζητοϋντα. γάμον έΓωτος, καί έρωτα έν |τώ οί- 
κιακφ β'ω με|ιστάνος τινός γενναιόφρονός καί 
χριστιανού’ ήτοι τόν ιδιωτικόν βίον μετά τών θελ- 
κτικωτέρων καί τών λυπηροτέρων οΛτοΰ απορ
ρήτων, όπό τούς χαρακτήρας τών έπυημοτέρων 
υποκειμένων και έν τώ μέσω τών μεγαλητερο ν 
συμβάν ων τοΰ δημοσίου βίου, θέλω ίσως διη-
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γηθή άλλοτε τδ σχέδιον τοϋ γάμου τοϋ Βασιλέω;, 
ήδη έκτίθημι τόν οικιακόν βίον τοϋ μεγιστάνος.

Η.
0 μ&Λλον άνεξάρτητος καί πιστό; φίλο; μετα

ζύ τών ίν ταϊς δυστυχίαις συμβούλων καί υπερα
σπιστών Καοόλου τοϋ Α\ ητο Θωμά; ό Βριό- 
θεσλεϋ (Wriulhesley) Κόμη; τοΰ Σουθαμπτών. 
Εκ διαθεσεως δέν ήγαπα ούτε τήν αύλήν, ούτε τήν 
ίξουσίαν, ούτε τδ ίδιον αΰτοϋ μεγαλεϊον, γενόμε- 
νος δε κύριο; τών τε τίτλων καί τοΰ πλούτου 
τοΰ έαυτοΰ οίκου διά τοΰ συγχρόνου σχεδόν θανάτου 
τοϋ τε πατοός κ>ί τοϋ πρωτοτόκου αδελφού αυ
τού, κατεθορ .β όθη μάλλον ή ηύχαριστήθη καί έπι 
τινα χρόνον ήρυθρία καί έστρεφε τδ πρόσωπον του, 
όσάκις εκαλείτο Μυλόρδ. Ητο φόσεω; μελαγ- 
χολικής, άφροντι; καί αγέρωχο;, πλήρη; πάθους, 
άλλά συνεσταλμένο; καί σιωπηλό;, λίαν προσκε- 
κολληυ-ένο; είς τά; ϊίέας καί τά αισθήματα του 
καί έτοιμος νά πράξη υπέρ αύτών πάσαν θυσίαν, 
ρέπων μάλιστα νά άντιταχθή ύπερηφάνως κα
τά τών αντιπάλων του, χωρίς δμως φιλοδοξίας, 
χωρίς πνεύματος υπέροχος, ολίγον ένθερμο; είς 
τήν έκβασιν, βραδύ; εϊς τήν ελπίδα καί μόνον έκ 
καθήκοντος ή εξ ανάγκης παραιτών την έαυτοΰ 
άνάπαυσιν καί ησυχίαν. Οτε ή μεταζύ Καρόλου 
τοϋ ΑΖ. καί τοϋ μακροχρονίου Κοινοβουλίου παλλη 
ήρξατο, ό Λόρδος Σουθαμπτών είσήλθεν είς τήν 
Βουλήν τών Πατρικίων διατεθειμένο; κατα τών πρά
ξεων καί τών αξιώσεων τούφίμματο; καί τών υπουρ
γών του, πρό πάντων δέ τοΰ Λόρδου Στρατφόο* 
δου. Αγαθός Αγγλο;, έπεθύμει νά σεβάζωνται οί 
νόμοι, αϊ έθνικαί παραδόσεις καί νά λαμβάνη 
μέρος τδ κοινοβούλιον εΐ; τάς υποθέσεις τοΰ Κρά
τους, Καί δέν είχε μέν φθάσει νά Οεωρή τήν ε
λευθερίαν τής συνειδήσεω; ώς δικαίωμα, άλλ’ ώς 
δίκαιος καί καλός χριστιανός δυσηρεστεϊτο έπί 
τή έξασκουμένη τυραννία κατά τής συνειδήσεως, 
καί έπεθύμει υπέρ τών θρησκευτικοί; διχονοούν- 
των μείζονα άνεξιθρησκείαν καί αγάπην. Κατά 
τήν έ-αρξιν τοΰ μακροχρονίου Κοινοβουλίου έψη- 
φοφόρησε πολλάκις εναντίον μέν τοΰ στέμματος 
καί τών επισκόπων, άλλ υπέρ τής καταπαύσεως 
τών καταχρήσεων ή τής τιμωρίας τών θρησκευ
τικών καί πολιτικών καταπιέσεων τοϋ δεσποτι- 
σμοϋ. Δέν έφαίνετο ποσώς είς τήν αύλήν καί ε- 
χαρακτηρίζετο άπδ τούς περί τόν Βασιλέα ώς δυσ- 
ηρεστημένος καί άντιπολιτευόμενος μετά τοΰ φί
λου του Κόμητος Εσσεξ. όταν όμως αί τοΰ δχλου 
βία:, αί παραφοραί καί αί άνομίαι τοϋ κοινοβου
λίου έξερράγησαν, όταν είδε τού; νόμους παρα- 
βιαζομένους καί τήν μοναρχίαν άπειλουμένην άπδ 
νέους δέσποτας, έστράφη αμέσως καί έλαβε θέσιν, 
χωρ-.ς εύχαρις-ήσεως βεβαίω;καί χωρίς πεποιθήσεως, 
άλλά μετ εύσυνειδήτου μεγαλοφροσύνης, μεταξύ 
τών υπερασπιστών καί τών υπηρετών μάλιστα 
τοΰ βασιλέως. Ξένος παντός πολιτικού συνδυα
σμόν, παντός συστηματικού σχεδίου, ολίγον φρον-

ν τφ συμβου- 
τοΰ πρίγγηπος, Ρο- 

αύτοΰ τρόπων 
, προσεκλήθη είς 
ρίγκιπος, δστις ώς 

περιστάσεις, είχε μάθει 
μετά τίνος υπερβολής. 0 Κόμης ώμ,ολόγη- 

ΰπεστήριζε του; λόγους του, όρίσα; αύ- 
'ις. Επειδή δέ ό Ροβέρτος ίπέ- 

θεωρών έαυτδν προσβεβλημένον, τδν παρήγ- 
, δτι ελπίζει ν® λάβη ίκανοποίησιν καίθέ·

βέρτου καί 
πρός τούς 
περαιτέρω έξηγήσεις

τίζων περί τών μεταρρυθμίσεων, περί τοϋ μέλλον
τος, καίγπερί τοΰ πολιτεύματος τοΰ τόπου του, έ- 
πολέμει έν τφ παρόντ; τήν αδικίαν, τήν άνομίαν, 
τήν άταξίαν, τήν βίαν, χωρίς ποσώς νά λαμβά
νει ύπ δψιν τά; θεωρητικά; άρχάς, ή τάς ελπί
δας έν όνόματι τών οποίων έσυγχωρ ,ΰντο ταϋτα. 
Η κατα τοΰ Λόρδου Στραφφόρδ διαγωγή τοϋ κοι
νοβουλίου τω έφάνη παράνομος, αί δέ ποιναί ύ- 
περβολικαί' ένεκα τούτου ύπερασπ.σθη τόν Λόρ
δον, τδν όποιον κατ’ άρχσς είχε προσβάλει. Αν 
καί αί βουλαί έψήφισαν, δτι δέν ήρμοζβν είς τά 
εαυτών μέλη νά λαμβάνωσιν ύτηρισίαν προσωπι
κήν τοΰ βασιλέως, δ Λόρδος Σ.υθαμπτών έδέχθη 
μετ άπαρεσκιίας βέβαια τόν βαθμόν τοϋ Ιδιαι
τέρου συμβούλου καί τοΰ εύγενοΰ; τών βασιλικών 
θαλάμων. Οτε έζερράγη δ εμφύλιο; πόλεμος, τδν 
οποίον άπεστρέφετο καί άπδ τδν όποιον δέν ήλ- 
πιζεν ευτυχές άποτέλεσμα, οΐος δήποτε καί άν ή
τον δ νικητή;, είσήλθεν άμέσω; εί; τήν στρα
τιωτικήν υπηρεσίαν τοΰ βασιλέως, εΰρέθη εί; τήν 
μάχην τοΰ Εδγγεχίλλ, καί ήκολούθησεν είς Όξ- 
φδρδ τήν αύλήν κατά τή; όποια; καθ’ έκάστην ή 
άπαρέσκειά του ηύξανε’ διετήρησεν όμως έν ταύ- 
τη τήν ανεξαρτησίαν του καί τήν άγερωχίαν του 
πλήρη. Ααλήσαντος ήμέραν τινά ί 
\!(ύ διά λόγων σκληρών περί - *

περί τών άλαζονικών 
’’Αγγλου; μεγιστάνας, 

; ύπό τοΰ Πρί· 
συμβαίνει είς το:αύτα;
τοϋτο [ 
σ6 καί υποστήριζε ' 
τού; μάλιστα άκρ'-βώς 
μενε 
γειλεν _....... . .... ...... ..... .............
λουσι συγκρουσθή τάχιστα έφιπποι καί τήν σπά
θην εϊς τάς χεϊράς. Τήν έπιοϋσαν συναντηθέντες 
« Ποια δπλα έκλέγετε ; τδν ήρώτησεν ό πρίγγηψ· 
— Δέν έχω ενταύθα, άπεκρίθη ό κόμη; ίππον Ι
κανόν διά τήν ύπηρεσίαν ταύτην, καί δέν δύνα
μαι νά εύοω που άμέσως’ άλλως τε είμαι μικρό
σωμος καί ισχνός καί δέν δύναμαι νά μετρηθώ 
ούτω πρός τήν ύμετέραν υψηλότητα’ δθεν την 
παρακαλώ νά μοί έπιτρέψη νά έκλέξω τά δπλα, 
τών οποίων δύναμαι νά κάμω χοήσιν’ θέλομεν 
λοιπόν κτυπηθή πεζοί καί δ.ά τοΰ πιστολιού. » 
0 Ροβέρτος έδέχθη άνευ δυσκολίας τήν πρότα- 
σιν, ώνομάσθησαν οί μάρτυρες καί η συνεντευξις 
ώρίσθη διά τήν έπιοϋσαν. Ε·* τούτοι; ή υπόδεσι; 
διεθρυλλήθη καί οί τοΰ συμβουλίου Λόρδοι έπεμ- 
βάντε; έκλεισαν σάς θύρας τής πόλεως’ καλέσαν- 
τες δέ τούς μάρτυρας κατόρθωσαν νά συμβιβάσωσι 
τδν κόμητα μετά τοΰ Πρίγγηπος, δστις τδν με- 
τεχειρίζετο είς τδ έξής μετά πολλής προσοχής.

Τού εμφυλίου πολέμου πιραιωθέντος καί τοϋ 
βασιλέως εϊς τάς χεϊρα; τοΰ κοινοβουλίου πεσόν- 
το; ο λόρδος Σουθάμπτων έζήτει ζωηρώς τήν ι

εύκαιρίαν να πλησιάσγι τδν βασιλέα καί τδ μέσον 
νά τδν ΰπηρετήση. Αν καί άπέτυχεν, αν καί ή 
δίκη, ή καταδίκη καί ή έκτέλεσις τής θανατικής 
ποινής τοΰ Καρόλου δέν τδν άφησαν έλπίδα τινά 
ή άλλο τι μέσον άποπείοας υπέρ αύτοΰ, δέν έθεω- 
ρησεν δμως εαυτόν ελεύθερον παντός πρδς τδν 
βασιλικόν του κύριον χρέους καί τήν 18 Φεβρουα- 
οίου 1649, τήν ήμέραν δηλονότι καθ ήν τδ λεί
ψανου Καρόλου τοϋ Α . έμελλε νά ίνταφιασθη είς 
τδ φοούριον τοϋ Ούΐντσορ, ό Λόρδος Σουθάμπτων 
έφθασε, τέταρτος αύτδ;, δπως συνοδεύση μέχρι 
τής θύρας τού τάφου τό φέρετρον τοΰ ήγεμόνος, 
τδν όποϊον δέν κατόρθωσε μήτε νά φωτίση, μήτε 
νά σώση. Τό ίκ κροκοπλέκτου νεκρικόν κά
λυμμα, κατά τδ ολίγον διάστημα, τδ όποϊον διέ- 
τρεξεν ή κηδεία, κατελευκάνθη έκ τή; κατά τήν 
ώραν έκείνην άφθόνως καταπιπτούσης χιόνος, 
καί τδ περιστατικδν τούτο έθεωρήθη άπδ τού; πι
στού; ΰπηρέτας τοΰ νεκροΰ βασιλέω; ώ; σύμβο- 
λον άθωότητος. ’Αφοΰ κατηργήθη ή βασιλεία καί 
ίνόσω διήρκει ή δημοκρατία καί δ Κρόμβελλ, ό 
Λόρδος Σουθάμπτων έζει άποσεσυρμένος είς τδ έν 
Χαμσχίρ τοΰ Τισχφιελδ υποστατικόν του, ξένος 
τών συνωμοσιών τοΰ κόμματός του καί τής νέας 
έξουσίας τοϋ τόπου του, άμεταβλήτως πιστό; Κα- 
ρόλω τω Β . ίξορίστω, φροντίζων πάντοτε νά τώ 
διαβιβάση ούχί μόνον χρησίμους γνώμας άλλά 
καί δσα ήδύνατο νά διαθέση χρήματα, έκ τής 
ίλαττωθείσης περιουσίας του έκ τε τών μεσεγγύων 
καί τών φόρων’ δέν έλάμβανε κάνέν μέρος εί; τάς 
επαναστατικά; άποπείρας τών βασιλικών, εί; τάς 
μετά τών δυσηοεστημένων δημοκρατικών συμ- 
μαχίας, ούδέ είς τάς μετά τών ξένων τεκταινο- 
μένα; ^φδιουργίας. Η φρόνησές του, ό ζηλότυπος 
πατριωτισμό; του καί ή φυσική του άκηδεία συνέ
τρεχαν νά τδν κρατώσι εϊς τήν θέσιν ταύτην τής 
απραξίας καί τής τιμής, ήμέραν τινά μαθών δτι 
ό Κρόμβελλ, δστις είχεν έλθει είς Χαμσχΐο έ
νεκα τών γάμων τοϋ υϊοΰ του Ριχάρδ, έδήλωσε 
τήν πρόθεσίν του νά τδν έπισκεφθή, άπεμακρόνθη 
άμέσως άπδ τδ φοούριόν του καί ίπέστρεψεν ά
φοΰ ό Κρόμβελλ άνεχώρησεν άπδ τήν κομητίαν. 
ότε ή παλινόρθωσις άπετελίσθη ό λόρδος Σου
θάμπτων, αν καί καθ δλον τδ διάστημα τή; 
δημοκρατία; έμεινεν άπρακτο;, εΰρέθη δμω; είς 
τήν πρώτην τάξιν μεταξύ τών μεγιστάνων καί 
παλαιών συμβούλων Καρόλου τοΰ α’. τούς όποιους 
ή βασιλική γνώμη έκάλει είς τήν εξουσίαν’ ήτο 
δέ περιπλέον ιδιαίτερος φίλος τοΰ Καγγελσρίου 
Χύδε, άπολαμβάνοντος τότε πλήρη τήν εύνοιαν 
καί τήν έμπιστοσύνην Καρόλου τοϋ Β’. Διωρί- 
σθησαν έπομένως, δ μέν Λόρδος Σουθαμπτών με- 
γας θησαυροφύλαξ, δ δέ Χύδε άρχικαγκελάριος 
καϊ Κόμης τοϋ Κλάρενδων.

Επί ίπτά δ’ όλα έτη οί δύω φίλοι, ήνωμέ- 
νοι τας άρχάς, άν καί διάφοροι τδν χαρακτήρα, 
Ιιεύθυνον μετ’ αγωνία; ένα βασιλέα χωρίς αρε
τήν καί χωρίς καρδίαν, μίαν αύλήν ραδιοΰρ- 

γον καί διεφθαρμένην μίαν φατρίαν νικήτριαν 
καί δυσηρεστημίνην, καί 2ν έθνος αύστηρδν, τε- 
ταπεινωμένον καί παρωργισμένον. Καί ό μέν Κλά
ρενδων φιλόδοξος, περιπαθώ; προσηλωμένος είς 
τήν έαυτοΰ εκκλησίαν, τδ σύστημα, τήν έξου- 
σιαν καϊ τδν έαυτοΰ βαθμόν, ίπάλαιε μανιωδώς 
κατα τε τών παλαιών καί νέων έχθοών του καί 
κατά τής έλαττώσεω; τή; υπέρ αύτοΰ εύνοία; τοΰ 
υπό τήν κηδαιμονίαν του νέου, δστις είχε γείνει 
βασιλεύς αΰτοϋ’ ό δέ Σουθάμπτων όλιγώτερον 
ίνεργητικδς, άγαπών τδν ύπνον καί τήν άνάπαυ- 
σιν, γενναιότερος τδ πνεΰμα καί τήν καοδίαν, πα
σχών άλλως τε αρθρίτιδα καί λιθίασιν έξεπλή- 
ρου μέν εύσυνειδότως τά έαυτοΰ καθήκοντα, άλλά 
ματαίω; έποοσπάθει νά τηρήση τάξ>ν τινά καί 
τιμιότητα ίν τή οικονομική υπηρεσία τοϋ στέμ
ματος. Συνεχώς δέ ύπέπιπτεν εί; άθυμίαν, αη
δίαν καί ασθένειαν, καί παρεπονεϊτο πολλάκις 
πικρώς κατά τής θέσεώ; του έξηγών επιθυμίαν 
νά εγκατάλειψη ύπηρεσίαν, τήν όποίαν κα-εϊχε 
χωρίς εύχαοίστησιν καί χωρίς άποτέλεσμα.

ή Γαλλία είδε κατά τόν τελευταϊον αιώνα δύω 
άνδρας έναρέτους καί σπανίους ήτοι τδν Τουργκότ 
καί Μαλεσέρβον μετά διαθέσεων ίπίσης παρομοίων 
συμπράττοντας ίν τή έξουσία’ καί ό μέν Τουργ- 
γδτ ήτο πλήρης προθυμίας, πεποιθήσεως, ίλπί- 
δος καί καρτερίας, ό δέ Μαλεσέρβος ειλικρινής 
ίπίσης, ασθενέστερος δμως τδν χαρακτήρα, καί 
εύχερέστερον άποθαρρυνόμενος. Ελεγε δε « Ο 
Τουργγδτ δέν θέλει νά παραιτηθή’ δέν βλέπει, δτι 
θέλουν μα; διώξει άμφοτέρους » Απεδιώχθησαν 
πραγματικώς άμφότεροι διά τής άδυναμίας ή
γεμόνος, δστις τούς ύπελήπτετο μέν καί έπεθύ- 
μει ίπίσης τδ καλόν, άλλά δέν τούς έπροστά- 
τευσε ώς δέν ήδυνήθη βραδύτερου νά προστατεύση 
έαυτόν.

Κάρολος ό Β’. διορατικός συνάμα καί φαύλος, 
ίννοήσας ταχέως δτι ολίγον έφρόντιζεν ό Σουθαμ- 
πτων περί τής έξουσίας έστοχάσθη ίκ τούτου 
εδφελούμε.ος, ν’άπαλλαγή χωρίς κρότου,συμβούλου 
άνεξαρτήτου καί δύσχρηστου, άλλ ό Κλάρενόων, 
χοησάμενο; πάση τή έαυτοΰ ύπολήψει, έτήρησεν 
είς τήν εξουσίαν τδν φίλον του, ώς έτήοει έαυτον, 
καί ό Λόρδος Σουθάμπτων, διατελέσας μέγας θη
σαυροφύλαξ μέχοι τοΰ θανάτου του, δστις ολίγου; 
μήνας έπειτα επέστη, έξήλθε τών δημοσίων υπο
θέσεων καί τοϋ βίου, χωρίς νά καταβληθή ως 
δ άρχικαγκελάριο; ίκ τών βασάνων τής ε
ξορία;, τοϋ άδικου μίσους τοΰ λαού καί τής 
άχαρίστο^ σκληρότητος τοΰ Βασιλέως.

ΠΙ.
Ενυαφεύθη δ Λόρδος Σουθάμπτων Γαλλίδα τινα, 

Ραχήλ Ρουβινύ, καταγομένην έκ μιας τών ευγενών 
οικογενειών, αίτινες τόν 16 αιώνα, ανευ προσω
πικού συμφέροντος, χωρίς άφορμή; πλουτου η 
δυνάμεως, ίκ μόνης τής πίστεως καί τής συνειδή- 
σεως όρμώμεναι, ήσπάσθησαν ,ίν Γαλλία τήν θρη
σκευτικήν μεταρρύθμισιν, άνίσχυρον έτι ούσαν καί 
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χατκδιωκομένην άναγεννηθεϊσαν. Καθ ήν έποχήν 
ένυμφεύθη, 6 νόμος τής Νίντης, ητον έν πλήρει 
ίσχύ'ί, ό δέ Ρισχελιου, άν και κατέστρεφε τούς 
διαμαρτυρομέ,ους ώ; πολιτικόν κόμμα, δέν τούς 
ήνώχλει όμω; είς τά θρησκευτικά αύτών δικαιώ
ματα, μετεχειρίζετο μάλιστα άνβυ δισταγμού είς 
τά δημόσια πράγματα, όσους έφαίνοντο αφωσιω- 
μένοι είς τά συμφέροντα τοΰ στέμματος καί τά 
ίδια έαυτοΰ. 0 Μαζαρϊνος έπραξεν έπίσης ώς ό 
Ρισχελιοϋ’ πλήν προέβαινε μετά συνέσεως καθό
σον άφορα τήν θρησκευτικήν ελευθερίαν τών δια- 
μαρτυρομένων, καί μετά περισσοτέρας δειλίας 
ώς πρδς τήν παραδοχήν αυτών είς τά δημόσια ε
παγγέλματα. Αν καί διετέλουν άνενόχλητοι καί 
ελεύθεροι οι δ αμαρτυρούμενοι κατά τδν ^ηθέντα 
Νόμον, ήττηθέντες όμως άπέβνλλον ήμέρα τή ή
μερα έν τή Γαλλία τήν πραγματικήν αυτών δρα
στηριότητα καί τήν κοινήν γνώμην, ητις μόνη 
έγγυάται τήν ασφάλειαν τής ελευθερίας. Δέν έ- 
κλειον πλέον τούς ναούς αύτών, δέν τούς άπεδίω- 
κον τής πατρίδας των, άλλ’ άπεκρούοντο έν τω ί- 
διωτικώ β ω καί άπεμονυΰντο ώς ξένοι. Μεταξύ 
τών διαμαρτυρουμένων τής εποχής έκείνης συγκα- 
τελέγετο καί δ αδελφός τής Λαδύ Σουθάμπτων, 
ό μαρκήσιος τοΰ Ρουβινύ, διάσημος καί ικανός, 
δστις έν καιρώ τών ταραχών καί τής άντίπολιτεύ- 
σεως παρέσχε είς τήν Ανναν τής Αύς-ρίας καί ιδιαι
τέρως εις τδν Μαζαρϊνον δείγματα καρτερικής, δρα
στήριου καί χρησίμου άφοσιώσεως. Τής άντιπο- 
λιτεΰσεως δαμασθείσης, δ Μαζαρΐνος θέλων ν’ άν- 
ταμείψη τδν Ρουβινύ, διώρισεν αυτόν γενικόν 
αντιπρόσωπον τής εθνικής συνόδου τών διαμαρτυ- 
ρουμένων τής Γαλλίας έκκλησιών, υπούργημα δι- 
πλοΰν καί διάμεσον, όπερ περιήπτεν αϋτφ τδν 
χαρακτήρα έπιτετραμένου τάς ύποθέσεις τών 
διαμαρτυρουμένων παρά τώ Βασιλεΐ καί τ άνά- 
παλιν. 0 ‘Ρουβινύ τήν άχαρι ταύτην ύπηρεσίαν, 
συνεχώς δ.σάρεστον [και ύποπτον μάλιστα πρδς 
άμφότερα τά μέρη, δ'.εξήγαγε μετά ζήλου καί 
έπιδεξιότητος' πιστός ίξίσου είς τόν βασιλέα καί 
τήν έαυτοϋ εκκλησίαν, ολίγον άνηεύχει άν άλλη- 
λοδιαδόχως άπήρεσκεν, άρκούμενος έπί τή επιτυ
χία τής τηρήσεως μεταξύ αυτών τοΰ δικαίου καί 
τής ειρήνης. Αλλ ή υπηρεσία αυτή δέν ήνοιγεν 
αύτώ στάδιον, ούδέ ήτον δ μοναδικός αύτοΰ σκο
πός’ ήθελε νά έπιδοθή είτε είς τήν στρατιωτικήν 
υπηρεσίαν, είτε είς τήν διπλωματίαν’ τόν έκαμον 
όμως νά έννοήσιρ, ότι άνευ αλλαγής θρησκεύμα
τος διν ήτο δυνατόν νά έκπληρωθή ή έπιθυμία 
του. Μετεχειρ ζοντο αύτόν παρά τοϊς διαμαρτυ- 
ρουμένοτς, ώς έπιτυγχάνοντα είς τάς όσας τφ έ- 
πεφόρτιζον υπηρεσίας, άλλά παν άλλο μέλλον τώ 
ήτο κεκλεισμένον. Μετά τόν θάνατον του Μαζα- 
ρίνου καί τήν κάθοδον τών Στουαρτών, αί πολυ
άριθμοι σχέσεις τοΰ ‘Ρουβινύ έν ’Αγγλ'α, οί 
συγγενικοί αύτοΰ δεσμοί μετά τών Σουθάμπτων, 
τών Ρούσσελλ, καί άλλων έπισήμων οικογενειών, 

ωόλικών καί τής άντιπολιτευσεως, τφ έπρομήθευ- 

σαν, χωρίς νά ζητήση, 5,τι άλλοτε ματαίως έπε- 
θύμησβ. Τώ έπεφόρτισαν πολλάκις τήν διεξαγω
γήν σπουδαίων καί ιδιαιτέρων μεταξύ τών δύω 
αυλών τών Παρισίων καί τοΰ Λονδίνου υποθέσεων, 
καί ήσχολήθη \ά στερεώση ποτέ μέν τήν μεταξύ 
τών δυω βασιλέων μυστικήν συνεννόησιν, ποτέ δέ 
τήν μυστικήν έπ ρρομν τοΰ Λουδοβίκου ΙΔΖ έπί τών 
έν τώ κοινοβουλίφ όρμητικωτέρων κομματαρχών 
τής άντιπολιτεύσεως. ό ΙΔΖ Λουδοβίκος τόν ύπο- 
λήπτετο εΐλικρινώς καί δ Κάρολος ΒΖ. τόν ηύ- 
νόει έξιδιασμενως. * Ειπον είς τόν 'Ρουβινύ δ,τι 
» ειχον είς τήν καρδίαν. . . Ποτέ άλλοτε αί ύπερ 
» ημών καλαί διαθέσεις τής Γαλλίας δέν προέβη- 
» σαν έπί τοσοΰτον, όσον, δτε δ Κ. ‘Ρουβινύ διέ- 
" μενεν ένταύθα. » έγραφεν δ Κάρολος πρδς τήν 
αδελφήν αύτοΰ Δούκισσαν τής Αύρηλίας. ’Αγαθός 
Γάλλος, άφωσιωμένος βασιλικός, είλικρι-ής δια- 
μαρτυρούμενος δ ‘Ρουβινύ κατεγίνετο ά ενδότως 
νά υπηρέτηση συγχρόνως τδν τόπον του, τδν βα
σιλέα του, τήν θρησκείαν του, χωοίς δμως νά 
πλαναται καί δλίγας ελπίδας έχων δτι θέλει 
έπί τέλους δυνηθή νά εύδοκιμήση είς τδν δύσκο
λου τούτον συμβιβασμόν. 0 Νόμος τής Νάντης 
υπήρχε μέν ακόμη, άλλ’ ώς τά έγκαταλελειμένα 
καί ερειπωμένα έκεΐνα οικοδομήματα, άτινα μό
νον ένα κτύπον περιμένουσιν ίνα κατακρημνι- 
σθώσιν.

