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Τόσον δ άνθρωπος άγαπα ιά  παράδοξα χαΐ υπ«ρ- 
φυή, οπτε άγανιχτεΐ, σιαν επιχι;ρώμ«ν vi τόν έ*βά 
λωμίν έ* τ η;  άπάχης xat νά τό» δδηγήσωμεν «ί; τήν 
αλήθειαν. Διά τοΰτο π>ήθει 5; ίστορία θαυμάτων καί 
τεραστίων ηίίξησαν δέ αυτών τήν σωρείαν, αί άσι- 
Φΐΐς οράσεις κα! έ «  μάλλον αί σφαλερα! ερμηνιϊβι 
άρχαίων διηγημάτων, τό τροπικόν καί έσχημαιισμίνον 
usoi τήί ποιήσεως, ή φιλότιμος προθυμία τών λαών »« 
παραδέχωνιοι εις χά χρονικά των τάς μυθώδεις, ή αλ 
ληγοριχάς παραίόσει;, όσας ίτοχε νά χληρονομήσωσι* 
άπό προγενεστέρων άλλον, χαι βλλβι τοιαυται π ι 
ριστάσιις- διάφοροι.

Έχ τοΰ A t S a v o o  κατέρχεται δ Άδωνις ποταμος' 
χατ’ έτος δέ χαί κερί τόν αΰτόν χαιρόν χοχχι*ιζει χ° ί xu" 
‘λύει είς τήν θάλασσαν αιματώδη υ?ατα·τοΰτο έμυδευιτο 
ώς αίμα ιοΰ ερωμένου της Αρροδ'τχς Αδωνιδος’ βδεν 
τότε ήρχιζον αί γινόμεναι πρός τιμήν τοΰ ήμιδέου Ups 
τιλεστίαι. Άλλά τόέδαφος τοΰ όρ&υς σύγχειιβι έξ ε?« 
βρας, είτε ώχρώδους, χαί σιδηρούχου γή;, χαχά τι»α δέ 
ώραν τβΰ εχους δ άνεμος ξηραί/ω* τήν γην σκορπίζει 
«ίς μαχράς άχοστάσιι; έπί τοΰ ποιαμοΰ στροράλιγ 
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γα ; χονιορτοΐ Ιχοντο; τό ajto  χρώμι (Λουκ. περί χή; 
Συρίη; Θεοΰ.)

‘Ομοίως άπό τήν φΰσιν τοΰ χώμαχος βάφεται ω ς  
αΐαα έπί τινα; ήμέρα; λίμνη τ ις πλησίον τή; Β ϊβυ- 
λώ/β; (\δή '. Δειχνοϊορ βιβλ 2 ) χαί άλλο; ποταμό; 
£έω* δ:ά μίτου τών κοιλάδων τή; Ίδσς

Κατά τόν l U i v i o v  (Hist- natur. Lib. jy . )  σκόπε
λός τις πλησίον τή; νήσου Κιρχΰρχ; φαίνεται ώς ούριο- 
δοομοΰν πλοΐον έπις-εΰεχο δέ ότι αύχό εριρ» τον Όδυσσέα 
είς ττ.ν πατρ'.δα του- οθε/ δ Π οσιιδών ώ ; πατήρ τοΰ τυ. 
ίλωδέντος άπό τόν βασιλέα τής Ίδάκης υίοΰ του Πολυ- 
φ·/,μου παροργισδείς μίτέβαλε τό σχάφος εί; πέτραν.

Τό διήγημα τοΰτο δεν εχει βάσιν μόνον τή» αλλη
γορίαν τής ποιήσϊως· άλλ’ έ-θυμίζει χαί τό εύσιβέ; ί -  

θιμον τών άρχαίω/ θαλασσοπόρων νά άφιερώσιν είς τοΰ; 
θεού; τό ειδωλον τοΰ πλοίου, τό δποΐον τούς έτανέφερεν 
άπό κινδυνώδους τινός ναυτιλίας Οΰτως δ Α γα μ έ
μνων καθιέρωσε λίθινο» τοιοΰτο πλοΐον ιίς τή* έξιλα’ 
σθεΐσ ιν  ηξη ’Αρχεμίν* ώσαΰτως δέ χαί έμπορός τις 
Κερχυραΐος άνέθηχεν ιίς τόν Αία άλλο όμοιο* χτλ.
(Π ροχό*. ις·’ . μ ι»·)

Ά λλά σχήμα πλοίου φέρουσι χαί αλλ οι βχόιχιλοι 
άλλων τόπων, χαδώ: π . χ . ι ί ;  τήν Ά μιριχήν ό λινό- 
μινος Ed dystone  όστις τόσω παρομοιάζει πρός άληδές 
πλοΐον, ώσχι χαί Γάλλο» χαΐ Άγγλο» πλωτήρις ιτολ- 
λβχις μαχρόθεν ήπατήθησαν (La Billardiere voyage 
a  la  recherche de la Peyruse).

*0  σχόπιλος, τόν δποΐβν δρέπει ο περ.ηγητής έπί 
τοΰ ό ίΟ ι;  Σ ιπ ύ ο .) , πχοισχάνεί τή* Νιόβην μετχμορφω-
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θεΐσα* €?ς λίθον άπό τήν δργήν, ή χο ελεος των θεών. 
Τόν είδε δέ χα! αύτός έ Παυσανίας* οθε» λέγει ότι 
πραγματεκώς άπό τίνος άποστάσεως ό ίγχος έκεϊνος 
έχει σχήμα γυναικός κλαιούσης μέ χεκλιμενην τήν 
κεφαλή*' άλλ' έκ τοΰ πλησίον δέ» φέρει τήν έλαχίστην 
πρός ανθρώπινον ι!δος ομοιότητα.

Βίλη τοΰ ’Απόλλωνος καί τής ’Αρτεμιδος ώνομά- 
σθησαν μετσφοφικώς αί έίδημικαί νόσοι· διότι ΰπετί 
θετο ώ ; αρχή αΰτών ή έ ret της άτμοσφαίρας επιρροή 
τοϋ ήλιου χα ίτες οελήνης, ή μάλλον ή άμεσος διάδοχη 
τοΰ ψύχους κα! τή; θερμόιητος,καθώς τής ξηρασίας χα 
υγρασίας, τήν όποίσν eπtρeiεt πάντοτε επί τών δε*· 
δροφυτων κα; όρεινών τόπ-ον, ή διαδοχή τή; ήμέρας 
και τής νυχτός. Τ : παραδοξον άν τοιαύτη νόσο; eve. 
σκηψε χαί εΐς τ* πέριξ τοΟ εΐρημένου όρους Σιαύλου, 
χαί αι άπέθανον έξ αΰτοΰ απαντα τά παιδία τοΰ άρ- 
χονιος τής χώρας εκείνη; εαπροτθε» τής όλ*φυρουέ- 
νη; μητρός των ' 1 cuts βεβαίως ήτο δυστύχημα' ά λ Α 
ο Οεισιδαιμων τό έ & ε ώ ; ε : ώς αποτέλεσμά τινο; έγκλή 
ματος· οθεν ενεχ* αΰτοΰ έχολάσθη χαΐ ή άθλια Νιόβη, 
διθϋ! άλιζονευομένη είς τήν εύτυχίαν τη; ώ ; μήτη: 
τοιούτων τέκνων έιόλμησε »ά συγχρίνη τήν ευδαιμονίαν 
της ιερός τήν τή ; θεόιητ»; αύτής, ή τ ιςκα ί τήν έτι 
μώρητεν ‘ Η μνήμη τή; άςιοοακρυ toa ταύτης μητρός 
έπιθανοποίησε τήν αρχήν τοΰ σκοπέλου, ώ ; παριστά- 
νοντος τή/ εικόνα τ ίς  γυναιχός. Ενδέχεται δέ πάντ» 
ταΰτα τωόντι νά συνέβησαν* ενδέχεται δέ νάήτο χαί αλ
ληγορία άπλή σχοπεύουσα νά ταπεινώση τήν άλαζονίαν 
διά τής αστάτου φοράς· τών άνθρωπίνων ευτυχημάτων. 
Αλλά καί χατά τήν πρώτην καί κατά τήν δευτέραν 

περιστασιν οί [spit; τοϋ ’Απόλλωνος και τή; Άρτέ 
μιδος ύποστηριζοντες, ή καί διαδίδ3*τες τήν κοινήν φή
μην επεμελήθησαν νά δ-ίξωσιν έπί τοΰ Σιπάλου όρου; 
άιδιον μνηαεϊον τής διχαίας θεομηνίας.

Το αυτας έξοχά; μιχράί, ή μεγάλας φερουσιν ενίοτε 
τά βράχη, ώ ςε μειαξύ των πολλάχις εύρίσχονται διαφό 
ρων πραγμάτων συνήθων όμοιότητες,χάς οποίας εύχόλω; 
δ οφθαλμός τοΰ όνειροπολοΰντος τά θαύυατα βλέ 
πει ως προφανείς τύπους ύπερφυοΰς τίνος δυνάμεως. 
Ουτω φαίνεται επί τής χατά τήν νήσον 'Γαπροβάνη* 
(Ceylan) άχρωρείας τοΰ Άδάμ δ τύπος τών ποδών 
αυτών τοΰ Βούδα- ε ί; δί τό βασίΛειον τώ ν  Σ ινών 
(Βιρμανων) διακρίνονται τά ίχνη άλλου θ ;οΰ τοΰ 
Gaud tea. Αλλά καί εις τήν Σαβαυδίαν αΰτήν, ούχί 
μαχρίν τής Γε*εύης είσέτι δ μωρόπιοτος χωρικός δει 
κνυει (*νχον σπειρίτου λίθου, επί τοϋ όποιου δ διάβολο; 
αύτος καί ή ήμίο-ός του άφήχαν σημεία ανεξάλειπτα 
Επι τίνος οέ βουνοΰ τοΰ Αχράγαντες έφαίνετό ποτε ό 

ίρομος χαι των άγελάδων αύτών, τάς όποιας ώδήγει ό 
'Ηρακλής (Λιόδ. Σικελ. βι6. Δ ) Αλλ’ ό αύτός ήρω: 
βιχεν αφειμενα- καί πλησίον τοΰ Σχυθιχοΰ ποταμοί 
Τυρά (Αναίστέρου) άλλο σημεΐον μικρόν ούο πή 
χεις ( ‘ Ηροό. βιβλ, Α.) Έπι δέ τών όχθων τής λίμνης 
‘Ρηγίλλου το σχήμα ποδός ίππου έπί οχληράς τυ
πωμένου πέτρας άπεδείκνυε τήν έμφάκσιν τών Διό
σκουρων, οί όποιοι ?)λθον νά άναγγείλωσιν εις τήν 
Ρώμην την γενομένην αύτόθι νίκην κατά των Αατίνων 

«τρατηγοΟντος τ ίϋ  διχτάτορος Ποστουμίου, (Gi*

cer. de nat Deor. Lib. 3 )  ’Αλλά χα! οί ’Οθωμα
νοί βλέπουσιν έπί τών τοίχων σπηλαίου κειμένου πλη
σίον τής πόλεως· Μεδίνης έγκεκολαμμένην τήν κεφαλή* 
τοΰ Μωαμέτ, έπί δέ τίνος βουνου τής Παλαιστίνης 
δ«ιχνυοο»ι τά πατήματα κ*ί τής χαμηλού του τόοβν 
σαφή, ως αν ησαν τετυπωμένα έπί τής άμμου !  ̂| he 
venot voyage au Levant.) ‘Ο δέ άγιος' Φραγκίσκος 
τών ευτιχών έτυαωσε καί αύτός τήν θεοπεοίαν μορφήν 
του επί τοΰ λίθου σπηλαίου τινός κειμένου π*ρά ττ,'> 
πόλιν M anfredonia άλλά καί τοΰ άγίου ’Ιουνίου ή 
ημίονος έχαραςε τώ< ποδών της τά ίχνη έπί πέτραί, 
οτε μίαν ήμέραν ό άγιος έπειράζετο υπό τοΰ δαίμονος.

Πώς δυναμεϊα α-ιυ άσ.βείϊς άξιονατα/ρίτου νά 
παραλειψωμεν οτι οί Γάλλοι β·.έΊου3ΐ;τά ΐ/νη το υ ’Ιη* 
σοϋ Χριστοΰ εΐς τήν έν Πιχτσι-ία (Poitiers) εκκλησίαν 
τής ‘ Ραδεγόνδης (Memoires d e ia  Societe des Anti- 
cu iresd e  F rance. T . 7·) άλλοΰ δέ, έπί τίνος δηλ. 
βουνοΰ πλησίον τής Βιέννης, τό ίχνος τοΰ δίξιοΰ ποδός 
ιής ά^ίας Μαγδιληνής ;

Ενίοτε άληθή φυσικά πράγματα παρέα5οφώ9ησα' 
ίΐς τό μυ9ώδε; υπό τών ποιητών- ίσως xai ή Σκύλλα, 
ιή. όποιας αί ες κεφϊλαί προχύψασιι αΐρνιδίως έχ τών 
ύδάιων ήρπασαν εξ έ* τών έιαίρων τοΰ Όδοίσέως, 
ητο προτχολλημενος εις τούς βράχους πολόπους 
τεραιωίης ές έχείνων, τούς όποιους άναφέρουσιν ό 
Αίλιανό; ( περί φύσ. ζώων Β^λ. Δ. ) καί ό Πλίνιος 
( ίστ. φυσ. βιβλ. θ .  )
 ̂ Ε ς τας παρά τήν Άσφαλτιτιν λίμνην κοιλάδας 

δ έδωδιμος στρύχνος,ή χοι<ώς λεγομένη μελιζάνα,χαχα- 
τρωγεται έν οτε έΰωτερικώς τόσον ύπό σχώλη<ος, ώστε 
μένει μόνον τό εξωτερικόν δέρμα τοϋ καρποΰ, ολη δέ 
ή σαρξ μετκβαλλεται «ΐς κονίορτόν τοΰτο εΐς ούδένα 
δύναται ^νά φαν^ παράδοξον. Ά λλ ’ δ Ίώσηπος παρι
στάνει ώς φαίνόμενον παντοΐεΐνόν καί μήλόν τι τών 
Σοδομων, τό ό*οΐον θέλγον τήν ορασιν διά τήν λαμ
πρότητα τοΰ χρώματος διαλύεται μεταξύ τών χειρών 
εις χαπνον χαι τέφραν προς ύπόμνησιν τής έπιβληθεί*

εΐί \ουζ χαχοικους τόποι> cxiivou χροριερας
ποινή;.

‘Ο Μίδας, βασιλεύς τής Φρυγίας (Στραβ. β. 1.) δ 
Γανυοξαρης, αδελφός τοΰ Καμβυσου (Κτησίας παρά 

Φ ωιίφ) καί Ψαμμήνιτυς, βασιλεύς Αι’γύπτου άπέθα- 
νον πίνοϊτες ταόρειον αίμα, καθώς λέγεται ότι συνέβη 
κα! ε ι; τον θεμιστοχλέα. ^Επειτα παρά τήν πόλιν τοΰ 
Αργους υπήρχε κα! ναός τής Γής, τοΰ δποίου ή ιέρεια

επινε βοειον αίμα (Παυσανίας Α χ )  δι> νά πιστοποίησή
οτι μονον ενα ανδρα έγνώρισεν. Ά λλ ’ή πείρα άπέδειξιν 
οτι τό αίμα τοΰ βοός δέν sy ετ τήν sovutjv ταύτην 
δυναμιν·. άρα συμπερσίνομεν δτι τό αίμα τοΰτο ^το 
έρυθροειδές τι δηλητήριον, καθώς χαί τά τ«< Δερναίας 
αυτής Υδρας, τό όποιον χαδίστα τάς πληγάς θανασί- 
μους· αλλα και τό αϊμα τοΰ Νέσσου υπήρξε* ιοως φοι- 
νικόχρουν τι φίλτρον.

Πόσοι μύθοι έχουσι φυσικήν τινα, ή ιστορικήν άρχήν? 
Ο υ:ώπαρ. χάρ. λέγεται οτι Μίλων ό Κροτωνιάτης ήτο 
τοσω ρωμαλαΐος, ωστε ί^άμενον έπί δίσκου τινός ΐ7«νοΰ 
ήτο άδυνατον νά τόν μετατόπιση τις, ούτε \ά λάβ; άπά 
τής αριστερά; χειρός του ρωδιόν, τό δποΐον έλαφρώς

ίχ ρ *τ« , ουτε κάννά διαστιίλιρ τοϋ; συνεαφιγμένου; δα- ύπό τοΰ Μ δϋιέω ;. Εΐς τήν Ινδίαν έθεωροΰντο οί ίερεΐς 
κτυλοης τής δεξιάς. j τών Αιγυπτίων ώς άριστοι μάγοι. Αέγεται ότι καί δ

’Αλλ’ ιδού ή άλληνοριχή έννοια τής τερατολογίας νομοΟετης αύτός τών ‘Εβραίων έδιδά^θη τήν άπόχου- 
ταυτης κατά τόν Σαλβέρτη» (Sciences occultes). φον ταύτην επιστήμην παρά τής θυγατρός τοΰ Φιραώ, 
*0 Μίλων ?)το είς τήν πατρίϊα του άρχιερεύς τής ήτις τόν διίσωσεν έκ τάν ύδάτω* (και έπαιδεύθη έν πάσ») 
Ή 3ας- ό άνδριάς αύτοΰ άνεστηλωμένο; εΐς τή . Ό λυμ- σοφία τών Α ιγυπτίων ή, δέ δυνατός έν λόγοις καί
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πίαν τόν παρίστανεν όρθιον επί μιχρας στρογγυλή, 
άτπίδος, κρατούντα δέ ρωδιόν, ώς καρπόν δένδρου άφ:ε- 
ρωμένου εΐ; τή* Θεάν- οί δέ δάκτυλοι τής δεξιάς χ«ι?ος 
του ήσαν συνημμένοι μόνον διάτής τέχνης τήν ατέλειαν.

Έδοξάζετο δτι ή |ω»ή τοΰ άλέχτιρος άποσοβ^ΐ τόν 
λέοντα . .  . διότι έπανελθοΰση; τή ; ηυ,τρας, τή* οποία» 
άναγγέλλει ό αλέκτωρ, τά σαοκοβορα δηρια κρύπτονται 
αύτομάτως εΐς τούς χηραμού; των.

§. 2 .

Έ πί πολύν χρόνον διεϊπε τήν πολιτικήν τών λαώ 
ή ΐΑίγεία- κ α ί  κατ’ άρχάς μέν έφα.η ώ ; μετοχή τή

η'* , . 
σοφία τών Α ιγυ π τ ίω ν*  ή» δέ δυνατός έν λόγ .,
έργοις. ΙΙραξ. Απος. Κεφ. Ζ.) Ά λλά  καί δ ’Ιωσήφ 
αιχμάλωτος διαμένων έ» Αΐγύπτω έμυσταγωγήΟη τα 
τής μαγείας καί ουτω προεΐδε τόν μέλλοντα νά έπί" 
σκήψη λιμόν είς τό βισίλαον τώ* Φαοαώνων (’Ιου
στίνος Β. 36) ώ ; μάγον Si έκατηγόρουν οι εθνικοί 
χαί τάν θεμελιωτήν τή; χριστιανική: πίστεως, βλέποντες 
όσα έχάστοτε έξετέλει θαύματα. (Αρνοβ. κατά έθν. 
βιβλ. 1.)

Είς τήν Ινδίαν έτιμήθϊΐ έκπαλαι έξαιρέτως ή μα
γεία. ‘Ο Γερμανό; Conrad Horst, οστις έξέδωκε τήν 
μαγικήν βιβλιοθήκην, βέβαιοί οτι τό ιερόν βιβλιον τών 
Ινδών, ή Βέδα;, περιέχει πολλάς μαγικάς πραγμα-" 
τείας- άλλα καί ό έκδοθεΐ; παοά τοΰ Μενοΰ κώδηξ τών

λ ι ι . ι '  \ r  ι

εις την Ανατολή*, η μαγεία φαίνεται οτι εςηπλω7η 
ανέκαθεν καί ήχμασε μάλιστα. Ό  Πλίνιος ά»αφέρει 
ώς μάγου; τού; ίερεΐς τή; μεγάλης Βρεττανία; (H ist.

κ* ί τήν έπιπολάσασαν άγυρτίαν τών τερατουργων κα
τε^ρονήθη χαί μέχρις ό-οματος. Διά τοΰτο κ ιί ό β.ο- . . . .  . ·
γοάοο· Άπολλωνίσυ τοΰ Τυανέως Φιλόστρατος έπεμε-ju a t . L i b .  \ \ \ )  και της Γαλατία; (XVI) » 08 ι 
)ίθη  νά πληροφορήση πά-τας ότι δ ή ?ω ς  του δέν ήτο νος χαταστήσας τήν θρησκείαν του είς τήν παλα,άν

- r · ' ’ ' ’■---------  Σκα*3ιναυ'ίαν έθεωρήθη ώς έφευρετης τής μαγικής.
Κίχον άρά γ* οί Δρυΐιαι άμεσον σχέσιν μετά τών 
Ι ν δ ώ ν ,  κα9ώ; χα! οί Σ κ ά λ δ ο ι  ; ή διά τών ‘Ελλήνων 

καί Ρωμαίων έμαθον τάς μαγείας των ; τό δεύτερον 
τοΰτο Φαίνεται άπιθανον.

Παντοΰ ομω; και πάντοτε ή μαγεία ένομίσθη ή ώς

o.jv.j — πληρο7- Γ·,-„ - 
μάγος- άφ’ ου 6έ χατ^ ιόν μεσα'ωνα άναλαβουσα τινα ση
μασίαν διέσπειρε παντοΰ φόβον ώ ; κακοποιός δύναμις, 
τελευταΐον διά 'τήν πρόοδον τοϋ ά-θρωπίνου νοος χατε 
στάθη εί; τήν Εύρώπην γενικός περιγελώ;.

■Υπάρχει γ νω κ ό νό τ ι ή μ α γ ε ία  κατάγεται κυρίως 
εκ τής Περσίας, ή μάλλον έχ τή; ’Ινδίας- διότι μάγοι 
οιένοι τοΰδε έτι ονομάζονται οί ίερεΐς τών πυρολατρών 
(Γου.βο, ή Παοσίς) κατά τήν Πελβική* γλώσσαν 
(Ζένδ.— Άβέστα Τ. 2.) Κατά δέ τόν Άμμίί-νόν Μαρ- 
χελίνον ό Ζορσάστρης έτελειοποίησε τή* επιστήμην 
ταυτην τών Χαλόαίων έχρησίμευσε δέ αυτη τοτε 
ούχί μό*οι είς τάς άλλας τών ανθρώπων ύποθεσεις 
ώς εΐδο; μαντείου, ή χαχοποιις δαίμων, άλλά χαι εις 
τούς μεταξύ τώ* ή/εμονων πολέμους. Ουιω μαχο 
μενοι ό Νΐνος βασιλεύς τών  ’Ασσυριών ^χαι Ζωροα  ̂
στρης βχσιλεύ; τή; Βακτριανής μετεχειρισθησαν κατα 
τόν Άονόβιον (βιβλ. 1 ) Χ»« μ*Υ1ί* ί μαγγανείας,
καθώ; κ , ί  τά όπλα, διά νά έπιτύ-χωσιν £χαστος την 
νίχην. Ό  άγιος Έπιφάνιος (χατά τών αιρετικών tJ. 1.) 
διηγείται ό:ι δ Νεμβρόδ χτίσας td Βάκτρα εφερε- 
αυτόθι τάς άστρονομιχάς χαί μαγικάς γνώσεις απο 
δοθείσας ύστερον εΐς τόν Ζωροάστρον αναφέρει ^ έ τήν 
έρνήν τώ* γοητειών μέχρι τής πέμπτης γενεά, απο 
Άδάμ δηλ. εΐς τόν Ιιράδ τέταρτον τοΰ Σήθ άπογονον.

Είς τά Ιουδαϊκά βιβλία γίνεται πολύς λόγος περι 
μαγείας. Οί παλαιοί κάτοικοι τής Χαναάμ περιέπεσον 
et- τήν θε ία ν  όργήν ώ ; μεταχειριζόμενοι τάς έπωδας 
(Σοφ. Σαλ. Κεφ. IB.) Είς τήν μαγείαν ^ατέφυγον ά  
’Αμαληκΐται πολεμοϋντεί τούς ‘Εβραίους, οτε έξήλθον ί *  

τής Αίγυπτου, μάλιστα δέ πάντων δ Βαλαάμ πολιορ- 
χούμενος ύπό τοΰ βα*ιλέως τών Αίθιόπων, έπειτα δέ
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δυ*αμι; διέπουσα τήν φ ύ ' ϊ ΐ ν  έν ονόματι τοϋ άγαθοΰ 
δαίμονος, ή ώς τέχνη θαυματουργός έπιχαλουμένη 
τά πονηρά πνεύματα, δηλ. τού; φανταστικού; θεούς, 
χαί τούς άγύρτας αύτών ιερείς. Πάντα τά κατορθώ
ματα άνεφέροντο είς ά*ωτέραν τινά άντίληψιν, καί οί 
θεοί περιεπόλουν μ ετ ιςύ  τώ* ανθρώπων, ν.αβώ; είς 
τή ν ’Οδύσσειαν κα! τήν Ιλιάδα τ«ΰ ‘Ομήρου. ‘Ο δέ 
Ζωροάστρης άναγνωρίζκν τά θαύματα, έδεώρει ώς 
αίτιον αύτών τό* κακόν δαίμονα, έναμιλλώμενος να 
ύπερβή τούς μάγους διά τής δυνάμεως το* άγαθοΰ 
δαίμονος. Οΰτω σχεδόν καί ό Μωϋσής αυτός, Ιερο
φάντης καί προφήτης τοΰ άληθοΰ; Θεοΰ, αντιηγω*ίίθη 
πρός τούς Αιγυπτίους ίερεΐς διά παραδοξωτερων θαυ
μάτων’ οθεν ή ράβδος τοΰ ’Ααρών μεταβληθεΐ:α εις 
οφιν χατέπιε τάς τών μάγων τής Αίγύπτου μεταβλη- 
θείσας καί αύτάς πρότερον είς 5φεις ( Εξοδ. Κεφ. Ζ.) 
δ δέ προφήτης ‘ Ηλίας ένικησεν ώπαυτως τούς ίερεΐς 
τοΰ Βάαλ.

Πολλά τών 6 «υματοποιώ» τερά*τια έξηγοΰνται 
σήμερον διά τών φυσικών, η χημικών δυνάμεων, τοΰ 
μαγνητιεμοΰ, τοΰ γαλβανισμού, τοΰ φώσφορου κτλ. 
Αύτά τά μέσα μεταχειρίζονται οί νεωτεροι’ άλλ οτε αι 
τών τοιούτων γνώσεις Ιλειπον,πόθεν αρά γε προήοχετο 
ή ένέργεια ; Ίσως πολλαί έπιστημονιχαί ίδέαι έχ τών 
κοινών σήμερον διέμενον ώ ; απόρρητος κληρονομιά



τών ιερέων, οί 4«οιοι είχον ουμ-.έρο» νά τά ; μ ιταλ- τρίβοντας ποτήρια, χόπτοντα; άίυσον χριι:?», ή σχί« 
λιυωσιν^ Ό  Μωάμεθ δέν «γνώριζε ta  τοιαΰτα μυ· ζοντα; χ ι{ρομα*χρον «{; π„λλά τεμάχια, συία»τονχα;
«τηρια· S9·» ουχ’ έδαυματούργησε, λέγων άτι ό Θεάς 2i —: ‘ ··· - -  ----- --’ " 1 * ' - ’
δέν χω «ΐχε δομένον τοΰχο :ά δώρον.

Έ πί τοΰ Λκρυσίου, cpou; τή; Λακωνίας, έορταζο
«>ων κατά χήν άρχήν χοΰ έαρος ιών Διονυσίων έραί
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νονίο κρεμάμενοι ε* τών τοίχων βότρυες ώριμοι εί; 
μοφτυριβ' της ε εργητική; δυνάμεω; τοΰ Θεοΰ (Ιίαυο. 
Λακ.) Πώς διετηροΰντο οί καρποί ου:οι, άν δέν ίγνώ  
ριζον οί ίερεΐ; τβΰ; σχεγωιού; κήπου; ;

Ώ ς χαί οί οιδηρουργοί Τελχϊνες έ'εοποιήθηιαν 
διά τό νεοφανές τή; ιέ/-η; των «ί; τήν ‘ t*43oν xai 
Κύπρον. Τά μαγικά όπλα, αί όώκϋες, οί θώρακε;, αί 
ιιε;ικεραλαΐαι, οί άπο*ρούουσα. τά ξ:ρ>] χαΐ έξαμβλό 
νουτζι χά β;λη, άναρέρονται ούχί μ:νον παρά τών μυ 
βιοτορ.ογράφων τή; Ασ.α; χαι τή; Εύρώπης, άλλά 
και παρά τών άρχα'ψν ποιητών ώ έργα ήραίοτό 
τευ/.τα.

Φαίνεται ότι ύπήρχον έκπαλαι κα! β.β^.ί» μαγείας. 
Τοιαΰτα διαοώζονια: μέχρι τοΰδε έτι μεταξύ £αρβά 
ρου οήμιρον λαοΰ ιή ; ‘Ρωσσίας, τών Βισχίρων, οί 
οποίοι τά μεταδίίουοίν ώς χληοΟΌμίαν εί; τόν ε « ί— 
λεπτόν τών μαθητήν (Annalen der Erdvaelker un( 
Slaatenkunde).

Ό  Ιάμβλιχος (περί μυστηρίων) δ:αγράριι πολλοΰ; 
τροπ υ ;, *Γτε πειραμαχα θαυμαχουργικής μαγείας.

Εκ των έπιρωνουμένων έπί τής μαγείας πνεύμα 
των, τά μεν έπιρω-οΰνται δί αίγυπτιαχής, τά δέ δια 
περσική; γλώσσης κατά τόν ‘Ωριγένη* (χατά Κελσ. 
Β. Α . )  διατί άρά γε τοΰτο ; μήπως τινά με/ έκτων 
μαγικών παραγγελμάτων ijjav τών Α ιγυπτίων ιερέων, 
τινά δέ τών Πιρσών ;

Πολλά εκ τών ά ,χοδιδομε'.ων εις -ήν μαγείαν 
9«ρμάκων άποιέλεομα. 'Γούτων μάλιστα λέγεται οτι 
είχε γνώοιν ιδιαιτέραν ή Κίρκη, ή Μήδεια, ή Ά/α- 
μηδη (Λ όο. Σ'κελ. Β. Β.) χαι ο Ορφευ; αΰτός.

Τοιοΰτοι φίΜίολόγοι ήσαν κα! οί άπ*γο»οι, ή κλη 
ρονόμοι τής έπισχήυη; χοΰ Μόχου, τοΰς όποιους 
σνμβουλεύθη ό Πυθαγόρα; εις τήν Σιδώνα. (Ίάμβλ. έ»
Β ω  Πι>9.)

Τέλος σοφός τις Moses Slaimonides (More ne 
VOchim) εί; την γνώσιν τών μεταβολών, τών ^μτώ* 
χαί τών ζώων αποδίδει τήν χαλδαϊκήν μαγείαν, κα 
6ω; την προφητείαν τινώ* συμβεβηκότων ροοιχών είς 
τήν γνώσιν τής μετεωρολογίας, άστρονομίας χτλ.

Ou-εις πλέον αμρ:βαλλει ort τά θαυματουργήματα 
τών τιρατοποιών ΰπάρχουσιν Ιργον ΰπερβολιχής *ΰ- 
χειρίας. Οι Ο^αγοι τής Αμερικής βυθίζουσιν εΐ; τόν 
φάρυγγα μεγάλων μάχαιραν,καΐ τό α!μα έκρέ«ι άρθονον, 
ώς άν ή πληγή ήτο αληθής. Οί Φακίροι οί Δ«ρβίοαι,καί 
&ι Αιγύπτιοι, είιε Τσιγγάνοι ίιπάρχοϋσι λαοί γνωοτοί 
κατά τοΰτο «ίς πάντας.

Κατά τόν ΙΕ . αιώνα άροριζομίνων τών αιρετικών 
απαοοαι αι λαμπαδες έ»βέννυ»χο αυτομάτως κατά τό
ραΐνάμενον* (Joachini Cam erarii de Ecclesia fra

όε π ά λ ιν  τά μέρη εις ε^ χα ί α π ο κ α ί ιο χ ώ ν τα ;  τό ά ν τ ι ·  
κε ίμενον.

Πολμ πλέον άξιοθούμαίτος ραίνεται ή προρητεία, άι 
*a 9^·α*= ί ίύ να τ ιι b άνβρωπ5ς να προίΐη ώς εξ 
είιότων χα: τεκμηρίων ό,τι μέλλε, vs αμμβή έπί 
?ϋΐΐχών χαί πολιτικών πραγμάτων. 05τω rso v i-ώ- 
JxO'iJi* οί ιατροί τή» τών νόβων άπόβιβιν, ώστε ιίιρί- 
3*ομεν πολλ* παραδείγματα χοιουτων προρ^ήοεων' 
άνάλογον δε τι «μμβαίνιι καί 8 ii τώ* όν*ίρων. ‘Ο Γα- 
ληνός^ά-αιερε', νομίζομε», ότι άρρωστός τις προεΐδ* 
καθ ύπνους τή» σραχέλλω5ΐν τοΰ οχε/ους του . . . .  
’Αλλά χα: ό συντάκτη; τής παρουοη; ίιατ.:βή ; ώ » « -  
ροπο^ησε κατ^ αύτό τό εχος πάιχονχα συγγενή xou 
ρλεδιιιν είς τόν δεξιό» μηρόν χωρίς ποτε νά ρανται&ή 
αυτο. ως νοσοΰνια· έράνη δέ είς αύτόν χαί ή περυ*,λ(ς 
του ανθρώπου κρ;μαμενη είς τά κάτω, έπειδή πράγμα' 
χικώς το μέλος ήιο τόσω έξωδη<ός, ώ ϊτε αΰχη δέν 
εουνατο νά περιδεδή κατά τά σΰ>η9ες ύπά χά γό«υ· άλλά

V ?‘ - ί '  ! ' ίίρων θε? ° ίιε ’' Υ?αΨ”  « Αλοιε είδιχώχερον. 
Ενχα ν9α δέ θαυμάζομε ν μάλιοχα τήν ούμπχωοιν χή- 
ϊληδ,-ιας πολλών προρρή3Ιω ν διότί ύπάρνουτι το- 
οαυτα ^αναμρ.σδητβχ* παραδείγματα εΐ; τήν iJ l ip :a 
χα ίο^ ω ΐκο ς μαγνητικάς προορέρει άλλα τοσοΰτον 
*»χ»*χ ι;, ω « ι  τό καθ’ ήμας ο,δαμώς σχεδά» άμ»ι- 
βαλλομεν. Ενθυμουμεθα δέ κατά τύχην ότι ό περι- 
ρημος ρυοιογνώμων Λαβατέρ, άνήρ *ατά πάντα άξιο- 
σιοιστος, ειχεν υποοχιθή εί; τόν ομοίως διάση’ 10ν
,U.CT*pUV T  ^ onnet 5τί μάντις κατοικούσα εί; Moral 
χη; Ελβετίας ή9ελε» αναγγέλλει τεχράκις τής ή,,έοας 
Ο,τι την αυτήν στιγμήν ό Bonnet ε’ πραττε διατρ-'- 
6«» «» Γεν«υ5 ! καί ότι δυο έκ τών προρητειών τούτων 
ιυρε/ησαν αληθείς καί άχρ,βε'σχαται. (Damont T raile 
despreuves jud iciaires J . Bentham.) Δέν άννοοΰμ,ν 
παντε/,ώ; Im  ε'γ,αψεν 6 Λουκιανός ^Αλέξανδρος ή 
ψ.·υδ,Λρορηχης) ό Κλαβ:έ, ό Βάν Δάλ καί άλλο. π ,pi 
τω- σκευωριών όοας μετεχειρίζοντο οί ίερεΐς τών 
μανταων- αλλά μένομεν έκσταχικοί κοί εις τών δλί-
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άνθρωπος είυνατο πάντοτε άίραλώς νά τά προλέγη, 
καθώς ο _γ*ωμων όστις αναγγέλλει μηχανικώς τήν 
προοδον χων ωρών ! άλλ’ αΰχό περικλέκιται χαί συ
σκοτίζεται ύπό τοσούτων περιπετειών'? *Επεΐχα συλλο- 
ζόμεθα όχι προβλέποντες τά συμβησόμινα ί ι θ έ λ ο μ ιν  
δυστυχεί πολλαπλαοίως καί άποθνή,κ6[ δ,η-εχώς ύπά 
χου ? όβου καί χής λύπης, άν ^ α »  άπαίσια, ή δέ χαρά 
των  ̂προβλεπομένω» εύχοχημάτων ή θ ι λ ε  χολάζεσθαι 
χοτοΰτον,ώιτε ήήθίχή κατά»τασι; άπέβαινε σχεδόν μο
νότονος. Δέν άντίχειται όμ«ς παντελώς «ίς χ'όν ορθόν 
λόγον νά πιστιύσωμεν όχι έδόθη «ί; χάν άνθρωπον παρά 
ίου δψιοοργοΰ νά διοπτεύ? ένίοχε διά τής σ.έψεως τά 
έσόμινα ώς άκτϊνάς τινας άμυδρά; έ ν  με'οω τοΰ σχό- 
χους, καθώ; βλέπει ηδη διά τής μνήμης τά παρελ.truin in Bohemia et Moravia), 

πλατείας του; θαοματοποιου; και χ.ιροχλοπους »u v Jiia f ,0Y*i τή» δυναμί, χ0ϋ· όθεν έ? * ό:ον ή ? ιλοσορία

εξηπλώίη, ί  παυσε νά άκούηχαι καί ή θεσπιωδόί τών 
χρηστηρίων ρωνή, ίξέλιπον δέ τά θαύματα τή; δόλιό- 
τηχο, καΐ χής άγυρχία;, έπειδή ήρχοντο ήδη εις ν. 
μέτον τά θαύματα τών έπισχημών.

Έπρορήτευσαν δέ ώ ; έπί τά πλεΐστον οί ένθουσιω- 
δει; καί ύ ίό  σκληραγωγία; χαταπεπονημένο. άνθρωποι, 
οίον γυναϊχε; νιυρικαί καί χαχάληπιοι, άνδρες δέ 
ενάρεχοι χαί ύπό τοΰ μοναχικού β·ου έχοντε; eξηλ * 
μένην τήν ραντασίαν. Ήχούιαμεν δέ έκ στόματο; 
τοΰ σιβατμιωτάτου κατά πάντα καί λογιωτάτου τών 
αρχιερέων τή; έν Κωνσταντίνουπόλει ίερας συνοδου (1) 
δτι καί έπ" εσχάτων τών ήμερώ' έκ τών άοκητών 
τοΰ άγιοίνόμου ορου; τοΰ Ά θωνο; όσιος τις πρά όλι. 
γων μόνον έτών άποθανών, ύπά πα»των οε διά τή 
ενθεον αύτοΰ διαγωγήν ευλαβούμενος π,οοεϊιτε καί αλλα 
καί Ιροδον προοέτι πειρατών, προέτρεπε δέ μάλισχατου; 
i j /ουμένους τών αυτόθι μοναστηριων »ά γυμνώσωσι 
τοΰς ίεροΰ; ναού; έκ τών άργυρωμάτω», ή άλλων 
«ειμηλίων, όσα προσεχάλουν τών κακούργων τήν πλεο
νεξίαν μαχρό9εν.

