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(Συνέχεια καί τέλος, ίδε φυλ. 65.)

IX.
ή έπανάστασις τοΰ 1688 άπήλλαζε τήν Λαδύ 

'Ρούσσελ τής αγωνιώδους καί μονοτόνου συνάμα 
ταύτης θέσεως, διότι μετά πενταετή έν τώ μέσφ 
τής ήττης χηριίαν αίφνης εύρέθη έν θριάμβφ, εΐκαί 
φέρουσα τό βάρος τής θλίψεώς της.

Επί δέζα όλους μήνας άφ’ ής έν Αγγλία άπέβη 
ό πρίγγιψ τής όράνζης έωσοΰ όριστιζώς ό βασι
λεύς Ιάκωβος έφυγεν, ή Λαδύ Ρούσσελ. διέτριβεν έν 
Ούόβουρν, μακράν των συμβάντων και των θορύβων 
τοΰ Λονδίνου, μόνη μετά τού πενθεροΰ της καί των 
τέκνων της, πλήν παρακολουθούσα τά γινόμενα 
μετά ζέσεως, ρυθμιζομένης διά φρονήσεως συνειδυίας 
την άστασίαν των μεγάλων επιχειρημάτων, καί ψυ
χής εύσεβοϋς,άφιερούσης την πατρίδα καί τά τέκνα 
αότής εις τήν θείαν Πρόνοιαν, ότι άνΐγίνωσκε τάς 

εφημερίδας καί τά δημοσιευόμενα εκατέρωθεν έγ
γραφα μετ’ έπιμελείας, καί ότι συνεχώς τήν έπλη- 
ροφόροον μετά λεπτομέρειας περί των έν τή πόλει 
και τή αύλή συμβαινόντων, φαίνεται έκ των επι
στολών της, διότι, σπεύδουσα νά πληριφορηθή πε
ρισσότερόν τι, ώς εμαθεν, ότι ό πρίγκιψ τής Όράν
ζης καί ό δόκτωρ Βουρνετ μετ’ αύτοϋ άφίκοντο εις 
Σαλισβούρν, έγραψε τώ τελευταίφ δι’ έπ’ι τούτω 
απεσταλμένου τά έςής’

« ό κομιστής τής παρούσης μου στέλλεται έπ’ι 
τούτω, και ελπίζω, ότι θέλει επιστρέφει φέρων ε
πιστολήν σας τοιούτωρ αγαθών ειδήσεων, οΐας ά- 
παντες οΐ αγαθοί πολΐται έπιθυμούσιν. Η περιέργεια 
μας φαίνεται μέν ανυπόμονος, άλλ’ είναι καί ανα
πόφευκτος’ δεν σας ζητώ όμως πρός εύχαρίστησίν 
της πλείους τών ές γραμμών επιστολήν, καθότι 
θέλω νά ίδω γεγραμμένΟν τι διά τής ύμετέρας χει- 
ρός, καί ούχί τοΰ νοός σας μονον πονήματα, δημο
σιευόμενα διά τοΰ τύπου. » »

Οτε ή έπιχείρησις τής μετα-ολιτεύσεως ήγγιζε 
τό τέλος της, μετέβη μετά τοΰ κόμητος Βέδφορδ νά 
διατρίψνι ήμέρας τινάς έν Λονδίνφ’ πιθανόν δέ είναι
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ότι τότε ά βασιλεύς Ιάκωβος έζήτησε ττ,ν ύποστή- 
ριξιν τοΰ Λόρδου Βεδφόρδ, δςτις τώ άπεκρίθη· «Με- 
γαλειότατε, εΐχον υιόν, δστις ήδύνατο νά ήναι σή
μερον τδ στήριγμα τής ϊμετέρας Μεγαλειότητός.» 
Ούτως ή Λαδύ ‘Ρούσσελ εΐδεν έκ τοΰ σύνεγγυς πά
σας τάς όριστιζάς σζηνάς, ό'σαι έθεσαν έπί τοΰ θρό
νου Γουλιέλμον τόν Γ’. α Οί μακροβιώτεροι και οί 
πλείστας ίδόντες μεταβολάς, έγραφε τώ Φισ-Ούιλ- 
λιαμ, δυσκόλως πιστεύουσιν, οτι ταΰτα πάντα δέν 
είναι δνειρον Καί δμως είναι πραγματικά καί διά 
τηλικαύτης καταπληκτικής χάριτος έζετελέσθησαν, 
ώστε ή καρδία μας έπρεπεν ένεκα τούτου νά άφιερωθή 
εϊς προσευχάς καί δεήσεις πρός έκεϊνον, δςις διανέμει, 
ώς βούλεται,τάς μεγάλας αύτοΰ δωρεά,.» Λν και δέν 
οιετήρησε σχέσιν τινά μετά τοΰ πρίγγιπος τής 0- 
ράνζης, έννωρίζοντο δμως καί δέν ήτον αδιάφορος 
ό είς πρός τόν έτερον, καθότι γινώσκων καλώς ό 
Γουλιέλμος τήν έν Αγγλία άςίαν τοΰ όνόμάτος τοΰ 
Λόρδου ‘Ρούσσελ καί τήν ύπόληψιν τής χήρας, έ- 
φρόντίσεν έν καιρφ περί τούτου, διότι, δτε κατά τό ί 
1687 έπεμψεν είς Λονδϊνον τόν πρέσβυν του Δύ- 
κενυελδ(Ογ!;.οηνιΊι1), τον διέταξε νά έπισκεφθή τήν 
Λαδύ ‘Ρούσσελ κάϊ νά τή δηλώση έξ ονόματος του 
ότι μεγάλως τήν σέβεται καί σπουδαίως μέριμνα περί! 
αύτής. Εκτίθημι κατά γράμμα τής έπισκέψεως ταύτης 
τήν διήγησιν, γεγραμμένην τήν 24 Μαρτίου 1687 
χειρϊ, ιδία τή; Λαδύ ‘Ρούσσελ.

« Μ’ έπεσκέφθη, γράφει, ό Κ. Δύκενυελδ πρέ-ι 
» σβυς ’Ολλανδός- μοί έλάλησε γαλλιστί- μοί διε 
» βίβασε τά συλλυπητήρια τοΰ πρίγγιπος καί τής 
.υ πριγκιπήσσης τής ’Οράνζης, έπί τή σκληρά συμ 
» φορά; μου. ’Ελυπήθησαν καϊ λυπούνται, εΐπε, βα· 
» ρέως έπί ταύτη καί άναγνωρίζουσιν δτι ή ζημία 
» μου ύπήρξε μεγίστη- είναι δέ πεπεισμένοι δτι ή 
» θλίψις μου θέλει μένει άπαραμείωτος. Σέβονται 
» καί έμέ καί τήν ιδιαιτέραν ήμών οικογένειαν 
η καί τήν οικογένειαν τοΰ συζύγου μο·· καί δτι 
λ εύχαρίστως θέλουν βεβαιώσει τούτο διά τών 
» πραγμάτων, ώς παρουσιασθή περίστασις. Αλη- 
» θή δέ ηδονήν θέλουν αϊσθανθή άν ευρώ παραμυ- 
-I θίαν τινά πιστεύουσα, δτι παν δ τι έν καιρφ τοϊς 
» ζητήσω θέλει μοί παραχωρηθή προθύμως. Περί 
» δέ τοΰ υίοΰ μου ιδίως πάσα έπιθυμία μου θέ 
λ λει έκπληρωθή παρ’ αύτών, δ'σον δύναται πληρέ- 
n στερον. ό Κ. Δύκενυελδ μοί προσέθηκεν, δτι λα- 
-> λεϊ ούτως, ούχί ώ; απλούς ιδιώτης, άλλ’ ώς λει- 
» τουργός όημ.όσιος. Τότε μ.ετ’εύχαριστήσεως τόν 
η ήκουσα πραγματευόμενον διά μακρών περί τών 
» υψηλών ιδεών, άς ό πρίγγιψ είχε καί διετήοει 
» δ’-αρκώς περί τοΰ άξιολόγου συζύγου καί Κυρίου 
» μου καί δτι ή αύτοΰ υψηλότης δέν κατέκρινε πο 
-> τέ τούς σκοπούς του καϊ κατ’ αύτήν άκόμη τήν 
» φρικαλέαν στιγμήν, άλλ* οτι έθρήνητε τήν άπώ- 
» λειάν του ώ; αοιραΐον δυστύχημα τών προσφιλε-1 
» στέρων τής Α γγλίας καί τής θρησκείας τών δια- 
ο μαρτυρομένων συμφερόντων. 0 Κ. Δύκενυελδ ή· 
» κουσε πολλάκις τόν πρίγκιπα όμιλοΰντα μετά 
> σεβασμού περί τοΰ κυρίου μου,προσέθηκε δέ οτι ώ;

■ ά.ληθής διαμαρτυρόμενος μή λαλών έπ’ άρεσχ^ία 
» ομολογεί δτι παρετήρησεν ένταύθαότι αποδίδεται 
» έπίσης δικαιοσύνη είς τήν μνήμην τοΰ συζύγου μου 
» καίουτω μάλιστα πανδήμως, ώ'ε οί μή υπέρ αύτοΰ- 
■> ή τών πράξεών του εύνοικώς διακείμενοι,μεγάλως 
» σεβάζονται τό όνομά του, συμφωνοΰντες, δτι άν- 
» θρωπίνως ή ώς ούδείς άλλος τών συγχρόνων του καί 
λ άμεμπτος, καί τίμιος, καί γενναιόψυχος,καί άφω- 
» σιωμένο; είς τήν πατρίδα του ύπήρξε καί έπί 
η πάσι τούτοις ευσεβέστατος, ό Κ. Δύκενυελδ μοί 
» διηγήθη ιδιαίτερόν τι γεγονός, δπερ άποδεικνύε-. 
» δτι καί αυτοί οι τοΰ συζύγου μου αντίπαλα; έξε- 
λ τίμων σπουδαίως τήν απώλειαν του. Εδείπνει 
» παρά τώ Κ. Σκέλτων (Skelton) προσέδρφ- τότε 
» τοΰ Βασιλέως τής Αγγλίας έν όλλανδία, δτε έ- 
» φθασαν είς Λαχαίην (La Hayej αί περί τώνσυμ- 
» φορών μου ειδήσεις* έπειδή δ’ εύρίσκοντο έν τοι- 
» ούτφ οίκω διηγείτο μετά προσοχής τά συμ- 
n βάντα καί ό Κ. Σκέλτων δέν είπε τι άκούσα; τό- 
» ό'νομα τοΰ λόρδου Εσσεξ, ώς ήκουσεν δμως τά τοΰ 
» μυλόρδου ‘Ρούσσελ" — ό βασιλεύς, εΐπεν, άςήιεσε 
» τήν ζωήν ενός άνθρώπου καί άπώλεσεν έκ τούτου 

ι» χιλιάδας καί ίσως πολλάς χιλιάδας ανθρώπων.» 
» ’Επανέλαβον τούτο, προσέθηκεν ό Κ. Δύκενυελδ, 
» διότι έρρέθη’ υπό τοΰ Κ. Σκέλτων, υπηρέτου τοΰ 
» Βασιλέως. ό

0 Γουλιέλμος άναγορευθείς Βασιλεύς έπεκύρωσεν 
ευθύς μετά λαα,πρότητος τούς λόγους, οΰς δύω 
έτη σςρότερον, ό πρέσβυς του απεύθυνε τη Λαδύ 
‘Ρούσσελ. Τήν 13 Φεβρουάριου 1689 Γουλιέλμος 
ό Βασιλεύς καί Μαρία ή Βασίλισσα, άφ’ού τήν πρωίαν 
άπένειμεν αύτώ τό Κοίνοβούλιον τό στέμμα, τήν ε
σπέραν έδέχθήταν τό πρώτον, έν τώ παλατίω Ούϊ- 
τεχάλλ (Whitehall) τάςέπισήμους συγχαρητηρίους 
εύχάς. Π Λαδύ Ρούσσελ δέν παρευρίσκετο καθότι ά- 
μέτοχος δλων τών κοσμικών τελετών καί αύτώ νώ- 
κόμη τών υπέρ τού θριάμβου τών φρονημάτων της 
τελούμενων δέν άπεμακρύνετο οΰτε τοΰ οίκου της, 
οΰ-ε τού πένθους της. Η θυγάτηρ της δμως, Λαδύ 
Κάβενδιεχ έθεάτο τήν εσπέραν έκείνην έν τή αύλή 
μετά τής πενθεράς αύτής,κομήσσης Δέβ νσχιρ. «Η- 
σπάσθην τάςχείρκς τής βασιλίσσης καί τοΰ βασιλέως, 
έγραφε τήν επιούσαν τή έξαδέλφη της μίσς Ιωάννα 
Αλλιγκτων έξωθεν τού παλατί υ πληθύς πυροτεχνη
μάτων καϊ άξιοθέατος ήτον ή φωτοχυσία δλων σχε
δόν τών οικιών. Λέγεται δτι άνενό'ότως άσχολεΐται 
ό βασιλεύς είς τάς ΰποθέσεις, καί θαυμάζεται πο
λύ διά τήν μετά φρονήσεως τακτοποίησή παντός 
πράγματος Δέν είναι άνθρωπος μεγαλοπρόσωπος 
και κατά πρώτην οψιν φαίνεται χυδαίος, δταν ό
μως έπϊ πολύ τόν παρατν,ρήση τις, βλέπει δτι ή 
φυσιογνωμία του είναι πλήρης σταθεράς συνέσεως 
καϊ άγαθότητος. Η βασίλισσα έν συνόλω είναι α
ληθώς καλν,λίαν ευάρεστου δψεως, αναστήματος δέ 
καί κινήσεων κομψοάτων. Είναι ύψηλή, ούχί δμως 
δσον ή τελευταία Βασίλισσά μας. ‘Ως δύνασαι νά 
συμπεράνης ή αίθουσά της ήτο πλήθουσα κόσμου.»

Μετά τάς βασίλικάς φιλοφρονήσεις έπήλθον αί
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άτινα οΰτ’ έξεπλήττοντο, οδτ’ έφθόνουν, 
τό δημόσιον διωμολόγει παρρησία τήν 
θειάν του ϋπέρ τής θείας καϊ άνθρωπίνης 
δικαιοσύνης προς τήν πενθούσαν άρετήν, 

Κ συγγενείς, καί οί φίλοι τών Ρούσσελ, τών 
Γ." καί τών Βοιοθεσλέϋ καθηδύνοντο, f

ροντες πρδς τήν λαδύ Ρούσσελ, μονάζουσαν έν ϊ Α · .

πολίτικα! πράξεις. Νόμος ψηφισθεΐς ύπό τοΰ κοι
νοβουλίου κατέλυσε τήν καταδίκην τοΰ Λόρδ Ρούσ
σελ, χαρακτηρίσας αύτήν ώς ανθρωποκτονίαν. Εν 
έκ τών άοθσων αύτοΰ έλεγεν ότι « ό νόμος έγένετο 
αιτήσει τοΰ κόυ.ητος Βέδφορδ καί τής Λαδύ Ρούσ
σελ. » ό Σίρ θι«μα: Κλέρζκς έζήτησεν νά έξοβελι- 
σθώσιν αί λέξεις αύται είπών· «Η δικαιοσύνη τών 
εθνών είναι άνωτέρα πάσης ατομικής αίτήσεως" ό 
νόμος δέν ψηφίζεται κατά χάρκ, ή Αγγλία άπασα 
ένδιαφέρεται. » 0 νόμος ούτος ήτον ή δευτέρα
πράήΐς ήνΰπόγραψεν ό Γουλιέλμος άπό τής είς τόν 
θρόνον άναβάσεώς του. Μετά δέ τινα και<όν πρός 
δήλωσιν συνάμα τής εύνοίας του πρός άμφοτέρας 
τάς οικογένειας, τάς διά συγγενικών συνδέσμων καί 
διά πολιτικών αίσθηι/.άτων συνηνωυ-ένας, άπένείυ.εν 
εις τούς κόμητας Βέδφορδ καί Δεβονσχιρ τόν τί
τλον τοΰ Λουκά:, γράψας είς τό δίπλωμα τοΰ δουκός 
Βέδφορδ *-ά έξης' « Πρός τούς λόγο ·ς, οΐτινες 
η ύπηγόρε·.· αν τήν άπονομήν τοΰ αξιώματος, ό 
η μεγαλήτερος είναι, ότι ό λόρδ Βέδφορδ ύπήρξεν ό 
» πατήρ τοΰ λόοδου Ρούσσελ, τοΰ στολισμού τού- 
n του τών συγχρόνων του. Τοιούτου άνδρός τά; 
η σπανίας άρετάς δέν ηρκει μόνον νά μεταδώση ή 
» ιστορία είς τούς μεταγενεστέρους, ό βασιλεύς καί 
» ή βασίλισσα έπεθύμουν νά τάς έγγράψωσιν έν τώ 
η παρόντι διπλώματι, ϊνα μένωσιν έν τή οικογένεια 

μνημεΐον αφιερωμένου τή τελεία άρετή, ής ·ή 
μνήμη δέον ν> έπιζή, έν δτω οί άνθρωποι τηροΰσι 
σέβας προς τήν άγνότητα τών ηθών, πρός τό με
γαλείου τής ψυχής καί τόν όπέο τής πατρίδος 
σταθερόν καί άκαταμάχητον, καί έν αύτή τοΰ 
θανάτου τή ώρα, έρωτα, η
Αΐτε οίκιακαί ήδοναί καί αί πολιτικαί έπανοο- 

θώσεις καί τι < αί έπήλθον άθρόαι τή λαδύ Ρούσσελ, 
καθότι συνέζευξε τήν δευτερότοκου αύτής Θυγα
τέρα Αικατερίνην μετά τοΰ Λόρδου Ρούσ (Roos), 
πρωτοτόκου υίοΰ τοΰ Δουκός Ρούτλανδ καϊ τόν 
υιόν αύτής λόρδον τάβιστοκ (Tavistock) δεκαπεν- 
ταετή τήν ηλικίαν μετά τής μίσς Χόουλανδ (Ho
wland), πλούσιας κληρονόμου τοΰ κόμητος Σούρρεϋ 
(Surrey). Είς άμφοτέρας δμως τάς περιστάσεις 
δέν ένήργησεν έσπευσμένως ούδ’ έλαβε μόνον ύπ’ 
όψιν τήν κοινωνικήν τάξιν κα’ι τά πλούτη, καθότι 
άκριβολογοΰσα έπί τίνος διαζυγίου, συμβάντος έν 
τή οικογένεια τοΰ δουκός Ρούτλανδ, έδίσταζεν έπί 
χρόνον νά τοποθετήσή έν αύτή τήν θυγατέρα της,' 
καί άπέκρουσε συζυγίαν υπέρ τοΰ υίοΰ της, πλου- 
σιωτέραν τής πραγματοποιώ,θείσης. Η λαμπρότης 
τών επιγαμιών τούτων καί τά οίκογενιακά εύτυ- 
χήματα έπέσυραν έπ’ αΰτής άπαντα τά βλέμ-ματα, 
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ΪΟ'υθάμπτων Χάους, τά περί τών πανηγύρεων καί 
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■ διασκεδάσεων ευάρεστα, ών διετέλει αμέτοχος. Τήν 
θυγατέρα αύτής Αικατερίνην, συνώδευσε μετά τόν 

ι γάμον ό σύζυγος αύτής Ρούς εϊς Βέλβοαρ, φρού- 
ι ριον τοΰ πενθεροΰ αΰτής δουκός Ρουτλαδ. Κατ’ αύ

τήν τήν περίστασιν, ό αύτός εύγενής νέος, δΓ ού 
δέκα ετη πρότερον, ό λόρδος Καβενδίσχ παρήγ- 
γειλεν είς τόν έν τή ειρκτή λόρδον Ρούσσελ νά 
δραπετεύσ-ρ καϊ νά μένη έκεΐνος δεσμώτης άντ’ 
αύτοΰ, όνσματι σίρ ’Ιάκωβος Φόρβης ί Forbes) έ
γραφε τή Λαδύ Ρούσσελ. « Σάς έπιστέλλω, μυλαδύ 
πλη οφορίας τινάς περί τής οδοιπορίας τοΰ λόρδου, 
καί τής Λαδύ Ρούς καί περί τής έν Βέλβοαρ υποδοχής 
των ητις ώμοίαζε πομπή Βασίλέωςκαί Βασιλίσσης διά 
τοΰ βασιλείου των διερχομένων, ή οδοιπορία δύω νεο- 
γάμων μεταβαίνόντων είς τόν πατέρα των. Κατά 
τήν είσοδόν των έν Αεϊσεστερχϊρ (Leicestershire^ 
ύπεδέξαντο αύτούς ό δήμαρχος καί άπαντες οί 
εύγενεΐς τής κομητίας, οΐτινες ήλθον είς Αρβο ούγ, 
ίνα προσφέρωσι τή νεονύμφω τάς υποκλίσεις των. 
Τήν .έπαύριον τήν συνώδευσαν εως δώ, οί αύτοί 
εύγενεΐς και πλήθος άναρίθμητον θεατών συρρευ- 
σάντων πανταχόθεν, ϊνα συγχαρώσιν αύτόν δια 
θορυβωδών έπευφημήσεων. ί'ΐς δ’ έπλν.σιάσαμεν εις 
Βέλβοαρ ή συνοδεία μας ηΰξησε, καθότι πλ.ήθος 
αμαξών έφθασαν, καί δημαρχικοί πάρεδρόι, καί 
σωματεία, καί έκκλησιαστικοί, οΐτινες προσήνεγ- 
κον τοΐς νεονύμφοις στίχ υς πρανματευομένους περί 
τού εύτυχοΰς αύτών γάμου. Εύρομεν δέ πρό τής 
η θύρας τής πόλεως είκοσιτέσσσρας μουσικούς 
η βαρβίτου, άλλους τό-ου; σάλπιγκος, είκοσιτέσ- 
» σαρας κυρίας καί ισαρίθμους έ κλησιαστικοΰς,όλοι 
» δέ όμοΰ μετέβημεν έν παρατάξει είς τά μεγάλα 
_ ..κ------ ί— 2- -ι----- συ.,ήθης τελετή τών δε-» μέγαρα, δπου έγένετο ή συνήθης
» ξιώσεων καϊ τών συγχαρητηρίων. Μετά ταΰ

τα, έωσοΰ διαταχθή τό δεΐπνον, περιήλθον το 
λ φρούριον καί παρευρέθησαν είς τήν παρασκευήν 
» μεγάλου ποσού όζυγάλακτος μετά Ξηρείου (Ηθ
η ι έε) οίνου πρός χρήσιν και τέρψιν τών παρευρι- 
n σκομένων. Παρόμοιόν τι μέχρι τοΰδε δέν είδον ! 
η Μετά τό δεΐπνον, δπερ έγένετο μεγαλοπρεπέ- 
η στατον, οί συνδαίτορες πάντες, ποοπορευομένων 
η τών νεόνυμφων μετέβησαν άνά δύω βαδίζοντες, 
η είς τήν αίθουσαν, δπου ή σκηνή ήνοίχθη, έφάνη τό 
» μέγα δοχεϊον καί αί προπόσεις ήρξαντο. Καί 
η κατ’ άρχάς μ.έν έπινον είς κοχλιάρια, με ά δέ 
η ταΰτα είς άργυρά ποτήρια, πλ,ήν, άν καί πολλαί 
»καί ποικίλαι έγένοντο αί προπόσεις έπί μίαν 
η ώραν θερμής καί ζωηρας άσκήσεως, 
» δοχείφ ώραΐον πιστόν δέν ήλαττώθη 
λ ένα δάκτυλον. Τότε ή Λαδύ Ρούτλανδ έκάλεσεν 
» δλους ανεξαιρέτως τούς άνθρώπους τοΰ οίκου καί 
»γονυπετείς προέπιαν είς μεγάλας φιάλας υπέρ 
» τών νεονύμφων. Η εύωχία διήρκησε μέχρι τοΰ με- 
n σονυκτίου. » · ,

Καθ' 8ν χρόνον τή διεβίβαζον τήν περιγραφήν 
τών άριστοκιατικών καί δημωδών τούτων ( τελε
τών ή Λαδύ Ρούσσελ έδέχετο συνάμα, έκ τών εύσε- 
βών αύτής φίλων, συγχαοιτηρίους έπιστολάς πρασ- 

52*

» το οειπνον,

τό έν τώ 
ούδέ καθ’
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φορωτέρας πρός τήν διάθεσιν τή; ψυχής της. · Δι 
ήλθετε διά ποικίλων τοΰ βίου σκνών, ίγραφεν 
αύτή ό Β ιυρνέτ, χειροτονηθείς Επίσκοπος Σχλη 
σβουρύ. ό Θεό; έτή.η-εν ώ; τελευταίας τάς καλ- 
λιτέρας. Ανύψωσεν αύτός ό ίδιος τόνοίκν σας 
Δίς τής ήμέρ ις εύχομαι πρι 
οικογένεια σας, ήτις έ ~ 
μέιη, είναι ή μεγάλη τέ[ 
ταστή άξία τών το τούτων 
ραδειγματικής άγιωσυνης. 
ήμών είητε οί 
χρόνων καί τοΰ έθνους μας.

ι πρός τόν Θεόν, δπως ή 
έκ τριών ήδη κλάδων συγκει- 
τέρα τών συγχρόνων μας, κα

ι θείων δωρεών διά πα- 
ϊμεϊς δέ καί τά τέκνα

ούρανόθεν εύλογημένοι τών συγ-
•

Μόλις είχε νυμφευθή ό υιός της καί τη έγένετο 
ύπέρ αύτοΰ πρότασι; ευάρεστος καί μοναδική. Ρϊέαι 
γενικαί έκογαί βουλευτών προητοιμάζοντο καί ό 
δούξ Σχριουσβουρύ (Shrewsbury) μέγα; “ΡΖ.ιτΡ'·" 
κλινος τοΰ στέμματος καί ό λόρδος Σόμερς'Somers, 
σφραγιδοφύλαξ παρεκάλεσαν τήν Λαδύ Ρούσσελ νά 
στέρξμ, ώστε ό υιός τ,·ς, άν καί δεκαπενταετής τήν 
ηλικίαν, νά παρουσιασθ’ρ ώς υποψήφιος έν ταΐς έ 
κλογαΐς τής κομητεα; Μίδδλεσεξ (Mid.liesex 
• Παρέστησα εϊς τήν εύγενίαν του, τή έγραφεν ό σιρ 
’Ιάκωβος Φάρβης, δλας τάς αντιρρήσεις, δσας ό 
δούξ τοΰ Βέδφορδ καί ύμεϊς αύτήήθελατε έπενέγκει· 
έπέμειναν δμως φρονοΰντες, δτι καί ύμέτερον συμ. 
φέρον είναι καί εϊς τήν οικογένειαν υμών πρεπον 
νά δεχθή ό υιός σας ήδη τήν ύποϊηφιότητα. Συνη- 
νωμέ ος λέγουν μετά τοΰ άξιολόγου σίρ Ιωάννη 
Βουλστονχόλμ vWoulsionliolme) θέλουν επιτύχει 
καί άπομακρύνει τής έκλογτς δύω σημαντικούς το- 

δτι ό λόρδος Τάυιστοκ ήτοι- 
νά μεταβή) είς Κάμβριτζ 

νά περιηγηθή δύ„. .
σβουρύ μ’ άπεκρίθη. δτι δέν ά 
τό σχέδιον, άλλ δτι 
μόνην φοράν ανάγκη είναι νά έμφανισθή εί 
εκλογήν, συνωδϊυμένος 
άλλων ιππέων έκ τής 
ή σμικρότατον 
ουσβουρύ μ’ έπεφόρτισε πρό; τούτοις νά σά; 
ότι άν στέρετε. ό»; δέν άμφι άλλει, είς τό σ 
τοΰτο ζητεί τήν άδειαν σας νά έμ.φα· ιτθή 
σας, μόνον τήν ημέραν τή: εκλογής, 
τοΰ λόρδου Ρούσσελ δπερ θέλει 
δέκα χιλιάδας ψήφων περιπλέον, 
είναι οί έν τή κομητεα έλεύθεροι

Πόσα θέλ ητρα ύψηλοφροσύνης 
ζυγικοΰ,άμα δέ καί μητρ----- —
σελ!