Λς έκ τής ώθήσεως γενικοΰ τίνος αισθήματος 
τής καθολικής Γαλλίας καί τών ένθέρμοιν καί έπι- 
μόνων παρακλήσεων καί ένεργειών τοΰ κλήρου, 
δστις ήθελε νά έφαρμώση τήν έσφαλμένην καί δ- 
λεθρίαν άρχήν, δτι ή ισχύς έχει δικαίωμα έπί τής 
συνειδήσεως καί δτι ή ένότης τής έπικρατείας 
έπιβάλει τήν έ,ότητα τής πίστεως, Λουδοβίκος 
δ ΙΔ κατέστρεφε, διά τρόπου ούχί έντιμου καί 
τδν όποιον δέν ήθελεν συγχωρήσει είς άλλους, 
ποτέ μέν ύποκώφως, ποτέ δέ διαρρήδην τάς βα
σιλικής ύποσχέσεις καί τάς νομίμους έγγυήσεις, 
τάς οποίας μέρος τών ύπηκόων του έλαβον άπδ 
τών προγόνων του. 0 μαρκήσιος τοΰ Ρουβινύ, 
καί τοι υπηρετών τόν βασιλέα του, δέν έτόφλωτ- 
τεν δμως ώς προς τον σκοπόν καί τδ τελικόν πέ
ρας τής έργασίας ταύτης’ άποφασισμένος όριστι- 
κώς, δτε ήθελε τό καλέσει ό καιρός, νά θυσιάση 
πάν άλλο ή τήν τιμήν καί τήν θρησκείαν του, έ- 
φρόντισεν έκ τών προτέρων νά άποκτήση έν Αγ
γλία υπέρ έαυτοΰ καί τών τέκνων του έγγραφα 
ιθαγένειας, καί τόν Ιανουάριον τού 1680 έγρα
φε πρδς τήν θείαν του Λαδύ Ρούσσελ. « Σάς στέλ- 
» λω τά τής ιθαγένειας μας έγγραφα, άτινα θέ- 
» λουν είσθαι μάλλον έξησφαλισμένα ε’ς τάς έδι- 
• κάς σας ή τάς έδικάς μου χεΐρας. Παρακαλώ υμάς 
» τε καί τήν κυρίαν άδελφήν σας (Λαδύ Ελισσά- 
» βετ Νοέλ) νά μέ τά φυλάξητε. ’Ενδεχόμενον νά 
» μέ χρησιμεόσωσιν, έπειδή ούδέν άλλο τών συμ- 
» βάντων άβεβαιότερον· » Τδ συμβάν δέν έμεινε 
πολύν χρόνον άβέβαιον, καθότι μετά πέντε έτη, δ 

, νόμος τής Νάντης κατηργήθη έπισήμως, δ δέ 'Pqo- 

βινό είς αντάλλαγμα τών υπηρεσιών του καί έκ 
προσωπικής εύνοιας τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ κατόρθω
σε μετά κόπου νά έπιτύχ7) τήν ευδοκίαν ούχί νά 
φύγη, άλλά νά στερηθή αύτδς καί ή οίκογένειά 
του τής εαυτών πατρίδας' δλίγα δέ έτη βραδύτε- 
ρον ήτοι τδ 1711 δ βασιλεύς παρεχώρησε διά δη- 
μεύσεως είς τόν ’Αββά Πολιν’άκ τά κτήματα τοΰ 
υίοΰ του Ερρίκου ‘Ρουβινύ, δστις κατετάχθη είς 
τήν ύπηρεσίαν Γουλιέλμου τοΰ Γ*. καί έγένετο έν 
Αγγλία Λόρδος Γκάλωϋ (Galway.)

Διά τής καταργήσεως τοΰ νόμου τής Νάντης 
δ βασιλεύς καί ή Γαλλία άπώλεσαν τρεϊς έξόχους 
καί ένδοξους ΰπηρέτας, ήτοι έκ μέν τοΰ στρατού 
τδν στρατάρχην Σχομβέργ, έκ δέ τοΰ ναυτικού 
τδν ναύαρχον Δουκέσνε καί έκ τής διπλωματίας 
τδν μαρκήβιον Ρουβινύ.

IV.

Εκ τοΰ μετά τής κυρίας Ραχήλ τοΰ ίουβινύ 
γάμου τοΰ κόμητος Σουθάμπτων έγεννήθη τδ 1636 
θυγάτριον είς δ έδόθη, τδ τής μητρδς δνομα. 
Γόνος τών δύω τούτων εΰγενών καί εύσυν’ειδή- 
των γενεών καί ά,ατραφέν υπό τάς έμπνεύσεις 
τών Αγγλικών καί Γαλλικών τής εύσεβείάς καί 
αρετής, παραδόσεων χαταρτισθέν δέ πρδς τούτοις 
δια τών μεγάλων ήθικών έντυπώσεων τών συμ
βάντων, έν τφ μέσφ τών δποίων διήλθε τήν νεό
τητά του καί αίτινες άνυψοΰσιν δσας ψυχάς δέν 
καταβάλουσι, έδιδάχθη έγκαίρως νά συμπονή τούς 
δυστυχείς καί νά άντέχη μετά πραότητος κατά τών 
πειρασμών καί τών οικιακών δοκιμασιών. Νη
πιόθεν ακόμη άπώλεσε τήν μητέρα της, δ δέ 
λόρδος Σουθάμπτων ένυμφεύθη καί δεύτερον. Πε- 
ρίστασις τοιαύτη γεννφ πολλάκις μικράς οίκιακάς 
δυσαρέσκειας, άν καί δέν ήναι αφορμή πραγμα
τικών θλίψεων, καί δμως δ λόρδος έφέρετο άεί- 
ποτε φιλοστόργως πρδς τά; δύο θυγατέρας, τάς 
οποίας ή κυρία Ρουβινυ τδν άφησεν, ή δέ Ραχήλ 
έσέβετο καί ήγάπα έπίσης τδν πατέρα της.

Τδν έβλεπεν έν μέν τή πολιτική αύτοΰ πο
ρεία άφιερούμενον χωρίς άπάτης ή δουλείας πνεύ
ματος, εις τάς ύποθέσεις, δσας μάλλον δικαίας 
ένόμιζε, καί έμμένοντα συνάμα είς τάς βασιλι- 
κάς καί πατριωτικάς του ιδέας’ έν δέ τή θρησκευ- I 
τική λαλοΰντα καί πράττοντα μετά πραότητος 
καί ευσεβειας έλευθεριου. Δέν έτάραττέ τι λοιπόν 
τδν συνήθη τής Ραχήλ βίον, ούδέ άπέσπα αύ- 
την τών έντυπωσεων, τας δποίας ένέσταζον έν τή 
ψυχή αΰτής τά σωτηριώδη τοΰ πατρδς παρα
δείγματα. Καθ’ βν χρόνον διήνυε τήν νηπιώδη 
αύτής ηλικίαν, διήγεν ακριβώς μακράν τοΰ κό
σμου, είς τήν έξοχήν καί έν τώ μέσω τών συνη
θειών τής ήρεμίας, τής άπλότητος, τής αξιοπρέ
πειας, τ?ς κοινονικής μεγαλοφροσύνης καί τής 
δημώδους αγαθοεργίας, αίτινες σχηματίζουν τήν 
τιμήν καί τήν ύπόληψιν χριστιανικής άριστοκρα- 
τείας. Κατά τδ 1653 ήτοι το δέκατον έβδομον 
έτος τής ήλικίας της ή θνγάτηρ ‘Ραχήλ ήτον ω

ραία, ευσεβής καί χαρίεσσα, χωρίς έπαρσιν ή 
φαντασιοκοπίαν τινα, διατεθειμένη νά διέλθν) τόν 
βιον της είρηνικώς καθότι ήτο πεπεισμένη, δτι 
τα μέν άγαθά τοΰ βίου τούτου είσί χάριτες, 
τα δε κακα μαθήματα άνωθεν καταβαίνοντα. 0 
λόρδος Βωγκάν (Vaugban) πρωτότοκος υίδς τοΰ 
Κόμητος Καρμπερρύ, έζήτησε τήν χβϊρά της χω
ρίς νά την γνωρ ζη σχεδόν καί μόνον διά συνεν- 
νοησεως μεταξύ γονέων. 0 γάμος ούτος ώς ή 
ίδια μετά ταΰτα έλεγε πρός τινα φίλην της « πα- 
» ρεδέχθη μάλλον, ή έγένετο διά τής μεταξύ 
τών μελλονύμφων έκλογής ».

Μετά τδν γάμον μετέβη παρά τή πενθερφ 
αύτής είς Γκόλδε-Γκρόβε καί έξεπλήρωσε χωρίς 
δυσκολίας ή κρότου, άπαντα τά τής νέας αύτής 
θέσεως καθήκοντα, έμπνέουσα είς τούς περί αύ- 
τήν ζωηραν αγάπην, άποτέλεσμα προση-οΰς αρε
τής, ίλαρότητος καί πρδ πάντων έντελοΰς καί 
σταθεράς άγαθότητος, περί ής και πρός αύτήν 
τήν ιδίαν έλάλουν ώς ίδιαζούσης αύτή άξίας. 
« Δέν ύπάρχει έν τφ κόσμω φιλτάτη μου Κυρία, 
» έγραφε πρδς αύτήν φίλος τοΰ συζύγου αύτής, 
» θέλγητρου,)άξιον νά παραβληθή πρδς τδ τής άγα- 
» θότητης, καί ύμεϊς εΐσθε ή τρανωτέρα άπόδειξις. 
» Οσοι σάς γνωρίζουν αισθάνονται τήν άνάγκην 
» νά σάς τιμώσι δίχα ήμεϊς νά τοϊς δφείλεταί 
» τι διά τούτο, καθότι δέν δύνανται άλλως πως 
® νά πράξωσι ». Δεκατέσσαρα όλα έτη έβίωσεν 
ουιως ευτυχής ή Λαδύ Βωγκάν, έναρέτως καί σω- 
φρόνως διάγουσα. Κατά τό 1665 έτεκεν υίδν, δς- 
τις άπεβίωσεν άμα γενηθείς. Κατά δέ τό 166 7 
χωρίς νά μένη λεπτομέρειά τις περί τοΰ θανάτου 
τοΰ συζύγου της, έμεινε χήρα καί έζη μετά τής 
φιλτάτης αύτής αδελφής ’Ελισσάβετ Νοέλ, είς 
Τισχφιελδ, έν τώ φρουρίφ δηλονότι του πατρός 
όπου διήλθε τήν νηπιότητά της. Ο λόρδος Σουθάμ
πτων άποθανών κατέλειπεν είς τάς δύω αύτοΰ θυ
γατέρας άπασαν τήν περιουσίαν αύτοΰ, κληρω- 
θέντος τοΰ μέν Τισχφιελδ είς τήν j Λαδύ (Ελισά
βετ Νόελ, είς σέ τήν Λαδύ Ραχήλ Βωγκάν τής χώ
ρας καί τού φρουρίου Στράττων, κειμένων έπίσης 
είς Χάμσχιρ.

( άκολουθεϊ ).

0 ΕΡΓΘΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ.
I Κεφά-laiQr ΣΤ. 

(Συνέχεια, ϊδε φυλ· 6 1).

0 θάλαμος είς 8ν δ ναύκληρος Ουίλδιρ εΐσήλθε 
πιστώς έξεϊκόνεζε τοΰ οίκητοΰ του τδν χαρακτήρα. 
Κατά τδ σχήμα μέν καί τάς διαστάσεις εις ‘ούδέν 
διέφερε τών συνήθων έν τοϊς πλοίοις θαλάμων, κα
τά τήν ένδόμησιν δμως ήτο μοναδικός άληθώς καί 
παράδοξος ίνταντώ, διότι τά άβρά καί λεπτοφυή 
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τής πολυτελείας έπιπλα Ανεμίγνυντο έν αύτφ 
μετά των τραχέων δργάνων τοϋ πολέμου. Απδ 
τής οροφής του ήοτάτο λυχνία διάργυρος καί πο
λυτελής, ήτις, καί τοι προδήλως έφαίνετο ύπο- 
στάσα αλλοιώσεις τινας έπί τδ προσφυέστερον καί 
μεταβολές μεταγενεστέρας κατά τε τδ δλον καί 
τά μέρη αυτής, ούχ ήττον δμως είχε τι τδ εμποι
ούν είς τδν θεατήν τήν υπόνοιαν, δτι έφώτισεν άλ
λοτε καί αύτή μέρος σεβαστότερον καί ίερώτερον 
ναυτικού θαλάμου. ’Επί τραπέζης έξ άνακαρδίου 
στιλβούσης καί περιχρύσου καί προωρισμένη; βε
βαίως είς διακόσμησιν μέρους άλλου καταλληλό
τερου, έκειντο ευμεγέθη έκ τοΰ αυτού μετάλλου 
κηροπήγια, δμοια, (καί ό Θεδς άς μας συγχωρήσει 
άν άπατώμεθα) πρδς έκεϊνα άτινα λάμπουσιν έπί 
τών ιερών θυσιαστηοίων. Καταντικρύ Ανακλιντή- 
ρος δι Ανακρόκκου χρυσοστίκτου έπεστρωμένου, 
έκειτο καπενές τουρκικός κεκαλυμμένος έκ βαρυτί
μου λαχουριού μαρτυρούντος δτι καί αυτή ή ’Α
σία τδ κατά δύναμιν συνεισέφερεν είς στολισμόν 
τοϋ παραδόξου τούτου οικήματος. Μετά δέ τά έ
πιπλα ταϋτα τά έκ πρώτης δψεως έφιστώντα τοϋ 
Θεωμένου τήν προσοχήν, παρετηροΰντο έτι κάτο
πτρα, κρυστάλλινα καί αργυρά δοχεία καί τάπη
τες πολυτελείς. ’Αλλ ούδέν καί έκ τών έπίπλων 
τούτων ύπήρχε τδ μή καταγγέλλον άλλοΐον προο
ρισμόν είτε ώς τοϋ είδους του, είτε ώς έκ τής δια- 
θέσεως. Ενί δέ λόγφ έκ πρώτης όψεως κατεφαί- 
νετο δτι ό κύριος τοΰ δώματος τούτου πρδς στο
λισμόν αυτού έπεζήτησε τήν κομψότητα μάλλον 
καί τδ πολυτελές, ή τδ Ανάλογον καί άρμόζον.

Μετά τών αντικειμένων δέ τούτων τής πολυτε
λείας καί τοΰ πλούτου άφιλοκάλως συνεχέοντο τά 
αποτρόπαια τοΰ πολέμου όργανα. Τεσσαρα τηλεβό
λα κατά τε τδ σχήμα καί τήν χωριτικότητα όμοια 
πρδς έκεινα τά όποια είδεν επί τοΰ καταστρώματος 
δ Ούΐλδερ έκειντο έν τώ θαλάμφ Επί δέ τών ξύλι
νων τοίχων ποικιλοτρόπως διατεθειμένα καί πρό
χειρα ε’κρέμαντο ξίφη, πιστόλια, λόγχαι-, πελέ- 
κεις, πάντα έν ένί λόγοι τά όργανα δσα ό κακδς τοΰ 
άνθρώπου δαίμων έπενόησε πρΐς άδελφοκτονίαν.

Περί τδν ιστόν, έν είδει τροπαίου, ήσαν συμπε- 
πλεγμένα μολυβδόβολα εύμεγέθη, ρόπαλα δέ ηρά
κλεια αληθώς, έκατέρωθεν τής θύρας τεταγμίνα, 
διεσήμαινον δτι έν μιαί στιγμή τδ μέρος τοΰτο ή
δύνατο νά μεταβληθή είς δριον Ανυπέρβλητον,

Τδ δέ δλον τής πολεμικής ταύτης τάξεω; έδεί- 
κνυεν δτι δ θάλαμος ούτος άπήρτιζεν οιον άκρόπο- 
λίντινα τοϋ πλοίου. Καί τήν γνώμην ταύτην έπεβε- 
βαίου έτι κλίμαξ προφανώς συγκοινονούσα μετά 
τών θαλάμων τών υποδεεστέρων αξιωματικών 
καί περαιουμένη κατ’ εύθιϊαν είς τήν αποθήκην. 
Ταϋτα δέ πάντα έξέπληξαν τδν Ούΐλδερ είς 
άκρον.

Επί δέ τής φυσιογνωμίας τοΰ φέροντος τδν 
πράσινον έπενδύτην ξένου, (διότι τδ αύτδ έφερεν 
έτι ένδυμα) άνεδίδετο έκφρασις ένδομύχου εΰαρε- 
^κείας «μα καί λεπτής ειρωνείας, ΰγέρθη άμα δ 

Ούΐλδερ είσήλθεν, άμφότεροι δέ έπί τινας στιγ- 
μάς έμειναν άφωνοι, έως ού πρώτος λύσας τήν σιω
πήν έ υποτιθέμενος δικηγόρος.

— Είς τί ευτυχές αίτιον, είπε, χρεωστεΐ τδ 
πλοϊον τοΰτο τήν τιμήν τής έπισκέψεώς σας, 
κύριε ;

— Είς τήν πρόσκλησιν τοΰ πλοιάρχου του, εί
μαι βέβαιος, άπεκρίθη έντόνως δ Οίΐλδερ.

— Καί οίκειοποιηθείς τδν τίτλον τούτον, σάς έ
δειξε τούλάχιστον τδ δίπλωμά του ; Διότι έγώ νο
μίζω, δτι πας πλοίαρχος πρέπει άναγκαίως νά έ- 
χη καί δίπλωμα.

—~ Τοιαύτην λοιπόν γνώμην Αποφέρουσιν ώς 
πρός τδ κεφάλαιον τούτο τά πανεπιστήμια ;

— Βλέπω δτι κάλλιον είναι νά παραιτήσω τούς 
κώδηκας καί νά Αναλάβω τδ πηδάλιόν μου, έπα- 
νέλαβε μειδιών ό έτερος. Τπάρχει τι έν τή τέ
χνη, έν τή επιστήμη ήμών, θέλω νά είπω, άφοΰ 
ουτω τδ θέλετε, υπάρχει τι, λέγω, Ακουσίως ή
μών συνδέον μας. Ναι, κύριε Ούΐλδερ, ποοσέθετο 
έν άξιοπρεπε'α, νεύσας πρδς τδν ξένον του νά τδν 
μιμηθή καθιζόμενος, είμαι ναύτης ώς καί σείς 
καί, μετ’ εύχαριστήσεως δύναμαι νά προσθέσω, 
είμαι δ κυβερνήτης τοϋ ώοαίου τούτου πλοίου.

— Τότε λοιπόν Αναγνωρίζετε οτι δέν ηλθον έδώ 
άνευ Αποχοώση; προσκλήσεως.

— Τδ δμολογώ. Μοί έφάνη ότι τδ πλοϊόν μου 
σάς ήρεσεν' έπειτα δέ καί τδ ήθος, οί τρόποι σας, 
τά πάντα μοί ένεποίησαν τήν έπ.θυμίαν νά συν
δέσω μεθ’ υμών στενωτέρας σχέσεις. ’Ελέγετε λοι
πόν δτι ζητείτε υπηρεσίαν ;

— Πρέπει νά αίσχύνεταί τις μένων άνεργος είς 
τοιούτους χρόνους δραστηριότητος καί φιλοπο- 
νίας.

— Κάλλιστσ. 0 κόσμος ούτος δμως εϊς τδν 
δποϊον ζώμεν είναι πολύ αλλόκοτος, Κύριε Ούΐλ
δερ. 01 μέν νομίζουσιν εαυτούς έν κινδύνω ένώ 
πατοΰσιν έδαφος στερεόν ώς ή γή, οί δέ εύχα- 
ρίστως έμπίστεύονται έαυτούς είς τδν ώκεανόν. 
Αλλοι φρονοϋσιν δτι τδ μόνον έργον τού άνθρώ
που πρέπει νά ήναι ή προσευχή, καί άλλοι πά
λιν βαρυνόμενοι νά δμιλήσωσιν άναλαμβάνουσιν 
άνεξετάστως έργα ανώτερα καί τής θελήσεως καί 
τής τόλμης αυτών, ’Ερχόμενος λοιπόν έδώ όπως 
ζητήσητε υπηρεσίαν έφροντίσετε νά πληροφορη- 
θήτε περί τής φύσεως τών Ασχολιών ήμών;

— Είς άπασαν τήν πόλιν λίγουσιν δτι τδ πλοϊον 
τοΰτο είναι σωματεμπορικόν.

— Α ! αύτδ λέγουσιν είς τήν πόλιν ; Καί τί 
δέν λέγουσιν αί καλαί αύταί γλώσσαι τών χω
ρίων ! Η φλυαρία είναι ή τροφή, ή ζωή τών Αν
θρώπων αύτών . . . Αλλά μοΰ συγχωρεΐς . . . — 
Ροδερίκε !

Καί τήν λέξιν ταύτην δ πλοίαρχος συνώδευσε 
δι έλαφρας κρούσεως σινικού κροτάλου άπδ τής 
οροφής ήρτημένου.

— Λοιπόν, ϊ*οδερ(κε, κοιμάσαι ;
Ζωηρόν καί ευκίνητον παιδίον δραμδν πάραυτα 

είς τδν θάλαμον έκ παρακειμένου θαλαμίσκου, διί- 
ψευσεν ουτω διά τής παρουσίας του την έπιπλη- 
ξιν τοϋ πλοιάρχου του.

— Έπέστρεψεν ή λέμβος ; ήρώτησεν ούτος.
Τδ παιδίον ένευσε καταφατικώς.
— Καί επέτυχε ;
— 0 στρατηγός είναι είς τδν θάλαμόν του, κύ

ριε’ άν αγαπάτε νά τδν δμιλήσω, αύτδς θά σάς 
άποκριθή καλήτερον άπδ έμέ.

— Καλά 1 άς έλθη λοιπόν δ στρατηγός νά μοΰ 
δώση λόγον περί τής έκβάσεως τή; εκστρατείας 
του.

Η περιέργεια τοΰ Ούΐλδερ, άκούοντος ταϋτα, 
έπί τοσοΰτον είχε διεγερθή, ώστε καί τήν ανα
πνοήν του αύτήν κατέπνίγεν δπως μή διαταρά- 
ξη τδν πλοίαρχον, δστις έφάνη εις αιφνίδιου σκέ- 
ψιν βυθισθείς. Τδ δέ παιδίον κατέβη τήν κλί
μακα ώ; δφις δλισθαίνων έν τή φωλερί του, καί 
τότε άκρα σιγή έπεκράτησεν έν τφ θαλάμφ. 0 
Πλοίαρχος έστηριγμένην επί τή; χειρδς έχων τήν 
κεφαλήν έφαίνετο λησμονήσας δτι υπήρχε ξένος 
πλησίον του. Έπί πολύ δέ ήθελε διαρκέσει ή σιω
πή αΰτη, έάν δέν διελύετο διά τής σφίξεως τρί
του. Σώμα άκαμπτον καί ξηρόν έφάνη αίφνης 
βραδέως Αναβαϊνον τήν μικράν κλίμακα, Απα- 
ραλλάκτως σχεδόν δπως τά φαντασματα παρου
σιάζονται είς τδ θέατρον. Oct δέ τδ σώμα έπε- 
φάνη κατά τδ ήμισυ, έταυσεν Αναβαϊνον καί έ
στρεψε προ; τδν πλοίαρχον κεφαλήν άπαθεστά- 
την καί — Περιμένω τάς διαταγάς σας, είπε τότε 
διά φωνή; ήτις έφαίνετο έξερχομένη έκ τή; κοι
λία; μάλλον ή τών Ακινήτων χειλέων του, τόσον 
υπόκωφο; ήτο.