I  3 ·

Διατί μόλις «ΰρίσκομεν ίχνη τινά μόνον τή; μα
γική; σορία; τών άρ·/αίωνε!; τά β.βλία τω ν ; Έπειδή 
οί έπαγγελλόμενοι αύχήν ή'θιλον νά κρατώ σιν εί; το 
σκότο; τοΐ.; λαού; διά νά τούς καταθλίβωσιν, έθεωρουν 
ώ ; άναμοισβήτητον κληρονομιάν των ό,τι τού; διεχρινε 
τών άλλων διανοητιχώ; καί πολιτικώ;, ώς·ε έξα?ραλιζε 
τήν δύναμιν των, οί δέ άλλοι έροβοΰντο τά μΪ5θς κα: 
τάν χαταδιωγμό* των τόσω μάλλον, όσιβ ορχοι ρρικτο: 
συνέδεον πάντα; τού; μύττας, θάνατο; δέ έπαπειλει 
τοΰ; παραβάτα; τή ; έχεμυ9ία;.

"Ενεκα τούτου μάλιοχα οί ιερείς τή; Αίγύπτου άπο- 
γωρισθέντες τών λοιπών άνθρώπων ουνήρθησα» εί; 
μυστηριώδη χινα καί καταχθόνιον ομοσπονδίαν, εδη 
μιούργησαν δέ έξεπίτηδες καί γλώτοάν τινα ακατανόητον 
εις τάς άλλα; τάξεις, τήν λεγομένην ίερογ^υρικήν, 
μεταμορροΰντ»; ε ί; θαύματα τών ρυοιχών α ίιιώ » τά 
αποτελέσματα καΐ σχηρίζοντες επ’ αύτών τήν ιερα
τικήν των υπεροχήν. Τών Αίγυπηων όμως τούχων 
ίερέων τά ούστημα έμιμήθησαν έπειτα καί άλλων 
έθνών άρχηγοί· έπε.δή οί Ποντίρικες τής 'Ρώμη; 
μετεχειρίζοντο καί αΰτοί είς τάς άγιοτειας των καί 
λέξεις άγνώστους καΐ ό»όματα κύρια ακατάληπτα 
*ΐς τοΰ; ά'.λους. Ώ ; μαθηταί δέ τών Έτρούϊκων 
διδαχθένχων τήν μαντικήν παρά τών Αυδών χαί πρί 
χαταπλεύση είς τήν ’Ιταλίαν b έξ 'Αρκαδία; Ευχνδρος 
είχον ίσω; γνώ ιιν τή; έπικρατούση; μεταξύ έχείνων 
συμβολιχής γραφής χαί διαλέκτου, χαθώ; συμπεραίνει 
συ^γραρεύ; τις το ΰ ς . αίώνος (J. Lydus de Ostentis) 
εκ τινων τεμαχίων τοΰ Πλινίου και ’Απούλητου μ υ - 
σταγωγηθέντο; χά ιερά τής Αιγυπτιακής έπιστήμης 
όργια. ’Αλλά τοϋτο εικάζεται ομοίως καί έκ περι 
κοπών το3 Πορρυρίου, τάς οποία; άναρέρει ό Ευσέβιος 
(Εΰαγγελιχ. προπαρασχ. Β. Ε.) όπου λέξει; άοχρο-

( 1J  Τον άγιου Καισαρείας.

νομικαί, οίον άϊτιρισμών όνόμαχα, παρίνΐίρονται με
ταξύ διαφόρων φράσεων. ‘Η Άγλαονίχη προϊδοΰσα 
ϊχλειψίν τινα σελήνης ύπέσχεχο ιίς χά; άλλας μαγίσ- 
σας τή; θεοσαλίας ότι έδυναχο νά σκοτίση τάν πλα
νήτην τοΰχον καί νά τάν καχαβιβάσι; μάλισχα εις τήν 
γήν (Πλούταρχ. περί έκλιλοιπότων χρϊίοτ^ρίων.) ώοτε 
άποδεικνύεχαι προφανώς ότι ή άιτρονομία ητο έκπα
λαι ενωμένη μέ τήν μα*χιχήν, ή μάλλον ι-χρησίμευσεν 
“ ί 7.?17.α^  «ύχήν, άμφόχεραι δέ άπεχέλουν τήν 
λεγομένην άσχρολογίαν, ητι; άπεκρύπχεχο πάντοτε 
προσεκτιχώ; άπά τών βέβηλων τά όμμαχα. Διά τοΰχο 
καί χά βιβλία τοΰ Νουμά σπουδάσαντο; χ»τά βίθο; 
τήν τοιαύχην έπ:στήμην κβτεδιχάιθησαν νά χαώσιν· 
(άφ ου πιθανώς έγνωστοποιήθησαν κατά χυχην) ώ ; 
εί; τήν θρησκείαν έπιβλαβή (y a le r . M axim . L . 1 ) 

ι Αλλά πολύ πρόιερον ή μυθολογία παρίστανε καί τάν 
Προμηθέα καταδιχαοθένχα, διόχι παρέδωχεν ε ί; τού; 
θνηχού; τά πΰρ, τά δποΐον έκλεψεν έκ τών ούρανών- 
χαί δ Όρρεΰς δέ έχιμωρήθη ομοίως ώ ; άποκαλύψας 
εί; τοΰ; άνθρώπου; τά χέω; δια,υένονχα άπόρρηχα 
(Παυσ. Βοιωτ.)

Άστρονομιχαί τινες άρα παρατηρήοεις, έξ ών δύνα- 
χαί χι; καί μετεωρολογικά; μεταβολά; ώρελίμους «ίς 
χά γεωργικά εργα νά προείπη καί χών ώρών τάν δρόμον, 
<α£ώ; χά δύο μηνολόγια του Πτολεμαίου χαί τό 
έκ τοΰ ’Οβιδίου καί Κολουμέλλα καί Πλινίου συντα- 
χθέν, έδωκαν τήν πρώτην αφορμήν τής άιτρολογιχή; 
μαντείας- οί δέ ‘/υδοΐοι δέν άμφίβαλλον οχι αί διάφοροι 
φάο«ις χοΰ ούρανοΰ άπεκάλυπιον τά μέλλον καί τοΰ 
ήθικο', χαθώ; καί τοΰ φυοικοΰ κόσμου.

‘Ομοίως δέ ουνειθιομένοι νά βλέπωοι κατ’ άρχάς 
οί ά-θρωποι τάν χρυσόν ε ί; δήγματα μόνον ύπά τών 
χειμά^ων καταφερόμενα, έμεινα» βεβαίω; «κοτατικοί 
όχ« εΐίόν τινα έξάγοντα τά μέταλλον τοΰτο έκ ρυπα
ρά; βώλου γή;" όθεν έγεννήθη βαθμηδόν ή άλχμεία 
δεύτερον μέρο; κα! αύτή τών άποκρύφων έπιστημών, 
έξ η ; έμελλε νά προέλθη ή χημεία.

Οί Ί 'δοί άπέδιδον εις τοΰ; αριθμούς καί φυσικά; 
τινας ιδιότητας, οθεν τούς μεταχειρίζονχο ώς μέσα 
μαντείας. Εξ αύχώ» καΐ ό Πυθαγόρας έδιδάχθη τήν 
άλληγορικήν αύιών δύναμιν, ητις έπειτα χρηοίμευεν 
«ίς την ραβδομαντείαν τοσούτω κοινήν μεταξύ ούχί 
χών άρχαίων μόνον έθνών, οίον τών Σκυθών, Χαλδαίων 
καί ‘ Ιϊβραίων, άλλά καί νεωχέρων άλλων. ’Επειδή καΐ 
νΰν εχι οί κάτοικοι τής Κίβα; μιχαχειρίζονχαι ^άβ?ου; 
τινάς, ή σκυχάλας ώ ; άριθμηχιχάς μηχανάς καί δί αύ- 
χών έκχελοΰσι πολυσυνθέχους λογισμού;, κ·̂ ί μανχεύουοι 
χά μέλλον (M uraview. voyage en Turcomanie et 
Chiva) καδώ; άλλοχε οί Άν'ανοί (Αμμ Μαρκελ. 
Β. 26) καί Σκύδαι (Ήροδ. Β. Δ. χεφ. 67 .) έν γένει 
μακράν δέ αύχών οί Χαλδαΐοι καί οί ‘ Εβραίοι. Καχά 
χόν Τάχιχον, ο\ Γερμανοί έκοπχον «ίς πολλά τεμάχια 
χά ν χλάδον τινάς όπωρορόρου δένδρου, τά όποΐα έπέ- 
γριφον διά τινων οημείων· άρ οΰ δέ πάντα ταΰτα 
έ^ριπχον έπί λευκής σινδόνος, χότε ό ί ερ ιύ ; ,  ϊ  ό r.a 
τριάρχης τής οΐχογενιίας μετά τινας ίΰχά ς  έλαμβανε 
τρις εις τάςχείρά ; του εχασχον αυτών, καχά δε χά 
σύμβολα αύχών έμ άντ ευ ι  τά μέλλον.



Πολλάχις ίατρεύδησαν πόνοι διαφόρων μερών τοΰ 
σώματος έπιτιδιμένων των ιατρικών έπί τοΰ πά- 
σχοντος τόπου' άλλ δ ιατρός άνήκεν είς τήν φυλήν 
τών ιερέων* παρεκλήθη δέ πολλάχις νά δώση εις τά 
τοπικά ταΰτα φάρμαχα ούχί μόνον τήν δύναμιν τής 
Ιατρειας τοΰ πάθους,αλλά καί προφυλακτικήν ενέργειαν 
Ιίχ τουτου προήλδεν ή χρήσις τώ» περιαμμάτω», ή 

φυλακτών. Κπειδη δέ ή ας·ρολογία παρενεβαινε παν-οΰ, 
διάφορα οχήματα ές αύτή; λαμβανόμενα,ή κ ιί άριδμοι 
έχρηίίμευον είς τόν σκοπά* τοΰτον. 'Γά περιάμματα 
ησαν κοινά εις διαρορα ε9νη. Κατά τήν επικρατούσα·» 
γνώμην χαί δ Κροτωνιάτη; Μίλων δά τών τοιούτων 
τελεσμάτων, τά όποια έφ=ρεν έφ έαυτοΰ, έγίνετο 
πάντοτε νικητή;, δράκες ήγωνίζετο- όθιν χαί οί 
άδλητα! συνείδιζον ίν γένει νά εφοδιάζ ονται δί αΰτών· 
‘ Ο οε Αιλιανάς λέγει οτι οί πολεμυται τής Αίγύπτου 
πράς ένισχυσιν τής άνδοείας των εριρον χρεμάμενα έχ 
τοΰ ΛαιμοΟ ειδώλια κανθάρου δηλ. ζωαρίου αφιερωμένου 
ε ί: τον ήλιον, τάν κραταιότατον τών θεών άλλά χαι 
μέχρι τοΰδε οί λαοί τής Αφρικής καί οί ’Οθωμανοί έν 
γένει μεταχειρίζονται άφδόνως τά π?ρί ώ< ό λόγο; 
άμυντήρ ια.

‘Ο Συλλα; ίφερεν έτι τοϋ στομάχου μικράν εικόνα 
τοΰ Γΐυδιου Από/\λω»ος έ« χρυτοΰ, την οποίαν και 
κατεφίλει βυχνάχις οί 2έ Scaiot καί στρατηγοί είχο» 
κρεμαμενον εχ τοΰ λαιμού χρυσού» σφα'ρίδιον περιiyo·/ 
τοιαΰτα σχήματα, ή χαρακτήρας κατά τήν τελετήν 
τώ< θριάμβων. Εις μάτην οί πατέρες τή; έκ». λν; σ ί α ς 
χαι α: οικουμενικά; αυται συνοδοί κατεδίκασαν έπειτα 
την τοιαύτην προς τά φυλαχτήρια εϋλάβειαν αλλά καί 
ή προο^ος τοΰ πολιτισμυΰ κ ιί τών γραμμάτιο» ή έξά- 
π λ ω ιι;  δεν εύτύ/_ησεν εντελώς νά τήν έξαλειψ^ μέχοι 
τοΰδε.

Επειδή οί μαγιχοί τύποι περιείχοντο τά πάλαι εί; 
στίχους, οί όποιοι ίξέφραζον καί τής Ορητκείσις τά 
δόγματα καί τής πολιτικής καί τής ηθικής έν γένει 
τα αςιωματα, οι στίχοι έπρεσβεύοντο καί αύτοί ώ ; 
μαγικήν τινα έχοντες δύναμιν καδώ; είς τ*ν Σ<αν5ι* 
ναυίαν (Honstettenr la  Scandinavie et les Alpes) 
πληροφορουμεδα δέ μάλιστα τοΰτο έχ τοΰ Βργιλίου. 
(Eclog. Η. ς·ιχ 6 9 — 71) Μόνον ε:c τήν Αίγυπτον 
ήτο προγεγοαμμένη ή πο ησις ώς γλώσσα ψίύδου; καί 
άπατης (Διων Χρυσός·.)

Α φ ’ ου έξέλιπεν ή γνώτις τών ίερογλύφων 
και τών ιερών χαρακτήρων, εμεινα» ακατάληπτοι οι 
μαγικοί τύποι’ αλλ οι άνθρωποι d ij έπαυσαν νά 
πιστευ?ωσιν εις την δυναμι» ιω». Εκαστον γραμμα, 
λέγουσιν οί ’Ινδοί, διοικεΐται un ο ένάς αγγέλου, απόρ
ροιας τών αρετών τοΰ παντοδυνάμου Θεοΰ· θαυμα- 
τουογοΰσι δέ οί άγγελοι, τού; δποίου; παριστάνουσι τά 
γράμματα (Mill® et une Nuits Γ. I. μ 1 2 9  129)  
l οιαύτη πρόληψι: έπικρατεϊ είσέιι καί εί; άλλου: 
βαρβάρους λαού;. ‘Ο περηγητή; Cawer άνοίγων βι· 
βλίον έμπροσθεν τών Ναδοε»εύων, οί δ ποιοι άριδμοΰιι 
μέν, άλλά δεν γνωρίζουσι τήν χρήσιν τών ψηφίων 
ε’ λεγεν ακριβώς πόσα ύπήρχον φύλλα άπ' αρχής μέ- 
χρις εκείνου, τό όποιον ίδ ιίκνυεν αυτοί δέ εδαύμαζον 
τοσοΰτον, ώστε ενόμιζον οτι τό βιβλίον ητο δαίμων,

ή άγγελος ύπαγοριύων μυστιχώς ε ί; τόν περιηγητήν, 
πάσας τάς αποκρίσεις του.

Μαγικοί δε εδεωρηθησαν και οι άγνωστοι σήμερον 
‘Ρουνικοί χαρακτήρες, οίτινες «ύρίσκονται κεχάραγ. 
μένοι έπ: βράχων, η ξύλων είς Δανίαν, Σουηδία», Νορ* 
βεγιαν καί τά βόρεια τής Ταταρίας* ύποτίθεται δέ 
οτι μετεφερον αύτούς οί νουοδέται καί πορθηταί τή ; 
Γοτδιας. Αλλα και Αλγεβραίχός τ ις τύπος ώ ; μά
γε α ηδελε κριδή παρα δεισιδαιυιονος χα\ άμαθοΰς 
ά'δρώπου, βλέποντος ότι άπ»»-δ  παρευδϋς είς διά
φορους ερωτηιεις, τών όποιων δεν διακρίνει τάν έπι* 
Γημονικον σύνδεσμον. ‘Ως υπερφυές ομοίως φαινόμενον 
η9ελ«ν εκληφδή παρά τών βαρβάριονλαών χαί ή γοα- 
φιχή αΰτή σημείωσις άσματός τίνος αύτών, τό όποιον 
ήθελε ψάλλει έπειτα ό μουσικός.

I  4.

Ά λλ ’ έμελλε παντοΰ κατ’ όλίγον νά έξασθινήσζ το 
κράτος τής δεισιδαιμονίας, καινά έλαττωδώσι βαθμηδόν 
αί προλήψεις. ‘ Ο Μ ωϋιή; έπαπείλησε δάνατον κατά 
των επαγγελλομένων νά μα/τεύωσι καί νά δαυματουρ- 
γώσίν έν ο<οματι δεών αλλοτριων. Τούς άπογόνους 
τούτου φαίνεται οτι κατεδίωξε και ό Σαούλ μετά 
τοσούτου ζήλου, ώστε δυσκόλως έπειτα ίδυνήθη νά 
άνεύρη γυναίκα ψυχαγωγόν.

Ο Ιίσμβυση; φονευσα; τον Απίν, τόν ίερόν έκεΐ* 
νον χαί δεοποιουμίνον βοΰν τη ; Α ΐγύπτου,' έκόλασε 
σχληρώ; και του; ιερείς του, παρέίωκε δέ είς λαφυ* 
ραγωγιαν και τάν ναάν, όπου έλατρεύετο. Μετά τάν 
θάνατον τοΰ Σμερίιο; έσφά-ιησαν, ή διεσχορπίσθησαν οί 
μάγοι, ωστε επί Δαριίου δέν προδυμήδησαν βεβαίως 
πάντις οί περιλειρδεντες να υποστηριξωσι τήν νέαν 
εζουπαν, ήιίσκορπισμένοι δε μετεδωχαν τάς ιδέα; των 
ιίς τού; χατά τήν Ά ιία ν  Έλληνα;· όθιν καί ό Πλά
των ει; τό» Άςίοχον καρεμβάλλει τάν μάγον Γωβρύαν 
μυσταγωγοΰντα τάν Σωκράτη-» εΐ; τά δρησχευτικά 
οργιά,

Μετα ταΰτα όέ οι πολυάριθμοι ίερεΐς τών ναών 
τής Φρυγίας χαί τή; Συρία; /jvoi'sv τά ιβρά των είς 
τού,-^νίκητάς τής Ά σ ίχ ; τάν 'Αλέξανδρον 'κα ι τούς 
διαδόχου; του.

Εκ τοΰ δευτερου ειδυλλίου τοΰ θεοκρίτου, οπου 
γυ*ή τις έχτελει διαφόοϊυ; μαγείας, πληροφορούμεδα 
ιτ ι  ή θαυματοποιέ* ̂ το ήδη έξηπλωμενη είς τή/Βλλάδα, 
ύστερον δέ συνε’ρευσαν παμπληδώ; έίϊ&δοι καί μάγο! 
είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ χόσμου τήν ‘Ρώμην. Βίβαίως 
ό Κατων καί ο Κιχερων όλιγόρουν τάς άγυρτίας των" 
άλλ ό χυδαίο; λαός ευκόλως έπαγιδεύετο.

Πολλοί καταδιωγμοι συνέβησαν χ»τά πολλούς και
ρού; χαι τοπους, χαθώ; ΰπά τών Φράγκων κα! τών 
Βιζόγότθων περί τόν ς ',  αιώνα· άλλ’ ή βία δέν έδυ- 
νηθη ποτέ να κα-απαλαιση διαρκώς τά θρησκευτικά, 
ουτε τα πολίτικα φρονήματα τών λαών, ύπεχώ- 
ρησε δέ τουναντίον πάντοτε, άφ’ ου άφήκεν ίχνη 
καταστροφή;, στυγεραν δέ και άνεξάλειπτον μνήμη» 
τή; καταδυναςείας. Μόνη ή κοινωνία τών διαφόρων 
έδνών και ή ουναλλαγή τών ίδεών, καί δ φωτισμός τοΰ

πνιύματος ξτο είμαρμενον νά φέριρ κατ’ βλίγβν τό 
ποδουμενον αποτέλεσμα. Έκτοτε μόνον ό λαάς 
ήρχετο όπωσοΰν νά αίσδάνηται, οί χρη:μοΙ άλ
ληλοδιαδόχως έσιώπων, οί ίερεΐς έπένοντο, ό 
κισσός καί τά βρύν» έίχέπαζον τά έρείrioc τών να
ών τής πο'υδίίας, τά δέδαύματα έγίνοντο απανιω- 
τερα, καδό»; άρανίζονται αί σκιαί πληοιαζοντο; 
εί; τήν άνατολήν τοΰ ήλίου. ‘Ω; ήλιος τφόντι ά«ε- 
λαμψίν εί; τάν χόσμον ή χριστιανική δρησκεία' αύτή 
ητβ προωριομενη νά άφανίση τάς προλήψεις καί νά 
καιαστρέψί] όλον τό παλαιόν σύστημα. Α λλ’ ή σωτή 
ριος μεταβολή δέν έπήλδε διά μιας καί άμέτω ;' έπειδή 
έν ω ό ιερός Αύγουϊτΐνος έγραφε κατά τών φαρμακευ- 
τρών καί τώ» όργιαστών τή ; μαγείας συνερχόμενων 
διά νυκτάς, καδώ; οί Αρυ'ίδαι, ό Συνέσιος αύτός άκ- 
μάσας έπί Άρκαδίου μεμφεταί τινα τών φίλων του 
ώς άναχαλύψ*ντα εί; άμυιταγωγήτους άκροατάς τά 
απόρρητα τή; μυστικής φιλοσοφίας, καδώς ποτε έμεμ- 
ψιμοίρει κατά τοΰ Άριοτοτέλου; ό ’Αλέξανδρο;, διότι 
διεδωκε τοΰς άχροαματιχού; του λόγου;.

Κατά τάν Η ’, αιώνα ιδιαιτέρως οί Άραβες έκδοτοι 
εΐς τήν μα^ιίαν έζήτουν και τήν τέχνην τής χρυοοποι 
ίας· έπειδή δέ συγχρόνως κατεγίνοντο καί ιίς τά γραμ- 
ματα, ιιασαι σχεδόν αί έπιστήμαι έμολύνθησαν διά μα 
γιχών δεισιδαιμονιών. Οί μαδηταί ουνέτρεχον μάλιστα 
πανταχόδεν είς τάς σχολάς τοΰ Τολε'δου, τής ‘ Ιοπα- 
λίδος καί τής Σαλαμάγκας- ώστε ή πλά»η έξηχολού 
Οησε εΐς πολλάς έχατονταετηρίδας σποράδην ποΛ- 
λαχοϋ, μάλιστα δέ κατά τήν Γερμανίαν· έπειδή ίκ ΐ! 
κατ ' εξοχήν ή φανταρία άναπληοοϊ πολλάκις το Λ ο 

γικόν, οί δέ ύποδέοεις έπιχουσι τών πραγμάτων τάν 
τόπον. Διάφοροι σοφοί διέκρεψαν είς τό τοιοΰτον τής 
κενοσπουδίας στάδιον οίον & μέγας ’Αλβέρτος, χαι ο 
Ιίαραχέλσος, οί μοναχοί Τρίδεμος Βαρθολομαίος, ‘Ρο 
βέρτος Φλοΰδος,“Ρηγήρος Βά«ων καί άλλοι. Συνίςών· 
το δέ κα! μυιτίκα ΐ έταιρεΐαι (Rose cro ix  κλ.) ταμεΐι 
πολλών άληδών γνώσεων ενωμένων μετά πολλοΰ ψ ίύ- 
δους, είς τών όποιων τά άδυτα κατιδέχδί νά εΐσ/ω- 
οήση καί δ σοφάς Λαϊβνίτιος· έξήλθε δέ έκεΐδεν ούχί ά 
νευ τίνος ώφελειας (Fontenelle Eloge de Leiboilz) 

Τότε ci μάγοι καί αί μάγισσαι, άφ’ ου ήλείφοντο 
διά τίνος αλοιφής μυιτηριώδους έχ καρωτικώ» υω ς 
φυτώ* χατεσχευασμένης άνέβαινον ποτέ μέν έπάνω 
ράβδου, ή ξύλου, ή ηλακάτης καί ίππου, ποτέ δε έ 
πάνω κυνά;, ή τράγου ω ; δαίμονος δήθεν μετσμορφω 
μένου είς τά ζώα*ταΰτα Οίίτω δέ διατεθειμένοι ε;ρε- 
χον όρμητιχώς είς μεμακρυιμένους ερημικούς τοπου; 
ο!ον τά  δάση, τά όρη οπου ά/ήπτετο έπί ιόρυχώροϋ 
πλατείας πυρά· έπειτα έφαίνιτ· όψούμενο; έπί θρό
νου δ προεδρεύων τής τοιαύτη; σατανικής ομηγύρε- 
ως δαίμων έν ει'δει κυνός, ή τράγου δηλ. ίερεύς πιρ βε 
βλημένος δέρμα τών ζώων τούτων ώς ο Παν. Οί τελε 
σταί Ικλινον τότε τό γόνυ, ή έπλησίαζον κρατούντες 
είς τάς χεΐρα? δόΐδας (πυρσούςς ΐκ πίσσης)- ύστερον 
παρακαθήμενοι είς τράπεζαν έτρωγο* καί έμεθυσχοντο 
έκ τών παρατεθειμένων υπό τοΰ διάβολου ποτών και 
βρωμάτων ακολούθως έψαλλον,  ̂ μάλλον ώρυοντο έ- 
χόρευον, καί έδοσίαζον, διηγούμενοι ό?α έτέλεσεν ε/.α

στος μαγιύματα καί τεράστια, ή έδωκε φίλτρα' ό 
δέ διάβολος ένέκρι»εν, ή χατέκριν» τά γενόμενα κατά 
τήν άξίαν των, διένεμε δηλητήρια κα! παρήγ/ελλε νέα 
παραγγέλματα. Έξαίφνης δέ οβεννυομένων τών φώ
των συνήρχοντο αί γυναίκες μετά τώ» άνδρών, τελευ
ταΐον δέ έπέστρεφον είς τά ίίια  ώ ; ήλδον ())e lr io  
d isqu is it, Mag. Lib. Β.)

Σηαειωτέον ενχαΰδαότι τά μαγικά ταΰτα Έλευσί- 
νια; ή Κρόνια ήσαν λείψανα αρχαίων παραδόσεων καί 
έκλειπόντων δρησκιυμάτων. ‘Η μαγεία μετεχειρίζετο 
ανέκαθεν μυστηριώδεις άλοιφάς- ό Λουκιανός (Αούχιος, 
ή όνος) χαί ό Άπουλήιος iM etairiorph.) διαγράφουοι 
τά ςτή ; Παμφίλας,γυναικάς τοΰ ‘ Ιππαρχου εί;  δέ τήν 
Κελτικήν ώ ; καί ό ιξός τή; δρυάς εΐχε μαγευτικήν τι·»α 
δύναμιν!

Μόλις πιστεύοαεν σήμερον οτι τό άνδρώπινον πνιΰ- 
μα έδυνήδη νά έκπέση είς τοσούτους καί τοιούτου; 
παραλογισμού; καί ότι δλόχληρα εδνη έγειναν παίγνιον 
καταχθονίου άγυρτίας1 άλλ’ ή ιστορία διαμένει 
άψευδή; μάρτυς' ή δέ έπιατήμη έσπούδ^σι νά άπο- 
δίίξ'ίΐ τά μέσα δοα μετεχειρίίδηιαν οί λαοπλάνοι είς 
τού; σκοπούς των, παριστάνοντες τά γινόμενα ώς 
θαύματα μαγεία;, είτε εργα ύπερφυοΰς ^ινος δυνάμεως.

Έκ τών πραγματευθέντων κατά τού, τελευταίους 
χρόνου; τό θέμα τοΰτο ευδοκίμησαν μάλισοα ό σοιώ- 
τατος τών τής ’Α γγλίες μαθηματικών S ir  D avid ,B re
w ster (1) καί & χαριέστατος τών μυθιστοριογράφων 
αύτή; S ir  W a lte r  Seott (2j· οδεν θέλομεν έξαντλνίσει 
ε ΐ ;  άλλην πίρίστασιν έκ τοϋ δησαυροΰ τής πολυμα* 
δείας των.

I. Ν. Λεβα ί εύς .

0  Ο Ε Ρ Ι Π Γ Π Τ ϋ Σ  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ·

Έχ. 'Ρώμης.

’Ιδού ή περίφημος διά τίν προορισμόν τής 'Ρώμης 
εκείνη πηγή' πλησίον αύτή; δ σοφάς Νουμας προο* 
ποιιΐτο ότι συνωμίλει μετά τή; Naiaooc του' αύτοΰ 
πολλούς αιώνας ύστερον έπί τών Καισάρων έλούοντο 
αί ‘ Εστιάδες.

Τ ί έγινε τά συνηρεφές έχεινο καί ίεράν άλσος, τά 
όποιο» ιήν έπεσχίαζεν, Ιμποδίζον διά τής πυχνότητός 
τοι. τού; άνέμους, τά θηρία κοί τούς ανθρώπους ;

Δέν συνδιελέγετο βεβαίως ή Έγερία μετά τοΰ 
Νουμα. Θεότης Σα;, ώ διαυγέστατα νάματα, υπάρ
χει ό ή?ύ; μορμυριομός Σας, ή άίδιος δρόσος Σας,

(1) Letters on uatura l m agic. Extczo'.hu h pi 
φυσιχής μαγείας.

(2) Letters on Demonologieand W itchcraft.
Έ π ισ ΐθ -lai περί δαιμονολογίας xai μαγείας.



χαΐ ή μυστηριώδης σιωπή ή επικρατούσα ι ίς  τήν 
πιριοχήν Σβς.

Αλλά κα! έγώ κατ αύτήν τήν ώραν έμπνίοίλαι 
άπό Σα,· α ’οθάνομαι γαλήνιον τήν καρδίαν μου, ήσυ- 
χον το πνεΰμα μου χαί ιίρη»ιχάς τάς αισθήσεις μου, 
Είμαι τωόντι εύτυχής ! Ά λλ ’ ώ χαριεστάτη κρήνη" 
ότε άντί τ ή; μαρμαρίνης ταύτης στοάς σέ έστόλιζον 
τό βρύον, ή χλόη, τά ία, τό πιρικλόμενον χαί ή 
παρθινική λιυκαχανδα, ήτο άδιστάχτως εύγλωττοτέρα

ΙΙοαον άσμένως ή*ουτα παντα τά καθαρά υδατα 
ταΰτα, τά όποια .ελεύθερα ήδη άχολουδοΰσι μόνον 
του; νόμου; τή; φύσεως, ρέουσιν, έξαπλοΰνται, ή 
αναπηοώσιν έπί τής πόας, έπί τη; άμμου, e π ί μαρ 
μάρων, μεταξύ τών τ ιμ α χ ω » αρχαίων στηλών. Ms· 
ώμίλησαν περί πάντων τών προσφιλέστατων εις τή» 
καρδίαν μου άντιχειμένων* τά παρέστησαν ζώνια εί; 
τήν φαντασίαν μβυ, ώστε μο! έφάνη οτι τά βλέπω.

Ήγάπησα τήν καμάραν ταύτην τών βάτων, τών χισ* 
σών καί τής βρυωνίας, φυτών, τά όποΐα άνεπλήρωααν 
τήν μαρμαρωτήν στοάν, καΐ χρεμώσι πέριξ της πη ή; 
τάς έλαφράς αύτών σκιάς χινουμένας άχατβπαύστως 
παρά τών ζέφυρων!

Τά χορινδιαχά έχεινα έπιστήλια, τά όποΐα οιαλάμ- 
ποντά ποτε έναέρια έφαίνοντο οτι κατέδλιβον τήν 
γήν διά τοΰ βάρους των, «εΐνται σήμερο» έπϊ ιώ ν  ysp 
των ! τά δέ κομψά τής άκάνθης φύλλα καλύπτονται 
υπό φύλλων χνίδης !

"Οσοι έ'ρπουσιν άς παρηγορηθώσι’ έπιιδή ο,τι ύΑοΰ- 
ται και π ίπτει.

Ά λ λ ’ άνάγχη νά άποχωρισθώ πλέον άπό Σοΰ δια
βόητε και τερπνοτάτη πηγή ! Έπρεπε νά ιΰρίσκησαι 
ούχί έν μέσω τής έρημου ταύτης καΐ σωπηλή; πεδιά· 
δος, άλλ’ είς τήν Αρκαδίαν μεταξύ τούλάχιστον τών 
ποιμνίων διά νά ποτίζωνται τά καδαρά σου ρ·;ΐθρα τών 
ποιμένων, διά νά άναπαυωνται πλησίον σου αί ποι* 
μενίδε: και νά συλλογίζωνται άκούουσαι τόν μορμυρι 
σμόν Σου.

Ά λλοι ίσως μετακομίσωσίν έκ τής ‘Ρώμης εί<όνα; 
καΐ πίνακας καί μάρμαρα χαί νομίσματα χαί διάφορα 
τής φυσικής Ιστορίας προϊόντα1 έγώ ομως δέλω επ ι
φέρει μα'λιστα αισθήματα καί ιδέας, ίδεας όσας γεν 
να ή ματαιότης τών ά»6ρ«πίνων πραγμάτων, ή πτώ 
σις τών λαών καί ή καταστροφή τών βασιλείων άπό αί 
•βήματα, οσα κινοΰσι τήν ψυχήν «ίς τά βάθρα των 
άρχαίων κιόνων, «ι’ς τό βάθος τών κατηδαφίσμένων 
τάφων καΐ είς τάς χλοεράς δχθας τών ρυάκων.

Έ χ ‘Ρώμης.

Όσοι αισθάνονται πολΰ χαί ακολούθως φοβούνται 
ό,τι κινε? τόν Ιρωτα, άς μή εμβωσι ποτέ ιίς  τήν έν 
‘Ρώμβ έκχλησίαν τής Νίκης (de la  y itto ria ) επειδή 
έκεΐ θέλουσιν ίδεϊ τό άγαλμα τής άγίας θηρεσίας.

‘Η θηρεσία φαίνεται έξ ήμισείας χατακεκλιμενη- 
ολον τό σώμά της έγκαταλιμπάνετοι, τό βλέμμα της, 
oi χαρακτήρες τοδ προσώπου, αί χιΐρες, οί πόδες 
παριστάνουσι ώ ; έρωτικήν τινα λείποθυμίαν.

Ή  φαντασία μου σκανδαλίζεται καί ερυθριώ' άς 
πήν μακρύνω έκ τοΰ τοιούτου θεάματος.

Καί δμως δνομάζουσι τήν εκκλησίαν ταυτην τή ; 
Νίχης !

Αν πάθος τι χατεταραξε τη» ψυχή' σου, δπαγε εις 
τήν χρηνην τοΰ Μωσεως καί στήθι έμπροσθεν τών 
Ουο εκείνων αναπαυόμενων λ,εόντω», έχ τοΰ στόματος 
τών οποίων έχρέουσι δύο ρυαχε; έπί τοΰ μαρμάρου. 
‘ Η άνάπαυσις τών λιόντων αύτώ» θέλιι σέ ήσυ-/άσιι* 
τ:ιαυτη υπάρχει καί ή τών δυνατών. Όλη ή φύσις τοΰ 
θηρίου τουτου ειρηνεύει* πώ ; οι ποδε; του συνεσταλ- 
μένοι φαίνο/ται ώς ά< μή ειχον ό/υνας ! ώ : άν
* * ϊ \ I Κή?αν «ντελως ανοπλοι I

Ά λλά ποία ευφυΐα ένιψύχωσεν ώ ; λέοντας τούς δύο 
τουτους όγκους τοΰ μαύρου μαρμάρου ;

‘Η τέχνη συνήθως παριστάνει τήν άνάπαυσιν, τ·ΰ 
θανάτου· ή δέ τών λεόντων τούτων ύπάρχει τούναντίον 
άνάπαυσις τής ζωής.

Έ χ 'Ρώμης.

Τρία ιίδη ά-θρώπων εύρίσκονται είς τήν ‘Ρώμην, 
ό Παπας, « κλήρος καί ό λαός,

Ολος ό κλήρο; φέρεται ω ; υπό γενικής τίνος συν- 
ολκής πρός τά μέγιστ* άξιώματα μέχρι καΐ αύτής 
τής τιάρας.

Όσοι δέν συμπεριλαμβάνονται είς τήν τάξιν τοϋ 
κλήρου μένουσι στάσιμοι. ΓΙρίγγιπες, μαρχίωνες, συ- 
νήγοροι, έχμισθιοταί, τεχνίτα ι, έμποροι, θεράποντες, 
έπσΐται, πάντες ουτοι άποτελοΰίΐ τόν λαόν.

‘ H ευγένεια τής Ρώμης μόλις έχει τόν όγκον καί 
τήν λαμπρότητα τής άρχαίας της καταγωγής. Δέν 
βαρύνιι πα»τελώ; τό» λαόν διά τών προνομίων, τά 
όποΐα άλλου τόν καταθλίβουσιν ό έξευτελισμός αύτής 
ούξάνει τήν δύναμιν τής έξοοσίας.

Τουναντίον ό κλήρο; συνάπτει πάσας τάς τιμάς 
χα! πασαν τήν ίσχύν όθιν ή δπεροχή τών κατω 
τέρων λαμβάνει τήν άρχήν της άπό μόνον τάς περισ- 
σοτέρας, ή ΟΛίγοτέρας μ ιτ ’ αύτοΰ σχέσιίς.

Είς αΰτό» άνήχιι τό πλιίστον μέρος τών χτημάτων 
χαί τοΰ ΰπάρχονιος πλούτου, ώς τίμημα τοΰούρανοΰ, 
τόν δ ποιόν ποτε έπώλει.

Έ χ τριάκοντα καί ε ; χιλιάδων οικιών, τάς όποιας 
περιέχιι ή ‘Ρώμη, αί ειχοσιν Γτως χιλιάδες άνήκουσιν 
ιίς τήν άμεταχίνηιον ταύτην καί αφορολόγητον τά ξ ιν  
αύτή κληρονομεί πρό αιώνων καΓ είς αύτήν θέλει 
περιέλθει τό παν.

‘Ο άγροτικός πλούτος δλίγον σημαίνει είς τήν 
‘Ρώμην, έπιιδή δέν άρκεΐ ούτε πρός διατροφήν τών κα
τοίκων της* άλλ’ ή ‘ Ρώμη έχει τάς άφέσεκ, «ίτα τά 
συγχωροχάρτια, τάς πομπώδιις τελιτάς καί τά έρεί- 
πια τών άρχαιοτήτων, μάλιστα δέ τό περιλάλητον 
καί αθάνατον αύτής δνομα, τό πολυτελε'στατον τών 
έριιπίων της.

Αίν δύναται νά π/μψρ ιις  άλλους τόπους προϊόντα, 
ουτε γής, ούτε τέχνης άγοράζει δέ τά πάντα έκ τής 
Ευρώπης διά χρυσοΰ.