ρεις. Οταν δμως είπον, 
μάζετο νά μεταβή είς Κάμβριτζ καί μετά ταΰτα 

ύω ή τρία έ η, ό λόρδος ΣχριΟυ- 
άντίκειται τοΰτο πρός 

ό λόρδος Ταύιστοκ μίαν 
;ί; τήν 

ύπό πολλών εύγε ών καί 
πόλεως κι.ί δτι ή μηδέν 

:ι θέλει δαπα/ηθή. 0 λόρδος Σχρι- 
ιφόρ'ΐιε ~ρό; τούτοις νά σάς είτω, 

ό»: δέν άμφι άλλει, είς τό σχέδιον 
:ήν άδειαν σας νά έμ.φα ισθή ό υιό: 

ύτό τό ονο·χα 
ροσζ’ζ’Ζσεται α «τω 

άν το7θύτ:ι|ζογενείαι 
γαιοζτ*Ζ·/.ονες. » 
ζαί εοωτος συ- 

:Λ/.ού την Δαδυ £Ροόσ-

προσποιήσωσιν αληθή ευφροσύνην. » Επομένως <έ- 
πέκοουσε μετά φρονήεω; περισπουδάστου τόν θρί
αμβο;, δνπερ ή πολιτική προσέφερε τώ υίώ της-

« Σά: πέμπω, μυλόρδε, έγραφεν είς τόν άνδρά- 
δελφόν τη; Έδουάρδ,ν ‘Ρούσσελ, τήν έπιστολήν,ήν 
χθέ; έπεμψέ μοι ό φίλο; μας σίρ Ιάκωβος Φάσης· 
ά; πασακαλώ νά τήν άναγνώσητε, καί άν δέν τό νο- 

αίζητε άτοπον,ύπάγετενάίδητε τόν δούκα Σχριου- 
βουρύ. Ούτως ευλαβούμαι τάς κρίσεις του, ώστε 

ά; ήδυνάμην νά πιστεύσω, δτι σπουδαίως έσκέφθη. 
έπί τοΰ προκειμένου, ήθελον εύρεθή είς τήν ανάγκην 
ν’ αμφιβάλω περί τοΰ λογικού μου. Καί ό πατήρ 
σας, δστις αγνοεί δλως τά περί τής έπιστολής τοΰ 
σίρ ’Ιακώβου, καί τά περί τών πρός ύμάς ήδη γρα- 
φομένων μου, ήθ.λε πάθει ο.τι καί έγώ καθότι, 
ένθυμεΐσθε δτι άντεΐπε πρός τήν ιδέαν ταύ
την, δτε πρό τινων ήμερών μ’ ειδοποίησαν τό 
πρώτον περί τούτου. Η γνώμη τή; έξοχότητός 

1 του δέν θέλει πε'σει τόν μυλόρδον Βέδφορδ, τρέυ,ον- 
τα μή τυχόν διακοπή ή έκπαίδευσις τοϋ υίοΰ μου, 

. ό'πεο θέλει συμβή άν έκλεχθή μέλος τοΰ Κοινουου- 
ι λίου, καί θέλει τόν καταστήσει είς τό μέλλον δλως 
ι XvlzCWOV Εί’Λ'Χΐ ΟΤΙ TO ZOC-ZOV αψ£>Ζτβ
■ θέλει είσθαι ά- επανόρθωτον. Επειδή δμως έπιθυμώ 

νά πράττω τό καλλίτερου ύπέρ τοΰ υιού μου, είμαι 
πρ'θυμός νά ύπακούσω είς τούς φρονίμωτέρους καί 
εύνουστέρους ήμών. Μη λειψετε επομ.ενως παρακαλώ 
νά μ’ άποκριόήτε όλιγολεξεί διά τοϋ προσεχούς 
ταχυδρόμ.ου, καθότι επί τουτω εως τότε θέλω κρα
τεί μετέωρον τόν σίρ Ιάκωβον, η

II μ.ητρική φρόνησις ένίκησε τά συμφέροντα τής 
οατρίαε, καί ό λόρδος Τάυιστοκ άντί νά έμφανισθή 
είς τάς έκλογάς τής κομητείας Μίδλεσεζ, μετέβη 
εϊς τό Πανεπιστήμιο* τοΰ όξφορδ προς τελειοποίη- 
σιν τών σπουδών του, «ένθα η ευμενής νεολαία μας, 
γράτει ΐ Λαδύ ‘Ρούσσελ πρός τόν δόκτορα Φισ- 
Ούίλιαμ, πρό πολλών έτών π: , 
β·/ί, ώ; ώφε-.λεν, έπί τι-α χρόνον.

Διά τής αύτής εύθύτητος 
τητο; έσκέπτετο καί έκρινε 
πεσιστατικών τοΰ ιδιωτικού 
το άτέφυγε τά; προλήψεις, 
απρόσεκτους καί προπετεις 
συνηθέστατοι έν ταΐς άρχαίαι:

ιί.;.

I

>

Ί

αρημέλητε νά διατρί-
»

και τή: ηθικής άβρό- 
πεοί τών άπλουστέρων 
της βίου, καί διάτοΰ- 
τά; κουφότητας, τούς 
τρόπους, οΐτινες είναι 
ις ά ιστοκρατικαϊς οί- 

ΙΙρίν άποφασίση νά συζεύξη τήν θυγατέ- 
’θΰ υίοϋ τοΰ δ .υκός ‘Ρουτλανδ, ηρώ

α Αν φρονή ή έξοχότης σας δτι 
τινα συ-άφειαν τό νέον 

γνωοισθή καλλίτερου τι. Τούλα- 
>· / _ ’ _ ___ _

ρα της μέσα 
τησε τόν πατέρα, 
όφείλομεν νά φέρωμεν εί 
αύτό ζεύγος. ο·τω; ·_ 
χιστον πρέπει νά σ·υ·-εζετασωσι τούς χαρακτήρας 
των τά τέκνα μας, πριν διακινδυνευσωμεν να τα 
συνυποχρεωσωμεν είς ένωσιν, ήτις. έλπίζω, να ηναι 

της καί ευδαίμων, λ Μετά τινά >τη, μελλουσα νά διαθέση 
τήν περίστασιν ταύ ην τών ,δικαιώματι προστασίας, δυω εφημερίας, εγραψεν εϊς 
αϊτινες άπενέμ.ον:ο τή οί- ένα τών φίλων τη; σίρ‘Ροβέρτον Ούορσλεϋ « Οί 

:άν κάτοικοι τοΰ τόποι; καλώς διάκεινται υπέρ τοΰ X-

X.

Αντέσχε κατ’ αύτών, καθότι είχεν ύπέρ· έαυτή:
δύω μεγάλα στηρίγματα, τήν εύιέβειάν 
τήν θλίψιν της. Κατ; 
τίτλων καί τών τιμών, αϊτινες άπενέμοντο r .
κογενεία τών ‘Ρούσσελ έλεγεν· « Θέλω πράξει πάν κάτοικοι τοΰ τόπου καλώς διάκεινται ύπέρ το,------
τό έπ’ έμοί πρός τήν επιτυχίαν τοιούτων, πλή» δλαΣουάϋνε καί πιστεύω συμφωνείτε μετ έμοΰ δτι πρέ- 
ταΰτα τά έξωτερικά πράγματα δ.ν δύνανται νά μοί; πει νά προτιμηθώ" έν τούτοις, ανγνωρί,ητέ τι, δπερ

πριν διακινδυνεύσωμεν να τα

νά τόν καθιστά ακατάλληλον εϊς τήν ύπηρεσίαν 
ταύτην, πέπεισμαι OTt χάοιν έυοΰ, ήτις σάς έρωτώ 
καί χάριν τή; σπουδαιότατος τοϋ πράγματος, θέλε
τε μέ προφυλάξει πάτη; πλάνης. Πρέπει δέ νά σά; 
είπω δτι έπειδή τήν επιμέλειαν τοσούτων ψυχών 
θεωρώ ώ; φορτίον βαρύτατου, 'βράδυνα, δπως έν 
γνώσει τήν έμπιστευθώ είς τινα. Δέν δύναμαι δέ 
παντελώς νά έξαιρέτω τή; άκριβολογίας μου ταύ
της τόν Κ. Σουάΰνε. η

Καί τοιαύτη μέν άρετή καί σύνεσις, αϊτινες εμει 
νον άναλοίωτοι διά τών μάλλον αντιθέτων δόκιμα 
σιών διελθοϋσαι, ήτοιέν ταΐς εϋδαιμονίαις καϊ ταΐς 
κακοδαιμονίαις έξίσου,κατεσκεύασαν ύπέρ τής Λαδύ 
‘Ρούσσελ ύπόληψιν καί σχεδόν κΰρος ηθικόν, ούτινος 
σπανίως έτυχον γυναίκες, τό ονομα τών οποίων 
ίτΐ πλέον περιεθρυλλήθη, ό δέ βασιλεύ; Γουλιέλμο; 
καί ή Βασίλισσα Μαρία έξηκολούθουν νά σέβωνται 
αυτήν ώς καί πρότερον, καί νά «.εοιανδίσι πεοί τών 
έπιθυμιών της. Ούτως έν τή έπαναστάσει δτε πα- 
ρουσιάσθη ή ανάγκη τής έπισήμου συγκαταθέ εω; 
τής πριγκιπήσση: Αννης περί τής στέψεως τοΰπρίγ- 
κιπος τή; Όράνζης, ή Λαδύ Σχούριχιλλ, ήτις βρα 
δύτερον άνυψώθη εϊς δο κίσσαν Μαλβορούγ, πιστή 
τής πριγκιπήσση;, δέν ήθέληιε νά τήν συμβουλεύση, 
όριστικώ; « είμή άφ ού, λέγει, συνεβουλ.ε Οη αν
θρώπους φρονήσεως’καί άκεραιότητο; άφιλανεικήτου, 
είδικώς δέ τήν Λαδύ ‘Ρο>σσελ τοΰ Σουθάμπτων- 
Χάους καί τόν δόκτορα Τίλλοτσον, δστις μ ετά ταΰ
τα έχειροτονήθη αρχιεπίσκοπο; ΚαντΟμβερι » Καί 
ό Τίλλοτσον αύτός πολύν χρόνον έδίσταζε νά δεχθή 
τήν αρχιεπισκοπήν έκ Βασιλέως, τόν όποιον μέ
ρος τής άγγλικανικής έκκληιίας δέν άνεγνώριζεν· 
μόνον ή Λαδύ ‘Ρούσσελ, τή; οποίας τήν γνώσην 
πολλάκις έζήτησε. τόν έπεισε, διότι πληροφορηθεΐσα 
περί τής έπιμ.οιής τοϋ Βασιλέως, έγραψεν α-τώ, άφ 
ού πρώτον έσκέφθη καί ήκριβολόγησε έπί τών δι
σταγμών τοϋ δόκτορος.

« ίδού καιρός, μέ φαίνεται, νά πφαγματοπο’ή 
σετε έκ νέου τό δόγμ.α τής υποταγής δπερ ύμεϊς 
αύτοί άλλοτε τοσοΰτον διεσαλπίσατε, καί τοσοΰτον 
έσυστήσατε είς άλλιυς .... Πέπεισμαι δτι άλ/,θώ 
θέλετε ευεργετήσει τήν κοινωνι'· ν, καθότι, ώ; παρα
τηρείτε καί ύμεϊς, οί χρό-οι ούτο: παράηουσιν ολί
γους άνδρας ικανούς καί άκερα'ου;· σά; παρακαλώ 
δέ μήν έπανέρχεσθε άτελευτήτως έπί τήν αύτήν σκέ- 
ψΐν, διότι, άφ ου ύπό διαφόρους έπόψεις έξετάση τις 
άπαξ ζήτημά τι, σκοτίζεται καί συγχίζεται έπα ■ 
νερχόμενός έπί τώ αύτώ. »

Δεν κατώρθωσεν δμως νά πείσφ τόν άριστον αύ
τής φίλον, τόν δόκτορα Φίσ-Ούΐλιαμ, δστις είτε έκ 
πραγματικών ενδοιασμών τής συνειδήσεως, είτε 
φοβο -μένος τήν κατάκρισιν μέρους τής έκκλησίας 
του, δέν ώρκίσθη καί παράτησε τό έτίδομά του. Η 
Ααδύ ‘Ρούσσελ εύσυνειδότιος έξίσου ώς ό δόκτωρ σκε- 
πτομένη έδοκίμασε νά τόν μεταπείστ, καί « Πεοί 

τόν έγραφε" περί μ'ά; λέξεως, 
περί τής όποιας δέν εύρον δύω ανθρώπους άκσιβώς 
συμφώνους. Λέγετε δτι δύνασθε νά δεχθήτε τήν

τίνος πρόκειται ·

·?»

Iέννοιαν, ήν άπέδωκαν καί έδέξαντο πολλοί αγαθοί 
ανδρες Διατί ) οιπόν θέλετε νά ησθε αγαθότερος 
τούτων ; Τό κατ έμέ τό μεγαλείτερον ζήτημα είναι 

ινά γνωρίζω άν δύνασθε νά όρκισθήτε άνευ νοερά; 
επιφυλάςεως, καθότι άποστρ'φομαι τάς νοεράς έπ»- 
φυλάξεις είτε πρό; τόν Θεόν, είτε πρό; τούς άνθρώ- 
_ους αποτείνονται. Καί γινώσκομεν δτι καί έπι- 
θυμίαν α- έ/ωμεν, πρός τόν θεόν έπιφύλαξίς δέν 
χωρει,άλλα βόελυσσομαι καί αύτήν άκόυ.η τήν έπι- 
θυμιαν......................Εν τούτοις, αγαθέ μ,ου δοκτωρ,
όταν ήρχισα νά σά; γράψω ούδέν έξ δσων σά; έ
γραψα προεμελέτητα καί πιστεύω, δτι δέν θέλετεμέ 
παρεξηγήσει- Δέν έχω τήν άξίωσίν νά συζητώ 
μ.εθ ύμών, πλήν οσάκις αί έπιθυμίαι μου είναι 
σπουδαϊαι, τάς έκθέτω άπραφυλάκτως · συγχωρήσα
τε με λοιπόν καί δεχθήτε αύτάς ώς σάς παρουσιά
ζονται. η 11 διαφωνία των αυτή δέν ήλλοίωσεν έν 
τούτοις ούδέπρός στιγμήν τήνεύσεβήαύτών φιλίαν.

Είς πάσαν έποχήν καί καθ’ δλας αύτής τάς σχέ
σεις ή Λαδύ ‘Ρούσσελ, ήτοι καί μετά τόν θρίαμ.βον 
τών ιδεών της καί έν τώ μέσω τοϋ ίδιου αύτής 
θριάμβου, διετέλει περίνους. απαθή;, γενναία καί 
κατά τό πνεΰμα καί κατά τήν καρδίαν, ώς διετέ- 
λει έπίσης σταθερά καί ακλόνητος έν τώ μ,έσω τών 
δυσπραγιών. Απαξ μόνον τήν απαντώ απαιτητικήν 
όπωσοΰν καί αγέρωχου" έσύστη εν έπιμόνως ώς 
νομοσύμβουλον τοϋ στέμματος, νέον τ^νά προτε
ρημάτων κάτοχον, τον Ούίλλιαμ Κούπερ, ό'ςτις έπί 
Γεωργίου Α' έγένετο κόμης καί καγκελάριος Κού
περ, και πλεΐσταί άνσιρρήσεις κατά τή; αίτήσεώς 
της έγένοντυ, διότι πρό πάντων ήτο ανήλικος. Καί 
έπέμεινεν ή Λαδύ ‘Ρούσσελ πρώτον μέν παρά 
τφ λόρδω Αλιφ ξ, μετά δέ ταΰτα παρά τώ σίρ 
[Ιολλέξφεν ( Pollexfen), γενικώ συνπγόρω τοϋ ςέμ- 
ματος, γράψασα έπιστολήν ής τό τέλος ειχεν ού
τως· « Όλίγας ύποθέσεις έπιχειρώ, Κύριε, καί ού
τως όλιγίστους ανθρώπους ύπηρετώ, άλλά δέν άρέ- 
σκαμαι νά διαψεύδιυνται αί ελπίδες μου, είς στιγ
μήν καθ’ ήν πιστεύω δτι έγγίζει τό πέρας των. » 
Αύτό είναι τό μόνον ίχ·-ο; άπαι-ήσεω; τής σώφρο- 
νς καί αγαθής αύτής ψυχής, τήν όποιαν άνε<αλυψα 
καί ήιις έν ούσία μ.έν είναι δι«αία, διά τήν αξίαν 
έαείνου, δστις ήτο τό άντικείμενον, άλλ’ είναι βε- 
βαμμένη διά τινο; ύπεροψίας καί οργής.

Καί δμ.ως ή Λαδύ ‘Ρούσσελ καί έγίνωσκε. καί 
έκρινεν αύτή έαυτήν αύστηοότέραν παντός αύστηρο- 
τέρου ηθικολόγου. Εύρέθη μετά τόν θάνατόν της 
έγγραφόν τι ατελές, γεγραμμέναν έν. εϊδει προσευ
χής διά χειρός έκ τοϋ .γήρατος τρεμούσης καί μετ’ 
άνησύχου ταπεινοφροσύνης, χοςρακτη.ιξούσης ιδίως 
τ’ύν χοιοιτανικήν αρετήν,έν τώ όποίφ έπισκοπεϊ αυ
τή τάς διαφόρους τοΰ βίου της φάσεις, απαριθμεί 
τάς έλ.λείψεις καί τά αμαρτήματα αύτής καί επι
καλείται τοϋ Θεοϋ Αό ^λεος. Εν αύτφ τώ έγγράφφ 
άν γνωσα τήν εξής περικοπήν « Παντοδύναμε, φο
βούμαι δτι κατέχει ΰπερηφάνεια έμέ, τού; λόγους 
μου, τάς πράξεις μου, τά παθήματά μου, καί δτι 
δεν ανέχομαι τάς πρός έμέ ολιγωρίας καί τάς έλ-
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Τξίψεις σεβασμού. . . . Πλημμελώ έγύ αύτή εις δ, ιύμετέρας
ϊί δφείλω πρός τους άνωτέρους μου, οργίζομαι πολ- 
λάκις άνευ αιτίας, παρεπίκρανα διά τούτο πολλούς 
οίτινες έπεθύμουν νά εύαρεστήσωσιν έμοί καί προ:- 
ώθησα ετέρους εις τό τοΰ θυμού αμάρτημα. Δεν 
ώμολόγησα πο*έ έκουσίως δ,τι έκέρδισα έκ τών 
συμβουλών καί τών παραδειγμάτων τών άλλων 
καί δυσαρεστοΰμαι οσάκις δέν μ’ άποδίδουσιν δλον 
τό σέβας, δπως άξιώ καί έξ αυτών ακόμη τών άνω 
τέρων μου Τοιαύτη είναι ή μιταιότης τής άθλιας 
καρδίας μου. »

Δεν δύναμαι, τό κατ’ έμέ νά ήμάι τοσοΰτον αύ- 
στηρός κατά τής Λαδύ ‘Ρούσσελ, δσον αύτή καθ Οην μετά 
έαυτής, πλήν κατηγορούτα έαυτήν μετ’ εόσεβού. 
τραχύτητος ώς ύπερήφανον καί ύπερόπτως άπαιτη 
τικήν καταδεικνύει τό ασθενές τής ψυχής αύ 
σημεΐον, καί έπιβεβαιοϊ τήν έαυτής οξύνοιαν καί εϊ 
λικρίνειαν,

Τό σέβας δι’ού περιεσ- 
θους της, ή άγαλλίασις έπί 
νείας καί τής πατρίδος της, καί τό 
ήλλοίουν τά; διαθέσει; τη;, ήρεμα καί έ· 
παλαιαί αναμνήσεις καί οί πόθοι, εί καί ζωηροί πάν 
τότε, δέν τή .τρουξένουν βαθμηδόν τήν αύτήν θλίψιν, 
καθότι καίτοι μ,ή θεραπευθ ντο; τού πάθους της, ό 
χρόνος, ή έξις, ό μόχθος, καί ή περί ήμουν αύτών άμε- 

, ήμβλυνον τήν 
>ς τά τέκνα τη; 

καί τής εύη 
κατεκυρίευον όσημέραι τήν 

τήν ζώη- 
πικρίαν τών αναμνήσεων τού πα- 

Πρός τούτοι; ή ευσέβεια, αί άνη- 
ης, αί θρησκευτικά! ά-

; έπραξα διά τοΰ τετραδίου, 
παρέδωκα, δτε τό πρώτον 
ρίουν έκοινωνήσατε. ■ Διηγεΐ-αι επομένως ε; 
κνα τη; τά; καθημερινά; πράζει 
λετο, δπως μηδέν έκ τών έργων 
ακριβή έλεγχόν τη;, συνάμα 
προσευ/ά; τη; καί τά; αναγνώσεις της εί; ά 
ησχολεΐτο έ :ί θρησκευτική έδραιότητι είτε έ 
ίεοά Γραφή, είτε έν άλλοις διδακτικοί; 
μασιν. « Εις τό τέλος έ.ιάστης εβδομάδας επιθεωρώ 
έκ νέου τάς σημειώσεις μου, έξετάζω κατά τί ιδίως 
έν ταΐς ήυ.έοαι; έκείναι; ήμαρτον άν δέν προσευχή- 

προσο/ής, ή ήμέλησα ν’άναγνώ.ω δ,τι 
έπρεπεν, ή ώργίσθην, ή δυσανασχέτησα έπί τινι, -ή 
κατ’ άλλο τι έλειψα καί οΰτω συνάπτω, όσον τό 

ή;'δυνατόν έν όλίγαις λέξεσιν, άπάσα; τάς έβδομα- 
Λέ παρασκευήν 

έκαστου μηνός, διίρχομαι πάλιν τά; σημειώσεις μ.ου 
καί δίδωμι λόγον τών μηνιαίων πράξεών μου, καί τά;

;ς -αρατρέχω, τά; δέ σπουδαίας, τά; 
ροχωρούν γήρας αξίας προσοχής, καί όσα; θλίψιν νά μοί προξενή- 

■·'· *—ιεικώς,αΐδέ σου'ΐ δύνανται ή προσευχά; <αί δεήσεις να μοί έπι- 
,βάλλωσιν επισκοπώ καί έξετάζω
Iούτως τήν 
τελώ καί 
σιάζη, 
τήν, 
ταύτας, μεγίστην 
εύκόλως αναπολεί τά; πράξεις μου 
δέν διαφεύγει, ένεκα λήθης ή ολίγης προσοχής.

ό όποιον σά; 
ών iyράντων μύστη- 

:ς τά τέ- 
είς ά; ύπεβάλ- 
ης διαφύγη τόν 

δέ καί τάς συνήθεις 
έν- 

τε έν τη 
συγγράμ-

I. , < ’ ’ , ’ , 'λ,
• διαία; αναμνήσεις μου. Την στρωτήν οε

•ο’-χίζετο, ή δόξα 
ή ευτυχία τής οϊκογε- μέν συνήθει.

■οϋ πέν·

ριμνία, ή'τις παρακολουθεί τό γήρας, 
οξύτητα των πόνων της, τό δέ πρό: 
φίλτρον, ή περί τή; ανατροφής των 
μερίας των μέριμνα, 
καρδίαν της καί έσμίκρυνον άναλόγω; 
ρότητα και τήν 
ρελθόντος αυτής 
συχίαιτης, τά καθήκοντα της, 
σκήσεις καί όρμαί κατέστησαν ή επιούσιος αύτής 
σκέψις καί τό σύνηθε; έργον, έν ένί λόγω κατε- 
πραυνετο καί ένεκαρτέρει χριστιανικώ;, δλη έκδοτο; 
εις τόν έαυτής έρωτα, άφιερουμένη όσημέραι τώ Θεώ, 
πιστεύουσα εις τήν μέλουσαν αιωνιότητα καί κα- 
τεχομένη μάλλον ύπό τής ιδέα; νά καταστή αξία 
αύτής, ή έλπίζουσα νά τήν άπολαύση,. Τοιαύτα 
αισθήματα διαυγάζουσιν εις μακράν τινά επιστο
λήν, ήν διά συγγενικής άπλότητος έγραφε κατά τό 
1691, πρό τού γάμου τής θυγατρός της, εις τά 
τέκνα της, δπως παραινέση, παραδειγματίσω, καί 
παροτρύνη αύτά διά τής έαυτής πίστεω; καί στορ
γής. » Φίλτατα τέκνα, έλεγε, σάς γράφω σήμερον 
21 ’Ιουλίου, τήν ήμέραν ταύτην ανιαρών άναμνή 
σεων, καθ ήν ό φίλτατος ύμών πατήρ, πρός ζη
μίαν υμών καί αίωνίαν έμοϋ θλίψιν άφηρπάγει 
Δέν ήμέλησα αείποτε κατά τήν ήμ,έραν ταύτην ί έ<- 
τός μόνον, οσάκις ετυχε ν’ ασθενώ) νά ταπεινώμαι 
ένώπιον τοΰ Θεού, καί ένώπιόν του ν’ ανοίγω τήν 
καρδίαν μου διά τής προσευχής καί τής νηστείας, 
ίνα δέ δηλώσω τήν μετάνοιαν τών αμαρτιών μου 
διηνεκώ; έξήλεγχον αυτή εγώ τάς πράξεις μου, 
σημειοΰσα τά διάφορα τοΰ βίου μου καί τής 
πολιτείας μου περιστατικά, ώς τούτο περί τις

. . Αποκτώ 
έξιν, ίνα άδιαλείπτως καί έγρηγόρω; δια- 
οταν ό καιρός τής αγίας κοινωνία; πλη- 

,ω έμέ αύ· 
ιαναγινώσκουσα τάς σημειώσεις μου 

βοήθειαν, καθότι ή μ.νήμη μου 
καί κάμμία 

. Αν 
καί κατ’ αρχάς ήναι όπωσοΰν δύσκολον ν άναλάβτ, 
τις τό έργον τούτο, παύει δμως μετ

ί.-Λ.- ' ·«»· — -- ( ~ ' i ’

ι, ή δ'ταν θέλω ακριβώς νά έξελέγξω 
εύρίσκω,έ- ........ '' -±"

I

■’ ολίγον νά τόν 
ένοχλή, καθότι τό πνεύμα γίνεται έκ τούτου προς- 
εκτικώτερον καί ήσυχώτερον. ό βίος όμαλώτερος, 
καί όλιγώτερος κόπος χρειάζεται πρός τήν σπου- 
δαίαν έξάσκησιν τών θείων παραγγελμάτων. . . . 
Τέκνα μου, πιστεύσατε εις τάς συμβουλά; τή; μητρό; 
σας- ούδέν έν τώ κόσμου τούτω τών συμφερόντων 
σας προσφιλέστερων έχω, καί άν ή καρδιά μου δέν 
μέ πλανά, ή ψυχή σας άπείρως τού σώματος σα; 
πολυτίμοτέοα μοί είναι, εί καί αυτό τρυφερώτατα 
αγαπώ. Οθεν οσάκις τήν παραμικράν υποψίαν λαμ
βάνω, δτι κάνέν έξ ύμών ένδέχεται κακά; κλίσεις 
νά έχη, ή τή; ευθείας όδοΰ έκκλίνει, ή δέν είναι 
ούτως ά αθόν. δσον έγώ εύχομαι, άγωνία μεγίστη 
μέ καταλαμβάνει! Ω! σάς έξορκίζω, άν αγαπάτε 
καί σέβεσθε τήν μνήμην τοΰ πατρός σας, προσέξα
τε μ.ή διατρέξη-ε τόν κίνδυνον νά χωρισθώμεν, αύ- 
τός. έγώ καί ΰμεΐς εις τήν μέλλουσαν ζωήν..............
'Ενταύθα ή μακροχρονιωτέρα ζωή, είναι βραχυτά- 
τη καί έκαστος αγνοεί πόσον βραχεία ή ίδική του 
είναι. . . . ’Εν ταΐς δοκιμασίαις καί ταΐς θλίψεσιν 
αΐτινες μάς επιφυλάσσονται, μόνη παρηγορία υπάρ
χει ή προσδοκία μακαρίας αίωνιότητος· μόνοι δέ δ-, 
σοι ήτθάνθησαν ταύτα γινώσκουσιν,δτι ή προσδοκία 
αυτή πραΰνει καί μετριάζει τάς σκληροτέρας θλί
ψεις. ότε τό φρικαλέον πάθημά μου μικρ ϋ έδεη^ε 
νά μέ καταβάλη, δτε καί σήμερον ακόμη αίσθάνο-

έβράδυνε νά είπη τάς τελευταία; του θελήσει;. 
Αλλά διατί νά όμιλώμεν; II θεία άπόφασις έξετε- 
λέσθη Δέν σά; ζητώ νά δεηθήτε ύπέρ έμοΰ πρός 
τόν Θεόν μας, καθότι είμί βεβαία, δτι άπό καρδίας 
θέλετε τό πράξει. » (1).