Εκ τής άπροσδοκήτου ταύτης έμφανήσεως, δ 
Ούΐλδερ κατεταράχθη, καί λίαν δικαίως, καθόσον 
δ προξενήσας αΰτώ τδ αίσθημα τούτο είχε τωόντι 
τοιαύτην τήν οψιν ώστε Αδύνατον νά μή έπιφέρη 
δμοίαν έντύπωσιν είς πάντα κατά πρώτον βλέ- 
ποντα αύτόν. Εφαίνετο ώσεί πεντηκοντούτης πε
ρίπου τήν ήλικίαν, ό δέ χρόνος είχεν Αποσκλη- 
ρύνει μάλλον ή μαράνει τοΰ προσώπου του τούς 
χαρακτήρας. Αί παρειαί του ήσαν καταπόρφυροι, 
ή κορυφή τής κεφαλής του φαλακρά, μόνον δέ δ- 
πισθεν τών ώτίων του κατήρχετο Ανά εϊς βόστρυ
χος λευκόφαιων τριχών Αλιλειμένων διά μυρω- 
δών έλαίων καί περαιουμένων κατόπιν είς ενα καί 
μόνον Αλλά κομητικδν Αληθώς πλόκαμον. Τδν 
Ισχνόν καί μακρδν τράχηλόν του μακρότερον έδεί- 
κνυεν έτι δ περισφίγγων αύτδν υπερμεγέθης λαι
μοδέτης. Τέλος οί ώμοι, οί βραχίονες, ολόκληρον 
τδ στήθος αυτού κατήγγελλον γιγαντιαϊον τδ α
νάστημά του (διότι, τδ είπομεν ήδη,κατά τδ ήμισυ 
μόνον έφαίνετο) δπ«ρ έκαλύπτετο ύπδ διφθέρας, 
παραβολωτάτης τήν κοπήν καί τά μέγιστα δμοια- 
ζούση;πρδ; ύόμινον τΰ>ν άποκρέω. Εις τήν άνάλογον 
λοιπόν τοϋ παραδεξου τούτου άνδρδς φωνήν, ό 
πλοίαρχος, άποσπασθείς τών διασκέψεων του ά- 
γήγειρε τήν κεφχλήν καί

— ”α ! ήλθες λοιπόν, στρατηγέ; Τήν ξηράν 
τήν εύρες ;

— Ναί.
— Καί τδ μέρος; καί τδν άνθρωπον;
— Καί τδ έ.· καί τδ άλλο.
— Καλώς! είσαι θησαυρός είς τδ έκτελεϊν, στρα

τηγέ, καί εγώ ώ; πρδς τδ αντικείμενον τούτο 
πάντοτε σ έξετιμησα. Καί ό ανόητος εκείνος παρε- 
πονεϊτο λοιπόν ;

— Δέν ήδύνατο διότι έφιμώθη προηγουμένως.
-— Λαμπρά μέθοδος πρδς αποφυγήν παρατη

ρήσεων. Τά πάντα καλώς διεξηχθησαν, Στρατηγέ' 
έπιδοκιμάζω καί ήδη, ώς πάντοτε, τήν διαγω
γήν σου.

— Τότε λοιπόν άνταμε’ψκτέ με.
— Τίνι τρόπω; μήπως δέν κατέχεις τήν ά- 

νωτέραν θέσιν εί; ήν δύναμαι νά σέ προαγάγω ; 
Εκτός άν άπαιτή; ·. α σέ ονομάσω Ιππότην . . .

— Α! δέν ζητώ δι έμαυδν τίποτε’ οί στρα- 
τιώταί μου ώς οί τακτικοί, στερούνται ενδυμάτων.

— ©ά λάβουν, καί καλήτερα μάλιστα άπδ τούς 
σωματοφύλακα; τή; Α. Μ. Καί τώρα, καλήν νύ
κτα, στρατηγέ.

Καί τδ φάντασμα καταβάν, ώ; είχεν επιφανή, 
αιφνιδίως, Αποτόμως, καταχθονίως, ούτως είπεϊν, 
Αφήκε πάλιν μόνι^ν7 τδν Ούΐλδερ μετά τοΰ πλοι
άρχου. Ούτος δέ έφάνη ώ; τότε μόνον ένθυμη- 
θεις δτι ή παράδοξος αΰτη συνέντευξι; έγένετο 
έπί παρουσία ξένου, δθεν, εύγενεία φιρόμενος, καί 
τοι όλίγον άλαζονικίς, έσπευσε νά τφ διεξηγήση 
τδ μυστήριον τούτο καί εΐπεν.

— 0 φίλος αύτδς διοικεί σώμα άνδρών, τδ 
δποϊον είς άλλα τακτικώτερα πλοία δνομάζουσι 
ναυτικόν πεζικόν. Είναι γενναϊος άνήρ, και άπδ 
ταπεινής θέσεως υψώθη βαθμηδόν, ένεκα τών έκ- 
δουλεύσεών του, είς τδν ύψηλδν βαθμόν τον οποίον 
κατέχει. Παρετήρησες ισω; δ ίδιος δτι απο,ει 
οσμήν τινα άρειμάνειον . . ·

— Μάλιστα, τδ δμολογώ. Αλλά τά σωματεμ- 
πορικά πλοία έχουστ λοιπόν συνήθως οπλισμόν 
τοσοΰτον ακριβή ; έγώ σά; βλέπω ώπλισμένους 
ώ; Αστακούς.

— Βεβαίως έπιθυμεϊτε νά γνωρίσητε κάλλιον 
τά καθ’ ήμάς πριν κλείσωμεν τάς συμφωνίας μας, 
άπεκρίθη μειδιών δ πλοίαρχος, καί άνοίζας κιβώ
τιου. έπί τής τραπέζης κείμενον, έξήγαγεν αύτοϋ 
περγαμηνδν τδν δποϊον παρουσίασεν άταρα/ως 
πρδς τδν Ούΐλδερ, ένώ τδ διαπεραστικόν βλέμ
μα του έφαίνετο ώσεί θέλων νά έμβατεύση μέ
χρι τών μιϊχώυ τής καρδίας του. — θά ίδήτε έκ 
τούτων δτι εϊμεθα έφωδιασμέναι μέ τά Αναγ
καία έγγραφα καί δτι μάλιστα ρητώς ειμεθα δια
τεταγμένοι, ένω εϊρηνικώς έκτελοΰμεν τά έργα 
μας, ν^ πολεμώμεν, ώ; τά πλοία τού βασιλέως

— ’Αλλα τοΰτο είναι πιστοποίησες βρικίου 1
— Α ! ναι, ναι, λάθος έκαμα ώς πρό; τδ έγ

γραφον. Λάβετε τούτο καί ισω( τδ εΰρετε τα- 
κτικώτερον,
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— Καί τοϋτο πάλιν είναι πιστοποίησις τοΰ 

πλοίου αί 'Επτά ’Αδε.ΙφαΙ. Αλλ’ έγώ νομίζω δτι 
φέρετε περισσότερα κανόνια, άφ δσα έδώ αναφέ
ρει' διότι σείς φέρετε υπέρ τά δέκα κανόνια' έ
πειτα εις τδν θάλαμον εδώ βλέπω κανόνια τών 
εννέα Αντί τών τεσσάρων λιτρών, ώ; Αναφέρει τδ 
έγγραφον.

— Α ! πολύ άκριβολόγος είσθε' βλέπω δτι ήλ- 
λάξαμεν πρόσωπα, καί σείς μέν έγίνετε δικηγό
ρος, έγώ δέ ναύτης. Είμαι βέβαιος δτι γνωρί
ζετε πόσον καλδν είναι νά βοηθ^ τις τδ γράμμα τής 
πιστοποιήσεως είς τοιαύτην περίπτωσιν,είπε ξηρώς 
δ πλοίαρχος καί έρρ ψι νωχελώς τδ έγγραφον 
έν μέσφ σωροΰ δμοίων. Καί τότε έγερθείς ήρχι- 
σε βαδίζων διά τοΰ θαλάμου ζωηρφ τφ βήματι. 
Επειτα έπιστάς αίφνης πρδ τοΰ ξένου του.

— Περιττόν νομίζω, κύριε Ούΐλδερ, είπε, νά 
σάς ε’ίπω δτι τό επάγγελμα ήμών είναι κινδυ
νώδες' ύπάρχουσι μάλιστα άνθρωποι άποκαλοϋν- 
τες αύτδ καί παράνομον. Αλλ επειδή φύσει άπο- 
στρέφομαι τάς θεολογικάς συζητήσεις, θά παρα- 
τρέξομεν τδ ζήτημα τοϋτο. Βεβαίως άσκόπως 
δέν ήλθετε έδώ ;

— Δέν Αμφιβάλλω δτι πρότερον έκάμετε δλας 
τάς σκέψεις σας καί ώρ(μως άνελογίσθητε τούς 
κινδύνους τής έπιχειρήσεως, ιή/ όποίαν άναλαμ- 
βάνετε. Διά νά μή χάνωμεν λοιπόν τδν καιρόν 
μας είς άσκόπους πολυλογίας σας λέγω ίλευθέ- 
ρως καί εϊλικρινώς, ώς πρέπει είς ναύτας, δτι 
έχω Ανάγκην υμών. Εϊς τδν παρακείμενον τοΰτον 
θάλαμον κατώκει πρδ ένδς μηνδς, άνήρ γενναίος 
καί έπιχειρηματίας, δχι καλήτερος υμών. Αλλ’ ή
τον, φαίνεται, πεπρωμένον εις τδν πτωχόν αυ
τόν νά γίνη τροφή τών ιχθύων καί πραγματικώς 
έγινε.

— Πώς; έπνίγη ϊσως',
— Αύτός ; ώ ! δχι' εφονεύθη εις μάχην τινα 

πρδς βασιλικόν πλοϊον.
— Πρός βασιλικόν πλοϊον ! Τόσην λοιπόν ελα

στικότητα έδόσετε είς τδ γράμμα τής πιστοποιή- 
σεώ; σας, ώστ ένομίσετε δτι είσθε διατεταγμένοι 
νά πολεμάτε καί πρδς αύτά τά πλοϊχ τοΰ Βχσι- 
λέως ;

— Καί είς λοιπόν μόνος βασιλεύς υπάρχει, 
Γεώργιος δ Β ; Ισως τδ πλοϊον εκείνο έφερε τήν 
λευκήν σημαίαν, ϊσως καί τήν τής Δανιμαρκίας, 
ποΰ ήξεόρετε; Αλλ δπως δήποτε, ώς σάς έλεγον, 
ήτο τή άληθε:α γενναίος άνήρ, καί ίδού ή θέσις 
του, κενή άπδ τής ήμέρας καθ’ ήν επεσεν εις τήν 
θάλασσαν. Ητον άνθρωπος άξιος νά μέ διαδεχθή, 
αν ο ίδικός μου άστήρ έσβίετο ποδ αΰτοϋ' διότι 
έγώ έχω τήν αδυναμίαν νά νομίζω δτι ήσυ- 
χώτερος θά άποθάνω δταν είμαι βέβαιος δτι τδ 
ωραϊον τούτο πλοϊον θά περιέλθη μετά τδν θάνα
τόν μου είς χεϊράς άνθρώπου, δστις θά τδ μετα- 
χειρισθή άξίως.

Αλλ έν περιπτωσει τοιού-ου δυστυχήμα

τος, οι έφοπλισταί σας θα φροντίσωσι βεβαίως νά 
έκλέξωσι τδν διάδοχόν σας.

— Οί έφοπλισταί μου είναι 'άνθρωποι πολύ 
συγκαταβατικοί, έπανέλαβεν δ πλοίαρχος μειδιάσας 
έκφραστικώς ένώ προσήλου πάλιν έπί τοϋ ξένου 
του βλέμμα τοσούτω φλογερόν ώστε τόν ήνάγκα- 
σε νά ταπείνωση τά όμματά του' οί έφοπλισταί 
μου σπανιώτατα μέ ένοχλοΰσι διά διαταγών ή 
συμβουλών.

— Είναι λίαν εύσυμβίβαστοι τώ δντι, άπεκρί
θη ο Οόίλδερ, £ίψας τδ βλέμμα έντδς σκευοθήκης 
ήμιγνεωγμένης. Βλέπω μάλιστα δτι έφρόντισαν 
νά σάς έφοδιάσωσι καί μέ τάς σημαίας πάντων 
τών έθνών" άλλά έσυγχώρησαν τάχα καί νά με- 
ταχειρίζεσθε όποίαν θέλετε ;

Επι τή έρωτησει δε ταύτη τά βλέμματα τών 
δύω ναυτών συνηντήθησαν. Τότε ό πλοίαρχος έσυ- 
ρεν έκ τής σκευοθήκης σημαίαν τινά καί έκτυλί- 
ξας αύτήν ολόκληρον, άπεκρίθη.

— Ίδού τά κρίνα τής Γαλλίας, ώς βλέπετε' 
σημαία Ακηλίδωτος τή Αλήθεια, άν καί τινες δ ι
σχυρίζονται δτι έτρίβη πλέον ώ; έκ τών πολλών της 
κατορθωμάτων. — Ίδού καί δ ’Ολλανδός ό όπο- 
λογιστής' άπλοΰς, αύτάρκης καί μικρόφρων' ποτέ 
δέν μοί ήρεσεν αύτή ή σημαία. — Ίδού καί δ 
κομπαστής πολίτης τοϋ ’Αμβούργου. Μίαν πόλιν 
καϊ μόνην έχει καί τήν παριστα έν μέσω τών πύρ
γων τούτων, όσον διά τάς άλλας εύρείας κτήσεις 
του, φρονίμως ποιών δέν τάς άναφέρει έν τή άλ- 
ληγορορί qp του. — Αλλ’ ίδού καί ή ήμισέληνος τής 
Τουρκίας, έθνους επιληπτικού, πιστεύοντος εαυτό 
κληρονόμον τοΰ Θεού' άς χαίρεται έν ειρήνη τήν 
κληρονομιάν του' σπανιώτατα δμως έπιχειρει νά 
τήν ζητήση καί εϊς τήν θάλασσαν. — Ίδού καί 
οι δορυφόροι οί στρεφόμενοι περί τήν σελήνην ταύ
την, οί Βάρβαροι τής ’Αφρικής. Μέ τούς κυρίους 
δμως αυτούς δλ.γας σχέσεις έχω διότι πο’έ σχε
δόν δέν έχουσι φορτίον πολύτιμον. Μολοντούτο, 
προσέθετο εΰαρέστως βλίψας πρδς τδν λαχουρο- 
σκεπή καναπέν άντικρύ τοΰ όποιου έκάθητο ό Ούΐλ
δερ, δσάκις συνηντήθημεν φιλικώς έπεσκέφθημεν 
αλληλους. —— *Α ! ίδού ό άνθρωπος τδν όποιον ά— 
γαπώ, ό πολυτελής, ό υπερήφανος Ισπανός! Τδ 
κίτρινον χρώμα τής σημαίας του αίνίττεται τά 
πλούτη τών μεταλλείων του' καί τδ στέμμα τοΰ- 
το ! πηγαίνει νά τδ νομίση τις έκ παγίου χρυσού 
κατεσκευασμένον καί νά άπλώση τήν χεϊρα νά τδ 
άρπάση. ίίραία σημαία διά πλοία μεταφέροντα 
χρυσόν καί άργυρον ! ’Αλλ’ ίδού καί δ Πορτογάλ- 
λος σας, ό ταπεινότερος μέν,όχι δμως καί όλιγώ- 
τερον πολυτελής. Πολλάκις μοΰ ήλθεν είς τδν νοΰν 
δτι είς τδ βασιλικόν αύτδ άθυρμα ύπάρχουν αλη
θείς άδάμαντες τής Βρασιλίας' ώραία άπόδειξις, δέ 
ό σταυρός εκεϊντς τδν όποιον βλέπετε ιύλαβώς κρε- 
μάμενον παρά τή θύρα τοΰ κοιτώνός μου.

0 Ούΐλδερ έστρεψε τήν κεφαλήν καί είδε τώ 
δντι τδ πολύτιμον αύτδ έμβλημα. Ευχαριστήσεις 
δ’ οΰτω τήν περιέργειαν του καί έπιστρεφόμενος

μέρος τής κληρονομιάς του. Αλλ’ έπειδή τοϋτο 
του ήτο γεγραμμένον, οΰδαμώς παρεπονεϊτο.

— Αλλ αί σημαίαι πάλιν αύταί ποϊαι είναι; 
Βλέπω ότι είναι πολλαί καί πλούσιαι.

Είναι της Αγγλίας, ΐδέ πώς μυρίζουν τόν 
αριστοκράτην καί τδ μεροληπτικόν πνεύμα ! Δό
ξα τφ θεφ, ϊόου σημαίαι δι όλους τούς βαθμού
χους χωριστά, ώ; έάν δλοι οί άνθρωποι δέν ήσαν 
ίσοι, ή ώς άν οι κάτοικοι τοΰ αύτοΰ βασιλείου 
δέν ήτον δυνατόν νά πλέωσιν έντίμως ύπδ τήν 
αύτήν σημαίαν ! ίδού ό λόρδος μέγας ναύαρχος, 
ιδού καί ό Αγιος Γεώργιος, ίδού καί ή Κυανοπόε- 
φυρος, ίδού καί α'ι σημαίαι τών Ινδιών, ώ; καί 
αύτδ τδ βασιλικόν λάβαρον.

— Τδ βασιλ.κδν λάβαρον ;
— Διατί όχι ; Μήπως πάς πλοίαρχος δέν είναι 

απόλυτος βασιλεύς είς τδ πλοΐόν του ; Ναι, ίδού 
ή σημαία τής Α. Μ, ητις μάλιστα Ανεπετάθη ενώ
πιον ναυάρχου.

— Α ! αύτά είναι μυστήρια χρείαν ίχοντχ ί- 
ξηγήσιως ! άνέκραξεν ό νέος έν φρίκη, παραπλή
σια πρός τήν φρίκην ίερέως μανθάνοντος ιεροσυ
λίαν. Νά άρετε σημαίαν βασιλικήν ένώπιον ναυ
αρχίδας I ένφ πάντες γνωρίζομεν πόσον δύσκολου 
χαί έπικίνδυνον μάλιστα ει.αι νά ύψωση τις ^δχι 
σημαίαν Αλλ ούδέ τδ έλάχιστον σημεϊον έπί πα
ρουσία βασιλικού πλοίου . . .

— Ευχαριστούμαι περιφρονών τούς Αστείους αύ
τούς, ύπέλαβεν ό πλοίαρχος, πικρώς μειδιάσας. 
ϊσως είναι Αδυναμία μου τδ τοιοΰτον, άλλά πολύ 
μέ εύχαριστεΐ ! Διά νά τιμωρήση δέ τις πρέπει 
νά έχη τοιαύτην δύναμιν. Τήν Απόπειραν δέ ταύ
την πολλάκις τήν έκαμαν, Αλλά πάντοτε μέχρι 
τής σήμερον άπέτυχον. Γνωρίζετε τήν μέθοδον 
τοΰ τακτοποιεϊν λογαριασμούς μέ τδν νόμον, δει- 
κνύων πρδς αύτδν δλα τά ιστία Αναπεπταμένα ; 
Δέν έχω ανάγκην νά εϊπω πλειότερα.

— Καί έξ όλων τούτων τών σημαιών ποίαν με- 
ταχειρίζεσθε περισσότερον, ήρώτησεν ό Ούΐλδερ 
έπί στιγμήν διαλογισθείς.

— Είς τούς άπλοΰς διάπλους μου έγώ είμαι 
-.όσον Ιδιότροπος, όσον νέα δεκαπενταετής εις τήν 
έκλογήν τών ταινιών της. Πολλάκις Αλλάζω καί 
δώδεκα τήν ήμέραν. Πολλάκις Αθώα εμπορικά 
πλοία είσελθόντα είς τδν αύτδν λιμένα διηγήθη- 
σαν αφελέστατα ότι είδον, τδ μέν, πλοϊον δανι- 
μαρκικδν, τδ δέ, Ολλανδικόν, μετά τοΰ όποιου 
μάλιστα ώμίλησαν είς τήν εϊσοδον καί Αμφότε- 
ρα είχον δίκαιον. Οτανόαως πρόκειται περί μά
χης, τδ πράγμα αλλάζει. Τότε, εί καί όχι πάν
τοτε, συνήθως όμως καί κ«τ’ εξοχήν προτιμώ άλ
λην σημαίαν.

— Κ·μί ΐξοία εϊ<αι τάχα αύτή ;
ό πλοίαρχος έπέστησε τήν χεϊρα πρδς στιγμήν 

έπί τής σημαίας ήν ήγγισε καί ήτι^ έκειτο έτι έν 
τή σκευοθήκη, έλεγες δέ ότι κατά τδ βραχύ τού
το διάστημα έπειράθη νά είσδύοη είς τδν μυχόν 
τής ψυχής τού νέου ναύτου, τόσον τδ βλέμμα 
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πάλιν είς τήν προτέραν έξέσασιν τών σημαιών, κα
τέλαβαν έπ’ αύτοφώρω καί άλλο έκ τών διαπερα
στικών έκείνων, άλλά λαθραίων βλεμμάτων δι 
ών ό ξενίζων αύτδν έζήτει νά έξετάζη τδ πρόσωπον 
τών ξένων του. Πιθανόν ό πλοίαρχος ήθέλησε νά 
ϊδη όποίαν έντύπωσιν έπέφερον είς τδ πνεύμα τοΰ 
ξένου του πάντα έκείνα τά πλούτη. Οπως δήποτε 
ό Ούΐλδερ έμειδίασε, διότι τότε κατά πρώτον τφ 
έπήλθεν ή ιδέα δτι, γνωστής οΰσης τής έλεύσεώς 
του, όλοι ουτοι οί στολισμοί διετέθησαν έν τφ 
θχλάμω μόνον καί μόνον δπως έλκύσωσιν αύτόν. 
Τδ μειδίαμα τούτο παοατηρήσας δ πλοίαρχος 
καί Απχτηθιίς ϊσως περί τήν σημασίαν του έξηκο- 
λούθησε μετά πλειοτέρχς ή πρότερον ζωηρότητος 
τήν παράδοξον αυτού άνάλυσιν τών σημαιών.

Τά δέ δικέφαλα ταϋτα τέρατα είναι δρνεα τήί 
ξηράί καί σπχνίως ριψοκινδυνεύουσιν είς τδν ώκεα~ 
νόν. Ίδού ό γενναίος καίάνϊριϊος Δχνδς, ιδού σοι καί 
i Ακάματος Σουηδός. —Αλλ’ ά; παρατρεξωμεν τδν 
«ωρδν τούτον τών σημαιών τών όποιων δλη ή δυνα- 
μις συνίσταται είς τά σύμβολά των, προσεθετο 
ώθήσας δωδεκάδα περίπουμικρών σημαιών. — ίδού 
καί δ ήδυπχθής Νεαπολίτης. — Α ! ιδού καί αί 
Κλείδες τού ουρανού, σημαία έπί τής όποιας εύχα- 
χαρίστως αποθνήσκει τις ! Αύτήν έχων Αναπεπτα
μένη* είς τδν μέγαν ιστόν, συνηντήθην ήμέραν 
τινά μετά πειρατού Αλγερίνου, βαρέως έπερχο- 
μέιον.

— Πώς! μέ τήν σημαίαν τής 'Εκκλησίας ήθε- 
λήσετε νά τδν προσβάλετε ;

— Ναι, έξ απλής εύσεδείας. Ακόμη ένθυμοΰ- 
μαι τήν έκπληξιν τοΰ βχρβάρου αυτού δτε δέν μάς 
είδε τραπέντας είς προσευχάς, ώς περιέμενε. Μόλι. 
άπαξ ή δίς έκενώσαμεν έπ* αύτοΰ όλα τά πυροβόλα 
μας διά μιας καί ώρκίσθη δτι ό ’Αλλάχ τδν διέ
τασσε νά παραδοθή. Καθ’ ήν στιγμήν μάλιστα 
έπεσα έπάνω του, πιστεύω δτι ένόμισεν δτι άπας 
ό χορός τών αγίων έπήδησε αίφνης καί διά μιας 
είς τδ κατάστρωμά του, καί δτι ή πτώσις τοΰ 
Μωάμεθ καί τών όπαδών του ήτον άνωθεν διατε
ταγμένη. Πρέπει νά τδ όμολογήσω, δτι έγώ 
εερούκάλεσα τήν συμπλοκήν δειξας εις αύτδν τάς 
ειρηνικός έκείνας κλεϊς* διά τών όποιων είχε τήν 
μωρίαν νά νομίζη ότι ήδύνατο νά άνοιξη τά κι
βώτια τοΰ χριστιανικού πληρώματος.

— Καί άφοΰ ώμολόγησε τήν πλάνην του τδν 
άφήσετε έλιόθερον ;

— Ακοΰς ! μέ δλην μου τήν εύχήν μάλιστα. 
Μικρά τις έμπορευμάτων ανταλλαγή έγινε με
ταξύ ήμών καί έπειτα άπεχωρίσθημεν. Τδν άφη
να καπνίίοντα τήν πίπαν του, έν μέσω θαλάσσης 
τρικυμιώδους, μέ πεσμένου είς τδ πλευρόν του τδν 
θώρακα (παρουκέτο*) μέ,συντετριμμένου τδν έπίδρο- 
μον καί μέ ίξ έπτά όπάς είς τδ σκάφος, δι’ ών 
είσήρχετο τδ ύδωρ ώς χείμαρρος, δσον Αγώνα καί 
άν κατέβαλλον έξαντλοΰντες οί ναΰται του. Έν 
ίλλαις λέξεσιν, υπήγαινε νά λάβη τδ έπιβάλλον 
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του ήτον άκτινοβόλον καί δ;απεραστι»-όν. Τότε 
δέ λαβών τδ» μυστηριώδη κύλινδρον, καί έκτυλίξας 
αίφνης σημαίαν έρυθρά», άνευ οΰδενδς κοσμήμα
τος ή ποικίλματος, άπεκρίθη μετ έμφάσεως.

— ίδού αΰτήν !
— Αλλ’ αΰτδ είναι χρώμα πειρατού.
— Μάλιστα, είναι έρυθρόν! Εγώ προτιμώ 

αύτδ τών σημαιών σας με τά αμαυρά χρώματά 
των καί τάς νέκρας κεφαλάς καί τάς άλλας 
ανοησίας των, αίτινες μόνον τά μικρά παιδία είναι 
ίκαναί νά έκφοβίσωσιν. Αΰτδ ποτέ δέν απειλεί' 
λέγει μόνον — ίδού ή τιμή δι ής δΰναταί τις νά 
μέ άγοράση I

Τότε δέ άποβαλών τήν μέχρις έκείνου ειρωνικήν 
έκείνην καί χλευαστικήν έκφρασιν τοΰ προσώπου 
του καί άναλαβών ήθος σπουδαϊον καί Αξιοπρεπές.

— Κύριε Ουίλδιρ, προσέθετο, έννοοΰμεν άλ- 
λήλους, έλπίζω. Καιρός είναι πλέον έκαστος ήμών 
νά άρη οίαν δήποτε θέλη σημαίαν. Νομίζω δτι εί
ναι περιττόν ήδη νά σοί είπω τίς είμαι.;

— Τοιαύτην ιδέαν έχω τφ δντι καί έγώ, είπεν 
ό Οΰίλδερ. Μετά τοσαΰτα προφανή σημεία δέν 
δύναμαι πλέον νά αμφιβάλω δτι ευρίσκομαι ένώ- 
πιον τοΰ . . . τοΰ . . .