Ά ν  ίκμαζον ή γεωργία καΐ ή βιομηχανία, ή ‘Ρώμη 
ήθελεν εχει παραγωγικώτιρον ιμπόριον άλλ' άμφό- 
τεραι εύρίσκονται παρημιλημέναι.

Ιδού εις τά περίχωρα τής αιωνίου πόλεως πώς 
καλλιεργείται μιχρά τις ε'κτασις γής.

Κατά τό» καιρόν τής άροτριασιως καΐ τή ; συγ· 
κοαιδής τών καρπών ίδιώται συνέρχονται ιις πλα
τείαν τινα πλησίον τής 'Ρώμης μέ 2 0 0 — 300 
ζιύγη βσών έχει υ«άγο»τες έπ ιιτα  καί οι ιδιο*τή;αι, 
έχμισθνΰσί τινα ίς  αύτών καί τά φε-ουσι» ι ί ;  τού; 
αγρούς των απέχοντας ένίοτε ό*τώ ώς 5ε<α μιλιά. 
Μετά ταΰτα έντός μια; καί μόνης ήμερας έκτελοΰνται 
άπαντα τά έργα τή ; ωρα; τοΰ έτους όηλ. εί; μιαν 
ημέραν άρ5τριάται ή γνι, ε ί; μ'.αν σπείρετε, ι ί ;  μιαν 
θεοίζεται χ ιΐ συγκομίζεται ό καρπό;.

Καίον-ως ό τόπο; υπό ίχ ιτα ι πάντοτε ευφορίαν, 
ώστε όλίγη τέχνη χαΐ ολίγος χόκος ίδύναντο νά 
λάόωτι διαφόρους καρπούς άπο τά άλατα τής πα- 
■χιίας ταύτης γής χ*ί τας ακτίνας τοΰ ηλ'.ου της, 

ών TTutEp̂ v ^ewwvTfltt εττιου] νότοι»
Ά λλοτε ό πληθυσμό; τής ‘Ρωμη; έφ'ϊασεν είς 160 

■/ΐλ ψ^γών, σήμερον δέ μόλις χαταντα είς 100000(1) 
άλλ έξ αύτών ώς 1 0 ,000  ύπάρχουσιν έπαιται,ή π τω 
χό-, '-.πηρέ-αι οέ άριδμ^ΰνται πλειότ.ροι δ οέ κανο.ικός 
καί κοσμικό; κλήρος άποτελεϊ τά ε/ιτον μέρος, δηλαδή 
ο έξ επαγγέλματος άγαμο; βιος έκτείνεται εις τοσ^ύ- 
τους, ώττε επέκεινα τών πέ»τε γυ<αικών περιέρχονται 
είς ενα άνδρα· ίδίύ τά θερμάμετρον τής έπικρατούση;
αύτόδι άχ.ολα3ΐας.

Ά λλά καί τοΰ πνεύματος ή καλλιέργεια αναλογεί 
πράς τήν τή ; γής’ οδεν ή διάνοια δ£ν άποφέριι άλλο 
•παρά νομική», ιατρικήν, θεολογίαν και ω ίας (sonnata) 

'Ευρίσκει δε ά περιηγητής δλίγον μέν λογικό» είς το 
πλήθος, ικανή- όμως άγχίνοιαν, πλειοτέραν δέ φαν
τ α σ ί α ν .  t

Ό  Πάπας λαμβά»ιι τή» τιάραν κατ’ εκλογήν. 
Οΰδενός ήγεμόνος κ ϊθ ’ ίλην τήν Εύρώπη» η έξου 

σία δπάρχει τοσοΰτον άπόλυτος. Ειπι και εγενιτο 
Αί θιλήσιις του ώ ; άρχηγβϋ τής θρησκείας καί του 
Κράτους r /ουιιν ένταυτώ νόμων πολιτικών καί θρη 
σκιυτικών παραγγελμάτων ουναμιν.

Ε'ς τήν 'Ρώμην όμως ή έξουσία αυτη δόρίσχίται 
έξ ήμισιιας σχεδόν περιωρισμένη.

‘ Η πολιτική άρχή Ιχ ιι ολίγους πόρους, τά Κράτος 
δλίγον στρατόν, συμμορίαν χωροφυλάκων δ«οφημο»μέ 
νων καΐ μισούμενων παρά τή; κοινής γνώμης,σκιάν τινα

( \ J  Ό.Ιη τ) έ.πχράτιια  τυΰ Πάκα π ιρ ιέχ ιι wr
2 4 2 5 0 0 0 .

Έ π ί τή( νπα τ ιία t τύΰ Αύγούστου ίτη
λ .  ϊ · ) ή άπογραψή τώ/ 'Ρ ω μ α ίω ν πολιτών εψθααεν 
tic  4 ,1 6 3 ,0 0 0 , έπί δε ΚΛανδίου είς 6 ,9 6 4  000 .

*0 κληθνσμός τής 'Ρώμης ήτο 120350  ιώ  
1 S 41— 1 4 6 ,0 0 0  τώ 1841— 136269  τώ 1823 .

’ Ε ξ  αύτών  δ ϊ  4 — 5 0 0 0  ΰηάρχουοιν ίερ ιϊς , η 
μ ο ν α χ ο ί .

μόνον αστυνομίας έξασκουμε'-ης π ίρ ϊ  τώ ν ΐφημ ιρ ίω ν, 

και ολιγάριθμα τι»α δικαστήρια.

Τ ά  μέσα ταΰτα τή ; πολιτικής άρχής αδύνατα  χ ϊ Θ 

έ ζυ τ ι γίνονται έτι μάλλον τοιαΰτα έ< τών καταχι.ή-  

σιων.
Ω ;  πρός τί)ν θ:β χητιν τώ» ποοοόδοιν οόάιμια 

γ/ώσ:ς εί; τήν ίφ ιρμο·;ή», ούδιμία οικονομία ε?; τή·· 

χρήοιν καί σχιδον ούδείς έλεγχο;· ώ ; πράς τά σΐρα 

τιωτικάν δέ ούδεμία ούτε τ ά ξ ’.ς, ούτε πειθαρχία· οί 

χωροφύλακες θεωρούνται ώς προνομιούχοι λησταί.

Τ ά  δι/.αστήρ'α συγκροτούνται δπό ιερωμένων ά ■ 

γνοούντων τού; νόμους. Κ α ί ο μ ω ; ή λεγομένη ‘ Ρ ώ τα , 

ιίτε τά έοετεΐον, μοί φαίνεται άξιοοεβαστος· διότι 

όρείλει νά δικαιολογώ τάς άποφχσεις της καί νά τας 

δημοσιεύω μάλιστα παρευδύ;. Κ α τ ά  δυστυχίαν α ύ τ ιι 

ίέ·/ υπάρχουσι τιλισιδικοι, άλλά δύ»αται ό στρεψό- 

ίικος νά έπχνέλδη έπί τά αύτά πολλάκις. Αρχει δέ 

εί; τοϋτο είς μό^ο; λόγος τοΰ Π ίπ α ,  ευκόλως χαί 

διά χρημάτω ν επιτυγχανόμενο;.

Ποινική δυναμις μόλις υπάρχει διά τήν συ-εννόησιν, 

ή τό άνιπαρκέ; τών χωροφυλάκων, τήν έπιό^οή» τινων, 

μεγιστάνων, τό είδος τών ε ίρχτών ατελώς φυλαττίμε- 

νων κ^ί το πλή'ΐο; τών άουλων.

Ά λ λ ο τε  πάσαι αί οίκίαι αί φέρουσαι t i  σύμβολα' 

τών Καρδιναλίων έξηιφάλιζον του; καταδιωκομίνοος 

χρεωφειλέτας* άλλά καΐ μέχρι τοΰδε ή ατιμωρησία 

αποτελεί χρηματικήν τι»α προσοδο».

Μόνη ή θρησκευτική 8ύ»αμις δ ετήρηιιν όπωσοΰν 
ίσχύν άλλά και «υ ιη  άποβαίνιι α3δενης διά τό πλή
θος τών άφίσεων και τήν εξιν.

Έ κ  τούτων ίσως νομί^η τις ότι ώς κράτος ή ‘ Ρ ώ 

μη έγγίζει τοΐ· τέλους της' ότι ώς κοινωνία κατασπο- 

οαττιται ύπό πολυειδών άταςιών, ω ; Κυβέρνησι; δέ 

ότι ίιπόκειται είς μυρίας άθλιότητας. Κ α ΐ όμως ή 

‘Ρ ώ μ η  υπάρχει δλιγότερΟν δυστυχής πζρόσον φαντα- 

ζόμεθα χρίνοντες έχ τών προτέρων.

Πόδεν δρά γ ι προέρχιται τά φαινόμενον τοΰτο ; έκ 

τής υπεροχής τών ή ίιχών, ή άφανώ» αιτιών, αί όποΐαι 

τείνουσίν είς τήν ασφάλειαν, τήν ιίρήνην και τήν ιυη- 

μερίαν ώ ; πράς τήν δύναμιν τών φυσικών, ή φα ινομέ

νων, αί άπβΐαι φέρουσι τήν διάλυσιν, τήν ά τ ιξ ία ν  καί 

τήν κακοδαιμονίαν.

Ιδέ τωόντι πώς ή ζηλότυπος τώ» πιριστοιχού»τ«» 
τήν ‘Ρωμαϊκήν δυναστιίαν δύναμις τας συνεχει πασας" 
π'ύς ή θρησ<ιυτΐκή εύλάβιια προσφερει στρατιωτας 
ιίς  τήν άνοπλον άρχήν, πώς τό πολιτικον συμφέρον 
τών χριστιανών ήγεμό»ων επαγρυπνεΐ εις την δίατή- 
ρησιν δεσποτικής έξουσιας, έπΐ τής οποίας στηρίζονται 
τόιαι άλλαι διότι άνάγουσα τούς θρόνους είς τόν 
ούρανάν οίκονομεΐ πολλας στρατιωτικός δυναμιις και 
πολλήν δαπάνην επ ιιτα  κατέχ ιι καί δανίίζει πρός 
πάντας τού; ηγεμόνας τάν λόγον τοΰτον άντάξιον 
πολλών στρατευμάτων «ού γάς έστιν ε ξ ;υ ;ί*  ει μη ά 
πά θεοδο (Παύλου έπις·. πρός ‘Ρωμ.)

‘ Η πνευματική χυριοτιις τοϋ Πάπα δέν δυ»αται ν* 
άποχωρισθή τής πολιτικής- άμφότιραι διατηρούνται 
άμοιβαίως' ή τελιυταια δέν θέλιι παΰσιι ποτέ, αν 
προηγουμένως δέν έξασθινήσ? καί καταργηθή ή θρη-



σκιία, ή τούλάχιστον καθαρίβδή άπδ δβισιίαιμονίοτς- 
Ά λ λ ’ ούδέποτε ή φιλοσοφία θέλει ίαχυσει νά φέρη το 
τοιοΰτον άποτέλεσμα' διότι τά πράγματα απέδειξαν 
ό τ ι  ή άνθρωπότης δέ» ώριλεϊται περισσότερον έχ τής 
μεταβολής· πρόσδις δέ ιίς ταΰτα χαί τήν σύντροφον 
πάντοτε χών τελευταίων τάξεων τοϋ λαοΰ άμάθειαν, 
τήν ά<αταμάχητον ισχύ* αρχαίων ίςεων, καί τό συμ 
φέρο* τών δυνκτοίν καί τότι θέλεις π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί  o t i  
π^τέ ή χριστιανική θρησκεία δέν θέλιι άνυψωθή ιίς το* 
ουρανόν, οθεν κατίβι;, ,  ούτε  ΘέΚει έπιστρέψει είς τα ; α 
πλάς έλε'να . κα ί  ύΐίη/,άς άληδε;ας, τάς οποίας ό χ υ 
δαίος ούδ ϊποτε  δύναται νά φθάση

Ά λλά τό έχκλησιαστιχόν Κράτος υπάρξει σήμερον 
τόσο άδύνα-cav ισω; ειπη τ ις ! Κ ιί ομως ούδέποτε 
υπήρξε πραγματιχώς ισχυρόν, ιίμήάρ ου έξηοδένησΓ 
δέν φοβάται πλέον, άλλ* υυτε άλλους -caλιν φοβίζει 

‘Η δέ επικρατούσα έν ‘Ρώμη ήσυχία έξηγιΐται 
ι&κόλως.

Ά ν  χαί ό Πάπας έχη άνάχιίρας απόλυτον δυναμιν, 
σπανίω; μ»τα / ιιρ ίζετκι αΰτήν ιίς καταχρήσεις’διότι δέν 
έγεννήδη ήγεμών, τό δέ στέμμα πιριήλθεν είς αυτόν 
κατά τύχην χαι προσετέδη είς τήν τιάραν' όδεν Θεω
ρείται ώ ; παρακαταθήκη μάλλον,ή ιδιοκτησία. Έπειτα 
συνήδως ό Πάπας υπάρχει καί γέρων. Έκτός τούτων 
διά μιας ούτε χρεΐαι, ούτε έξεις, ουτε ιδέαι, ουτι 
πλεονίκτήματα άποκτώ*ται, άλλά διά πολλοΰ χρόνου 
καί μέχρι τινός ηλικίας χαί μετά τίνος μάλιστα 
δυσκολίας.

Ά λ λ ’ ό Πάπας δέν τολμά τυχόντως νά καταπιέση 
τον λαόν καί δί άλλον λόγον· δ:ά νά τό/ εΰλοβώνται 
ώς μέγαν άιχιιρέα, πρέπιι νά τόν άγαπώσιν οι χρι
στιανοί ώς βίσιλέα.

Καί ό ανώτερος όμως κλήρος δεν εχει συμφέρον νά 
διαταράξη τήν καθιστώσαν τάξιν. ‘ Η εξουσία τοΰ 
Πάπα δέν στηρίζιται κυρ’'ως έπί τοιαύτης βάσεως, 
άλλά διατηρείται άπό τή* ιδέαν ότι υπάρχει ένταυτώ 
καί ιερά καί άναγκαία καί πρόσκαιρος.

Βοηδεΐται όμως υπό τών άλλων* επειδή πάντις 
σχιδόν οί κληρικοί έξασκοΰσι προσωρινώς μέρος τι 
τή ; τοιαύτης εξουσίας, έλπίζοντες νά τή* έχωσί ποτι 
καί Ιλόχληρον, ώστε άφαιροΰσι μέν πασαν τήν βαρύ 
τητά της, διατηροΰσι δέ όλον τό βάρος της.

. Διατί οί Καρδινάλιοι νά δελησιβσι τόν περιορισμόν 
τής Παπικής δυναστείας ; Αυτοί δέν σημαίνουσιν άφ’ 
εαυτών ούτι ιίς τάν λαόν, ουτε είς τόν κλήρον καί 
πολύ ολιγότερον εΐς τήν Ευρώπην, άλλά μόνον δί ο,τι 
ένδέχεταί ποτε νά γείνωσιν. Άρα δέν συμφέρει ε 
αυτούς νά έλαττώσωσι τήν ίσχύν τοΰ Πάπα, τήν 
οποίαν πάντες υπέρ ίαυτών έπιδυμοϋσι καί προσ- 
δοχώσιν.

‘Ο δέ λαός ύπείκει ιίς τόν κυριάρχη* τοΰτον ώ; 
μόνον, καί ώς αντιπρόσωπον τοΰ θεοΰ- έπειτα άλ- 
λάσση συχνάκις τοΰς Πάπας.

Ά ν  καί ουτε ή άστυνομία προβλεπη, οΰτε ή δι
καιοσύνη καταστέλλιι τάς άταξίας, ό λαός διαμένει 
συνηδω; ησυγοί, διότι λιίπουσιν αί άφορμαί τών 
βιαιοπραγιών και αδικημάτων.

Σπανίως τωόντι σμμβαίνουσιν ιίς τήν ‘Ρώμην κλο- 
παί, χαί ρήξ«ις κλείθρων καί δημιγιρσίαι' άλλ’ οί διά 
τών εγχειριδίων πληγαί ύπαρχο ί ι τουναντίον συνη- 
"ισταται' τ ά ; βλέπουσι δέ χαι τάς άκούουσι καί τάς 
δ.ηγοΰνται άταράχως πάντες. ‘Ο δολοφόνος δέν δεω- 
ρ«ΐται ώς κακούργος, ούτε κάν ώς έπικίνδυνος καί 
άτιμο;- ΐπειδή βεβαίως (λέγουσι) τάν προκάλεσαν.

Ή  χρήσις τοΰ έγχεριδίου άναπληροΐ τή* μονομα* 
yia* ε ίί τοΰς κατωτέρους τοΰ λαοΰ βαδμούς, δεωρει- 
ται δέ ώς μέρος δικαιοδοσίας, το όποιον άφέδη είς τό» 
λαόν.

‘ Η προσωπική έχδικησις έχτελίΐ τά τής άστυνομίας 
ιίς τ ν  'Ρώμην Γίνονται μέν δυματά τινα μεταξύ 
τοϋ λοοΰ' άλλ’ ό φόβος προλαμβανει τήν κατάδλιψιν' 
έπισπεύδει τινάς θανάτους, ολιγοστεύει όμως τά 
χακά.

Μεγάλος τις δυνάμινος νά καταθλίψη κ«ί μικρός 
δυνάμενος νά έχδιχηθή ά^τα-) ωνίΐοντβι σχιδόν εξίσου, 
ώς δύο άνθρωποι, οί όποιοι «αίϋοντες έναμιλλώνται 
καί ιπιμιλοΰντοι τίς νά νΐχήσν; τόν έτερον.

"Οπου λείπει καλητέρ» ταξις πραγμάτων, ή τοιαύ
τη έκδίκησις Γσως αποβαίνει μικρότερον κακόν.

Διατί άρ* γε κ/οπβί γίνονται τόσον οπανίως ιίς τήν 
'Ρώμην; διότι ό άριδμός τών φυσικών χρειών, οί 
όποιαι κινοΰσι συνήδως ιίς άρπαγήν, υπάρχει πο/υ 
μικρότερος πα(ϊ όσο* αλλαχού.

Ή  δέ ΐπαιτεία, έχφυλισμός τής πτωχάας, ήτις γ ί- 
νεται συνήδως πηγή τών κλοπών, δέν εκφέρεται έκιϊ 
ιίς  τοιαΰτα άτοπα* ΐπειδή κατεστάδη σχιδόν ώς 
σταδεοόν έπάγγιλμα, τό όποιον ιξασφαλίζιΐ τό έ*ε- 
στώ.·, ένίοτε δέ έγγυαται άρκούντως και ύπέρ τοϋ 
μέλλοντος.

‘Ο άνήρ, ή γυνή, τό παιίίον, ά:.κεΐ νά διίξωσι ρα
κιά τινα κατά τάς ίδούς τής ‘Ρώαης, ή νά άνοίξωσι 
τινα πληγήν, καί εΰδύς ιύρίσκουσι τροφή'.Ή  εύϊΐιλαγ- 
χνία τών ‘Ρωμαίων δέν συλλογίζεσαι, ούτε διακρίνει 
περιστάσεις. Ά λλ ’ είς τόν άπορον, ή τόν άρρωστο» 
αρκεί ή τοιαύτη ζωώδης δπαρξις* άμα δέ επιτύχα ο
λίγον τι, ευχαριστείται ώ? ό κύων.

Εις τήν ‘Ρώμην εΰρίσχονται πλειότερβι έπαΐται 
πα& όπουΒήποτε άλλοΰ κατασταλάζουσι δέ πολλοί 
αΰτόδι καί διά τ :ύς περιηγητάς, έμβαίνουσιν είς τά 
καφφινιΐα χαί εξέρχονται αϋτόδιν ώς κατοικίδια ζώα. 
‘Η φιλοτιμία δυσανασχετεί καί ψιδυρίζει* άλλ’ ή ευ- 
σπλαγχνία λέγει, άνδρωποι ύπάρχβυσι καί αΰτοι.

Λείπουσι προσέτι αί κλοπαί, διότι λιίπει καί ή 
σκανδαλώδης πολυτέλεια' έπειτα όλοι οί άνδρωποι 
γνωρίζονται* όδεν ούδείς έλπίζει νά άπατήση τόν 
άλλον διά τής πολυτελείας, άκολούδως δέν έχουσιν 
ανάγκην ταύτης, cut· ιίς  έγκληματα «ξολισθαίνουοι.

Πράττομιν πλειότερ* πλημμελήματα διά τά π ε 
ριττά πορό διά τά αναγκαία πράγματα. Ούτως δ 
αμελής, ό πτωχός, h κενόδοξος δέν άναγκάζονται νά 
χλέψωσιν, ούι» ό φιλήδονος, ή λάγνος αυτός* έπειδή τδ 
κλίμα καί τά ήδη προσφέρουιιν ίκα*άς γυναίκας, ή δέ 
ιδιωτική, ή μερική ασέλγεια περισσεύει τόσον, ώστε 
καταντα άγνωστος σχεδόν ή δημόσιος, Ουτβ χατά

τινας τόπβος ή «τώχεία  υπάρχει τοσοΰτον γενική, 
ώστε δέν «ύρίσκονται έπα ΐτα ι! (1)

Διατί ήδη ή κακή διαχιίρισις τής δικαιοσύνης καί ή 
φβύλη πολιτική οικονομία δέν έξαμβλύνουσι τήν #πο* 
μ·νήν το5 λαοΰ;

Πρέπει νά διακρίνωμεν τάς διαφοράς τοϋ λαοΰ, τοΰ 
δχλου, καί τών μεσοπολιτών έκ τών διαφορών τών ά 
νωτέρων τάξιων.

Αί πρώται περιστρέφονται ι ίς  μιχροΰ λόγου άξια 
πράγματα, καί αί περί αΰτών άποφάσεις έκδίδονται 
ώς έπί τό πλιιστον δικαιαι, ή δέ άδιχία των, άν ποτε 
συμβ^, φαίνεται τοσούτω λιπτή , ώστε διαφεύγει τήν 
προσοχήν.

Τών δευτέρων δέ τό τέλος όλίγον κινεί τή» περιέργει
α ν  επειτα ή αδικία συσκιάζεται πολλάκις άπό τά συμ 
φέροντα χαί τούς τύπους καί τήν άσαφειαν, είτε 
άμφιβολίαν :ών νόμων.

Μόνη ή τιμή τών σιτηρών κινιϊτόν λαόν όδιν αμέ
σως όταν ύψωθη, 6 λαός ψιθυρίζει* τ ί δέ πράττει τότι, 
νομίζομιν,ή Κυβέρνησις ; ακούει' καί άν μέν ό ψιθυρι
σμός δέν μεταβληδή είς δημεγερσίας, αΰτή έξαχολουδεΐ 
τον δρόμον της· άλλά προσέχει μή χύση τήν τιλιυταίαν 
έκείνην ρανίδα, ήτις μόνη έκχειλίζει τό ποτνίριον τής 
αδικίας, καδώς τά άλλα κάντα.

Ά »  δέ ί  λαός άρχίση νά βοδ, ή Κυβέρνησις με* 
τριάζιι μέν τήν τιμήν, άλλά μικρύνει συγχρόνως καί 
τό μέτρον ί ο ‘Ρωμαϊκός λαός εΰχαρ ιστιϊτα ι!

’Ιδού δ λαός τής ‘Ρώμης, οί λαεί, b λαός έν γένε ι!
Αλλ’ δ λαός τής'Ρώμης υπσμένιι ίσως πλ« ότιρον 

έπειδή ελπίζει πάντοτε έκ τοΰ θανάτου τοΰ Πάπα' 
διότι τον Πάπαν θεωριΐ πάντοτε ώς ψυχορραγοΰντα 
βασιλέα.

Όθεν άδικοΰσι τά μέγιστα τούς ‘Ρωμαίου; οί ΙΙον- 
τιφικες τότε μάλιστα, ίτ « ν  ζώσι πο?ύ καί άναβάλ- 
λωσι τήν διβκύβευσιν τοΰ λαχείου, οπου ύπάρχουσι 
κλήροι δπέρ πάντων έπειδή οί καρδινάλιοι έχουσι 
πλήρους Πάπα, οί άρχιεριΐς κλήρους καρδιναλίων, οί 
μοναχοί κλήρους άρχιιρέων, οί ιΰγε*εΓς κ/ήρους π ι
στώσεων οί αργοί καί κηφήνες,κλήρους δημοσίων ύπουρ 
γημάτων,οί έμποροι κλήρους πωλήσεων καί συναλλαγ
μάτων,ο! τεχνίται κλήρους έργασίας,οί πτωχοί κλήρους 
έλεημοσύνης, σύμπαντες δέ κλήρους μεταβολής θεαμά- 
τ » ν  καί έσρτών !

Διατί τοσαύτη χαρά, τοιαύτη άγαλλίασις καί εύθυ 
μ ι»  είς τά πρό*ωπα τών ‘Ρωμαίων ; ‘ Η ‘Ρώμη έ*ί- 
κησιν άρά γε πάλιν τινά νίκην ; Ναι, δ Πάπας άπέθα 
νε ! Τό συμβεβηκός τοΰτο καταντα δημοτελής έορτή καί 
πανήγυρις. Τοιούτους θριάμββυς βήμιρον ·ί ‘Ρωμαίοι 
θριαμβεύουσ ν !

( I )  Πόσα ίχ  τών Λεγομένων ένταΰθα dev έ. 
^αρμόζονται προσφυέστατα χαΐ είζ τήν ΈΛΛηνιχήν 
κοινωνίαν όποια χατήντι\σε\

0 ΛΑΟΚΟΩΝ.

Είς τό δεύτιρον βιβλίο ν τής Αίνιιάδος τοΰ Βιργι- 
λιου στιχ. 3 0  εορισκομιν την περιγραφήν τοΰ προκιι- 
μένου συμπλέγματος.

Αλλ αρα γ ι  δ ποιητής ειδε τό άριστούργημα 
τοΰτο ; ή δ άγαλματοποιός συνέλαβε τήν ίδέαν τής 
κατασκευής του άπό τήν «νάγνωσιν τοί ποιητοδ ; 
Τό ζήτημα μένει είσέτι αμφισβητούμενο».

*0 διαβόητος άρχαιογράφος κα! φιλοτέχνης Βίγ- 
κιλμαν νομίζιι δ τι δ Λαοκόων κατεσκευάσδη ύπό τοΰ 
γλύπτου Λυσίπτου.

‘Ο δέ Λέσιγγ, πο ητής ένταυτώ καί φιλόσοφος Γερ
μανός, άπέδωκε τό έργον ιίς τριΐς λιθοξόους ‘Ροδίους 
τόν ‘ Ηγήσανδρο» [ή Άγήσ·νδρον,| Πολύδωρον καί 
Αθηνόδωρο» άκμάσαντας έπί Τίτου.

‘ Η γνώμη αυτη έμπεδουται ύπό χωρίου τίνος τής 
φυσικής Ε*τορίας τοΰ Πλινίου βιβλ. 26. όπου άναφέ- 
ριται τό πεντάλιδον τοΰτο σύμπλεγμα ώ ; θαυμαζό- 
μίνον είς τήν ‘Ρόδον.

Ό  Λαοχοων ευρεδη τ«όντι όπίσο» τώ* λουτρδν 
τοΰ Τίτου, άλλά πολυμιλής.

’Ιδού τί λέγει περί αυτοΰ ό Βίγκιλμαν.

« Καθώς ή κυμαινιμέ/η θάλασσα διαμένει γαλή
νιος εΐς τά βάθη, όμοίως έπί τών εικόνων τής Ε λ 
ληνικής ζωγραφίας καί έ* μέσω τώ* παδών άναφαί- 
ν ιτα ι ή μεγαλοψυχία.

Τοΰτο βλέπομεν μάλιστα έπί τοϋ προσώπου τοΰ 
βασανιζομένου υπό τοΰ άλγους καί τής λύπης Ααο- 
χόοντος' διότι δ πόνος φαίνεται καθ’ όλους τούς μΰς 
καί τένοντας, ούτε παραμορφοΰται υπό τής λύσσης Έ ν- 
ταΰδα δέν ακούομε* τάς κλαυθμηράς φωνάς, τάς 
ίποίας άναγινώσκομε» «ίς τόν Βιργίλιο*. Έ κ τοϋ 
ήνιωγμενου στόματος εξέρχεται μάλλον πνιγμένος 
στεναγμός, ώστε ή όδύνη καί ή καρτερία φαίνονται 
πανταχοΰ άντιστβδμιζόμεναι.

Ό  τεχνίτης ήσθάνετο βεβαίως τήν μεγαλοφροσύνην 
και μαχροθυμίαν ταύτην, τή» δποίαν θαυμάζομεν έπί 
τοΰ μαρμάρου' διότι ιίς τή* Ελλάδα πολλάκις δ φι
λόσοφος ήτο καί τεχνίτης καί ή φιλοσοφία έβοήθει 
τήν τέχνην, ζωογονούσα οδτως ιίπ ιΐν  τά πλαττόμινα 
σώματα. ( I )

( \ )  θέ.Ιομ ιν έπ ιφ ΐρει τ ι ν α ς  παρατηρήσεις έπί 
τον ποοχεψένου αριστοτεχνήματος ζητονντες νά  
έϋρωμεν άν ό ποιητής, ή ό άγαλματοποιός ύπερ- 
τερή χατά τήν εχψρασιν τοϋ πάθους *αϊ χατά τ ί 
ά.ΙΛή.Ιων όιαφέρονσι.



Ό  Λαοκόων.

Ο Λαοκόων κtiTu.fia t  πρω ί άπό τήν Τροία?,
Ι ί .  της θαλασσής τον Seor προσήνεμε θυσίαν. 
Από r nv T ired or δ ια ς dpaxovziov φρικτυτά το»· 
Κφέρεζο dc irdr ideir !  έπάνω τώ ν κυμάτων,

Φεύγει με τρόμον ό λαός, >, ί Λράχυπες ra y  έως 
' Η,λισσιινται χαι προχωρούν εμπρός τοΐ ίεοέως, 
Τους duo r v c  zov tJ!'■!'< αρπάζουν ιο τά  πρώτον, 
Ενώ de συστρεφόμενοι όζΰν έχπέμπουν χρόζον.
Me robe odtn zur. τούς xevzovv, τους θλίβουν fit ζάι

> (σπείρας,
) ΛαΟΛΟων αρωγός όρμά μ ενόπλους χειρας . . .

Ο δυστυχής τά τέρατα νά π λ ή ί^  ύέν προφθάνει ! 
ΠεριζιλύσσουΥ xa i αυτόν έν φοβέρα πλεχζάνη. 
Κνχλόνονν $ ίς ζην μέσην zov xai die τόν τράγη-

(λ ό ν  του
δ ιπλασ ιάζουν τά deaud. Ή  γαύρη κεφαλή των 

i l  iJr0rezo χαι ήτον 
Ύ πέρ  τό μετωπόν τον,

[Αγρός d i diih/ztjpioc άπανταγόθεν χ αίμα 
Ερόλυνε τό ιερόν τής κεφαλής του στέιιμα.
Τους dύο ζ> ν βραχίονας <5 δ υσ τυχ ή  τανύων 

Τους κρίκους ζών θηρίων 
/ j h i t i  r  a n o p a x p u r t ]

Λ αιμέ κραυγάς τήν πλησμονήν ζών ό δ ν ν ά ν  έ χ χ ΰ ν ι ι .

ΤίΌΟΟΙ ΚΑΙ )'\ΙΙ 0 ΕΡΜ Αι\ΪΕβΣ.

’Από τόν Hoi. λαμβάνουαι τά ρυτά τάν άνθρακα, 
οστις εύοίσκιται αύτοδ: ενωμένος μετά τοΰ άςυγόνου 
πνεύματ«ς και /.ιγεται παρά τών χημικών άνθραχΓ  
χόν όζύ’ έπειτα τά μόρια αΰτοΰ συναπτομενα μετά 
τβΰ έκμυζωμένου παρά τών £ιζών εί; τό βάδος τής 
καί τινων άλλων ουσιών γής υ^ατο; αποτελοΰσΐ τό 
ξύλο*, ώ ι ε τ ;ΰ 'θ  υπάρχει, suvSeto/ ές ανδρακος, υ- 
2ατος και ji'.w-ou; υλης.

ίνατα '.5/ Ικαίλουσσάκ καϊ 'Γιναρ το έντελώς ςη- 
ρόν ξύ'.ον περιέχει 52 μέρη ά/δρακος κζί 48  υοατος, 
έκτός μικράς τίνος διαφοράς κατά τά ειοο; τοΰ ςύ/.ου. 
''USsv τοΰτο όιαρε-ει οϋ/ί κατά τήν αληβή αύτο 
σιν, αλλά κατά τήν πλειοτερα», ή ά'.ιγοτερ

ίο συ * δε 
αν στε

νόν
τ ιν α
Ορα

ια
αν-

ί,ουσι» ομως κατα την ουσίαν Ιό όέ υοωρ και ο 
ά 'δρα; εύρ’.ικονναι τοσοΰτον σριγκτώ ; συνίιοεμένα, 
ώστε y ρε-άξειαι δερμότη, πολύ άνωτέρα τη; χοΰ 
β-άζοντο; υοατος ί ’.ά να χωρισϊ) το U-ωρ, τά οκοΐον 
τότε έξατμίζεται, ΰπολ*ιπ·μένου, ή μέ/οντος καδαρού 
σ j ε 5ον τοΰ ανδρακος. Κυρίως ομως το υΐωρ αναοαι 

εις τόν άερα, παραιΰρεί μεί ε^υτοΰ καί μορ" 
ι άνϋρακος ώς καπνόν, ώ ιτ ε  μόλις μένει ώς ά> 
ς το τέταοτον μόνον χοΰ βάρους τών ςύλων.
Έ κτό; ομοις τοΰ δάατο; τούτον, τό όϋοΐον t jh - 

·}ί\'Λ '/ηαικώς μετά τοΰ ανδρικό; οκαρχει καί α-.λο, 
τά όποιον ποτί,ει άκλώς το ςΰλον. Έ ς  su rsu το ςΰ/.ο» 
βϊί/εται π/.εον, η ηττον χλωρόν καί ξηρόν' άλλά^καί 
τα ςηοότατα ξό.',α περιέχουιΐ πάντοτε ικανήν αυτοΰ 
τ.οιότητα Δ.a νά έςατμίιδτ, το πρέϊδετον τοΰτς|ύοωρ, 
έζλλονταί τά :.όλα «ίς iiKOKajeTov άλλ άο oj εςα- 
•,δωιιν ή η ;ηρα,πάλιν έπειτα άπορροιρώοΐ κατ’ ΟΛίγίν 
ιην υγρα® αν τοΰ άέρος ώς ιπόγγος· οδεν τά ςηρό- 
τατα όποτιθέμενα ξύλα περ:λαμ6άνου3ΐ ουνηϋως 6γρο- 
μετρικόν ΰοωρ' σχεδόν τά 1|_4 τοΰ βάρους των 2ιοτι 
« » ’ ου ξΓ(ρανδώ7ΐ γίνονται κατα τό τέταρτον ελαιρ.ό- 
τ ϊρ ? , είς δέ τά χ^ωρά ξύλα ευρίικεται υδωρ 170ν μέ 
τά 4( 19 τοΰ βάρους των.

‘ Η οπ'-οός (στά^τ»,) j -γκειται έκ γαιώδους υλη; 
π«ριε·χ«ΰσης διάφορα άλατα, άκοτελοΰοι οέ αύτά τό 
1 )1 0 0 0 —5[100  τοΰ βάρους τών ξύλων.

Εκ τών είοημένων ι^μπεραινομεν οτι η αληδής 
άς α τοΰ καυ.ιμου ξυ/oJ υπάρχει το βάρος του, 
οΰ'/ί 8έ ό 0γ»ο,· οθε 
ξύλα μάλλον διά τοΰ

9*ς δέ ιίς τβΰτο δτι ή βληΟηί ποβοτης τοΰ ξύλου 
ή περιεγομένη ιις εν κυβικό» μέτρον ίιαφέριι ως 
τά διπλβΰν κατά τόν 2γκον τών τμημάτων τοΰ ξύλου 
έπιιδή τά δγκωδίϊτ»ρα έγουίΐ καί πλίίοτέραν υλην, 
άκολούβως δέ και άςιαν. Διά τοϋτο άρμοδιώτατον ώς 
καύίΐμον ξύλον ύπάρχιι ιό βαρύτατο» δγκωδέστατον 
καί ξηρότατον. Τών ΐλαφρών ξύλων τά πλεϊττοι 
μέρος τοΰ άνδρακος άφανίζεται διά της ιρλογάς γωρΐς 
πολυ νά δερμανι;· έπειτα δέ μένουσιν ιίς τήν εστίαν 
άνδρακίς τινες πυρώδεις καί ελαφροί ευκόλως άπο* 
σβεννυμενοι. Τουναντίον τά Ογκώδη ξύλα άποδίδουσιν 
δλίγην ρλόγα, καί άκολούδως άΐίνουσι πλειότερον άν. 
δρακα, οστις διαρκεϊ καί περισσόταρον ώ : πυκνέτιρος.

Ό λ ίγο ; ένταΰδα γίνεται κυρίως περί χών έστιώ/* 
ιπειδή είς τήν δερμάστραν ή δερμότης άντί νά κατα- 
• αλιο^η όιά τής ρλογός, καδώς είς τάς εστίας, μετα. 
ο ιίονα ιε ις  ιήν έίΐφανε αν χαί τους σωλήνας τών δ.ρ- 
μαστρώ ν, ώττε άπο ιέ ,ιι πληοέστερον τό άποτέλεσμα 
τής (ίερμανσεως· πάντοτε δυιως ώδελοΰσι κατά τοΰτο 
μάλλον τά στερεά ξύλα- ϊθεν καί δικαίως προτιμώνιαι 
παρά χών είίημόνων.

Δια*ρίνου»ι δέ «ίς τά έμπόριον πέντε είδη ξύλων 
(ίδαγενων) κατά την ποιότητά των.

1) Σιερεά' δρυς, πτελέα, εηγάς, μελία, ζυγία, 
σφένοαμος, πλάτανος, συκομορέα.

ί )  Π ο ρ ώ δ η '  σηυύδα , κλήδρα, λεύκη , ράμνος, α ΐ ·  
γε ιρος , ί τ εα ,  κ α ϊ τ α ν έ α ,  ψ ιλλύρα .

3) Αγρια· μηλέα, άπέα, ^οδακινί, μισπιλέα, 
κ;α ια ιγος , ώ ?, αυκάμηνος, κρανία, καρύα, ευώ-υμος, 
ή τετραγωνια.

4) ’Α ειθαλή· ΙΙεύκη , ελατός, λάριξ, πρίνος, σμί- 

λαξ, έλαια, φελλά., άρια.

5) Διάρορα άλλα Άρκευ9ος,ροδή, σπάρτος,λύ:γος, 
έρείκη, κισσός, βάτος.