Μετά έξ μηνών μόλις πάροδον, νέον πάθημα προ
σέβαλε τήν Λαδύ ‘Ρούσσελ· ή δευτερότοκος θυ
γάτηρ της, ή δούκησσα ‘Ροΰτλανδ, άπέθανεν έκ το - 
ιετού καί έκ τών τριών τέκνων της ή πρωτότοκο; 

τού Δέβονσχερ, ήτις'έπέ- 
,ει έν λοχεία. Οριστικό; τή έκρυπτε τόν 

ών 
συνεχών ερωτήσεων ή Λαδύ ‘Ρούσσελ άπεκρίθη- 
« Είδον πρό ολίγου τήν άδελφήν σου εξω τής κλί
νης της· μ Καί τώ δντι τήν είχεν ίδει έν τώ φε- 
Ιρέτρω·

Είκοσι περίπου έτη πρό τού τελευταίου παθή- 
ματος, έν έτει 1692, ή Λαδύ ‘Ρούσσελ μικρού έ- 
δέησε νά τυφλωθή, καθότι άν καί έπιτυχώς έγένετο 
ή τοΰ καταρράκτου ιατρική έγχείρησις, δυσκόλω; 
δμω; καί άμφιβόλως έβλεπεν. Οθεν τή; τελευταία; 
ταύτη; περιόδου τοΰ βίου της μικρότατο; άριθμό; 
έπίστολών εύρίσκετο, θλιβερών καί γαληνιαίων συ
νάμα,ώ εϊ γεγραμμ.ένων ύπό δεσμώτιδός τίνος, ήτι; 
είδεν έξερχομένους έκ τής ειρκτής, πάντα; τού; 
πεφιληαένου; αύτής καί αναμένει τήν σειράν τή; 
άποκαθείρξεώς της. Τήν 2S Μαΐου 1716, έγραφε 
τφ έξαδέλφω αύτής Λόρδω Γκώλαΰ, στερηθέντι τών 
φιλτάτων του. « Παρακαλώ τόν Θεόν νά σά; ένι- 
σχύη έν ταΐς δοκιμασίαις έωσοΰ ή αίωνιότης δεχθή 
είς τού; κόλπου; της άπάσα; τά; ανησυχία; καί 
θλίψει; μας, τά; έλ.λείψεις καί τό φορτίον τής ζωή; 
μας. Πόσον ή μακροχρονιωτέρα είναι βραχυτάτη 
παοαβκλλομένη πρό; τήν αιωνιότητα ! » Εν έτει 
1723 κατά Σεπτέμβριον ή μέν Λαδύ ‘Ρούσσελ, διέ- 
τριβε μ,όνη έν Λονδίνω, πάντοτε έν τή οικία τοΰ 
Σουθάμπτων - Χάους, ένθα μετά τοΰ πατρός της, 
τού συζύγου τη; καί μετά ταϋτα έν χηρεία έζησεν, 
ή δέ Λαδύ 'Ραχήλ Μοργκάν έγγονο; αύτής, έκ τοΰ 
φρουρίου Σχιάτσβουρθ, τήν 26 τοΰ αύτού μηνός έ- 
γραοε πρό; τόν αδελφόν της ’Ιάκωβον Κάβενδισχ : 
«Αί δυσάρεστοι ειδήσεις, τά; οποίας έλάβαμεν περί 

ημών ‘Ρούσσελ μάς έτάραξαν μεγάλως.

μαι, δτι ασθενή; είμί καί περίλυπος, άναμιμνησκομέ- 
νη ούτινο; άπώλεσα, συνέρχομαι, προσπαθώ νά α
νορθώσω τήν διάνοιαν μου, ενθυμούμενη δτι ταχέως 
θέλω έγκαταλείψει τόν κόσμον τούτον καί μεταβη 
εκεί, ένθα θέλω ίδή τόν Σωτήρα, δστις ύπέρ ημών 
άπέθανεν, ένθα.θέλω έπανίδει τόν φίλτατόν μου καί 
πάντα; τού; ευσεβείς, φίλου; μου.», 
μου τέκνα, προσέςατε ϊν’ άπαντε; 
.... Δύνασθε ν’ άπολαϋσητε τών α'ϊώων ήι 
τού βίου, αλλ’ άν άπορροφήσωσιν δλον τόν χρόνον 
σας, άν σά; 'άπομακρύνωσι τών θρησκευτικών ιδεών 
καί ασκήσεων, θέλετε άμαρτήσει............ Εκπληρώ
σατε ακριβώς καί άπό καρδίας τά πρός τόν Θεόν 
χρέη σας, διότι ούτως ύμεΐ; μέν γίνεσθε δεκτοί έν 
τφ παραδείσφ, αί δέ τού βίου απολαύσεις ύμών θέ- 
λουσιν εϊσθαι άθώαι. » !

. Αμφιβάλλω άν απαντάται που έτέρα τις ήδυτέρα 
καί σοβαρωτέρα μητρική παραίνετις, ένθα ή ανήσυ
χο; στοργή νά συνάπτηται πρό; τήν Οερμοτέραν 
εύσέβε'.αν, II Λαδύ ‘Ρούσσελ όρθώς συνεκέντρωσεν 
άπάσα; τά; άρετάς αύτής, καθότι δέν είχε φθάσει 
άκόμη εί; τό τέρμα τών δοκιμασιών. Δέκα έτη έ
πειτα άπό τή; ημέρας, άφ’ ή; οΰτω πω; έγραφεν : 
ΐί; τά τέκνα τη;, έκάθητο παρά τήν κλίνην τοΰυϊοΰ ■ 
της, δουκός τού Βέδφορδ, προσβληθέντο; αίφνιδίως ι 
ύπό εύφλόγίας, μόνη, τή; συζύγου του καί τών τέ- ■ 
κνων του άποχωρισθέντων ένεκα κολλητικότητο;, ι 
συλλέγουσα τού; εσχάτους λόγους τού θνήτζοντο; - 
υιού της. Απέθανεν. « Οίν.οι ! φίλτατέ μου λόρδε ι 
Γκώλαΰ, έγραφε μεθ' ήμέρας ή Λαδύ ‘Ρούσσελ εί; ι 
τόν έξάδελφόν της Ερρίκον ‘Ρουβινύ, ό νού; μου ι 
πλέον είναι τεταρτγμένος, συγκεχυμένος καί νεναρ ι 
κωμένος* δέν αίσθάνον.αι ικανή νά είπω ή νά πράξω ι 
όδτι οφείλω. Δέν έγίνωσκον, πρό τοΰ θανάτου του, ■ 
‘λην τήν πρό; αύτό άγάπην μου. Οταν ή φύσις, 
ήτι; σήμερον ούδέν ακούει, καταπραΰννι όπωσοΰν, - 
τότε,καί μόνον τότε, ελπίζω, δτι έκεϊνο; τοΰ οποίου 
ή άγαθότη; είναι άπειρος καί ή παντοδυναμία ά 
καταμάχητος, θέλει διά τήςχάριτός Του μέ βοη- : 
Οήσει καί μέ διατά:ει νά ύποτάσσωμαι εί; τά; άπο- < 
φάσεις τής Θείας Προνοίας. Τούλάχιστον παρηγο- ■

Γ - . 
π»ι·,τη; μαμμη. , ...

II μήτηρ ;ή δούκισ-χ Δέβονσχερ) μ.ά; άφησεν εύθύ;

. . Φίλτατάί
;; συνέλθωμεν εκεί' 

ιών αθώων ηδονών |κ
αύτής θυγάτηρ, δούκισσα 
ζει, διετέλ 
θάνατον τής αδελφή;, άλλ’ άναγκασθεΐσα έκ 

ή Λαδύ ‘Ρούσσελ άπεκρίθη 
ρό ολίγου τήν άδελφήν σου έξι

■/

ροΰμαι σκεπτομένη, δτι έπί τώ θανήτω τοΰ υϊοΰ 
μου κλαίω τήν στέρησίν του μόνον είμαι δ 
σμένη δτι έν τώ νώ αυτού είχεν άδιαλείπτω; τόν 
θεόν του, κνθότι τάς τελευταίας στιγμάς του τόν 
έπεκαλεΐτο καί παρε—ονεϊτο, δτι δέν ήδύνατο με 
γαλοφώνως νά προφέρη τάς προσευχά; του. — 
ι ’Επεθύμουν, μ’ είπε, νά έχω πλειότερον καιρόν, 
ίνα τακτοποιήσω τούς λογάρι-·σμούς μου μετά τοΰ ίδ· 
θεού. ;> Μ ώμίλητε περί τών αδελφών του, 
τή; συζύγου του, περί τής πρό: αυτόν άγαθότητος λευταίαν αυτήν χαράν εϊ; τε τήν μητέρα καί τήν 
καί τρυφερότητος αύτής καί περί τοΰ δτι ηΰχετο νά θυγατέρα, καθότι ή Λαδύ ‘Ρούσσελ άπεβίωσε τήν 
τή δηλώση αύτός ούτο; τήν ευγνωμοσύνην του. Μέ 23 Σεπτεμβρίου 1723 είς τάς άγκάλα; τού τελευ- 
παρεκάλεσε νά τήν άγαπώ διπλάσίως, καίέξέπνευ-! 
σε. Δέν έδείκνυεν, δτι έταράσσετο έγκαταλείπων τόν 
κόσμον τούτον, καθότι τόν είδον άναλλοιώτως καρ
τερικόν καί πράον γινώσκων δέ, γ. ονώ, τόν κίνδυ-

καί μετ-'βη εί; Λονδϊνον .... 
καθ' οδόν -ίάς έπιστολά;, διότι 
ήυ.εΐς σήμερον, καί άνησυχούμεν 
θειμώς νά έπιστρέψη τάχιστα ή μήτηρ, ίνα τήν 
δω εις παρηγοριάν άμ^ροτέρων· γινώσκω δέ δτι ή 

ι, πεοί'μάμμη τήν έζήτησεν » ό Θεό; έδωρήσατο τήν τε-
’ ' - . ---- ---------------- - ---

περί τοΰ δτι ηύχετο νά θυγατέρα, καθότι ή Λαδύ ‘Ρούσσελ άπεβίωσε τήν 
τήν ευγνωμοσύνην του. Μέ 23 Σεπτεμβρίου 1723 εί; τάς άγκάλαΓ 

ϊ—-4αί έξέπν'ευ-'

Θά έλαβε πιθανώς 
ούδεμίαν έλάβομεν 
............. Εύχομαι

1 (1) ‘Ο νεότερο; δοΰξ Βέδοορδ άφτ,σεν άποβνήτκων
πολλό τέκνα, έν όί; 4ύω υίοός. ’Εκ τούτου κατάγεται A 

... ... νϊν δυύξ τοΰ Βέδφορδ καί ό άδελοός του Λόρδο; Ίωίν-
νον-δέν ήθέλησε νά λυπήστρ τούς περί αυτόν καί ·*ης ‘Ρούοαελ.
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«ιίου αύτή; τέκνου. Ό Bferarrtxb; ’Etfrytepulc-'i 
j-paqioc, έφτ.μερί; τοΰ καιρού εκείνου, ανήγγειλε τόν 
θάνατόν τη: τήν 5 Οκτωβρίου ώς έςή;· α 11 λίαν 
αξιότιμο; Λαδύ ‘Ρούσσελ /ή?Λ τοΰ Λόρδου 1 'ύϊλ 
λιαμ ‘Ρούσσελ άπέθζνε τήν 23 Σεπτεμβρίου 1723 
έν τώ Σουθάμπτων - Χάους, έν ηλικία όγδοήκο-.τα 
έξ ετών. Τό σώμά της μεταφέρεται είς Σχενής έν 
Βουκιγχαμσχίρ, δπως ένταφιασθή παρά τόν τάφον 
τοΰ συζύγου της. » Δύω έτεραι εφημερίδες έτημεί- 
ωσαν μόνον τό γενονός. Τοιουτοτρόπως έταλήθευταν 
οί περί τής συζύγου του καί πρό αύτοΰ τελευταΐ ι 
λόγοι τοΰ Λόρδου ‘Ρούσσελ πρός τόν Βουρνέτ, οιότι 
έν καιρώ έτελεύτήσε καίείσήλθενεί;τήν αιωνιότητα

Μεγίστην εύχαοίστηπν ή.θάνθην, διηγούμενος 
τά περί τής Λαδύ ‘Ρούσσελ, ήτι; τοσοΰτον άγνή 
είς τόν έρωτά της υπήρςεν, αμετάβλητος έν τή 
θλίψει τη;, μεγαλόορων πάντοτε καί ταπεινή έν τώ 
μεγάλε ω της, πιστή καί άφωσιωμένη μετά τής 
αύτής ζωηρότητος εις τε τά αισθήματα καί τά χρέη 
αύτής, έν τε τή εύθυμία καί τή άθυμία, έν ταΐς εύ- 
πραγίαις καί ταΐς δυσπραγίαι; εξίσου. Κατέλαβεν 
άτυχώς τούς συγχρόνου; μας αξιοθρήνητος τι; νό
σος. Ούδένκ έτε ον έοωτα δυνατόν πιστεύουσιν. ή 
τόν μετ’ ατοπημάτων συνοδευόμενον ό άφατος έ
ρως, ή τελεία άφοσίωσις, άπαντα τά θερμά τά εν
θουσιώδη, τά κυςιεύοντα τήν καρδίαν αισθήματα 
ασυμβίβαστα πρό; τού; κανόνας τής ηθικής και τής 
κοινωνικής σεμ.νοπρε.τεία; τοΐς φαίνονται, διότι πά: 
κανών κατ’ αύτούς είναι ζυγός, δστις παραλύει, 
πάσα ύποταγή δουλεία, ήτι; ταπεινόνει καί πάσα 
φλός άν δέν γείνη πυρκαϊά σβέννυται. Η ηθική δ 
αυτή άσθέ-εια είναι τοσούτω μάλλον σπουδαία, 
καθόσον δέν είναι στιγμιαίο; πυρετό;, ουδέ παρα
φορά υπερβολικής τονικότητας, άλλ' όρ άται έζ 
δογμάτων φαύλων, ήτοι έκ τή; μή άναγνωρί- 
σεω; νόμου, πίστεω:, ή ύπερανθρώπου τίνος όντος, 
έκ τής είδωλολατρείας τοΰ άνθρωποι θεοποιούντο: 
εαυτόν καί θέλοντος νά θεωρήται αύτοΰ καί μόνου ώ: 
ή μόνη ήδονή καί ή μόνη θέλησι; ! Πρό; δέ 
τήν ασθένειαν ταύτην συνενοΰται έτέρα τι; ούχ 
ήττον αξιοθρήνητο;· ό άνθρωπο; ούχΐ μόνον εαυτόν 
λατρεύει, αλλά καί τήν λατρείαν του προ'ωτοποιεΐ 
είς τόν όχλον, ένθα πάντες συγχέονται· φθονεί καί 
μισεί πάντα άνωθεν τής κοινή; έπιφανείας ύψούμε- 
νον πας ύπερέχων, παν μεγαλεΐον ατομικόν, οίον 
δήποτε καί άν ήναι τό είδος καί τό όνομα, φα'νε 
ται, εί; τά έν παραφορά καί παρακμή ευρισκόμενα 
ταϋτα πνεύματα, καί ανομία καί καταπίεσι; κατά 
τοΰ χάους τών αφανών καί έφημέρων εκείνων δντων 
άτινα άνθρωτότητχ άποκαλούσιν. Οταν δέ Οεχθώ- 
atv έν ταΐς άνωτεραις τής κοινωνίας τάςε'ΐ μέγα τι 
σκάνδαλον, βδελυρόν τι ελαττώματος και έγκλήμα- 
τος παράδει- μα έπιχαίρουσι, καί μετά ζέ εως κατ 
αυτών θερμώς μεταχειρίζονται τάς επιφανείσα; έν 
τώ μέσω των άποτροπαίους ταύτζς πράε·;, προ; 
παθ.ύντες ν’ άποδείξωσίν ότι οΰτω; έ/ουσιν έν γό
να τά ήθη κ>ί ή φύ ι: τών εΰγενών, τών πλουσίων, 
>ών αριστοκρατών, άδιαφόρω; ύπό τίνα τίτλον ή

έπί τίνος βάσεως άνυψώθησαν. Ενώ δέ καταπολεμεί
ται ή άνωτέρα τάξι; διά τών χαμερπών αυτών δογ
μάτων καί τώνβδελυρών παθών, άτινα προξενοΰσιν, 
ή γεννώσι τά έγκλή/.ατα, ένώ δοκιμάζουσι πάσαν 
αηδίαν και κίνδυνον, λίαν εύχάριστον είναι ν άνα- 
φαίνηται μεγαλόσχημόν τι πρόσωπον φαεινώ; δια 
•ψευδόν τάς ιδέας τοΰ όχλου. Σέβομαι τήν ανθρωπό
τητα έν τώ συνόλφ αύτής, ώς θαυμάζω εξίσου καί 
αγαπώ τά; ενδόξου; αύτής άτ· μικότητας, αίτινες 
προσωποποιοΰσι καί άνυψοΰσι διά καταφανών χα
ρακτήρων καί διά κυρίου ονόματος, παν ο,τι εύγενές 
και άγνον ή άνθρωπότη; κέκτηται Η Λκδΰ 'Ρούσ
σελ μεγάλη ύπάρξασα, παρέχει είς- τήν ψυχήν ττν 
ώραίαν καί εύγενή ταύτην εύχαρίστησιν. Δέν μοί 
είναι ξένη, τά αίσθήματά της μέ συγκινοΰσιν, ή τύ
χη της μ' άσχολεΐ ώς νά ήτο παρούσα καί ζώσα 
ύπό τούς όφθαλ.μού; μου, πέποιθα δέ ότι έξελθοΰσα 
τού αγωνιώδους αύτή; βίου, με-.έβη είς κόσμον ά. 
δηλον μεχρισοΰ ό Θεός μά; κ.λέτγ, δπως λάβη 
παρά τώ φιλτάτω αύτή; συζύγω τήν αμοιβήν τών 
αρετών καί τών πόνων τη;.

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ,

ώ» α’ώνων » . . 
τήν χεϊρά του

, είπε,

r ■-·>,

(Συνέχεια, ίδε Φυλλ. 64.)

’Εάν ό άνθρωπο; ήναι τυφλό;, δπερ είναι τό 
πρόξενον τών δεινών του, θά προσονειδίζει είσέτι 
έχυτόν; παρεγνώρισα τήν φωνήν τοΰ λόγου, άλλ’ 
άμα γνώ;α; δέν άπέρριψα ταύτην. Α! έάν είσέλθτ,ς 
είς τήν καρδίαν μου, θά μάθης πόσον έπίποθεΐ τήν 
αλήθειαν, θά γνωρίσης ότι έπ ζητεί ταύτην μετά 
περιπαθείας .... καί μήπως δέν ήλθον πρός άνα- 
ζήτησιν ταύτης, ε ς τούς ερήμου; τούτους τόπους ; 
φεΰ ! διέτρεξα τήν γήν, έπεσκεψάμην τάς πεδιάδα; 
καί τά; πόλεις, καί παντού βλέπων έρήμωσιν καί 
όυστ.χίαν, κατεθλίβην όπερμέτρω; ύπό τού αι
σθήματος τών δεινών, άπε: συνταράσσουν τού; ό
μοιους μου· στενάζων δέ, είπον κατ' έν αυτόν: ό 
χνθ.ωπΟ; λοιπόν έδημιουργηθη όιά βασάνου; καί 
λύπα; ; καί άσχο’ ηθεί; εί; τήν σπονδήν τών δει
νών μας, όπως άνακαλύψω τό οάρμακον τούτων, 
είπον; θά αναχωρήσω τών διεφθαρμένων τούτω» 
κοινωνιών, θά απομακρυνθώ τών μεγαλοπρεπών 
ί'.ων, εί; τούς όποιους ή ψυχή διαστρέφεται ύπό 

τοΰ κόρου, καί έκ τών καλυβών, είς τά; όποιας τα- 
πεινοΰται ύτό τής δυστυχίας· θά άπέλθω εί; τήν 
έρη.ίζν όπως ζήσω μετά τών ερειπίων θά έρωτήσω 

ά αρχαία μνηυεΐα περί τής σοφίας τώ» παρελθό»- 
των χρόνων, θά έπικαλεσθώ έκ τοΰ κό'που τώ- τκ- 
φων τον νοϋν, δστις πάλαι ποτέ, έν τή Ασία, πεφιε-

', καί τήν δό- μέχρι τής άρκτου τή; 'Ασίας. Η ύπό 
τήν κόνιν τών νομοθε- μας αυτή χερσόννν,σος ή τε*"".......... “

εινοΰνται eivat ή αύχμ.ηρά χώρα τών Αράβων- ή πρό; άριστε- 
ή ευημερία ράν αύτής μεγάλη αύτη, ήπειρο:, γυυνν είς τά έσω 

τινων αρχών τέλος αύτής, καί πρασι·· ίζουσα μόνον κα' ά 
ών κοινω ιών ή φλεγομ,ε'νη γή, ήν κατοίκοΰσιν _ 

------ καί, βορρά», έκεΐθεν θαλάσση; άνι. μάλου 
γάλην έκτασιν στενής (1) εισίν αί πεδιάδε* 
Ευρώπη:, αί πλουτοΰσαι λειμώ ων καί ά

ποίησε τήν λαμπρότητα τών Κρατών.
ξαν τών λαών, θά έοωτήσω ■ 
τών ύπό τίνων ελατηρίων ύψοΰνται καί ταπ 
τά Κράτη, ύπό τίνων αιτίων φεννάται 
καί ή δυστυχία τών εθνών, επί 
όφείλουσι να θεμελιωθώσι», ή είρηνη τ<" 
καί ή ευδαιμονία τώ» ανθρώπων. Τσ ώπησα, 
καταβιίάσας τού; οφθαλμού:, ήκουσα τήν άπόκρι- 
οιν τοΰ φαντάσματος » ή ειρήνη., είπεν, καί ή ευδαι
μονία επέρχονται έπ εκείνου, δστις άσκεΐ τήν δι- λιεργημένων· 
καιοσύνν,ν ώ νεανία ! έπειδή ή καρδία σου ζητεί 
μετ’ εύθύτητος τήν αλήθειαν, επειδή οί όφθολμοί 
σου δύνανται είσέτι ν 
χόμενοι τό κάλυμμα τών π. ολήψεων, ή 
σίς σου δέν θά ματαιωθή· θά σοί ε’κθ-σω 
θειαν ταύτην, ήν ζ
ην έπιζα λεΐσαι· f 
τάφων καί τήν παιδείαν 
πλησίασα; με, καί θέσας 
κεφαλή: μου : "έγέρθητι, άνθρωπε 
παλλαξοντάς αισθήσεις σου έκ τοΰ κονιορτοΰ.
όποίω ερπεις .... 
τινός πυράς, καί οί δεσμοί, < 
εις τήν γήν. μοί έφάνησαν λυθέντες 
ίλαφρός υψωθείς διά πτήσεως τοϋ φαντάσματο 
ήσθάνθην ε’μαυτόν μετενεχθέντα είς ατμόσφαιραν 
άνωτέραν· έκεΐ, έκ τοϋ ύψους τοΰ αίθέρος, καταβι- 
βάσα; τους οφθαλμού; μου πρό; τήν γήν, παρετή- 
ρησα σκηνήν νέαν' ύπό τούς πόδας ριου, νηχομένη 
εί; τό διάστημα σφαΐρά τις, όμοια πρός έκείνην 
τή; σελήνης, άλλα μικρότερα καί ήττον φωτεινά,, 
μοί παρουσίαζε μίαν τών φάσεών της, καί ήφάσιςί 
αυτή έφαί-ετο ώς δίσκος πεποικιλμ=νος ύπό με
γάλων κηλιδων, τών μέν λευκεειδών καί άμυδρώ» '

τού; πόδας
ετράγωνον σχήμα ίζουσα

οί

στενή; (1)

ι’ άναγνωρίσωσι ταύτην, διερ- 
ή παράκλη- χωρίζι 
> τήν άλή βλέπεις

,ητεις· θά σοί διδάξω τήν σοφίαν.πην έπι>ράτειαν. ήτ·ς φεύγει 
θά σοΐ άπσκαλυιίω τήν σοφίαν τών ύπό διάγραμμα 

τούτο, ν,

τά άκρα, είναι 
μαύροι. Πρό; 
καί > ατά με

ς τή; 
έ οών καλ- 

έκ δεξιών άπό τής Κασπίας εκτεί
νονται τά χιονοσκεπή καί γυμνά τή; Ταρταρίας 
πεδία· τέλος ή λευκο-ιδή; αϋτη εκταοί; είναι ή 
εύρεϊα καί μελαγχολική έρημος τοϋ KoCi, ή δια- 

ουσα τήν Κίναν εκ, τοΰ ύπολοίπου κόσμου" 
ήν έπί γής γραμμικώ; δίατεμνομελην ταύ- 

>_.. ..... .χτ,ς ^ε.ΐγ51 1·Λ όσ-θαλμών μας
τών ύπό διάγραμμα πλαγίως κεκυρτωμένον· έπί τών 

Τό'ε άκρων τούτο,ν, αί όιεσχισμέναι αΰται γλώσσα’, 
τής καί τά διεσπαρμε'να ταΰτα σνμεΐα, είσίν αί χερ- επί 

καί ά ,σόννησοι καί αί νήσοι τών Μαλλιακών λαών, αθλίων 
έν τώ κατόχων τών αρωμάτων. Το τρίγεονον τούτο δπερ 

. καί αίφνης κατελήφθην ύπό θείου εκτείνεται πσρρω έν τή, θαλάσση;, είναι ή περιφη- 
οϊτινες μάς προσηλούσιν μ.οτάτη χερσόνησος τής Ινδία;· όράς τόν έλικοειδή 

ώ; ατμό; δε δρόμον τοΰ Γάγκου, ·,ά τραχέα όρη τοΰ Θιβέ*, τήν 
ς, εύδαίμονα κοιλάδα τή; Κασσεμίρης, τάς αλμυρά;

έρημους τού Πέρσου, τά; όχθας τοΰ Εύφράτου καί 
τούΤί' ριδος, τό απότομον στρώμα τοΰ’Ιορδάνου, 
καίτάς κοίτα; τοΰ Νείλου έρημους . . . « ώ πνεύμα, 
|είπον διακόπτων τούτο, ή δψι; τοΰ ανθρώπου δέν 

έφικνεΐται τά αντικείμενα ταϋτα έκ τοσαύτης ά- 
ρποστάσεω; ....
I Πάοαυτα προσηλωθιντε; οί οφθαλμοί μου, έγε'- 
νοντο όξυδερχέσ-εροι τών τοϋ αετού, καί ομω; οί 

uv μεν κευκοειοων και αμυΟρω»,‘.ποταμοί δέν μοί ε’φάνηοαν είσέτι, ή ταινίαι έλι- 
τών δέ φαιών, χλο ροειδών ή λευκόφαιων. Καί ένώ κοε δεις, τά όρη ρυτίδες ανώμαλοι, και αί πόλεις 
έσπούδαζον νά διακρίνω όποιον τι ήσαν αί κη.λίδες'μικρά σχήματα, όμοια μέ τάς έκ πεττών τοΰ ζα- 
αύται «άνθρωπε δστις ζητεί; τήν αλήθειαν, μοί τρικίου καλύβας. Τό δέ πνεύμα δακτυλοδεικτή- 
λέγει τό οάντασυα, ένοεις τό θέαμα τούτο ; ώ έ σαν μοι τά αντικείμενα ι: αί σωρεϊαι αύται, μοί 
ναέριον πνεύμα » άπ-κρίθην, έάν άφ’ ετέρου δέν λέγει, άς παρατηρείς έντήάνύδρφ καί μακρά 
ίβλεπον τήν σφαίραν τής σελήνης, ήθελ.ον έκλαβει λάδι, ήν διασχίζει ό Νείλο:, 
ώς ταύτην έκείν/.ν διότι εχει τά φαινόμενα τού πλουσίων πόλεοιν,έφ’ών ή αρχαία Αιθιοπία έπνί- 
πΐανήτου τούτου, θεωρουμένΟυ διά τηλεσκοπίου|ρετο· ιδού αί 
κατά τήν σκιάν τινός έκλείψει· ς· δύ αταί τις νά είπ?) 
δτι αί διάφοροι ούται κυλίδες είσί θάλασσαι καί'μήτηρ τοσούτων δοξασιών, 
ήπειροι, « ναι ’ ’ 
τοΰ ήμισφαιρίου όπερ κατοικείτε ....