__ Τοΰ Ερυθρού Πειρατού, είπεν δ πλοίαρχος 
βλέπων αύτδν διστάζοντα νά προσφέρη τδ τρο
μερήν τούτο όνομα. Αληθές είναι, έλπίζω δέ 
δτι ή πρώτη ουτη συνέντευξις θά γίνη άρχή καί 
πρόξενος φιλίας στερεωτέρας καί διαρκούς. Αγνοώ 
πώς καί διατί, άλλ’ άφ’ ής στιγμής σέ είδα, 
κύριε Οΰΐλδερ αίσθημα ζωτ,ρδν καί άνεξήγητον 
μέ είλκυσε πρδς σέ. όπως δήποτε, σέ δέχομαι 
μέ άνοικτάς άγκάλας και ανοικτήν καρδίαν.

Καί τοι ήν προφανέστατον, ώς έκ τών προηγη- 
θέντων τής ειλικρινούς ταύτης γνωριμίας περι
στατικών, οτι ούδαμώ; ήγνόει δ Ου'ίλδερ δποίον 
ήτο τάχα τδ πλοΐον είς δ είχεν έλθει, ούχ ήτ
τον όμως ή έξομολόγησις αυτή τδν έρριψεν είς 
αμηχανίαν. Διότι ή φήμη τού περιωνύμου τούτου 
πειρατού, ή τόλμη του καί αί γενναίαι και Α
ξιόμεμπτοι πράξεις του, Αναμίξ παρουσιαζόμενα 
εϊς τήν φαντασίαν τοΰ νέου ήμών τυχοδιώκτου, 
ποούξένησαν τον ακούσιον εκείνον δισταγμόν είς 
8ν πάντες κατά τδ μάλλον ή ήττον ύποκείμεθα, 
οσάκις μάς παρουσιάζεται σπουδαίο» τι περιστα- 
τικόν, δσον άλλως καί άν προείδαμεν αύτό.

—■ Δέν άπατάσθε ούτε περί τούς σκοπούς, ούτε 
περί τάς εικασίας μου, άπεκρίθη τέλος, διότι ομο
λογώ δτι αΰτδ τδ πλοΐον ήλθον ζητών. Αποδέ
χομαι λοιπόν τήν προσφοράν σας εύχαρίστως καί 
άπδ ταύτης τής στιγμής είμαι έδικός σας καί δύ- 
νασθε νά μέ διορίσητε είς οίαν δήποτε Θέσεν μέ 
κρίνετε άξιον.

— Θά είσαι δ πρώτος μετ ίμέ. Αύριον τήν 
πρωίαν θά σέ Ανακηρυξω έπί τοΰ καταστρώματος, 
μετά τδν θάνατόν μου δέ, σύ θά γίνης διάδοχός 
μου, α,ι δέν άπατηθώ είς τήν έκλογήν μου. Παρά
δοξος ίσως σοι φαίνεται ή ίμπιστοσύνη αυτή" καί 

τοιαύτη τφ 8‘ti είναι, έν μέρει τοΰλάχιστον, τ· 
δμολογώ καί έγώ’ άλλά παρ ήμΐ», οϊ κατάλογο; 
τών νεοσυλλέκτων δέν περιφέρονται έν τυμπανο
κρουσία εις τάς άγυιάς τής μητροπόλεως, ώς οί 
τοΰ βασιλέως. Επειτα δέ δέν γνωρίζω τήν άν- 
θρώπινον καρδίαν, άν ή ειλικρίνεια, μεθ ής εμπι
στεύομαι είς σέ, δεν άρκεΐ δπως μοί παραδώση 
τήν καρδίαν σου.

— Μή Αμφιβάλλετε ! έκραύγασεν ό Οΰίλδερ έν 
όρμή ίνθουσιασμοΰ.

0 Πειρατής μειδιάσας ήσύχως προσέθετο.
— Οί vaot τής ήλικίας σθυ κρατοΰσι συνήθως 

τήν καρδίαν είς τάς χεΐρας. Μ δλην δμως ταύτην 
τήν συμπάθειαν ητις φαίνεται γεννηθεΐσα αίφνης 
έν ήμϊν, πρέπει νά σοί είπω δπως λαβής πληρεστέ- 
ραν τινά περί τής φρονήσεως τοΰ προϊσταμένου σου 
ιδέαν, δτι καί άλλοτε εϊδομέν που άλλήλους. Γνω
ρίζω δτι έμελέτας νά μέ ζητήσης καί να μοί προσ- 
φέρης τήν ύπηρεσίαν σου.

— Αδύνατον! εφώνησεν δ Οΰίλδερ' ποτέ άν
θρωπος. ....

— Δέν πρέπει νά νομίζη τά μυστικά του έν 
ασφαλεία, προσέθετο πρδς συμπλήρωσιν τής φρά- 
σεως δ Πειρατή;, δταν εχει φυσιογνωμίαν άδολον 
ώς τήν έδικήν σου. Πρδ είκοσι τεσσάρων ωρών ήσο 
είς Βοστώνην.

—Συμφωνώ, άλλα..............
— Θά συμφωνήσης μετ δλίγον και περί τών 

λοιπών. ’Εδείκνυες πολλήν περιέργειαν, πολλήν 
προθυμίαν έρωτών τδν άνόητον εκείνον, δστις λέ
γει δτι τοΰ έκλέψαμεν τά ιστία καί τήν προμή
θειαν ! Αλλοίμονον εϊς αύτδν άν πέση ποτέ είς τδν 
δρόμον μου, ό Αναίσχυντος ψεύστής I Θά τω δώσω 
μάθημα φοβερόν, τδ όποιον θά τδν διδάξφ νά 
φοοντίζη άλλοτε νά λαμβάνη καλητέρας πληροφο
ρίας. Αραϊον άθλον τή Αλήθεια ώστε νά καταδε
χθώ ν’ Ανοίξω δι’ αΰτδ Sv μόνον ίστίον, ή νά ρίψ» 
είς τήν θάλασσαν μίαν κάν λέμβον !

— Η έξομολόγησις του δέν είναι λοιπόν Αλη
θής ; ήρώτησεν δ Οΰίλδερ έν προφανεΐ έκπλήξει.

— Αληθής ! Νομίζ*ι« λοιπόν ότι είμαι πραγ- 
ματικώς οίον μέ φημίζυυσι ; Ιόέ προσεκτικώς 
τδ τέρας, δπως μηδέν σοί διαφύγη, έπανέλαβεν 
ό Πειρατής πικρότατ0* μειδιάσας, ώσεί ή περι- 
φρόνησις κατέπνιγεν έν αύτώ κατά τήν στιγμήν 
έκείνην παν αίσθημα όργϋς ή άλαζονίας. —— Ηού 
τά κέρατα καί δ δισχιδή? ποΰς ; Ανάπνευσον τδν 
άέρα' αισθάνεσαι όσμήν θείου ; Αλλά πολλά εί- 
πον' ούτε έλαχίστης προσοχή; είσιν άξιαι αι 
έλεείναί αυτα; συκοφαντίαι. ’Εμάντευσα τδν σκο
πόν σου καί τδ ήθος σου μέ εύηρέστησεν. Απεφα- 
σισα νά σέ δοκιμάσω, σέ είδον έκ τού πλησίον 
καί έβεβαιώθην δτι δέν ήπατήθην ώς πρδς την 
περί σού κρίσιν μου. Ηύχαριστήθην διότι σ έ- 
γνώρισα Οΰίλδερ, έλπίζω δέ δτι ή εΰχαρίστη- 
σις αυτή έσεται αμοιβαία.

Είς τήν φιλοφρόνησιν ταύτην τοΰ πλοιάρχου 
του ό νέος ναύτης προσέκλιγι τήν κεφαλήν έφάνη 

δέ άμηχανών τι νά άποκριθή. Είπε δέ τέλος δπως 
θέση πέρας είς τήν συνδιάλεξιν.

— Ηδη δτε περί πάντων συνεφωνήσαμεν, άνα- 
χωρώ δπως μ.ή σάς βαρύνω περισσότερον' αύ- 
ριον τδ πρωί θά έπανέλθω δπως παραλάβω τά 
καθήκοντα μου.

— Αναχωρείς ; έπανέλαβεν δ Πειρατής έπιστάς 
ζωηρώς ένφ περιεπάτει διά τού θαλάμου καί 
προσβλε’ψας τδν νέον άσκαρδαμικτί. — *Α! έδώ 
οί άξιωματικοί μου δέν συνειθίζουν νά μέ ίψίνου- 
σιν έν τοιαύτη ώρα. Πας ναύτης πρέπει νά άγα- 
πα τδ πλοίο» του καί πάντοτε έφείλει νά κοιμά
ται έν αύτφ έκτδς μόνον, δταν τύχη διά τής 
βίας νά τδν κρατήσωσιν είς τήν ξηράν.

— Ας έννοηθώμεν κάλλιον, είπεν ό Οΰίλδερ 
ζωηρώς' άν μέ θελετε αιχμάλωτον καί άλυσσό- 
δετον ώ; σκύλον, τότε οΰδέν κοινόν δύναται 
νά ΰπάρξη μεταξύ ήμών,

— Θαυμάζω τήν ζωηρότητά σας, κύριε, περισ
σότερον τής φρονήσεώς σας. Μάθετε λοιπόν δτι 
έγώ είμαι άφωσιωμένος είς τού; φίλους μου καί 
ποτέ δέν άγαπώ τούς αποχωρισμούς όσον βραχείς 
καί άν ώσι. Δέν υπάρχει τάχα έδώ, δ,τι είναι 
δυνατόν νά έπιθυμήση τις; Δέν ομιλώ πρδς σέ, Οΰίλ- 
δερ, περί τών ούτιδανών έκείνων καί υλικών 
ηδονών, δι ών οί χυδαίοι άλίσκονται. Συ έχεις 
πνεύμα καλόν' ίδού βιβλία δπως τδ καλλιεργήσης. 
— Εχεις καλήν αίσθησιν' έδώ τά πάντα είναι 
κομψά. —Είσαι πτωχός έδώ ΰπάρχει ή ευτυχία.

— Πάντα ταΰτα άνευ έλευθερίας τίποτε δέ» 
είναι άπεκρίθη ψυχρώς δ νέος.

— Καί δποία τις είναι ή έλευθερία τήν δποίαν 
ζητείς; Ελπίζω, νέε, δτι δέν θά προϊώσης τό
σον ταχέως τήν πίστιν ή τις σοί έχορηγήθη. Πολύ 
πρόσφατος είναι ή γνωριμία μας, καί πολύ τα
χέως ίσως σοί ένεπιστεύθην.

— Πρέπει νά έπιστρέψω είς τήν ξηράν, είπεν 
ο Οΰίλδερ, έστω καί δπως μάθω μόνον άν μοί 
έμπιστεύωνται, καί άν δέν ήμαι αιχμάλωτος έδώ.

— Η αίσθημα ύψηλδν γενναιότητος, ή ελεεινό
τατη άγένεια ύπάρχει είς τήν διαγωγήν σου, έ
πανέλαβεν δ Πειρατής μετά ώριμον σκέψιν, προ
τιμώ να ύποθέσω τδ πρώτον, ί'ποσχέθι,τί μοι 
λοιπόν οτι, ένόσω είσαι είς Νευπόρτ είς ψυχήν 
ζώσαν δέν θά είπης δποίον είναι πραγματικώς 
τδ πλοΐον τούτο.

— Τδ ομνύω, έπεφώνησεν ό Οΰίλδερ έν προ
θυμία·

—— Επί τοΰ άδαμα»τοκολλήτου τούτου σταυρού, 
Αλήθεια ; έπανέλαβεν δ Πειρατής έν μειδιάματι 
είρωνικώ. ή ! κύριε, προσέθετο ύπερηφάνως συστεί- 
λας τήν δφρΰν καί μετ’ άγανακτήσεως £ίψας έπί 
τής τραπέζης τδ ιερόν έκεΐνο καί άγιον έμβλημα' 
οί δρκοι έγιναν δι έκείνους μόνους οιτινες έχου- 
•ι* Ανάγκην νόμων υποχρεούντων αύτού; νά κρα- 
τώσι τάς ύποσχέσεις. Είς εμέ άρκεΐ δ ειλικρινής, 
ό άδολος λόγος τιμίου άνδρός.

— Λοιπόν, σοί δμνύω είς τήν τιμήν μου, άδό- 

λως καί είλικρινώς, δτι, ένόσω ευρίσκομαι είς Νευ- 
«δρτ, είς ούδέ να θά είπο) ποιον είναι τδ πλοΐον 
τοΰτο, έκτδς άν δ ίδιος μέ διατάξετε τδ εναντίον. 
Υπόσχομαι προσέπ . . .

* " ^χι, τίποτε περισσότερον δέν θέλω. Εις
τας υποσχέσεις του πρέπει τις νά ήναι πάντοτε 
ψειδωλός. Διότι δυνατόν νά έλθη ή λέρα καθ' ήν 
νά ηναι ωφέλιμον μέ» είς σέ, άβλαβες δέ εις έμέ, 
τδ να μή ησαι δεΰεμένος δι’ όρκου. Μετά μίαν 
ώραν είσαι είς τήν ξηράν. Η Αναβολή δ’αύτη εί
ναι Αναγκαία όπως Αναγνώση; τδν κανονισμόν 
τής υπηρεσίας καί ΰπογράψης αυτόν. — ΐ’οδερίχε! 
προσέθετο κρούσας αυθις τδ σινικόν κρόταλον. ϊ*ο- 
δερίκε, έλα παιδί μου.

Και τδ αΰτδ ζωηρόν καί ανθηρόν παιδίον i- 
σπευσεν είς τδν θάλαμον, ώ; τήν πρώτην φοράν. 

I — Ροδερί κε, έξηκολούθησεν ό Πειρατής, ίδού δ 
υποπλοίαρχός μου καί έπομένως ό Αξιωματικός καί 
ό φίλος μου. Θιλεις νά πάρη; τι, κύριε Ο ίλδερ ; 
Δέν υπάρχει τι τδ όποιον ό Ροδερίκος νά μή ήναι 
εί; κατάστασιν νά προμηθεύση.

— Σάς εύχνριστώ, τίποτε δέν θέλω.
— Τότε λάβε τδν κόπον νά τδν άκολουθή- 

σης κάτω καί θά σοί δώση τδν κιόδηκα ήμών. 
Εντδ; μια; ώρας τελειόνεις τήν άνάγνωσιν καί τότε 
σέ μεταβλέπω. Φώτισε τήν κλίμακα καλώς, ΐ*οδε.— 
ρίκε —άν καί ήξεύρης νά καταβαίνης καί άνευ πΛΐ~ 
μιχος κύριε ΟΛλδιρ, διότι, άλλως, δέν θά έλάμ- 
βανα τήν εύχαρίστησιν νά σέ βλέπω ήδη.

Καί τούτο λέγων δ Πειρατής έμειδία εύαρέστως' 
τήν αύτήν όμως εδχαρίστησιν δέν ήσθάνθη καί δ 
Οΰίλδερ' διότι άνελογίσθη τήν Αμήχανον θέσιν 
εϊς ήν δ φίλος του τδν είχεν άφήσει έ» τφ πύργω' 
διδ πολύ άπέχων τού ν’ Αποκριθή είς τδ μει
δίαμα έκεΐνο Απ’ έναντίας έφάνη αίφνης συνο
φρυωθείς καθ’ ήν στιγμή» ήτοιμάζετο νά Ακολου- 
θήση τδν δδηγόν του εΰρισκόμενον ήδη είς τδ μέ
σον τής κλίμακος. Τδ κίνημα τοΰτο παρατηρή- 
σας δ πλοίαρχος προέβη καθ £» βήμα καί διά 
τόνου μεστού χάριτος καί σοβαρότητος είπε,

— Κύριε Ούίλδερ, χρεωστώ νά σέ ζητήσω συγ
γνώμην διά τδν όλίγον ίπποτικδν τρόπον καθ’8ν 
Απεχωρίσθημεν είς τδν λόφον. Αν καί σέ έθεώ- 
ρουν έδικόν μου, δέν ήμην μολοντούτο καί ύπεο- 
βέβαιος περί τής ευτυχίας μου' εδκόλω; δέ εν
νοείται πόσον Αναγκαίο» ήτο είς έμέ είς τοι
αύτην θέσιν εύοισκόμενον τδ νά βεβαιωθώ περί 
τής άποκτήσεώς σας.

ό Ούίλ^ερ έπεστράφη πρδς αύτδν καί απε- 
κρίθη μετ’ ήθους άπδ τδ όποιον είχεν έξαλειφθή 
παν ίχνος όρνής ή δυσαρέσκειας.

— Δέν είναι βεβαίως πολύ ευάρεστο» πράγμα 
τδ νά εδρεθή τις οδτω φυλακισμένος. Συναισθά
νομαι δμως τήν εύθύτητα τής δικαιολογίας σας, 
καθότι καί έγώ τό αΰτδ ήθελα πράξει ευρεθεϊς 
είς τήν θέσιν σας, άν είχα τήν ίτοιμότητα τοΰ 
πνεύματός σας.

— Πολύ άνάξιος άνθρωπος πρέπει νά ήναι ό
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ά όητος έκεϊνο; δστις Αλέθει σίτον είς τά έρείπια 
έκεϊνα άφοΰ δλοι οί μύς έγκαταλείπουσι τδν μύλον 
του, έπέλεξε φαιδρώς ό Πειρατής’ ό δέ Ούΐλδερ 
μειδιών κατήλθε την κλίμακα καί άκολουθήσας 
τδν παϊδα είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ πλοίου, ά- 
φήκεν οΰτω τόν νέον του κύριον καί αρχηγόν μό
νον διακάτοχον τοΰ πολυτελούς έκείνου θαλάμου.

( ακολουθεί )

ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ.

( Συνέχεια ίδε φυλ. 61. )

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

TJtpl τής ανατροφής τω? Λοιπών Jatir τής

Στιριας Έ.Ι-Ιάδος.

πρώτος.

Περί τήςάνατροφής τώνΒοιωτών.
Η Βοιωτία ή κεντρική αυτή χώρα, υπήρξε πα- 

λαιόθ.ν τδ θέατρον τών περισσότερων μαχών τής 
ξηρ&ς, αΐτινες άπαντώνται είς τήν ιστορίαν τής 
Ελλάδος, διά τούτο καί δ Επαμινώνδας έπωνό- 
μαζεν αύτήν « ’Ορχήστραν *Αρεω;’ » ώ'ομάσθη 
δέ ούτως ύπδ Βοιώ-ου τοΰ Ιτώνου.

Οι Βοιωτοί ώς καί οί λοιποί λαοί τής έλλάδος 
όμενον έπί αιώνας ϊσω; είς άγρίαν κατάστασιν, 
πρώτος δέ δστις ήνωσεν αυτούς ύπδ μίαν διοίκη- 
σιν υπήρξεν ό φοίνιξ ή δ Αιγύπτιος Κάδμος, δστις 
δμού μέ τα γράμματα τά όποϊα εφερεν εις τήν 
Ελλάδα, έίίδαζε καί βάσεις στερεωτέρας θρη
σκείας *αί ήθικής, γεωργίας, μουσικής, ποιήσεως 
καί τεχνών τενων καί δστις έπολίτισεν αύτούς πο
λύ ποότερον ή οί άλλοι κατακτηταί τούς άλλους 
λαούς τής Ελλάδος, συστήσας πολίτευμα έπιτη- 
δειότατον συμβιβάζον τήν έλευθερίαν τοΰ πολί
του μέ τά δικαιώματα τής Κυβερνήσεως καί έκ 
τών τεχνών διδάξας σπουδαιότερου τήν έμπορίαν 
ή τις Ιπλούτισεν ακολούθως τδν λαδν καί τήν άμ- 
πελοφυτε;αν ήτις πρώτον ένταΰθα είσήχθη

Μετά τδν Κάδμον έβασίλευσαν είς Βοιωτίαν 
διάφοροι βασιλείς οίτινες διαίρεσαν τούς πολίτας 
ώς καί είς τάς ’Αθήνας είς τρεΙς κλώσεις τών πο
λιτών, τών μετοίκων καί τών δούλων καί οίτινες 
έπιξέτεινον τήν παιδείαν, τάς τέχνας καί έπιστή
μας καί έξευγένισαν τούς κατοίκους, έπί δέ τοΰ 
ιάνθου τελευταίου τών βασιλέων της, έκηρόχθη 
ή δημοκρατία ήτις διήρκεσε μέχρι τής υποδουλώ- 
σεώ; των

ΑΙ Θήβαι, μία τών άξιολογωτέρων τής Ελλά
δος πόλεων, ήτον ή πρωτεύουσα τής Βοιωτίας. 

Είς ταύτήν αί λοιπά' πόλεις ίστελλον πρέσβεις διά 

τήν σύνοδον τήν συγκροτουμένην κατ’ ίτος, ήτις 
άπεφάσιζε περί δλων τών υποθέσεων τοΰ έθνους, 
αί όποιας καθυπεβάλλοντο προηγουμένως είς τήν 
ε’ισήγησιν τεσσάρων συμβουλίων, τά όποια έπεστά- 
τουν είς τήν διανομήν τής Δικαιοσύνης, είς τήν 
είσπραζιν τών φορών, εις τήν άνατροφήν τής νεο
λαίας καί είς τήν διοίκησιν τής πολιτείας. Είς 
τήν σύνοδον προέδρευον ένδεκα άρχηγοί κατ’ ίτος, 
Βοιωτάρχαι καλούμενοι, οίτινες είχον μεγίστην 
ίπιρροήν είς τάς διασκέψεις καί Αποφάσεις τής 
συνόδου καί οίτινες έδιοίκουν κα'ςτδν ς-ρατδν, επειδή 
δέ οί Βοιωτάρχαι ούτοι έζελέγοντο μεταξύ τών σο- 
φωτέρων, ήθικωτέρων καί πλουσκοτέρων πολιτών’ 
καί ένεκεν τής ισχύος αυτών ήσαν έπ.κίνδυνοι, 
οί Νομοθέται είχον Αποφασίσει δτι άμα έληγε τδ 
έτος τής Βοιωταρχίας αύτών ώφειλον έπί ποινή 
θανάτου νά πσραιτώνται τής θέσεως ταύτης αί- 
κειοθελώς.

Είς Θήβας ύπήρχον διάφορα διδακτήρια μ«γ«Ί 
λοπρεπή, ώς τδ Γυμνάσίον καί τδ στάδιον τοΰ 
Βρακλέους, τδ θέατρον, τδ γυμνάσίον, τδ στάδιον 
καί τδ ήρφον τοΰ ’ΐολάου πρδ τών πυλών τών 
Προικίδων, είς τά δποϊα έφοίτα ή νεολαία ίνα δι
δαχθώ νά γίνηται ανδρεία κατά τδ σώμα διά τών 
διαφόρων γυμνάσεων καί ένάρετος τήν ψυχήν διά 
τών μαθημάτων τά δποϊα οί σοφοί διδάσκαλοι 
τών θηβών ένόμιζον άναγκαϊα. Στοά τις μεγα.- 
λοπρεπεστάτη είς ήν συναθροίζοντο οί πολϊται διά 
νά ποιώσι λόγον περί μουσικής καί ποιήσεως ένώ- 
πιον τών νέων, οίτινες σωτηριώδεις συμβουλής η
χούσαν πολλάκις καί ιπποδρόμων εί; τδ δποϊον έ- 
δ δάσκοντο οί ιππικοί αγώνες.

Οί Βοιώτοί ίθισθέντες άπ’ αρχής τής συστάσεώς 
των είς σταθιράν καί διαρκή διοίκησιν, κατεστά- 
θησαν άνδρεϊοι καί γενναίοι πολεμισταΐ, μή φο
βούμενοι νά πολεμώσι καί μέ τους Λακεδαιμονίους 
αύτούς τού; όποιους πολλάκις ένίκησαν, κατηγσ- 
ροΰνται δμως άπό τενας συγγραφείς ώς δόλιοι, 
Αλαζόνες, άδικος νωθροί καί ευήθεις, άλλοι δμως 
λέγουσιν δτε ήσαν καί πιστοί, καί δίκαιοι, καί ά- 
γαθοί καί φιλόξενοι 0 δέ Δικαίαρχος λέγει* « οί 
δέ ένοικοΰντες είς Τάναγραν ταΐς μέν οίσίαις λαμ
προί, τοϊς δέ βίοις λιτοί, πάντες γεωργοί ούκ 
έργάται, δικαιοσύνην, πίστιν, ξενίαν, άγαθοί ίια- 
φυλάξαι’ τοϊς δεομένοις τών πολιτών καί ζτοΐς 
στειχοπλανήταις τών αποδημητικών, άφ’ ών ί- 
χουσιν, άπαρχόμενοί τε καί έλευθέρως μεταδιδόν- 
τες’ άλλότριοι πάσης άδικου πλεονεξίας’ καί έν- 
διατρίψει δέ ζάνοες άσφαλεστάτη πόλις τών κατά 
τήν Βοιωτίαν’ άπεστι γάρ αύθέκαστός τις καί πα- 
ραύστηεος μισοπονηρία, διά τήν τών κατοικούντων 
αύτάρκειάν τε καί φιλεργίαν προσπάθειαν γάρ 
πρός τε γένος άκρασίας ήκιστα έν ταύτρ τή πό- 
λει κατενόησα, δι ήν ώσεπιτοπολύ τά μέγιστα 
γίνεται έν τοϊς άνθρωποι; αδικήματα’ ου γάρ βίος 
έστίν ικανός, προσπάθεια πρδς κέρδος ού φύεται, 
χαλεπόν παρά τούτοις έγγίνεσθαι πονηριάν. > Λ 
δέ πόλις τών ήρωπών οικία θηβών έστί, μεταβο- 

ϊών εργασία τελωνών ανυπέρβλητος πλεονεξία, έκ 
πολλών χρόνων άνεπιθέτω τή πονηριά συντεθραμ- 
μένη’ τελευτοΰσι γάρ καί τά μέλλοντα πρδς αύ- 
τούς είσάγεσθαΓ οί πολλοί αύτών τραχεϊς έν ταϊς 
δμιλίαις τούς συνετούς έπανελόμενοι, άρνούμενοι 
τ ύς Βοιωτοΰς ’Αθηναϊοί είσι Βοιωτοί, Δ·.δ καί δ 
Σένων έλεγε.

Πάντες τιλώναι, πάντες είσίν αρπαγές.
Κακόν τέλος γένοιντο τοϊς Ορωπίοις.