Κκ τούτων, ή καρύα, λεύκη κτλ. y ρησιμεύευσι» 
ιδιαιτέρως είς τας τέχνας1 ή Φηγός, ή ζυγία, ή πτι- 
λέ* εύρίσκονται σπανιώτερα, άλλά προτιμώνται, διά 
τοΰτο Ιχουσι και άξίαν μεγαλητέραν ή αίγειρος κερκίς 
U. άρκίς όιδΐΐ τό ξύλον τώ/ έναυσμάτων.

Εκ τής δερμότητος τών καημένων είς τή» εστίαν 
ξύλων, ή άνδράκων, πόσον άρά γε αέρος περιέρχεται 
είς ώδέλειαν τοΰ άνδρώπου ; πολλοστϊιμόριον' μόλις 
τ ϊ  δυο, ή τρία εκατοστά! ! ένίοτε μάλιστα καί ι^μισυ 
μόνον έκατοιτάν, κατά τάς άκριβίϊς παρατηρήσεις καί 
τήν δίωρίϊν τοΰ χημικού Κλεμάν.

Ί'ά πραγμα ίσως φανί} παράδοξον, άλλ ’ άποδει- 
κνύεται έκ τών άκολούδοίν τεκμηρίων.

Κατά δύο τωόντι τρόπους μόνον ή δβρμότης τοδ 
καίοντος ξύλου, ή άνδρακος μιταδίδοται, πρώτον διά 
τών έκπεμπομένων παρ αΰτοϋ άκτίνων, δεύτερον διά

;ν συμφέρει να * ;ορα,ωμ6» τα τών μορίων τής καιομένη; υ 'η  , τά όποΐα μεταβλι,6έ<τα 
. . .  Ιυγίου, παρά  δ·.α τών άγκαλίδων,εί; ίνδρακικάν οξύ σύρουσι μεδ’ έαυτών είς τά άνω 

χα ΐ  σω ω . Τότε μόνον · δυνάα.δα ακριβώς ώ ;  εγ ! « » *  θερμότητα άλλ’ ή δερμότης αυτη ύπ.ρβαίνιι 
-ν·®τα νά κρίνωυ,εν κ α ί  τ^.ν δ ε ο » « ν τ ι κ ή ν  των δύ-αμiv jκατά πολύ τήν άλλην. Διά νά πληρορρηθώμε» π.ρι 
έπει™ ,0 0  χιλιόγραμμα, είτε 200  λίτραι ξηροΰ ξύ τούτου αρκεί να φέρωμεν πλησίον καιομενης λαμπα- 
λ<» ά τ ο δ ίδ ο υ σ ι ν ώ ρ ια μ έ - η ν  τινά ποσότητα α-δρακος, δος και είς ίσην άπόστασιν τους δυο δακτύλους τον 
καί άκο.'ούδως δερμότητος, έν φ  άγνοοΰμεν παντελώ;
_  ’ 1 Ο     , /jI'j * 1C 003-πόσον ά.δραχα περιέχει κυβικόν μένρον ξύλων- προσ-

λιχανάν καί τάν άντίχειρα κρατούντες ίκιϊνον μέν 
έπάνω ταύτης, τοΰτον δέ έμπροσδιν »ίς τά πλάγια·



ίκ ιιδή εύθΰ; 6έλομ.*ν αΐσθανθή τοσαύτην θερμότητα 
«ίς τον λιχανόν, ώστε άναγχαζόμεθα νά τόν ύψώσω- 
μ«ν, έν ώ μόλις ένοχλούμεθα εΐς τον άντίχειρα·' προ. 
φανεστάτη καί ψηλαφητή άπόδεςξ;ς οτι ή θιρμότιις 
πιριστιύει μάλιστα »ίς τά ύψηλά μέρη, προς τ ι  όπ·ία 
©ερεται φυσικώς, άλλ άραιουμένου τοΰ άέρος κατανα- 
λίσκεται χωρίς ώφέλειαν τών άνθρώπων, οί όποιο; 
κάδηνται έμπροσδεν χή; έσχίας, κ ι ί  μάλιστα ά/ μέ- 
νωσι χα! μακράν δπωσοΰν αύχής· οθεν μόλις διρμαί 
νονχαι.

Ε< τουτου συμβαίνει οχι χαιοντες χριάχονχα μέχρα 
ξύλων, ή άνδράχων χερδαίν#μεν κυρίως οσην δέρμόχηχα 
αποδίδει εν μόνον μέτρον.

Χάνεχαι όμο:ω: πολλή δερμότης χαί 3χαν αί έιχίαι 
ίχωσι μέγα στόμα· διόχι φερομένου αύχόδι πολλοΰ 
αέρο; αυςανει μεν η χαΰσις, άλλος δέ ψυχρός άηρ 
ερχόμενος εις τό δωμάτιον εκ τών άραιωμάτων τώ- 
θυρω/ χαί θυρίδων άναπληροΐ χί» δια χή; χαπκοδό- 
χη; έξερχόμενον. Λιά xsuto προστίθιται έμπροσθεν 
χής εστίας πλαξ μεταλλική αναβαινουσα καί καχα 
βϊίνουι* κατά τό δοχοΰν εως χάχω διά νά έμκοδίζν; 
τήν υπερβολικήν χαύιη» τοΰ άε'ρος είσρροήν χαί xrv 
βύχόδεν προερχόμενων χή; υλης κανανάλβιοίν. ’Επειδή 
ομως δ κινούμενος δια μέσου τών δωματίων άήο us* 
χρι χή; έίχ ια ; προςενεΐ ριΰμα χι επιβλαβές εί; τοΰ; 
ένοικβΰντας, οϊχο*ομεΐται έ* χώ' ε ’ ωδεν άυιέ»ως ή 
είσοδος τοΰ άίρο; έπάνωθεν τή ; εστία; διά στενοί 
τίνος άραιώματο; εις χά πλάγια χοϋ τοίχου. Τοΰτο 
έμποδίζει καί τόν καπνόν νά «αχαβαίνη πάλιν, άφ’ ου 
μέχρι τίνος άνέβη, ώς *υχνάκις γίνεται.

 ̂ ^  χό πΰρ χόσω μάλλον, όσω ή χβπ.οδόχη
ιυ χ /1 υψηλότερα χαί υπιρέχουσα όλων τών μερών χή; 
όρίφή; άλλ ή υπερβολική φλόξ άφίνιι όλίγην διρμό* 
τητα εΐς τόν θάλαμον, καδώς καί' ή άδύναχος πάλιν 
αφινει χόν χαπνόν εί; χα κάτω' ώσχε ό χεχνίχης icpt· 
πει κατά ιοΰτο νά διαχηρήσ>) χόν μέσον όρον.

Αλλά και η πέραν χου δέοντος πλατεία χρύπα τής 
χαπνοδόχη; αυξάνει μέν χό πΰρ, δλιγοστεύιι δέ τήν 
θερμότητα τοϋ δωματίου' διότι ύπάρχει τόσον διάστη
μα κενόν, ω :ιε  5 μέν εσωτερικός αηρ άναβαινων έξιρ- 
χεται,ό δί. έξωτερ κός χαχαβαίνιι ε ί; χό δωμάχιον πα 
ρασύρωι αύτόδι χαίμέρος τοϋ χαπνοΰ. Έν γένει δ σω 
λήν ουχο; δέν πρέκει νά χεριέχη πλειό:ΐρον έμβαδόν 
παρά χό 1]4 τοΰ μέτρου είς έπιφάνειαν διωρούμενον ή 
τρύπα δέ̂  αύτή χής χαιτνοδόχης συμφέρει .ά σχενεύη- 
ται πλησίον χής έσχίας χαί νά καχαβαίνη σχεδόν μέ
χρ ι; ούτης. "̂Γέλος άνθέλωμεν νά αύξηση ή έκ χών ά 
κτίνων θερμότης πολλαπλασιάζομεν τό άποχέλεσμ* των 
σκεπάζοντες τά πλάγια χή; έσιίας διά στιλβωμένης 
μεταλλικής πλαχός.

Έν γένει αί θερμάστρα! δερμαίνουσι χαλήχερον· 
διότι χό σώμα αύχών ολον κα! οί σωλήνες άπο^όο- 
φώσι τήν πλιισχην δερμότηχα, ώστε ό άήρ καί 5 χα 
πνός χαχανχώβιν είς τά ε'ξω σχιδόν ψυχροί. Τόσω δέ 
τελιιόχεραι θιωροΰ-χαι αί θερμάσχραι, όσω τό αποτέ
λεσμα χουτο γ ίνιτα ι χελειόχερον.

Κατασκευάζονται αί χαλαΐ πυρεσχιαι (Πρ«σσιχαί 
λεγόμεναι, ή 41a Desaraod) τοιουχοτρόπως, ώστε δ!

εξωτερικός άήρ διά τινων σωλήνων κειμένων έπάν« 
τής έστίας θερμαινόμενος χύνεται είς χό δωμάτιον 
χαί άναπληροΐ χό» χαέντα ηδη άέρα, αΰχός δέ δ 
καείς αήρ κα! ο καπνός δέν εξέρχονται έξω πρ!ν 
χυκλοφορήσωσι διά πολλών έλικοειδών σωλήνων και 
δερμάνωτιν άρχούνχως χό δωμάτιον.

Τέλο; διά τής  ̂εστίας άλλοι σωΐήνις έχ τ?<ς έ- 
ξωχεριχίς ΐΜ^ανίΐας τοΰ τοίχου δ·.ε3χόμινοι άπο· 
λ/ίγουιιν είς χή* εσωχιριχην χοΰ δωματίου, οπου χ ύ- 
νουσι διρμβν τόν όποιον έξωδεν ε’ λαβον ψυχρόν άέρα.

Έ . συνχομία ή αΰχή διρμόχης, χήν δποίαν Ααμβά- 
Όμίν από ιιχοσι λιτρας ξύλων ε ι; συ»ηδη πυρισχίαν, 
<αχορδοΰχαι διά 10 μόνον εΐς πυρε3χιαν τιχνικώς 
*ατ=σχΐυασμένην (εχουσαν δηλ. μιχαλλιχήν πλάκα χαΐ 
άερορόρους όπάς) εί; δέ άλλην τελειοχέραν άπό χυχόν 
σίδηρον, ή φαγεντιανόν πηλόν διά δύο μόνον δεκαχη- 
μορίων χή; ποσόχηχο; ταύτης.

 ̂ Αλλά χαί η ποιο της χοΰ ξυλου δέν υπάρχει πραγμα 
άδιαρορον' οΰτω π. χ.

Βάρος

1. ‘ Εκατόλιχρον άνδραχος
φηγοϋ, ή δρυός 4 .

—  λ ι δ ά ν δ ρ α χ ο ς  4 .

—  χαυςοΰ λιδάνδρα- 2.
χος (eoke.)

—  γαιά'δρακοφοιίΓΐίβ) 5.
—  χυβόμεχρον ξύλων

καχωχιρων 15.
—  φηγοΰ, η δρυός 18.

αξία χιλιόγρ.

χιονώδους υδαχος. 
<ρρ. 9#ρμ. 1 ,875

4 ,8 0 040
85 1 ,9 8 0

5 .0 0 0

6.000 
12,000

Εχ χών είρημίνω* άποδειχνύεχαι ίτ ι χιρδαίνομεν 
ιιραγματιχώς χαίοντε; χαλής ποιότητο; υλην xai οτε 
ιτρέπιι νά προτ:μώμεν έν γέ.ει χάς χαλάς χα! Έ λλη ’  
νιχάς πυρε.χία; καρά χά; μιλαγχολιχάς τή; Εύρώπης 
9ίρμασχρος' ίπειίη οχερουμεδα χό ημισυ τής ηδονή; χοΰ 
πυρός, άν περίβριζώμεθα μόνον εις τήν θερμότητα 
χου, χωρί; να βλέπωμτν καί τήν λαμπρόν του φλόγα, 
ή να άναακα/.ευωμιν τή» σπινθηροβολούσαν άνδραχιάν.

1. Ν . Λίβαί&εύς.

B 6 B T I S 1 Μ  Α Ρ ϊ ί Ι Ε ί  Ι Ι Ε Ρ Σ Ω \ .

Ύκάρχει πασίγνωσχον ότι οί Πέρ*αι ώ ; δπαδοί 
χου Ζοροασχρου(Ι) ίσαν πυρολάχραι· άλλά τά ή9η 
των καί ή δρησκεία λανθάνουσι ηολλούς έκ τών μή 
χαταγινομένων εΐς τά γράμματα χαί τήν ίσχορίαν.

( 1 )  Αίρεσιαρχηζ αχμάσας \ατά τονς^pdrort cot 
Κύρον, 600  πιρ ίπον ίτη πρό X .

Τό ιερόν πΰρ διετηριΐχο εΐς τούς ναούς, ό δέ νό
μο; άπηγόρευεν εΐς χοΰς Πιρσα; νά τό ΰποδάλπωσι 
μεχαχειριζόμινοι έργαλεΐόν τ ι, ή χαϊ αύχά τά χείλη 
των διά νά τά φυσώσιν, έπρεπι δέ άΐδίως νά χαίη συνε' 
γ ύ ς  και άσβίΤ^ν. Όθεν ύιτοχρέφοντες αύτό οί Βασι
λείς καί μέγιστα ε; έρ^ιπτον είς τήν έστίαν πολλάχι; 
τά πολυτιμότατα αυτών σχεύη· εχαοτος μάλισχα 
Πέρσηςένόμιζιν ότι έκπληροι δεάρεστον Ιργον προ. 
σφέρων είςχατανάλωσιν χοΰ πυρός μέρος xt τή ; ου
σίας του.

Έχτός δέ τοΰ χίνχριχοΰ, ούτως είπΕίν, χαί ίεροΰ 
πυρός, δ ετηριΐτο πολλάχις καί ι ί ;  τάς outa; χαχ 
ιδίαν άσβ»3-:ο» π3ρ, οί δέ ιερεΐ; επέβλεπον προσεκτικώ; 
ε ί; χήν διατήρι;σινπάντων χών πυοών τούτων άλλοι δέ 
ίιρεϊς ειχον τή- έπ:μέλιιαν χών δημοσίων ύδάτων, ή δε 
θρησχεία έτιμομρει αΰστηρώς παιαν άιέβίΐαν πρός τ ι 
τό πΰρ χαί τό υδωρ, τά γενικά ταΰτα στοιχεία τής 
φύσεως.

Καδώ; πάντα τά ’Ασιατικά εδνη, ci Πέρσαι έδεω 
ρουν ώς άχάθαρχα τά πχώματα τών ν ι χ ρ ώ ν ,  ω σ τ ί  
άπέβαινε δυσκολώτατον πραγμα ό ένταφιαϊμο; των· 
επειδή δέν ητο συγχωρημένον ουτι να τά καιω ίΐν 
ιίς  τό πΰρ, ούτε νά τά θάπτωσιν είς τήν γ η ν ,  ουτε 
/άν νά χά ρίπχωσιν είς τό 85ωρ, ώς κίνδυνευοντίς 
νά μολύνωσι χά βτοιχιΐα τοΰτα. Όθεν Ιχάιτη πόλι: 
είχεν έξω χαί μαχράν τοΰ π«ριβόλου της δυο μεγά
λους καί λ'.θοκτίστους πύργους, τόν μέν λευκόν, χόν 
δέ μέλανα οκιπασμένου; μέ δώμα, όπου έπετωρεύονχο 
οί νεκροί· έτρέφοντσ δέ αύτόδι πλήθος γυπών χα! 
ιεράχων, οί όποιοι χατέτρωγον τά πτώματα, έπιιχα 
δέ τά γυμνωθέντα άπό σαρκών ότχα επιπχον καχω 
διά μεγάλης τίνος τρύπας.

Ό  Πέρσης έδικάζετο μιχά θάνατον, δικασταί δέ 
ίσαν συνήθως οί ίερεΐς* ο9εν διά τοΰ εθίμου τούτου 
ηυξανε τερασχίως ή δύναμίς των. “Αν έχήρυττον τόν 
άποθανόντα ένάρεχον, τότε ό νεκρός αύτοΰ έξετίθιτο 
επί τοΰ λευκού πύργου' άν δέ τούναντίον τόν χατεδίκ* - 
ζον ώ ; άμαρτωλόν κα1. ασεβή, χοχε ιρρίπτετο ει; το 
άνώγειον τοΰ μελανός πύργου.

Καί όμως ή έκδίκασις χώνίιρέων δέν ήτο οριστική, 
ούχι έπέρερεν άιρεύκτως τήν άφεσιν, η τήν χαχαδιχην 
τοΰ θεοΰ. Κατά τήν κοινήν δόξαν ό αποδανώ' έδι
κάζετο παρά τοΰ υπέρτατου Οντος μετά τρεΐ; ημέρας, 
άφ’ ου έξέπνευσιν· έπισχιύιτο δέ προσέτι ότι αί πρό; 
■τδν θεόν δεήσεις ιίχον πολλήν δπέρ αύτοΰ δύναμιν. 
Όθεν μεταξΰ τών πρώτων τριών ημερών οί συγγενεΐ; 
χαί φίλοι τοϋ άποβιώσαντος κατα ο.αφορουί τροπους 
έμεσίχευο/' ΰπετίδετο ίέ 5τι εως τοτι ηψυχη περιεπλα 
varo, επειτα δέ ερχόμενοι οί άγγελοι ανηγγελλον την 
άνέκχλητον άπόφασίν τής τύχης του. Ό δάνατος 
δμως δέν έίεωρητο ώ ; δυστύχημα, διά τοΰτο ήσαν 
άπηγορευμένοι οί δρήνοι χαί χοπιτοι.

Τό πένθος, τά όποιον Ιφερον κατα τας πρωτας 
ήμέρας τής κηδείας, ήτο χυανοΰν, ή μέλαν έξυριζον 
δέ προσέτι οί συγγενείς χαί χή» γενειάδα, αποθα»ον- 
τος τοΰ άρχοντος,ή τοΰ πατρός τής οικογένειας* ένίοτε 
ομω; ή λύπη ΐμαρχυριΐτο καί δί άλλων σημείι*ν. Ουτω

π. χ. έσκέπαζον τήν κεφαλήν, ή χαί το σώμα όλο* 
χληρον διά χώματος.

Ιΐασα δέ ή τελιτή τής κηδιίας έπεσφραγίζετο διά 
μεγάλης ιύοχ ίας, ή συμποσίου πρός τιμήν χοΰ 
θανόνχος· έπειδή δυνάμει χών εύχών, ή χατά χήν 
άπόφασίν τών ίιρέων, έπιστεύετο ήδη ευτυχής, ή 
συνίστίασις αυχη ήτο αυτόχρημα εορτή καί κοινή 
τών συνερχομένων εύδυμία.

/. Ν. Αεβαόεύς·

Σ  Α Β Λ 1 0 1-

Μεχαςΰ τών διαφόρων θρησκευτικών αιρεσεων, οι 
όποιαι εύρίσκονται διεσκορπισμέναι εις χην γην και 
άϊιαχόπως πολλαπλασιάζοντας υπάρχει χις ολιγά
ριθμος, άλλ’ αρχαιότερα ίσως πολλών άλλων κατέχου- 
σα πολλοΰ; χ ή ;  ’Ασίας τόπους, c i j v  τήν Περσίαν, 
’Αραβίαν, Συρίαν χαί ’Ινδίαν. Οί όπα^οί τή ; πίρέσεως 
ταάτη; λέγονται Σαβϊΐοι, ή χριστιανοί Ιωάννου τοΰ 
Βΐπχιστο> άλλά παραλόγως έδόθη εις αύχους τό 
τελευχαΐον χοΰτο ονομα, διότι ουοέν εκ τών δογμά
των τής χριστιανίχή; θρησκείας πρεσβευουσι, έχτός 
μόνον όχι βαπτίζονχυι. Κατάγονται δέ χυρίως «πο 
τών Ιουδαίων, τών οποίων τάς ιδέας άναμιγνύουσι μέ 
διαφόρους διισιδαιμονίας τών παλαιών Χαλδαίων, η 
άστρολατρών, έν μερει δέ καί μέ παραγγέλματά τινα 
ηθικής.

Λέγεται δέ ότι ή αΓρισίς των πηγάζει άπό τοΰς 
μαθητάς αύτούς (ωαννου τοΰ Προδρόμου, οίτινες ε* 
μεινα* κιχωρισμενοι έχ τών τοΰ Ιηιοΰ Χριστοΰ μετα 
τόν δάνατον τοΰ προφήτου xa! διδασκάλου των· Τοί- 
οΰχος ήτ® άναφερόμενος εις τάς πράςεις τών απο
στόλων (18 χεφαλαιον) Ιουδαίος Άπολλώς, Ά λε- 
ξανδοεΰ; χό γένος όσχις ήλδεν άπό τή ; ’Εφέσου είς 
Κόρινθον μετά τόν απόστολον, ουτος ή/ κατηχημέ
νος τήν όδόν τοϋ Κυρίου καί ζωήν χοϋ πνεύματος 
έπισχάμενος μόνον χό'βάπτισμα Ιωάννου.

Οί Σαβαΐοί βαπτίζονχες έπιφωνοϋσι « Βαπχιζω Σε 
κατά τό βάπτισμα, ο έβάπτισιν ό Ιωάννης τους μα- 
θητάς αύτοΰ.» Καί άναγνωρίζουσι μέν ότι δ Πρόδρο
μος προανήγγειλε τον Μεσσίαν ω ; οι άλλοι προφήται, 
άλλ’ άρνοΰνται δτι Μεσσίας ήτο ό Ιησούς Χριστό;, 
οθεν περιμένοjoi πάντοχε οί λοιπο! ‘ Εβραίοι χήν ελιυ- 
σιν τοΰ Μεσσίου, χαχηγοροΰσι δέ τούς μαδητά; χοΰ 
Χρισχοΰ ώς διαφθείρο-χας τό βάπτισμα καί βαπτί- 
ζοντας ούχί ώς ό Ιωάννης, άλλ ’ είς τό ονομα τοϋ 
πατρός καί *οΰ υίοΰ xai του άγιου πνιυματος.

Είς τάς ιερουργίας των διαμοιραζουσι μελι και 
άκρίδα; πρός άνάμνηοιν τής τροφή; τοϋ προφήτου 
Προδρόμου, τόν όποιον δεωρούσιν ω ; αρχηγόν ,  και 
είς τοΰχο συνίσταχαι ή κοινωνία των. Βχπτίι,ονται δε 
καθ’ εχαστον έτος έχ νέου ιίς χόν πλησιέσταχον πο- 
χίμόν, ίξερ'/όμενοι δέ αύχόθιν γυμνοί ραντίζονται



κατα κιφαλής δί υδατος, τό οποίον έπ ιχέιι ίερεύς τις  
*ις τήν όχθην ίστάμενος, λέγει δέ τότε « Ανακαινίζω 
τό βαπτισμα έν 6*όματι τού κοινοΰ πατρός καί τοΰ 
σωτήρ·ς ήμών Ιωάννου. Ώς δέ ουτος ιβάπτισε τοϋ. 
Ιουδαίους είς τον Ίορδάνην χαί Ισωσεν αυτούς, ουτω 
«τώσεικαί Σέ. »
Οί ΣαβαϊΟί’ πανηγυρίζουν δί χα! έχίσημόν ινα εορτήν ώ; 
άναμνησιν θαύματος άποδιδομένου ιίς  τόν ΙΙρόδρομον· 
διότι πιστεύουσιν οτι έλύτρωσέ ΓΕοτε τήν Γαλλιλαίαν 
φονιυσας άγριόν τ ι θηρίο/ έξελθόν έχ -ής Τιβεριάδο; 
λίμνης· οθεν τότε άναχωροϋντες χαΐ αυτοί πανταχό 
δεν έρχονται είς τήν εΐρημένην επαρχίαν ώ ; προσκν* 
νΥ)ται· οί εμποδιζόμενοι ομως άπό βιωτικάς ασχολίας 
τιλοϋσι τήν εορτήν κατ’ οικον.

Εχουσι δέ κα! άλλας δύο ίεράς fjαέρας τήν μνήμην 
δηλ. τής γεννήσεως καί τήν τής τελευτής τοϋ βα- 
πτιστοΰ Ιωάννου.

Τέσσαρα διαθρυλλοΰνται τά ίιρά των βιβλία" έκ 
τούτων τό μέν πρώτον Διβάν λεγόμενον πραγματεύε 
ται περί της πτώσεως τών αγγέλων, καί τής τοΰ 
άνθρωπου δημιουργίας· τό δέ δεύτερον Σέδρα·λάδαμ 
καλουμενον, περιέχει τά κατα τόν ’Αδάμ· τό δέ τρί 
τον, Σεδρα Γιαιγια, περιλαμβά-ει τήν άποκάλυψιν τοΰ 
Προδρόμου, τή ν  όποιαν παρέδωκεν εΐς τοΰς προγό
νους των ό άγιος’ τό δέ τέταρτον, Χολάς·, περιέχει 
πάσας τάς εΰχάς καί άγιστείας των. T i βιβλία 
ταΰτα διατηρούνται παρ αΰτών μετά πολλής εΰλα 
βιίας καί προσοχή;· διότι οί έπιβουλευόμενοι αΰτοΰ; 
Μαρωνίται, κάτοικοι τοΰ όρους Αβάνου, άπιπειράίίη 
σαν πολλάκις νά τά συλήσωσι καί νά τά δοφθείοωσι 
μάλιστα.

‘ Η εθνική βιβλιοθήκη τής Γαλλίας εχει πολλά βι
βλία τών Σαβαίων μετενεχθέντα έκ τής ’Ασίας βα
σιλεύοντος τοϋ μεγαλοπρεπούς καί δυνατού μονάρχου 
Λουδοβίκου δέκατου τετάρτου κατά διαταγήν τοΰ 
μεγάλου ΰπουργοΰ Κολβέρτ* άλλ’ αΰτά μένουσι κατά- 
«κεπα υπό τοϋ κονιορτοϋ χαί ούδείς μέχρι τοΰδε 
γνωρίζει τό περιεχόμενον· διότι άπλήν τινα μόνον 
π*ρί αυτών σημείωσιν έξέδωκε πάλαι ποτέ δ περίφη
μος Άσιανογράφος Σίλβεστρος ό Σασύ.

‘Η ευχή τών Σαβαίων, τήν οποίαν άποδιδουσιν ιίς 
τόν Πρόδρομον, εκφράζει αισθήματα μεγάλης κατα- 
νυξιως, μαρτυρεί δέ καί τήν συμπάθειαν πρός τόν 
θεάνθρωπον σωτήρα ’Ιωάννου τοϋ Βαπτιστοΰ.

«Εύλογητός δ κύριος τής δόξης· ήμάρτομεν Ιίυριε,
δφες ήμίν τά πλημμελήματα, ίλέησον ήμας ό αγαθός
καί ιύσπλαγχνος. ‘ Υπέρτατε βασιλεύ τοϋ φωτός έπά-
κουσο» εέμενώς τών ήμετέρων δεήσεων, ένισχίσβν
ήμας ό υποστήριζαν τούς έργάτας τών αρετών χαί
ίιανέμων τάς χάριτας1 λυτρωτά τών πιστών άπάλ
λαξβν ήμας χαντός καχου. Σώιιρ τών ψυ^ώ» σώιον 
ήμας έχ τής αμαρτίας κτλ.

‘Ο όρεγων χειρ α βοήθειας τοΐς πράοις καί άγαθοις 
τή καρδιά, βοηθησον ήμΐν όλισθαίνουσιν· έμφυσησον 
δί τή; άληθείας τόν έρωτα’ μή παροργισθή; ύπό τώ* 
αμαρτιών τών δουλών sow α/>λ’ άρε; τά παραπτώ" 
ματα ήμών χαί ίλέητον ήμα;, ό δεσπότης τή; κτί- 
σ ιω ; καί τών ψυχών. Ευλογητόν τό όνομά Σου, κτλ.

Α ί  δε έ/τολαί τοΰ θ ίο ΰ , κατά τοΰς Σαβαίου;, οί 
όοθεϊκαι όιά τοϋ Προδρομ,ου φαίνονται μέν έρανι- 
ομέναι εκ των Μωσαικων βιβλίων, φερουσιν όμως 
χαρακτήρα τινα ιύαγγελ ική ; αξίας καί , χάριτος 
υψηλό τ§ ρον.

Ου κλεψιις· ου φονευσεις· ού ψ«ύσιις· ούκ επιθυμή
σεις τοϋ χρυσοϋ καί αργύρου" υύ θύσει; τώ Σατανδ κα{ 
τοΐς είδωλοις αύτοΰ' ού ψευδομαρτυρήσεις· ού δια- 
στρεψίΐς τήν δααι·ιύ/ην. Δός έλεος τοΐς π ί ν η ν  δι- 
ίο 'τος δέ μή γνώτω ή αριστερά σου τί ποιεί ή δεξιά 
σου χαι το α^απαλιν· ενδυσον τοΰ; γυμνητεύοντας· 
άπά>λτξον τών χαχών τοΰς πάσχοντας. Τίμα τόν πα
τέρα σου καί τήν μητέρα σου και τούς πρισοΰτας. 
*'υαι τω  ολιγωροΰντι τών γονέων αύτοΰ· δόξαζε τόν 
Οιον καί εσθιων καί πίνων καί είσερχόμινος καί έ*

"/Attsv°i Χ*ί έν πασι τοί; εργοις σου.

Οί Ιαβιΐοι άγαπώνται πρό; άλλήλους καί όμονο- 
οΰσι πάντοτε- σέβονται τόν γάμον, οί δέ σύζυγοι 
■συνδιαιτώνται αδιάσπαστοι. Καί οί μέν άνδρις κα
ταγίνονται s i; τήν γεωργίαν, αί ίέ γυναίκες είς τήν 
υφαντουργίαν της μ ιτά ;ης· κατά δέ τήν ενδυμασίαν, 
τήν τροφήν, τήν φιλοξενίαν καί έν γένει τήν εξω τε
ρικήν συμπερρφ:ράν απασαν όμοιάζουσι πολύ μέ τού' 
άραβας.

Εκ τών περιηγητών, όσοι έσχούδασον τά ήθη 
καί τά φρονήματα τών λαών τούτων άπό τοϋ ΙΖ. 
αίώνος μέχρι τοΰδε εγραψε μάλιστα περί αύτώ» ό 
«κ Σουηδίας ΐοτρός Καίμπφιρ, οστις παρηχολούθη- 
σε τον πρισβυν τή; δυνάμεως ταύτης ι ’ς Περσίαν 
κατά τό 1683 , μετέπείτα δέ έξαχρίβωσε τήν ιστο
ρίαν των δ άπό Γοττίγγης Ματθαίος Norborg τόσω 
μάλλον, οσ» ώφελήθη πολΰ έ* τών είρημένων βιβλίων 
τής έν Παρισιοις εθνικής βιβλιοθήκης γεγραμμένω» 
εΐς Συριαχήν διάλεκτον, έμαθε δέ πολλά περί Σα
βαίων χαί έκ τής τών Ηαρωνιτών συνδιαλέξεις.

μ ι α  m  n m

Σ Υ Μ Β Α Ν  Σ Ι Ν Ι Κ Ο Ν .

ΣεΓ; τότι, αγαθοί μου φίλοι, κ*θή.ιενοι ένοτε παρά, 
τή έστ'α μου, ιύθυμοι καί ώραϊο:, άνιμοχλιύατε τό■ 
πΰρ· τώ< δέ χειλέων σας τά μειδ αμα xwi τοΰ προ
σώπου σα; τήν γαλήνην μόνη ή βαθεΐα τοΰ γυμνασίου
ΐπεσκίοζε μέριμνα.

Τ ή ν  ή μ ε ρ α ν  έ κ ι ί ν η ν  ή  δ ι ά χ υ σ ι ς  υ π ή ρ ξ ε  β ρ α χ ύ τ α τ η .

‘ Ο  χ ρ ό ν ο ς  π α ρ έ ρ χ ί τ α ι  τ α χ ύ τ α τ α  ό τ α ν  γ ί ν ί τ α ι  κ α λ ή  

ο ύ τ ο ΰ  χ ρ ή η ς  !  —  Και ή μ ε ϊ ς  ε ί σ ε ρ χ ό ^ ε θ α  κ α τ ά  κ λ ά σ ι ν  

μ έ  χ ό μ η ν  χολλημένην έ π ί  τ ο ϋ  μ ε τ ώ π ο υ ,  μ έ  π α ρ ε ι ά :  

έ ρ υ θ ρ ά ς  κ α ί  ή / ι ο κ α ε ί ;  ά π ό  τό ν  θ ε ρ μ ό ν  τ ο ΰ  Ι ο υ ν ί ο υ  

ή λ ι ο ν .  Ή τ ο ,  τ ό  έ ν θ υ μ ο ΰ μ α ι ,  ή  κ / ά σ ι ς  τ ή ς  γ ε ω γ ρ α φ ί α ς .

Τ ά  π α ί γ ν ι ο ν ,  ή  κ α ΰ σ ι ς ,  κ α ί  . . .  η  ό κ - ' τ , ρ ι α  ω σ α ύ τ ω ί ,  

ή τ ι ς  έ ψ α υ ε  τ ά  β λ έ φ α ρ ά  μ ο υ  δ ι ά  τ ώ ν  β ν ρ ε ω ν  χ α ί  μ α 

κ ρ ώ ν  α ύ ' ή ;  δ ά χ τ υ λ ω ν ,  χ α θ ι σ τ ω ν  τ ή ν  κ ε ρ α λ ή ν  μ ο υ  μ ε  

γ α λ ω ς  π ρ ό ς  ύ π ν ο ν  ε π ι ρ ρ ε π ή .

Δίς ήίη ή ζωηρά φω-ή τοϋ καθηγητοΰ, τόν όποιον 
γνωρίζετι, μέ άφύπνίσε μετά τιναγμού. « ‘ H Σρα, 
κύριοι, είναι τό μεγαλήτερον κράτος τή ; Ά οίας- αυτη 
περιλαμβάνει τά; ύποτελεί; επαρχίας τή ; μικρά; 
Βουχαριας, τήν Μογγολία/, τή ' Μανδχο.ριαν *τλ· — 
Άλλ. ή Σίνα, άκριβως είιιιίν , ορίζεται, πρό; β - ρ ρα - 
μέ; ύπό τοΰ μιγαλου τ ιίχο υ ;, οπερ την διαχωρι,ει 
άπό τον Μογγολίαν καί Μανδχουρίαν, πράς Ουσμάς 
υπό Θιβέτ, πράς νότον ύπό τή ; πέραν %οϋ Γάγνου 
Ινδίας, πρός όέ άνατολάς υπό τής Ανατολικής θα 
λάσοης. Αΰτη Siaiptt^ai «ίς ίε/.απέντε επαρχία;. 
Ο ί κυριώτεροι αύτή; ποταμοί είναι ό ίανθος κτλ. » 

Ματη» όμως ό δείκτης τοΰ κιθηγητοΰ πετα έτ ι 
τοϋ χάρτου άπό β^ρα πρός μεσημβρίαν, άπ ανα:θλών 
«ρός ίυσμάς π/ή'.ίων τά υ^ατα τή ; αυτοκρατορική; 
διώρυγος', ώ ; άλλοτε ό Ε-:ρξ^ς τήν^ Θάλασσαν τοΰ 
‘ Ελλησπόντου, προκαλών οργίλα; αντηχηιε^ς^ τώ* 
ί ? έων τού Θιβέτ. ‘ Η μαγική ράβδο;, ήτις ώρειλε 
νά διευκρινή:γι τήν διδασκαλίαν, βαριίαν μοί εφερε 
χ0ύρασιν. Ματην πλέον οί στεναγμοί τοΰ I εω-,,ρα- 
» ιΛοΰ πινακος, άπαύστο)ς πληττομέ/ου, προσέίαλλον 
τ ήν ά<οή< μου βαρυνομένην άπά τάν ήχον τών Λα 
φρών θυροχρουσμάτων διακριτικού επισκεπτομένου. 
Ήκουσα καθαρώς τήν συνήθη άκάντηϊΐν «Εισελθε·
χβίπαρ^χρήμ5 έπί Ts5 κατων? λίβυ ^ « ^ ύ ρ β ς
Σ ί ν η ς  έ σ τ ο λ ι σ μ έ ν ο ς ,  ώ ;  β ρ α δ υ τ ε ρ ο ν  έ μ α θ ο ν ,  μ ί  Ο λ α  τ ά  

σ ύ μ β ο λ α  Μ α ν δ ά ρ ί ν ο υ .  ϋ υ τ ο ;  έ π ρ ό φ ε ρ ^  τ '  ό ν ^ μ ά  μ ο υ  

* 0  κ α θ η γ η ' ή ς  μ ο ί  ά π ι ύ θ υ » · ν  ε ν  ν ε ΰ μ α ,  κ α τ έ λ ι π ο ν  

τ ά  β ι β λ ί α  κ α ί  τ ή ν  θ έ σ ι ν  μ ο υ ,  κ α ί  ή κ ο λ ο ύ δ η σ α  ά ν ε υ  

μ , γ ά λ η ;  έ κ τ λ ή ξ . ω ς  τ ό ν  ά π ε σ τ α λ μ έ ν ο ν  τ ο ϋ  Ο ύ ρ α ν ι ο υ

* Ρ ι 1 τ ο υ ι : · ,  7  '  ϊ  '
—  Χαϊρε, υ ί έ  τ ο ΰ  ο υ ρ α ν ο ύ ,  ε ι π ε ν  ο  Μ α ν Ο α ρ ι ν ο ς ,

έ π ί  σ έ  ε ί ν α ι  ά ν α τ ί θ ε ι μ έ ν α ι  α ί  τ ύ χ α ι  ε ΰ ρ υ χ ώ ρ ο υ ι  α ύ τ ο

χρατορίας. Σέ δ/ιλοϊ χάλλυτα  τό £ητόν —  είπε τόν

άιιθμόν οστις διέλαθε τήν μνήμην μου —  τών Δέλ.
Tf.iv τοΰ μιγάλου Χ ουγγ Toe. Οι Ιερείς τοΰ Θ ιαν—
Θαν (ναοϋ τοΰ ούρανοΰ) οίτινες το διερμήνευσα» μη- 
δϊυίαν μ?ι κατέλιπον αμφιβολίαν. Ακολου9ησόν με, 
θιλω σέ άναδείξει αύτοχράτορα τή ; Σινας.