— « Πώς ! ανέκραξα, αύτη είναι ή γή έν ή 
σιν οί άνθρωποι . . . »

« Ναί, έπανέλαβε : ή όμιχλώδη; < ' 
ή κατέχουσσ μεγα μέρος τοΰ δίσκου, 

. χόθεν σχε όν περιζωνύουσα τούτον, 
λουμένος ύφ' ίμών μέγας ωκεανός, - 
νοτίου ποιου προχωρών πρός τόν ισημερινόν, σχη· 
ματίζι 
ίνδία; καί ’Αφρική:.

κοι-
είοίν οί σκελετοί τών

Γ-.» — „. έκα'όμπυλο*. Θήβαι, πρώτη τών επι
στημών καί τών τεχνών μητρόπολις, μυστηριώδη;

, αίτινες είσετι διέπουν 
τά τετρά- 

; τών 
σε κκτέπληξε’ έκεϊθεν ή στενή ά- 

εριοριζουν ήτε θάλασσα καί όρη απότομα, 
ή κατοικία τών φοινικικών λαών· έκεΐ 

καί παντα Ι.ύπήρξαν αί πόλεις τής Τύρου, τίς Σιδόνος, Ασκα- 
είναι ό κα |λίνος καί τής Βηρυτού* ή αδιέξοδος αύτη έξ ύδα- 

δστις έκ πούρος γραμμή είναι ό ποταμός ’Ιορδάνης, καί οί ξη;οί 
, ,. , , , , ,___ βράχοι ύπαρξήν άλλοτε τό θέατρον σνμβεβη-

ματίζει, κατά πρώτον μεν τόν μεγάλον κόλπον τήο^κότων, πλιρωσάντων τόν κόσμον. 
Ινδίας καί ’Αφρικής, είτα δέ έπεκτείνεται πρός ~Ω ονόματα διαπαντός ένδοξα! 
άνατολάς διά -,ων Μαλλιακών νήσων μέχρι τώνΐχώραι αείμνηστοι! όπόσα με-άλα 
συνόρων τής Ταρταρίας, ; ’ 
Χλοΐ τάς ηπείρους τής ’Αφρικής 3

Ευτέρπη τόμ, Π', φυλλάδιον 66.

ί μοί λέγει, είναι θάλασσαι καί ήπειροιίτού; λαούς έν άγνοία των. Κατωτέρω
. πλευρά ταϋτα συμπλέγματα είσίν αί πυραμίδες
.. γή έν ή, ζώ-οποίων ό ογκο; σέ κκτέπληξε* ε’

|κτή, ήν
αύτη εκτασις,.ύπήρξεν

|ύπήρξα

'οΰ|τθς γ

• cutci 
ττ,ζ -χότων.

καί πρό; δυσμάς περικυ- θια σας πορίστησι !
καί τής Εύρώπης'φησαν έπί τής έπιφανείας '.ή; γης

γαΐαι εύκλεεΐ;, 
μ αθήματα ή 

όπόσαι ύψηλαί άλήθειαι έγρά- 
ταύτγ,ς ! άνα- 
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κίνησιν τής ένεργείας, είς δε τδν αέρα τήν ελαστι
κότητα, είς δέ τήν ύλην τδ βάρος καϊ τήν πυκνότητα, 
τδν μέν άε'ρα κατέστησε κουφότερου παρά τό ύδωρ, 
τδ μετάλλου βαρύτερον τής γής, τό ξύλον ήττον ά- 
συμπαγές παρά τόν χάλυβα· ή φλόξ, διέταξε, νά 
άνυψοΰται, ό λίθος νά καταπίπτη, τό φυτόν νά 
βλαστάνη, είς δέ τόν άνθρωπον, δν έξέθηκεν είς 
προσβολής διαφόρων όντων, καϊ όμως ήθέλησε νά 
προφύλαξη τήν άκροσφαλή αύτοΰ ζωήν, έδώοησε 
τό προτέρημα τοΰ αίσθάνεσθαι· διά τοΰ προτερή
ματος τούτου πράξις επιβλαβής είς τήν ΰπαρξίν 
του τώ περιποιεϊ κακοΰ καί άλγηδόνος αίσθημα, 
πάσα δέ πράξις ωφέλιμο; αίσθημα ηδονής καϊ ευε
ξίας· διά τών αισθημάτων τούτων ό άνθρωπος ότέ 
αέν άποτρεπόιαινος έκ παντός δ,τι ενοχλεί τάς αι
σθήσεις του, ότέ δέ έλκόμενος πρός δ,τι ήδύνει 
ταύτας, ήναγκάσθη νά άγαπα καί νά διατηρη τήν 
ζωήν του· ούτως ή φιλαυτία, ή τής εύεξία; επιθυ
μία, ή πρδς τήν άλγηδόνα αποστροφή, ύπήρξαν οί 
ούσιώδεις καί πρωτόγονοι νόμοι, οί έπιβληθέντες 
πρός τόν άνθρωπον ύπ’ αύτής τή; φύσεως· οί δέ 
νόμοι, ού; ή διαθέτις δύναμις καθιέρωσε ϊνα κυβερ- 
νώσι τούτον, καϊ οΐτινες όμοιάζουσι πρός εκείνους 
τής έν τφ φυσικώ κόσμφ κινήσεως, έγένοντο ή μόνη 
άρχή, ή παραγωγός παντδς δ,τι λαμβάνει χώραν έν 
τφ ήθικώ κόσμφ.

Τοιαύτη λοιπόν έστιν ή κατάστασις τοΰ ανθρώ
που· ύποτεταγμένος τό μέν είς τήν έπίδρασιν τών 
περιστοιχούντων αύτόν στοιχείων, ύπόκειται είς πολ
λά δεινά αναπόδραστα, καϊ άν έν τή ειρκτή ταύτη 
ή φύσι; δείκνυται αύστηρά, δικαία τό δέ, καί μά
λιστα συγκαταβατική, ού μόνον συν-κέρασε τά δεινά 
ταΰτα διά καλών ισοδυνάμων, άλλ' έδώρησεν είς 
τόν άνθρωπον τήν δύναμιν τά μεν τούτων νά άνα- 
κουφίζη, τά δέ νά έπαυξάνη, καί φαίνεται ώς άν 
ειπεν είς αύτόν « ασθενές έργον τών χειρών μου, 
» ούδέν σοϊ οφείλω καϊ δμ.ως σοϊ δωροΰμαι τήν 
» ζωήν ό κόσμος έν ώ σέ θέτω δέν έγένετο διά σέ, 
» κα'ι δμως σοϊ χορηγώ τήν χρήσίν του· είναι άνά- 
λ μικτός καλών καί κακών, καί εί; σε άπόκειται 
η νά διακρίνη; ταΰτα· εί; σέ άπόκειται νά όόηγή- 
» ση; σεαυτόν είς ατραπού; άνθέων κα'ι άκανθων· 
» έσο κύριος τής τύχη; σου, είς σέ ταύτην άφίημι.»

— Ναι, ό άνθρωπο; έγένετο ό δημιουργός τής 
τύχης του· αύτός ούτος έδημιούργεσεν αμοιβάδάν 
τά; συμφοράς καϊ τάς εύτυχίας αύτής, καϊ έάν εϊς 
τήν θέαν τοσούτων άλγηδόνων, δι’ ών κατατρύχε- 
ται ή ζωή του, έσχεν αφορμήν νά θρηνήση διά τήν 
άσθένειαν ή τήν απερισκεψίαν του, σκεπτόμενος έκ 
τίνων στοιχείων έςήλθε κα'ι είς ποιον ύψος ήδυνήθη 
νά ύψωθή, δικαιούται ίσως νά μεγαλοφρονή διά 
τήν ίσχύν του, και νά έπαίρηται διά τόν νουν του.

ΚΕΦ. ΣΤ'.

’νίρχιχη κατάστασις τοϋ άνθρωπον.

Εν τή άρχή ό άνθρωπο; έσχηματίσθη γυμνός τό

μνήσει; των παρελθόντων χρόνων, έλθετε είς τήν 
διάνοιαν μου ! τόποι, μάρτυρες τή; ζωής τοϋ ανθρώ
που είς διαφόρου; αιώνας, διμγήθητέ μου τάς με- 
ταβολάς τής τύχης του ! ε’ίπετε δποϊα ύπήρξαν 
τά αίτια καϊ τά ελατήρια ταύτης ! είς ποιας πηγά; 
ήντλησε τάς επιτυχίας καϊ αποτυχίας του ! άπο- 
καλύύατε είς αύτδν τούτον τάς αιτίας τών δεινών 
του I επανορθώσατε' τον διά τής παραστάσεως τών 
σφαλμάτων του .' διδάξατε τον τήν κυρίαν αύτοΰ 
σοφίαν ϊνα ή πείρα τών παοελθουσών γενεών κα- 
ταστή εϊκών διδασκαλίας καί σπέρμα εύτυχίας τών 
παρουσών καϊ μελλοοσών γενεών.

ΚΕΦ. Ε.
|

Κατάστασις τοϋ ανθρώπου εν τω χάσμα

Κα'ι μετά τινων στιγμών σιωπήν τδ έναέοιον 
πνεύμα έπανέλαβεν είπον. « Σοϊ τό είπον, ώ φ'λε 
τής αλήθειας ! ό άνθρωπος μάτην αποδίδει τάς 
δυστυχίας του είς αγγέλους αφανείς καϊ φαντα
σιώδεις· μάτην αναζητεί τών δεινών του αιτίας, 
μυστηριώδεις . . .

Εν τώ συστήματι τοΰ παντός άναμφιβόλως ή 
κατάστασις τοΰ ανθρώπου ύπόκειται είς δυστυχή
ματα, άναμφιβόλως ή υπαρξί; του δεσπόζεται ύπδ 
δυνάμεων άνωτέρων, άλλ’ αί δυνάμεις αύται δέν 
είναι οΰτε αποφάσεις τυφλής ειμαρμένης, οΰτε 
ίδιοτροπίαι όντων φανταστικών και παραδόξων 
ώς ό κόσμος, τοΰ οποίου αποτελεί μέρος· ό άνθρω
πος διέπεται ύπδ νόμων φυσικών οΐτινες, κανονικοί 
είς τάς ένεργείας των, συνεπείς είς τά άποτελέσμα- 
τά των, άναλλοίωτοι είς τήν ούσίαν των, είναι 
κοινή πηγή τών καλών και τών κακών, καϊ δέν εί
ναι γεγραμμένοι μακράν ήμών, εν τοϊς άστροις, 
ούτε κεκρυμμένοι είς μυστηριώδεις κώδηκας, άλλ’ 
εγκείμενοι είς τήν φύσιν τών επιγείων όντων, συμ
φυείς πρδς τήν ΰπαρξίν των, παρίστανται είς τδν 
άνθρωπον έν παντι χρόνφ καί τόπφ, έπιδρώσιν έπϊ 
τών αίσθησεών του, διεγείρουσι τήν διάνοιαν του, 
καϊ τιμωροΰσιν ή άνταμείβουσε πάσαν πράξιν αύ 
τοΰ· άς γνωρίση ό άνθρωπος τούς νόμους τούτους ! 
άς νόηση τήν φύσιν τών περικυκλούντων αύτόν όν
των, τήν ιδίαν αύτοΰ φύσιν, καϊ θά γνωρίσει πά
ραυτα τά ελατήρια τής τύχης του, θά μάθη τάς 
αιτίας τών δεινών του καϊ τά θεραπευτικά τούτων 
φάρμακα.

Οτε ή μυστηριώδη; δύναμις ή ζωογονούσα τδν 
κόσμον έδημιούγησε τήν σφαίραν έν ή ό άνθοωπος 
κατοικεί, ένετύπωσεν είς τά άπαρτίζοντα τόν κό
σμον τούτον όντα ιδιότητας ουσιώδεις, αϊτινες 
έγένοντο ό κανών τών ατομικών θελήσεών των, ό 
δεσμός τών άμοιβαίων άναφορών των, και ή αιτία 
τής αρμονίας τοΰ συνόλου αύτών· εντεύθεν καθίδρυ- 
σε τάξιν κανονικήν αιτιών καϊ αποτελεσμάτων, αρ
χών κα'ι συνεπειών, ήτις, ύπό τδ φαινόμ.ενον τοΰ 
τυχαίου, κυβέρνα τόν κόσμον καϊ διατηρεί τήν ισορ
ροπίαν αύτοΰ· ούτως είς μέν τδ πϋρ άπέδωκε τήν

τε σώμα καϊ τδν νοΰν καϊ έρρίφθη έκεϊ έπϊ τής συγ
κεχυμένης καί άγριας γής· ορφανός, εγκαταλελε'.μ- 
μένος ύπό τή; παραγαγούσης τούτον άγνωστου όυ- 
νάμεως, δέν είδε ποσώς παρ’ αύτώ οντα καταβαντα 
έζ ούοανών, I'fv. είδοποιήσωσι τούτον περί τών α
ναγκών του, ά; οφείλει είς τάς αισθήσεις του, ϊνα 
τδν διδάξωσι περί τών καθηκόντων του, άτινα γεν- 
νώνται έξαιοέτως έκ τών αναγκών του. όμοιος πρδς 
τά άλλα ζώα, άνευ πείρα; τοϋ παρελθόντος, άνευ 
προνοίας τοΰ μέλλοντος, περιεπλανήθη είς τούς κόλ
πους τών δασών, δδηγούμενος μόνον καϊ κυβερνώ- 
μενος ύπό τής ροπής τής φύσεώ; του· ύπό τοΰ αι
σθήματος τής πείνη; ώδηγήθη είς τρόφιμα καϊ 
προύνόησε περί τή; τροφής του· ύπό τής άκρασία; 
τού άέρος έπεθύμησε νά καλύψη τό 'σώμα του, καί' 
άπειργάσασο ενδύματα· ύπό τής ορμής πρός ηδονήν 
ίσχυράν προσήγγισεν δν δμοιον αύτοΰ, καϊ διηώνισε 
τό είδος του. . . .

Ούτως αί έντυπώσεις ας έδέχθη έξ έκαστου άν- 
τικειμένου έξεγείρασαι τάς δυνάμεις του, ανέπτυ
ξαν βαθμηδόν τήν διάνοιαν του, καί ήρξαντο νά δι
δάσκουν τήν βαθεϊαν αύτοΰ άμάθειαν· αίχρεϊαίτου 
διήγειρον τήν φιλεργίαν του, οί κίνδυνοί του έμ.όρ· 
φωσαν τό θάρρος του, έμαθε νά διακρίνη τά ωφέλι
μα τών έπιβλαβών, νά άνθίσταται είς τά στοιχεία, 
νά ύπερασπίζη τήν ζωήν του, καί άνεκούφισεν ούτω 
τήν άθλιότητά του.

Η φιλαυτία ή πρό; τά; άλγηδόνα; αποστροφή, 
ή επιθυμία τής εύεξίας ύπήρξαν ούτω τά μόνα καί 
ισχυρά έλατήρια, τά έζαναγόντα τόν άνθρωπον 
έκ τής άγριας καί βαρβάρου καταστάσεως είς ήν ή 
φύσι; τόν έθεσε, καί έάν ήδη δ βίος αύτοΰ διαποι
κίλλεται ύπό απολαύσεων, έάν δύναται νά αρίθμη
ση έκάστην τών ήμερών αύτοΰ διά τίνος άναπαύ- 
σεως, έχει δικαίωμα νά καυχηθή καϊ νά εϊπη· «Ενώ 
παρήγαγον τά αγαθά άπεο μέ περιστοιχοΰσιν έγώ 
είμί ό δημιουργός τής εύτυχίας μου’ ο’ϊκησις ασφα
λής, ενδύματα πρόσφορα, τροφαί άφθονοι κα! ύγι 
είναι,, πεδιάδες χαρίεσσαι, λόφος εΰκαρποι, κράτη] 
πεπολισμένα, πάντα ταΰτα είναι έργα μ.ου, άνευ 
εμού ή εί; τήν αταξίαν παραδεδομένη αυτή γή, δέν 
ήθελεν είναι είμή 'έλος άκάθαρτον,δάσος άγριον, έρη 
μος ειδεχθής. » Ναι, άνθρωπε δημιουργικέ, δέχθητι 
τδν σεβασμόν μου ! ύπελόγισας τήν έκτασιν τών ού- 
ρανών κατεμέτρησας τόν όγκον τών άστέοων, ένόη- 
σας τήν άστραπήν είς τά νέφη, κατεδάμασας τήν 
θάλασσαν καί τάς τρικυμίας, καϊ καθυπέταξας όλα 
τά στοιχεία· ά! πώς τοσαΰται ύψηλαϊ δρμαί άνε- 
μίχθησαν μετά τοσαύτης πλάνης ;

(Έχ τοϋ Γα.Ι.Ιικοϋ'}

ϊπό Σ. A. Ζ.

0 ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ.
(Συνέχεια, ορα Φυλλ, 65.)

-Ό>-

ΚεφάΛαιον Γ.

Φθάσας ό Ούΐλδερ είς τό οινοπωλείου τής Άγκύ- 
ρας, εύρεν αύτό είς ασυνήθη κίνησιν διατελοΰν 
και έμπλεον θορύβου καί ταραχής. Απαν τό ποο- 
σωπικόν τής γειτονίας, γυναίκες τό πλεϊστον μέρος, 
είς έκτακτον συνεδρίασιν συνελθόν, έπλήρου τδν 
περίβολον καί τήν είσοδον τοΰ οινοπωλείου μετ 
άκρα; τής προσοχής άκροώμενον κατά τήν στιγμήν 
εκείνην ρήτορά τινα, μετά τοσαύτης θερμότητος 
καί διά τοσοΰτον εύηχου καϊ όξυτάτης ©ωνής δη- 
μηγοροΰντα, ώστε ούδεμία ούδέ τούς άπωτάτω 
αύτοΰ ίσταμένους διέφευγε λέξις.

0 ρήτωρ ούτος ήν ή τεθλιμμένη, ή βαρυαλγή; 
’Ανδρομ.άχη, ή νόμιμος σύζυγος καϊ συμβία τοΰ 
απίστου καί ριψάσπιδος Εκτορος.

Τήν πυκνήν ταύτην συνάθροισιν ίδών ό Ούΐλδερ, 
άγνοών μέν τήν αιτίαν αύτής, άνήσυχον δ’ έχων 
ένεκα τής άνειλικρινοΰς του διαγωγή; τήν συνείδησιν, 
έδίστασε νά προχωρήση. Ίδών όμως τόν γέροντα 
έντολοδόχον του παραγκωνίσαντα τό πλήθος καί 
είσελθόντα είς τό οίνοπωλεϊον άφόβω; άνέλαβε καί 
αύτό; θάρρος καί ώφελήθη εκ τοΰ παραδείγματος. 
Ούχ ήττον όμως έφρόντισε νά διαφύλαξη τήν 
μετά τής θύρας συγκοινωνίαν του έλευθέραν, ώστε, 
ανάγκη; έπελθούσης, νά δυνηθή νά ύποχωρήση εύ- 
κόλω; καί μή εύοεθή πολιορκημένο; ύπδ τοϋ έχθροϋ. 
Καϊ τοιαϋτα μέν σχέδια έπενόει καί έπραγματοποίει 
ό Ούΐλδερ ό στρατηγηματικός.

Η δέ περίλυπος ’Ανδρομάχη έπί εδράνου άναβε- 
βηκυϊα δπως άπαντα; επισκοπή καϊ παρ’ απάντων 
γίνηται άκουστή καί περίβλεπτος συνεκίνει καί συ- 
νέτριβε δημ,ηγοροΰσα καϊ τών σκληρότερων αύτών 
τάς καρδίας.

— Μάρτυρας σά; επικαλούμαι ένώπιον Θεοΰ καί 
ανθρώπων, γείτονες καί γειτόνισσαι, έλεγεν ή άνα- 
ξιοπαθοϋσα σύζυγος, έάν γυνή έδειξέ ποτέ μεγα- 
[λειτέραν άφοσίωσιν εί; τόν σύζυγόν τη; άπό εμέ 
τήν οποίαν παρήτησε μέ έπτά μικρά παιδία είς 
τόν λαιιεόν.

—’Αλλ’ άς μή βιαζώμεθα είς τάς άποφάσεις μας, 
είπε παρεμβαίνων δ τίμιο; ’ΐωή Ίωράμ, ά; βεβαιω- 
θώμεν πρώτον θετικ®;, άν τφ όντι ό γείτων Ομέ- 
σμη; σέ παρήτησεν είς τού; πέντε δρόμου; καί ε- 
φυγε καί έπειτα τδν κατηγοροϋμεν καϊ τδν κατα- 
κρίνομεν. Διότι δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν οτι 
χθέ; ήτον ήμερα χαρμόσυνος, ώστε καί ό τίμιος 
σύζυγός σου ίσως* έπιΐ καμμίαν περισσότερον ώ; 
είς πολλούς συνέβη, καί ώς έκ τούτου ήναγκάσθη νά 
κοιμηθή έπιτοπίως περισσότερον τοϋ συνήθους. Τό
σον δέ είμαι περί τούτου πεπεισμένος, ώστε, καθό
σον μάλιστα ξεπετά όλίγον καί τό δεξιόν μου μάτι, 

53*
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νομίζω δ-fl βλέπω ιόν τίμιον έκτορα τρέχοντα 
έπάνω σου μέ ανοικτάς τά; άγκάλα; διά νά σοϋ 
ζητήση συγχώρησιν διά τό πσαΐσμάτου καί έτοι 
μον νά άναλάβρ τήν βελόνην καί την ψαλίδα του 
ώς καί πρότερον καί ιός νά μη συνέβη τίποτε έ
κτακτον.

Τά; λογικά; ταύτας 
φήμ.ησε τό ακροατήριου δι’ άπλετου 
ταράξαντος τό οινοπωλείου. 
αυτή καί ή εύθυμία ούδεμίαν φευ !

ποόσωπον

τοϋ οΐναπώλου κρίσεις έιευ- 
γέλωτος συν 

’Αλλ’ ή φαιδρότη; 
εύρον ηχώ εί; 

τό κατηφέ; ποόσωπον τή; ’Ανδρομάχης, ήτι; έ
φαίνετο κλήρον λαβοΰσα είς τό έξής τήν θλίψιν καί 
τήν ανίαν.

— Όχι, εΐπεν ή τάλαίνα, γνωρίζω τόν Εκτορα· 
δέν ήτον αύτό; έξ εκείνων οί όποιοι αποφασίζουν 
νά πίωσι νομίμω; εί; δόξαν τοΰ βασιλέως τόσον 
ώστε νά καταντήσωσι νά ζενοκοιμ.ηθώσιν. Εκείνο; 
ήτον άνθρωπο; δλως διόλου άφωσιωμ.ένο; εϊς τήν 
έργασίαν του, καί 
λυπούμαι. Διότι

δλως διόλου άφωσιωμένο; εϊς 
ιαί ίσα ίσα διά τούτο καί μόνον τόν 

είναι σκληρόν πράγμα εί; μίαν 
δυστυχή γυναίκα, άφοϋ έσυνείθισε νά ζή μέ άνεσιν, 
νά καταντηση έπειτα νά μείνη χωρίς καμμίαν βοή
θειαν και κανέν ύποστήοιγμα. Άλλά ορκίζομαι εί; 
τήν ψυχήν μου δτι θά εκδικηθώ άν ύ.τάρχη άκόμη 
δικαιοσύνη είς Ροδε-Ίσλάνδην καί εί; τάς Αποικίας.

Ενώ δ’ έλεγε ταΰτα παρατηρήσασχ τόν μέχρις 
αύτή; φθάσαντα διά πολλοΰ κόπου γέροντα ναύτην 
έστράφη άμέσως πρό; αύτόν καί είπε.

—- Βλέπω, φίλε μου, ότι είσαι ξένος καί υποθέτω 
δτι πρό ολίγου θά έφθασες έδώ. Μήπως λοιπόν ά- 
πήντησες είς τόν δρόμον σου κανένα αλήτην ό όποιος 
Άραπέτευσεν άπό έόώ ;

— Πήγαινε στό καλό, χριστιανή μου, άπεκρίθη 
ό απόμαχο; ναύτης’ έγώ μόλις καί μέ πολύν κόπον 
κατορθόνω νά σύρωμαι έπάνω είς τήν ξηράν καί σύ 
θέλεις νά κρατώ βιβλίον νά σημειόνω καί οσους 
άπαντώ . . . Άλλά στά-ου . . . ενθυμούμαι πραγ
ματικών δτι σήμερον τό πρωί είδα ένα άνθρωπον 
κρυμμένου είς τούς θάμιους οί όποιοι είναι μεταξύ 
τή; πόλεως αΰτής καί τή; γέφυρας δπου ένόνει τήν 
νήσον μέ τήν μεγάλην στερεάν.

— Καί τί είδος άνθρωπος ήτον αύτός τόν όποιον 
είδες, ήρώτησαν όμοφώνω; πίντε ή εξ έκ τών πα
ρόντων, μεταξύ τών οποίων ή φωνή τής τά πλειστα 
ένδιαφερομε'νης Ανδρομάχης υπερείχε κατά τ 
οξύτητα καί τήν εύλιγιστίαν.

— Τί είδος άνθρωπος ; έπανέλαβεν ό άπόμαχο;· 
άλλ ητον ώς ολοι οί χοιστιανοί’ μόνον έπαρακυ- 
λούσεν άληθινά όλίγον δταν έπεριπάσει, c.......
ήτον χωλός.

— Ητον ό ίδιος, ητον ό ίδιο;, επανέλαβε παν- 
ταχόθεν τό πλήθος. Καί πάραυτα πολλοί τών πα
ρόντων, δανεισταί τοϋ λειποτάκτου διά ποσά κατά 
τό μ.άλλον ή ήττον άξια λόγου, έτρεξαν είς άναζη'- 
τησίν του πρός τό ύποδ-ιχθέν μέρος, φιλοτιμούμενοι 
ίί; τοϋ άλλου νά φθάση πρότερος, τήν θριαμβευ
τικήν δέ ταύτην πορεία* έκλειεν ή Ανδρομάχη, 
στις, άρκεσθεΐσα εϊς δσα ήκουσε,
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έζήτησε πληροφορίαν παρά τοϋ γέροντος. Ουτος δέ 
ίδών αύτήν άπομακρυνθεΐσαν ύψωσε τού; ώμους καί 
άτενίσας τό βλέμμα είς τό πρόσωπόν τοΰ άξιοτί- 
μου οινοπώλου.

— Εντροπή είναι, εΐπε, φίλε ;.· ου* έξ αιτίας μιας 
τοιαύτης παληογυναίκα 
θος είς τήν θύραν 
κανείς δτι είχαμεν έδώ τοΰ κουτρούλη 
ώστε υποθέτω δτι έκαμα καλά νά στείλω 

ι , < /V ' rριαν να κυνήγα τον συζυγον της.
0 Ιωράμ παρετήρησεν ατενώς τόν γέροντα ναύ

την, ώσεί μαγευθεΐς ύπό μυστηριώδους τίνος γοη
τεία;. Καί έπ? μίαν μεν στιγμήν τόν ήτένησεν α
κίνητος, χαίνων, έπειτα δέ όρμηθεΐς είς γέλωτα 
μέγαν ώσεί ένόησεν έπιτηδείαν τινά πονηριάν, έ- 
φώνησε.