ΑΙ δέ θεσπιαί φιλοτιμίαν μέν έχουσι μόνον 
άνδρών, καί άνδριάντας ού πεποιημίνους, άλλο δέ 
ούδέν. Οί δέ ένοικοΰντες είς Θήβας μεγαλόψυχοι 
καί θαυμαστοί ταϊς κατά τδν βίον ευελπιστίαις 
θρασείς δέ καί ύβρισταί καί υπερήφανοι, πλήκταί 
τε καί αδιάφοροι πρδς πάντα ξένον καί δημότην’ 
κατανωτισταΐ παντός δικαίου’ πρδς τά Αμφισβη
τούμενα τών συναλλαγμάτων ού λόγω συνιστάμε- 
νοι, τήν δ’ έκ τοΰ θράσους καί τών χειρών προσα- 
γοντες, βίαν τά έν τοϊς γυμνικοϊ; άγώσι γινόμενα 
πρδς αύτούς, τοϊς δέ άθληταϊς βίαια, είς τήν δι
καιολογίαν μεταφέροντες διό καί αϊ δίκαε παρ 
αύτοϊς δι’ έτών τούλάχιστον είσάγονται τριά
κοντα’ δ γάρ μνησθεί; έν τώ πλήθει περί τίνος 
τοιούτου καί μή εύθέως άπάρας έκ τής Βοιωτίας, 
άλλά τδν έλάχιστον μείνας έν τή πόλει χρόνον, 
μετ’ ού πολύ παρατηρηθείς νυκτδς ύπδ τών ού 
βουλομένων τάς δίκας συντελεϊσθαι, θανατω βι- 
αίω ζημιοΰται’ φόνοι δέ παρ’ αύτοϊς διά τάς τυ- 
χούσας γίνονται αίτιας’ τούς μέν άνδρας συμβαί
νει τοιούτου; είναι’ διατρέχουσι δέ τινες έν αϋ- 
τοϊς Αξιόλογοι, μεγαλόψυχοι, πάσης άξιοι φιλίας. 
• Οί δέ ένοικοΰντες είς ’Ανθηλόνα πάντες σχεδόν 
άλιεϊς Απ’ άγκιστρων καί ιχθύων, έτι δέ καί πορ
φύρας καί σπόγγων τόν βίον ίχοντες’ έν αίγιαλοϊς 
τε καί φύκει καί καλύβαις καταγεγηρακότες’ πυρ- 
ρ>ΐ τοϊς όψεσι, πάντες δέ λεπτοί, τά δ άκρα τών 
ονύχων καταβιβρωμένοι ταϊς κατα θάλατταν Ιρ- 
γασίαις’ προσπεποιθότες πορθμοί; οί πλεϊστοι καί 
ναυπηγοί’ τήν δέ γώραν ούν οίον έογαζόμενοι, άλλ 
ούδέ Ιχοντες αύτούς, φάσκοντες Απογόνους είναι 
Γλαύκου τοΰ Μαλασσίου, δτι Αλιεύς ήν όμολογου- 
μένως. Οί δέ πολϊται τών Πλαταιών, ούδέν έτε
ρον έχουσι λεγειν ή ότι Αθηναίων είσίν άποικοι 
καί δτι τών Ελλήνων καί Περσών παρ αύτοϊς ή 
μάχη έγένετο’ Είσί δέ ’Αθηναίοι Βοιωτοί. τ> Οί ί
διοι δέ Βοιωτοί έλεγον, δτι ή μέν αισχροκέρδεια 
κατφκει εΐ; ίίρωπδν, δ δέ φθόνο; έστερέωσε τήν 
καθίδραν αύτοϋ είς Τάναγραν, τδ πνεύμα τή; άν- 
τιλογίας είς τάς θεσπιάς, ή καταδυναστείκ είς 
Θήβας, ή πλεονεξία εί; Αθηδόνα, δ ψευδής ζήλος 
εϊς τήν Κορώνειαν, ό κομπασμός καί ή άλαζονία 
είς Πλαταιάς, δ πυρετός «ίς Αγχήστω, ή μωρία 
καί ή Αναισθησία εις Αλίαρτον, διδ ,εαί ό Φερε- 
κράτης ϊλεγεν’

*Αν περ φρονή; ευ, φεύγε τήν Βοιωτίαν
Αλλ’ άρα τά αύτά καί άλλα δέν ήδύναντο νά λέ- 
γωσι καί άλλαι πολλαί’πόλεις τή; έλλάδυς.

01 νόμοι τών Βσιωτών, ήσαν καί άπλοι καί 
δίκαιοι, τινές μάλιστα έξ αύτών τού; έτίμων τά 
μέγιστα. Κατ’ αύτούς ούδείς τών πολιτών ήδύ
νατο ν άναβιβαοθή είς αξίωμά τι έάν δέν έδεί- 
κνυε πάντοτε χρηστήν διαγωγήν καί έάν δέν έ- 
δείκνυεν δτι πρδ δεκαετίας παρητήθη τής μερι
κής έμπορίας. Ούδείς τών πολιτών ήδύνατο νά 
ρίπτη τά άρτίτοκα τέκνα του ώς έγίιετο πολ- 
λαχού τής ’Ελλάδος, άπ έναντίας ώφειλε νά τά 
περιποιήται καί προστατεύη, άνατρεφων αύτα 
συμφώνως μέ τούς νόμους, έάν δέ άπεδείκνυεν 
δτι δέν ήτον είς κατάστασιν ν άναθριψη αύτά 
ώ; εύει τά παρέδιδεν είς τήν Αρχήν ή τις έφρόν- 
τιζε ν άναθριψη αυτά άπδ τδν δημόσιον θησαυ
ρόν. Πας ζωγράφος, Ερμογλύφος καί πδς άλλος 
τεχνίτης, δστις δέν είργάίετο έπιμελώς, δστις 
δέν έποίει τά έργα του σεμνοπρεπή, καθυπεβάλ- 
λετο είς χρηματικήν π.ινήν. Πά; αιχμάλωτος διε- 
φυλάττετο μέ τιμήν καί προσοχήν καί ή ίύνατο 
νά έξαγορασθή άπό τούς συγγενείς αύτοϋ άκω- 
λύτως. Πάς πολίτης έπί τινα χρόνον ίποεπε ν’ ά* 
π έχη τών βαναύσων τεχνών.

Εκ τών κολοσσια’ων έργων τά όποια μετα- 
γενεστέρως έσώζοντο είς Βοιωτίαν, υποτίθεται δτι 
άπδ άρχαιοτάτην έποχήν οί Βοιωτοί έγένοντο 
έπιτηδειότατοι τήν άρδευσιν. Η Βοιωτία ή-ις εί
ναι ώς μεγάλη τις λίμνη, περιεκυκλοΰτο άπδ πολ
λά όρη τά όποϊα έγέννων διαφόρους ποταμούς, 
οίτινες ήνόνοντο ώς έπί τδ πλεϊστον είς τήν Κω- 
παΐδα λίμνην καί ίμενον έκνισε στάσιμα, διότι 
δέν υπήρχε διέξοδός τις, άρα ή πλησμονή τών 
ύδάτων ήθελε καλύψει τήν Βοιωτίαν όλίγον κατ’ 
δλ'γον, διδ πρδς άποφυγήν τοΰ κατακλυσμού 
τούτου οι Βοιωτοί ήσαν ήναγκασμένοι νά φέρω- 
σιν άποκρύφους έξόδους τών ύδάτων τούτων, δθνν 
έπ·ιδή είς τδ έγγύτερον πρδς τήν θάλασσαν μέ
ρος ή Κωπαΐς άποπερατοΰτο είς τρεϊς κόλπους οί
τινες ίκτείνοντο εως τούς πρόποδας τοΰ όρους 
Πτόου, κειμένου μεταξύ τής θαλάσση; καί τής 
λίμνη; άπεφάσισαν καί έκ πυθμένος κατάσκαψαν 
τούς κόλπους καί κατεσκεύασαν πλήθος διόδων 
βαθέων καί πλαταίων, αίτινις δίεπέρασαν τδ όρος 
καθ’ δλον αΰτοΰ τδ πλάτος καί ούτως έποιήσαντο 
τήν διέξοδον τών ύδάτων άτινα δέν ήδύναντο 
πλέον νά κατακλυσωσι τδν τόπον. Δ ά νά καθαρί- 
ζωνται δέ αϊ δίοδοι αυται κατεσκεύασαν άπδ διά- 
στασιν είς διάστασιν φρέατα Απείρου νά είπω ουτω, 
βιθύτητος' Φρίττει τφ δντι ό νοΰς τοΰ άνθρώπου 
συναισθανόμενος τήν δυσκολίαν τού τοιούτου έπιχει- 
ρήματος, και θαυμάζει τδν διαβατικόν έκεϊνον; καί 
έφευρετικδν νοΰν τδν ευρόντα τδ κολοσσαϊον τούτο 
έργου, δστις είχε βεβαίως Ανάγκην Απείρων χει- 
ρών καί θησαυρών και δστις δέν μνημονεύεται 
κατά δυστυχίαν από τήν Ιστορίαν.

01 Βοιωτοί ώς διατείνεται καί αύτδς ό ΰσίο- 
δο; έκπαλαι μέ ίκβασιν μεγάλην κατεγίνοντο 
είς τήν γεωργίαν καί τήν ποιμενικήν, διά τοΰτο 
άνεβίβασαν αύτοί είς ύψηλήν περιοπήν, ίέ ημέ-
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λησαν δέ χαί τήν ίμπορίαν ήΐις ώς προέβλε- 
βλεψεν δ Κάδμος, ού σμικράς ώφελείας προσή- 
νεγκεν είς τδν τόπον, καθότι κατά τδν Εφορον ή 
Βοιωτία μόνη έκ τών όμόρων έθνών τριθάλατ- 
τος ήν καί λιμένων εύπορεΐ πλειόνων* έπί μέν 
τω Κρισσαίω κόλπφ χαί τώ Κορινθιακοί τά έχ 
τής Ιταλίας καί Σικελίας καί τής Λιβόνης δεδο
μένη* έπ'ι δέ τών πρδς Εύβοιαν μερών άφ έκά- 
τερα τοϋ Εύρίπου σχιζομένης τής παραλίας’ τή 
μέν έπί τήν Αύλίδα καί Ταναγρικήν, τή δ’ έπί 
τδν Σαλγανέα καί τήν Ανθηδόνα, τή μέν είναι 
συνεχή τήν κατ’ Αίγυπτον, καί Κάπρον καί τάς 
νήσους θάλασσαν’ τή δέ τήν κατά Μακεδόνας 
καί τήν Προποντίδα καί τδν Ελλήσποντον* « τήν 
δέ μουσικήν και μάλιστα τή» αύλητικήν περί ής 
Μάξιμος δ Τύριος λέγει « Θηβαίοι αύλητικήν έπι- 
τηδεύουσι και έφυ ή δι αύλήν μούσα έπιχώριοι 
τοΐς Βοιωτοΐς »’ καί τήν ποίησιν έδιδάσκοντο νη
πιόθεν μέν είς τάς οικίας των, ακολούθως δέ είς 
τά γυμνάσια τής πολιτείας δπου έκτενέστερον 
και μεθοδιχώτερον παρεδίδοντο δλα έν γένει τά 
μαθήματα τά όποια ή πολιτεία ύπέβαλεν ύπαχρεω- 
τικώς εις τήν νεολαίαν. Εκεί έφαίνοντο δλοι οί 
παΐδες διδασκόμενοι δημοσίως ύπδ τήν έποπτείαν 
τών συμβούλων τής έπικρατείας δλας τάς σωμα
τικά; άσκήσεις, οίτινες καθιστώσιν τά σώματα 
αυτών εύρωστα καί Ισχυρά πρδς άντιπαράταζιν 
τών κακουχιών, εκεί έδιδάσκοντο ή ήθική καί ή 
θρησκεία ύπδ τάς διαφόρους αύτών έπόψεις, έκεϊ 
έξηγοΰντο τά χρέη καί τά καθήκοντα πρακτι
κής καί θεωρητικής, έκεΐ τέλος αί τέχναι καί αί 
έπιστήμαι μετοχετεύοντο έκτενέστατα είς τάς 
ψυχάς τών μαθητών. Ata νά περιποιώνται δέ 
είς τους νέους άμιλλαν, οί νομοθέται καθιέρω
ναν πάγκοενόν Ttva έορτήν καί αγώνα ε’ς τδ 
ιερόν δάσος τών Μουσών, πλησίον τής πηγής ’Α- 
γανίππης παρά τάς Θεσπιάς, δπερ ήτο πλήρες άπδ 
ωραιότατους κήπους, άπδ Αριστουργήματα τών 
ωραίων τεχνών και είς τδ όποιον όλοι συνήγοντο 
καί άγωνίζοντο εις τήν μουσικήν καί τήν ποίη- 
σιν καί εί; διάφορα άλλα μαθήματα καί ό νι
κών έστεφανοΰτο καί παρεπέμπετο οίκαδε έν ή- 
χοις λύρας, κιθάρας, αύλών καί άλλων μουσικών 
οργάνων. Ενταύθα έλεγον οί Βοιωτοί, δτι έφ.- 
λονείκουν περί μουσικής 4 Απόλλων και δ Ερμής, 
ίνταΰθα έλεγον ότι έμπνεύσθησαν τά ωραία αυ
τών έπη καί τήν ούράνιον μουσικήν αρμονίαν, 
οί θάμυρις, Αρίων, Ησίοδος καί όρφεύς. Ε/εκεν 
δέ τής άμίλλης ταύτης, έγεννήθησαν εις Βοιω
τίαν πολλοί μεγάλοι άνδρες καί πολλαί ένδοξοι 
γυναίκες, αίτινες τιμούν τήν Βοιωτίαν καί δλην 
τήν Ελλάδα, διότι τίς δέν θαυμάζει εισέτι τήν 
Κορίναν καί τήν Μαρτίδα, τδν Πίνδαρον τδν Ζή- 
θον, τδν Πελοπίδαν, τδν Πρόνομον δστις πρώτος 
χδλησε τά; Αρμονίας έπί τών αύλών καί τδν Κλέωνα 
δστις έχρημάτισεν δ δοκιμώτερος ψάλτης τού 
«Εώνος του καί διά τδν όποιον δ ’Αθήναιος έποίη- 
σε τδ» έξής πανηγυρικόν.

« Πυθέα υίδς οδ εστι Κλέων Θηβαίος άοιδδς 
οΐ πλείστους θνητών Αμφέθετο στεφάνους κριτάς 
έπί σφετέρας καί οί κλέος ούρανόμηεες* χαίρε 

Κλέων θήβαι πατρίδ έπευκλείσας ».
Οί Βοιωτοί έπέδοσαν καί είς τάς έπιστήμας, 

πολλοί ίξ αύτών έτίμησαν τήν Σωκρατικήν σχο
λήν, ώς οί Κέβης, Σιμίαι, Κράται, ‘Ιππαρχία 
γυνή αύτοΰ, Φιλωνίδης καί άλλοι, πολλοί δέ έ- 
γένοντο ποιηταί, μουσικοί καί αρχιτέκτονες, έν 
οις λάμπουν πλήν τών είρημένων καϊ οί Αμ
φίων, Λίνος, Τειρεσίας καί Δάφνη ή θυγάνηρ αύ
τοΰ, Αγαμήδης καί Τροφώνιος οίτινες υπήρξαν 
χίλια περίπου έτη πρδ Χρηστού καί οί άρθογό- 
ροι Αντιγενίδης, Τιμόθεος, Διονύσιος, Πυθόδωρος, 
Αρχέβουλος καί άλλοι μετά ταϋτα, πρδς δέ καί 

οί ιστορικοί Αναξις καί Διονυσιόδωρος. ’Ησαν δε 
καί πολύ φιλοέορται διά τοϋτο είχον διαφόρους 
έορτάς καί πανηγύρεις πρδ; τιμήν όλων τών θεών, 
έν αί; διέπρεπον ή ’Ισμιλίου Απόλλωνος, τοΰ Ερ- 
μοΰ είς Τάναγραν τοΰ Διδς καί έρμου είς Πλα- 
ταιάς, τής ’Αθήνας είς Καρώνειαν, τοΰ Ηρακλέου; 
καί τοΰ Αμφιάρεω.

ύ εορτή τοΰ Ισμιλίου Απόλλωνος, ή τής εορ
τής τών κλάδων τής Δάφνη;, έγένετο μεγαλοπρε- 
πεστάτη, συνοδευομένη καί άπδ διαφόρους αγώ
νας. 0 ύποοργδς τοΰ Θεού ήλλάσσετο κατ’ έτος, 
ώφειλε δέ νά ήναι άξιοθέατος νέος, σώφρων καί 
εύγενής. Επί τής τελετής έφαίνετο μέ χρυσοΰν 
διάδημα έπί τής κεφαλής μέ κλάδον έλαίας είς 
τήν χεϊρα, μέ πλοκάμους κυματιζομένους έπί τών 
ώμων καί μέ ένδυμα μεγαλοπρεπές, Ακολουθείτο 
δέ άπδ χορδν νεανίδων, αίτινες δμοίως έκράτουν 
κλάδους καί έψαλλον ύμνους. Νέος τις τών συγ
γενών τοΰ ΰπουργοΰ έπροπορεύετο έχων άνά χεϊ- 
ρας κλάδον έλαίας μέγιστον, άπδ άνθη καί φύλ
λα δάφνης κατάκομο», έπί δέ τοΰ άκρου του ήτο 
σφαίρα άπδ Κύπριον χαλκόν, παριστώσα τδν ή
λιον καί κόκΰω αύτής έκρέμαντο διάφορα σφαι
ρίδια τοΰ αύτοΰ μετάλλου διά νά σημάνωσι τά 
άλλα άστρα καί τριακόσιαι εξήκοντα πέντε ται- 
νίαι πορφυρά! τάς ήμέρας τοΰ έτους σημαίνουσαι* 
τελευταϊον ή σελήνη έσχηματίζετο δι’ έτέρας 
σφαίρας μικροτέοας τής πρώτη; καί τεθειμένη; 
κάτωθεν αύτής, ταϋτα δέ πάντα έπραττον διά νά 
παραστήσωσι τδ πρωτεΐον τοΰ Απόλλωνος ή τοϋ 
ήλίου, άπδ τους λοιπούς Αστέρας. Η αιτία τής 
πανηγύρεως ταύτης προήλθε» άπδ νίκην τινά ήν 
έποιήσαντο οί Βοιωτοί κατά πόλεως τινδς Αρνης 
όνομαζομένης.

Η εορτή τοΰ έρμου είς Τάναγραν έγένετο λαμ- 
προτάτη. Εί; τήν πανήγυριν αύτοΰ έκλέγετο ί 
ωραιότερος καί φρονιμότερος νέος διά νά προσφέ
ρω τά δώρα πρδς τδν θεόν. Μετά τήν τ-λετήν 
συνεκροτοΰντο διάφοροι Αγώνες είς ού; ή Ανδρεία 
τοΰ σώματος έπροτιμάτο.

Η τοΰ Διδς καί έρμοΰ είς Πλαταιάς έπίσης έ
γένετο μεγαλοπρεπής, μεγαλοπρεπέστερα δέ ίτι 
μετά τά Περσικά, καθότι οί Πλαταιεΐς λαβόντες

τά πρωτεία τής νίκης, ήθέλησαν νά διαιωνίσωσι ί διαθρυλληθεΐς άπδ τούς παλαιούς συγγραφείς, διά
τήν νίκην ταύτην, δθεν έπεξέτεινον τούς έν αύτή ί τε τήν καθαρότητα τοΰ άέρος, την αφθονίαν τώ» 
τή έορτή γινομένους αγώνας. Περί τδ λυκαυγές ’ υδατων, τήν ευφορίαν τών κοιλάδων, τό καταψυ-

χον τών σκιών, την ωραιότητα τών παλαιών δέν
δρων καί πρδ πάντων διότι ήτον ή κατοικία τών 
Μουσών καί του Απόλλωνος. Ενταύθα έκοιεΐτο κα
τά πενταετηρίαν εορτή και άγώνες Μουσεία ονο
μαζόμενα, ένθα ή Μουσική και ή ποίησις είχον τά 
πρωτεία. Ενταύθα έζων πολλοί Βοιωτοί μακράν 
τής τύρβης τών πόλεων διδασκόμεναι τής φύοεως 
τδ μεγαλειον καί τών Μουσών τας ήδοιάς. Ενταύ
θα πολλοί σοφοί Αρύσθησαν τήν δόξαν ητ.ις τούς 
άπηθανάτισεν, ένταύθα συνήρχοντο πολλάκις νέοι 
τε καί νέα ι διά ν’Ακούσωσι τάς μειλίχιους συν
θέσεις τών μεγάλων ποιητών καί Μουσικών τής 
Βοιωτίας.

Περί τήν Λεβαδείαν πόλιυ Αξιόλογου, γέμουσαν 
Αναθημάτων, υπήρχε τδ περιβόητου καθ’ όχην τήν 
γήν, Μαντεΐον τοΰ Τροφω»ίου. Σπηλαίου, είς τά 
όποιον έτρεχον Αφ’ δλα τά μέρη, διά νά μάθωσι 
τήν τύχην των καί τδ μέλλον των καί τοσοΰτον 
ή απάτη καί ή δεισιδαιμονία είχε κορυφωθή ώστε 
οί Ελληνες οίτινες περί όλων τών πραγμάτων ει.- 
χον μεγάλα; ιδέας, δέν ήδυνήθησαν ή νά συναι- 
σθάνωνται σέβας μέ φόβον μεμιγμένον δταν άπηρ- 
χοντο νά συμβουλευθώσι τδν Τροφώνιον, δστις η- 
τον άρχιτέκτων τις δ όποιος άφοΰ φκοδόμησε μετά 
τοΰ Αδελφού αυτού Αγαμήδη τδν περίφημο» τών 
Δελφών ναόν, συνεφώνησεν μετ αύτοΰ καί έκλε
ψαν τδν θησαυρόν τοΰ ναού καί έπειδή δ Διομή
δης συλληφθείς είς παγίδα Ttva έφονεύθη υπό του 
Τροφωνίου, ήναγκάσθη καί ούτος νά φύγη καί άπω- 
λέσθη. Διότι οί Ιερείς τού Μαντείου τούτου, κα
θώς καί τών λοιπών περιβλέπτων μαντείων τής 
‘Ελλάδος, τοσαύτην επιρροήν ειχον είς τά πνεύ
ματα τοΰ λαού, ώστε δ,τι έλεγον επιστεύετο πλη
ρέστατα, δ δέ απιστών περιεφρονιϊτο καί άφοθί- 
ζετο άπδ πάσαν έκκλησίαν, 
τοσαΰται 
στών τούτων θεοτήτων, ώστε καί αύταί αί γενό- 
μεναι κατά τδν μεσαιώνα ύπδ τής Παππικής Θεο- 
φοβίας, δέν ήδύναντο νά παραβληθώσι μέ αύτάς.

Είς Βοιωτίαν έγεννήθη καί ό ’Επαμί'ώνδας ό μέ
γιστος κατά Κικέρωνα Ανήρ τής Ελλάδος, αύτός 
τοΰ οποίου τδν πανηγυρικόν δέν δυνάμεθα νά 
ποιήσωμεν ήδη, έπέστησε τήν μεγίστην προσοχήν 
ούχί μόνον διά ν’ Ανάδειξη τού; Θηβαίους καί η
θικώς Ανωτέρους όλων τών λοιπών λαών, άλλα 
καί στρατιωτικής νά καταστήση αύτούς τδ κέν
τρου τής δυνάμεως τής ‘Ελλάδος, παιδευθείς είς 
τήν αγνήν καί άσπιλον Πυθαγορική» φιλοσοφίαν 
παρά τοΰ Δύσιδος τοΰ Πυθαγορείου, ήόυνήθη να 
μεγαλύνη ^φ' έ»ός τάς βάσεις τής Ανατροφής τής 
νεολαίας καί νά φέρη τήν πολεμικήν τέχνην άφ 
έτέρου είς τελειότητα, έξαλείψας τήν δόξαν όλων 
τών πρδ αύτοΰ διασημοτέρων στρι/τηγών. « Ε- 
παμινώνδας Βοιωταρχών έν Αεύκτροις ένίκησε Λα
κεδαιμονίους καί τών ί«»μαίωγ καί τών Ελλήνων

τής ήμέρας τής εορτής, ή μέν σάλπιγξ έδιδε τδ ση- 
μεΐον τής ένάρξεως τής έορτής, οί δε Πλαταιεΐς 
σύμπαντες πάραυτα, όντες έτοιμοι καί έστολισμέ- 
νοι έβάδιζον πρδς τον Ναόν, προηγουμένων τών 
όχημάτων, πεπληρωμένων άπδ στεφάνους καί κλά
δους μύρτου, μετ αύτά, μέλας ταύρος ώδηγεΐτο 
άπδ τούς ώραιοτέρους νέου;, οίτινες έφερον καί 
Αγγεία πλήρει γάλατος οίνου καί διαφόρων αρω
μάτων. Ακολούθως είπετο δ πρώτος άρχων τών 
Πλαταιέων, ένδεϊυμενος πορφύραν, 'καί κρατών 
εί; μέν τήν δεξιάν δοχείον καί είς τήν έτέρα» ξί
φος, μετ αύτδν ήρχοντο οί ίεριΐς άκολουθούμε- 
νοι άπδ τούς λοιπού; πολίτας άδοντας καί παί
ζοντας. ή τοιαύτη πομπή άφοΰ διήρχετο τήν πό- 
λιν εφθανεν εϊ; τδν τόπον ένθα έγένετο ή μάχη 
μεταξύ τών έλλήνων καί Περσών, δπου ό άρχων 
ήντλει ΰδωρ άπδ πηγήν τινά παρακειμένην, δι’ου 
έκλειε τά έγιρθέντα έπί τών τάφων ήμιστήλια, 
είτα κατέβρεχαν αύτά δι’ Αρωματικών ούσιών, 
καί έθυσίαζ» τδν ταύρον καί άφοΰ έπεμπε πρδς 
τούς Δία καί έρμήν τάς άνηκούσα; δεήσεις έπε- 
καλεΐτο είς τάς γενΟμένα; σπονδάς τά; σκιάς τών 
πεσόντων Ελλήνων πολεμιστών, έπομένως πληρών 
ποτήριον οίνου, έχυνε μέρος τι αύτοΰ λέγων με
γαλοφώνως. Προπίνω είς τιμήν τών γενναίων 
άνδρών, οίτινες ύπέρ τής ελευθερίας τής ‘Ελλάδος 
άπέθανον. Μετά ταϋτα ήρχοντο οί χοροί καί διά
φοροι άγώνες μέχρι μεσημβρίας, δτε παρετίθεντο 
τράπεζαι πλήρεις διαφόρων εδεσμάτων καί φαγη
τών καί μετ αύτάς ήρχοντο εύωχίαι διαχυτι
κής μέχρις εσπέρας.