Έδεώρου' ιόν οδηγόν μου, όστις εφερεν, ως δια-  
κριτικόν τοΰ βαθμοΰ του σημεΐον, σφαίραν κοραΑΌυ, 
έπι τής χορυφή; τοΰ όβελοιιδ^ΰς πίλου του. Επί 
βρα-/έο; καί πλατέος ενδύματος έκ λι»οϋ έφόρει χ ι- 
'τώνα μετάξινον πλοκσίως κεντημένον. "Εν ρινόμα- 
κτρον, ί< μαχαίρια*, ε/ βαλάντιο/ πλήρες νικοτιανής 
ή;τηντο άπό τής ζώνη; του, όμοΰ μέ τήν θήκην τήν 
πιρικλείευιαν τάς μικρά; ράβδου;, μικρά «ργαλιϊα έξ 
οιτοΰ έλέφαντος, δί ών οί Σιναι ώθοΰσι μέ/,ρι τοϋ 
λάρυγγος τήν τροφήν, άπαραλλακτως σχίδόν όπως 
πράττουσίν al τροφοί ι ί ;  τά βρειη Οί άντίχε ρες του, 
ώπλισμένοι μέ δύο ιύρυτατα δακτύλια έξ άχατου δια 
νά τα-ύτ) τά τοξον, μ έίΐληροφόρησαν ότι άνήχεν £ ς 
τό στρατιωτικόν στάδιον

‘ Η πρότασις μέ κατιθορυβει μεγάλως ηπόρουν τι 
ν’ άπο/.ρ'.δώ. Έν τοσούτω λεπτομίρώς έξετάζων 
πάντα, άνεΰρον π'ηθύν δικαιολογιών πρός άποδοχην. 
ΙΙρώτον τά νάη/α· τ ι;  αύτοκράτιιρ. είναι επάγγελμα 
έπίσης πρόσρορο/ ώ ; το τοΰ συμβολαιογράφου, τοϋ 
ιατροί ή τοΰ βουλευτοΰ. ιΗ φιλ^υΊα του πατρος μου 
ή^ελι κολακευθή, καί ή φιλοδ/ξία μου ικανοποιηθή 
επειτα θέλω ΐδει τόν τόπον «θέλω του; προσκαλέσει, 
|/6Ύθν σκεπτόμενος σα;, φίλοι μου" θελω τους κατα- 
στήσιι υπουργούς, μανδαρίνους Γίς cits. ! θελομεν 
ίιαμεοισθή τόν τόπον, δεν ίυ,εθα συνεταίροι ; »

"Εν μόνον έντοσούτω μέ κατεθλιβε· ήγνόουν τήν 
γεωγραφίαν τοΰ μέλλοντος κράτους μου. Ευτυχώς 
έσκέφθην, ότι δ διάπλους ήθελε μοι πα :ΐξ ε ι την εύ- 
κολια* νά τήν σπουδάσω. Ηκτοτε απαοαι αι άμφιβο- 
λίαι μου έξη*είφθησαν- κα ίο .α ν  Ο ευγενης Σίνης μέ 
ήρώτησι.

—  Εισθε ετυΐμος ;
—  Άπήντησα.
—  ’Εν τή στιγμή, ύ*αγω νά λάβω το άποφοιτη- 

ριόν μου.
—  Ανωφελές.
—  ’Αλλά τούλάχιστον τόν πΐλόν μου, καί τόν νέο* 

μου έιτενδύ-ιην.
—  Μάταιον· θ ίλ ιι; ιΰρει είς Καντών ενδυμασίαν 

άνά/.ογον τής νέας σου άξ ας. Ά λ λ ’ άναχωρώμεν, 
έβραδύ.αμεν, λαβε τήν άκραν τής κόμης μου.

—  Τήν άκραν ! ή;ώτησα κεχηνώς.
Χωρίς νά ιίπτ] λέξιν, ό Μανδαρίνος εθεσεν είς τ ά ί

γιΐράς μου τάν θύσανον τής κόμης του, τής φυομένηί 
μόνον άπο τής κορυφής τής έξυριιμένης αΰτοϋ  ̂κεφα
λή; καί ητΐί εταλαντεύιτο (νοχελώς) έπι τή; ραχεωί 
της’ Ιλοβεν ε- δακτυλίδ ον ιταραδόξως έξειργασμένον, 
τλ ' έπέρασεν ιίς τό» μικρόν του δάκτυλον, καί παρευ- 
θΰς έτ,ήρθημεν άπό τής γήί· ’Εκράτουν ίσχυρώς τόν 
θύσανον τοΰ Σΐνου* έν τοιαύτη δέ θέσει ώμοίαζον μέ 
τόν έκ στριπτοΰ χάρτου κόρυβον, ον παραρτώ^ιν είς 
τήν ουράν τών χάρτινων άετών. Εκ τής φρίκης ί -



κλιιβ* τούς οφθαλμούς. Ό τβ» Ιτόλμησα «έ τβΰ; «νοί 
ξ«* έπάτοον ήδη τό έδαφος.

—  Ποΰ ιίμ ιθα , κΰριι ;
—  Ε{ς τήν ΐχββλήν τβΰ Τ χ ά — Κ ιά γ γ ,  &ν 4μι?ς 

καλιίτ» Τίγριν. Ιδού οί άνθρωποι μέ to πλοιάριόν 
μβυ' ιΓσιλθι, χα! καχά τήν δ5ό* ιίς  Καντών θέλω σέ 
διδάξει ο , τ ι πριπ ιι νά ήξιύρης.

Τό πλοιάριον φέρον ίστίον έχ ψιάθου, owp συνέ- 
•τιλλον χαί άνέπτυσσον δίκην άνιμι^ηρίου, έπλιι 
*αροχθιον. Τό πρά; τήν πρώραν αύτοΰ μέρος ήχο 
προσδωρισμινον διά τοι»; ύκηρέτας, οιτινις μ α ; έβοή 
θησαν ιίς  τήν έπιβίβασιν, οί ναΰται χατεΐχον τήν 
πρύμνην, ή jv τφ  μέσω σκηνή, όπου ημιις έχαθήσα 
μ«ν ήτο ή συνήθης Θέσις τοΰ Κυρίου.

Κατά τας πρώτας στιγμάς ήμην μιγάλως άπη 
οχολημίνος θεωρών τάς δυσκίνητους σάμ— παάν, 
(ιϊδος Σινικών πλοιαρίων) τοΰς βαρείς (είδος πλοισ- 
Ρ ’ ω ν )  εχβντας σχήμα ί χ & υ ο ς  καί φέροντας ιίς τ η ν  

πρώρα* δύο μεγάλους όρθαλμούς έζωγραφισμένους, 
ώστι δέν εδιδον μεγάλην προσοχήν είς τοΰς συ»εχεΐς 
λίγους τοΰ υπουργού. ’^Ωκτιιρον τήν τύχην τών δυ
στυχών Σινών οΓτ!νες έρυμούλκουν τά πλοιάριβν μας, 
χ*: τών δποίων τάν ζήλον δ:ερί9ιζ«ν ό έπισχάτης διά 
τής μάσχιγος. Περιέρερον τά βλέμματά μου έπί πε
διάδων καλώς καλλιιργημίνων, διατεμνομινων άπά 
μικρί χωρία καΐ τερπνάς δασείς, αΓχινες έξιτίίνοντο 
κατά μήκ*ς, πιριστιφόμεναι εις τάν άρίζο»τα υπό 
τών κυανών χροσσών τών ό:έων.

Πολλάκις δ Μανδαρίνος μέ άπέοπασιν άπό τ ίς  
μελετάς μου, χαί έννόησα έκ ιώ ν λ ίγω ν του ότι έπρό 
χιιτο περί συνομωσίας έναντίον τοΰ άρ'/ηγοΰ του 
κράτους, οΰτίνος οί υπουργοί ώς συνιταΐροι τοΰ Μαν
δαρίνου ειχον π ιμ ψ ιι αύτάν τήν πρωίαν »ΐς άναζή- 
τησιν μου, κα! ότι ώρειλον ει; τήν π ;ώ την έκιγιννη- 
σομένην σελήνην νά χαράξω τάν αΰτοκρατορικάν 
«υλακα και νά έγχατασταθώ είς τά Τσον— Κ ιγγ—  
Τ χιγγ , όπερ εστί τά ’Ανάκτορα τοΰ Κιραμειχοΰ εις 
Πικϊνον. Έ ν τούιοις ώρειλον μέχρις έκιίνης τής 
στιγμής νά διατηρήσω μεγάλην εχεμύθειαν καί νά 
διδαχθώ τή ' θρησκεία* τβΰ Κόγγ— Φον— Τοου.—  
Έπορευομιθα είς Κανιών άγνώρίστοι. Πραγματικώς 
δ Μανδαρίνος μ-υ με ήνάγχασε νά παρατηρήσω οτι ή 
«χη»ή τοΰ πλοιαρίου του δέν ίρερεν έπιτεθειμένον τό 
διπλοΰν σκιάδιον, τά χαρακτηριστικόν τοΰ βαθμοΰ του. 
Είς ταύτην τήν πόλιν έμέλλομιν νά περίμείνωμίν 
τάς έχβάσείς καί ειδήσεις τών ριλω* μου.

‘ Η συνομιλία αυτη δ φ κεσε μέχρι τής προκυμαίας 
τής Κανχών. Διήλθομϊν κατεσπιυμένιις τά άνω  μέρβ: 
τής πόλεως ταύτης, τό δποΐον δμοιάζει κατά τι πράς 
τάς χώρας τής Γαλλίας. Ένταΰθα διαμένωσιν αί 
έταιριαι τών Άγγλο»», Πορτογάλλων, ‘Ολλανδών καί 
τά έαιιορι/ά αΰτών Καταστήματα. Διερχόμενος οδούς 
τινας τής Σινικής πόλεως, έστρερον πράς χά οπίσω 
τούς δρθ>λμους μου* τοσοΰτον μέ κατέθελγι θέαμα 
πρωτοοανές δί έμέ, εργαστήρια δηλ. μ ί βαντασχιχάς 
παραστάσεις, οίκοι πλου*·ί«ς έζωγραφισμίνοι, καί φυ- 
βιογν^μίαι παράδοξοι των διαβατών. ‘Ο Λόγγ— Τί, 
ουχως ώ'βμάζετο ό Μανδαρίνος μ»υ, έ*τάθη ίνώπιον

οίχίας διακρινομι*ης τών άλλων από δυο ί»τβύ; τ ι-  
θιιμινους ι ί ;  τήν βύραν, έφ’ ών έχ*μάτιζβν μ ιγάλαι 
σημαΐαι.

—  ΕίσιλΟι, μοί είπιν άνοίγων τήν θύραν, ·4ρι'»χι- 
»α! παρα τώ  X ar—Γιού, Μανδβρίνω τών λιυχών 
χομβιων, ένός τών ήμιτέρων.

Είς δοΰλος έπαρουιιάσθη μας ώδήγησι νά διιλθ»·- 
μι» πολλούς θαλάμους, ών οί τοίχοι χεχαλυμμένοι μέ 
Σινικάς επιγραράς, ησαν έκ «ορσελάνης, καί μάς ιίσή- 
γαγ ιν ιίς  α?9ουσαν έστιάσεως. ‘ Η σχηνή άπηρτίζιτο 
άπό μαχράν τράπεζαν, περικυκλουμένην οπό καθισμά
των έκ Βαμβοΰ. Ή το  ©αίνεχαι ή ώρα τοΰ γιύματο<· 
‘Ο X a r — Γιου ήγίρθη χής χραπιζης, χαί gT( { 
A byy— ΤΙ μέ παροϋϊίασεν ώς τόν μέλλοντα Καίσαρα, 
δ Μα.δαρίνος τών λιυχών κομβίων μοί *αρε·/ώρησι 
τήν θέσιν του, θέσιν τής τιμής, έξβιτούμενος τήν 
ιύνοιαν χοΰ νά μέυπηρετήτ») είς τήν τράπεζαν. Ά λλ ’ 
ίπιιδή δέν ιιχον προσοικ«ιωθή μέ χήν χρήσιν τών 
u Γ χ ρ ώ ν ^αβοων, οπιρ πολλήν μοί παριϊχε χήν άίεζιό- 
Tijra ιιροζ το xpcoytiv, xat έπειΒη έτιροϋ ιΐ, ον 
αρνηθ(ΐ τά έκ βαχράχων μαγείριυμα, καί άλλα Σινιχά 
ραγητά, ο Λ ύγγ— Τι έπρότεινεν είς τόν ξινίζοντά με 
νά μέ άποστείλη νά γιυματίτω  παρά τοΐς Εΰρωκαίοις.

Ο  Χ ά r  I  t c v  σχερθίΐς «τιγμάς τινας καί μή 
βλίπων προρανώς ο δέ- άτοπον, ε’θεσιν υπό τάς δια- 
ταγάς μου υπηρέτην οστις ώρειλεν τό έίπέρας νά με 
έδηγήση πάλιν είς τά παλάτιον τοΰ Μανδαρίνου.

 ̂ Βραδύιιρον τότε έπορευόμι,ν έξιτάζων λιπτομερώς 
τά εργαστήρια μέ τάς σημαιοστολίστους προσόψεις 
δμοιάζοντα πλοία έν τελετή, χαί παρατηρών μ ιτά  σκαν- 
δαλώδους περιεργείας γυναίκας τινας έκ του όχλοι», 
α ; ούχί συνεχώς άπτιντων. Σπανίως έβλεπον γυναί
κας τάξεως ΰψηλοτέρας, έξ ού έσυμχέρανον ότι ij 
έγκατάχλεισις διά τάς τιλ ιυτα ίας ταύτας ^το έντιλής. 
’Απησχολούμην ενίοτί θεωρών τά δί ίστίων κινίύμενα 
δίτροχα ροριΐα, ativa, ούριου πνέοντος τοΰ ανέμου, 
έλάμβανον ταχύτητα εκταχτον. Κατά τήν έξοδον τής 
Σινικής πολιωc, ιμποδίϊθην «ιπά στρατιωτών οίτινες 
έκαπνιζον ΐνώπιον τής σωματοφυλακής των. Είχον 
ουτοι ά*ινάχην ώς δπλον, καί έπί τής έξ οίσοΰ άσπί- 
δος των ηχο έζωγραρισμένη τρομακτική χιραλή, ρο. 
βιρά Μέδουσα, ήν ηθελιν άπαρνηθή ώς ίργον χου χαί 
ό ίοχατος μαθητής τής ζ(.»γραρικής. ‘Ο υπηρέτης 
τοΐ; ιΤπε λέξιν τινά, καί ούτως μέ άρησαν νά διέλθω· 
Ιπ ιιτα  έπληρορορήίην ότι οί πιζοί ουτοι ίρερον τ ί  
όνομα Τίγρεις, πολλά λογιχΛς έξαχθέν έκ τής ένδυ- 
«ασίας τω ν, συνισταμένης ιξ  ύράσμαχος χιτρίνου 
^αβδωτοΰ μέ πλατείας ταινίας μελαίνας ή ϊρυθράς.

Τέλος άριχθην είς τό Α γγλικόν κατάίχημα μέ 
οριξιν θηρίου. —  Ιίλησιαοατι φίλοι, παρέχοντές μοι 
ολην ύμών τήν προσοχήν. Ένταΰθα άρχετα» τό δρα
ματικόν τής περιηγήσεώς μου μέρος.

Αί Ούραι τοΰ καταστήματος ήνοίγοντο έπί τής 
προχυμαίας- ΰπό δέ τούς θόλους των άδιακόπως ό- 
πήρχι κίνησις αμαξών, άνθρώπων κομιζόντων δέ
ματα καί πρα/ματείας παντοδαπάς. Ήκολούθησα τόν 
άδη·|ονμου έν χώ μέσω μαχρας συστοιχίας οικιών, 
όλων βρ',θουσώ* άπά γραφεία χληρη ύιιαλληλων. Τά

άτομόν *ρ4ς τβ ί*οϊον μ’ Ιπαρουσιβ»! και τά δποΤον 
Ιφαίνιτβ ίνώτιρόν τ ις  όκάλληλος, μέ *αριτη?η^*ν 
ix i τίνβς στιγμάς, έκάλεσιν ίνα τών υπηρ·χ»ν του| 
xa i τ*» ίιέ τα ξ ι ν« μέ ο δ η γ ^  παρά τώ υίώ του| 
Άλβέρτω, όπως διβμιίνω μέχρι τοΰ γιυματος.

‘Ο κύριβς ·»ν*ι νέος τις Ευρωπαίος V' ό Μαν
δαρίνος ΧαΥ-Γίού Ιστιιλεν είς τό κατάστημα, και 
τόν δπτΐον δ Σίρ Στοδάρτ σας συσταίνει, ειπεν ο 
ίιπηρέτης, είσάγων μ« είς τάν θάλαμον τοϋ υίοΰ τοΰ 
κυρίου xou.

Έχαιρέχησα τάν κύριον Αλβέρτον, όστις έφάνη τε 
ταραγμένος δ/.ίγον αμα ί?ών με, χαί εκλιισι ταχ ιω ς 
είς ιματιοθήκην άντιχείμινόν τι, όπερ εϊδον άμυδρώ;.|
‘Ο Αλβέρτος ζτο νέος. αναστήματος υψηλού, μέ χεΐ 
ρας μικράς λιπτορυιΐς, μέ όρθαλμούς μεγάλους καί 
κυανού;' ή κόμη του, ίύστροφος καί πυκ«η, Γ.«ριεβαλ 
λεν ώραιότατον ώοειδές πρόσωπόν, ουχινος αί παριιαί 
μόλις έφοίνοντο χνοώδεις. |

Συνελδών έκ τής ταραχής του, δ Αλβιρχος μ «- 
πΛηο'.ασεν έρωτών περι τοΰ σκ'ίποΰ τοΰ ταξ^ιίίου μου, 
όπερ δέν έ.ικόπου> ν αποκαλυψω, καί τής ηλικίας μον,ι

—  Δωδεκαετής, άπίκριθην.
—  Τοσοΰτον νέος μακράν τής μητρός το υ ! δυ 

σχυχές π α ι δ ί ο ν ,  δυστυχής μητηρ, είπεν αυιο ,. Η 
γλυκεία καί εύηχος φωνή του μοΰ συνεκίνει τήν ψυ 
χήν. Είς τον τόπον τοΰτον, έπροσθεσεν, οπου αι 
γλυκύτεραι απολαύσεις απαγορεύονται είς τού; Ευ
ρωπαίους θέλ ιτ ι ε^ρεθή ίλομόναχος πολλάκις, ή χαρ- 
δία σας θέλιι δι^^ραγή, Ι-θετε έίώ  τότε, θελομεν λα- 
λήσιι περί αύτή ;, περί τής μητρός σας, πιρί πκντος 
όπιρ έχετε προσφιλές.  ̂ ,

‘Ο ηχος καί οί τρόποι τοΰ νέου μου φίλου έγέν-ι 
νησαν έν έμοί ΰποψ.ας παραδόξους. , « I

‘ Ο Σίρ Σχοδάρτ μας ευρεν έντός τοΰ κήπου είς ον 
έ υιός του μέ είχεν όδη^ήσιι, κήπον άπιρανχον μέ 
άπειρα άνθη εύισμτι, μέ κατα^ράκτας μικρούς ορμη 
τιχούς καί εύηχου;, μέ κιόσκια, έπιϊεξίως ωκοδβμη ] 
μένα έπί τών βράχων, *ρ ών ή θεα ικτείνετβΕ από 
τοΰ ποταμού μέχρι χή; Θ^Λασσης.

Μας προσεκάλεσεν είς τό δεΐπνον.
‘ Η τραπιζα ήτο παρατεθειμένη εύρωπαΐκώς. Εκεΐ 

έπανεΰρον περό»ας, κοχλιάρια, καί φαγητά τή ; δρέ- 
ξεώςμου. ‘ Η πολυτέλεια ήτο έκπληκτική, ή δέ περί 
τήν τράπιζαν urcr,pe*ια αριστη. Μάταιον να σάς λα | 
λήσω περι πορσελάνης ώς ουιης έγχωρ^ίου, είμεθαδώ^ 
δεκα συνδαιτυμόνις, άπαντες σχεδόν Ά γγλο ι, δυο η 
τριΐς Ιθαγενείς, οιτινίς, ώς μοί ιιπον, ησαν μεσίται 
έμπορίου είς λογαριασμό* τοΰ Δημοσίου, διέκοπτο» 
μόνοι χό μονότονον τής ένδυμασιας διά τών πλουσίων 
αύτών ΐνδυμάτων. Μηδεμία ύπήρχι γυνή ‘Ο Αλβέρ
τος καθήμενος απέναντι χοΰ πατρός του κατείχε θέ ι 
σιν γυναικός, καί ίξεπλή;ου καθήκοντα οίκοδεσποίνης. 
Ά χ α ντ ις  τώ άπέδιδον σεβ*;, έπιδαψιλεύοντες^ αύτω] 
ιύγενίϊς φιλορρονήσεις, α ιτινις έξηλιιψαν τάς αμριβο
λίάς μου. _

"Οταν έδίηιε νά έπιστρέψω παρά τώ Χ άτ'Γ ίο υ  
ό Σίρ Στοδάρτ μέ έ/ηγχαλίσθη, δ δέ Αλβέρτος προ. 
χωρήσας έπέθηεεν έπί τοΰ μιχωπου μβυ φίλημα, Α ί

χά ήτθάνθην καλώς, ή άβιβαιοτης μου έξηλε'φθη» ο 
Α'>βέρχ5ς ήχο γυνή. . . . ; .

Τό μυστήριον χοΰτο μέ κατιτάραξιν- απεράσιια να 
χό σαφηνίβω.

Τότε μετ’ άγχινοίας άξίας Αύτοκράτορος χοΰ *ύ- 
ρανίου χρατιυ;, διά νά δοκιμάσω τήν εύφινί*» μβυ, ** 
πεύθυνα τήν έςή; φράσιν πρός τόν χεχή/ότα Σίνην μου,

— Δ:αχί ή γυνή τοϋ Σίρ Στοδάρτ κρύπτεται ΰπό 
ιό πρόσωπόν υίοΰ, φέρουσα ενδύματα άνδρός;

■— Δέν ϋπάρ/ουσι γυ*αϊκε; εί; τό εύρωπαΓκον κα
τάστημα, άπεκριθη δ υπηρέτης, ό κύριος Αλβέρτος 
είναι ά'-ήρ.

I —  Μ’ έκλαμβανεις ώ ; Σίνην, άγαπηχέ μοι. Και έπί 
I τούιω ίδου 5 φίλος σας άπευ5υνων παραιηρησεις όια 
ν’ άποδειςη το φΰλον τοϋ Αλβέρτου. *Ωμΐλησα δι αν- 
ιΐκιιμενόν τ ι γυναικείον, όπερ ο Αλβέρτος είχε κρύ
ψει κατά τήν προσέλευσίν μου, δια τήν θωπευτικήν 
^«νήν τοΰ νέου, τέλος έκίνησα πάντα λίθον ωστε έ
πεισα χάν δδί,γον μου. ’Αλλ ενώ απεδιωκα την απι- 
στίαν του προοοιχίΐών αυτόν είς την γνώμην μ^υ, 
παρετήρηια ότι τό πρότωττον τοΰ Σί'-ου διεχεΐτο υπό 
χαράς έκτακτου, καί δτι έπανελάμβανε *μετ ζχου ά- 
παϊσίου· « Γυναίκες είς τά κατάσττ,μα ! γυναίκες . . . 

Λ2 ! καλά, καλά, γυνα ίκι; ! Ε'-ιν ήτο δυνατόν . . . .
Έ κ  χούτου έσυμπέρανα οτι εΐπον βίβαιως ανοηιιαν

τ ιν“· .
Είχον παρέλθει ήδη σχιγμαί τ ιν ις  ά ί ’ δχου διέτριβον

έν τώ  θαλάμω Ινθα ώρειλον να οιέλΟω χην νύκτα, 
προσπ*θών νά εξαπλωθώ, οπως ηίυνάμην καληχερον, 

Ιίπ ί ψιάθου έκ χάρχου, ότε ή<ουσα διά τοΰ διαφράγ
ματος τή ; οικίας τήν φωνήν τοΰ Σ:νου ΰπηρέχου μου. 
Ώ μίλει ταχέως, αί δέ έπιρωιησιις α ; υρίστατο 
μ ’ έπί ηροφόρησαν ότι τά άντικειμι*ον διέφερι» υπιρ- 
βαλλόντως τόν Μανδαρίνον. Έννόηια συγκεχυμένως 

ι τήν έννοιαν τής συνδιαλεξεως χων.
— Πώς, ελιγεν ό Χ ά^-Γ ίού, είσαι βέβαιος όιι 

I έχόλμησαν νά ιΐσάςωσι γ υ να ίκ α ..............
 ιΟ νέος ξένος β.βαίως δέν μέ ήπάτησι . . . .
 ”Α! εύ/αρίϊτώ Λό γγ-Τ ί, άνέκραξεν ο Χ ά ν Γι^υ,

έξεπλήρωσας άξίως χήν αποστολήν σου Τά τέκνον τοΰ
το ιιναι ό αληθής έκλικτάς τοΰ Μεγάλου Tier- θελει 
σώσει χό κράτος. Μ ίγγ, άναχώρησο», εσω εχέμυθος 
κοί ή άμοιβνίσου είναι βεβαιωτάχη. ‘Ο δοΰλος έ,ί/θεν. 

Τί ποιητέον, έπα/έλαβεν ό Μανδαρίνος τών λιυκώ*
κβρ-βίων. ,

—  Ά πό τής αυριον ή γ «νή  αυτη ν άποσπα σβη
I άπά το ύ ς  κα τη ρα μ ένους α ύ ιο υ ς  Ε υρω πα ίους, κ α ;  ν 
έ π ο σ τα λ ή  ι ί ς  Π εχΐνον. ‘ Η τ ιμ ω ρ ία  τη ς  ί σ ι τ α ι  ι ί ς  
π α ρ ά δ ιιγ μ « . Τ ο ια ύ τη  ή γ νώ μ η  μου. , , , , ,

— Τοιαύχη καί ή ίδιχή μου, Λ ύγγ Τ ι. Εαν αφι*
ŵjjLCv γυ^Λΐ^οις χβτοικω^ιν ιι$ ία  

θέλβμιν ταχέως ίϊε ι τό κράτος διαρπαζόμινοκ άπά 
τού;* ξένους τούχους· Ουχοι ιιναι αναγκαίοι */ς τή» 
[ευτυχίαν μας, ά ; τούς άνιχθώμι*, άλλ’ ή Καντών 
έστω δί αύτούς τόπ·; «ξορίας. ‘Η μ ιγαλητίρα αδτων 
έπιδυμια όταν ιίβέρχωντβι ίσ τω  ή άναχώρησίς των.
ι __  Δέν φοβείσα ι τήν ά γβ νά κ τη β ίν  τ ω ν ,  ά * χ ιΐ* ε ν  δ
Λ ύγ)— Τί. Οί Ά γγλο ι ιΐναι ίκανώς ισχυροί.



— Δέν έχομίν κοί ημεΐς ώ ; Θώρακα συνήθη τον 
Ιμπορομεσίτην των, κατά τοΰ όποίοο μνησικαχώ ήδη. 
‘Ο άχριΐος μέ ήνάγκασε νά πληρώιω τό όπιο» ιίς 
τριπλασιαν άξίβν. θέλομεν τόν ^ίφ«ι ι ί ;  βίράν τών 0η 
ρίων, διά νά σβίβη τήν λύσσαν των. ‘U σκοπός μας έν 
τοσούτω δέλει πληρωθή· έπειτα σκέφθητι, ίυνάδιλφε, 
το σπουδαίον τοΰ συμβεοηχοτος τβυτου, έπιδεικνύοντε; 
τόν ζήλόν μας δεν χαλύπτομιν συγχρόνως τά σχε 
Sis μας ;

β Etvai δρθον. Λοιπόν, X a r — Γιον, διάταξον, 
ω ιτ ε  αυριον αμα τή ήμέ,α, ή κράτη τες νά λάβη χώραν.

—  Ουτο>ς έ ϊετα ι.
—  Ειη *οι ή νόί ευμενής, Χ.Λ>— Γιυύ.

- Είθε σοι παράτχοι στοχασμούς turoye?r, Λόγγ

Δε/ ηχούσα πλέον τ ιτο τ ι Τότε καταληφθείς άττi 
φρίχην και τυψιν συνειδ;τος εΙπο<· « 5yi, τοΰτο έέν
ει»α: ουνατόν. ‘ Η νέα εκείνη *αί ωραία γυ.νή δέν δέ’ 
λει γίνε: θύμα τής άτοπία; μ ;υ. ΙΙώς ! διότι κατε 
πάτησε τόν βάρβαρον νόμον, ό ττι; άπαγορευει είς τάν 
ανδρα νά βλίπη την σύντροφον τοΰ βίου χου, τήν 
μητέρα τών τέκνων του, όφείλκ νά άποθάνη εΐς τάς 
βασάνους, χαί εγω να ηαοα ό αίτιος τούτων ! "Ω !

° Ζ ι  · · · · Πώς νά τ ή ν  σώσω; άγνοώ . . .  ‘ Η  

έτπχείρηιις είναι Γτω: αδύνατος, άλλ’ όφιίλω ν' άπο 
πειραδ(·>. ‘Ο Θεός θέλει με βοτ,Οήu t I εμπρός, β

Ιίαρευθύς εγείρομαι, καί ψηλαφών άνιζήτουν χρυ 
φιαν τινα έξοδον. Μετά πολλά βήματα, έφβασα εΐς τήν 
ούλή*. Διευθυνόμην ή$η πρός τήν δύραν, ότι στρα
τιώ της τ ις , οΰπνος τό σιλονήττον δίεγράφη έν τή 
σχια, ήλδε πρός. έμε. Ψυχρός ίδρώς περιεχύ^η καδ’ 
Ολα τά μέλη μου. Α ποτυχία είς τήν πρώτην μου 
απόπειραν !

Γί πράττεις βυτοΰ, άνέκραξε.
Περιδιαβάζω, απιχρίδην μεδ ίχανής εύσταδείας.

, V̂ · ■ βύγγνωδι, έπανέλαβι, ίύ/ασθε νέε μου
κύριε, νά δ-.αβαίνητε έντεΰδεν κατά τήν έπιδυμίαν σας. 
‘ Ο άρχων Χ ά *·— Γιον μας διέταξε νά σεβόμεδα τάς 
Θελήσεις σας.

Ανοιςον αύτήν τήν θύοαν.
—  Ευθύ:, αύθεντα.
Ανέπνευσα. ’ Ημην έν τη όδώ. ;Η νύξ ^το σκοτιινή 

Μακρυνόμενος τών οικιών, διέ'βην αθέατος υπό τών 
φυλάκων καί τών σκοπ ωρών τής νυκτός, οίτΐ/ις ί ,ή  
μαινον τα; (ορας επί τών άντηχούντων αύτών Γογ] 
(κρόταλο»), Γά πάντα μοί ήσαν εύ»οϊ«ά. Περιεπλα- 
νο^η^ ε/ χ ίΐ; οοοΐ. πληρης ελ,πιδος, προσπαδών νά 
ένθ^ηδώ τήν όδόν μου’ άλλ’ ότε άφίχθην είς τή» 
οωματοφυλαχή», όπου τήν πρωίαν ειχον έμποδισθή, 
εΰρον τήν Ούραν τής πόλεως κεκλεισμένην καί φυλατ. 
τομένην ύπό πολλών στρατιωτών. Έρρίφδην πάλιν εις 
μεγάλην άγωνίαν. Ή  θύρα δελε! άνοιχθη αμ« τη 
ήμέρα «αί τότε τό «αν τετέλεσται. Θεέ ! Ιδού πρά 
καιρβΰ ήδη κατέλιπον to παλάτιον του Χ ά ν— Γιον, 
τρεχουσιν ίοως ιίς άναζήτησίν μου f . . . δέν δέλω 
λοιπόν τήν έλευθερώιει ;

Κατα τας στιγμάς χα9 ας άπε^πιζόμιδα, ttvat 
άδυνατον νά μη μας έπέλδη άγαδή τις ίδέα. Έπήλδ* 
χαί ι ΐ ;  έμέ τοιαύτη.

Διά μαδητήν τής γυμναϊτικής, ν’ άναρριχβξ έιτέ 
τοΰ ί ’ Τοΰ, νά ρίψη τό οχοινίον τών οημαιών πρός τό 
ετερον μέρος τοϋ τοίχου, καί νά ολιιβήιη κατά μή. 
χος έπ ουτοΰ, δέν η -s δυτχολον. Τά σκότος u.’ έβοήδεί"• Ψ Ρ ~ ·. ___ _ *
ο α ν ε ο 5(*)w £<Gt/u<iT6 τών ποδών μθι> τον κρότον* 
«υρεδην παρευβυ; έχτος τής πόλεως. Ούδεν πλέον 
κώλυμα. J ρέχω α:δμαίνων επί τής μεγάλης ίδοΰ, 
ρδανω, κρούω τήν δυριν. Θ·λω τήν σώίει ! δέλω 
τή» σώοει!

Δέν άνοίγουοι, Διπλαυιάζω τά κρούτματα τοΰ ρό
πτρου Προβάλλει τ.ς et, e< παράδυρον.

Ανοιξον, δελω νά όμιλήιω παραχρήμα πρός 
τόν 2ίρ Στοδάρτ.

—  Δέν ένοχλοΰϊΐ τού; άνΟρώπους τοιαύτην ώραν 
ύπαγε νά χοιμηδής.

—  Αλλά κινδυνεύει παν ό.τι έχ ιι προσφιλές. 'Ά - 
vit$ov οέ παρακαλώ.

Μ<)πως το πΰρ άπειλιΐ τό κατάστημα.
—  Από τά μ ιιημβρινΐν μέρος.
—  "Α ! "Γψιστε Θεέ.
Καί ό θυρωρός έσπιυϊε ν’ άνοίξη.
Οί κΛονιομοΙ, ους χατήνεγχον έπί τής δύρας, ειχον 

άρυπνίοει^ ά^αντας, tupov τάν Σίρ Στοδάρτ ίρδιον/
t 1 έπιδυμί,ς νά σώ^^ς την συζυγον οου, μή

χάνης ούδέ στιγμήν.
—  Τήν σύζυγόν μου ! έπανέλαβε μετά φρίκης.
—  Ναι, τήν σύζυγόν σου ! Τά παν άπεχαλυφδη 

ενίχα τής άγνοιας μου, της άννοίας μου, τέλος ενεχα 
έμοΰ άπόλλυιδε, Ά λλ ' ήλδίν έν καιρώ είτέτι διά . . .

Τήν στιγμήν τ»ύτην έφάνη ή νέα γυ-η'. ‘Ο δόρυ- 
βος τήν προϊήλχυσε. Ό  σύζυγός της τήν έ ιφ ιγξιν  
είς τούς κόλπους του. Όταν δέ τ >5 έϊηγήδη τό παν, 
αύιη κατεοχη ωχρά, και δάκρυα κατερρεον άπά τών 
οφδαλμών της.

Γενναιότης, φίλε μου, ή ’ Αννα σας δέλει φανη 
γενναία.

Έρριφδι;·; είς τούς πόδας των.
—  Συγχωρήσατέ μοι, διότι επραξα έν άγνοια, άλλά 

πράς Θ;οΰ άναχωρήσατι. Ιδού ύποφώιχει ή αύγή. 
Έντός όλίγου οί στρατιώται δέλουσιν έλδεΐ έδώ.

‘Ο δυστυχής σύζυγος ^το τεδορυβημένος, έχλοιι μό
νον χαί ένηγχαλίζιτο τήν σύζυγόν του.

- — Δέν γνωρίζετε τόπον τ ι ; »  δ.αμονής, όπου ή κυ
ρία να μείνη χεχρυμμένη πρός καιρόν; Δέν δέλω βρα
δύνει V αναβώ έπί τοϋ Θρόνου, ή πρώτη μου πραςις (ε'σε- 
χαι) νά καταργήσω τόν άτιμον «ύτόν νό ,̂ον.

—  Τό παιδίον χοΰτο είναι φρενοβλαβές, ανέκραξε 
χαίρουσα ή νέα γυ-ή ‘ Η υπαρξίς μ3ς ούδόλως άπει- 
λεΐτα·.!

Ω ! οχι, β/ t δέν είμαι φρενοβλαβή;· μή άπατα· 
σ0ί εΐς τοιοΰτον βαδμόν. Σας όμολογώ ότι τό συμ- 
βοίνον εις έμέ είναι πολλά έκτακτον . . . .  Δέν δύ
ναμαι ούδέ ^πράς έμφυτόν νά χώ έξηγήιω. Ά λ λ ά  παν 
ο,τι βας ειπον ιίναι άληδές. ‘Ως αύτοκργός τοΰ χα-

χοδήδίληϊα νά το έπανορΟωσω . . . .  ηλδον ιτνιυίτιών. 
Αναχω^ήσατι, ά-αχωρήσατ* ταχεω ; !

  Ιδού έρχονται οί στρατ.ώται τοΰ τάγματος
τής Τίγρεως οδηγούμενοι 6κό τοΰ Μανδαρίνου ΛΓά»-- 
Γωί), ειπεν »ις τών υπηρετών.

—  Κλείσατε τάς θύρα;, Ούλιάμ !
  Είναι λοιπόν άληδέ;, ΐψ'.δυρισεν ό Σΐρ Στοδάρτ,

άλλά τ ί ποιητέον !
—  Δέ> ύπάρχ«ι πλοΐόν τι μέλλον ν' αναχώρηση;
—  Ναι κύριε, εΐπιν εί; ύπηρέτης. ‘Ο Β νττιρ- 

y.lv  -yΘές τό έιπέρας εΛαβε τήν άδειαν τής ά»αχω- 
ρήσεως. Ήδύνατο νά μας στείλη πολιμκήν λέμβον, 
καί ιίς δύο ώρας ή κυρ^α μας δέλιι σωδη.

’Α,λλά πρέπει νά προιιδοποιή:ωμεν τό» πλοίαρ- 
γον, επειτα πώς να πιριμείνωμι» δυο ώρας; ιιπεν > 
πηλπισμένος ό Σίρ Στοδαρτ.

Ήκούσδησαν τότε κρ3υσματα είς χήν δύραν, ολοι 
χατέστημεν ώχροί καί σιωπηλοί.

—  Συνδοκολόγιι έκραξα ι ί ;  τόν δυρωράν, μή άν at - 
ξης ιι’μή δταν σέ διαταςωμεν. Σΐρ Στοδάρτ, εσω γ ε ν 
ναίος, άπο/αιρίτησον τήν συζυγόν σου χαί έμπιστεύ- 
θητι αύτήν είς έμέ. Οφείλω, θέλω νά τήν σώσω, τό 
•παν μοί προαγγέλλει έπιτυχ αν, Υπόδειξόν μοι I 
ξοδόν τινα μυστικήν δέλω άπευ6ύ<ει έπιιτολήν είς τόν 
πλοίαρχον Βυττιρφλύ. Είς πυροβολισμός έκ τοΰ πλοίου 
δέλει σοί άναγγείλιι τήν έπιτυχίαν μας.