— Καλώ; ώρισες, κύρ Ροβέρτε, καλώ; έζόπια- 
σες .' Καί άπό ποιον ευτυχισμένων σύννεφου έπεσες ; 
Ποιο; άνεμο; σέ έφερεν εί; τά διζάμα; μέρη ;

— Φίλε ’Ιωράμ, άπεκρίθη ό απόμαχος, κάμνεις 
τόσας πολλάς ΐρωτήσφ; ώστε είναι άδύνατον νά 
σταθ’ρ τις εϊς τοιοϋτον άνοικτόν 
ζριθή εί; δλας. Α; έμβωμ.εν ι 
κερασής όλίγον άπό έκεΐ-ο 
ήξεύρης, καί μού φέρη; ί 
μό··Όν θά σοϋ άποκριθώ 
άλλ’ άκόμη θά σοϋ είπω πολλά καί άπό λόγου μου. 
Μή διστάζης δέ νά φέρη; δ.τι σοϋ εΐσα, διότι, χάρις 
είς έκεϊνον τον νέον τόν όποιον βλέπεις έκεϊ κάτω, 
έχω νά πληρώσω πλουσιοπάροχα, διότι μοΰ έδωκε 

: αίαν λύραν χρυσήν.
— 0 Θεό; νά τόν άνταμείψρ ! εΐπεν ό Ιωράμ. 

ι άνοίξας τήν θύραν ιδιαιτέρου δωματίου. Εμβα, ά- 
' γαπητέ μου φλε Ροβέρτε, έχω ροσμπίφ άξιον διά 
ι τόν στόμαχον ναυάρχου. Υπάγω νά σε σ-ειλω.

Καί άδηγήσας τόν άπόμαχον εί; τό έστιατόριον. 
έπέστρεώεν εϊ; τήν μεγάλην αίθουσαν όπου είδε τόν 

' Ούΐλδ ρ φθάντα. 
ι — Λοιπόν, κύριε, ήρώτησεν άναγνωοίσας τόν 
/[ξένον τόν πρωινόν, επέτυχες κάνέν πλ.οιον ; Κατα 
ίδυστυχίαν εί; τού; χρόνου; τούτου; οί έργάται είναι 
περισσότεροι άπό τήν έργασίαν.

— Ίιω; ό λόγο; σου δέν είναι εντελώς άληθής. 
Άλλά, περιφερόμενος εί; τό παράλιον άπήντησα ένα 

ή/γέροντα ναυτικόν, ό όποιος μοΰ είπεν οτι διενθύ- 
νετο διά έδώ. 'Ηλθεν άκόμη;

— Σιωπή ! ΰπέλαβεν ό οίνοπώλης νευσας έμ.πι- 
στευτικώς είς τόν νέον. Είναι καλήτερον 
τήσης εί; άλλο δωμάτιον.

Καί ταΰτα είπών διά φωνή; γελοίω; 
|δου;, ό Ίωή Ιωράμ. έφερε τόν Ούιλδερ 
:διά κλίμακας κρυφία; 
μικράν θ >ραν, 

| —Ορίσετε, άπεκρίθη φωνή έντο’-ο: καί αύστηρά,
ήν ό Ούίλδερ άζούσα; έθορυβήθη' τήν φωνήν ταύτην 
κάπου ένόμισεν δτι ήκουσε.

Είσελθών δμως είς τό στενόχωρου δώματον σεν 
ούδεμίαν άλλην εύρεν άλλον είμή τόν γέροντα Ροβέρτον μετά μ«-

:; νά συναθροισθή τόσον πλί
θινο—ωλείου νομίμου. Ενόμιζε 

τόν γάμον 
ήν κυ-

μέρο; διά νά απο- 
μέσα- καί άφοϋ με 

> τό χωνευτικόν τό όποιον 
έν κομμάτιον βοδινόν, όχι 
είς δλας σ.υ τάς ερωτήσεις, 

να γευμχ-

μυστηοιω - 
σιωπηλώς 

καί εκρουσεν ελαφρώς εις 

θηματικίς καρτερίας έγκύπτοντα είς τό βόειον τε- 
μάχϊόν του. ό ξενοδόχος άπεσύρθη τότε, ό δέ ά
ξιος πρχκτωρ τοΰ Ούίλδερ προσκαλέσας αύτόν διά 
νεύματος νά καθηση, έξηκολούθησεν ήσύχως τήν σο 
βαράν έργασίαν του.

— Αύτό; ό ξενοδόχος φαίνεται δτι τά έχει καλά 
μέ τόν κρεοπώλην του, εΐπ·ν ό γέρων καταπιών 
ποτήριον ζύθου Πρώτην φοράν τρώγω κρέας τόσον 
νόστιμου καί εύώδες. Αγαπάτε νά τόν φωνάξω νά 
φέρη καί διά τήν εντιμότητα σας, κύριε, άλλο τε- 
μάχιον . . . Αληθινά πώ; πρέπει νά σάς ονομάζω ;

— ’Ερρίκον, ουτω; ονομάζομαι.
— Πολύ καλά’ λοιπόν, κύριε Ερρίκε, αγαπάτε 

νά συγγευθώμεν ;
— Εύχαριστώ, άπεκρίθη ό Ούιλδερ, έγώ δέν 

ήλθα έδώ παρά διά νά συνομιλήσωμεν περί τής ύ· 
ποθέσεως τήν όποιαν ήξεύρζς. Δεν έλησμόνησες, έλ
πίζω, τήν προκαταβολήν τήν όποιαν έλαβες.

— Εγώ! άνεκραξεν ό άπόμαχο; έν αγανακτή
σει, έγώ, κύριε Ερρκε, δταν σάς δώσω τόν λόγον 
μου δτι θά κάμω τίπο-ε πρέπει νά τό θεωρήτε καί 
τελειομένον' δέν μέ γνωρίζετε έμέ, έγώ φθάνει νά 
μή γραφθώ, είδε, άφοϋ πλέον έγράφθηκα είς τό 
ναυτολογίου, ποτέ δέν λειποτακτώ.

— Καί κάμν-ις πολύ καλά, άπεκρίθη ό Ούιλδερ. 
άλλά πριν σοϋ φανερώσω τά σχέδιά μου περίμ,ενε 
μίαν στιγμή/ νά παρατηρήσω είς τό γειτονικόν δω
μάτων. Διότι επιθυμώ νά εϊμεθα οί δύο μόνοι.

— Οπως αγαπάτε. Δέν θά ευρετε δμω; έκεϊ πα 
ρά τά ένδύματα τής νύμφης τοϋ ξενοδόχου· καί έάν 
δέν μέ πιστεύετε, ήμ-ορεϊτε νά άνοίξετε τήν θύ 
ραν, ή οποία,πιστεύω, δέν θά είναι τόσον έπιμελώ; 
κλεισμένη.

’Αλλ’ ό Ούιλδερ δεν περιέμ.εινε τήν άδειαν τοΰ 
γέροντος· είσήϋθεν είς τό δωμάτιον, μή ευρών δέ 
πραγματικός άλλο είμή τήν ο·'κοσκευήν, έξήλθεν 
αμήχανο; καί άπορων.

— 'Οταν έφθασα ήσουν μόνο; έδώ; ήοώτησε 
σκεφθείς έπί τι.

— Μονώτατος, άπεκρίθη ό ναύτη; διαταραχθ-ΐς 
πως. 'Εάν νομίζετε τό εναντίον, κάμετε έδώ γε
νικήν έ—ιθεώρησιν καί εκείνος τόν όποιον εΰρήτε σάς 
ΰποσχομαι νά δοκιμάση τό βάρος τή; χειρόςμου·

— Ας είναι’ άποκρίσου μου μόνον είς αύτήν τήν 
έρώτησιν—δταν έκρουσα, ποιο; μοΰ είπεν, ορίστε;

— Α! εΐπεν ό γέρων δστις μέχρι; εκείνου ήν 
σκεπτικό;’ ά! εΐπεν έγερθεί; καί γελών έκθύμω;· 
τώρα μόνον ένόησα τήν αιτίαν τή; ανησυχία; σα;· 
άλλά άνθρωπος δστις έχει ολόκληρον τεμάχιον 
βοείου κρέατος είς τό στόμα του, δέν εχει, νομίζω, 
καί τήν γλώσσαν εντελώς έλευθέοαν.

— Εδική σου λοιπόν ήτον ή φωνή εκείνη ;
— Είμαι πρόθυμο; νά τό όρκισθώ, άπεκρίθη ό 

Ρουέρτο; άναλαβών τήν ποοτέραν θέσιν καί ησυχίαν 
ταυ καί δήλος δτι είχεν διεξαγάγει τήν συζήτησίν 
ταύτην κατά τήν πλήρη εΰχαρίστησίν του. Τώοα 
λοιπόν, φίλε κύριε Ερρίκε, διστάζετε άκόμη νά

μοΰ άνοίξετε τήν καρδίαν σας ·, Είμαι έτοιμο; νά 
σά; ακούσω.

0 Ούιλδερ δέν έφάνη μέν εντελώς εύχαριστηθείς 
εκ τής δ.εξηγήσεω; εκείνης τοΰ γέροντος, έλαβε μό
λον τούτο έδραν καί έλθών έκάθησε πλησίον τοΰ 
πράκτορό; του.

— Είδες, συνάδελφέ, εΐπεν, δτι έμπόδιζα τήν 
μ.ίς Γεοτ.οόδην νά έπιβιβασθή είς τήν ΒαοιΛιχ^ν 
Kacio.livay. Είναι αδιάφορου καί άνωφελές είς τήν 
ύπόθεσίν μας νά σοί είπώ τήν αιτίαν.

-Ώ δά! καί περιττόν μάλιστα, διότι δέν χρειά
ζεται πολύς κόπος διά νά τήν έννοήσω. Αν καί έ- 
γήρασα είς τήν θάλασσαν εννοώ όαως καί έγώ όλί
γον τόν κόσμον, καί διά νά φθάσω είς αύτήν τήν 
ηλικίαν έπέρασα τήν έδικήν σου.

— Νομίζεις λ.οιπόν δτι ή αιτία αύτή δέν είναι 
μυστήριον διά σέ ;

•— Οσον καί άν άδυνάτησεν ή δρασίς υιου δέν 
μέ χςε άζονται δμω; καί όμματοϋάλια διά νά ίδώ 
ότι θέλετε νά συνδέσετε γνωριμίαν μέ τήν νέαν 
αύτήν.

— Άπατάσαι, κύριε, μοΰ είναι ξένη δλως διόλου 
καί «διάφορος καί πρώτον χθ;ς τήν άπήντησα.

— Τότε ϊσως έχετε οίκαίον νά παραπονεθήτε 
κατά τών ιδιοκτητών τή; Καξ>οΜ>·ης καί νά ξεκα
θαρίσετε μέ αύτούς, άν έχετε κανένχ λογαριασμόν.

— Διόλου, διόλου, άπεκρίθη σοβαρώς ό Ούίλδερ. 
’Αν καί αί έδικαίμου ϊδέαι ήσαν ό>ς τάς έδικάς σου 
ήθελον καταφύγει εί; τό τοιοϋτον μέσον. Άλλ’ 
έδώ δέν πρόκειται περί τοιούτου τινός. Οί άνθρω
ποι αύτοί μοΰ είναι δλως διόλου άγνωστοι.

— Πρέπει λοιπόν νά άνήκετε είς τό πλήρωμα 
τοΰ πλοίου έκείνου τό όποϊον είναι προσωρμισμένον 
είς τή/ είσοδον τοΰ λιμένος. Αν δέν μισείτε τούς 
εχθρού; σας, άγαπάτε δμως τούς φίλους σας, καί 
θέλετε, φαίνεται, νά πάρετε τάς γυναίκας αύτάς είς 
τό σων.ατεμπορ'.κόν.

— 0 Θεός νά μέ φυλάξη !
— Ο Θεός νά σά; φυλάξη ; Βλέπω, φ λε κύριε 

’Ερρίκε, δτι ούτε άγιο; δέν σάς βάλλει πλώρην ώς 
πρός τήν εύσυνε.δησίαν. Εως τώρα ήμουν μόνον 
εναντίας γνώμ,ης μέ σά; ώς πρός τήν βασιΛκήη 
Kapo-llrar, ν'κΚα. τώρα ούτε σάς εννοώ πλέον άφοΰ 
κατήντησε νά λάβετε υποψίας καί ώς πρός τό σω-. 
υ.ατεμποιικόν. Καί τί ελάττωμα, έςω καί παοαιζι- 
κρόν, έχει έκεΐνο τό πλοΐον -. είναι στεοεόν, έχει είς 
πάντα άναλογίαν αξιοθαύμαστου, είναι έν ένί λόγω 
πλοΐον είς το όποϊον καί ό βασιλεύ; ό ίδιος είμπορεΐ 
νά έμπιστευθή τόν έάυτόν του καί νά είναι τόσον ά- 

’σφαλής δσον είς τό παλάτιόν του.
— Μήπως έγώ σοϋ είπα τό εναντίον ; Πρώτος 

έγώ άναγιωρίζω τά προτερήματα τοϋ πλοίου, έχω 
δμως πρός αύτό άντιπάθεςάν τινα, χωρίς οΰτε έγώ 
δ ίδιο; νά γνωρίζω, πόθεν καί διατί ;

— Αζ'.όλονα ! βλέπω δτι τώρα εύρέθημεν σύμ
φωνοι εί; τό κεφάλαιον τοΰτο. όταν έφθάσα^.·ν έως 
έδώ θά σά; άποκαλύψω καί έγςυ τά; σκέψεις τάς 
οποία; έζαυ.α περί τοϋ πλοίου τούτου. Διότι πρέ-
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~ε·. νά ήξεύρετε δτι εγώ άσπρισα εις τήν θάλασσαν 
καί εύκόλως δέν άπατώμαι. Πλοΐον τό όποιον αγ
κυροβολεί εκτός βολής τού φρουρίου χωρίς ανάγκην 
δέν μοϋ φαίνεται νά ήναι τίαιον εμπορικόν.

— A ! καί πόθεν συνέλαβες τοιαύτας υποψίας ; 
Νόμιζες λοιπόν δτι είναι λαθρεμπορικόν ;

-— Δεν φαίνεται ούτε τοιοΰτον. Βλέπω δτι έχει 
κανόνια περισσότερα άφ’ δσα συνήθως έχουν τά 
τοιαΰτα πλοία.

— Αύτό δέν σηααίνει τίποτε- διότι οί ΐδιοκτή- 
ται ήθέλησάν βεβαίως νά μή τό άφήσωσι νά πέστ) 
εύκόλως εί; χεϊρα; των Γάλλων.

—Καλά, ίσως έχω καί άδικον. Αλλά, αν δεν με 
ήπάτησαν οί άδυνατισμέ-οι ένεκα τής ηλικίας οφθαλ
μοί μου, τό δλον τοϋ πλοίου αύτοΰ μου φαίνεται 
αμφίβολον. Πώς τό βλέπεις και σύ, τίμιε Ίωράμ.

0 Ούϊλδερ έπεστράφη έν ανυπομονησία καί είδε 
τόν οίνοπώλην, δστις είχεν είσέλθει ακροποδητί. 
Τήν είσοδον δέ ταύτην τότε μόνον παρετήρησε, διό
τι οί λόγοι ούτοι τοϋ απομάχου κατεΐχον άπαταν 
αύτοΰ τήν προσοχήν, ή απορία άρα ήν έδειξεν ίδών 
τόν καλόν οίνοπώλην ούδέν είχε τό προσποιητόν.

— Άποκρίσου λοιπόν, έπανέλαβεν ό γέρων Ρο
βέρτος- τί γνώμην έχεις περί τοϋ σωματέμπορου ε
κείνου δπου είναι προσωρμισμένος εις τόν εξωτερι
κόν δρμον ;

— Είσαι τρομερός εις τάς ερωτήσεις σου, άπε
κρίθη ό οΐνοπώλης ρίψας περί εαυτόν βλοσυρόν βλέμ
μα δπως καταμέτρηση τό άκροατήριόν του. Πολλά- 
κις εκβάλλεις εις τήν μέσην τοιαύτας έρωτήσεις 
ώστε κάμνεις τόν άνθρωπον άφωνον καί δεν ήμπορεϊ 
νά σου άποκριθή.

— Άλλόκοτον πράγμα, μά τήν πίστιν μου, 
ύπέλαβεν ό γέρων απαθώς, νά μείνη άφωνος ό οί- 
νοπώλης τής ’Αγκύρας καί νά μήν ήξεύρη τί ν’ άπο
κριθή· Μήπως σοϋ είπα αινίγματα νά μου λύσης ή 
φιλοσοφικά ζητήματα ; εγώ σέ ήρώτησα— Τό σω- 
ματεμπορικόν εκείνο σοϋ εμπνέει καμ.μίαν δυσπι
στίαν ·, τίποτε περισσότερον.

— Συλλογίζεσαι τώρα τί λέγεις κυρ Ροβέρτε ·, 
Φαντάσου δτι, καί αύτόν τόν μέγαν ναύαρχον άν 
έπρόκειτο νά κάμω αγοραστήν μου, πάλιν δεν θά 
έδεχόμουν εις τήν οικίαν μου νά συκοφαντήται ή 
ύπόληψις ενάρετων καί τιμίων σωματέμπορων. 0 
©εός νά μέ φύλαξη τοϋ νά άμαυρώσω εγώ ποτέ τήν 
ύπόληώιν τών τιμίων εκείνων ανθρώπων.

— Τίμιε Ίωή, λοιπόν τίποτε, τίποτε ύποπτον 
δεν βλέπεις εις τό σωματεμπορικόν ; έπανέλαβεν ό 
απόμαχος.

— Λοιπόν άφοϋ τόσον πολύ μέ βιάζεις καί μά
λιστα άφοϋ είσαι τακτικός καί καλός αγοραστής, 
σοϋ ομολογώ δτι, έάν ήναι δυνατόν νά ΰπάρχη τι 
άτακτον, ή τί παράνομον, εις τήν διαγωγήν τοϋ πλη
ρώματος ....

— Φίλε Ίωή, έλα λοιπόν, δείξε περισσοτέραν 
ειλικρίνειαν καί ελευθερίαν- τί διάβολο ! δεν έχεις 
εσύ γνώμην; Πώς σοΰ φαίνονται, τά βλέπεις δλα 
έν τάξει εις τό πλοΐον εκείνο ;

— Ολα, μά τήν ψυχήν μου ! άπήντηοεν ό οί.ο- 
πώλης φυσών ώς κήτος άναπνέον εις τήν επιφάνειαν 
τής θαλάσσης.

— Πάντοτε υπέθετα δτι έχεις καθαρωτέρους τούς 
οφθαλμούς. Πώς! δεν υποψιάζεσαι λοιπόν τίποτε ;

— 0 Θεός νά μέ φυλάττη από τάς υποψίας! ή 
υποψία είναι επινόημα τοϋ διαβόλου. Πώς ήυ.πο- 
ρώ έγώ νά ύποψιασθώ κακόν δι’ ανθρώπους από 
τούς οποίους είδα έξ εναντίας καλόν ; Καί αξιωμα
τικοί καί πλήρωμα αύτοϋ τοϋ πλοίου, δλοι είναι 
καλοπιοταί καί γενναιόδωροι ώς πρίγκηπες. Εκτός 
τούτου ποτέ δέν λησμονούν νά πληρώσουν τούς λο
γαριασμούς των πριν νά φύγουν ώστε εγώ δέν ήα- 
πορώ νά τούς υποθέσω παρά τιμίους ανθρώπους.

— Καί εγώ φιλονεικώ μέ όποιον θέλει δτι είναι 
πειραταί.

Τό έπίθϊτον τούτο άκούσας ό Ίωράμ έρριψε λάθοα 
βλέμμα δυσπιστίας καί φόβου επί τόν Ούίλδερ.

— Πειραταί ! έπανέλαβεν ό οΐνοπώλης- πολύ 
δυνατήν λέξιν είπε; αύτοΰ,κύρ ‘Ροβέρτε. Δέν έπρεπε 
νά τήν είπής χωρίς νά έχ-ρς λόγους πολλά ισχυρού. . 
Γποθέτω δμ.ως δτι ήξεύρεις τί λέγεις καί ενώπιον 
τίνος όμιλεΐς.

— A ! εννοείται! Αλλά επειδή καί ή γνώμη σου 
περί τοϋ σωματέμπορου είναι λοξή καί αμφίβολος, 
λάβε τήν καλωσύνην ....

— Είμαι πρόθυμος εις τάς προσταγάς σας, άνέ- 
κραξεν ό "ίωράμ ύπερησθείς δτι ή συνδιάλεξις ήλ- 
λαξε όούν.

— Ύπαγε λοιπόν κάτω νά ερώτησης τούς κρα
σοπατέρας σου άν ό λαιμός των έξηράθη, προσέθετο 
έξουσιαστ’.κώς ό απόμαχος.

0 Ίωράα έσπευσε προθύμως νά έξέλθη- κλει- 
σθείσης δέ τής θύρας πάλιν ό γέρων ‘Ροβέρτος έ- 
στράφη πρός τόν νέον του σύντροφον.

— Καί σείς ό ί'διος φαίνεσθε όχι όλιγώτερον 
άπό τόν δύσπιστον αύτόν οίνοπώλην συγχισμένος 
διά τά δσα ήκούσατε.

— Τό ομολογώ καί εγώ- διότι αί ύπόνοιαί σου 
είναι τή άληθεία πολλά παράτολμοι, καί πριν τολ- 
μ.ήσης νά τάς φανερώσης έπρεπε νά εΰρης τούλάχις-ον 
ολίγους ισχυρούς λόγους διά νά τάς ύποστηρίξης. 
Ποιος πειρατής άνεφάνη εσχάτως εις αύτάς τάς θα- 
λάσσας;

•— 0 Ερυθρός, άπεκρίθη ό ‘Ροβέρτος ταπεινώ- 
σας τήν φωνήν καί ρίψας περί αύτόν βλέμμα λα
θραίου ώσεί τό τρομερόν τούτο όνομα καί προφερό- 
μενον μρνον άπήτει εκτάκτους προφυλάξεις.

— Άλλ’ αύτός, λέγ-ουν, εύρίσκεται πάντοτε εις 
τάς Καραίβας νήσους.

—Αύτός, νέε μου φίλε, είναι ό πανταχοϋ παρώ» 
καί ούδαμοϋ ευρισκόμενος, ώς λέγει ή παροιμία, ό 
βασιλεύς θά άνταμείψη πλουσιοπάροχα τόν δστις 
παραδώσει εις τήν δικαιοσύνην τόν κακούργον αύτόν.

— Αλλο τό νά θέλη κανείς νά κάμη τίποτε καί 
άλλο νά τό κάμνη πραγματικώς, άπεκρίθη ό Ούίλ-

— Ίσως, είπεν ό ’Απόμαχος, Εγώ είμαι γέρων

πλέον, καταλληλότερος νά δείξω τόν δρόμον παρά 
νά τρίζω ό ίδιος. Σείς δμως είσθε ώς νέον πλοΐον 
πρωτοτάξειδον μέ καλά πανία, μέ καλά σχοινία. 
Δέν αισθάνεσαι επιθυμίαν νά κάμτ,ς τήν τύχην σου 
πωλών εις τόν βασιλέα τόν πειρατήν αύτόν καί τούς 
συντρόφους του; Αύτός όπως καί άνύπάγη τό πράγμα 
τήν κρεμάλαν δέν θά τήν γλυτώση: τί σημαίνει 
λοιπόν άν τόν στείλης σήμερον κατά διαβόλου, ή 
αν μετά δύο ή τρεις μήνας ύπάγη ό ίδιος ;

0 Ούίλδερ διεταράχθη εις τούς λόγους τούτους, 
έφάνη δέ άποδοκιμάζων τήν πρότασιν. Μολοντούτο 
αισθανόμενος δτε ήτον ανάγκη νά άποκριθή.

— Ποίους λόγους, είπεν, έχεις διά νά πιστεύσης 
δτι αί ύπόνοιαί σου έχουσιν ύπόστασιν ; ’Εάν δέ καί 
τούτο ύπάοχη καί αί ίδέαι σου είναι βάσιμοι, ποιον 
μέσον έχης νά τάς πραγματοποίησης ενώ ούδέ λέμ
βος καν τού βασιλικού στόλου φαίνεται είς τάς θα- 
λάσσας αύτάς;

— ’Εγώ δέν παίρνω όρκον δτι δσα είπα είναι καί 
βεβαιότατα, ίποψιάζομαι μόνον καί τίποτε άλλο. 
Εάν λοιπόν ή όώία μου είναι λανθασμένη καί τρέ

χω είς τά χαμένα, εΰκολον είναι νά τά γυρίσωμεν 
άμαίδώμεν τό παραμικρόν εναντίον σημεϊον, διότι 
πλέομενείς ανοικτήν θάλασσαν. ’Εγώ άπό τώρα δένω 
τά πανία μου τραβέρσο καί περιμένωτήν ημέραν. Ο
σον δέ διά τά μέσα τής πραγματοποιήσεως, μά τήν 
αλήθειαν, καί εγώ τό βλέπω δτι δέν είναι πρόχειρα-

— Ελα, έλα δά γέρο-Ροβέρτε, άπεκρίθη ό Ούιλ- 
δερ ψυχρώς- ή πυξίς όταν παλαιώση δέν δείχνει 
πλέον τόσον καλά- δλαι σου αί ύποψίαι είναι όνειρα 
τής γεροντικής σου κεφαλής, τίποτε άλλο. Καί κα- 
λητερον είναι νά τά λησμονήσης παρά νά όμιλής 
περί αύτών. ’Εγώ άπεναντίας πηγαίνω νά πιστεύσω 
ότι επίτηδες άνάπτειςψευδείς πυράς διά νά άπαλ- 
λαχθής άπό τάς υποχρεώσεις τάς οποίας άνέλαβες 
καί διά τά; οποίας έλαβες προκαταβολήν.

’Ενώ ό Ούίλδερ ώμίλει, εις τήν φυσιογνωμίαν 
τοΰ γέροντος τοιοΰτον εύαρεσκείας ήθος ΰπεφαίνετο, 
ώστε ούδαμώς ήθελε διαφύγει τόν νέον ναύτην, όσον 
καί αν ήτο τεταραγμένος, εάν ούτος έγερθείς άπό 
τινων στιγμών δέν διέτρεχε τό στενόν δωμάτιον 
δπως κάλλιον ύποκρύψη τήν ιδίαν εαυτού ταραχήν.

—- Εχεις δίκαιον, άπεκρίθη ό Ροβέρτος πειρώ- 
μενος ν’ άποκρύψη τήν ζωηοάν εύχαρίστησίν του 
ύπό τό σύνηθες αύτώ προσωπείου τοϋ εγωισμού καί 
τής μικροπονηρίας- είμαι γέρων καί ονειρεύομαι έ
ξυπνος, καί ενώ είμαι αραγμένος μακρύς πλατύ; 
είς τήν ξέράν, εγώ νομίζω ενίοτε ότι κολυμβώ είς 
τήν θάλασσαν ώσάν γλάρος. Έπέρασαν πλέον εκεί
νοι οί χρυσοί καιροί. Τώρα άς ίδώμεν τάς διαταγάς 
τής τιμιότητάς σας.

0 Ούΐλδερ έπανέλαβε τήν θέσιν του καί ήτοιμ.ά- 
σθη νά δώση είς τόν πράκτορά του τάς αναγκαίας 
οδηγίας πρός διάψευσιν τών δσα είχεν είπεΐ 
υπέρ τής Βασιλικής Καρολίνης. ‘Ο γέρων ήκροάσθη 
προσεκτικώς, ύπεσχέθη δέ, όχι μόνον τά ύπερασπι- 
σθή τάς ιδέας τού έντολέως του, άλλά καί όρκον νά 
πάρη, άν γίνη χρεία, υπέρ αύτών. (Ακολουθεί.)

ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΑΠΝΩΝ

(Συνέχεια, δρα φυλλ. 64·)

Μόλις αί χαρμόσυνοι αύται άρμονίαι έπαυον καί 
πάραυτα ήοχοντο αί ζέναι θεωρίαι διά ν’ άνωνι- 
σθώσιν. Εκεί έφαίνοντο έκεϊναι τών νήσων τής ζΡ·η- 
νείας καί τής Μυκώνου αΐτινες ώμοίαζον τάς ώρα; 
καί τού; Καιρού; παρά τά; θύρας τών ανακτόρων 
τοϋ ‘Ηλιου. Εκεί έφαίνοντο έκεΐναι τής Κέας καί 
τής Ανδρου δμοιαι τών Χαρίτων καί τών έρώτων 
έκεΐ έφαίνοντο αί τών Φθιωτών όμοιάζουσαι τάς 
Νηρηίδας- έκεΐ διεκρίνοντο άλλαι τών Αθηνών θεω- 
ρίαι λάμπουσαι <ός αί θυγατέρες τοϋ Νηρέως, όταν 
άκολουθώσιν έπΐ τών κυμάτων τό όχημα τής βα- 
σιλίσσης τών θαλασσών αύται συνεκροτοΰντο άπό 
πολλούς πολίτας οίτινε; έλαβον τήν έπωνυμίαν τών 
θεωρών, άπό δύω χορού; νέων καί νεανίδων διά νά 
ψάλωσι τού; ύμνου; καί νά έκτελέσωσι τά; θεία; 
έκείνας ’Αθηναϊκά; ορχήσεις ύπό αρχηγούς έχοντας 
επιστασίαν νά συλλέγωσι τούς φόρους καί νά φρον- 
τίζωσι διά τάς άνάγκας τών θεωριών καί ύπό δέκα 
κληρωτούς ίεροποιούς αΐτινες έμελλον νά προστα- 
τεύωσιν είς τά; Ουσίας. Εκεί παρουσιάζοντο Σπαρ
τιατών θεωρίαι άγριαι καί άτίθασσοι ώς γαυριών- 
τες ίπποι, θέλοντες ν’ άποδείξωσιν εις τούς αγώ
νας τούτους τήν δύναμιν αύτών καί ρώμην είς όλα; 
τοϋ σώματος τάς γυμνάσεις. Εκεί έφαίνοντο νέοι 
καί νέαι τής Σικελίας καί άλλων έσπερίων λαών, ώς 
Ναϊάδεςι αΐτινες έζήτουν τό έπαθλον τής ώραιότη- 
το; καί τής Μουσικής ίκανότητος.

’Αφού ούτως διεκπεραίου έκαστη τών θεωριών 
τά; ιεροπραξίας, τά; τελετά; καί τού; άγώνά; της 
εκαλούντο δλαι όμοϋ άπό τήν Βουλήν τής Δήλου εί; 
τά; τραπέζα; αΐτινες ήσαν πλουσιώταται καί ές-ρωμ- 
μεναι είς τάς δχθας τοΰ ποταμού Ινωπού, ύπό τα 
αναρίθμητα δένδρα τά όποια έσχηαάτιζον τά; χα- 
ριεστέρα; σκιάδας- δλαι τότε αί ψυχαί άκορέστω; 
προσηλωμένα; είς τήν ηδονήν έπροσπάθουν νά δια- 
δηλώσωσι διά μυρίων διαφόρων εκφράσεων τήν αϊ- 
σθησιν ήτις τά; άποκαθίστα εύτυχεϊς. Χαρά καθαρά 
ταραχοποιός έξ ηδονής καί γενική έβασίλευεν ύπό 
τά πεπυκνωμένα εκείνα δάση καί όταν ό Νάςιος οί
νος ήρχιζε ν’ άφρίζη είς τά ποτήρια δλ.οι μεγαλο
φώνως έπανηγύριζον τών νικητών τά ονόματα, ό-.οι 
έψαλλ.ον διαφόρους παιάνα; πρός δόξαν τής Αρτέ- 
μιδο; καί τοϋ ’Απόλλωνος καί προ; έπαινον έκάς-η 
θεωρία τής πατρίδος® αύτών.

Τό έπίλοιπον τής πρώτης ημέρας διωρίζετο εί; 
είδος ά'λλου θεάματος- φωναί αξιέπαινοι ήμώ.λώντο 
διά τό βραβεϊον τής Μουσικής καί βραχίονες καθω- 
πλισμένοι μέ ιμάντας διά τό τής πάλης. Η πυγμή,
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ματα είς τά όποια ή νεότης άπήρχετο νά διδαχθή 
ύπό διδασκάλους σοφούς ότι τή άνατκαιοΰσεν. Εκεΐ 
αέν έβλεπες θεολόγους οίτινες έδίδασκον αύιήν τήν 
γέννη-.ιν τών Θεών καί τήν όφειλομένην είς αύτούς 
λατρείαν. ’Εκεί φιλοσόφου; όλων τών αιρέσεων οιτι- 
νες έδίδασκον τό τί έστί καλόν καί κακόν, τί αρετή 
καί εύδαιμονία ύπό τάς λεπτοτέρας καί αοφιστικω- 
τέρας διασαφήσεις. ’Εκεί μουσικούς καί ποιητάς οϊ- 
τινε; έφρόντιζον ν’ άναδειξωσι τήν νεολαίαν εγκρα
τέστατης είς τήν μουσικήν καί τήν ποίησιν. ’Εκεί 
τεχνίτας διαφόρου; άπό τού; όποίους έμάΌανον ό
λα; τάς τέχνας αίτινες χρησιμεύουν είς λαόν κοινω
νικόν καί -οϊς πάσι γνωστότατον.

Οί Δήλιοί συνέπεια τοιαύτης ελευθερίου καί α
ληθούς ανατροφής έγένοντο ενάρετοι, φίίοιτής 
ελευθερίας καί άνεπιρρέαστοι άπό πολλά; κακίας, 
αίτινες πολλούς λαούς τής Ελλάδος κατέκλυσαν- 
φιλόξενοι είς τόν ανώτατου βαθμόν έδέχον-ο τόν 
ξένον ούχί ώς τοιοΰτον άλλ’ ώς φίλον καί αδελφόν 
οστι; άμα είσήρχετο εις τήν οικίαν αύτών έθεωρείτ» 

ιώς ιερός καί όλοι ώφειλον νά τόν σέβωντ-.ι, πάραυ 
| τα έτρεχον οί παΐδες καί αί παιδίσκαι, διά νά προ- 
ίλάβωσι τάς επιθυμίας αύτοΰ καί άλλοι μέν έχυναν 
.είς τήν λικάνην ΰδωρ διά νά πλύνωσι τούς πόδας 
| άλλοι παρέθετον τήν τράπεζαν διά νά τόν φιλεύσωσι 
καί άλλοι νά φέρωσι τάς σπονδά: διά νά θυσιάσωσ* 

έκείνη είς τόν Ξένιον Δία. Φιλάνθρωποι δ ον ήδύναντο δέν 
' '··. άφινον ποτέ τόν πτωχόν άπαρηγό'-ητον, αί εΰσπλαγ-

Ιχνοι χεϊρες αίτινες άνεκούφιζον τήν πτωχίαν αύτών· 

ήσαν πάντοτε νεανικαί’ ώ πόσον οί Δηλιοι εφροντι- 
■ ζον νά διδάξωσι τά τέκνα αύτώυ μακρόθεν έ'τι ότι 

:!ή φίλογενία καί ή φιλανθρωπία ήσα τα καλλιστα

τό πήδημα καί ό δρόμο; έπροξένουν είς όλους μεγά-ί| 
λην εύχαρίστησιν. Είς τήν μεσημβρινήν εσχατιάν ί 
τής νήσου ήτο πεποιν.μ-ένον στάδιον περί τό όποιον ι 
έκάθηντο οί άρχοντες ·τής Δήλου, εΐτα οί θεωροί 
τών ’Αθηνών, οί Πρόεδροι τής έορτής, ή Βουλή τής 
Δήλου καί δλαε αί λοιπαί θεωρίας κεκοσμημέναι με ’ 
γαλοπρεπώς. Εκείνη ή λαμπρά ν-ότης ήτον ή πι- : 
στοτέρα είκών τών συνηγμέ'ων εί; τόν Ολυμπον Θε 
ών. ‘Ορμητικά ταχυδρόμοι οδηγούμενοι άπό τού; 
άγωνεσομένου; νέους είσήρχοντο είς τό στάδιον, τό 
περιέτρεχον πολλάκις πολύν χρόνον, τήν νίκην τα- 
λαντεύοντες άλλά καθώς ό Φοίβος, άφοΰ έλευθερώσή 
τ’ όχημά του άπό τάς άγκάλας τών νεφών τό κα- 
τακρημνιζει ένταυτω είς τήν δύσιν, οΰτω καί ό νικών 
έξήρχετο ώς αστραπή έν τώ μέσω τών ανταγωνι
στών αύτοΰ καί εφθανεν είς τό τέλος τοΰ σταοιου, 
καθ’ ήν στιγ-μήν καί ό ήλιος έτελείονετό έδικόντου

*0 τοιοΰτο; νικητής έστεφανοΰτο ύπ όψιν δ·'ου 
τοΰ αναρίθμητου πλήθους τών θεατών αι-ινες π*.- 
ριεκάλυπτον τά έγγύς ύψώματα, ύπ’ όψιν όλων τών 
ώραιοτήτων τής Ελλάδος καί οΰτω παρήρχετο ί 
πρώτη ήμέρα τής εορτής. |

Τήν ακόλουθον νμίραν έπανηγυρίζετο ή γέννησις! 
τοΰ ’Απόλλωνος. Μεταξύ τών γινομ.ένων ορχήσεων, 
ήτον έκείνη τών εμπορευόμενων ναυκλήρων τών| 
πλοίων οΐτινες έχόρευον περί τι θυσιαστήριον μα-, 
στίζοντες αύτό μ.’δλην αύτών τήν δύναμιν,καί έκείνη'. 
καθ’ ήν ε’σχημ.άτιζον τ’ αθώα παίγνια "ά όποια 
διεσκέδαζον τόν Θεόν είς τήν νηπιώδη αύτοΰ ηλι
κίαν. Επρεπεν όρχούμενοι μέ δ-δεμένας είς τά νώτα 
χειρας, νά δαγκάνωσι τόν φλοιόν ελαίας τινός, τήν 
όποιαν ή πίστις ώς ίιράν καθιέρωσιν. Αί συνεχείς 
πτώσεις καί τ'άνφμαλα βήμ.ατά των διήγειρΟν μετα- 
ξύ τών θεατών υπερβολικά; αλλοιώσεις χαράς καί άν 
καί δέν ε’φαίνετο αΰτη τόσον εύσχήμ.ως, ί' " '
ότι ή μεγαλοπρέπεια τών ιερών τελετών 
δέν ναθυβ.ίζετο. Οί Ελληνες ~ 
έπρεπε ν’ άπομακ^ύνωσΐ τήν θλίψιν καί τά σάκρυα 
είς τήν άποδιδομέννν είς τούς θεού; λατρείαν 
έκ τούτου προήλθεν ώστε νά συγχωρώσιν εί; 
μέρη τού; ά.δρας καί τάς γυναίκα; αύτάς 
θάπτωνται αύτών ένώπιον τοΰ θυσιαστηρίου με ά 
ατειότητας -αίτινες ήδύναντο νά διορ’ώνωσι · . 
ελευθερίαν καί χωρικότητα.

Οί άγώνε; ούτοι καί αί εορταί διήρκουν έπί πολ- τών γενεθλίων τ 
. . ' -λ χ - .J 

είς τήν πατρ όα αύτοΰ διά^·
’»· έάν ένίκησε καί νά μέ τούς Δηλίου.

ώς νά γίνη νικητής έάν ένι-ίδιάνα λάβιοσι καί άλλο βραβεΐον έάν δυνηθώσιν ί—
• * 1ι „ -ΐ > > ν . , »

τόσον διάσημου άλώΖν τής Μήλου, μέ τόν πολύ
τιμον χαλκόν τής Δήλου, ή ήγοοάζοντο διά με
τρητών καί εις τήν γεωργίαν καί είς τάς τέχνας 
άριστοι.

Είς Δήλου κατεσκευάζοντο τά γλαφυρότατα εκεί
να αγγεία τά χάλκινα τά όποια πανταχοΰ τής Ελ 
κάδος καιε.ητοΰντο. Ενταύθα εύρέθη τέχνη 
παχύνειν τά; όρνιθας ΰπερβολικώς, άπό 
σιν τών όποιων οί γεωργοί ώφελ.οΰντο 
Ενταύθα υπήρξαν οί Δήλιοι έκεϊνοι δύτα: 
λυμβηταί οί τόσον 

όλοι σχεδόν οί γ 
το ύπό τοΰ έρωτος 
δστις προσήνεγκεν ε: 
νον τή; νίκη; είς τά; δημοσίας έορτά·., 
σχος τοΰ νά νικηθή ό έρών ενώπιον τής έρωμένη; ή 
τού ερωμένου, τούς αναγκάζει άο’ ενός νά έπιδί- 
δωνται μέ προσοχήν είς τά; γυμνάσεις διά τάς ό
ποιας ήθελον νά λάμψωσι καί άφ ’ ετέρου ν’άναπτε- 
ροϋνται έπί τής μάχης δι’ ενός θελκτικού βλέμμα
τος, τό όποιον πολλάκις μετέβαλεν δλην τής μάχη; 
τήν σκηνήν, ό έρως ήτον ό προεδρείων είς τάς έορ
τά; τών Δηλίων Θεός καί αύτοΰ τούς νόμους ή νεο
λαία έμάνθανε, διότι ήσαν νόμοι αγνοί καί ένάρετοι 
τούς όποίους οί Νομοθέται έθέσπισαν διά νά μεγα- 
λύνωσι τήν νυολαίαν έπί πλέον καί διότι έπίστευον 
ότι ή άξιότης αύτή; μόνη θέλει τήν άναδείξει μαλ 
λον άςιότιμον· καί άλλοτε μέν ό έρως όμού μέ τόν 
ύχ.έναιον έστεφάνωνε τήν σταθερότητα τών πιστών 
εραστών, άλλοτε δέ έβίαζε νά γενναται ό θόρυβος 
καί ή ατονία έκείνη τή; ψυχής ή'τις ήτο μέχρι τοΰ 
χρόνου τούτου άγνωστος, διά δέ τών πολλαπλά- 
σιαζομένων θριάμβων του, παρεοκεύαζε τόν ενδοξό
τερου τού γάυ.ου.

Αφού προσδιορίζετο ό γάμος, οί νυμφίοι ήδύ
ναντο νά καλέσωσιν όσους φίλους καί συγγενείς 
ήθελον, διά νά παρ,ασταθώσι τήν ημέραν τού γάμου 
είς τήν οίκίχν τής νύμφης καί έκεΐ 
ν άπέλθωσιν είς τόν ναόν, οθεν κατ’ αύτόν έυ.©α- 
νίζοντο οί καλειθέντε; ένδεδυμένοι τά κάλιστα τών 

αύτών είς τήν οικίαν τής νύμφης καί 
:ι;ινον θυσίαν διά νά καταστήσωσι τούς 

,ς τόν γάμον, περιέμενον τήν ώραν 
ού πολύ ένεφανίζοντο οί δύω 

μέ τού; γονείς αύτών καί 
.όσιιν,δστις σονέταττε τό προι- 

τούς μελλονύμφους έάν 
εις τήν ένωσιν καί τούς γονείς έάν!

, ένόεόυμ,ένοι, ό μέν άνήρ μέ ένδυμ·» 
άπό τήν νύμφην κομψότατα, ή δέ 

:ί μέ λίθους πο- 
:ις την κεφαλήν, αμφότεροι δέ ήρωματι- 
εύώδει; ούσίας, φέροντες έπί τήν κεφαλήν 

στέμματα περιπεπλεγμένα μέ μήκωνας, σησάμουτ 
κα* άλλα, φυ-ά αφιερωμένα είς τήν Αφροδίτην. 1 
τοιαύτιχν πα-.-'-χευήν έκάθηντο έφ’άρ ατος προ· 
χωρούντες μεθ’ όλων τών προσκεκλημένων καί άλ- 
λ<^ν θεατών είς τόν ναόν. H νύμφη είχε έκ δεξιών’νύξ καί ιιι 

Εύτέ.-πη τόμ. Η', φυλλάδιον C6.

■ις του 
ήν πώλη- 

τά μ.έγιστα. 
ι καί κο- 

ι περίεημοι καθ δλην τήν Ελλάδα 
γάμοι τών νέων Δηλίων προηγοΰν- 

καί ό έρωρ αύτών ήτον εκείνος 
^ς αύτούς πολλάκις τόν στέφα- 

διότι τό αί

τόν μέλλοντα σύζυγόν τη; καί έξ άριστερών πατρι
κόν τινα φίλον ή συγγενή δστις ήτον ύπόχρεως νά 
λαμβάνη μέρος εί; τήν ιεροπραξίαν ώ; παράνυμ- 
φος Καθ όδόν ό λαός έπροθνμ,οποιεΐτο νά ρίπτη 
άνθη καί αρώματα είς τήν διάβασιν αυτών καί νά 

;ν είναι θνητοί, είναι ό Απόλ.λων 
καί ό Ενδυμίων, είναι ό 
Εκαστος τών παρεστη- 

οίωνούς, καί έπροσπάθει 
ις, ό μέν έλεγεν, ειδον 

; πλανωμένας έπί

άνθη καί αρώματα 
κράζ-ρ ότι ούτοι δί 
καί ή Κορωνίς, ή Αρτεμι: 
Απόλλων καί ή Λρτεμις, 
κότοιν άνεκάλει εύκταίους

• · ι» / .ν αποοιωκή τους απευκταίου: 
τήν πρωίαν ταύτην δύω τρυγόνας 
πολύ είς τόν άέρα καί τέλος άναπαυθείσας έπί τίνος 
κλάδου τοΰ δένδρου τούτου’ ό δέ έλ εγεν, άπομακρύ- 
νατε τήν μεμονωμένην Κορώνην, άς άπέλθγ μακράν 
νά θρηνή διά τήν φθοράν τής πιστής αύτής συν
τρόφου.

Είς τήν θύραν τοΰ ναοΰ ϊστατο ό ίερεύς δστις 
ύπεδέχετο τούς δύω νυμφίους, παρουσιάζων είς έ
καστον ιδίως κισσού κλόνον, σύμβολον τών δεσμών 
οϊτινες έμελλον νά τού; συνάπτωσι διά παντός. 
Μετά ταϋτα τούς έφερε·; είς τό θυσιαστήριον ένθα όλα 
ήσαν προπαρεσκευασμένα διά τήν θυσίαν δαμάλεώς 
τίνος, τήν όποιαν έμελλον νά προσφέρωσιν ώς ολο
καύτωμα είς τήν Αρτεμιν καί είς τήν Αθήναν καί 
είς τάς λοιπάς θεότητας αίτινες δέν έδέχθησαν τόν 
ζυγόν τοΰ ύμεναίου, επικαλούμενοι τόν Δία καί 
τήν Ηραν διά νά δωρήσωσιν είς τούς νυμφίους τήν 
αιώνιον ένωσιν καί έρωτα διακαή πάντοτε, τόν ού- 
ρανόν καί τήν γήν, τών οποίων ή συνδρομή παράγει 
τήν άφθονίαν καί καρποφορίαν, τάς Μοίρας επειδή 
έκράτουν είς τάς χέϊρας αύτών τήν ζωήν τών θνη
τών, τάς χάριτας επειδή καλλωπίζουσι τάς ήμέρας 
τών ευτυχών συζύγων, καί τήν Αφροδίτην είς ήν ό 
έρως οφείλει τήν γέννησίντου καί οί άνθρωποι τήν 
εύδαιμονίαν των.

Οί ιερείς άφοΰ έξέταζον τών θυμάτων τά έντό- 
1 σθια, έγνωστοποίουν ότι ό ούρανός έγκρίνει τόν γά- 

Μετά ταύτα άπήρχοντο είς τόν ναόν τής Αρ- 
τέμιδος καί έκεΐ οί νυμφίοι κατέθεντο έκαστος 

ι ιδίως πλ.οκαμόν έκ τών ιδίων αύτών τριχών περιτε- 
ί τειλιγμένον περί χειρόβολον χόρτου καί περί άτρά- 
; κσιον, έπί τού τάφου τών τελευταίων θεωριών τών 

ύπεοβορείων.
ΙΪ συνήθεια αΰτη ένθύμιζε τούς νυμφίους ότι πρέ

πει ν’ άσχολώνσαι είς τούς άγροτικούς πόνους καί 
είς τάς οίκ'-ακάς φροντίδα;, ό πατήρ τής νύμφης 
ακολούθως λαμβάνων τήν χεϊρα τού νυμφίου τήν 
ήνωνε μετ’ έκείνη; τή; νύμφης λέγινν τούς έξης λό
γου;. « Σέ συνάπτω! μέ τήν θυγατέρα μου είς γά
μου κοινωνίαν διά νά δώσφ; είς τήν πολιτείαν νο
μίμους πολίτας. » Οί νυμφίοι τότε έκαμνον όρκον 
ότι θέλουν φυλάξει πίστιν άπαράβατον, οί δέ γο
νείς παραδεχόμενοι αύτόν, έποίουν νέας θυσίας διά 
νά έξαγιασθή. Μετά 4τήν τελετήν ταύτην έπανήρ-

| 1 Τ i Γ ·
Ιτών δώρων τά όποια ή 'Αρ’εμις καί ό ’Απόλλων ε- 
'αέρεν είς τήν νήσον αύ'ών καί ώ πόσον ύπό τάς
εύλογίας τών εύγνωμον.ύντων τούτων όμοιων των 
άνεπτ

ήσαν πεπεισμένοι ότιιλάνθρωποι καί φιλόζ.-νοι διά νά 
ή.’ψιν καί τά οάκρυα τέρας εύλογίας καί κατά συν· 

καί'ρισσότερα μέσα αληθούς
ςινα

νά κα

έλιγυν όμως, 
δι’ αύτής ιπτεοοΰντο καί έβιοζοντο νά γίνωσι μάλλον φι- 

θερίζωσι περισσο- 
πε-’πειαν ν’ άποκτώσι 

ις εύδαιμονίας!
Οί Δήλιοι είχον κ«ί ιδιαιτέρας άλλας έορτάς 

-|τάς όποιας διά διαφόρων άγώνων ήγωνιζοντο 
.οί νικώντες έτιμώντο διαφοροτροπι - 

τήν τών νικητών τούτων ήσαν έξ εκείνων οιτίνες απιφα-

θεν. όλοι όμοΰ μ.ον

Hi 
καί 

:ως, πολλοί δέ έκ
ίζοντο

λάς ήμέρ,ς. καθ’ ά; διάφορος γυμνάσεις έ 
είτα άπήρχετο έκαστος 
νά στεφανωθώ καί άπό αύτνν 
συμβουλευθή τοΰ έξής πώι 
κήθη.

ϊπό τοιούτους νόμους διοικσύμενοι οί Δήλιοι, 
άπό τοιαύτας μεγάλας έορτάς τιμώμενοι δέν ήδυ 
ναντο ή νά φροντίξωσι νά μανθάνωσιν έκ τής παι
δικής αύτών ηλικίας όλα τά μαθήμ.ατα όσα ήδύ 
ναντο νά καταστήσωσιν εαυτούς άξιους αντιπάλους 
τών λοιπών Ελληνικών λαών και πολλάκις άπεΰει- 
ζαν ότι έπαλήθευσαν καθ’ όλα αί προσδοκίαι αύτών.

Είς Δηλον ύπήρχον διάφορα δημόσια καταστή-

σιζον ν’ άγωνισθώσι κατά τε τήν μεγάλην έορτήν 
τοΰ’Απόλλωνς καί τής Άρτέμιδος 

γίνοντο, μέ όλους τούς Ελληνας καί κατά την έορτήν ήν κατ' 
έτος έποίουν οί’Αθηναίοι πρός τιμήν τού Θησέως 

μέ αύτούς τούς θαλασσοκράτορας,

πιστεύετο δέ ότι ήσαν επιτήδειοι είς τό εμπόρων, 
διότι ή νήσος αύτών κντεστάθη καί ώς ε’κ της θί- 
σεώ; τνς και ώς έκ τών όορ'ών τνς τό κέντρον τοΰ 
ίμπορίου όλων τών λ' ΐπών νήσων, καί ότι ενταύθα 
συιήγοντο οί κ οπτοί βίων αύτών κα: άντηλλάτ- 
τοντο μέ άλλα είδη ώς μέ τού: ερείους χιτώνας τούς 
βεβαμμε-.ους μέ πορςύρα·. τού: όποιους έτεχνεύοντο 
είς τήν Αμοργόν, μέ τά πολύτιμα όλοσηρικά τής 
πορφύρας τά όποια έγίνοντο είς τήν Κών, με την

ενδυμάτων 
έκεΐ αφού εκ· 
θεούς εύμενεΐς 
τής τελετής, Μετ 
νυμφίοι συνωδευμ: 
τινα άξιωυ.ατικόν δηι 
κοσύμφωνον άφοΰ ήοώτα 
ηύχαρίστοΰντο 
τήν έδέ/οντο 
επεξεργασμένων 
γυνή μέ στολισμόν μεγαλοπρεπή κα' 
λυτίμους είς τήν κεφαλήν, άμ,οό· 
σμένοι μ

.ΰ!

;νοι

Μέ χοντο οί νυμφίοι οΐκαδε έν τφ μέσω μουσικών οργά
νων καί όρχ ιστών. *

Η οικία έστολίζετο μέ τόξα άνθέων καί άν ήτο 
έ φωτοχυσίαν διά νά ύποδεχθή τούς νέους 

54



— 422 — — 423 —

x.<joio'j; της άμα εΐσήρχοντο εις τήνέξωτέρω θύραν, 
οί οικείοι έθετον έπί τής κεφαλής έκάστου των 
νυμφίων καλαθίσκον έξ οπωρών, σημεΐον άφθο 
νιας, πρόρρησις ήν τούς έπηύχοντο ν’ άπολαύσωσι 
καί πάοαυτα ήκούοντο δμνοι πρός τόν υμέναιον, 
τόν Αργείον εκείνον νέον δστις άπέδωκεν άλλοτε εις 
τήν πατρίδα των τάς παρθένους τών Αθηναίων, τάς 
οποίας ήρπασαν οί πε'.ρατα'ι καί έλαβε διά βρα- 
βεϊον τού ζήλου του μίαν τών αιχμαλώτων, ήν ή 
-,-άπα περιπαθώς καί ώς έκ τούτου εις παν Ελλήνων 
συνοικέσιον άνεφερετο ή μνήμη του, διαρκοΰντο: καί 
είς τό συμ.πόσιον καί καθ’ δλην τήν νύκτα τού γά 
μου' άαα οί νμφίοι καί οί προσκεκλημένοι εϊσήρ- 
χοντο εις τήν αίθουσαν, έπαρουσιάζοντο οί ποιηταί 
καί εψαλλον διάφορα έπιθαλάμια άσματα. Μετ’ 
αυτούς παιδ-ον τι έξ ήμισείας κεκαλυμ.μένον μέ 
άκάνθας καί δρύινους καρπούς έφαίνετο μ.έ καλαθί
σκον άρτου εις χεΐρας καί έψαλλεν ύμνον άρχόμενον 
ούτως· « έφυγον κακόν εύρον άμεινον. » ’Ορχηστρί- 
δες δέ ένδεδυμ.έναι μ’ έλαφρά ενδύματα καί έστε- 
φανωιιέναι μέ μύρτον, είσήρχ.ντο ακολούθως καί 
περιέγραφον μέ διαφόρους κινήσεις τάς αλλοιώσεις, 
τάς ατονίας καί τήν μέθην του γλυκυτέρου τών πα
θών, άφοΰ δέ ή τοιαύτη δρ/ησις έλάμβανε τέλος ή 
τής νύμφης μήτν,ρ ήναπτε τήν νυμφικήν λαμπάδα 
καί ώδήγει τήν θυγατέρα της εις τόν διωρισμένον 
αυτή κοιτώνα καί έκεΐσε τήν έδίδασκε τά νέα χρέη 
μέ τά όποια ύπεχρεώθη. μετ’ ού πολύ δέ ό πατήρ 
τής νύμφης ώδήγει καί τόν νυμφίον είς τόν αύτόν 
κοιτώνα καί πάραυτα έφέρετο πήλινόν τι άγγεΐον 
ένθα έβραζον κριθήν, τήν οποίαν έρριπτον είς κό- 
σκίνον καί έλάμβανον δργανόν τι οπερ έκρέματο επί 
τής θύρας τού κοιτώνας οϊκεΐον νά συντριβή τά 
σπέρματα, μέ τό όποιον συνέτριβον τήν κριθήν, α
κολούθως έπρόσφερον έκ τής κριθής είς τούς νυμ
φίους οϊτινες τήν έτρωγον καί άφινον αυτούς μόνους 
είς τόν κοιτώνα. Εν τούτοις είς τήν αίθουσαν καί 
τήν λ,οιπήν οικίαν έγίνοντο διάφοροι φωναί χαράς 

καί υπό τόν κρότον τών μουσικών οργάνων χοροί 
αξιοθέατοι. Μετ’ ού πολύ παρουσιάζοντο διάφοροι 
νεάνιδες καί έψαλον χορεύουσαι τόν εξής εσπερινόν 
υμέναιον.