0 Ναός τοΰ 'Αμφιάρεω έκειτο είς κατάσκιόν τι 
μέρος, πλησίον τοΰ Ώρωποΰ είς 8ν έτρεχον οί 
Βοιωτοί, διότι έκ δεισιδαιμονίας έπίστευον δτι 
δύνανται νά μάθωσι τά μέλλοντα. Οσοι ήρχοντο 
ένταύθα ώφειλον νά έγκρατεύωνται άπδ ο’νον τρεις 
συνεχείς ήμέρας καί άπδ τροφήν ήμερονύκτιον. Με
τά ταϋτα έθυσίαζον κριόν πλησίον τοΰ Αγάλματος, 
έπί τοΰ δέρματος δέ αύτοΰ έκοιμώντο εις τδ προ
αύλιο» τοΰ Ναού, τήν δέ νύκτα, ώς έλεγον ένε- 
φανίζετο καθ ύπνον δ ’Αμφιάρεω καί άπεκρίνετο 
είς τάς ερωτήσεις τοΰ προσκυνητοΰ καί έδιηγοΰντο 
μέν άπειρα θαύματα τά όποια έγένοντο διά τή; 
ϊυνάμεω; τοΰ Αμφιάρεω, Αλλ’ είναι πασίγνωστου 
μέχρι σήμερον, δτι οί Βοιωτοί είς τούς χρησμούς 
ησαν πολύ εύκολόπιστοι, ώστε ούδεί; δύναται νά 
πιστεύση τά όσα διεκήρυττον.

Παρά τάς Θήβας ΰπήρχεν ό ναός τοΰ ήρακλέους 
είς 8ν λειτουργός υπήρχε πάντοτε ιέρεια, ητις άφ’ 
ένδ; μέν υπέσχετο παρθενίαν διηνεκή, άφ’ έτέρου 
δέ διεκήρυττε τούτο καί διά τάς Ακολούθους αύ
τής. Κατά τήν έορτήν αύτοΰ έγένοντο διάφοροι 
άγώνες καί διάφοροι ποιήσεις θέμα έχουσαι τά 
αθλα τοΰ ηρωος τούτου τής 'Ελλάδος.

Είς Βοιωτία» εδρίσκιτο καί ό ‘Ελίκων, ό τόσο»

δ<ά τούτο έγένοντο
καταχρήσεις ύπδ τδ όνομα τών πλα-



- 332— 333 —

πρώτος ίγίνετο ! Ταΰτχ μ»ν λέγουν Διόδωρο; καί 
Αίλιχνός, όλοι δέ οί ιστορικοί συμφωνούν λίγον- 
τε; δτι πρώτο; αΰτδ; κατέβαλε τήν ΰπερήφανον 
δφρύν τών Λακεδαιμονίων άναδείξα; αύτού; ούχί 
ανίκητου; ώ; μέχρι τοΰδε ένομίζοντο, άλλα νενι- 
κημένους, τρέμοντα; καί μή δυνηθίντας *ΐ; το 
ίξή; νά τυραννώσι διά τή; άγριότητο; αύτών χαί 
αδικίας τού; λαούς τή; Ελλάδος, ό Επαμινων- 
δας Ισόστησε τδν άτρόμητον εκείνον στρατόν τοΰ 
ίεροΰ λόχου, τδν όποιον χαί οί λεγεώνες τών ρω
μαίων δέν ήδόναντο να νικησωσι καί δστις ώ; λέ
γει 6 Αθηναίο; συνίστατο ίζ έραστών καί δρω
μένων, δια νά πχεαστήση φαίνεται τήν τοΰ Ερω
τος σεμνότητα, οΐτινες ήτβάζοντο θάνατον έν
δοξον άντί αισχρού χαί έπονειδίστου βίου. Αΰτδς 
κατέβαλε πάσαν σπουδήν διά νά καταστήσν) τδν 
στρατόν του δλον καί ηθικώς άνώτερον τών άλ
λων στρατών, αύτδ; άνίδειζε περίφημους στρα
τηγούς τού; Ααΐμαντον καί 'ΐολλίδαν καί ένόσω 
εζη, ή Βοιωτία ήτο ή δυνατωτέρα έπικράτεια 
τής Ελλάδος, άλλ’ ό θάνατός του κατά δυστυχίαν 
υστέρησε τού; Βοιωτού; τού μεγαλείου αύτών καί 
τού; έπανέφερεν εί; τήν άρχαίαν αύτών θέσιν καί 
δμω; μέχρι τή; ύπυδουλώσεω; αύτών εί; τού; 
Μακεδόνα; χαί Ρωμαίου; εχαιρον έζιδιασμένην 
ΰπόληψιν μεταξύ τών Ελλήνων.

Περί τοΰ μεγάλου τούτου άνδρδς συνετάχθη τδ 
έξης έλιγείον.

άμετέραις Βουλαϊ; Σπάρτη μέν έκείρατο δόξαν 
Μεσσήνη δ ιερά τέκνα χρόνω δέχεται 
θήβαι δ’ δπλοισι μεγάλη πόλις έστεφάνωται, 
Αυτόνομο; δ* έλλάς π«σ' έν έλευθερίρ.

Αί γυναίκες τών Βοιωτών διδασκόμενοι καί οι- 
καδε καί εί; τά δημόσια γυμνάσια έλευθέρω; χαί 
φρονίμω;, ήσαν μεγαλόσωμαι χαλοχαμωμέναι χαί 
ώς έπί τδ πλεϊστον ξανθαί. Είς τδν περίπατον 
αύτών ήσαν εύγενιχώταται, είς τδν στολισμόν γλα- 
φυρόταται, είς τήν ηθικήν ανεπίληπτοι, δημο
σία δέ έξόρχοντο καλυπτόμεναι τδ πρόσωπόν μέ
χρι; δφθαλμών. Τού; πλοκάμου; αύτών ειχον πε
ριπλεγμένου; άνω τής κιφχλή;, ήν περιεκάλυ- 
πτον μέ λευκόν κάλυμμα, τού; δέ πόδα; των 
ειχον έσκεπχσμένου; μέ έμβάδα; πορφυρά; καί 
τόσον άβαθϊΐς, ώστε εμενον οί πόδε; σχεδδν έξ 
ολοκλήρου άσκεπεί;. ή φωνή αύτών ήτον εί; ά
κρο* γλυκεία καί πλήρη; μουσική; αρμονίας και 
ποιήσεως, τά ένδόματά των κόσμια χαί σεμνά. 
ΟΙχαδε έφαίνοντο άξιαι χαθ’ όλα τής οικιακή; λε- 
γομένη; οικονομία;, δημοσίως δέ έν χαιρφ τών 
πανηγύρεων άξιαι νά φιλονειχήσωσι χαί μέ τού; 
άνδρα; περί τών πρωτείων τή; μουσικής ηαί τής 
ποιήσεως, διδ χαί ό Σοφοκλής.

Θήβας λέγεις μοι τά; πύλας έπταστόμου 
θΰ δή μόνον τίχτουσιν αί θνηταί θεούς.

0 δέ Λιχαίαρχος λέγει ταΰτα. « Αί γυναίκες αύτών 
τοϊς μεγέθεσι, πορείαν ^υθμοϊς εύσχημονέσταταί τε

καί εϋπρεπές-αται τών έν τή έλλάδι γυ α'.κών. Το 
τώνίματίων έπί τή; κεφαλής κάλυμμα τοιοϋτον 
έστιν, ώσπερ προσωπιδίοι δοκεΐν παν τδ πρόσωπόν 
κχτειλήφθχΓ γάρ οφθαλμοί διαφαίνονται μόνον 
τά δέ λοιπά μέρη τοΰ προσώπου πάντα κατέ- 
χεται τοϊ; ίματίοι;’ φοροΰσι δ’ αύτά πάσαι λευ
κά’ τδ δέ τρίχωμα ξανθόν άναδεδεμένόν μέχρι τή; 
κορυφής, δ δή καλείται ύπδ τών έγχωρίων λαμπα- 
διον' υπόδημα λιτόν ού βαθύ φοινικοΰν δέ τή 
χροιφ καί ταπεινόν. "Γσηλωτδν δέ ώστε γυμνού; 
σχεδδν έκφαίνεσθαι τού; πόδα;, εϊσί δέ καί τας; 
όμιλίαι; ούλίαν Βοιώτιαι μάλλον δέ Σιχυώνιαι’ 
καί ή φωνή δ’ αυτών έστιν έπίχαρις* τών δέ άν- 
δρών άτερπή; καί βαρεία’ οΐ γάμοι αύτών έγέ- 
νοντο ώ; εξής. Οί γονείς καί συγγενείς τή; νύμ
φη; έφερον αύτήν εί; τήν οίκ'αν τοΰ νυμφίου 
δπου έτελεϊτο ό γάμος, δι’άμάξης ή; τού,'άξω- 
να; εκαιον ακολούθως παρά τή οικία διά νά δη- 
λοποιήσωσι τή νύμφτρ δτι έκεϊ ώφειλε νά δια
μάντι σεβομένη τδν νυμφίον της κα* ότι δέν ήδό- 
νατο εί; τδ έςή; νά έγκαταλείψρ αύτήν δπωςσδή- 
ποτε Τοιοΰτοι έγένοντο οί Βοιωτοί, άλλ’ αί δι- 
χόνοιαι αίτινες δέν ήδυνήθησαν πω ποτέ νά παυ- 
σωσι μεταξύ τών πρωτευουσών πόλεων τής Βοιω
τίας, αι συχναί άδικίαι τών θηβών κατά τών 
άλλων πόλεων ά; ήθελον δεσποτικώ; νά ίξουσιά- 
ζωσιν έναντίον τών κοινών συνθηκών έπέφερον 
πολλάκις δεινά άθεράπευτα καί τέλος τήν έηδί- 
αησιν τήν έπιβουλήν καί τήν παραμέλησιν τή; 
άνατοοφής καί τή; ήθικής και μετ’ ού πολύ τήγ 
αύτήν είλωτείαν.

( άκολουθεί)

Π0ΙΗ£1£
Κ.’ ΕΓΩ ΗΓαΠΗΣΑ.

Κ.’ έγώ ήγάπησα’ κ’ έγώ έντδς πιστής καρδίας 
Λτήλθον άλλοτε στιγμάς άγνωστου εύφροσύνης,

Κ. έγώ διήλθον εραστή; καί τέκνον τρικυμίας,
Καί’ μ’ άπληστίαν τήν ψυχήν άνέπνευσα ί*εΙνη( ! 

Ω, ένθυμοΰμαι* τή; ψυχής ή μνήμη δέν εκλείπει,
Δέν λησμονοΰνταιοί καιροί ποτέ οίλατρευθέντες, 

Τής άπωλείας ή πιχρά τούς διασώζει λύπη,
Καί είναι θελχτικώτεροι είς τήν ψυχήν ταφέντες... 

λποθαμμένοι χρόνοι μου" είς τήν ψυχήν μου ζήτε ’
Ζήθι εί; τήν καρδίαν μου, έρττεινή μου φίλη’ 

Τοΰ παρελθόντος έρασταί είναι οί Ερημΐται,
Καί δέν ανοίγει δι’ αύτούς τοΰ μέλλοντος ή πύλη’ 

Παρδν δέν ίχω, αύριον, δέν θέλω νά έλπίζω’
Τοΰ παρελθόντος τήν πνοήν μακρόθεν αναπνέω, 

ΒΙς μίαν άκραν τής ζωή; σιωπηλός καθίζω,
Κ' ιχιίνην Ενθυμούμενος χωρίς έκείνην κλαίω, 

♦εΰ’ όσοι δέν ήγάπησαν δέν έχουν μνήμην μόνον' 
Τί; δύναται τδν έρωτα ποτέ νά λησμονήση ;

Καί εις τοΰ παρελθόντος τύυ £ν ράκος άπ’ τον χρόνον 
Δεν αποσπά, τό πενιχρόν παρόν του νά ένδύσνι ;

Κ’ έγό» ήγάπησα, άλλά καί αγαπώ είσέτι·
Δεν αύτοχειριάζομαι μέ λήθην άπαισίαν, 

Εάν πετοΰν ακράτητα καί φεύγουσι τά έτη,
Μαζή των δέν λαμβάνουσι ποτέ καί τήν καρδίαν. 

Εί; τήν ώραίαν μου νεκράν πιστός κ’ ε’γώ έμμε'νω.
0 θάνατο; τής εκλείσε τό ανθηρόν της στόμα, 

Κ’ ενώ μέ πόνου δάκρυα τό μάρμαρόν της ραίνω,
Έκείιη δέν άπέθανε— τήν αγαπώ ακόμα 1 

ΑΧΙΛΑΕΤΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

ΧΡΟΝΙΚΑ.
‘Ο τερπνότερο; μην τής άνοίξεως, ό Μάιος, τε

λεί σήμερον τήν πρώτην του συνεδρίασιν πόσον ή 
φόσις είναι μαγευτική ! οποία ποικιλία ουρανίου 
μειδιάματος- ή αηδών προαναγγέλλει τήν δύσιν καί 
τήν ανατολήν τοΰ ήλιου, ή σελήνη χρυσόνει διά τών 
άκτίνων της τήν ηρεμούσαν θάλασσαν. Εξελθε είς τά; 
έξοχά;, αθώα κόρη, ρίφθητι έπί τοΰ φυσικού τάπη- 
τος τή; χλόης, σύλλεςον τά ένθεν καί έ θεν διε
σπαρμένα άνθη· έδώ κεΐται ή άνεμόνη, έκεϊ τό 
εύφρόσυνον καί αφελές ϊον, μακρύτερα τό άχαρι 
γαρόφαλον, πλησίον ή εύοσμος λεβάντη μετά τής 
άκαλήφης (τζουκνίδος) καί τή; μυρσήνης· θαύμα- 
σον τό εύλύγιστον καί λευκόν ρόδον τοΰ Μαίου, άλ
λά μή θέτγ,ς χεΐρα ίερόσυλον έπ’ αύτοΰ. ζΗ πανη
γύρι; ήρχισε, τό τύμπανον κρούει τόν ύμνον· ό 
μόσχο; ό σιτευτός θύεται σήμερον, πλούσιοι καί 
πτωχοί, γέροντες καί νέοι, σύνελθετε, κλίνατε γό
νυ έμπροσθεν τοΰ Βάκχου καί τής Τερψιχόρης.

‘Ως και αύτά τά πτηνά δέν μένουσιν αμέτοχα 
τής άγαλλιάσεως· κάτωθεν τών άμυγδαλεών, ό έξ 
εύγενών καταγόμενος κορυδαλδ; άγάλλεται, 
τό παρελθόν διά στεναγμών ένθυμούμενος· έκεϊ τό 
νεώταταν στρουθί ον, άμε'ριμνον καί πηδηχτόν 
κελαδεϊ ροδοπαΐζον μέ τό παρόν του· μικρότερα 
τό άστατον, άλλά ζωηρόν όρτίκιον, διαβαίνει 
ρύακας,άναβαίνει όρη, καί διά νά θαυμάστε] τό κάλ
λος καί τό εύλύγιστον υψιπετών πτηνών, κινδυνεύει 
νά πέση εϊς τούς όνυχας των· μόνο; ό συκοφάγος 
αμέριμνος καί μελαγχολικός, περιφρονεΐ τόν θάνα 
τον, ώ; νά έλεγε- ματαιότυσ ματαιοτ/μωκ, τά πάντα 
Ιΐαταιότη<:. Πρός τδ βάθος τής κοιλάδος πέτα ή 
παραπονεμένη νυ κτερί ;, λάθρα είσδύουσα είς τόν 
κήπον δεά τών προσπαθειών τής γλαυκός· τά 
αισθήματα ευκόλως δέν λησμονοΰνται.

Η ΐίρμούπολις έστειλε πρό τίνος καεροϋ εις τήν πρω
τεύουσαν τούς δύο έπί καλλονή αντιπροσώπου; της· ή 
μία έμενεν εί; Πειραιά καί έφερε τήν μεταξύ τών ςένων 
στάσιν, ή άλλη κατωκησε τάς ’Αθήνας· ό πυρετός 
θν ή παρουσία των έπροξένησεν εϊς τήν νεολαίαν 
ήτο σφοδρός, άλλ’εύτυχώς τό ξηρόν κλίμα τών ’ Αθη ■ 
νών δέν είναι επιδεκτικόν τής νόσου ταύτης, καί 
ολιγοήμερο; ΰπήρξεν ή διάρκεια της. Οί αντιπρό
σωποι τή; ‘Βρμουπόλεως δέν άνέβησαν ώ; οί βου- 
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λ-υταί τό βήμα, αί συνεδριάσει; των έγένοντο εν
τός πολυτελών αιθουσών, οί λόγοι των ήσαν πει
στικοί, καί εύτυχεϊς λογίζονται οί λαβόντες τά; 
προτιμήσεις. Είς κομψός νεανίας μή εύτυχήσας νά 
λάβη μέρος είς τάς συνεδριάσεις των, είμή τήν 
τελευταίοι» ήμέραν τή; άναχωρησεώ; των, αφού τού; 
εγκαρδίους ασπασμού; του δί ανθοδέσμης άπέστει- 
λεν, άνέκραξε θά άποθάνω πάντοτε έλπ ί- 
ζω ν.

Οί χοροί τή; Λέσχης έκαμ.ον καί τινας εύτυχεϊ; 
Ίδού τό ρόδον τοΰ Φεβρουάριου εντός ολίγου εκλεί
πει ε’κ τοΰ άνθώνος· εύχόμ.εθα ώστε τό έτος τοΰτο 
νά δοθώσι πλειότεροι καί ή εύτυχία νά έκταθρ είς 
εύρύτερον κύκλον. Ετελέσθησαν πρό τινων ημερών 
μεγαλοπρεπώς οϊ γάμοι τής Κ. Μ. Τυπάλδου μετά 
τοΰ αξιωματικού τών ’Επιτελών Κ. ‘Ρώμα· τό αν
θηρόν τοΰτο ζεΰγος είθε μακμοβίω; καί εύτυχώς τόν 
βίον διαγάγοι. Είς τήν οδόν τών Πατισίων όπου 
γίνεται συνήθως ό περίπατος, τινές τών Κυριών μετά 
τήν δύσιν τοΰ ήλιου έξερχόμεναι,καλύπτουσι τό πρό
σωπόν των μέ μαΰρον πέπλον τί σημαίνει τοΰτο ; 
φοβούνται μήπως αί ακτίνες τών θέλγητρων των 
προσβάλωσι τούς διαβάτας ; Καί άλλη Άμαζών έξ 
άνατολής παρουσιάσθη εί; τόν όριζοντα τών’Αθηνών 
είναι γλαυκώπις* τό λοξοειδές βλέμμα της είναι 
ζωηρόν, θαυμάσατε την έρασταί τοΰ ώραίου, ραντί
σατε αύτήν μέ ρόδα· γεωμέτραι τών τριόδων άπο- 
συρθήτε . . . παραχωρήσατε τά πρωτεία είς τούς 
ιππόΓας· τής άνωτέρα; περιωπή;’ τό μήλον τής έρι- 
δος ρίπτεται εντός ολίγου· μείνατε θεαταί τή; κω
μωδίας. . . .

0 συρμός είναι ή τροφή τοΰ ώραίου φύλου, άπαν 
κατά δύναμιν ακολουθεί αύτόν ένιαι τών Κυριών 
καλλωπίζονται έχουσαι πρό οφθαλμών τά σχέδια 
τών Παρισίων, καί έκ τούτου ή κοινή παρδιμία, έν- 
δύεται ώς φιγουρίνι· δ νεωτερισμός έν ’Αθήναις έπα- 
σχολεϊ τό έτος τοΰτο πλέον τήν κεφαλήν τώνΚυριών 
ή τό σώμα’ ούτως αί μέν κοσμούνται a la felix 
άλλαι πάλιν ;ι la valoie · είς τόν καλλωπισμόν των 
έν γέν;ΐ μεταχειρίζονται τήν κόνιν (πούνδρα) κοινώς 
λεγομένην καί μόνον αί άνθηραί κόραι δέν χάμνουσι 
χρήσιν αύτής- οί Κύριοι φέρουσιν έπενδύτας μακρού; 
τούς οποίους εύφυώ; Ελληνίς τις ώνόμασε a lapro- 
prietaire.

Η Βουλή συνεδριάζει καθημερινώς, έπιψηφίςουσα 
τά νομοσχέδια τά όποια τό ΰπουργεϊον καθυποβάλ- 
λει, άν τινες θελήσουν νά άντιπολιτευθώσι, τό τής 
διαλύσεως τών Βουλών διάταγμα φαγκρίζει είς τόν 
κόλπον ενός ΰτλνργοΰ. — Η άνάκρισι; κατά τοΰ 
Σπόρου Μηλίου είσέτι δέν άποπερατώθη, ή Γερουσία 
δραστηρίω; έργάζετατ έκεϊ ό Κ. Χρηστίδης έπί κε
φαλή; τής άντιπολιτεύσεως ακολουθεί τόν ΰπουργόν 
τών Οίκονομίκώ^ βήμα πρός βήμα καί τά νομοσχέ
διά του αναλύει συζητών.

‘Η πόλις τοΰ Πειραιώς εύγνωμονεΐ είς τόν Ναύ
αρχον Βαρβιέ-δέ-Τιτάν διά τόν καλλωπισμόν τόν ό
ποιον έν αύτή έττήνεγκεν· αι μεγαλήτεραι οδοί έλι- 
θοστρώθησαν, τά ετοιμόρροπα έρείπια καί καφφενεΐα
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δρον -όν περιορισμόν τή; ναυτικής ‘Ρωσσικής δυνά- 
μεως ε’ν Σεβαστουπόλεί’ ή δέ ‘Ρωσσία άπορρίψασα 
τήν «ί-ησίν των άντεπρότεινε τήν έλευθέραν είσοδον 
• ών πολεμικών πλοίων δλων τών Ευρωπαϊκών δυνά
μεων είς τόν Εΰξεινον εϊς τό άνατολικόν άκρον τοϋ 
Εύςεινου, ύπό τά τείχη πόλεως πανωχυρωμένης, 
βομβαρδισμό; καί άντιπυροβολισμός άπό τε θαλάσ
σης καί άπο τής ξηρά; αδιάκοπος, έπί ήμέρας είκοσι 
εςοόοι φονεκώταται, μερικαί πρός κυρίευσιν ένεάρών 
άμοιβαϊαι έφοδοι, θάνατος, καί αίμα, καί πϋρ και 
σίδηρος έπλήρουν τάς ώρας τής ήμέρας. Βεβαίως 
έάν τι; άνίστατο μετά πεντακόσια έτη πόσους δέν 
ήθελεν εύρεϊ τούς δυσπιστοϋντας είς τήν διήγησιν 
τοϋ ήρωϊσμοϋ καί τών κατορθωμάτων τών δύο δια- 
πολέμων μερώ» ; Καί δμω; ό κάλαμος άδυνατεΐ νά 
περιγράψη άκριβώ; καί πιστώς τόν ενθουσιασμόν και 
τήν ανδρείαν τών στρατιωτών τών πολεμίων. Καί 
ό επιτιθέμενος θαυμάζει τήν ανδρείαν τοΰ αμυνόμε
νου καί ό αμυνόμενο; τήν καρτ;ρίσν τοϋ επιτιθεμέ
νου, τό δέ πεδίον τή; μάχης, βαπτόμενον αϊματι 
καί σκεπαζόμενον άπό πτώματα, μαρτυρεί, δτι ό 
Θεός δέν θέλει έπί τοΰ παρόντος τήν καταστροφήν 
ούδενός, διότι καί τοΰ μέν καί τοΰ δέ ή ΰπαρξις 
ύπάοχει πολύτιμος είς τήν πρόοδον καί τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ ανθρώπου, τοΰ άγαπητοϋ καί έκλε- 
κτοϋ τούτου πλάσματος τοΰ Θεού. Αφ’ έτέρου δ
μως καί αί έν Βιέννη διαπραγματεύσεις, τόν αύ
τόν φέρουσαι τοΰ αμφίβολου καί άναποτελέστου 
τύπον, πρόκεινται δίδαγμα περιφανές έξ ούρανοΰ, δτι 
έν αύταΐς, μ’ δλην τήν μεγάλην πρός ειρήνην έπι- 
θυμίαν, δέν έτέθησαν αί βάσει; αί ακλόνητοι καί εύ- 
ρεΐαι, έφ’ ών πάσα μέ» φιλοδοξία, δσω καί άν ή 
μεγάλη, δύναται νά στήριξή πόδα βαρύν, πάν δέ 
συμφέρον δύναται νά εύρη οίκε.αν καί ευρύχωρου 
θέσιν. Ο Κύριο; φωτίσαε τόν αγαπητόν αύτοΰί άλλ’ 
έάν πέπρωται ή περαιτέρω χύσις τοϋ αίματος καί τό 
μάταιον τών ειρηνικών αγώνων, γεννηθεί ιοί τό θέ
λημα τοϋ Θεοϋ ! Παρηγοριάν δέ άς ευρωμεν έν τη 
άπείρω Αύτοϋ άγαθότητι, ήτις δέν έγκαταλείπει 
ποτέ τό πλάσμα Αύτής, άλλά καί έκ τών δυστυ
χημάτων αύτών γινώσκει νά φέρη μείζονα ωφέλειαν, 
καθώς έκ τοϋ σηπωμένου κόκκου τοϋ σίτου προάγει 
άπειρου; άλλους εύθαλεΐς στάχυας, καί καρπόν τρο- 
φοδότην άφθονον.

Παρά τόν κατά τής Σεβαστουπόλεως ή τών οχυ
ρωμάτων αύτής τών άναριθμήτων καί άπεράντων εί- 
κοσαήμερον βομβαρδισμόν, καί τάς έν Βιέννη συνεν
τεύξεις, διακοπείσας έσχάτως άκάρπους, σπουδαίου 
γεγονός ϋπήρξεν ή είς ’Αγγλίαν κάθοδος τοϋ Αύτο- 
κράτορος τών Γάλλων Ναπολέοντος Γ'. μετά τής 
αύτοκρατείρας Αύτοϋ. Αί έφημερίδες πληροϋνται λε
πτομερέστατων περιγραφών τής πανηγυρικής υποδο
χής τοϋ άνδρός καί τών είς τόν σύμμαχον ‘Ηγε
μόνα άποδοθεισών τιμών, άληθώς εξόχών ό Αυτό- 
κράτωρ Ναπολέων έδέχθη καί τό ύπέρτιμον τών 
αγγλικών παρασήμων τήν περικνημίδα, περιδεθει- 
σαν αύτώ ίδιοχείρως ύπό τή; Βισιλίσσης. Τό Αύτο- 
κρατορικόν ζεϋγος υγιές έπανήλθεν είς Παρισίους.