 Δέν δύναμαι νά σας άχολουδή^ω, όφείλω νά
μείνω είς τά γραφεΐον. Λαβι τά έγχειριδιον τοΰτο . . . .  
Δέν ήδυνήδί] ν’ άποπερατώση τήν φράσιν, Ή  θύρα τοΰ 
καταστήματος ύπιχώρησεν ήθη είς τας προσπαδίίας 
τών Σινών, τών όποιων ήκούοηο αί θριαμβ>υτικαι 
αραυγαί. ’Αποσπάσας τήν Άνναν άπά τούς χελιυταίους 
περιασπασμούς τοΰ συζύγου της, καί έπιλαβόμενος 
τής χειρός της, ήκολούδησα πιιτόν χινα υπηρέτην, 
όστις," προποριυόμενος λαμπάδα έκ ρητίνης, μας 
ώδήγησεν είς πάροδον σκοτεινή/. Καί ταΰτα έν καιρώ, 
διότι οί στρατιώται κατέκτων τό κατάστηθα.

Τό υπόγειον έν ω εύρισκόμεδα ή·οίγεχο προς τά 
μέρος τής προχυιαία:, όπου οί πτωχοί ζώσιν έντός 
τών σάμ-παά>·, είδος πόλεως πλιού^ης, ώ/ οί μέν 
χάτοιχοι,' ιίναι αχθοφόροι, οί δέ γυναΐκίς πορδμιΐς.

  Δυνάμεθα νά ζητήσωμεν άσυλο/ άπά τούς ά-
γοδούς τούτος άνβρώπου;, οίτινες τήν ώραν ταύτην 
έξεγείρονται είς τάς λέμβους τω ν; ιιπον πρός τή» 
κυρίαν Στοδάρτ, όταν ό υπηρέτης μας έπιχαφέτησε

—  Οί αύτόχδ:νες τοΰ τόπου τούτου ολίγον εΐναι| 
φιλόξενοι, άς δ:κ μάσωμεν μολοντούτο Ό  σύζυγός 
μου πάντοχε πρός αύτούς ύπήρξεν έ»εργητικός.

— Τότε άγαδή έλπίς' ή εύγνωμ^σύνη Θέλει τ ιυ ;  
παρακινήσει ί ιω : .  ’Ά ς είσέλδωμίν.

Ευτυχώς ή οίκο(ένΐια είς ην άπευθύνθημιν ητο 
ίξ  ε*είν»ν χάς όποιας δ Σίρ Στοδάρτ εί'/ε χά μεγι 
στα εύεργετήσει. ‘Η γυνή μας έκρ^ψεν οκά τήν σκη
νήν των, διαβίβαιβΰσα περι τή; κβλοκαγαδίας τοΰ συ- 
ζυγού τη;, όστις ^το άπώ<. Διελογιζόμην νά πέμψω 
δι' αύτοΰ ιίς τό Αγγλικόν βρίχιον τή/ επιστολήν, 
•flu έγραψα έφ έ/ός φύλλου τοΰ σημειωματαοίου μου. 
Ή.χούιτο ό ά<εμος πνέων, ητο δέ κατάλληλος πρός

διάπλουν έχ του πορθμού. ‘ Ο Βυττερφλύ ήϊυνατο 
άπά σ τ ι γ μ ή ν  ιίς  στιγμήν ν’ άνασυρη τήν αγχυραν.

‘h  δυοτυχής γυνή έχαθη·ο είς μίαν γωνίαν πα ' 
ρακαλοΰσα τόν θεόν μέ χιφϊλήν προσχλινή, μέ οφ
θαλμούς άμαυρούς καί τεθλιμμένους. —  ‘Υποτάσ
σομαι είς τό πιπρωμένον, Ίώννη μου, μοί έλεγε, ότε 
ά/υπονών έμιμψιμοίρουν.

— Ά λ λ  όχι, θέλει έλθιι' μή μοι λαλής ούτως· ή 
ιδέα ότι εΐιιαι αίτιος τής άπωλείας σου μέ φονεύει ! 
Γότε μοί έτεινε τήν χεϊρά της, η/ κατέδρεχον διά 
τών δακρύων μου.

Τέλος, ιδού αύτός άνέκραξιν, ή γυνή τοΰ πορθμέως, 
βιαίως ώδοΰσα τάν σύζυγόν της είς τό μικρόν μας 
χαταφύγιον

—  ΙΙρέπει νά φέρ?; τήν επιστολήν ταύτην ιίς  τόν 
πλοίαρχον τού Άγγλιχοΰ βρικίου, οπερ ήδη άναχωρεΐ.

Πλή/ πώς νά προσπεράσω τάν Βυττερφλυ. Πώς 
νά διαφύγω τήν έπαγρύπνησιν τών Χουπου\ Αί λέμ
βοι των δέν έγκαταλείπουσι τό πλοΐον, είμή άφοΰ 
έντελώ; άναπτύςη τά ιστία του πράς άναχωρησιν. 
Ms τήν επιστολήν θέλεις πιριβάλει λίθον τινα , καί 
καί άφοΰ μα«ροθιν την ρίψης έπί τοΰ καταστρώματος, 
περίμεινον τήν άπόκρισίν. Κινδυνεύει ή ζωή τής γυ- 
ναιχός ταύτης, τής Κυρίας Στοδάρτ.

—  Τής κυρίας Στοδσρτ ! δός μοι τήν επιστολήν, 
6έλω περίφρονήσει παν έμποδιον. Ό  Σΐρ Στοοάρτ μέ 
έσωσεν άπό τά βασανιστήρια, δός μοί την, ή θιά χής 
Συγχωρήσεων θέλει μας προστατεύσει.

Άκεχώρησε, καί ήμεΐς ιμείναμεν δύο ολοκλήρους 
ώοας έν σιωπή μή τολμώντες νά διακοινώσωμεν τους 
φοβους μα·· ‘Ο ήλιος »;χεν ή'̂ η ύψωδή εΐς τόν ορί
ζοντα, καί ή'.ούετο μέγιστος θόρυβος έν τή πολει. 
Μας έζήτουν ό θόρυβος τών χωπών παρά τή Σάμ· 
σαάν μας άνήγγιιλε τήν άφιξιν τοϋ πορθμεως. Δε* 
έτόλμων νά έπιταχύνω τήν πληροφορίαν περί τής 
τύγης μου σπεύδω·/ πρός αύτόν, Τί θελομεν μάθει !

Έςεπλήρωία τάς διαταγάς σας. ‘Υπάγετε άπά τά 
μέρος τοΰ όρμου Τ ί, μείνατε έκεΐ ασφαλώς κεκρυμ 
μένοι έντός τών βρά-χων. Αί χουπον, οίτινες φυ- 
λάττουσι τήν θάλασσαν, άγνοοΰσι τά συμβαίνοντα έν 
Καντών. ‘ Ο πλοίαρχος Βυττερφλύ θέλιι έξαποστιι- 
λ ιι λέμβον μέ εξ εύρώστους ναύτα; ύπό τήν πρό- 
®ισιν νά λαβωσιν υ)ωρ, ουτοι θέλουσι φεριι είς πέρας 
τήν έλε^θέρωσίν σας. ‘ Η διαβεβαίωσις αυτη ε-εψυ- 
χωοε τήν χυρίαν Στοδάρτ· ήγέρθη διατεθειμενη νά 
έξέλθη, οτε συνέλαβον τήν ιδέαν νά κατασχοπευσω 
άπό ’τάς ό*άς τής κα)ύβη;. ΙΙλήθο; άπειρον καί 
ζωηρώς τεταραγμενον συνωθείτο επί τή ί προκυμαίας.

  Ή  χυρία Στοδάρτ δέν δύναται νά διασχίσΐ)
τοιοΰτον πλήθος χωρίς νά γνωρισ^. « Γενναίος άν
θρωποι, τοΐς είπον, συμπληρώσατε τό άγαθόν υμών 
ε'ργον, δώσατε τά ένδύματά σας είς τήν χυρίαν. *0 
Σίρ Στοδάρτ θέλει άναγνωρίσει τήν ευεργεσίαν σας, 
καί ε*τάς ολίγου ίσως θελετε μάθιι οτι σας ε/^υ· 
μιΐτε ένίοτε ιίς αύτοχράτωρ.

Ιίαραχρήμα ή γυνή έβίήθ^σε τή* νέαν Ά γγλ ίία  
νά ένδυθή τήν άναξυρίδα καί τόν έπενδύτην, άμφό- 
τερ* χρώματος κυανου, προτιμωμινου νπο τής τα·



ξεως ταύτης χοΰ δχλου τ? ; Καντών. Έ πειτα συνάψασα 
τά  μαλλία τής Ά ννη ; ίπ ί τη ; χορούς τή ; χιφαλή; 
τά πιριέβαλι μέ ταινίας προσηρμωσμένας διά καρφί- 
2ων έξ ελεφάντου μέ χονδρού; κόμβου; xoptAiou. 
Έ γώ αύτός κατέλιπον το φράκον μου έντός ιοΰ 
πλοιαρίου, Ινιδύδιν μαχρόν χιτώνα έχ ra rx ir  καί 
έκρυψα τά  μαλλία μου ύπό σκιάδιον σινιχόν ίξ  κχύρου.

Ό  μιτιμφιεσμό; ?/γο έντιλής, χανιις Siv μα; πα- 
ρετήρησι. Ό  πορδμιύς μά; ουνώδιυσεν if ; τήν πβλιν, 
εη ιιτα , δείξας ι? ; ημάς τήν δδον άφοΰ μα ; άποχαιρέ 
τησι πρώτον τόν ήιπάσδημιν.

—  Ηδη ά ; ταχύνωμεν τό βήμα, Άννα. Έ πι,Ιή ' 
ψθητι τοΰ βραχιονός μ#υ.

—  Άνέλαβον τά ; δυνάμιις μου, ειπ ιν αύτή, χ ά 
ρις ι ί ;  οέ δέλω σωβή !

—  Μή μ’ εύχαριστής' άνιυ έμοΰ 6ά ^σο ιίσέτι 
ιύτυχή ; παρά τώ  συζύγφ σου.

Ή  όδό; ^το έρημος. Ήκούαμιν εΰκρινώ; φωνάς 
χαι κραυγάς, άλλά δέν μα ; άνησύχουν, διότι ήσαν 
μεμα/ρυσμέναι.

Κατά τήν στροφήν τινο; μονοπατιού, τό βίαιον 
τοΰ βαδίσματος μου διήγιιρε τήν πιριέργααν Σ'.νου 
τίνός, διιβαίνοντος έκεϊδεν. Προσήλωσε κυρίως τού; 
δρδϊλμούς του «ί; τβΰ; πόδις της συντρόφου μου. 
Φίΰ ! τα πέδιλα της δέν ?)σαν έκ τών ουνήδων εΐ; 
τους πένητας, δ μικρό; αύτή; ποΰ; ούδένα t?ysv 
ύποστή ακρωτηριασμόν. Οί τέσσαρις αύτή; δα-' 
χτυλοι δέν ειχον λυγισδή ΰπό τήν παλάμην του πο
δός, καί ό μέγας δάκτυλο; δέν Σ χημάτιζε τό όςύ, 
οπερ ό Σινικός συρμός άπαιτιΐ. ‘ Η Ά ννα  δέν 
ηίυνήδη *ά μπαχειρισδή τά πέδιλα τή ; συζύγου τοΰ 
πορδμέως.

Αύτός εΐναι, άνέχραξεν ό Σίνης, οστις έκ τοΰ ση
μείου τούτου μα; άνιγνώρισε, καί πάραυτα ήρξατο 
νά τριχη έχρέρων κραυγήν συσσωματώσιω;.

—  Κχαδημίν! είπεν η δυστυχή; γυνή τρέμουσα 
χαί ώχριώ ια.

—  Ό Χ., οχι, ά ; τρέξωμεν !
Αλλ οί πόδες τη; έκλονοϋντο' ήνβγκα’σβην νά τήν 

λάβΐΛ εΐ; τά ; άγκάλα; μου.
‘Η κλαγγή τών όπλων «ροσέβαλεν τά ώττά μου" 

ίτρατιώ τα ι ήχολοΰδουν τά ίχνη μας. Έβλεπον μο· 
λαταΰτα τήν Αγγλικήν λέμβον έπί τοΰ ποταμοΰ, 
καί ινεδαρρυ/όμην, ότε στρέψα; τό βλέμμα μου πρό; 
τα  όπίιω  ειϊα στρατιώτην τή ; έμπροσδοφυλαχή; σπιυ- 
δοντα πρός ήμας. Εδιπλασίασα τήν ταχύτητα τών 
βημάτων μου σρίγγων μετά πλείστη; ρώμης τό πο
λύτιμόν μου φορτίον. Είσήλδα ι ί ;  τό υδωρ, διότι 
η λέμβο; δεν ήδύνστο νά πλησιάση τήν παραλίαν 
χίώρί; νά έξοκείλη· άλλ’ ί  στρατιώτη; μέ ι?χε κα 
ταφδάσει καί μοί διεφισβήτιι τήν γυναίκα, ητις ητον 
ηδη ήμιδανή;. Συγχρόνω; προσεκάλιι καί τβΰ; συν- 
τροφου; του, οι όποιοι έπροχώρουν πανταχόδεν.

‘Οποια στιγμή ί 5 στρατιώτη; έμελλε νά μοΰ ά-
φαρπάση τήν Ά νναν, καί τίποτε, τ ίπ ο τ ε .................
Ω ! έάν . . . Τό έγχιιρίδιον τοΰ Σίρ Στοδάρτ . . . 

Καί ό εχθρό; μου έκυλίσδη έπί τών κυμάτων
Οί ναΰται ήρπασαν τήν γυναίκα κα: άπεμακρύν-

δησαν, διασχιζοντις τά χυματα μέ ταχύτητα πιηνοΰ· 
ή Α»να συνιλβοΰσα ιχίνιι ιό  ^ΐνόμακτρόν ιη ;, χαΐ 
το ιδίχον μου τής άνταπιχρίνιτβ.

Ενώ αυτή έπιβαινι τοΰ βρικίου, ο! στρατιώται 
μ ituρο* βιαίως έπι τή; άχτή;’ άλλ’ αί υβριι; των 
ποσώς δέν μ’ ά*ησχόλουν τ« ου; μον $το προση
λωμένο» πρός τήν βάλασσαν. Τέλος κρότος τηλεβό
λου ιδόνησι ·»ό* άέρα.

, —  Εύχαρίστησον τόν βιόν, Σίρ Στοδάρτ, \ σύζυ
γό; σου ισώδη.

—  Καί ό μέγα; Tier , 6ά σί τιμωρήσιι, άνίχρα- 
ς*ν Μανί'αρΐνος Xdr-Tiov  όστις ΐβάδιζι πλησίον 
μου. Φίΰ, φίλοι μου όχι ό μέγα; Tier, άλλ’ ό κα- 
δηγητής μ’ έτιμώρησιν κατακλιίσα; μ ι έπί κολλά; 
ημέρα; εις τήν ρυλαχήν, β π » ; ό/κρεύωμαι έκεΐ άνέτως 
τήν βΰράνιον Αυτοκρατορίαν καί υποστώ τήν ποινήν 
μιας S ra c  νπννν .

( Εκ τ ίΰ  Γαλλιχοΰ.)
Δ. Κ.

Ο Ι 1 Ι 0 Τ Ρ 0 Π 0 Σ

(Συνίχκα χοί τβλο;, i5i Τ ίΰχβ ; ΙΖ'.)

ΚΕΦ. Γ'.

Τή fraupicv 5 Μαρκέσιος Φοντάζος ιιτέρχηο μνη- 
στήρ εϊ; τόν οΐχον τοΰ Υποκειμένου Γεμαισώνο;.

•Η Βερ5α Γιμαισώνο; ^το εΐχΟιαιτής τήν ηλικίαν. 
Μικρά κατά τό ανάστημα καί χαρίεσαα ει’;  τό άχρον, 
λίαν φ*ι?ρα, άπαδή;, αϋδαδη; εΐ; τόν ΰπέρταιον βαβ- 
μον καί προικισμένη μέ πολλην εύρυναν άν καί ο
λίγον ^ιψοχίνδυνον. Δωδεκαετής ειχε χάοβι τήν μη
τέρα τη ;. Έ κ παιδική; ηλικίας έχουσα χαρακτήρα 
πο»ηρόν καί φι)οκατηγορον, έξουσίαζε τόν πατέρα της 
διά τών πανουργιών της διά \ά τόν έχ>) άχόμη ιΰ - 
πειδή καί τυφλόν ιίς  όλα; τάς διλήσει; τ η ;.— Οί φί
λοι τοΰ ‘Υποκόμητβ; Γεμαισώνο; δέν έροβ5ΰντο νά 
διηγώ'ται ενώπιον τή ; δΰγα-^ό; του άσεμνους μό- 
6ους, ή δέ Βέρδα άπεδιίκνυι διά τοΰ πονηρού καΐ 
κακεντρεχούς μειδιάματό; της, ή ιόρυία χβί ή χά
ρις τή ; δεά; αύτή; διεφημίζοντο καί ι{; τήν αυλήν. 
Έχει ήχουέ τ ι ;  τάς ταχ ιιας καί ζωηρά; άπαντή»εΐ| 
αυτή;, κβί τοΰ; δηκχιχοΰ; λόγους τη ; καί πολλοί ιύ- 
γέ»εϊ; έβήρευον τήν εύτβχίαν νά τήν λάβωσι συζυ- 
γον. Ά λ λ ’ ή προπιτή; νιάνις ήγάπα πρό παντό; άλ
λου τήν έλευδιρίαν τη ;, καί, διέπουοα τά τοΰ πατρφου 
οίκου καιά τήν φαντασίαν της, ένομίζιτο ιΰδαΐμών, 
καί δέν ι ιχ ι  τ ι νά έπιδυμήσξ. Αί ΐδιοτροπίαι βμως 
τοΰ Μαρκισίου Φοντάνζου ιΐχβν διιγήριι τήν προσο
χήν της. Κατ’ άρχάς έγέλβσιν δίαν τ| έδιηγήδησαν

τα συμβάντα το«, άιιοτόμους πράζιις του χαί 
τ·ϋ ; ^ ιμ ίασμιΰς τ»«, άλλά κατόπην ηύχαριστιΐτο  
άνιπαισδήτως νά συλλογίζεται αυτόν μέ ήδονικον τινα 
τρόπον. —  Κατόκην συνυπαντήδη καί μετά τοδ Μαρ- 
χισίου, τόν όποιον ευρε καλοί χα;α«τήρ«; καί εύ- 
ιιδή εις τό άχρον.

—  Α γαπητό; σύζυγος δά ηναι, έλεγε μ ιτά  φαι- 
δρότητο;. Ά χ  άν ή'μουν γυνή τςυ πώ ; ηδελι μέ δια- 
σχιδαζει . . . »  θά  τοΰ έβαλα τό φόρεμα άναποδα, 
τόν πΐλον άνεστραμένον, τά πέδιλα ιις  τόν κόλπον 
τόν λαβακον ιίς  τό πινάκιον του, καί τήν ©ενακην του 
άναποδογυρισμένην. θ α  τόν χατέπειδα ότι ειχε δειπνή
σει ένώ ^το νηστικός, καί Οτι πρέπει νά πλαγιάζΐ) τήν 
ώραν όποΰ άλλοι ίξηπνοΰν. Θά ήμην τέλος πάντων 
απόλυτος κυρίαρχη; ι ί ;  τόν οΐχον του καδώ; καί έίώ , 
διότι όταν ιΐναι κανεΐ; ρ£μβό; δέν εξουσιάζει τίποτε.

Κ ϊί άναμιμνησχομένη τάς ιδιοτροπίας τοΰ Φονταζου 
έγέλα . .  . έςίχαρδίζετο. ‘Υπό τόν χοΰ* όμω; τ^ϋ γ ι 
λωτος τούτου ΰπικρίπτετο βλάστημα «πουδ^ίου Ερω
τος. Διά ταΰτα ή Βέρδα ησδάνδη χρυφίαν χαράν, ό ιι 
πρωίαν τινα έ πατήρ της ιή ά<ήγγειλε ότι διεννοεΐτο 
νά τήν υπανδρευση μετά τοϋ Μαρκισίου.

Είπέ με κόρη μου είλιχρινώ;· σέ προξενίΐ φόβον 
νά ΰπανδρευδής τοσοΰτον ριμβόν; τήν ήρώτησιν έ 
‘ Υποκόμης Γεμαισών.

—  νΩ ! οχι, άπεκρίδη σταδερώς ή νιδνίς.
—  Α ί καλά ! ή υπόδισις είναι τελειώμε<η* μετά 

δεκαπέντι ήμέρας δελει; γίνει Μαρκισία Φοντάζου,— 
Πραγματικώς μετά τρεΐς ήμέρας, ό Μαρκέσιος, μή 
εΐδώ» άκριβώς πρός, ποίαν ώμίλει, συνδιελέγιτο μετά 
τή ; Βέρδας, ήτις διασκέδαζε πολΰ μέ τόν ρεμβόν 
χαρακτήρα τοΰ μέλλοντος συζύγου τη ;. Οτε δε *ι 
αήλΟεν ιίς  τόν οίκον τοΰ Φοντάζου, ουϊος πολλά ό 
λίγον παρετήρησε άν μνηστή του ητο νέα, ή γραία, 
άν ητο ώραία ή δυσειδής, χρώματο; ξανθοΟ ή ©αιοΰ 
Ένυμφεύιτο διά νά λυτρώση τόν δειόν του άπό προσ
βολήν τινα άποπληξία;. αύτή ^τον ή κυρία αίτια 
τοΰ γάμου του, διά δέ τά κατόπιν, ό Φοντάζο; υ
πέρ καπνοΰ Ιδ ιττ ι τό πηδάλιον. ’ Αν δέλετι, έσυλλο. 
γ ίζ ιτο  ένίοτε, οτι οί Γεμεσώνες κατήγοντο έξ ιύγε- 
νών, ^σαν πλούσιοι ώς ό Κροΐσσος, και φίλοι τοΰ Μαρ- 
χεσίου Νέον. Δεκαπέντε ημέρα; βραδύτερον, καδώ; 
τό είχε προειπει έ ‘Υποκόμης Σεμαισών, ή Βέρδα 
υπανδρεύεται τόν Μ ιρκέσιον Φοντάζον, άλλ/ό γάμος 
ουτος έξέπληξε σφόδρα καί τήν αύλήν καί τήν πόλιν.

—  ‘Ο Φοντάζος νυμφεύιται* καταλαμβάνετε τ ί 
Ιχει νά είπή τοΰτο; ίλεγον τινές.

—  Ά λλά τί διάβολον δά τόν κάμη ή Κυρία Σε- 
μαισώνος αύτό* τόν φρενοβλαβή, ήρώτων cl άλ/οι.

— θ ά  τόν χάμει, κύριον, ’Ιππότην τοϋ τάγμα
τος τοΰ ΣγάναρέΛου. (I )

—  Ζήτω λοιπόν 6 Φοντάζος !

( \ )  Ύ πο  τό δνομα τούτου υπάρχει ή yratazi 
τοϋ Μο.Ι.Ιιέρου χωμωΰία, επιγραψθ[ΐέη\ Σγαναρέ.Ι- 
Λος, fj ό κατα φαντασίαν  . . .  Μ.

—  Ζήτω i  Φοντάζος !
Καί άφδονία γέλωτος έπήρχετο ι ϊ ;  τοΰς πβραιτί- 

οου; νέους γελώντας άπό τοΰδε τό σχοτκνον μέλ
λον τοΰ ταλαίπωρου Μαρχι*ίου.

Ά λλ ’ είς τό πρόσωπόν έκείνου οΰτε ίχνος γέλω 
τος έφαίνετο τότε.

Άποσυρδεί; εσπέραν τ(να εί; τόν νυμφικόν θάλα
μον, άφ ου δπέφερε καδ’ ολην τήν ημέραν έκιίνήν 
άτρυτοκς κόπους, ίβάδιζε μέ κατεσπιυσμένον βήμα, 
τύπτων τό μέτωπόν του, ώς άν έζήτει νά επινόησή 
μέσον τ ι ωφέλιμον διά νά συμβιβάσω πλέον περί τής 
γυναικός του ώ ; βυτη νά μήν υπήρχε πλέον είς τόν 
κόσμον. Αίφνης δ Φοντάζος έστάβη καί

—  Τό μέσον έφευρέβη! ε ιπ εν .”
*Επί μίαν ώ ραν έζήτει, ό,τι ε ϊ; άλλο; ήδελε εΰρει 

άναμφιβόλω; έν μια ϊτιγμή.^Ευχαριστηθεί; διά τήν 
ικανότητά τ ίυ ,  ΐκάδησε πλησίον βερμασμένη; τινός 
γωνίας, έσταύρωσε τά; χ ιΐρα ; έπί τοΰ στήδβυς του, 
έχίνησε πρός τά έμπρός τό κάτω χείλος του, καί έ- 
βύβισε κα! αύτά τά ώ ια  του είς ριμβασμούς. ‘Η Βέρ- 
θα ε?χι κατακλινδει.’· Παρετήρει δέ προσεκτική διά 
τής άκρας τοΰ όφδαλμοΰ τόν σύζυγόν της. Ισο'<ς 
μάλιστα ηρχ'σε νά ευρίσκη, ότι ό Φοντάζος τό ειχε 
παραχαλάσει μέ τού; ^εμβασμού; του.

—  Αί λοιπόν! τί σκέπτεσδε κύριε ; εψυδύρισεν ή 
Ξανδή νιάνις έκβαλοΰσα ολίγον Ιξω τήν κεφαλήν . , .

Ή  Ιρώτησις αυτη έμεινεν άνευ άπαντήσεως.
— Κύριε . . . κύριι, έπανέλαβε μεγαλοφωνως ή 

Μαρχεσία, τ ί σκέπτεσαι λοιπόν;
—  Τίποτε, άπεκρίδη άποτόμως δ Φοντάζος.
—  "Ω ! τοϋτο τό συμπαιραίνει τις ιύκόλως, e(*t 

χακεντρεχώς ή νενυμφευμένη.
‘Ο Μαρκέσιος εμεινιν άπαδής, καί άπικρίθη.
—  Διά τί πραγμα δέλετε νά σκείδώ, κυρία;
—  Ά λλά  διά νά πλαγιάσετε κύριι.
—  Έ πλάγιασ*.
—- Έπάνω ιίς  ε» δρονίον;
—  Αφ»ΰ ύμιΐς έχοιμασδι εις τήν χλίνην μου . . . 
‘ Η δυίτυ^ή ; νεάνις ποτέ δέν έδύνατο νά πιριμίνιρ

μίαν τοιαύτην ιδιοτροπίαν.
Ά ς  μή ύπανδρευβώμιν λοιπόν! έκραύγασε μετά 

προσπεποιημένη; φωνής ή Βέρδα.
—  Κατά δυστυχίαν είμεδα παραπολΰ ΰπανδριυμέ- 

νοι, άπεκρίδη ό Φοντάζος καί άνιστέναξι.
—  Μή λ έγ ιτ ι ίά  παραηολίι, κύριε.
Μή λαβ»ΰσα ούδεμίαν άπάντησιν ή Βίρδα, Ι^όμισε

πρό; στ ιγμήν ότι δ Μαρχέσιος έχοιματο' άλλ αίφνης 
τόν βλέπιι στριφόμινον ώς άν έζήτει χαλλιτέρας δέ- 
σιν διά νά κατακλιδή.

—  Μήπως δέν ήμπορΰτε νά κοιμηδήτΐ έπάνω είς 
αύτό τό 6poyi0v ; τόν ήρώτησε μ ί συγκινητικήν φωνήν.

—  Κοιμώμα1 έζ έναντία; δαυμάσια.
—  Μήιτω; κύριι ^χ£τε τό ιδίωμα νά ψιύδισδε;
—  Καδώ; όλος ό κόσμο;· μήτε πολΰ μήτε ολίγον.
—  Μέ άπατατε κύριε. Νομίζετε, φαίνεται, ότι ή «- 

ποριΐτε νά ιυρητι έπάνωμου όλα τοΰ χόσμου τα ε- 
λαττώμαΊα · . .

—  Δέν «ννοώ τοΰτο κυρία , . .



—  Ά λλά  .τί άλλο έννοειτε τότε χυριι;
—  ’Εννοώ χυρία . . :  έ»νοώ, ότι άδιχως εΐσθαι γο

νή μου.
Ή  χυρία Σιμασώνος έμόρρασεν ολίγο», χαί άπε- 

χρίθη ξηρώς.
—  Καί έγώ *ύριε έννοώ, ότι σα; αρμόζει νά εί- 

• θε άνήρ μου,
—  Δέν si<at αΰτή ή γνώμη μου.
—  Είναι ή ίδ.χή μου.
—  Τότε λοιπόν ά ; μή δμιλώμεν πλέον περί αυτοΰ 

ιοΰ αντικειμένου. Καλήν νύχτα χυρία.
—  Καλήν νύχτα κύριε.
Καί ή ΒερΟα έδυθίοθη έχ νέου ιίς τό εξ ήμιτυβίου 

προσχεράλβιό» της.

ΚΕΦ. Δ ’.

Μέχρι τ ί ;  επαύριον αί άγχάλαι τοΰ Ά χρίως i-  
βέρμα*ο» τή» Βερθαν, Ά ν  θέλετε, χαι ό Φίντάζος έ* 
χοιμήθη έπί τοΰ θρονιού του, άλλ ουτος δέ< έχοιματο 
. . . . ώνειροπώλει.

Ά ν  λοιπόν! ειπεν ή ωραία ©ί/υπνος τό π?<«1 τρί 
βουσα τοΰς όρθα'μούς της: Εισθε βύχαΓΐ"τημ*νος σύ
ζυγέ μου άπό τόν γάμον

—  Μάλιστα, κυρία.
—  Άμή άν είπής εγώ . . . ’Εμαγεύδην Σας βεβ?ί«.
—  Επερίμενον Χυρία άνυπομόνως τήν έγερσίν σου, 

*ΐπε μετά σοβαρότ/ιτο; ό Φοντάζο;, χωρίς νά πα- 
ρατηρήσ») τά σχωπτικάν μειδίαμα τή ; Κυράς.

—  Καί διατί χυριε;
—  Διά νά σέ άρήσω τήν υγείαν.
—  Δια νά μέ άρήσης τήν υγείαν! ύπέλαβε·/ ή Μαρ-

χιέία  έκθαμβος χαί σχεδόν άγήσυ'/ος . . . .  τοπΰτα
λοιπόν κύριε συλλογίζεσθαι:

—  Μάλιστα . . . .  άπά χθες ή άπόρασίς μου I- 
γείνεν . . . άρήνω σήμερον τήν Γαλλίαν.

—  Ά λ λ ’ ιίπήτε με λοιπόν ότι δεν ΙνυμρεύΟην ριμ· 
βάν, άλλ’ έντελώς φρενοβλαβή άνθρωπο*.

—  Ειπήτε μάλλον κυρία, ότι ύπανδρεύθητε ε<α, 
οστις άποστρέρεται τάν γάμον . . .

Πώς λοιπόν τότε κύριε μέ ένυμρεύθης;
—  Διότι μ’ έβίασαν !
—  Σέ έβίασαν ! ιδού πάλν καί εν άλλο. . . Καί 

ποιος σέ έβίαιε κύριε νά μέ νυμρευθής;
—  Α ί  καλά! ό θειος μου, ό λυσσασμένος εκείνος 

Μαρκέσιος Νιόν, οστις μέ τάς ρωνάς του χαί μέ τάς 
αποπληξίας του. μέ ?ιάζει νά μή χάμω τίποτε άλλο 
είμή άνοησίαν.

—  ‘Η λέξις είναι αμφίβολος δι’ έμέ, ΰπέλαβεν τρα 
γέω ς ή Μαρκεσια.

—  Έ  λέξις tba i αληθές. Διά ν’ άπορύγω λοιπό» 
τά νέα τεχνάσματα τοΰ θείου μου, άναχωρώ σή 
μερον είς τήν ’Ιταλίαν . . . Καί άμα ευγω είς τάν 
μεγάλον δρόμον, πρέπει νά Ιχη τις πτερά διά νά μέ 
®θάση.

—  Μέ παραιτειτε λοιπόν κατά τοιοΰτον τρόπον;
—  Διατί παραπο/εΐσθε κυρία; Σδς άρίνω τό όνο

μά μου τό όποιον αξίζει χαλήτερα άπο παντός άλλου,

τήν etxta* μου, τούς ανθρώπους μου καί τό ήμισ» 
τών εισοδημάτων μου.

—  Ό χ ι >ύρι», δχι . . . Δεν δέχομαι τήν έλεημο- 
συνην σας· άπεκρίθη μέ υπεροψίαν έκείνη. Έ χ ω  χάρις 
τώ θ ε ώ ! τύχην ανεξάρτητον, καί άροΰ ημείς ά»3- 
χωρησετε $ ι ι  τήν ’Ιταλίαν, θά ΰπάγω χαί έγώ νά 
χλειοθώ είς τό χτήμα τοΰ πατρός μου- χα ι’ αύτόν τόν 
τρόπον θέλω υπεχρυ^ει κοί τοο; έμπαΐγμούς τού
του; χαί τάς ύβρεις έκείων.

—  Αι χυρία άν σόίς ήχουε τ ώ ρ α  κ α ν ί ί ς ,  ήθελε  
ι ί π ε ί  ότ ι ε ίναι ή π ρ ώ τη  Φορά, όποΰ σύζυγος  άρήνει 
την  γ υ ν α ίκ α  του  τή* επαύριον τ ώ ν  γ ά μ ω ν τ ο υ !  . . .
Αν τό όποιον χάμω έγώ, τά έχαμον, τόσοι άλλοι 

προ εμοΰ, καί διά ταΰτα δέν είναι άπορ'ας άξιον· 
είναι μάλιστα άξιόλογον πραγμα πιστεύσατέ μι . . . 
άλλως τε δέν λέγετε οτι είμαι, ίόιότροποί, όδεν, χαί 
άν άχουσωσι τήν αίρνήδιον άναχωρησίν μου, 6ά γε- 
λάσωσι οι έμέ καί θα /υπηθώσι δι’ δμας. Τετέλεσται. .

Είς τούς λόγου; τούτους ύπήρχεν είδος τι άπλό- 
τητος ή όποια άρώπλισε τήν Μαρχεσίαν . . . Ιρριψε 
^λοσσυράν βλέμμα έκί τοΰ συζύγου της, χαί εΰρεν εϊς 
αύτον παν ο, τ ι άπαιτιΐτα ι διά / ά/αιρέ;η χαί ν’ άγα- 
πηθή τις, μ’ ο/ας τ ις  ιδιοτροπίας του- τοΰτο δέ τήν 
έπανέρερεν εις αιοΟήαατχ πλήοη φιλανθρωπίας,

—  Ε μπρο;! διιννοήθη· άς προσπαθήσωμεν νά νΐ- 
κησοιμεν τό ρα/τασιώ§<ς αύτό πνεΰμα, «I πε φ ι λ ο - 
στόογω; πράς τςν Μαρκήσιον

— ίν μέ άρήητε κύριε, παρατηρήτατέ με.
—  Πράς τί καλόν;

.f * i t  , .
—  ίσω ς  ευρετε ετα/ω «ου ναο ιν  τινα;
—  i-α; ειπον ποτε το εναντίον; . . .
—  Γις οιδε αν τά πρόιωπόν μου δέν σας. εύ»ρε-

ιτή  διόλου !
—  Τίποτε δέν μέ ευαρεστεί χυρία.
«■■ Δεν ήθίλησατε πάλ,ίν νά μέ έγκ^ρδιώσιτε’ ύπο- 

μονη. Εντούτοί, ή'εύρεις, κύριε, ότι μ’ εΰρίαχουν ώ 
ραίαν, ώραιωτάτην;

—  Κχουν βεβαίως διχαιο».
—  Μέ ί ’ ιιον τοΰτο συχνάχις . . . συχνότατα
—  Εκαμον κάλλιστα, ά/ οα; εΰηρέ'τ» τούτο.
— Μάθετε, κύριε, πράς τούτοις οτι πολλάκις ήρνή- 

δην νά ΰπανδρευθφ . . . διότι . . .
— Ε ίχετι άδικον.
—  Ενω ύμας, κύριε, σάς έόέχθη/ άμεσως μετά

Χ’ ρά?·
—  Καχώ; έκάμιτε.
—  Αρχίζω νά τά πιστεύω.
—  ‘ Η χαλή ώ^α !
—  Καί ήξιύρετε διατί χαί μόνον σας Ιδωσα τήν 

προτίμησίν ;
—  Ό χι μά την πί^τη μου !
—  θέλετε νά σας τό είπώ ;
—  Άδιάφορον . . .
—  A? καλά ! διότι Σα; εύρηκα χαλάν κύριε. Τβΰ. 

τα είποΰσα ή μικρά Μαρχεσία ήτον ευάρεστος πολύ. 
Ο Φοντάνζος όμως δέν τήν παριτήρησιν διόδου

—  Τίποτε δέν μέ άποχρίνεσθ* χύριι ; τάν ήρώ- 
τη^ε ίλέ σοβαρόν ήθος.

—  ΑΠ τ ι θέλιτ* νά σας άποχριθώ κυρία ; περίΙ 
όρεξεως ούδείς λόγος. . .

—  Τ ί  άληθε’α, κύριε, μέ μετβχειρίζιβθε σχεδ;ν 
ώς άν ένυμφεύεβθι χαμμίαν δϋσιιδή . . . άλλά μή νο- 
μίσητε δτι τοΰτο δέλει μεταβάλει τούς μαύρους χαί 
μεγάλου; όρθαλμούς μου . . ή τά< λεπτάς χαί λευχάς 
χεΐρας μου . .

—  Άλλά καί πάλιν σας λέγω ? τ', μ’ ένδιαφέριι 
τοΰτο ; διέκοψεν αύτήν ιίπώ< ό Μαρχέσιος όρ'/η- 
τιχώς.

—  ! χύριε ! εισθι άνάξιος! έχρ'ίύγασεν ή νεά- 
νις κλαίουσα άπά πείσμα' καί διά ταΰτα οα; έμπο- 
δίζω νά λέγετε παν ό,τι μέ δυσαρεστεϊ . . .

—  Αί ! διάβολε, άλλ' ό γάμος χυρία δέν . . .
—  Αί καλά ! μάθετε λοιπά·/, κύριε, ότι είμαι δ 

λη γυνή σας, έπανέλαβε μετά καραρορας ή Κυρίο.
—  ΑΠ νά ίδώμε» . . .
— Καί θά μέ λατριύΐτε κύριε . . .
Έξεκαρδίίθη γελών δ Φοντάνζος.
—  Καί νά *ας είπώ χαί τά πλέον περίεργον ; θά 

μέ κλέψετε κύριε.
—  Έντίμως χυρία σάς λέγω, ότι εοδε τρελλή , . .
—  Τοΰτο άποδίίχνυει, ότι δέν πρέπει νά έγω . 

μεν τά ούτά έλατώματα διά νά έ-νοούμιθα . . .
—  Ά ς  τελιιώ^ωμεν παραχαλώ ΰπέλαβεν ό Μαρχέ 

βίος ερεΟισδεις* καιρός νά τελειώσωμιν τήν γιλοΐα·/ 
ταύτη» συζήτησιν. Τά ώρολόγιον σημαίνει εννέα (ό 
ρας, καί κατά τήν μεσημβρίαν θέλω άρήσει τάν οί 
κον τοΰτον . . . ‘ Ι 'γ ια ίν ιτ ι χυρία.