« Εΐμεθα είς τό έ'αρ τής ηλικίας, εΐμεθα τό άν
θος τών παρθένων τής Δήλου' ώ νύμ.φη ! Δέν είναι 
παρ’ ήμΐν τις τής οποίας τά θέλγητρα δέν ύποχω- 
ροΰσιν είς τά έδικά σου- ελαφρότερα άπό τόν ταχυ
δρόμον τής Θεσσαλίας, υψηλότερα άπό τάς συντρό
φους σου ώς κρίνον τό όποιον είναι τοΰ κήπου τό 
ώράϊσμα’ ώ παρθένε, ώ έρασμία γυνή! ύπάγομεν 
αύριον είς τό λιβάδιον διά νά συλλέξωμεν άνθη καί 
νά πλέξωμεν στέφανον διά νά τόν κρεμάσωμεν είς 
τόν ώραιότερον τών εγγύς πλατάνων ύπό τά αρ
τιγενή φύλλα του θέλομεν χύσει είς τιμήν σου άρώ 
ματα καί επί τοΰ φλοιού του θέλομεν χαράξει τού
τους τούς λόγους. « Πρόσφερέ μοι τά θυμιάματά 
σου’ είμαι τό δένδρον τής νύμφης ! Σε ποοσκυνοΰμεν 
ευτυχής νύμφη· Σέ προσκυνούμε? ευτυχής νυμφίε. 
Είθε ή Λητώ νά σοί δώσ·ρ υιούς όμοίους σου. Η Α

φροδίτη νά πυρπολή πάντοτε τάς φλόγας σου καί ό 
Ζεύς νά μεταδώση καί είς τούς τελευταίους έγγό · 
νους σου τήν περί σέ εύτυχίαν. Αναπαύου είς τόν 
κόλπον τών ήδονών, άνάπνεε τοΰ εξής τόν τρυφη- 
λότατον έρωτα· θέλομεν έλθει μέ τήν ανατολήν τής 
αύγής μελωδοΰσαι έκ νέου- ώ ύμήν υμέναιε γάμω.» 
Καί πραγματικούς τήν ακόλουθον ημέραν περί τό λυ
καυγές έπανήρχοντο καί έψαλλαν τόν ακόλουθον 
πάλιν ύμέναιον. « Σάς εύφημοΰμεν είς τ άσματά 
μας, Αφροδίτη τοΰ ’Ολύμπου ώράϊσμα, έρως ηδονή 
τής γης καί σέ υμέναιε, πηγή τής ζωής. Σάς εύφη- 
αοΰμε/είς τά άσματά μας, έρως, υμέναιε, Αφροδίτη ! 
ώ νυμφίε ξύπνα 1 στρέψον τούς οφθαλμούς σου είς 
τήν ερωμένην σου, νέε φίλε τής Αφροδίτης, ευτυχής 
καί άξιε νυμφίε, ώ νυμφίε ξύπνα I στρέψον τούς 
οφθαλμούς σου πρός τήν σύζυγόν σου, ίδέ τήν λάμ- 
ψιν μέ τήν όποιαν ακτινοβολεί' ιδε εκείνην τήν ζωη
ρότητα τής ζωής, μ.έ τήν όποιαν όλοι οί χαρακτήρες 
αύτής καλλωπίζονται. Τό ρόδον είναι ό βασιλεύς 
τών άνθέων καί ή νύμφη είναι ή βασίλισσα τών ώ- 
ραίων. Αδη αΐ βλεφαρίδες τρέμουσαι ανοίγονται είς 
τάς ακτίνας τοΰ ήλιον εύτυχής καί άξιε νυμφίε, u 
νυμφίε ξύπνα, λ

Εκείνη ή ημέρα τήν όποιαν οί δύω σύζυγοι έθεώ- 
ρουν ώ; την καλλίστην τής ζωής αυτών, έζοδεύετο 
είς τήν τρυφήν τήν οποίαν οί συγγενείς αύτών καί 
φίλοι προπαρεσκεύαζον διά τοΰ γάμου αύτών. 
Κατ’ αύτήν όλοι αύτών οί φίλοι και συγγενείς ενο- 
μιζον ώς χρέος, νά προσφέρωσιν εις αύτούς δώρα, 
αντί τών οποίων έλάμβανον άλλα παρά τών γονέων 
τών νυμφίων, κυρίως δέ τά τοΰ πατρός τής νύμ
φης έγίνοντο μεγαλοπρεπέστατα. Παϊς ένδεδυμένος 
λευκόν ένδυμα, έξήρχετο τοΰ δρόμου κρατών δάδα 
άναμ.μένην, εΐπετο αύτού παρθένος κυανοφοροϋσα, 
δούλοι δέ πολλοί τήν ήκολούθουν φέροντες αγγεία 
αλαβάστρου, κιβώτια αρωμάτων διάφορα, είδη ου
σιών, ζύμην αρωμάτων καί παν δ,τι ή επιθυμία τής 
γλαφυρότητος καί καθαριότητος ήδύνατο να μετα- 
βάλη είς ανάγκην, πρός δέ καί τήν προίκα τής 
νύμφης ήν έφεραν είς τήν οικίαν τοΰ γαμβρού μέ τά 
είιηαένα άλλα δώρα. 1ϊ νύμ.φη άζ.ολουθως απηοχε- 
το είς τήν οικίαν τοΰ συζύγου της καί περί τήν 
εσπέραν τής δευτέρας ταύτης ήμ.έρας άπήρχετο πά
λιν εις τούς γονείς αύτής ούχί τόσον διά ν άκολου- 
θήση τήν κοινήν συνήθειαν ή'τις βασιλεύει και στί- 
μερον είς τήν Ελλάδα δσον διά νά έξηγήση τ α
ληθή τής καρδίας αύτής αισθήματα καί νά όμολο- 
γήσγ) εις αύτούς τήν λύπην της διότι άφησε τήν 
πατρικήν αύτής οικίαν, τήν δέέπομένην ημέραν έπέ- 
στρεφεν είς τήν συζυγικήν οικίαν οπού έζη πλέον, 
φροντίζουσα ν' άνακουφίζη τά βάρη τοΰ συζύγου 
της καί νά διοική τά τής οικίας.

Τήν μικράν ταύτην παρέκβασιν περί τών γαμων 
τών Δηλίων έποιησάμεθα διά ν άποδείςωμεν δτι ή 

νεολαία τής Δήλου, ύπόχρεως νά παρευρίσκεται εις 
τούς γάμους, διότι άπ’ αύτούς ήρχετο καί εις αύ
τούς έτελεύτα δλη ή τελετή, ήναγκάζετο νά σπου- 
δάζη έκ τής παιδικής αύτής ήλικίας, δλα έκεΐνα τά 

μαθήματα, τά όποια καλλύνουν τάς τελετάς, άνα- 
πτεοοϋν τά πνεύματα, έκθειάζουν τά κάλλη, μεγα- 
λύνουν τήν ψυχήν, καθιστούν τήν συζυγίαν αγαπη
τήν καί φέρουν τήν ευδαιμονίαν.

Η Δήλος ήτο κατάσκιος άπό δένδρα καί έξ αύ
τών ή έλαια καί οί φοίνικες ήσαν τά πολυτιμότερα 
καί ίερώτερα, καθόσον λέγεται δτι άμα άψαμένην 
αύτών τήν Λητώ εύθύς έκύησε.

Τοιαύτη ΰπήρξεν ή περιφημοτέρα τών Κυκλάδων

Β I Ο Γ Ρ Α Φ I Α.

ίλς προφήταί τινες έρχονται έκάστοτε είς τόν κό-,καφθείς ό ύπό τήν τέφραν τών αιώνων ύποκεκρυμ- 
σμονοίμεγάλοιάνδρες προηγούμενοι τοΰ αίώνος αύτών μένος σπινθήρ άναφλεχθή ώ; φανός γλυκύφωτος καί 
καί φωτίζοντες τήν πορείαν του. Καί ένιοι μέν αύ- λαμποός. Καί τοιοΰτον τό έργον τοΰ Καρόλου Σι- 
τών λαμβάνουσι παρά τοΰ Θεού τήν δάδα τήν τη-'σμόνδου.
λαυγή ήν ΰψούσιν ύπεράνω τοΰ πλήθους, έτεροι δέ Έογασία αδιάκοπο: τεσσαράκοντα και εζ ετών, 
τήν δάδά των ταύτην άνάπτουσιν άπό τήν εστίαν σπουδή καί μελέτη «βαθεϊα, έρευνα τής αλήθειας 
τοΰ παρελθόντος. Έκ τούτων δέ πάλιν άλλοι είς επίμονος καί ειλικρινής· αγάπη διάπυρος πρός την 
έν συνάγοντες τούς έσπαρμένους καί ύποκαίοντας ανθρωπότητα καί συμπάθεια πρός τά παθήματα 
τής ‘Ιστορίας δαυλούς, συνδαυλίζουσιν αύτούς καί αύτής· ζήλος ακατάβλητος πρός άνακάλυψιν τών 
φυσώσι διά της ίσχυράς των πνοής έως δτου, έκ-αιτίων καί εΰιεσιν τής θεραπείας, ιδού ή συγκεφα-

νήσων, Δήλος καί τοιαύτην ανατροφήν έλάμβανον βί 
κάτοικοι αύτής· είθε τοιαύτην ανατροφήν νά έλάμ
βανον καί οί σημερινοί Ελληνες διά νά λάμ.ψωσιν ΐί; 
τήν γην όπως οί τηλικοΰτοι προπάτορες αύτών έ- 
λαμψαν, διά νά δυνηθώσι ν’ άποδιώζωσι τά όςέ- 
στεια φάσματα, τά όποια άπαντώσι καθεκάστην 
είς τήν προσωρινήν ταύτην ζωήν αύτών, τήν όποιαν 
κατά δυστυχίαν βέβηλοι χεΐρες διαφθείρουσιν όση- 
μέραι. (Ακολουθεί.)
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άπό τοϋ εργάτου, καί τήν πρώτην ώθησιν έδωκεν 
εις τό πνεϋμα εκείνο τό βαθύ καί ορθόν, δπερ εν
τολήν έσχε παρά Θεού νά έπαναγάγη τών εθνών τήν 
σοφίαν εις τήν οδόν τής έρεύνης καί τή; αδελφό
τητος,

Αφήσασα τήν Αγγλίαν ή οικογένεια τοϋ Σισμόν- 
δου κατέφυγεν εί; Γενεύην, άλλ' έκεΐθεν πάλιν τήν 
έξώρισεν ή έπανάστασι; τοϋ 1794 καί ό πατήρ τοϋ 

άπεχωρίσθη δέ ό άνθρωπο; άπό Καρόλου έκποιήσα; τήν περιουσίαν αύτοϋ, πεισθείς

λαίωσις τοϋ βίου καί τή; πολιτείας τοϋ διασήμου τού- ι 
τουάνδρός,καί τά αναμφισβήτητα αύτοϋ δικαιώματα ι 
έπί τή; εύγνωμοσύνης τοϋ αίώνόςτου καί τοϋ σε- ■ 
βασμοϋ τών ανθρώπων, υπέρ ών έπεκαλέσθη δίκαιο 
σύνην καί έλεος, καί εις οϋς ή φωνή του, ήδη εύρί- ' 
σκουσα άκρόασίν, προετοιμάζει μέλλον άνετώτερον 
καί ήττον τραχύ. Υψωσε τήν φωνήν του τήν ύπό 
τή; άληθεία; έμπνεομένην, καί κατέπεσε μιν ή πέ
δη τών δούλων, ι 
τής γής, ό δο λάποικο; έγινεν εργάτης έλεύθερο; 
καί, κληρονόμοι τής άθλιότητός των, ό χειρώναζ 
καί ό γεωργός έλευθεροϋνται τή; άμαθεία; καί τή; 
πείνης.

11 οικογένεια τοϋ Σισμόνδου, ή μετ αύτοϋ έκ- 
ϋ.ιποϋσα,ζατήγετο έξ εόγενών τή; Τοσκάνη;. Εγεν- 
νήθη δέ ό διάσηαος ούσος συγνραοεύ; τή 9 Μαϊου 
1773 έκ τοϋ Γεδεών Σισμόνδου καί τής Σωσσάνης 
Γιρώδ, έν Γενεύη, ένθα διήλθε τήν παιδικήν ηλικίαν 
καί τήν πρώτην αύτοϋ νεότητα. Εν μέν τώ έκπαι- 
όευτηρίω τή; πόλεω; ταύτη; έλαβε τήν έγκύκλιον 
αύτοϋ παίδευσιν, έν δέ τοΐς κόλποι; τή; οικογέ
νεια; του απέκτησε τήν πρακτικήν έκείνην καλαι
σθησίαν καί τήν γενναίαν καρδίαν αϊτινες έπιοαί- 
νονται εί; όλα του τά συγγράμματα καί εί; δλην 
αύτοϋ τήν ζωήν. Η σωτήριο; έπιρροή τής μητρός 
καί τή; συζύγου, γυναικών φρονιμωτάτων άμφοτέ
ρων κα! πεφωτισμένων, ά; άπήντήσεν εις τήν αρχήν 
καί εί; τό μ.έσον τοϋ στ.αδίουτου, έποδηγέτησεν αύ 
τόν καί ένίσχυσε τό πνεϋμά του τό φύσει όξύ καί 
πλήρες θεωριών βασιζομένων έπί τε τής θεωρίας καί 
πείρας. 'Εκτός δέ-ούτων ούδέν τώέλειξεν δυνά- 
μενον νά συνσελέση εις άνάπτυςιν τοϋ σπανίου αύ
τοϋ νοός, διότι καί ό πλούτο; καί ή ύπόληψι; ών 
άπήλαυον οί γονείς του προσείλκυον περί αύτόν έ 
κλεκτήν συναναστροφήν, ούχί μόνον συμπατριωτών 
άλλά καί ξένων πολυαρίθμων, ών ούδέποτε στε 
ρεϊται ή Γενεύη.

Αλλά του γαλήνιον τούτον βίον έπελθοϋσα δ.ε 
τάραξεν ή Γαλλική έπανάστασις, διασαλεύσασα 
τά γειτνιάζοντα προς τήν Γαλλίαν Κράτη, καί τώ 
1,93 άπασα ή οικογένεια μετώκησεν εις’Αγγλίαν δρων. 
σκοπούσα νά έγκατασταθή έκεϊ διαρκώς.

Πλήν τόπο; ένθα ή μεσαία κοινωνική τάξις ολί
γον κατ’ ολίγον έκλείπει άφίνουσα χάσμα μέγα 
μεταξύ ολιγάριθμων τινών ανθρώπων οΰ; διαφθείρει 
άμετρο: πλοϋτο; καί τού άπειρου πληθυσμού τόν 
όποιον έξανδσαποδίζει έλεεινή καί φρικώδη; πτω- 
χία, δεν ήδύνατο νά εύχαρ'.στήση ξένους φιλοικο 
νόμους καί ούχί μεγάλων πόσων κατόχους. Μετά 
βραχεϊαν ' δθεν έν Λονδίνφ διατριβήν καί έτησ αν 
περίπου δοκιμήν έν τή Κομητεία Σουζέξ καί Κεν- 
τίω άπεφάσισαν νά έπιστρέψωσιν εί; τήν ήπειρον. 
Αλλα ό χρόνο; οΰτος τής εξορία; ανωφελής δεν 
ύπήρξεν εί; τόν ώριμον ήδη νοϋν τοϋ νέου Σισμόν- 
δου Β θεΐαν καί άνεξάλειπτον έντύπωσιν άφήκεν 
εί; τήν ψυχήν του ή θέα τή: όλεθρία: ανισότητας, 
τής εχθρικής εκείνης διαιρέσεω; τή; χωρ ζούση; 
τόν κεφαλαιούχον άπό τοϋ άκτήμονος,τόν ιδιοκτήτην

Sz έκ των 'λόγων τοϋ υίοϋ άπεφάσίσε νά άποσυρθή 
εί; Τοσκάνην τήν γήν των πατέρων αύτοϋ καί κατ 
όκτώβρεον τοϋ έτους 1795 ύπερέβη τά; Αλπεις 
μετά τή; οικογένειας του,

Ενώ δέ οί γονείς και ή αδελφή άνεπαύοντο εί; 
Φλωρεντία έκ των πόνων της οδοιπορίας, ό Κάρο
λος, μόνος, πεζός διατρέχων τόν τόπον, πεσιεφε- 
ρετο ζητών μέρος τής εκλογής του διά με/ ουσαν 
κατοικίαν των. Εν Αγγλία ευρισκόμενος είχε Θαυ
μάσει την θέαν των έρημων μέν ανθρώπων, όντως 
όμως θαυμασίως κεκαλλιεργημένων πεδιάδων και 
διά μεθόδων μηχανικωτέρων και μάλλον οικονομι
κών. Αλλ’ έν Τοσκάνη διαφόρου είδους εϊδεν αγρο
τικά; καλλονάς, ού μόνον προσελκυσάσα; την προ
σοχήν του άλλα συγ/.ινησάσα; την καρδίαν αυτοΰ. 
Διότι, άντϊ πεδίων χλοερών καί ατελεύτητων καί 
όμοειδών, πανταχοϋ δθεν διαβαίνει άπαντα μικρούς 
αγρούς, έν οίς ή έλαχίστη τοϋ έδάφους κλισις, ή 
έλαφροτέρα ύψωσι; τοϋ χώματος υποδεικνύει πα- 
ραυτα διανοητικήν μεταλλαγήν. Εκεί φαίνεται οτι 
έκάστην άλοκα διήνοιξεν ό νοϋς τοϋ κυρίου, ότι ή 
θωπευτική αύτοϋ χειρ ώδήγησε μόνη τό αροτρον. 
'Αντί νά άποπλανηθή υπό τήν σκιάν δασών άπε- 

, ράντων έκ δέδρων γιγαντωδών καί προαιώνιων, 
ερημητηρίων πολυτελών καί ψευδωνύμων χρησι- 

, μευόντων εις τά άγρια ζώα καί ε ς τά; διασκεδά
σεις πλ,υσίου τινός καί ύπερκορεσθεντο; τών βιω- 
τικών απολαύσεων αργού, ό Σισμόνδης εστρεψε τήν 
προσοχήν αύτοϋ εις τούς χλοερούς καί γελοεντα; λύ
του; τούς σκιαζομένους ύπό έλαιών, συκαμινεων, 
σύκων καί άλλων παντός είδους καρποφόρων δέν-

' 1ί εκλογή τοϋ Σισμόνδου έγινε καί ή ερευνά του 
έπαυσεν. έφερε τούς γονείς του εί; Πεσκίαν, ένθα 
ήγό.αιαν μικράν τινα ιδιοκτησίαν Βαλκιού,αν κα
λούμενη?, καί έκεϊ πέντε, τά εύτυχέστερα τής ζωή; 
τοϋ νέου Καρόλου διήλθον έτη.— Διότι εν τή μι
κρά εκείνη τή; γή; γωνία εύρε πραγματοποιηθέν, 
διά συμβολαίου άπλοϋ και άρχαιτυπου. το σχμόιον 
εις τοϋ όποιου τήν έκπλήρωσιν αύτό; άφιερωσε τήν 
ζωήν του ζητών τήν έφαρμογήν αύτοϋ εν πασι και 
παρά πάντων, ήτοι τήν σταθεράν ένωσιν τοϋ κεφα
λαίου καί τής εργασίας, τοϋ βιομηχανου και του 
'εργάτου, τοϋ ιδιοκτήτου καί τοϋ καλλιεργήσου, ε
κείνου μέν καταβάλλοντος παντα τα κεφαλαία,του- 

δέ γονιμοποιοϋντο; διά τών ίδρωτων του τοϋ
, up Λΐ*»*ννΛΐ|», —f-y- --f  λ»
ς των συμφέρον εί; βελτίωσιν τής ίδ.οκτησίας ή; τό

του <
πρώτου τήν 'καταβολήν, καί άμφοτέρων ίσον έχόν-

εϊσόδημα έξ ίσου διαμερίζονται ώ; αδελφοί.

καί φωτίζουσι τά; ομάδας άναγκάζουσαι αϋτάς νά 
έπεμβαίνωσιν εί; παν ζήτημα. »

Τόν περί Γοσχαπκής Γεωπονίας Πίνακα αύτοϋ 
έξέδοτο ό Σισμόνδης έν Γενεύη τώ 1801, γραφέντα 
εν Ιταλία περί τά τέλη της έπεισε διαμονής του. 
Διότι ύ-ό οικογενειακών συμφερόντων προσκληθέντα 
τόν πατέρα αύτοϋ εις Γενεύην συνώδευσεν ό 
νέο; Κάρολος, τότε κατά πρώτον άποχωρισθεί; 
τής μητρός, μόνη; μεινάση; έν τή μικρά αύ- 
τών ιδιοκτησία καί μόνην παρηγορίαν έχούση: εί; 
τόν άποχωρισμ.όν τούτον τήν παρουσίαν τή; θυγα- 
τρό; τη; καί προαίσθημά τι άόριστον περί μέλλοντος 
τοϋ υίοϋ αυτής μεγαύείου.

όποια άρα ύπήρξεν ή μητρική αύτή; θλίψις δτε 
εϊδεν οίχομένην καί αύτήν τήν ελπίδα τοϋ νά έπα- 
νίδη ποτέ τόν υιόν τοΰτον ! 11 φήμη τοϋ Σισμόνδη
είχε διαδοθή, τό δέ περί Εμπορικού πλούτου σύγ
γραμμα αύτοϋ έκδοθέν τώ 1803 ε'ίλκυσεν έπί τοϋ 
αγνώστου έτι νέου τήν γενικήν προσοχήν καί ό κό
μη; Πλάτνερο; έπρότεινεν εί; αύτόν τήν έδραν τή; 
Πολιτική; Οικονομίας έν τώ πανεπιστημίω τής Βίλ- 
νης. Η προσφορά δέ αδτη, λίαν κολακευτική ούσα 
προς τήν φιλ/τιμίαν τού νέου, ήτον όχι όλιγώτερον 
εύάρεστο; ύπό τήν υλικήν αύτής εποψιν. Διότι,άπο- 
γυμνωθεΐσα υπό τών αλληλοδιαδόχων έπαναστά- 
σεων, ή οικογένεια αύτοϋ περιηλθεν εί; κατάστασιν 
πλησιάζουσαν σχεδόν προ; τήν ένδειαν. Δώ ό πατήρ 
έπιμόνω; παρεκίνει τόν υιόν νά δεχθή τήν προσφε- 
ρομ.ένην θέσιν. άλλ ούτος έδίσταζε. Διότι έγκύψα; 
εις τήν ιστορίαν τή; Ιταλία; ένθουσιάσθη υπέρ τών 
ποιητικών εκείνων καί ανθηρών δημοκρατιών τών 
δουσών ζωήν κατά τε τήν φιλολογίαν καί τού; πο
λέμους εί; δλον τόν μεσαιώνα, καί παρεσκεύαζε τήν 
ιστορίαν αύτών. Έπρό-ειτο λοιπόν νά έκλέξη είτε 
δόξαν διαρκή ήν έκ Γαλλίας περιέμενεν, είτε περι
ουσίαν ήν ήδύνατο νά άποκτήση είκόλως εις Βίλναν. 
Εις τό τελευταίου δέ τούτο προέτρεπον αύτόν καί 
οί φίλοι και οί γονείς του. Διότι ή μήτηρ δυσπι- 
στοϋσα προς τήν φιλοστοργίαν της έφοβεϊτο μήπως 
ή άδυναμία της έπηρεάση τήν πρόοδον τοϋ υίοϋ της. 
Γράφ υσα δέ πρός αύτόν τόν διεβεβαίου περί τής 
γενναιότητος μεθ’ ή; θέλει όποφέρει τήν στέρησίν 
το , καί τόν συν βούλευε, σκεφθείς νά έκλέξη τό ώ- 
φελιμώτερον δΓ α,τ,ν. Αλλά μεταξύ τών γενναίων 
τούτων λόγων καί νουθεσιών ή άδυ αμία τής μη
τρική; καρδία; θερμο-τάτη άνεφαίνετο αίφνης καί 
έξερρήγνυτο ε·’ς λυγμούς άκουσίους.

α Αφού είναι αναγκαίου πρό; τήν εύτυχίαν σου 
αγαπητέ μου υίέ έγίφαφεν εις επιστολήν κηλιδω
μένη? ύπό τών δακρύων, άφοϋ άπαραιτήτως πρέπει 
νά άπολέσω τήν μόνην θερμαίνονταν τήν καρδίαν 
μου γλυκεϊαν ελπίδα τή; έτιστροφής σου, εύχομαι 
τούλάχιστον νά. συνδέση; συμβιώσεως σχέσεις εις 
τόν τόπον δπου θά ζι^ιης. Είθε νά ευρης έκεϊ προ
στασίαν καί αγάπην ήσυχαζ ύσας με περί τής εϋ-

’Εκεΐ ύπό τήν αιγίδα μητρός προσφιλέστατη; καί 
πεφωτισμένης έστερέωσεν ό νέο; τήν τρυφερά/ του 
ψυχήν,καί άφοϋ έν Αγγελία προησθάνθη ότι, έκσιζω- 
θέντο; τή; γή; τοϋ άνθρώπου, ή άθλιότη; αύτοϋ 
ηυξανεν, έν Τοσ-άνη, έκ τοϋ πλησίον θεωρών τήν 
εύπορίαν καί άνεσιν τοϋ λαού, έπείσθη ότι ή γή εί
ναι ή πηγή τής άνέσεως τοϋ σ.'τωγοϋ Και έκτοτε 
ήρχισε καθορών πόσον τά κοινωνικά ζητήματα τόν 
πα-ρέφερον εί; τά πολιτικά Εί; μάτην ή Ιταλία 
έχρησίμευεν εί; τήν Αύστρίαν καί τήν Γαλ ίαν ώ; 
πεδίον τής μάχη;· εί; μάτην τοϋ πολέμου αί πε
ριπέτεια; καί αί μεταβολαί καί αί τών φατριών 
έπανα?άσει; μετέβαλλον τόν τύπον τή; κυβεσνή-εω;· 
τής παλίρροιας παρελθούση: τό ύδωρ έπέστρεφεν 
εί; τήν κοίτην του καί άνελάμβανε τήν προτέραν 
γαλήνην καί ή εύημερία τών έγχωρίων δέν έφαίνετο 
διαταραχθεΐσα σπουδαίω; ύπό τών άνωααλιών τών 
οποίων, ώς ξένοι, παρ’ ολίγον πο'λλάκι; έπιπτον 
θύματα οί Γενοβρίνοι, ώς τούς ώνόμαζον εις τό 
χωρίον.