κατεδαφίσθησαν, ή έμπροσθεν της ‘Αγία; Τριάδος 
δύσμορφος πλατεία μετε-,λήθη εϊς θαυμάσιον ’Αγ
γλικόν κήπον, δλα δέ ταϋτα έγιναν διά τοΰ Γαλλι
κού στρατού- κατεσκευάσθη προσέτι καί μ.έρο; κομ- 
ψον έσωθεν τοϋ κήπου δπου δίς τής έβδομάδος παια
νίζει ή Γαλλική μουσική’ ό δημαρχεύων πάοεδ.ος 
Κ. ‘Ρετζίνας κα'ι τό δημοτικόν συμβούλιον συνετέ- 
λεσαν δραστηρίως είς τήν αποπεράτωσή τής εργα
σίας ταύτης.

Τό υπουργείου τής νοημοσύνης καί τών φώτων 
ήμερα τή ήυέρα πολλαπλασιάζει τόν αριθμόν τών 
υπουργικών οργάνων του. Εκτός τοϋ Πρωινού Κήρυ- 
κος, τοΰ Λαού, τής ’Εθνικής, ιδού ή χαριτόβρυτος 
Φήμη ρίψασα τήν σάλπιγγά της λαμβάνει τό δόρυ 
καί τήν ασπίδα’ καί ώς ατρόμητος άμαζών τής Κα
λαμπάκας, προσκαλεΐ τάς συναδελφάς της νά έκ- 
στρατεύσωσι κατά τοϋ Γενικού Ταμείου (διαρκείς 
χειροκροτήσεις) άγοΰ ή άζιέραστος χαρίεσσα Φή
μη διά των ιδιαιτέρων επισήμων άλ ίηλογραφιων 
της έχ Βιέννης·, έ£ Αγγλίας, ίχ Γαλλίας, μάς 
έδωκε τάς θετικωτε'ρας πληροφορίας περί τής πηώ 
σεως τής Σεβαστουπόλεως, περί τής αιχμαλω
σίας τοΰ δουχός Μιχαήλου, τοΰ θανάτου τοΰ 
Μεντΐ,ιχωγ, τής καταστροφής τοΰ πύργου Μα- 
λαχώφ χαί των φρουρίων τοΰ Κωνσταντίνου και 
τοΰ Λοιμοκαθαρτηρίου, ή δέ ύπόληψις τήν όποίαν 
χαίρει εις τε τό εξωτερικόν καί τό εσωτερικόν διά τό 
αληθές τών ειδήσεων (καί δικαίως) παγιοΰται, δρέπει 
την σήυερον νέας δάφνας: ε’ξιστοροϋσα τά άθλα τοϋ 
υπουργείου ίδού τι λέγει’ « ικανοποίησε πολλούς 
η τούς οποίους τδ παρελθόν είχεν αδικήσει, περιέ 
» θαλψεν κατά τό δυνατόν τού; άγωνιστάς καί τά 
π ορφανά, εξόντωσε τήν ληστείαν τήν όποίαν οί έχ- 
» θροί τοϋ θρόνου είχαν φέρει είς τά πρόθυρα, έ- 
» στρεψε τού; όφθαλμούς του εις τό εσωτερικό· 
» τοΰ Κράτους, έλάμπρυνε τήν εκκλησίαν, άλλά τί 
» πρώτον καί τί δεύτερον νά έξιστορίση τις, μήπως 
» καί αύτοί οΐ κατήγοροι δέν βλέπουσι τά καλά 
» τού παρόντος, μήπως είναι τυφλοί καί δέν βλέ 
χ πουσινδτι τό παρόν δέν ήλθεν ώς τδ παρελθόν,ϊνα 
λ καταλύση τόν νόμον ; Διά ταϋτα πάντα νομίζο- 
» μεν δτι τό παρόν δικαίως ευλογεί ται ϋπό τοϋ 
» έθνους, δικαίως χαίρει τήν έμπιστοσύνην τοϋ Βα- 
» σιλέως. »

’Ολίγας γραμμάς κάτωθεν τοϋ άρθρου τούτου 
ειδοποιεί οτι συσταίνεται φρενοχομεϊον διά τούς 
πιίσχοντας είς Αθήνας.

Από τής εποχής τών τελευταίων Χρονικών με'χρι 
τής παρούσης ώρας ό πόλεμος και ή ειρήνη ήμιλ- 
λώντο τήν τής προτιμήσεως πάλην. Κς;τά τά τε
λευταία'φαινόμενα, φαίνεται, οτι αΰτη ύπέκυψε» είς 
τήν όρμ,ήν έκείνου, εί καί μή ένεγκόντος καί τούτου 
μένα τι καί τελειωτικόν άποτέλεσμα.

Ενώ περί τόν πράσινον τάπητα τής Βιέννης έγέ
νοντο επιθέσεις καί αντεπιθέσεις λόγων, μάχαι χαρ
τιού καί κονδυλίων, λεπτότητος δέ καί νοητικής 
κομψότατος επιδείξεις, διότι ή μέν Γαλλία καί Άγ 
γλία έκ συμφώνου έπρότεινον ώς πρός τόν τρίτο»

Εν τη Τουρκία κατά τάς έσχάτας ήμέρας έγένετο 
σπουδαία μεταβολή'. Τόν ‘Ρεσσίτην έκπεσόντα διε- 
δέξατο ό Αλή Πασάς είς τήν Βεζυρίαν καί τούτον 
είς τό έπί τών έξωτερικών ύπουργεΐον ό Φουάτ Εφ 
φένδης, άμφότεροι έγνωσμένοι έπί ίκανότητι καί 
παιδ-ία, προτιμώντες δέ τήν Γαλλικήν συμμαχίαν 
τής Τουρκίας άντί πάση; άλλης.

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.
Δημοσιεύσαντες πρό τινων ήμερων τήν εικόνα τοϋ 

Αύτοκράτορος τή; ‘Ρωσσίας ’Αλεξάνδρου Β'. δη- 
μοσιεύομεν σήμερον καί τήν τής Αύτοκρατείρας, 
δανειζόμενοι αύτήν έκ τής άγγλικής είκονογραφική; 
έφημερίδος. ‘Ο θεωρών τήν εικόνα αύτήν δέν δύ
ναται νά μή δμολογήση, ότι δέν έλάνθασαν είς τό 
έλάχιστον οί διά τή; γραφίδα; διακεκριμένον πρό
σωπον παραστήσαντες αύτήν κιί αξίαν άλως κά
τοχον τής ύψηλής θέσ;ω; είς ήν θε'οθεν έ-.λήθη. 
‘Η νέα αύτοκράτειρα. ΓερμαΊς τό Γένος, θυγάτηι 
τοϋ άποθανόντος Λουδοβίκου Δ -. Λουκά; τοΰ Εσσ έ 
γεννήθη τήν 8. Μαΐου 1824· Ηδη καί πρό τής 
νυμφεύσεως αύτής εσχε φήμην γυναικός έξοχου έν 
τή Εύ.ώπη, καί τό έξοχον τοΰτο προητοίμασεν αύ 
τή τόν ίσχυρώτερον αύτοκρατορικόν θρόνον τής ύφη

Τά Γαλλικά ςφατεύματα συγκεντροϋνται έν Κων- 
σταντινουπόλει, δπου εφθασαν καί μέρος τών Σαρδι- 
κών, έ ώ άφ’ έτέρου πρός βορράν στόλος ακαταμά
χητος καί κολοσσιαίος εισπλέει είς Βαλτικήν, όπως 
έπιχειρήση κατά φρουρίων κνρυχθέντων άπορθήτουν 
καί καθ’ ών μάτην έπεβούλευσεν άλλος στόλος έπί- 

|σης ίσχυρ ς, κατά τό λήξαν έτος, 

λίου. Δεχθεΐσα τό ορθόδοξον δόγμα κ»ί βαπτι-θεΐ- 
σα, ή αύτοκράτειρα Μαρία άπέδειξεν έιυτήν, ώς 
κάλλιστα εννοούσαν τήν αποστολήν αύτής. ‘II μετά 
τοϋ ’Αλεξάνδρου συζυγία αύτής ποό ειται παρά
δειγμα περίδοξο^ άρετής καί άγάπης συζυγικής. Έκ 
τής ένώσεως ταύτης πολλά ήδη τέκνα έγεννήθησαν 
ών ζώσινάρρενα μέν τέσσα.α καί θήλυ’εν. ‘Η ‘Ρωσ
σία πάντοτε ηύτύχησεν εί; γυναίκας ήγεαο·ίδας, 
διότι άπό τή£ “Ολγας, πρώτης δεχθείσης τόν Χρι
στιανισμόν καί χαραξάσης τήν θεόθεν πεπρωαένην 
πορείαν τοΰ ‘Ρωσσικοϋ έθνους, έπί τοΰ θρόνου είδο ■ 
μεν πλείστας άλλας, ε’ν αϊς μάλιστα'τήν Ανναν 
καί τήν Αικατερίνην Β'. φι"'ο εικούσας τό βήμα 
κατά τών περεδοξοτέρων καί έμβριθεστέρων τοΰ κό
σμου Βασιλέων.

42*
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ΠΟΙΚΙΛΑ.

Την 31 Μαρτίου 1855 ενώπιον τίνος τών έν 
’Αγγλία δικαστηρίων, έδικάσθη νέα τις εύγενής καί 
πλούσια, όνόματι Αμαλία Φραγκίσκα Γόρδων δέ 
Βαγγούρει, κόρη Βαρόνου τίνος, κατηγορουμένη ότι 
δεινώς καί άπανθρώπως έκάκωσε και έβασάνισε ένα 
ίππον της.

Άφοΰ άνεγνώσθη τό κατηγορητήριου ή Κ. Γόρ
δων έδηλωσεν ότι, αν καί τά πραγματικά γεγονό 
τα έφ’ ών ή κατηγορία στηρίζεται, εΐσ'ιν έξωγκωμένα, 
ύποκύπτουσα όμολογεϊ έαυτήν ένοχον, και ότι είναι 
ανωφελές νά εμβωσιν εί; λεπτομερή αύτών εκθεσιν 
αναμένω τήν άπόφασιν του Δικαστηρίου, είπε, και 
έτοιμη είμαι νά πληρώσω παραχρήμα τό έπιβληθη- 
σόμενον είς εμέ πρόστίμον, όσης ποσοτητος καί αν 
ήναι.

0 Κ. Άλφρέτος Ριχάρδος αντιπρόσωπος τής 
προστατευούσης τά ζώα εταιρίας, μ.ή βιάζεσθε, ά- 
πήντησεν έάν τό Δικαστήριον δέν λάβη γνώσιν τών 
γεγονότων, δέν θέλει δυνηθή νά έκτιμήσρ καλώ; 
τόν χαρακτήρα τή; πράξεως, και νά έπιβάλη άνά 
λογον αύτή; ποινήν, ’ίδού τά γεγονότα’ τήν 23 Φε
βρουάριου 1855 ή Κ. Γόρδων έπανήρχετο άπό πό- 
λιν τινά είς Βαγγούρστ τήν κατοικίαν της’ τήν η
μέραν έκείνην έπεσε πολλή χιών’ δ δε ίππος τή; 
άμάξης τη; έδυσκολεύετο νά περιπατά? ανυπόμονο; 
διά τήν βραδύτητα ταύτην ή Κ. Γόρδων κατεβη τοΰ 
όχήματο; καί κατέφερε διά ράβδου πολλά κτυπή
ματα εϊς τήν κεφαλήν τοΰ ζώου, καί είσήγα.ε μεθ' 
όρμή; τήν άκραν τή; ράβδου εί; τού; ρώθωνας καί 
τό στόμα του. Κατά τήν οδοιπορίαν ταύτην έμεινε 
δύο καί ήμίσειαν ώραν εί; μ:ρο; τι πρό;άνάπαυσιν 
κατά δέ τό διάστημα τούτο ό ίππο; έμεινε δεδεμε- 
νο; είς κιγκλίδας άνευ ιπποσκευή; καί σκεπάσματα, 
έκτεθειμένος εί; τό σφοδρόν τή; ήμερα; έκείνης ψύ
χος. Επανελθοΰσα εί; τήν οικίαν τη; ή Κ. Γόρδων 
έκραξε τόν ιπποκόμον τη; καί κρατούσα μαγειρικόν 
μαχαίριον τώ είπε κ κράτησε τόν ίππον άπό τήν 
κεφαλήν διά νά τόν διορθώσω έγώ κατά τήν επιθυ
μίαν μου’.» ό ιπποκόμο; προβλέπω? τό άποτέλεσμα 
ήρνήθη νά ύτίακούσρ, άλλ ή Κ. Γόρδων δραζασα 
μεθ’ όρμή; διά τή; αριστερά; τού; χαλινού;, έμ- 
.πηξε κατ’ έπανάλχιψί.ν διά τή; έτέρας τήν λεπίδα 
τοΰ μαχαιριού είς τοΰ; ρ όθωνας καί τό στόμα τοΰ 
ζώου καί άρκετόν αίμα έρρευσεν* όμοια τραύματα 
έπέφερε κάτωθι τής ούρα; τοΰ ζώου.

Εί; ταύτα ή Κ. Γόρδων άπήντησε τί έξής.
Ο ίππο; αύτός ήν άτίθασσο; καί συνεχώς άνωρ- 

Οούτο’ μ’ έσυμβούλιυσαν διά νά διορθωθή τό σφάλ
μα του νά έπιθέσω πυρακτωμένου σίδηρον έπί τών 
δπλων του ή νά τόν διατρυπήσω καϊ νά έπιθέσω τε- 
ρεβινθίναν· ομολογώ ότι σκοπόν είχα νά θεραπεύσω 
τό ζώον άφου τό έ τραυμάτισα, άλλά δέν δίδω τόν

λόγον δι’ θν δέν τό έπραξα· έν τούτοι; δέν θά επα
ναλάβω ο,τι έπραξα, έάν τό έπραξα άδίκω;, έπα.α- 
λαμβάνω ότι είμαι έτοιμη νά πληρώσω τό πρόστι
μου δπερ τό Δικαστήριον κρίνει δέον.

Πτόστιμον διά πλουσίαν Κυρίαν ώς ή Κ. Γόρδων, 
είπεν ό Κ. ’νιλφρέδο; Ριχάρδο; είναι ποινή γελοία· 
έάν ποτέ έπαρουσιάσθη περίστασις κατάλληλο; διά 
νά έπιβάλρ τό Δικαστήριον φυλάκισιν είναι ή προ
κειμένη.

’Αφού τό Δικαστήριο? έξελθόν παρ-τήρησε τό 
ζώον έπανήλθεν είς τό άκροατήριον ό δε Πρόεδρος 
είπε τά έξής· « Κ. Γόρδων, οί Δικασταί ούδέν πα· 
ρημέλησαν διά νά έκτιμήσωσιν ώς έδεε τήν ύπόθεσιν 
έν τούτοις μετά μεγάλη; λύπης είναι υποχρεωμένοι 
ν’ άπορανθώσιν δτι με ιεχετρίσθης τόν ίππον μετά 
σκλνρότητο;· άλλά καθ’ ά εξέθεσα; ύποθέτομεν δτε 
πιθανόν συμβουλευθεΐσα έπί τών ελαττωμάτων τοϋ 
ίππου σου, άγροίκους, βαρβάρου; καί κακώς άνα- 
τεθραμμένου; άνθρώπου;, ένέδωκας είς τά; κακάς 
συμβουλά; των, καί οτι αί ψυχικαί σου διαθέσεις δεν 
σέ ώθησαν είς τούτο- έν τούτοι; βιαιοπραγίαι τοι- 
αύται δέν πρέπει νά μείνωσιν άτιμώρητον θέλετε 
λοιπόν πληρώσει 500 λίοας (12,500 φράγκα) πρόσ- 
τιμον, άλλως θέλετε όδηγηθή είς τήν φυλακήν έπί 
ενα μήνα.

‘Η Κ. Γόρδων λαβοΰσα έκ τοΰ βαλαντίου της Sv 
τραπεζικόν γραμμάτων χιλίων λιρών τό εδωκεν είς 
τόν Γοαμματέα τοΰ Δικαστηρίου καί άφοΰ ελ.αβε 
τό περιπλέον, άπεμακρύνθη με μεγάλην αδιαφορίαν.

0 λόρδο; δικαστή; Χώλτ παρέπεμψεν είς τήν 
φυλακήν αγύρτην τινά όχλαγωγόν δστις έλεγεν έαυ- 
τόν άπεσταλμένον τοϋ Θιθϋ καί έξηπάτα ουτω τούς 
αγαθού; αστού; τοΰ Λονδίνου. Ίή ύστεραία έτερος 
άγύρτης όπαδο; τού φυλακ-.σθέντο; προφήτου πα
ρουσιάζεται ft; τόν οίκον τοΰ λόρδου καί ζητεί νά 
όμιλήση εί; τήν έξοχότητά του, άλλ’ οί ύπηρέται τόν 
άποκροόουσι λέ- οντες δτι ό κύριό; των, κακοδιά
θετο; ών, δεν έδέχετο. « Είπέτε εί; τόν Μυλόρδον 
δτι έρχομαι έκ μέρου; τοΰ Θεού» είπεν άνθιστάμενος 
αύτός/ 'ό Θαλαμηπόλο; έδωσε τήν είδησιν ταύτην 
είς τόν κύριόν του καί ούτος τόν διέταξε νά είσα- 
γαγη τόν άνθρωπον. « Τί ζητείς; ήρώτησεν ό άρχι- 
δικαστή; είσελθόντα τόν αγύρτην. — Ερχομαι άπό 
μέρους τοΰ Θεού δστι; μέ έπεμψε πρός σε νά σε δια
τάξω νά ίλευθερώτρς άμέσως τόν Ατκινς τόν εκλε
κτόν του, τόν όποιον σύ έφυλάκισες. — Είσαι, φίλε 
μου, ψευδή; προφήτης καί αναίσχυντο; ψευστης, τού 
άπεκρίθη ό δικαστής, διότι άν ό Κύριος σοι εδιδε 
πράγαατικώς τήν έντολήν ταύτην, ήθελε σε διευθύ
νει εί"; τόν εισαγγελέα, διότι έκείνο; γνωρίζει δτι 
δέν έχω έξουσίαν έγώ ν’ άπολύω δεσμώτας, άλλά 
μόνον νά φυλακίζω. Χρώμενο; λοιπόν τής έξουσίας 
μου ταύτης θέλω σέ στείλει άμέσως νά κάμγ,ς συν
τροφιάν μέ τόν φίλον σου. Και ουτω; εποίησε.

ΑΝΕΛΠΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.

Πρό τίνο; καιρού οί συχνάζοντες τό ξενοδοχεϊον 
τοΰ Κ. 11 . . . . , εις Βορδώ, παρετήρησαν μέ έκ- 
πληξίν των δτι γέρων τις υπότροφος τοΰ καταστή
ματος, δέν έφάνη πρό τριών ημερών, καί ή δι’ αύτόν 
προσδιωρισμένη θέσις έμενε κενή. ‘Η απουσία αύτη 
έμελλε νά τούς έκπλήξη τόσω περισσότερον, έφ'δσον 
ό υπότροφος, πρό είκοσι χρόνων, δέν έλειψε ούδέ 
μίαν μόνην ήμέραν, έρχόμενος καί λαμβάνων τό γεΰ- 
μά του είς τήν ιδίαν ώραν.

0 Κ. Η . . . , ό όποιας διεδέχθη τόν πατέρα 
του πρό δέκα έτών, ένθυμεΐται τόν άνθρωπον τού
τον ακόμη άπό τής παιδικής του ηλικίας, καί μ’δλα 
ταϋτα, μέχρι τής έποχής καθ’ ήν όμιλούμεν, δέν 
τόν έγνώριζεν είμή υπό τό όνομα Λαμβέργη;, χω
ρίς νά δυνηθ-ρ ποτέ νά έπιτύχιρ ούδεμίαν πληροφο
ρίαν απ’ αύτοΰ.

0 Κ. Λαμ.βέργη; ήτο γέρων περίπου τών έξή- 
κοντα χρόνων οί εξωτερικοί χαρακτήρές του δει- 
κνύοντε; έτι τήν πάλαι άξΐυθαύμαστον οΰρχιότητα, 
έφερον ήδη τά ίχνη βαθειας λύπης. Μ’ δλα ταύτα ή 
φυσιογνωμία του ήτο πλήρης άγαθότητος καί ή 
ζωηρότης τών μεγάλων γαλανών οφθαλμών του, ή
τον ακόμη διά τήν ήλικίαν του άξιοπαρατήρητος.

0 γέρων δέν ώμίλει ποτέ είς ούδένα, τότε μόνον 
ήκοΰετο ή φωνή του δταν έπεθύμει καί έζήτει τι. 
Εξέλεξεν ώς θέσιν τήν πλέον άπομεμακρυτμενην τρά
πεζαν τή; αιθούσης. ‘II Οέσες αυτή έγνωρίζετο ώς 
άνήκουσα είς αύτόν, καί ούδείς ποτέ έπεχείρησε νά 
τήν καθέξη κατά τήν ώραν καθ’ ήν έπεριυ,ένετο.

Κατά τούς πρώτους χρόνους τής έπιχειρήσεώ; 
του, ό Κ. Η. . . . , ένόμισεν δτς ήδύνατο νά συνδέ 
ση γνωριμίαν μέ τόν συνδιαιτώμενον τούτον, καί 
έζήτησε νά κερδίση έπιτηδεΐως τήν εμπιστοσύνην 
του, προσφορών είς αύτόν τήν ταμβακοθέκην του. 0 
γέρων έόέχθη τήν π.οσφοράν τοΰ ταμβάκου ευχα
ριστών, άλλά έω; έδώ περίωρίσθησαν αί σχέσεις του. 
0 Κ. Η. . . . , παρητήθη έπί τέλους τή; έλπίδο, 
τοΰ νά άνακαλύψ·ρ τι έπ! τοΰ Κ. Λαμβέργη καί πρό 
δέκα χρόνων ηύχαριστεϊτο νά τοΰ προσφέρη τό ταμ- 
βακικόν ρόφημα.

Μεταξύ τών συχναζόντων τό ξενοδοχεϊον τοΰ Κ. 
Η. . . . εύρίσκονιο τέσσαρε; νέοι οϊτινε; είχον 
συσπουδάσει, καί οί όποιοι ήτοιμάζοντο ήδη νά 
έναγκαλισθώσιν έντιμον στάδιον. Δύο μεταξύ αύτών 
ήσαν προσδιορισμένοι διά τόν νομικόν κλάδον, ό 
τρίτος έυελλε νά γενή ζωγράφος καί ό τέταρτο; 
έσπουδαζί μ.ουσικήν. Κατά τήν έκ τοΰ γυμνασίου 
έξοδόν των οί τεσσαρε; φίλοι ήσαν ήνωιαίνοι καί ένε- 
θαρρύνοντο άμοιβ-κίω; είς τούς άγώνά; των. Εγευ 
μάτιζαν τήν αύτήν ώραν μετά τοΰ γέροντος Λαμ,βέρ 
γη, είς τράπεζαν κειμένην όχι μακράν τής ίό'ικής 
του, καί προοιμίαζον τάς μελλούσας επιτυχίας τω. 
διά τής πλέον εΐλικρινούςκαί έγκαρδίου αγάπης, καί 
διά τών πλέον εύθύμων προπόσεων.

‘Η συνομιλία των έφαίνετο ενδιαφέρουσα τόν κα
λόν γέροντα, μειδιώντα συχνάκις διά τά ύπ’αύτών 
σχεδιαζόμενα χρυσά όνειρα τού μέλλοντος. Παρα- 
τηρούντες τό μειδίαμά του, οί τέσσαρε; νέοι, οίτινες 
ήγάπων τδν γέροντα, ήλπιζον δτι ήθελε παραΐτηθή 
καμμίαν φοράν τής είρωνίας του καί τούτο πρό; ώ- 
φέλειάν των, άλλ αύτός ηύχαριστεΐτο μόνον είς τό 
μειδίαμα καί ποτέ δέν τοΐς απεύθυνε τόν λόγον. Οΰτοι 
πρώτοι έπεβεβαίωσαν τήν απουσίαν τοΰ γέροντος, 
έρωτώντες τόν Κ. Η. . . . τί έγεινεν, άλλ’ οδτος δέν 
ήδυνήθη νά τοΐς δώσ-ρ ούδεμίαν πληροφορίαν, μή 
γνωρίζων μηδ’ αύτός τί νά σκεφθ-ρ.

Οκτώ ήμέραι παρήλθον οΰτω καθ’ άς έπερίμινον 
αύτδν, δτε πρωίαν τινά ό Κ. Η.......... , έλαβε πέντε
έπιστολάς διά τών οποίων άνηγγέλλετο ό θάνατο; 
τοΰ Κ. Λαμβέργη Β. . . . , καί τοΰ οποίου ή κη
δεία έτελεΐτο τήν έπαύριον. Αί τέσσαρε; έκ τών 
επιστολών ήσαν διά τού; τέσσαρας φίλους. Τήν α
κόλουθον ήμέραν διευθύνθησαν εί; τό προσδιωρισμέ - 
νον μέρος, συνοδευόμενοι ύπό τού Κ. 11. . . . , καί 
ύπεδέχθησαν άπό άνθρωπον μαύρα φέροντα ένδύ- 
μ.ατα, ό όποιο; τούς ευχαρίστησε, θελήσαντας νά 
συνοδεύσωσι τόν γέροντα είς τήν τελευταία? του 
κατοικίαν. ’Ακολούθως άνεχώρησαν καί οί εξ διά 
τό κοιμητήριον. ότε δέ άπέδοσαν τά τελευταία κα
θήκοντα είς τόν άποθανόντα, οί τέσσαρε; φίλοι θε- 
λήσαντες ν’ άπομακρυνθώσι, παρεκλήθησαν άπό τόν 
μαυροενδεδυμένυν άνθρωπον, δστις δέν ήτο άλλοείμή 
ό συμβολαιογράφος, νά τόν άκολουθήσουν είς τόν 
οικόν του.