— ‘Υγιαίνετε κύριε, ΰπέλαβεν ή Κυρία Σεμαΐ- 
οώνος καταπνίξαια τόν λυγμόν της.. ‘Ο Φοντάνζο; 
δέν τήν ήχουσε . . . έοήμα»ε τόν κώδωνα χαί ή θα 
λαμηπόλος τής Μαρκεσίας έ®άνη.

—  ‘Ο Κύριος εξύπνησιν ; ήρώτησεν αυτη έκθαμ
βος βλέπουσα τά» κύριον της βαδίζοντα Ισπευμένως.

—  Πώς παραξενεύεσαι, διότι δέν έκοιμι/,θη*;
Ή  θαλαμηπόλος δέν ήξευρε τ ί νά στυχασθ^.
—  ’Εδώ είναι ό 1 Ιερώνυμος ; έξηκολούθησεν ό 

Μαρχέσιος^
—  Μάλιστα χυριε,
— Καλά . . .  καί τβΰτο ιΐπώ/ ό Μαρχέσιος έ 

ξήλθεν.
—  Ά  ! πτοτ/ή μου Μαριέττη ! ειπεν ή κυρία με 

λυπηρόν ΰρος. ‘Η Μαριέττβ έστράοη πράς τήν κυρίαν, 
τής οποίας τά πρόσωπον έβράχη άπά δάκρυα.

—  Παναγία μου ! έκραύγασε' πόσον ώχρά εΐσθε !
Ά  ! άν ή-ευρες όποιαν νύχτα έπέρασα ! έψιθύρισεν

ή νεάνις ΰψώσχσα τούς όρθαλμούς της πρός^τάν ού 
ρανόν τ ις  κλίνης της, δεν ήμπορεΐς νά πιστεύσης. . .

‘ Η Μαριέττα τότε έμαθε -ά  πάντα.
—  Άρήσατέ τον, άρήσατέ τον κυρία μου, 0ά ελθη 

καί ή ίδιχή μου βιιρά . . .
—  ‘ Ο θεός νά ϋχουσ»; τήν ρωνήν σου Μαριέττα ! 

διότι αισθάνομαι ότι λατρεύω αύτόν τόν διάβολον 
Φοντάνζο».

Καθώς προεΐπεν, ό Μαρκέϊίος εΐχε μελετήσει τόν 
•χοπόν του. Μ ιτ’ όλίγας ώρας αί όδοιποριχαί προ- 
πβρασχευαί έτοιμααθησαν, κ«ί αί ύποθέσεις του έτι*

λείωσαν. Έγραψε» είς τ ίν  θειον τ«υ οτι άνεγώρει διά 
τή·/ ’Ιταλίαν, καί τάν παρεχάλει νά ρροντιζη περί 
τή, κυρίας Σεμανσώνοο. Έ ξ άλλου μέρους αύτή έγρα
ψε προς τάν πατέρα τη :, καί τώ άνήγγειλεν ότι ά- 
νεχώρει διά τά είς Βερρύ κτήμα των. Πιρί τήν με
σημβρίαν δύο ταχυδρομικοί άμαξοι Γιταντο είς τήν 
αυλήν τοΰ οίκου. Δί ένάς σημείου τοΰ έπιστάτου ‘ Ιε
ρωνύμου αι αμαξαι έπροχώρη*αν μέχρι τής κλίμα* 
χος, ό δέ Μαρχέοος χαί ή γυνη του εύρέδησαν ό ιίς 
ίπέ<αντι τοΰ άλ*ου.

—  Κατίυόδιον ! χύριι είιτεν ή νεάνις ριπτομένη 
έ/τά; τής άμάξης τη;.

—  Κατεκόδιον ! χυρία έπανέλαβεν ό Φοντάνζος 
πηδήσας είς τήν ίδιχήν του.

‘Ο .'Ιερώνυμος είχε ρθά^ει είς τόν άνώτατον βαθ
μόν τής απορίας.

Αί μάστιγες τών αμαξηλατών έχίνήΟησαν συγ. 
χρο*ως, χα: ώς ά/ ΰπήρ·/ον δύο Ούραι εί; τόν οίχον 
τοΰ Μαρχεσίου, αι δύο. αμαξαι άν.εχώρησαν κατά τό» 
αύτάν κϊΐρόν.

‘ Η μίοι διευδύνδη πρό; δεξιά- ή δέ άλλη πρός τ ' 
αντίστρορον μέρος, Εί'τε ίξ  ιδιοτροπίας, είτε έπειδή 
είχε» αλλάξει σχέδιο·/, ό Φοντάνζος έστρεψε τά νώ
τα πράς τήν Ιταλίαν, καί οί Γπποι του έτρεχον μέ 
τά τέσσαρα πράς τήν Γερμανίαν. ‘Η κυρία όμως, 
πιστή εις τους λ ό γ ο τ / (; έρθασεν είς Βερρύ

Οί κάτοικοι τής Βερσαλίας, οίτινες ίχνηλατοΰ» 
πάντοτε τά σχανδαλώδη συμβεβηχότα, έλεγον τά μυ» 
ρία διά τάν γάμον τοΰ Μαρχεσίου.

ΚΕΦ. Ε'.

Έ ν ετος παρήΛ0εν άπό τής έποχής έχείνης . . . 
ό δέ λε'.ποτάκτης σύζυγος οβτε ήχούσθη.

—  Άληθ·.νά ! ειπεν μίαν έσπέραν ό Κ. Σολάνγχος 
εισερχόμενος παρά τη Κυρία Δουβαρ^ύ, έρχομαι νά 
σάς δώσω μίαν καλή» είδησιν.

—  Τ ί τρέχει ; ήρώτησαν μετά περιιργιίας οί πε- 
ρίξίτώτες.

—  ‘Ο Φοντάνζος επανήλθε.
—  Αδύνατον !
—  Καλέ ήλθε οα; λέγω' δέν ε?vat πέντε λεπτά ό

που τά» άπήντησα.
—  Ζήτω ! ζήτω ! ύπέλαβον άδοντες οί αύλικοί τής 

ωραίας κομήισης. ‘Ο Φοντάνζος εύρίσκεται ένταΰ- 
θα, άς γιλάσωμϊν . . . ά» τουλάχιστον δέν τοΰ ’ξα* 
νακαταβή εΐς τήν κεραλήν, νά οοΰ δώση καμμιάν σπα
θί άν'.

τ— Δέν τό πιστεύω ποτέ, άπεκρίθη δ τελευταίος 
ουτος· τώρα πλέον δέν ψάλλω είμή τά σκώμματα τά 
όποια κάμω κατ’ αύτοΰ, και προσέχω πολύ ότα» 
ομιλώ περί τής άξίας του.

—  Ά  ! καί πώς τόν ηυρες αύτόν τόν καλόν Μαρ- 
κέσιον ;

—  Είναι καθώς |τον καί πριν νυμριυθή.
—  Τάν «πλησίασες ;
—  Ό χ ι' ήτο σχεπασμένος μέ τό έπανωρόριόν τ·ι>
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καί επεριπάτει καδώς έχιίνους ο ίιινις φοβοΰντα; μή 
άνακαλυφ θώ σι.

—  Μά τήν άλήθειαν τό πιστεύωμεν. Φοβείται μή 
βυναπαντήση τήν γυναίκα του. ‘ Η ταλαίπωρος γυνή 
του τόσον πολύ τον έφόβισε έκ προοιμίων τοΰ γάμου, 
ωστε δ Φοντάνζος έτρεχεν άκαταπαΰοτως εν έτος. 
Έ τρεχε καί όταν ακόμη τόν άπήντησεν ό Σολάνγιος 
έτρεχεν, καί θά τρέχη πάντοτε πότε δλίγον πότε πο
λύ, καθώς τόν Περιπλανώμενον 'Ιουδαίον, ώστε ή 
Κυρία δέν Θέλει δ^νηδή ποτέ νά τόν άπαντήσι;

—  Τί Ιγινεν ή Κ»ρία Σεμαισών άληδινά ; ήρώτη- 
σεν ή εΰνοουαένη κακεντρενώς πώς. ‘ Η Δουβαρρύ
■* / * ' . ι»ειχε σύστημα να μή στινοχωρειται ποτε, οταν την 

ίιεσκέδαζον δμιλοΰντες περί της μικρά; Μαρκεσία:.
—  Εΰρίσκεται πάντοτε τεδαμμε»η είς τό εις Βερ- 

ρύ χτΐμά της.
—  Πώς ! άκόμη δέν Ιπαρηγορήδη διά την άναχώ 

ρησιν τοΰ απίστου ; ήρώτησεν ίπιβυύλω; ή Δουβαρρύ.
—  Προσμείνατε δά ολίγον κόμησσα' έξεδλίφδη.
—  Ά  ! ναι . · . έλησυόνησα · . .
Κατά τό μεσονύκτιον τής επαύριον τή; ημέρα; καδ' 

ην Ιλαβε χώραν ή παρούσα σκηνή, δ Φιιντάνζος εί- 
σήρχετο είς τόν χορόν τοΰ δεάτρου. ’ ϋ το  πάντοτε δ 
αύτός. Διηγκώνιζε τούς καλητέρους φίλους του χω 
ρίς νά τούς άναγνωρίζη, καί έχαιρε'τα εύμενώ; άν- 
θρώπους τούς οποίους δέν εΐχεν ίδεϊ ποτέ. Τ ί Ικαμεν 
ο Μαρκέσιος έν μέσω έχείνου τοΰ δμίλου τών προσω- 
πιδοφώρων καί μεταμορφωμένων ; ώνειροπόλει. Διατί 
ήλδεν είς τό δέατρον ; οΰδ αύτός ήξευρε. Τό όνομά 
ίου διέτρεχεν όλων τά χείλη, καί τό οημεΐον κατά 
τοΰ δποίου εξετόξευεν έκαστος τάς δρασυτε'ρας προσ 
βολάς, ήτον αύτός. Διεσκέδαζον άξιόλογα συρίζοντές 
τον, ώς έκαστος εύκόλως έννοεΐ, καί έκαστος τών 
προσωπιδοφόρων διαβαίνων έ»ώπιόν του, έξήμεσεν 
χείμα^ον σκωμμα'των. Ά λ λ ’ δ άπαδής Φοντάνζο; 
άπηξίου ν’ άποκριδή.

Αίφνης μία προσωπίς έπεσεν έπ αύτβϋ, καί λα 
βοΰσα τόν βραχίονα του, έκραύγασιν μετά τρεμού- 
οης φωνής. , .  .

—  Διά τό όνομα του δεοΰ ! σώσατε με κύριε σώ 
σατέ με !

—  Καί άπό ποιον; ή;ώτησεν δ Μαρκέσιος.
—  Άπό αύτόν τόν άνθρωπον, όστις μέ καταδιώ 

κει καί μέ υβρίζει.
Καί ή προσωπίς υπέδειξε διά τοΰ δακτύλου άλλην 

προσωπίδα μαυρην ύψηλοΰ αναστήματος, καί τής ο
ποίας οί δφδαλμοί έσπίνδηροβόλουν ώς δύο φλόγες.

Προκειμένου λόγου νά δείξη δ Φοντάνζος τήν άν. 
δρίαν του, οί ρεμβασμοί άφήνοντο κατά μέρος. Ό 
δεν καί άπήντησε πρός τήν έπικαλουμέ»ην τήν βοή. 
θειάν του.

—  ‘ Βσυχα'σατε κυρία, είσθε υπό τήν σκέπην 
μου . . . Δέν θέλει σας κάμει κανείς υβριν τινα.

—  Ά  ! Ά  ! προστατεύεται τάς κυρίας, είπεν ή 
μαύρη προσωπίς προχωρίσασα τολμηρώς . . . Μέχρι 
τής σήμερον ένόμιζα οτι ή κυριωτίρα σας Ινασχό- 
λ/,σις ήτο νά μετράτε τάς μυίας καΐ ν ’ άεροβατή- 
ιε  .  . . .

—  'Εχω καί δευτέραν ένασχόλησιν κύριε, άπικρί' 
δη δ Μαρκέσιος, καί θέλω λογίζιοθαι ευτυχής άν σάς 
τήν μάδω. . 1

—  Ά  ! άληδινά ; . . χαί ποίαν ; . .
—  Νά τιμωρώ τούς αύθάδεις οΓηνες καταδώκουν 

τάς γυναίκας.
—  Ό  Κύριος είναι λοιπόν ίκβνός νά μάχεται 6· 

πέρ τής ήδικής;
—  Είμαι ικανός καί διά ραπίσματα, χυριε, οταν 

τά αξίζει τ ις . Καί τοΰτο ειπών δ Φοντάνζος, εξέβα
λε μ ετ ’ έπιτηδειότητος τό προσωπεΐον τοΰ άγνωστου, 
καί τώ Ιρ^ιψε κατά πρόσωπόν ιό  χειρόκτιον . . . . 
Ανεγνωρυε δέ πάραυτα ενα τών σωματοφυλάκων τοϋ 
βασιλέω;, χημιζόμενον μεγάλως διά τά φίλερι πνεΰμα 
τουκαί τήν κακήν του διάδεοιν.

—  θ ίλ ετε  μέ δώσιι λόγον διά τοϋτο κύριε.
—  ‘Οπόταν άγατατε . . .
—  Τώρα αμέσως . . .
—  Πολύβιαστικός εΐσδαι κύριε* αδριον το πρωί.
—  Αυριον, ειτω .
—  Εις ποιον μέρο; ;
—  Είς τήν δδόν μου, ή είς τήν ύμετέραν, αν ή με. 

τάδεσις σας στενάχωρη . . .
—  Η ; τ ά ς  εΕ ώρας τό πρωί.
—  Είς τάς τέσσαρας, άν ΐγείρεσδε πρωί.
Διαρκούσης τής σκηνής τούτης ερυδρά πρ·<:ωπίς ί *

στηρίζετο έπί τοϋ βραχίονος του λυτρωτοΰ της πα
γωμένη υπό τοΰ τρόμου.

Α ! κύριε τί έκαμα ! έψιθόρισεν, καί τ ! δά συλ- 
λογίζεσδε άρά γε δί εμέ ;

—  Οτι συλλογίζεται τις περί εντίμου γυναικός, 
ητις ζητεί προστασίαν άπό έντιμον ανδρα, κατά τών 
βαναυσων τρόπων τινός άχρείου.

—  Ά λλά , μονομαχία, κύριε, μονομαχία ! . .
—  Α ι!  καλά! κυρία, ή μονομαχίο θέλει Ικ- 

τελεσδή, υπάρχει τίποτε άπλούστερον τουτου ;  ιίς 
πεντε λεπτά ή υπόδεσις δέλει λάβει πέρας.

—  Ά λλ  έκδέτετε τήν ζωήν σας.
Εις τάς λέξεις ταύτας ένυπήρχεν ίγκάρδιος φωνή.
Ησυ/ άσατε κυρία, καί δ σωματοφύλαξ ‘Ροβι- 

νέττος δέν θέλει φονεύσει ποτέ τόν Μαρκεσίον Φον- 
τάνζον καί έπειτα έστω καί τόν έφόνευε τ ι κακόν 
μέγα τάχα ε ίνα ι;

‘ Η Προσωπίς ώχρίασι, έσφιγξε τήν χεΐρα τοΰ 
Μαρκεσίου φιλοστόργως καί —  Ώ μήν όμϊλήτε ουτω . 
είπε. . . άν ήξεύρετε τ ί κακόν μέ προξενείτε ! . .

— Ποΰ θέλετε νά σας οδηγήσω κυρία ; ήρώτησεν δ 
Φοντάζος χωρίς νά προσέξη είς τήν ταραχήν καί 
τάς τελευταίας λέξεις τής συντρόφου του.

—  Βίς τήν οικίαν μου.
V ρ  Ο »»— Εχετε αμαςαν;

—  Μάλιστα. '
—  Ά γωμεν λοιπόν.
Είς τήν δύραν τοΰ θεάτρου ή άγνωστος ε&ρε τή» 

αμαξάν της τήν εΐχ ιν ύπ’ ένοίκιον, ήτο δέ κομψή. Έ - 
πέβη έντός αυτής, κ«ί είπεν εις τόν Μαρκέσιον, ότι 
μή Ιχουσα πλέον τ ι νά φοβήται, δήν ήδελι νά τον 
έμποδίσ)) τής δδου του, άφήνουοα «υτόν νά τήν σο-

νοδευίή (ίέχρι τοΰ οικοο τής. ‘Ο Φοντάζος ητο συνει- 
βισμένος νά πείθεται έν τοιαύτη περιπτώσει, [*ή ων 
woλί> ϊκδοτος είς έρωτικάς σχέσεις. ‘Υπέκλινε λοιπόν 
και έτοιμάζετο νά ν’ άναχωρήση οπότε ή προσωπίς τώ 
ίτε ΐν ι τήν χεΐρα καί έπρίσδεσε. Εύχβριστώ κύριε, εύ 
χαριστώ !

Ώ  ! δέ* θέλω λησμονήσει ποτέ ό,τι έκάμετε ύπ?ρ 
έμοΰ, άλλά σας παρακαλώ ιστέ σώφρων άν σας έπηρ- 
χετο δυστύχημά τι ήδελον άποδάνει. —  Άκουσιως 
δ Φοντάνγιος έδεσε τά χείλη του έπί τής βεβλη· 
μενης είς χειρόκτιον χειρός τής αγνώστου, ή ιις έ
θλιψε τήν ιδίχήν του, καί παρευδύ; σχεδόν τητθάνΟη 
άγνωστον θέρμην' ή καρδια του έκλονίσδη άκόμη 
πλειότερον κατά τήν πρόσψαυσιν τής χειρός ταύτης 
έπί τών χιιλέων του. 'Ευειδή όμως ή θύρις έκλείσδη, 
δ αμαξηλάτη; έκτύπησε τούς ίππους, καί δ ρεμβός μας, 
όλος σκοτισμένος, έμεινεν έν τώ μέσω τής όδοΰ, μή 
οκεφδείς νά μάδη πρός ποία» μέρος διευθύνετο ή γυνή 
τή» όποιαν είχε προστατεύσει.

Περί τά ; εξ ώρας τής πρωίας τής επαύριον, ό Φον 
τάνζος έβύίισε τό ξίφος του εις τόν βραχίονα τοϋ 
’Ροβίνου του, καί άφοΰ δ»ξεπεραιώδη καί ή 5πόθισΐς 
αυτη, επανήλθε σώος καί υγιής είς τόν οίκον του.

Μά τήν πίστίν μου! έ^εγεν δ Μαρκέσιος μακρύ- 
νων τού; λόγους του, ήδυνάμην νά φονευδώ άπά αύτόν 
τάν διαβολοροβίνέττον, διά μίαν γυναίκα τήν δποίαν 
δέν γνωρίζω. ’Οφείλω νά όμολογήσω οτι είμαι γε 
λοίος άνθρωπος.

Ταΰτα έσυλλογίζετο, δπόταν Ιλαβε εν γραμμάτιον 
περιέχον τά έξεις-

« Ευλογητός δ θεός ! δέν έπληγώδητε ! Ά φ ιέ '
» οωσα τό έπίλοιπον τής νυκτό; ύπέρ ύμών δεομένη 
» δέλω διέλδει τό έπίλοιπον μέρος τής ζ&ιής μου ά 
» ναμνησκομένη τήν διαγωγήν σας . . .  εύχαοιστώ. 
‘Υγιαίνετε. »

—  Είναι έμπαδής γυνή, διενοιίτο δ Μαρκέσιος.
“Ο,τι εφοβεΐτο πρό παντός άλλου δ Μαρκέσιος 

ήτον ή άφιξις τής Κυρίας Σεμεσώνος . . . "Οδεν καί 
έγραψε πρός τόν Υποκόμητα ότι ήτον έτοιμος νά πα 
ραγωρήση τόν οίκον του είς τήν δυγατέρα του, άν τόν 
έπροτίμα άπό παν άλλο, άλλ’ έπί συμφωνία, νά μή 
τόν κατοίκηση μετ’ ούτοϋ ‘Ο ‘ Γποκόμης δέν κατε- 
δέχδη ν’ άπαντήση είς τήν αυθάδη ταύτην έπιστολήν, 
δ δέ Φοντάνγος μή άκούων πλέον νά γίνεται λόγος 
περί τής οΰογίνεια ; τής γυναικός του, άφοΰ ήκουσε 
τά μύρια ύπό τοΰ δείου του, ήκολούδησε τόν αύτόν 
τρόπον ζωής.

Τώ συνεβαινεν έν τούτοις έν'οτε, νά ρίπτη ίν 
βλέμμα πλήρες δελγήτρου έπί τής έπιστολής τής 
έρυδρας προσωπίδος. Τάν ώδήγει τότε είς τοΰτο πε 
ριέργεια ;  τόν ώδήγει ή άνάμνησις τή; βερμώδους έν 
τυπώσεως, τήν δποίαν εΐ^ε δοκιμάσει είς τήν δύραν 
τοΰ θεάτρου ; οί ιδιότροποι δέν είται διόλου περίεργοι, 
θά είπήτε άλλά δύνανται νά γείνωσιν έρωτόληπτοι.

ΚΕΦ. ΣΤ'.

Μίαν πρωίαν Ιλοβεν δ Φοντάνλος εν γραμμάτιον 
διαλαμβάνον τάδε.

« Ένδυμήσδε άκόμα τήν έρυθράν προηωπίδα τοΰ 
» χοροΰ τοΰ δεάτρου ; άν τήν ένδυμήσθε εΰρεθήτε 
• κατά τό μεσονύκτιον είς τό έπάνω μέρος τοΰ Ξενο- 
» δοχείου Βρινβιλλιέ έκε? δέλει σας περιμένει μία 
» αμαξα. Είπήτ3 είς τόν αμαξηλάτην αύτάς τάς δύο 
η λέξεις · «ρυδροΰν καί μέλαν » καί άν δέν σας φέρη 
» είς τόν Παράδεισον, δέν έχετε τούλάχιστοο νά φ ο - 

β βήσδε διά τήν Κόλασιν. ■
—  ’Ιδού μοναδικόν πράγμα, διενοήθη δ Φοντάνζος 

Αι καλά ! δέλω υπάγει’ 6έλω μάλιστα νά ίδώ ά* έμο- 
νουιάχησα δικαίως προπολλοϋ δέν παρατηρώ διόλου 
τάς γυναίκας' ό θεός θελει μέ τιμωρήσει άν δέν πα
ρατηρήσω καί έκείνην ητις έγραψε αυτό τά γραμ
μάτιον I

Κατά τήν προσδιορισδεΐσαν ώραν ό Μαρχέσιος έ- 
πήγεν είς τό επάνω μέρος τοΰ Ξενοδοχείου Βρΐ<βιλ- 
λιέ . . . Μία άμαξα Γστατο βήματά τινα παρέκει . . . 
Είπεν είς τον αμαξηλάτην τάς δύο συμφωνηθείσας λέ» 
ξ ιις  δ δέ χωρίς νά κι-ηδή τής έδρας του, τώ  έκαμε 
σημεΐον ν’ άναβή έπί τής άυάξης, καί μετ’ δλίγον ή 
άμαξα έστάδη ενώπιον δύρας, πενίχρας έξωτερικώς 
φαινομένης. Μόλι; δ ήρω; μα; έδεσε τάν πόδα είς τήν 
γήν, καί ιδού γυνή τις έχουσα τήν κεφαλήν κεκα- 
λυμένην διακριτικώς άπό πλατείαν κορδύλην, τώ  είπε 
σιγανή τή φωνή.

— Άκολούδεί με.
Ό  Μαρχέσιος ύπήκουσε, χ.αί μετά σύντομον όδσι- 

πορίαν διά κλίμακος άμυδρώ; φωτιζσμένης, είσήλδεν 
εί; μικράν «ίδουϊα< συσκευασμένην μεδ’ άιλότητος. 
"βν δείπνον ήτον έτοιμον έπί τής τραπέζης ύπήρχον 
δύο παροψίδες.

—  Διάβολε! διενοήβη ή κυρία τοΰ οίκου γνωρίζϊται 
άμέσως. . .  τά έχει όλα κανονικά. . . .

—  Τώρα άμέσως έρχεται ή κυρία είπεν ή μυσ 
τηριώδης Ίρ ις  καί έχάδη.

Ό  Μαρκέσιος εξέβαλε τά έπανωφόριόν του. Ποτέ 
ίσως δ άνεψιάς τοΰ Μαρκεσίου Νιόν δέν υπήρξε τοσοΰ
τον χαρίεις. Άνεσκήωσεν επιμελώς ενα τών βοσ
τρύχων τή ; διαπασδείσης φενάκης του, έτίναξε μέ 
πολλήν άκρίοειαν τά Ιμπροσδεν μέρος τοΰ ύποκαμί- 
σου του καί έπαρετήρησεν έντός τοΰ καδρέπτου τά 
πρόσωπόν του.

Ό  Φοντάνζος τής έσπέρας ταύτης δέν ώμοίαζε 
βεβαίως διόλου τάν Φοντάνζον τάν δποΐον παρετήσα- 
μεν είς τάς άρχάς τοΰ διηγήματος μας. Εύχαρισ· 
τηδείς λοιπόν διά τή* ώραίαν μορφήν του, έκάδησε 
καί έπρόσμενε.

Αίφνης ή δύρα ήνοίχδη, κα! ή έρυθρα προσωπίς 
ίβάνη, ώς είς τάν χορόν τοΰ θεάτρου μέ δύο άλλας 
κυρίας.

—  Εύγνωμονώ διότι ήλθατε κύριε, είπεν ή άγνω
στο; βήματα τινά καθήσασα μακράν τοΰ Μαρκεσίιυ.

— Έ γ ώ  κυρία όφείλω νά σας εύχαριστήσω διότι 
μ' έπροσκαλέσατε.



Είς τάς λέξιις -ιαύτβς περιείχετο έλαστικότης 
«ρωτοτρο ποιας.

Τό προσκλητήριό» μου ίσως σάς έξεπληξι κύρ ιι;
—̂  Τίποτε δεν μ' εκπλήττει κυρία. Ε?«εν ό Φον- 

τάν^,ο;’ ή δέ φράιις του βυτη ητο» ολη ύπά τή» χυ- 
ρΐ·τητα τώ» ^εμβασμών.

—  Γνωρίζετε xύρ:c ότι ή εί; τό θέατρον συνέν- 
τευξίς μας εμπεριέχει μοναδικότητα ;

—  ’Αληθινά; ίσως.
—  Δ;θτι τέλος πάντων έξεδέσατε τήν ζωήν σας είς 

κινδυνβν δί εμέ τή» όποαν δέν γνωρίζετε, καί διά νά 
μη συμφωνήσω μέ τήν καλή» ίοέαν οτι πάτα γυνή I 
χει τήν αξίαν τη :, δέν δύναμαι νά «ίπω οτι ό Φον 
τάνζο- Ινιχηίη άπο τ ύ; ώρα ο;ς οφθαλμούς μου . . .

Αί λέξεις ουται έπρθίάλ3υν βεβαίως- ιγχώμιόν τι 
άλλ’ ό Μ αρκέσιος έσιώπηιε.

—  Λιήλδον μ ίΐν  νύ*.τα π-ήρη αγωνίας μ ίτ ΐ τον 
χορον εκείνον, £πα»έλιβϊ με διαηεραστικόν τόνον to 
Δομίνον, μήπω; άμφιβάλλιτε περί τούτου κύριε ;

—  Διόλου χόρια.
—  Είπήτε λοιπόν κύριε ότι ή άναιιθησία είναι τό 

μεγαλήτερον τών άμαοτηματω», χαΐ δέ/ ήθελον διά 
τίποτε νά μέ τήν έπιβάλλωσι.

—  Σάς νομί'ω  τήν εύαισ3ητοτε; αν τών γυναικών, 
πιστεύσατε με κυρία . . .

Ούϊ*ίς κακεντρεχής αι’νίγμός ένυπήρξεν, εις τούς 
λόγ^υ; τούτους, καθόσον αφορά τά άντιχείμενον τη: 
σ j ν 3: at λ έ ζ ε oi; των.

—  Εύχαριστεισδι νά δειπνήσετε μετ’ έμοΰ; ήρώ
τησεν ή προσωπίς.

—  Έ ξ όλης καρδίας.
—  Κα3ήσατε λοιαόν έχει. —  Καί ο Μαρχέσιος 

ίκάδησε πα^ά τη τραπέζη.
—  Δέν έχβάλλετε τό ποοσωπείόν σας; et «εν.
—  Ό /j.
—  Δ ια τ ί;
—  Δ οχι πρέπα ν’ αναχώρησειε ένπΰδεν χωρίο 

να γνωρίσετε τά πρόσωπόν μου.
—  Δ'.αοολϊ 1 εψιδυρισιν ό Φοντάνζος δυσάρεστη· 

δεις* έπεδύμουν νά τό Βω.
—  Δέν αμφιβάλλω περί τούτου, άλλ’ «ν τούτοις 

δελω μενει προσωπιδοφόρος' αύταί εΐναι αί σομφω- 
>’.at μου.

—  ,Επρεπε λοιπόν νά με τά γράψετε καί αύτό 
σήμερον τά πρωί.

—  Καί άν σας τά έγραφα ήρ·/εσδε ;
—  Μάλιστα, βεβαίως, χωρίς κάμμίαν άμφ.βολίαν.
—  Αληδινά ; ήρώτησεν ή προσωπίς μέ ©ω»ήν 

πλήρη αμφιβολίας.
—  Σας βε5α'.ώ ώς άληίέστατον τοΰτο. ‘Ορκίζομαι.
—  Σάς ευχαριστώ λοιπόν διά τήν άπάντησίν σας.
—  Α ! θιλ ίτε  λοιπόν μέ συγχωρήσει νά σάς κάμω 

μιαν έρώτησ ν ; ύπέλαβεν ό Φοντάνζος.
—  Κα! χιλίας, αν δελετε.
—  Τότε είπήτε μοι τις είσθε.
Μόνον ό Μαρκέσιος δύναται νά πράξη μίαν τοιαύ

την πρώτη; τάξεως αδιακρισίαν.
—  Είμαι γυνή, άπεκρίδη ή άγνωστος γιλώσα.

—  Τό γνωρίζω.
—  ’Αληθινά ; . . . Παράδοξον! . . ,
— Καί διατί παράδοξον;
—  Διότι δέ* ήτο παράξενον μέ τόν ^εμβόν νοΰν 

σα.,, να με εκλαβητε ως ενα των σωματοφυλάκων του 
Βασιλεως . . . ώς τόν ‘Ροβίνέττο» δ^λαϊή.

—  Ά  ! μέ περιπαίζετε κυρία.
—  Διόλου κύριε.

Πώς λοιπόν γνωρίζετε ou et μα ι ρεμβός;
—  Καί δεν εϋγαίνετε Ιξω νά «κούβετε νά τά ψάλ

λουν μέ τά τύμπανα ;
Οφείλω να οάς ομολογήσω κυρία, oxt τοΰτο 

με εύχαριστεί είς τό άχρον. άπεκρίδη μετά πεισμονής 
ό Φοντάνζος.

Γό πιστεύω, διότι σάς συγχωρεί νά λέγητε 
ο,τι δέλετε καΐ νά πράττετε όμοίως.

—  Αληδινά ; Οτα» λοιπόν έχη οΰτω τά πράγμα,
σάς παρακαλώ νά έκβαλλητε τό προσωπιίον.................
τοτε ήΟελον πραξει τουλάχιστον σωστόν ^εμβασμόν.

Καί ο Μαρχέσιος έτεινε τήν χεΐρα διά νά πιάση 
τάν ταλαίπωρον λύχον.

— Πρός τι νά έκβάλλω τά προσωπείο»; άπεκρίδη 
η προσωπίς χαμήλωσα τήν φωνήν. Είτε νέα είτε 
γραία είμαι, όεν θά μέ παρατηρήσετε.

Νουί,ετε λοιπόν 3τι είμαι τοφλός ;
Οχι, αλλ ηξεύρω δτι εΐσθί ρεμβό< . . . τού- 

τέστι δέν γνωρίζετε τά άντικείμενα ατινα σάς π«ρι· 
στοιχοΰν, καί διά τοΰτο εισδε ανίκανος νά τ*  έχτι~ 
μάτε, οίαδήποτε καί άν ή*αι ή άξια των . . ι

Αύιής τ ις  ιδίας εϊσδε ; Αί καλά ! δοκιμάσατε 
με λοιπόν ! . . .

Βραδύτερβν, ίσως . . .
‘Ο Φοντάνζος δέν ώνειροπώλει πλέον.
—  Ας ίδωμεν, ας έξετασωμεν τά πράγμα είπε. 

Αν η?δε ωραία, τ ις  ή ανάγκη νά κρύπτεσδε ύπό τό 
οχληρόν αύτό προσωπείον ;

Καί τίς σάς είπε κύριε ότι ε?μαι ώραία ;
—  Διιβολε ! άλλ ’ έγώ ο ίδιος.
—  Καί πού μέ ιδετε : ήρώτησεν ή ποοσωπίς μέ 

είδός τι ανησυχίας.
—  Εις κάνέν μέρος . . .  Άλλά λαμβάνοιν τις τήν 

χιϊρα τής γυναικός, δύναται άμέσως νά εtjiyj άν rj<ai 
νέα καΐ ώραία.

== *0 άνδρωπος του οποίου ή κυρία ένασχάλησις 
εΐναι ο ερως . . . σύμρημι. ’Αλλ’ «ίς ύμάς τό πράγμοι 
αλάσσει* άν πιστεύσωμεν μάλιστα εν ανέκδοτον τά 
όποιον διηγούνται παντοΰ . . .

=  Καμμιαν άνόητονιστορίαν πάλιν. . . .
= : Α ! περι τουτου μόνη ή Κυρία Φοντάνζου 

έδύνατο νά μάς πληροφορήση . . . περι τη ; πρώτης 
σκηνή: οηλαδή, ήτις διήλδεν εις ενα νυμφικόν δάλαμο» 
μεταξύ εκείνης xai υμών . . .

=  θέλετε νά εΐ,τήτε τήν νύκτα τών γόμων μου ;
=  Σύ ειπας !
=  Αύτό Ιγινίν έδώ *αί δεκαοκτώ μήνας . . . Πώς! 

γΐ/εται .λόγος άχόμη πιρί τούτου ; . . . . Δέ» δύναμαι 
να ευχαριστήσω κατά τοΰτο τό εφευρετικόν πνεΰμα

τών κυοίων αύτών τής αύλής. Συναναστρίφεσδι λοιπόν 
μέ αυτούς ;

—  Ό χι, είμαι έηαρχιώτις.
—  Ά λ η δ ινά  ; . . · δι^γηδήτέ μοι λοιπόν τήν ιστο

ρίαν σας . . .
—  Μέ αίαν συμφωνίαν . . .  να με δι·ογτ)9ήτε 

υμείς τήν ϊδικνί» σας . . . το» γάμο* σας δηλονότι . . .
—  Άφοΰ τήν ήξεύρετε . . .  _
—  "Οταν τήν ακούσω άπά ύμάς, δά ήναι περιερ-Ι 

γοτέρα.
—  Έ στω ' ή συμφωνία συμφωνία.
Καί μετά μικρόν δισταγμόν η προιωπις όπελαβ^

φαιδρώς. Α ρχίζω .
Είμαι νέα· περί τούτου ολων αι γνώμαι σϋναόουν' 

ώραία διά τούς μέν, άσημίς βιά τους άλλους εΧ.ω 
εύφυίαν κατά τό λέγει ν τών πρώτων' είμαι άνόητος 
κατά τά λεγειν τώ# δευτέρων είμαι έπαρχκύ.ις ή 
οίκογένειά μου κατάγεται έξ «ύγενών είμαι νέα με
γαλη; καταστάσεως. __ .

‘Η μελαγχολία κα! ή άπομόνωσις μέ^προςε^ουν 
φρίκην. Και διά τοΰτβ μίαν ώραί*ν πρωίαν προρα- 
σισδίϊσα οτι έπιδυμώ νά έπισκεφθώ_ μίαν^ δείαν μςυ, 
άνεχώρησα διά Παρισίους. Αύτή είναι ή ιστορία μ^υ 
καθώ; βλέπετε είναι σύντομος . . .

—  Καΐ άτελειωτος . . .
—  Διατ ί  ;
—  Έλησμονήσατε τό σημαντικώτερον.
—  Τίποτ» δέ* έλτ,ιμόνησα.
—  Έλησμονήιατε, μάλιστα’ διότι άγνοώ ακόμη 

άν ή νέα έπαρχιώτις είναι νεανις γυνή ή χήρα.
‘ Η προσωπίς ώχρίασεν έκ νέου.
—  Είμαι άνύπανδρος κύριε. ^
—  Αύτό τά προτέρημα δέν τό έχω έγώ πλέον.
—  Ά ν  πιστϊύσωμεν τά χρονικά, ή Κυρία Φι» 

τάνζου είναι γυ ή σας είς τόσον μακράν βαθμόν, ώ ιΐν
δεν εΐσδε σχεδόν σύζυγος της . . .

—  Καδ’ αύτά τά τ ίΰ  γάμου ετίλεσθησχν ολως οιο
λοίί σχεδόν.

Έγελασεν ί) πρισωπις.
—  Ή  δέ ίδική σ ας  ίστορία κύριε ;
—  Εΐναι παράλογος.
—  Εξ έναντίας είναι ώραία' είπήτε την.
—  ΆφοΟ τά άπαιτεϊτε, ακούσατε την. ^
Κανώς υμείς είμαι καί έγώ νέος *αΐ ολων αί 

γνώμαι συ*αδουν π·ρΐ τούτου, οια νά μεταχ-ΐρι* ώ| 
τή» έκΦρασίν σας . . .  ’Ας αφήσαμε» κατά μέρος τ̂α 
πιρ ί τοΰ προσώπου μου, τά όποιον 8 i, είναι ουτε 
ώραίον ούτε άσχημο» . . .  ας ελδωμεν εις το ή ικον 
μέρος . . . έχω τό προτέρημα νά θεωρώμαι φιλοσοφος 
ή τριλλός κατά τήν μάλλον ή ηιτον επιείκειαν των

ανθρώπων. t e r .
Είπήτε εις ε-α σώφρονχ' ό Φοντάνζος ρεμεα-,ει

δέλει σάς άποχριθή' τόσον -καλήτιρον οπ^ΰ δεν Οά βλέ
πει ο υ τε 'ά ς  άφροσύνα; ούτε τά βάσανα τής ά-θρω-j 
πότητος. Είπήτε εις ε»α των άνοητων τής Βερσαλ-] 
λίας- ό Φοντάνζος £εμβαζ:ι . . .κ α ί θέλει κραυγάσει 
τ ί αμαρτία! ό.τοΰ δέν θά γί/.ά Οιά τά γελοία η τά 
σκάνδαλα της αύλής. Καΐ έπειδή οί ανόητοι πλειονο

ψηφούν χατά γενικήν ίδι’α* είμαι κβτηγορητέος· επειδή 
ομως αί άφροσύναι καΐ τά. βάσανα τής άνθρωποτητος 
ύπερτεροΰν πολύ πλειότερον τούς άνεητους, τιαρηγο· 
ροΰμαι καί έγώ χα! ^ιμβάζω.