Φίλο; τών Γάλλων όταν οί Αύστριακοι ένίκων, 
φίλος τών ήττηθέντων, φίλος τών Ιταλών όταν τά 
όπλα τών Γάλλων έθριάμβευον; ό Σισμόνδης έτάσ- 
σετο πάντοτε εί; τά; τάξει; τών καταθλιβομένων. 
Τρί; έρρίφθη εί; τάς φυλακά; καί τρις ή δυστυχή; 
μήτηρ του έφοβήθη διά τήν ζωήν τοϋ υίοϋ, εί; δν 
ήτον άφωσίωμ.ένη. Αλλ’ ό φιλόλαος νέος ούδαμώς 
έκ τούτου άπηρνήθη τά; άρχά; δι ά; κατεστράφη 
μέν ή περιουσία του, ήπειλήθη δέ ή ζωή του έμαθε 
δέ τούτο, δσι πάσα έλευθερία άνάγκην έχει χρόνου 
καί οτι έν ταϊ; έπαναστάσεσι, ή λόγχη ή ή λαιμη
τόμος, τυφλαί δυνάμεις, άντικαθιστάσι κατά πρώ
τον πάσαν τήν δύναμιν ήν ή τάξις παρεΐχεν άλλο 
τε εις τό σέβας ή εί; τήν έξιν.

‘Η ί των θεσμοβεσιίύν των ΐΛίυθέ-
ρω>· 2αων ένησχόλει τότε τόν Σισμόνδην. Καί ού- 
όεποτε μ.έν έξεδόθη τό δοκιμίου τούτο έν πολλοί; 
δμω; κατόπιν έιδοθεΐσι συγγράμμασι διαλάμπουσιν 
ίδέαι τολμηραί έξ εκείνου ληφθεϊσαι. Μεταξύ δε άλ 
λων γνωμών, ό Σισμόνδης, καίτοι μετά πεπο θή- 
σεως πρεσίεύων τήν αρχήν τής τοϋ λαοϋ κυριαρχίας, 
εγείρεται κατά τής τυραννίας τή; πλειο’-οψηφ α; 
καί προσπαθεί ν’ απόδειξη ότι μεταξύ πλειονοψη
φίας καί εθνικής θελήσεως ύπάρχει θεμελιώδη; δια
φορά. — « Εν τή έρεύνη τή; θελήσεως ταύτη; τοϋ 
λ.αοϋ, έλεγε, περί παντός άλλου, πρόκειται ή πεοί 
άπαριθμήσεως, καί τό γενικόν συμφέρον άπτιτεί 
μάλλον την σταθμ.ισιν καί ούχί τήν άπαρίθμησιν 
τών ψήφων' » έζήτει, οί άντιπρόσωποι τού λαού νά 
ώσιν ύπέρτεροί αύτοϋ καί ούχί έκφρασι; τή; στά
σιμου αύτοϋ καταστάσεως καί τή; νάρκη; του. 
Εφριττεν άλληλοδιαδόχως διά τήν τύφλωσιν τών 
ομάδων καί τόν εγωισμόν τή; άριστοκοατία.ς, ήτις. 
δυναμένη νά κρίνη τό ίδιον αύτής συμφέρον ζητεί 
αύσό καί δχι τό γενικόν συμφέρον, » τό μόνον δ-= ______ ____ _____ .. Λ , ... _
καί κύριον κατ’ αύτόν πλεονέκτημα τών έθνικών τυχίας σου, εΐ'θε νά τύχη; έκεϊ άλλη; μ.ητρό;,* ήτις 
συνελεύσεων είναι δτι άποκαλύπτουσι τήν ηθικήν νά σέ άγατα, αν ήναι δυνατόν, καί νά φροντίζη 
αξίαν τοϋ πολίτου, τόν διδάσκουσί νά σέβεται εαυτόν περί σ ΰ δπω; εκείνη ήσι; κα εδικάσθη νά ζή μα-.
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χράν βου. ’Αλλά, γλυκύτατέ μου υιέ Κάρολε, αν ή 
ναι λοιπόν αληθές δτι δέν θά σέ ίδώ πλέον, διατί 
οί οφθαλμοί μου νά μή κλεισθώσι διά παντός ! . .

Αλλά τά δάκρυα της ταλαιπώρου μητρός έξη- 
ράνθησαν μετ’ ού πολύ. Διότι αφιερωθείς όλος είς 
τήν ιστορίαν τών ’Ιταλικών δημοκρατιών, ό Σισμον- 
δης άπέρριψε τήν προσενεχθεϊσαν αύτώ θέσιν, ώ; 
βραδύτερσν αί αύταί άσχολίαι τόν ήνάγζασαν ν ά- 
πορόίψη τήν τιμήν τής καθηγεσίας εις τήν Γενεβην 
καί εις Παρισίους.

Περί τάς άρχάς δέ τοΰ 1ς 05 περιηγήθη ολόκλη
ρον τήν Ιταλίαν μετά της Κυρίας Στάελ καί πολ- 
λάς σπουδαίας παρατηρήσεις έκαμε κατα τήν πε- 
ριήγησιν ταύτην.

’Επανερχόμενος δέ είς Γενεύην έμεινε παρά τή 
μητρί έπί δύο μήνας καί συνεβουλεύθη αυτήν ώς 
πρός τήν ‘Ιστορίαν τών ’Ιταλικών πολιτειών κατα 
τό πλεϊστον ήδη μέρος γεγραμμένην ής 1G τόμοι 
έδημοσιεύθησαν τώ 1807 καί 1808.

Αποθανόντος τοΰ πατρός του τώ 1810 μόνος 
έιιεινεν ό Σισμόνδης είς τήν τεθλιμμ.ένην οικίαν του. 
Άπαύστως δέ καταγινόμενος είς τάς εργασίας του 
έξέδοτο τώ 1811 έν Γενεύη τήν Περί τής κατά 
τήν μεσημβρινήν Ευρώπην φιλολογίας πραγμ.ατείαν 
του, πρός σύνταξιν τής όποιας πολλάς εΐχεν άναγ- 
κασθή νά κάμη περιηγήσεις έν ’Ιταλία, έν Γερμανία 
καί έν αύτοϊς τοΐς Παρισίοις δπου εΰρεθείς κατά τό 
έκατονθήμερον έλα ε μακράν μετά τοΰ Ναπολέον- 
τος συνέντευξιν, δστις θαυμάσας τάς κοινωνικάς αύ- 
-.ού καί πολιτικάς γνώσεις καί θεωρίας ήθελησε νά 
τόν ΐδη καί συνΟμΰήση, μετ’ αύτοΰ.

’Εν τή Ιστορία τής ’Ιταλίας ό Σισμόνδης εΐχεν 
αναζητήσει τούς άρχικωτέρους κυβερνητικούς τύ
πους. Παρετήρησε δέ δτι « ούδείς μέν τών συνδοια- 
σμών έ'είνων είναι τέλειος, πάντες δμως τυχόντες 
ελευθέρων στοιχείων' δύνανται νά συντελέσωσιν εις 
ηθικήν μόρφωσιν καί εύτυχίαν τών ανθρώπων.» — 
Εμεινε λοιπόν ή σημερινή εφαρμογή τής μεγίστης 
πείρας ήν απέκτησε διά μακροχρονίων καί έπίπό-ων 
ιστορικών μελετών- καί ό Σισμόνδης, ακριβώς είς 
τόν τόπον τόν μάλλον αντίθετον πρός τάς άρχάς 
του, ήλθε νά πολεμήση τήν κατάχρησιν τοΰ συνα
γωνισμού, τήν ακολασίαν τής παραγωγής, τήν συσ 
σώρευσιν τών κεφαλαίων,καί έν Αγγλία καί αγγλι
στί έγραψε τό σύστημά του περί Πολιτικής Οικο
νομίας, « τής έπιστήαης ταύτης τής άσχολουμένης 
περί τήν διανομήν τής ευτυχίας καί δχι περί τήν 
αΰξησιν τοΰ πλούτου, η

Κατά ταύτην δέ τήν είς ’Αγγλίαν έλευσίν του 
άπήντησε νέαν τινά τήν μις Αλεν ήγάπησεν αύτήν 
τήν ένυμφεύθη τώ 1819 καί έτέστρεψε μετ’ αύτής 
είς Πεσκίαν παρά τή μητρί του, δπου διέτριψε τό 
πρώτον έτος τοΰ γάμου του Τό δ’ ακόλουθον έτος 
έγκατέστη είς Σέν, αγροτικήν οικίαν πλησίον τής 
Γενέβης. Εκεί δέ διήλθεν είκοσιν έτη αληθούς και 
μακαριστής ευδαιμονίας σπανίω; άπαντωμένης έν 
τουτω τώ κόσμω. Οικιακή αγάπη καί αμοιβαία ά- 
φοσίωσις καί σύμπνοια, γαλήνη συνειδή-εως καί 

ψυχής, φίλοι πολύτιμοι καί ειλικρινείς, ούδέν έλει- 
πεν άπό τήν εύδαίμονα εκείνην οικογένειαν. Είς τήν 
πατριαρχικήν έκείνην οικίαν τήν έγκαρδιωτέραν ύπο- 
δοχήν εύρισκε πας ξένος, καί τήν φιλανθρωποτέραν 
συμπάθειαν πας δυστυχής. Μετ’ άδελφικής προθυ
μίας ό Σισμόνδης παρείχε τό βαλάντιόν του είς τόν 
Ελληνα τής Εύρώπης καί τόν Κολομβιανόν τής’Α
μερικής καί πας λαός ύπέρ τής άνεξαρτησίας αυτού 
μαχόμενος εύρισκεν αύτόν πρόθυμον άντιλήπτορα 
καί βοηθόν. Πάντοτε είχε παραμυθίαν νά δώση καί 
πάντοτε χεΐρα νά τείνη αρωγόν πρός πάντα υπέρ 
τού δικαίου καί τής έλευθερίας πάσχοντα.

Αλλ’ ή γλυκεία αύτη ζωή άμοιρος πικρίας δέν 
ήδύνατο μέχρι τέλους νά μείνη καί άνεπισκίαστος. 
Γώ 1821 ό Σισμόνδης άπώλεσε τήν μητέρα του 
καίώς τό ένραψεν έπί του τάφου αύτής «δέν ήδύνα- 
το νά παρηγοοηθή δτι δέν εύρέθη πλησίον της, κα
τά τήν στιγμήν τού θανάτου της. »

Τά έτη 1836, 37 καί 38 ή ευτυχία καί ή δόξα 
τού Σισμόνδου έφθασαν είς τόν κολοφώνά των. Πε
ριηγήθη μετά τής γυναικός του τήν μεσημβρινήν 
Ιταλίαν ήν προ πολλοϋ δέν εΐχεν ίόεΐ καί τήν καρ

διάν του είς ‘Ρώμην έθλιψε τό ελεεινόν θέαμα τής 
αγωνίας τής μεγαλοπόλεως. Μακρόθεν εϊδεν είς Ιρ
λανδίαν τόν ανθρώπινον έκεΐνον κατακλυσμόν τόν 
άπειλούντ.τ νά καταπνίξη τόν κολοσσιαίου πολιτι- 
σμ.όν τής Αγγλίας. ’Εν Ιταλία ανεύρισκε τάς έρη
μους άάς περικυκλούσας τήν άρχαίαν πόλιν, μόνον 
τον πυρετόν καί άγριας άκάνθας άναφυούσας, ώσεί 
ό Θεός έπληττε εΐτε διά τού πολλαπλασιασμού τών 
βουληυ.ιόντων στομάτων, εΐτε διά τού λοιμού τών 
ελών τούς κατηραμένους έκείνους τόπους τής άνί- 
σμου μετοχής ιδιοκτησίας ακινήτου καί τής αρι
στοκρατικής καί όλεθρίας άποχωρίσεως τού πτω
χού άπό τού πλουσίου Είς τήν θέαν δέ ταύτην τό 
πύρ τής φιλανθρωπίας οπερ έθίρμαινε τήν ψυχήν 
τού Σισμόνδου άνεφλέχθη καί ώ; τήν λαμπροτέ- 
ραν του λάμψιν έρριψεν είς τόν κόσμον τάς περί Κοι- 
rartxiir ΐ.τιστηιιω>· Μι-Ιέτας, προϊόν πολυχρονίων 
παρατηρήσεων, περιηγήσεων, αναγνώσεων, αγρυ
πνιών, πρός τόν αύτόν σκοπόν τεινουσών πάντοτε, 
νά έξαγάγωσιν έκ τής ιστορίας τού παρελθόντος 
δίδαγμα ασφαλές διά τό παρόν.

Εν τούτοις αί ήμέραι τής ευτυχίας τού Σισμόν- 
δου έκλιναν πρός τήν δύσιν των. Είς μετά τόν άλ
λον κατέβαιναν είς τόν τάφον οί προσφιλέστεροι 
φίλοι του καί ό όοίζων τού βίου του έσκοτίσθη. 
« Σκιαΐ αόνον πληρούσιν ήδη τόν νουν μου, » έλε- 
γεν. ΙΪ υγεία του έφθάρη διά μιας καί ή μετάβασις 
είς Αγγλίαν πρός έπίσκεψιν τής οικογένειας τής 
γυναικός του διέφθειρεν αύτήν έντελως καί κατά 
’Ιούνιον τού 1842 άπεβίωσεν έξ άτροφίας.

’Επί τού καινού έτι τάφου τοΰ Καρόλου Σισμόν- 
δου ό ωραιότερος στέφανος τόν όποιον δύναταί τις 
νά ρίψη, είναι ή έξή; βραχεία καί ειλικρινής έζομο- 
λόγησίς, ούτως είπεϊν, αύτού, δι’ ής πεοαιοι τήν 
Γαλλικήν Ιστορίαν του.

« Καθ’ όλον τόν βίαν μου είς δύο τινά ήσχολή- 

θην, είς τήν σπουδήν τής πολιτικής Οικονομίας καί 
είς τήν μελέτην τής Ιστορίας. Πάσαις δυνάμεσι 
πάντοτε ,ήγωνίσθην νά μή άφήσω νά άπολεσθώσι 
τά μαθήματα τά όποια ή πείρα μά; δίδει καί νά 
στερεώσω τήν εύτυχίαν τών εθνών. Αλλά κυρίως 
πάντοτε έθεώρησα τόν πλούτον ώς μέσον καί ούχί 
ώ; σκοπόν καί τέλος αύτής. Εύχή μου ήν νά ίδώ 
τήν άνεσιν καί τήν ευπορίαν διαδιδομένας είς πά
σας τάς τάζεις τής κοινωνίας, έλπίζω δέ δτι πάντες 
θέλουσιν αναγνωρίσει έκ τών θερμών μου καί επι
μόνων παρακλήσεων ύπέρ τού γεωργού, ύπέρ τοΰ 
τεχνίτου, ύπέρ τοΰ πτωχού τού έν ίδρώτι τού προ
σώπου του τρώγοντας τον άρτον, δτι πάσα μ.ου 
συμπάθεια ανήκει είς τάς άπορους καί δεινοπαθού- 
σα; τάζεις. Αλλως δέ, καί ή έδική μου οικογένεια, 
προγραφεΐσα, καταστραφεΐσα, τρις άναγκασθεϊσα 
εις εκούσιον έζορίαν, έπεσεν είς άφάνειαν και έπα- 
νήλθεν είς τήν τάξιν τοΰ λαού ύπερήφανος δέ έγώ 
διότι είμαι μέλος τοΰ λαού υπερασπίζομαι τά 
καιώματά του. η

Λ

ΗΘΙ1 ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ; 
ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ.

ΠΕΖΑΧ.

Τό πεζάχ, (πάσχα τών άζύμων) γίνεται ύπό 
τών ’Ιουδαίων πρός άνάμνησιν τής έξόδου άπό τήν

δι-

Ο ΕΡΩΣ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ.

I
Ανατέλλεις, ωραία σελήνη ; 
Στήθι, στήθι ολίγον άκόμη 
Είς τό κύμα νά σ’ ϊδη κ’ Εκείνη 

Λουομένην μέ κόμην λυτήν.
Πέτα, ζέφυρε, πέτα δρομαίος 

Κ’ είς τό άρμα σου φέρε Αύτήν.

Ισως τώρα τήν κόμην μυρόνει· 
ή Καιρέ, δέν προσμένεις ολίγον ; 
ίσως τώρα τό πέπλον άπλόνει

Είς τούς ώμους αυτής τούς λευκούς 
Τήν οδόν της φωτίσατε, ώραι,

Μέ πυρσούς, μέ φανούς μαγικούς.

Αλλ’ ό ζέφυρος, οΐμοι, προκρίνει 
Μέ τά φύλλα τού δάσους νά παίζη, 
Ο καιρός προχωρεί, κ’ ή σελήνη 

Χρυσοβάφει θαλάσσας, βουνά 
Κ’ εγώ βλέπω τά κάλλη της μόνος 

Με τού σκότους τά μαύρα πτηνά.

Από πρωίας τής νιαγούδας (παραμονής) έκα
στος οικογενειάρχης κάμνει γενικήν καί λεπτολό
γον έρευναν είς τήν οικίαν του ποός άνακάλυψιν καί 
τού ελάχιστου ψυχίου τοΰ άρτου, όσον δ’ εύρη τόν 
καίει έν ύπαίθρω μετά τινων πανηγυρικών τύπων. 
Τής τελετής ταύτης γενομένης άρχεται τό πάσχα 
καί είς τήν οικίαν δέν έμβαίνει πλέον άλλος άρτος 
ή άζυμος.

’Ελθούσης δέ τής νυκτός άπτεται ή όκτάφωτος 
λυχνία τού σαββάτου, έπειτα άπλόνουσιν έπί τής 
τραπέζης όθώνην λευκήν, έτερον όθώνιον έξ έρυθροΰ 
υφάσματος καί έπιθέτουσιν άγγεΐα πλήρη άνθέων.

’Αφού δέ παρευρεθώσιν είς τό ua.r2a.pe ου (τήν 
τρίτην προσευχήν τής ήμέραςρ έν τη συναγωγή), 
έπιστρέφουσιν είς τάς οικίας των όπως έ.ρτάσωσι 
τό πάσχα, πολλα’ι πολλάκις οίκογένειαι είς τήν 
αύτήν οικίαν ένούμεναι ό'πως δώσωσΐ περισσοοτέ- 
ραν επισημότητα είς τήν εορτήν.

’Επί τών παροψίδων εΐσΐ τεθημένα τόσα βιβλία 
δσοι οί δαιτυμόνες, έν δέ τώ κέντρω τής τραπέζης 
εύρίσκεται κάνιστρον κεκαλυμμένον δι’ έρυθροΰ 
πεποικίλμένου ύφάσματος, καί περιέχον τάς οπώ
ρας καί μικρούς άρτους άζύμους.

Τότε περικαθέζονται οί δαιτυμόχες, άνοίγουσι τά 
βιβλία καί ΰπεγείροντες διά τή; δεξιά; χειρός τό 
κάνιστρον ψάλλουσι διά μέλους μονοτόνο·· τά εξής.

» Κεχά λαχμά νιάνια διαχεάλο άβαδάνα βεαρ- 
» via δεμισραύμ· κόλδιέφν ίεδε οϊουχκούλ, κόλδισ- 

ι δεαδιά 
βεαρνιά δε’ίσραέλ· άσατά ούνκά νιαουδέ λεσατά

Αοιπόν, δάσος μου, χαΐρε, σ’ άφίνω .
Πλήν νά μένω έδώ δέν μέ είπε;
θά προσμείνω λοιπόν, θά προσμείνω, 

Εως έως νά ελθ’ ή αυγή,
Νά ίδή αν ό έρως κοφάται,

όταν δλη κοιμάται ή γή.
Μύρων.

----- Λ Ο ‘ ---------- ----------’ ■ > Λ

» ρΐχ ίεδέ βεϊφσάχ· άσατά άχκά λεσατά
» 
δεαδιά βεαρνίά δε’ίσραέλ βένε χεορύν. »

Ητοι* « ’ΐδού ό άρτος τής θλίψεως θν οί πατέρες 
ημών έφαγον είς τήν γήν τής Αίγύπτου' οί πεινών- 
τες ας έλθωσιν έδώ νά χορτασθώσι καί οί έν ανάγκη, 
άς έλθωσιν έδώ νά πανηγυρίσωσι τό πάσχα. Τό 
έτος τούτο είς τούτον ^τόν τόπον, τό άλλο είθε είς 
τήν γήν τού ’Ισραήλ. »

Καί ταΰτα μέν λέγει τού βιβλίου ό πρόλογος, 
άλλ’ ημείς, διά νά ήμεθα άληθεΐς, πρέπει νά εϊπω- 
μεν δτι οί καλοί ’Ισραηλΐται φροντίζουσι πριν κα- 
θήσωσιν είς τήν τράπεζαν νά βάλωσι τούς σύρτας 
τών θυρών.

Μετά τούς στίχους τούτους έρχονται οί ύμνοι 
τών θαυμάτων τά όποια ό Κύριος έποίησεν ύπέρ 
τού λαού Ισραήλ, άπό καταβολής κόσμου έχρι τής
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καταλίσεως τοϋ ναοϋ καί τέλος δοξάζουσι τον θεόν είναι εσφαλμένη. Τό πάσχα τών άζυμων δια 

διά τήν άπελευθέρωσιν αύτών έκ γής Αίγυπτου.
Κατά δέ τήν παΰσιν έκαστου ύμνου διανέμονται 

είς τούς δαιτυμόνας μικρά άρτίδια έκ τοϋ κανίστρου 
καί όπώραι. ’Ακολούθως. ψάλλουσι τόν αίνον τοϋ

τώ φυλλαδιω 65 αινιγμάτων.

2) Κάτοπτρον,

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.

νουσϊ τήν 
οΐά ·Ζ.αΐ

1
Τονομά μου αν καί ένα 
Διπλήν έχει προφοράν. 
Γένος κ’ έννοιαν άλλάσσει 
’Εκ τοϋ τόνου τήν φοράν 
όξυτόνως μέ προφέρεις 
Γένους εΐμ’ αρσενικού, 
’Εάν Si παροξυτόνως 
Είμαι γένους θυλυκοΰ. 
ί)ς οξύτονου δέ πάλιν 
Είμαι είδος τι τροφής, 
Παροξύτονον δέ ήμην 
Μέρος τι έπί τής γής,

•ι
ι

ρκεϊ έπί 
οκτώ ήμ.έρας* καίαί μέν τέσσαρες ήμέραι αί μετά 
τάς δύω πρώτας έπόμεναι δέν θεωρούνται ώς ήμέραι 
μεγάλης καί σοβαρός εορτής, αί δύο όμως τελευ- 

Ιταΐαι Θεωρούνται μέν εξίσου ώς αί δύο πρώται ίεραί 
‘Ραββί Ίωχκανάν, τού ‘Ραββί »|ακίβα κλ. οίτινες'δέν γίνεται όμως κατ’ αύτάς δεϊπνον πανηγυρικόν, 
διήρχοντο άπαταν τήν νύκτα τοϋ πάσχα ψάλλοντες,'άλλ’ άπασαι αί τελεταί περιορίζονται είς τήν συνα- 
τούς ύμνους και τά μεγαλεία τοϋ Κυρίου. γωγήν, δμοιαι μέ τάς τελετάς τοϋ σαββάτου.

Μετά δέ τό ήμισυ ίής παραδόξου ταύτης άκο-j 
λουδίας, περισφίγγουσι τήν όσφύν των, έγείρονται,ί 
λαμβάνουσι ράβδον είς τάς χεΐρας, καί ό'ρθιυι εν 
μεγάλφ βία καί σπουδή τρώγουνι τό άρνίον τοϋ 
πάσχα καί άνά έν ώάν έ-.αστος. Ακολούθως δε αρ- 
χετάι πάλιν ή άνάγνωσις τοϋ βιβλίου. Η τελετή 
δυ,ως αυτή τοϋ άρνίου σήμερον παρ’ όλων γενικώς 
ήμελήθη άναγίνώϊκουσι δέ τό δεύτερον ήμισυ τής 
ακολουθίας ταχύτατα ό'πως σϋντομώτέρ'.ν φθάσωσιν 
είς τά' ασματτ καί είς τούς ύμνους οίτινες φαιδρό- 

σπέραν καί' χαροποιοϋσι μεγάλως τά παι- 
όύς γέροντας; Τών πλείστων έκ τούτων; 

τών ύμνων τό θέμα είναι υψηλόν άμα καί άφελες 
ώς πάσα άρχαίτυπος μουσική. Έλθοόσης δέ τής ώ
ρας τής αναπαύσεων, οί γέροντες έπανάλαμ.βάνουσι 
διαφόρους πατροπαραδότους αλληγορίας τών οποίων 
τήν περιεργοτέραν τάττομεν κατωτέρω. Καθώς δέ 
άζιοϋσίν άλ.ληγορικώς αύτη καί διά συμβολικής 
νλώσσης παριστάνει δλους τούς διωγμούς τούς ό
ποιους ό Τσραηλιτικός λαός ύπέστη και μέλλει έτι 
νά ύποστή καί αναγγέλλει τήν έπί τέλους απελευ
θέρωσή αυτού, ’ΐδού αύτη.

« Παράδοξον ! παράδοξον πράγμα! έριφος ήγό- 
ρασε τόν πατέρα μου αντί δύο μικρών νομισμάτων, 
καί ήλθεν ό σκύλος καί έδάγκασε τήν έριφον διότι ή 
έοιφος ήγόρασε τόν πατέρα μου αντί δύο μικρών νο
μισμάτων.

’Ηλθε δέ ή νάλή καί ήαυξε τόν σκύλον, διότι ό 
σκύλος έδάγκασε τήν έοιο.ν, διότι ή έ’ρίΦος ήγόρα*ε 
τόν πατέρα μου άντί δύο μικρών νομισμάτων.

Ήλθε τότε ή ράβδος καί έρράβδισε τήν γαλήν, 
διότι ή γαλή ήμ,υξε τόν σκύλον, διότι ό σκύλος έ
δάγκασε τήν έριφον κτλ.

Ήλθε τότε τό πϋρ καί έκαυσε τήν ράβδον διότι 
ή ράβδος έρράβδισε τήν γαλήν, διότι ή γαλή κτλ.!

Καί τότε ήλθε τό ύδωρ καί έσβυσε τό πϋρ, διότι! 
τό πΰρ έκαυσε τήν ράβδον, διότι ή ράβδος κτλ.

Καί τότε ήλθεν ό βοΰς καί έπιε τό ύδωρ,, διότι 
τό ύδωρ έσβυσε τό πύρ, διότι τό πϋρ κτλ.

Καί τότε ήλθεν ό σφαγεύς καί έσφαξε τόν βοϋν, 
διότι ό βοΰς κτλ.

Καί τότε ήλθεν ό Μαλάχ ’Αμαβέ (ό άγγελος 
τοϋ θανάτου) καί έσφαξε τόν σφαγέα, διότι ό σφα
γεύς έσφαξε τόν βοϋν κτλ.

Καί τ.τε ήλθε ό άγγελος τού κυρίου καί έσφαξε 
τόν άγγελον τοϋ θανάτου, διότι ούτος κτλ· » 

Τό σέάερ (τό δε 
βάνετο καί τήν δευ· 
μετ’ όλιγωτέρας

2
Ούτε κάθημ’ ούτε στέκω 
*Αν κ εύρίσκομ-at ορθόν, 
Κι’ άν τον ήλιον σκοτίζω 
Κατ’ άπό τον ούρανόν, 
Καί τήν μύτην σου ευφραίνω 
Καί τό στόμα σου γλυκαίνω, 
Η ούδέτερ’ έξ αυτών, 
Η δεν κάμνω ή τά κάυ.νω 
Πάντοτε κατά καιρόν, 
Κ’ ένω λέγεις δτι τόσον 
Ανθρωπε μέ αγαπάς, 
“Αχ μέ πόσ’ αχαριστίαν 
Είς τό πΰρ μέ καταντάς.

ίπό Ν. Σ. 
Π λύσις έν τω έπομένω φυλλα^ίω.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ.
‘Ο *Έρωί έν τώ Γάμω, τέλος.—Τα "έρείπια, τέλος. — 

ί‘0 ’Ερυθρός Πειρατής, συνέχεια. — Περί ανατροφής των
- -- - - - - - - -

τοϋ πάσχα) έπανελαμ- 
εσπεραν, άλλα συνήθως. Αρχαίων 'Ελλήνων, συνέχεια.—Βιογραφία, Κάρολος Σι 

,·— (---- -------------- ,f—.ητος* το επαναλαμ,βα- μ,όνδης.—Ποίησις.—Ποικίλα,
νουσι δέ έκ φόβου μήπως ή χρονολογία τής εξόδου. Εικονογραφία. Σισμόνδης.
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