Οτε έφθασαν, « Κύριοι, τοΐς είπεν ό συμβολαιο
γράφος προσφέρων είς αύιού; καθίσματα, μοί μένει 
νά έκπληρώσω υπέρ ήμών τά; τελευταίας διατάξεις 
τοΰ γέροντος φίλου μου Κ. Λαμβέργη Β................
’Πγνοείτε βεβαίως μέχρι τοΰδε τίς ύπήρςεν ό άν
θρωπος ούτος, τόν όποιον έσυνγ.θήσατε νά βλέπετε 
δλας τάς ήμέρας*. θέλω λοιπόν σάς τό εξηγήσει. Ο φί
λο; μου Λαμβέργη; ύπήρξεν έξ εκείνων τών δντων 
άτινα ή φύσις δωρεϊ μέ δλα της τά άγαθά. ‘Ωραιό- 
της, περιουσία, προτερήματα ήτο ή προϊς του. Εισ
ερχόμενος εϊς τόν κόσμον ήτο κατάλληλο; διά τό 
παν, ώστε ήθέλησε τό παν νά έναγκαλισθρ καί άπέ- 
τυχε. ‘Η μουσική, ή ζωγραφική, ή ποίησις, ή ια
τρική, τό δίκαιον έπεχειρίσθησαν εναλλάξ καί έγ- 
κατελείφθησαν ύπ’ αύτοΰ, πριν έπιτύχρ τήν φήμην 
ήν ηδχετο. Ή άπάτη άναφανεϊσα μετ’ ολίγον έβύ- 
θισεν τόν φίλον μου είς τήν λύπην.

« Δυσχεραίνω? κατά τών ανθρώπων ύφ’ ών ενομι- 
ζετο παραγνωρισμένος, κατελήφθη ύπό βαθειας με
λαγχολίας καί άπεμακρύνθη τοΰ κόσμου, άφιερόνων 
τήν μένουσαν περιουσίαν του υπέρ τών άτυχων.

« Κατοίκων εί; Βορδώ πρό τριάκοντα χρόνων, 
κατεπράύνε πολλά; λύπας, εξήρανεν αρκετά δά
κρυα. Έτϊλε’ψησε προχθέ; τό έσπερα;, μετά βρα- 
χεΐαν ασθένειαν άλλά κατά τάς τελευταίας του 
στιγμάς, άνεμνήσθη υμών, τών οποίων ήκολούθιι με 
συμφέρον τά μέλλοντα σχέδια. "Ιίθελη-ε νά σάς εύ- 
κολύνρ τά μέσα τής επιτυχία; τοΰ σταδίου δπερ θέ-
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λετε παραδεχθή, συμβονλεΰων ύμάς νά έπιμένετε είς 
αύτό, μή μιμούμενοι ποσώς τό παράδειγμά του 
Μετά τινας ήμέρας θέλω εγχειρίσει εϊς καθένα έξ 
ύμών μερίδα κεφαλαίου έκ χιλίων φράγκων. Καλήν 
άντάμωσιν, Κύριοι, μή λησμονήσετε τόν γε'ροντα 
Λαμβ=ργην. η

Οί τέσσαρες φίλοι άπεμακρύνθησαν ζωηρώς συγ
κινημένοι, πληρόνοντες δίκαιον φόρον εύγνωμοσύνης 
εϊς τόν παράδοξον γέροντα, τοΰ όποιου δέν θέλουν 
λησμονήσει ποτέ τήν μνήμην.

Τρεις ημέρας μετά ταΰτα ήσαν κύριοι τής μι
κρά; των περιουσίας.

(JEx τοΰ Γα.Ι.Ιικοΐ.')

Σ. Φ.

ΓΙΕΡΙ ΓΗΣ ΠΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Κ.ΟΝ1ΟΡ,

Η ιδέα τοΰ έξευρεΐν έκ τής πτήσεως τών σαρκο
φάγων όρνέων μέθοδόν τινα πρός άνύψωσιν καί ςά- 
σιν μετέωρον ανέρχεται είς τήν μάλιστα μεμακρυ- 
σμένην αρχαιότητα, καί φαίνεται ά'-χετος πρός τούς 
νεωτέρους αγώνας τή; αεροστατικής. Κατά τόν 
παρελθόντα αιώνα Σαντιάγος τις Καρδε'νας αύτόχθων 
τής Λίμας αφιέρωσε πολλά έτη είς τήν θεωρίαν τών 
αερίων πιριδρομ.ών τοΰ Κονδόρ έπί σκοπώ νά τάς 
μιμηθή, καί πρός τοΰτο άπέλυσεν όγκον τετράπτυ- 
χο·< δστις υπάρχει καί σήμερον είς τήν δημοσίαν βι
βλιοθήκην τής αρχαίας πρωτευούσης τής Περουβίας 
ό'που κατετέθη υπό τοΰ περιωνύμου ‘Ιππολύτου 
ϊνάνη.

Τρία είδη Κονδόρ είσι γνωστά είς τάς Ανδεις, ό 
τοΰ πρώτου είδους γνωριζόμενο; διά τοΰ όνόιιατο; 
έΙ/ο<ο<γ/όρο, καί ό'στις ιδίως έχρητίμευσεν είς τάς 
παρατηρήσεις τοΰ Καρδένα, έχει μήκος δ.απτέρυγον 
ούχί βραχύτερον δεκατριών η δεκατεσσάρων ποδών. 
Τεφροειδής τό χρώμα παρίστησιν είς τούς αέρας, δ 
ταν τούς διασχίζη διά τών εύοέων αύτοΰ πτερύγων, 
θέαμ,α μεγαλειότατον’ εί.αι δέ κυρίως μεγαλοπρε
πής όταν καταπολ·μ.ή τήν όρμήν τών καταιγίδων. 
Εάν παρατ-έξωμεν τάς μυθώδεις άφη^σεις, καθ’άς 

βοράν έχει συνήθως μόσχους καί άμνάδας μικρά;, 
νομίζομεν βιβαιον δτι άναρπαζει συχνάκι; άρνία 
τρυφιοά άποφέρων αύτά έπί τή; ράχιός του. Ευθύς 
δε μετά τήν αρπαγήν άφικνεϊται ά.ορμών ίσχυρώς 
έπί τώ- ε’ρήμων καρήνων όπου ένδικιτάται καί όπου 
παν είδος βλαστήτεως έκλείπει. ‘Ο τοΰ δευτέρου εΐ 
δους δέν έχει κατά τάς Ανδεις ιδιαίτερον όνομα- 
είναι ταχύτερο; καί γενναιότερος τοΰ Μι-,ροριόρό 

δν έν τούτοι; δεν έξισοΰται είς ίσχύν καί είς 
μέγεθος διότι μόλις τό διαπτέρυγον μή-ος του φθά
νει τούς ένδεκα ή δεκατ.εΐς πόδας. Αί πτέρυγέ;

»/ λ \ ‘ ' «· L « uταυ εχουσι τγρ χοο αν του χαφε* ο του τοιτου ει- 
δους Κονδόρ έχει τήν ούράν καί τά νώτα λευκά, καί 
μόλις τό μήκό; του φθάνει ε’ν.έα μέχρι; ένδ κα πόδ.

Τό δρνε ·ν τούτο έφ’ ιύ λίαν περίεργα παρετήρησέ

τις τών κατοίκων τής Λίμας, είναι μέγα πρόσωπόν 
είς τάς μυθολογικά; καί ιστορικά; παραδόσεις τών 
αρχαίων Περουβιανών. Οϊ Κίχουα έκάλουν έν γε'νει 
τόν Κονδόρ Koicovp έκ τοΰ χούν-χούπ-έδιρ (τής 
κακής άποφοράς τοΰ όρνέου) διά τών ό-ομάτων δέ 
τοΰ Κούχτουρ καί τοΰ ποι'γζα (τοΰ άμερικαναΰ Λέ
οντας) έπί τής βασιλείας τών ’Ινγών, έσήμαινον 
τούς άρίστους. ’Απεκάλουν, φερ’ είπεϊν, τόν αρχηγόν 
τοΰ πολέμου “Λπιον Κονχτουρ, μ-έγαν γόπα, Κούν- 
τονρ Πούσαχ., αρχηγόν τών οκτώ Κονδόρ. κ. τ. λ.

Οί ’Ινδοί άπ-καλούσι Κονδόρ τάς ύψιστα; κορυ- 
φάς τών Ανδεων όπου τά σύννεφα καί οί Κόνδορ 
μό.οι κατοικοϋσι.

Χωρικός τις είσήλθεν είς πόλιν, ίδών δέ τινα δε
σμώτην άπαγόμενον είς τά βασανιστήρια, ήρώτησε 
τήν αιτίαν. Μαθών δέ οτι ό άνθρωπος οδτος ήν. 
πλαστογράφος. — A ! Καλά τό έλ·γα έγώ είς τά 
παιδιά μου ! ίδού τί θά είπή νά έξεύρ-ρ κανείς γράμ
ματα.

Οί συρμοί μεταβάλλονται ώς αί ώραι τοΰ ετονς, 
δυστυχείς, ταλαίπωροι άνδρες. Σήμερον τό ένδυμα 
κόπτεται βραχύ, αΰριον θά κοπή μακράν καί συρό
μενου. Μέγας πέτασσος διαδέχεται τόν μικρόν, καί 
νέον ύφασμα προγράφει πάντα τά λοιπά. Παραδέ
χονται τόν συρμόν χωρίς νά συμ.βουλευθώσιν οΰτε τό 
πρόσωπόν, οΰτε τό άνάστηαα, ό συρμός θεωρείται 
ώς νόμος τοΰ Κράτους, είναι ό έπαχθέστερο; φόρος 
τόν όποιον ή ανοησία ήμών πληρόνει είς τήν απλη
στίαν τών έμπορων καί βιομηχάνων. "ΐδετε τήν γυ
ναίκα ταύτην είναι π"* ουσία, ουραία, υγιής, εύδαί- 
μο>ν, μ.ακαρίζεται παρά πάντων. ’Αλλά ήλλαξε' ό 
συρμός ; Πάσα εύτυχία διαταράσσεται, πάσα ήσυχία 
διακόπτεται μέχρ.ς δτου δυνηθή νά άρ·ρ έπί τής 
κεφαλής τά εμβλήματα τοΰ παμβασιλέω; συρμοΰ.

ήρώτησάν ποτέ κάμηλον τί προτιμά δταν ήναι 
φορτοιμένη, τόν άνήφ ρον ή τόν κατήφορον; Άμή 
τό ίσωμα έχάθη λοιπόν ; άντηρώτησε τό σοοόν τε
τράποδου.

Νέαν τινά χήραν θέλουσαν νά είσέλθη είς δεύτε
ρον γάμον παρεκίνουν οί συγγενείς νά μείνη έν τή 
χηρεία της, έφερον δέ είς αύτήν πρός παράδειγμα 
τήν τρυγόνα ήτις, δταν χάσφ -όν σύζυγον, μένει διά 
βίου μεμονωμένη. Άλλ’ όταν θ λετε νά μοΰ φε'ρη ε 
είς παράδειγμα ζώα, έχάθησαν τάχα αί περιστερά! 
καί οί όρτυγες καί δέν τάς αναφέρετε ; άπεκρίθη 
εκείνη.

0 Α γγλος μεταφραστή; τοΰ ‘Ομήρου, ό διάσηυιος 
Πώπιο; λέγει πού τών συγγραμμάτων του. — Τά 

πάντα ήρεόνησαν οί σοφοί, τά πάντα ε’νόησαν καί διε- 
ξ-γησαν, ούδείς δμως' ποτέ έφαντασθη να έξεταση 
διατί ό κύων πριν ή πλαγιάσγι κάμνει τρεις ή τεσ- 
σαρας γύρους περί τήν κλίνην του- ένφ ό λόγο; τού 
του είναι άπλούστατος. ‘Ο κύων είς τήν φυσικήν 
του κατάστασιν ευρισκόμενος, νομάς ών δηλονότι 
ώς καί τά άλλα ζώα, κατακλίνεται συνήθως έπί έ- 
ρεικών- όπως λοιπόν έξισώση καί καταστήσρ μαλα- 
κήν τήν στρωμνήν του (διότι καί οί κύνες αγαπούν 
τά μαλακά) αναγκάζεται νά κυλισθή πρότερον έπ’ 
αύτής κυλίνδρου δίκην έπειδή δέ ούδέν ζώον λησμο
νεί ποτέ τάς φυσικά; καί ένστικτους έςεις του, διά 
τοΰτο καί ό κύων καί είς τάς αίθουσας φέρεται δπω; 
καί είς τά έλη τοΰ Όταΐτη, τής γής τών πατέρων 
αύτοΰ. Διά τόν αυτόν λόγον καί ή γαλή νομίζει δτι 
κρύπτει τήν κόπρον της ξέουσα διά τών ονύχων τό 
έδαφος ώσεί εύρίσκεται είς τάς άμμους τής Αφρικής 
δθεν όρμάται.

έν ’Αγγλία κατεδιώχθη έμπορός τις ε’πί διαφθο 
ρα έμπορευμάτων, διότι δήθεν άνέμιξε μέ φύλλα 
καπνού φύλλα άλλων φυτών. Άποδείξα; δμως δτι 
οΰτε φύλλον καπνού όπήρχεν είς έκεΐνο τό όποιον 
έπώλει παμψηφεί άθωώθη, διότι τοιαύτην περίπτω- 
σιν ό νόμος δέν τήν έπρόβλεψε.

Γάλλος τις χυδαίος καί μέθυσος έρωτηθείς ποιος 
ήτον ό πρώτος άνθρωπος τοΰ κόσμου (le premier 
homme) — Τό τής Ίαμαΐκής ! άπεκρίθη άδιστά 
κτως. — Ενόμισεν δτι τόν ήρώτων ποιον τό πρώτον 
ρόμ τού κόσμ,ου.

Τώ 1789 αί ταραχαί έν τοϊς θεάτροις τών Πα- 
ρισίων ήσαν σχεδόν καθημεριναί. Εσπέραν τινά έν 
τώ Γαλλικφ Θεάτρφ κατά τήν παράστασιν τής Ιφι
γένειας οί φιλοπάτριδες ή δημοκρατικοί, ήλθον είς 
χείρκς μ.ετά τών αριστοκρατικών έν τφ προσγείφ· 
ύποθέτοντες δέ δτι τά θεωρεία ήσαν πλήρη αριστο
κρατικών οικογενειών ήρχισαν γενικόν μηλοβολισμόν 
κατ’ αύτών. Μεταξύ τών άλλων εύρισκομένη καί ή 
δούκισσα Βιρουν καί δεχθεΐσα έπί κεφαλής μήλον όγ- 
κωδέστατον, άπέστειλεν αύτό τήν έπιοΰσαν πρός τόν 
Ααφαγιέτην γράψασα — Συγχωρήσατε, κύριε, νά 
σάς προσφέρω τάς άπαρχάς τών καρπών τού δημο
κρατικού δένδρου.

Νέος τις φοιτητής τοΰ Πανεπιστημ,ίου τής ’Οξ
φόρδης ύπεδέχθη ήμέραν τινά ένα τών ύπηρετών τής 
οικογένειας του δςτις ήλθεν είς έπίσκεψιν του δπως 
τώ προσφέρω τούς άσπασμούς δλης τής οίκογενιίας.

— Τί "λάμνουν είς τό σπήτι; ήρώτησεν ό νέος, 
τί νέα μάς φέρεις; — Τίποτε σχεδόν, άπεκρίθη ό

υπηρέτης, έκτός δτι ή καυμένη ή γάτα μας έψόφησε.
— Α τό καϋμένο τό ζώον ! καί άπό τί έψόφησε; — 
Από τό στομάχι, διότι έφαγε πολύ κρε'ας. — Καί 
ποιος τής έδωκε τόσον κρέας ·, — Ποιο;; τά καϋ- 
μένα τά τέσσαρα άλογα τής άμάξης.— Καί πώς; 
έψόφησαν λοιπόν καί αύτά;—"Q ! ήθελαν ζήσει 
πολύ τά καϋμένα, άν δέν τά κατακούραζαν φορτό- 
νοντάς τα νερόν. — Νερόν ! καί τί ήθελαν νά τό κά
μουν; — Νά σβύσουν τήν πυρκαϊίν τήν ήμέραν δπου 
τό σπήτι έπήρε φωτιάν. — Θεέ μου 1 καλέ τί μοΰ 
λέγεις; τό σπήτι μας έπήρε φωτιά; καί άπό τί ;
— Από περιστατικού πολύ λυπηρόν, κύριέ μου, καί 
τό όποιον δέν θά συνέβαινεν έάν οί άνθρωποί μας
πρόσεχαν καλήτερα τά κηρία των.—Τά κηρία .των; 

καί τί τά ήθελαν λοιπόν τά κηρία : — Διά τήν κη
δείαν τής κυρίας μητρός σας. — Πώς ! Θεέ μου, ή 
μήτηρ μου άπέθανε καί μόνον τώρα τό μανθάνω 
κατά πρώτον; τοΰτο είναι άκατανόητον 1 — Όχι 
όσον τό νομίζετε· διότι άπέθανεν αίφνιδίως άπό λύ
πην. — Διά τό όνομα τοΰ Θεού ! έξηγήσου λοιπόν, 
είπέ μου άπό ποίαν αιτίαν προήλθεν αύτή ή λύπη;
— "Ω ! καί είχε μέγα δίκαιον, διότι έχασε τόν ά- 
γαθώτερον σύζυγον τοΰ κόσμου. — Θεέ μου ! Θεέ 
μου: τί λ·γεις; άπέθανε καί δ πατήρ μου; — Μά
λιστα, έπεσε ν άπό τό άλογον καί έφονεύθη. . . .

Κυρία τις φιλάρεσκος, άν καί γραία (τί πρός 
τούτο; ) ή.ώτα ήμέραν τινά ένα νέον — ‘Ως πόσα 
έτη οέ βαστά ή ψυχή σου νά μοΰ δώσης ; — Κυρία 
μου, άπεκρίθη έκεΐνος, άρκετά έχετε ώστε δεν είναι 
άνάγκη νά σάς δώσω πλειότερα.

0 πατήρ τοΰ λόρδου ίδλεϋ λαβών μεγίστην άνάγ- 
κην χρημάτων κατέφυγεν είς τόν υιόν του δπως 
παρ’ αύτοΰ οίκονομηθή άλλ’ άπέτυχεν. Άρνηθέντος 
τοΰ υίοΰ έξέρχεται καί ενοικιάζει άμέσως έργαστή- 
οιον ύποδημάτων άπέναντε τή; θύρας τοΰ παλατιού 
τού υίοΰ καί έπ’ αύτοΰ άναρχα τεχνόσημον με τήν 
εξής έπινραφήν « ‘Τποδηματοποιεΐον τοΰ πατρός 
τοΰ λόρδου Εδΰεϋ. » Τό στρατήγημα τούτο ε’πέτυχε 
πληρέστατα, ή άλαζονία παρεχώρησεν δ,τι ή φιλο
στοργία ήρνήθη καί τή έπαύριον τό τεχνόσημον έγέ
νετο άφαντον.

Χωρικός τις πορευθείς πρωίαν τινα είς τόν αγρόν 
του, είς 8ν είχε σπείρει κριθήν, τόν βλέπει πλήρη 
στρατιωτών τής φρουράς τών ’Ελβετών έν Γαλλία 
καί τούς στρατιώτας καταπατοΰντας τούς στάχυας. 
— 0 Βαόιλεύς έπεθεώρει τήν ήμέραν έκείνην τήν 
φρουράν. — Αμα ό Βασιλεύς έπλησίασεν, ό χωρικός 
διαρρήγνυται είς κραυγάς — Θαύμα | θαύμα ! φω- 
νάζων. — Τί έχεις, άνόητε, τφ είπεν αξιωματικός 
τις, καί στριγγλίζεις ούτως ; Αλλ’ δ χωρικός τόν
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σκοπόν του — Χριστέ καί Παναγία μου! τ'ι θαΰμα 
βλέπουν τά ματιά μου ! έξακολουθεΐ φωναζων μέ
χρι; ού άχούσας τέλο; αύτόν ό Βασιλεύς πλησιάζει 
καί τόν έρωτα τί θαύμα βλέπει καί φωνάζει ουτω; 
—Μεγαλειότατε, άπεκρίθη δ χωρικό;, έγι'ο έσπειρα 
κριθήν είς τόν αγρόν μου αύτόν και τώρα βλέπω 
οτι έξεφύτρωσε τάγμα ολόκληρον Ελβετών άντ'ι 
στάχυε; ! 0 Βασιλεύς έγέλασε διά την πονηριάν τοϋ 
χωρικού καί διέταξε νά τόν άποζημιώσωσι.

Γάλλος τις αριστοκράτης έξελθών τοϋ θεάτρου, 
λέγει εις τινα —Φίλε μ.ου, φώναξε τού; άνθρώπου; 
μου. — Δεν έχει τώρα ανθρώπους καί ’ξανθρώπους 
μου, άπεκρίθη αύθαδώς αύτό;· δλοι εϊμεθχ τώρα, 
(ήτον ή εποχή της δημοκρατίας) δλοι ειμεθα ίσοι καί 
άδελφοί. — Λοιπόν, φίλε μου, άπεκρίθη δ εύγενή;, 
φώναξε, σέ παρακαλώ, τούς ίσους καί αδελφού; σου.

Δύο γεωργοί συνωμίλουν περί τής ευτυχίας τού 
έτους καί προοιωνίζοντο λαμπράν συγκομιδήν. ’Εάν, 
είπεν ό είς, αί βροχα'ι αύταί εξακολουθήσουν τά πάντα 
θά ξεφυτρώσουν άπό τήν γήν.— Α ! μήν τό λέγης 
αύτό, άπεκρίθη δ άλλος, μήν τό λέγης, φίλε μου, εΐ; 
έμέ, δ δποΐος έθαψα ώς τώρα δύο συμβίας.

‘Ο άνθρωπός οφείλει νά βαδίζη πρός τήν κάτι 
κτησιν της προσωπικότητά; του, καί πρέπει ή άνά- 
πτυξίς του νά ήναι ίδιον αύτοϋ έργον.

Σμικρότατα κεφάλαια άπαιτοΰνται, λέγει δ Λα- 
βρυέρος, διά τήν εύγένειαν τών τρόπων· άλλ’ είναι 
ανάγκη μεγάλων διά τήν εύγένειαν τοϋ πνεύματος· 
ό δέ'Ροχεφουκώς ώρισεταύτην, είπών δ'τι συνίσταται 
είς τό λογίζεσθαι τά έντιμα καί αβρά.

ζΟ πλούτος είναι διά τήν άρετήν δ,τι ή αποσκευή 
διά τόν στρατόν- ή άποσκευή είναι άναγκαιοτάτη 
άλλά παρεμποδίζει τήν πορείαν, καί βλάπτει ενίοτε 
τήν εύκαιρίαν τής νίκης. Διά πολλών μέσων αποκτά
ται δ πλοΰτος, άλλ’ είναι όλ’'γα τά καλά· ή οικονο
μία καταλέγεται εϊς ταϋτα, καί άκόμη πρέπει νά 
προσέχωμεν μήτοι αύτή αντιβαίνει είς τά; άγαθο 
εργίας καί τήν ελευθεριότητα.

Φρονεί ώς άρίστους τών νόμων έκείνου; οίτινες δέν 
στρ-'φουσι τό πνεύμα ούτε πρό; τό συμφέρον καί τά 
πλούτη, ούτε πρός τάς ήδονάς. II ψυχή είναι 
άξία τών πρώτων ήμών φροντίδων , κατόπιν 
πρέπει νά έπιμελώμεθκ περί τών αναγκών τοϋ σώ
ματος διότι αύταί είναι πολύ μικρότεραι καί όλιγώ- 
τεραι τών ψυχικών· τά χρήματα πρέπει νά κατέχω- 
σι τήν τρίτην καί τελευταίαν τάξιν, τό νά λέγωμεν 
δέ δτι οί πλούσιοι είναι ευτυχείς, δμιλαΰμεν ώς 
παιδία, καί είναι πλάνη οΐκτρά, μ,αρτύριον τών 
πλανωμένων. — Πλάτων.

Εις τήν πνευματικήν καί ηθικήν αδυναμίαν τών 
εθνών έγκειται ή αρχική α’.τίιχ τών δυστυχιών του.

έπί τ? ; σκηνής τοϋ κόσμου ή ειλικρίνεια είναι τό 
μόνον πρόσωπον (ήθος) δπερ είξεύρομεν πάντοτε 
χωρίς τής ανάγκη; νά μάθωμεν ή τοΰ φόβου νά 
λησμονήσωμεν.

’Λμαζαι χαι οδοί των Παρισίων. Αν έτάσσοντο 
κατά γραμμήν ολαι αί δημόσιαι καί ίδιωτικαί άμα- 
ξαι τών Παρισίων μετά τών ύποζυγίων αύτών (κατά 
τό 1851) θά κατεΐχον διάστημα 300 χιλιομέτρων 
δηλαδή 75 περίπου λευγών.

Αί άμαξαι είσί τόν άριθ. 60,259 (έξ ών 32,321 
φορτηγοί, καί 340 μεγάλαι) καί μετάγουσι κατά 
τόν γενόμενον ύπολογισμόν έτησίως 57 έκατομμύ- 
ρια ανθρώπων δ δέ μέσο; όρος τών δυστυχημά
των οσα συμβαίνουσιν έξ αύτών άναβαινει κατ’ έτος 
είς 24 φονευμένους, καί 356 πληγωμένους.

Αί όδοϊ τών Παρισίων συνενούμεναι άπ άκρα; 
είς άκραν σχηματίζουσι μήκος 500 χιλιομέτρων 
δηλ. 125 λευγών. Εν όλίγαις λέξεσιν ή πόλις τών 
Παρισίων ύποτιθεμένη δτι έκτίσθη έπί μιας μόνης 
γραμμ.ής συνεχούς εκτείνεται άπό τοϋ κέντρου αύτής 
μέχρι τής ‘Ροχέλλης.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ.

0 έρως έν τώ Γάμω, ύπό τοΰ Κ. Γυϊζότου.— 
0 έρυθρός Πειρατής, συνέχεια. — Περί Ανατροφής 
τών άρχαίων έ,λλήνων, συνέχεια. — Ποίησις. — 

Χρονικά. — Ποικίλα.
Εικονογραφία Η Αύτοκράτειρα τής ‘Ρωσ : ας.

Εσο γαλήνιο; άκροχτλς διά νά νοής καλείτερον 
καί νά εΐμπορή; ν’άποκρίνεσαι λογικώ; καί αληθώς.