Διά νά σάς διηγηθώ τάς φαντασίας, τάς ιδιοτρο* 
πίας του ταλαίπωρου αύτοΰ Μαρκεσίου, θέλω εκτανδί 

Iπολύ. Καί επειτα δέν είναι γνωσταί είς όλον τόν κό 
σμον ; άς περιορισδώμεν λοιπόν ιίς  τήν σπουδαιοτέραν 
άληδώς πραξιν τή ; ζω ίς  του.

Ό  Φοντάνζος ένυμφεύθη τήν xuptav Βέδαν Σεμαν- 
σώνος τήν εσπέραν μιάς τρίτη:, καί τή* πρωίαν τής 
τετάρτης, άφοΰ διήλθεν ολην τήν νύκτα καθήμενος 

I έπί τοϋ θρονίου του άνεχώρησε διά τήν Γερμανίαν.
—  Ιίαί πώς ό Κ. Φοντάνζος ν άναχωρήσ^ τόσον 

ταχέως.
—* Διότι ό γάμος τώ έφαίνετο όχληράς, χαί διότι ή 

Κυρία Σεμανσώνο; δέν τόν εύηρέστει διόλου.
—  Καί διατί ή Κυρία Σεμανσώνο; νά μή τάν ευά

ρεστή διόλου ;
—  Μά τήν πίστην του ! δέν ήξίύρει.
—  Τή» λέγουν ώραίαν. . .
—  Τιμίως σα; λέγω, δτι δέν έκαμε ούδεμίαν πα* 

ρατήρη:ιν εί; τοΰτο. Ά ;α  ρέσατε λοιπόν αύτά τ ο 
προ.σωπείον, έπανέλαβε* ό Μαρκέοιο;.

—  'Α ! πάλιν τά ίδια κοπανίζεταε . . . Μάθετε κύ
ριε ότι άδίχως χάνετε τούς λόγους σας. Δέν δελω 
συγκατανεύσει ποτέ.

‘ Ο όρμοδός ουτος άσυναρτήτω* έρεσχελιών κατε. 
πλήγωσε τόν Φοντάνζον. Τό άληδές ομως είναι οτι 
&υτος Ιγνώριζί τ.ο>ΰ χαλά τί εκαμε.

—  Είναι έςώρας είπεν ή «ροσωπίς, καιρός νά άνα- 
χωρήιητε.

—  Άπό τώ ία  ! ύπέλαβεν ό Φοντάνζος.
—  Πώς άπό τώ .α  ! άρκετά δι/ίρκεσε» ή έπισχε· 

ψίς σας.
—  Καί μολαταύτα έγώ δέν |·χω καμμίαν επιθυ

μίαν νά σά; ά^ήσω.
—  Γινεσδε χαί κόλαξ >ύριε ; μόνον αυτό τά ε 

λάττωμα σά; έλειπε καί ίδ^ύ τά άπηλαύσατε !
—  Είμαι ειλικρινής Κυρία.
— Ά  ! πρός θεοΰ ! ονομάζετε με κυρίαν. Λοιπόν 

δέν φεύγετε ; έχραύγα^εν ή προσωπίς βλέπουσα τόν 
Φοντάνζον μή κινούμενον. Σάς έπαναλαμβάνω- είναι 
καιρός.

—  Τ ί βλάπτει !
—  0:Λουν είπεί ότι εμει^α κατ’ ιδιοτροπίαν.
—  Ά λλ ’ έγώ, κύριε, δύναμαι νά σάς είπώ οτι σά; 

έκράτησα άπό ιδιοτροπίαν ; εμπρός ! φύγετε.
—  Καμμίαν ώοαν άχόμη ; ύπέλαβεν μεδ’ ίκευτί- 

| χης φωνής ό Μορχεσιος.
—  Μήτε μίαν στιγμή* . · . Μάθετε κύριε, οτι ή 

έλιυδεοία μου είναι άπηγορευμένος καρπός.
—  Κάμετε πολύ χαλά.
—  Τί άνθρωπος! . . . Άκόμη αιιαξ ucHs'S » ύ : ’« 

οτι εις έπίτροπ^ς τόν οποίον έχω μέ είναι άνυκο»ορ3ς.
—  "Εχω δυστυχώς τοιοΰτο» ενα θειον !

I —  Καί δά είναι βέβαια Άργος πολΰόμματος.. . .



—  TJ έμαντεύσατε, καί μάλιστα χαθω5 τό Κ.| 
Νιόν ίσ τ ις  δέν σέ νυμφεύει ποτέ «κουσίως!

—· Πρόκειται να μα? άδειάζετι τόν -τόπον.
Αφοΰ χο απαιτείται χυρία, ειπεν εγειρόμενος έ 

Μαρχέοιος ύπαχούω.
—  "Ωρα χαλή I
—  Θά σας έπανίδω χουλάγισχον:• I *- ’—  Ισω ς. . .
—  Δέν παραδέχομαι αΰτήν τήν λεζεν χυρία. Καί 

ό Φονιάνγιος έπανεκαδησε μετά θάρρος.·
—  Πώ; ί έξανακαδήσατε χΰριι |
—  Οΰτω άπατεϊται.

Ουτω απαιτείται ! δά μ ’ εξηγήσετε zupii τι 
έννοει τοΰτο ;

Τοΰτο εννοεί χυρία, ότι προτιμώ νά οα; βλέπω 
ολην την νύκτα όργισμέ*ην χατ’ έμοΰ, παρά W ο α ; 
άρήσω απελπισμένος. "Οταν δέλετε νά μέ διώξετε 
ϋποσχεδήτε με τουλάχιστον δτι θέλω σας έπανίδει.

—  Σας τ4 υπόσχομαι. Κοθε ευχαριστημένος ;
—  θ ά  γίνη τούτο ταχέως ;Vf—  Ισω ; . . .
—  Α ! παλιν χυρία αΰτήν τήν χαχήν λέξιν !
—  Καί αν έ’λεγα μετά εξ μήνας, ; . . θα  άνιχω- 

ρείτε έπι τέλους, ηρωτησεν ή πρωσωπίς άνυπόμονος.
—  Μάλιστα κυρία αναχωρώ.
—  Ωρα χαλή !
Ό  Φοντάνζος οιευθύνετο ηδη πρός τήν δύραν, 

δπότε ή νεα'νις έπρόσθεσε.
Αληθηνα, έχω μίαν παράκλησιν νά σας χάμω

Καί χ ιλία ; άν δέλετε ! άνεκραύγασε δ Μαρκέ- 
σιο:, κσί δί ενός πηδήματος έπανευρεδη είς τήν θέσιν 
του. Ω ! έμιλησατε I όμιλήσατε χυρία, ο,τι χαί άν μέ 
διατάξατε 6έλω υπακούσει.

Πρώτον μέν, δέν θέλετε εξετάσει νά μάθετε 
διαπιοας οδοΰ σα; Ιφερον ένταϋδα κατόπιν τουτου δέν 
δέλετε παρατηρήσει τόν αριθμό» τή ; οικίας ταύτη;· 
δέν θβλετε έρωτήσει τίποτε τάν αμαξηλάτην περί τή ; 
α.α®ξ*)? ητις σας περιμένει κάτω διά νά σας έπανα- 
φέρη είς τό οίκημά σας. αύριον δέν δέλιτε ζητήσει 
καμμίαν πληροφορίαν διά τήν έρυθρά» προσωπίδα μέ 
τό υπόσχεσθε κύριε;

—  Σα; τά ομνύω.
—  ‘Ω; Φοντάνζος;
—  Φοντάνζος.
—  Πολύ καλά ! .  . τώρα φύγετε.
Ό  Μαρκέσιος ήσπάσδη έκ νέου τήν χειρα ητις τώ 

προσεφερθη, άνεστέναξε, καί ελαβε σκυθρωπά; τόν δρό
μον τής θύρας. ’Έ πειτα σταδείς, ώ ; άν ιδ6'« τ ι; λαμ
πρά νά τώ έπήλδι, έπανήλδε, καί άπετόλμησε νά 
είπη αύτήν μόνον τήν λέξιν.

—  Κυρία.
—  Κύριε . . .
—  Ευχαριστήσατε' με τούλάχιστον.
—  Δ ια τ ί;
—  ΑΠ διότι έτρύπησα μέ το ξΐφός μου τόν βρα

χίονα τοΰ ‘Ροβιννέττου.
—  Καί πρά τριών δέν το εχαμα ;
—  ”Α ! ναι, έλησμόνησα.

Τοΰτο $τον ίδιοτροκία ίχ  προμελέτης* ή προσωπίς 
τό έννόησε.

τελειώσουν αύταί αί ψ ίύτ ιχα ι άναχωρή· 
aeic οα( ; ηρωτησε τέλος μέ φεονήν έμφαίνουσαν δυ
σαρέσκειαν, ητις είτε αληθή;, cite προσπεποιημένη, 
έξέπληξε τον Μαρκέσιον.

Αναχωρώ, κυρία, αναχωρώ, έψιδόρισε μέ πόνον 
ψυχής καί ίχάδη.

Μετά ταΰτα η άγνωστος έχάδισεν όνειροπωλοΰσα, 
καί χωρίς να έκβάλη τά προσωπειόν της, έδεσε τήν 
χειρα έπί τή; κεφαλή; της, άπότε αίφνη; έλαφράν κτύ- 
πημα πρά; τά Τμέρος τή ; δόρα; έπέσυρε τή» προσοχήν 
τη ; . . .  Οί οφδαλμοί της έσπινδηροβόλησαν, ή καρδία 
της έκτυπα δυνατά, ενεκα τή ; υπερβολικής γαρα; της. 
Ό  σιγανός κτύπος έπανελήφθη πολλάχις· ώχρίασεν ή 
προσωπίς,

—  Τίς ε ίνα ι; ήρώτησε.
— Ε γώ ! άπεκρίδη μία φωνή πολΰ γνωσχή είς

αύτήν.
Ά  ! αΰτήν τήν φοράν, τό πραγμα χαταντα άνϋπό- 

ρορον μέ παροργίζετε πολύ χύρι*.
—  Ακούσατε με πρώτον.
—  Τί έχετε νά μέ «ίπήτε ;
—  Τότε άφήσετε' με νά είσέλδω.
—  Νά κάμετε τ ι ;
—  Να λαβω το έπανωφόριόν μου.
‘Η προσωπίς ήρχισε νά γελα.
1 Πώ; ! αφησετε κύριε το έπανωφόριόν σας κα* 

6ώ; δ ’Ιωσήφ ; . . .
—  Μεταξύ εκείνου καί έμοΰ υπάρχει κυρία κάποια 

διαφορά.
—  Είοδε βέβαιος ·
—  Βεβαιότατος· διότι έκεΐνος άφηνε τά έπανωφό- 

ριόν του διά νά μήν άφήσι  ̂ τήν χαρδίαν του, έγώ όμως 
άφήνω καί τά δύο.

—  Καί δέλετε νά τά έχαναλάβετε χαί τά  δύο ;
Ηξευρετβ χαλώ; οτι δέν δέλω έπαναλάβει είμή

τό a.Llo.
— Έ λα , είσελθε.
‘Ο Μαρκέσιος ωφεληθείς διά τής άδειας, έλαβε το 

έπανωφόριόν του, καί άφοΰ άνεστέναξε μυριάκις εξήλθε 
διά νά μήν έπανέλδη πλέον . . . χατά τά έπίλοιπον τής 
νυκτός τούλάχιστον.

ΚΕΦ. X.

Ό  Φοντάνζος δεν έκοιμήδη διόλου. Άνυπομόνως 
περιέμενε τήν ήμέραν, έλπίζων νά λ ά β ^ α μ μ ία »  νέαν 
είδησιν τής περί τής άγνωστου· άλλ ’ ή προσδοκία του 
«πέβη ματαία. ‘Υπήγαινε, έκάδητο, έγείρετο, υποκι
νούμενος υπό αίοδήματος τό όποιο* δέν έξωμολογεΐτο 
είς κανένα. Διηυποέπιζι τήν αμαξάν του, έτοιμο; ν’ 
άναχωρήση, έκυλίετο έντός αύτής χραυγάζων καί 
στελλών είς κόρακας τοΰς άνδρώπους του. Ό  Φον- 
τάζος δέν έκυριιιίετο πλέον δπό τών υπερβολικών 
έκείνων ^εμβαομών, οίτινες άφήνουν ησυχον έκαστον 
πλησίον τοΰ Ιρωτος, μή διεγείροντος είς τήν καρδίαν 
μήτε »υγχίνησι; μήτι πόδεν. Έ τρεχε πρός ε"»α σκο.

χόν’ ή φαντασία του τόν έκαμε νά φθάνη είς τό μέρος | 
τών συμβεβηκότων καί τή ; ίδανικότητος, έν ένί λόγω 
{ Φοντάνζος ητβν έρωτόλ^πτος.

Πολλαί ήμεραι παρήλθον, χωρίς ή προσωπίς νά 
τώ γράψνι τ ι' δ Μαρκέσιος ευρίσκετο είς τά ; όδύνας. 
Κατά τά διάστημα τών ημερών αΰτών ήγόρασε τρει; 
άμάξας, επτά ίππους, παρήγγειλε δέκα φορέματα, 
έδοκίμασεν έπί τή ; κεφαλής του δέκα φενάκας, καί 
έχασε τρεΐ; χιλιάδας λουδοβίκια είς τό παιγνίδιον' 
όλα δέ ταΰτα έχαμνε διά νά περισπά τόν νοΰν του.

‘Ο Μαρκέσιος ΰπέφιρε δανατηφόρως καί έν τούτοι; 
έχραύγαζε μετ’ ανησυχίας.

—  Φθάνει μόνον νά μή λάβη τήν ιδέαν ή κυρία 
Σεμανσώνο; νά άφήση τό Βι^ρύ. Α ! οταν συλλογι- 
σδώ τοΰτο, τρελλαίνομαι.

‘Η προσωπίς τέλος πάντων διέκοψε τήν σιωπήν.
Μίαν πρωίαν έγερδείς ά Φοντάνζος, λαμβάνει τήν 

έπομένην έπιστολήν, φέρουσαν τήν σφραγίδα τοϋ Τ α - 
χυδρομιίου τής Τούρς.

» Είμαι φυλακισμένη . . . .  “Αν δ Μαρκέσιος Φον·
» τάνζος μ’ έγραφεν, είς τοιαύτην καταστασιν εύρι 
» σκόμενος, ή έπιστολή του ήδελεν είσδαι κτής
* Βαστυλλίας. Γράφω τήν ίδικήν έμου έχ τοΰ Μονα 
» στηρίου δπου μέ κρατούν αιχμάλωτον. Τοΰτο ήτο 
» πονηριά τοΰ κυρίου έπιτρόπου μου' ή είς Παρισιού;
» όδοιποοία μου έπροξένησεν ένταΰδα πολύν θόρυβον,
* καί διά νά μέ τιμωρήσωσιν διά τήν παρεκτροπή»
» μου ταύτην, θέλουν νά μέ κάμουν χαλογραίαν δί ε ;
» μήνας. 'Οθιν εΰχαρίστούμην πλειότερον μέ τό στρα- 
s τιωτικόν ένδυμα τοΰ ‘Ροβανέττου, καί άς έλάμβανον 
s τήν διά τοΰ ξίφους προσβολήν, τήν δποίαν διατηρίϊ 
» άκόμη, παρά μέ τά μοναχικόν σχήμα . . . Καί έν 
β τούτοι; εύρίσκομαι ύπό μοχλού; χαί κιγκλίδα; . . .

• ’Ά ν δ Μαρκέσιο; Φοντάνζο; δέ» ητον δ άναισδη- 
» τότερο; τών ρεμβών ήδελον τώ είπει. Αναχωρήσατε 
» αμέσως διά Τούρς- θέλετε εύρεθή έκεΐ κατά τήν 
» εκτην εωθινήν ώραν' περιπατήσετε τριγύρω τοΰ 
» κοινοβίου, έξετάζοντες μετά προσοχή; τόν τοίχον,
» όστις τό περιστο'.χίζει. Είναι δεκαοκτώ πόδας υψη -
* λά, καί οχι πλειοτερον . . . ‘Υπολογίσατε τά μέσα 
» τή ; δραπετεόσεως, έκλέξατε τά καλήτερον άπά αύτά 
β καί δταν ^σθι βέβαιος οτι δέν σας βλέπει κανείς, 
β γράψετε ταχέως μέ μόλυβδον τό διά τήν έπαύρίον 
β oyεδιόν σα:, διότι δ καιράς δέλει είσδε πολύτιμος, 
β καί ρίψατε τό γραμμάτιον διά τή; δυρας ητι; 
β εύρίοχεται δεξ ιόδεν  τής οικίας τβΰ φύλαχος· δέλω 
β εύρίσκομαι έκεΐ καί δέλω το λάβει- ε ΐ; τά; δέκα 
» ώρας είναι ή καλητέρα στιγμή. Ναι, ιδού τ ί δά 
β Ιλεγον εί; τάν Φοντάνζον, άν δέν ήτον ο πλέον 
» άνόϊΐτο; τών ρεμβών, »

‘Υπογεγραμμένη Η ΕΡΓΘΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΣ.

‘Ο Μαρκέσιος έπήδησεν άπό τήν κλίνην του, άρχισε 
νά διαρρυγνύή όλους τοΰς κώδωνας τοϋ οίκου του, καί 
χατέπληξε τοσοΰτον τοΰς άνθρώπου; του, οίτινες 
ίτρόμαζον τάς κακάς ώρας τής χαλεπή; ιδιοτροπίας 
του, ώστε ούδείς έτόλμησε νά διαβη τό χατώφλίον 
της θύρας.

—  θ ά  ίλθετι, άχριϊοι, κακοήθεις ! έχραύγασι» δ 
Φοντάνζος ερυθρός γενόμενος υπό τής δργής, καί 
έκρευε μεθ δλης του τής δυνάμεως. Κανείς δέν έκινήδη.

—  Κωφοί θά ηναι αύτοί οί χρεμάλαι.
Τέλος πάντων δ ‘ Ιερώνυμος μέ έσπευσμίνον βήμα, 

έπροχώρησε δειλώς.
—  Ά  ! ήλδετε κύριε, δόξα τώ θ ,ώ  !
—  Ά λ λ ’ ώ θεέ  μου ! άπεκρίδη ό έπιστάτης ‘Ιε

ρώνυμος μέ τάν ταπεινώτερον τόνο». ‘Ο Μαρκέσιος 
κατετάραξεν όλους τοΰς άνδρώπους του.

—  Πώς φοβούνται τώρα πλέον δί έμέ ;
—  Δέν λέγω τοΰτο . . , άλλ' δ κύριος Μαρκέσιος 

έκτύπα τόσον δυνατά . . .
Δηλαδή, κύριε ‘ Ιερώνυμε, καί άν άπέδνησκον, 

έπρεπε νά προσέχω νά κτυπώ σιγανά, άλλως ήδελον 
μέ άφήσει νά σκάσω ώ ; σκύλο;, άνευ βοηδεία;. Πρέπει 
νά συμφωνήσω οτι δέλω εχει ύπηρέτα; προδυμοτάτους.

—  Αλλά βεβαιώ τόν Κύριον Μαρκέσιον . . .
—  Έλα ! τιλειώνωμεν. Τώρα άμέσως άναχωρώ. 

Ε ίίέ νά σταματήσουν τήν δδοιπορικήν άμαξαν . . . .  
Εί; έ» τέταρτον τή ; ώρας πρέπει νά εύρίοκωμαι καδ’
δ2ό».

‘Ο Ιερώνυμο; ύπέκλινε καί έξήλδε.
—  Μ ήπω;ή Κυρία Μαρκεσία διενοήδη νά έπανέλδη;

έσυλλογίσδη.
Μετά μίαν ώραν ό Φοντάνζο; εύρίσκετο έπί τής 

μεγάλη; όδοΰ.
Πολύ; δόρυβος έγίνετο κατ’ αύτήν έχείνην τήν 

ήμέραν πιρί τής άναχωρήσεως τοΰ Μαρκεσίου- ένώ 
δέ έκκμον απείρους εικασίας περί τοΰ αίφνηδίου μι* 
σευμοϋ του, δ Φοντάνζος, ώ ; ε ι; τύραννο; μελοδρά
ματος, μέ τήν μύτην κεκαλυμμένην άπά έπανωφόριόν 
μαύρου χρώματος καί τούς όφδαλμούς ύπό πλατέος 
πίλου, πίριετριγύριζε μυστηριωδώς τό μοναστήριον * * * 
Είς άνδρωπος τόν συνώδευε ήτον δ έπιοτάτης του ‘ Ι
ερώνυμος ‘Ο γενναίος έπιστάτης ήτον Ικδαμβος.

—  Μάλιστα, μάλιστα, δύο κλίμμακας ελεγεν δ 
Φοντάίζος παρατηρών τόν τοίχον ώ ; λάρος. Τά μέ
σο* είναι τετριμμένον άλλά φρόνιμον καί άσφαλές 6έ- 
λεις τάς έτοιμάσει, καί αυριον είς τάς δέκα ώρας δε* 
Λεις τάς βάλλει είς τό ΰψος αύτοΰ τοΰ τοίχου, τήν 
μίαν άπό μέσα καί τήν άλλην άπ’ εξω.

Μήπως ό Κύριος Μαρκέσιος δά κλέψη κανένα ;  
ήρώτησεν δ ‘Ιερώνυμος.

—  Τί κάθησαι τώρα κοά σΰ καί μ’ έρωτά; ! .  . . 
Σιώπα χυριε Ιερώνυμε, ονειρεύεσαι.

—  “Ισω; άλλά νομίζω δικαίως δτι δ Κ. Μαρκέσιος 
δέν όνειροπωλεΐ πλέον.

—  Έ λα άς γράψωμεν, ειπεν δ Φοντάνζος. Καί 
άποσπάσα; εν φύλλον έκ τοΰ άβακίου του, διέγοαψεν 
μετά βία; έπ’ αύτοΰ γραμμάς τινάς, καί τό Ιριψεν 
διά τής μικρά; προσδιωρισβείση; θύρας.

‘Η άπάντησις δέν ίβράδυνε νά ε^θη. 
β Εΰχαριστώ δλα υπάγουν έξαίρετα. Αδριον λοιπόν 

* εί; τά ; δέ«α. Μή δελήσετε νά κάμετε τίποτε ση- 
» μεΐον διότι ήθελε» επισύρει τήν προιοχήν τοϋ Σ*ο- 
» ποΰ κα: ήθελεν είσδαι μάταιον, διότι δέλω προσέ" 
> χει πάντοτε νά ήμαι έτοιμη διά χήν συνέντευξίν. »



‘Ο Μαρκίσιο; μα; ιδρίτχιτο μιταξύ τών Αγγέλων. 1 —  Σα; όμνυω.
—  Ό λα υπάγουν χαλά ‘ Ιερώνυμε, ιίχε χτυπώνΙ —  Τότε λοιπόν τό πραγμα είναι σκουϊαίο».

«του τήν χειρα του. Ώ «ΐ*! — Έχιμέν*τι λοιπόν νά μένετε ίδύ  ; ήρύτηέπί τοΰ ώμου τοδ επιστάτου 
μαι 5 όλβιότιρος τών ανθρώπων.

Κατά τήν δεχάτην ώραν τή; έπαύριον ό Φϊ*τά*ζος 
ιύρίσκιτο εί; τήν θεσι* του  Μία άμαςα τό* έπερίμενε 
βήματά τινα άπωτέρω. Τά πάντα ήταν έτοιμα αί 
κλίμαχε; κίτεσχευάσθησαν μετά θαυμασίας έπιτηδιό 
τητος. Ό  έπιστάτης Ίερώ'υμο; ελαβε τήν δίεύθυνσιν 
ούτώ* επάνω του. Εξεδίπλωσε μετά προσοχή; τήν 
μίαν, τήν προσήρμοην έπί τοΰ έςωτερικοΰ τοίχου ά" 
νέβη ώ ; σκίουρο; ι ί ;  τήν χορδήν του, κατόρθωτι νά 
έφαρμόση χαί τήν άλλην, καθ όλον τό έ'ίωθεν υψος 
τοΰ τοίχου.

—  Ετελιίωσι κ ; ί  τοΰτο, ειπε έπομένω; πρό; τόν 
Μαρκέσιον.

—  Καλά χατάβα.
Κοί ό Φοντάνζο; ήρχισι ν’ άναβα;<η ένώ S' έμελλε 

νά θέση τόν χόδα ιη ί τή; δ ιυτέο ι; κλίμαχο;, καί 
νά φδάοη εί; τόν /.ήπον τοϋ κοινοβίου, μία φωνή γνωσ 
τή είς αϋχόν, ώ ; ή τή; έρυδρα; προσωπίδα;.

ύτησεν έχ
νέου δ Μαρχέσιο;.

—  Αναμφιδόλω;.
—  Ήθέλομεν ε?σθαι χαλητερα έντό; τής άμάξη;.
—  Αύτό είναι ρεμβοΰ ιδέα, ύπέβαλεν χακεντρεχώς 

^ελώσα ή καλογραία. Παρατηρήοατ» αύτόν τόν νε
φελώδη οΰοανό>. . . .

—  ΑΠ χαί τ ί μέ μ ίλ λ ιι κυρία διά τόν νε®«λώδην 
ούρανόν όταν ύμ ιϊ; είσθε ένταΰθα ;

—  Είναι θερινή ή νύξ, δέν είναι άληθέ;;
— "Ιο»;.
—  Πώ< I ίσως ! καί διά τίσχέπτεσθι λοιπόν χυριε; 
— Δί υμα; χυρία, άνερώνησεν δ Μαρκέσιος τ ί μέ

μέλλε: άν ό ουρανό; είναι νερελώδη; τ ί μέ μέλλει άν
ή »ύξ είναι ήίονιχή ή ψυχρά ! Δέν βλέποο άλλο τ ί
άπό ύμά; . . .  δέν άκίύω είμή δ μ α ;. . .  δέν ποθώ 
είμή ύ υ α ; . . .

‘Ο Μαρκέσιος λησμόνησα; οτι εΰρίσκετο έπ! τοίχου
ητο ιμα ,ετο  να πη^ηστ; ει; τήν γήν· άλλά

—  Ό λ*. S'/J !*;ίν ατε αΰτοΰ, τόρα Ιρχωμαι νά διενοήνη ότι έπρίπε νά *άμη είκοπ ποδών πήδημα.
κατόπιν

•α ; ευρώ- δέν δέλω κ-Λνενός βοήθειαν. Δόσατέ με «ιό*
νον τήν χειρα σας, οταν ιυρεοω εις την ουράν.

‘Ο Μαρκέσιος ύπήκουσε. Μία λευκή μοριή απει 
χονίσθτ, αμέσως επί του σκοτεινού τείχους τοΰ Μο- 
ναιτηριου, καί μία χ̂ είρ χομψοτάτη έλαβε τήν τοΰ 
Νυχτερινοΰ έρωτολήπτου, xai ή μικρά καλογραία, υπό 
τό χρήδίμνόν της, χε/.ρυμένη έχαδητε δα^χλέω; έπί τ ;ΰ  
τοίχου.

—  Τώρα λοιπόν, κύριε άς συνομιλή ιωμεν, είχεν 
αυ-η μετά χαρίιντος ήίους.

—  Π ώ ;! νά συνομιλήσωμε* ! υπέβαλεν ό Μαρκέ 
σιος έκθαμβος. Ά στιιεύεσδε; ιίς μίαν τοιαύτην ώραν 
καί μάλιστα έπι τοίχου;

—  Ά λλ ’ είμεδα αξιόλογα έπ’ αΰτοΰ τοΰ τοι/ου.
—  0 :λ ετε  νά είπητε ότι «ύριτκόμεθα ίιπά τήν διά- 

χρισιν τών τίσσάρων άνεμων ώ ; δύο άνεμοστρόριγγες ;
—  Τή άληδιία οα; άομόζιι πολύ νά ητθε δύστρο

πος, ύμεΐ; όστι; διήλθετε τήν νύκτα τών γάμων σα; 
έ©’ ένό; θρονί ου.

Έ ν θρονίον δέν είναι τβΐγος,
—  'Γί καθαρό* άέρα πνεομεν έδώ ! έξηκολούθησεν 

ή καλογραία.
—  Έ γώ  ευρίσκω ότι θά ξιπαγιάσ'.ψεν Ιν ταΰθα !
—  ‘ Υπάγετε νά μέ φέρετε τό έπανωφόριόν σα;.
—  Τά κάμετε διά νά μέ διώξιτι άλλ’ «γώ σα; 

κρατώ καί δέν αα; άφήνω πλέον.
—  ’ Ας μένωμεν λοιπόν έπί τοΰ τοίχου.
—  “Εστω ίάνεστέναξεν είπών δ Φοντάνζος, καί 

έκάθητιν ώς πτηνόν έπί τοΰ ξύλοο τοΰ κλωβιιύ του 
άλλ’ έπί μια συμφωνία, δτι δηλαδή δέν θέλωιεν δμιλεΐ 
είμή περί υμών.

— Όπως άγαπατε.
—  Σα; έπανηΰρον τέλος πάντων! έχραύγασεν δ 

δυστυ'/ής Μαρκέσιο; ήξιύρετε ότι ημην δ δυστυχέσ- 
τερο; τών άνθρώπβν μαχράν υμών ;

—  ‘Υμείς Μαρκέσ» δυστυχής δέν τό πιστεύω ποτέ!

Εδώ ! έδώ ! είπε ή πανούργος προσωπίς πολΰ 
βιαστικό; ε ίσα ι! λησμονεί; φαίνεται ότι αΰτοΰ ποΰ 
κάθη:αι δέν είναι θρονίο*.

Οιχτειρατε με χυρία, ύπίλαβεν δ Μαρκέ*ιος 
τυνάπτων ίχετιχώ; τά ; χίϊρας.

—  Δεν σά; αρέσει λοιπό» νά χάδηιθε επ’ αΰτοΰ 
τοΰ τοίχου ;

—  Ά  ! πόσον σχληρα είσθε I έψιθύρισεν ό Μαρκέ’  
σιο; μϊ έπίπονον άπεΛπισίανι

—  Τίς «ιδεν ! χαθότον άφορα τήν σχληρόιηια, ί 
σως έγώ έχω έλαοροτέραν τήν συ*είδηοίν μοο άπέ 
ΰμα; . . .  καί άν έρωτούταμεν χαμμίαν μιχράν Μαρ- 
βισίαν . . .

ΙΙαύ'ατε νά . .  .
—  Καλητερα δέν ε ίχ ετ ι τριάκοντα μονομαχίας, 

ij τάς έπιπλή^εις μου ;
—  Μά τή» πίστιν μου ;
—  Έ λα μεγάλε ίίιότροπε, δέν οέ τυραννώ πλέον.
—  Ω! εΰχαριιτώ  ! ειπεν δ Φοντάνζος.
—  Ά γε  δή ! μέ άγαπατε λοιπόν; ήρώτησεν αδτη 

μετά μικρόν δισταγμόν.
—  Τά γνωρίζεις
—  Δώσατε με τή* χιΐρα σας Μαρχέσι* χα| χα- 

ταβαινομεν.
‘ Ο Φοντάνζος όλος τρέμω* άπό συγχίνησιν χαΐ 

έλπίδα, έσπιυσε νά υπαχούσρ. Μόλις όυιως ειχε κα- 
ταβή τρεις βαθμίας τής χ/ίμακος, καί έατάθη ή 
εύντροφός του

—  Καί μέ άγαπατι μέχρις μανίας ;
—  Σας λατρεύω.
—  Καί μέ χ λ ιχ τετε ;
—  Σας κλέπτω.
—  Άφοΰ λοιπόν έχει ουτω τό πράγμα χατα- 

βαίνομεν άκόμη Μαρκίσιε.
Ό  Μαρκέσιος έξηχολοόθιι νά προστατεύη τήν 

άιροβατιχήν δδοπορίαν τής νεάνιδος. Ό τε χατέβη επί

τη ; τελιυταίας βαδμίδο; έσ;ήριξε τήν κεφαλήν της 
έπί τών ώμων τοδ Φοντάνζου, όσας ήσθά-θη πά. 
ρα«τα όλον τό αίμα του συγχεντρούμενον είς τήν καρ
διάν 1CU.

—  Af χαλά 1 κύριε δέν σόίς τό είπα ; μέ άγαπατε 
μέ λατρεύετε καί θά μέ κλέψετε.

Καί ταδτα είποΰσα ή λιυχή χαλογραία παριμέρισι 
τό ελαφρόν χρήδεμνον, δπερ έκρυπτε ό πρόσωπον της 
χαί ή Σελήνη, άπαλλαγεΐσα κατά τή* στιγμήν εκείνην 
άπά τά καλύπτοντα αύτήν νέφη, έφώτισε τό πρόσω* 
πον τής κυρίας Φοντάνζου ! Ό  Μαρκέσιος εζεβαλε 
κραυγήν, ητις όμως δέ* περιείχε φόβητρόν τι διά τή* 
φιλαυτίαν τής κανίδος.

—  Πώς ! υμιΐς είσθε κυρία!
Μάλιστα, έ· ώ είμαι χυριε. .  . Μέ χλέπτετε λοι 

πόν πάντοτε,· ήρώτησε μετά μαγευτικού μειδιάματος.
—  Μάλλον παρά ποτέ ! έί-.ραύγασεν δ έρωτό· 

λυπτβς Φοντάνζοί, έναγχαλισθείς αύ^ήν διά τώ< βρα
χιόνων του, καί έρερε τήν Μαρκεσίαν είς τήν περιμέ- 
νουσα1* αύτήν όίμαξαν.

—  Τι βλέπω ! ή κυρία! είπε* δ επιστάτης Ιερώ 
νυμος, ύπερβολιχώς έχπεπληγμένος διά τήν σχηνήν 
είς ην είχε παρευριθή.

—  Μαλιστα, ή κυρία είναι, χαί ήμπορεΐς, άν θί*η;, 
νά διαχοινώσ^; είς ό/α τά Παρίσια, ότι έκλεψα τήν 
γυναίκα μου. Έμπρό; ! έςηχοΛούΟςσεν άπίυθυνόμενος 
πρό; τόν άμαζηλάτη^, έμπρός· χαί νά οέ ίδώ, τήν 
γήν νά σχίσης διά νά φθάσης εΐς τήν οίχίαν.

—  "Α ! τώρα λοιπό* άπεφασίσατε νά γίνετε σύ
ζυγός μου; ήίώχητεν χαριέ*τως ή *έα Μαρχετία.

‘Ο Μαρκέσιος δέν άπεκρίθη τίποτε άλλ οταν ή 
Δ υπο ιύνη  Σεμανσώνος έφθαοεν ·ίς τήν οίχίαν του, 
ητο πλέον Μαρκισία Φοντάνζου, καθ’ όλην τήν σημα
σίαν τής λέξεως καί χρόνου παρελδόντος, έννό/,τιν 
ότι δ ^εμβός, όστις υπήρξε* αφορμή τοιούτου γέ/.ω· 
τος, ί γινεν δ καλήτερος τώ* συζύγων τοΰ καιροΰ του

Φ. Β υυτζινάς.

ΕΚ ΓΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΟΥ ΛΑΟΓ.
’E tος Α’. ( \ ) .  άρ. 59 .

E r 'Λ θ ψ α ις , tr\r 2 Σεπτιμβρίνυ, 1850.

α Κατά τό έγειν τών αρχαίων καί τών νιωτέ- 
• ρων οί "Ελληνες έ-ίχηιαν έν Σαλαμΐνι, διότι έναυ- 
> μάχησαν έν τοις στενοΐς- ιδίως μάλιστα έτιμήθη δ

(1) ‘Η παροΟσα διατριβή υπό φίλου μας πρός ίδιαν
μελέτην συντεθείσα πρό καιροΰ, εκειτο τεθαμμένη εΐς
ιό ίδιον αύτοΰ χαρτοφυλάχιο* εως πρά δλίγου, ότε 
λόγου έμπειόντος, περιήλθεν πρός γνώσίν μας, και 
χατ’ αίτησίν ήμών παρεχωρήθη είς δημοσίευσιν, τοΰ
συντάκτου αυτής μετριοφρονούντο; έπί τη άξιι? τοϋ 
Ιργου, τό όποιον όμως ήμεις ήδη συνιστώμεν είς τήν 
σπουδήν τών φιλομαθών ώς λίαν περίεργον καί με
λέτης άξιον.

» θ .μ ιστοχλή;, τής φρονήσιως τό βραβεΐον λα
ό βών, διότι καί είς λόγους ήλβί, χαί υβριι; υμέμ ιΐ- 
» νι, καί κατά τών άπιιλούντων πράο; έφάνη, εως 
» ου κατίσχυσε, καί κατά τήν γνώμην του άπεφα- 
» σίϊθη νά μή καταφύγη δ στόλος είς τόν ισθμόν,
» άλλ’ έντός τής Σαλαμινίας άγκάλης νά προκινδυ- 
» νεύτη υπέρ τών ολων. Περί δέ τούτου κρίνομιν
• περιττόν ν άναφέρωμεν ^ητά; μαρτυρίας, διότι τό 
» αύτό όλοι φρονοΰσι, χαί τά αύτό 4 είς τόν άλλον 
» άντίγοάφων άναφέρουσιν. ‘Υμείς δμως άποροΰντες 
» έρωτώμεν,

» ‘ Η παρά τόν ισθμόν θάλασαα δέν είναι στενή ;
» διά τί λοιπό* προετιμήδησα/ τά σιενά τής Σαλα- 
» μϊνος, έ* οις μάλιστα οί Πέρται ήδύ*αντο νά χυ- 
» χλώιωσι τους "Ελληνας, τήν νήτον περιπλέοντες ;
» Ά ν  δέ τ ι ;  μ ίτ ’ επιστασία; άναγνώιη τών ναυμα- 
» χιών τήν ιστορία* παρατηρεί ότι τό πάλαι, ώς 
» έπί τό πολύ, έν άναπτ=ταμένω πελάγιι έναυμά- 
» χ^υν, διότι τό διά νηώ μάχεσθαι είς χωρία εύ- 
< ρύ^ωρχ έ.τιτογ'/άνει. ^ρός άπόδειςι* δέ τών λό-
• γων μας άναφέρομε* χατωτέρω μίαν τοΰ Φορμίω*
• νος δημηγορίαν, έν | έχτίδεται όλη ή θεωρία τής 
» άρχαία; ναυμάχου τέχνη;. Έπιιδή δέ δ Φορμίων
• ήτο ναυτιχώτερο; τοΰ Θίμιττοκλέου;, δύναται τις
• νά ιίπη ότι, ό μέγα; τώ* έ* Σαλαμΐνι άριστευσάν- 
» των σρατηγός, έναυμάχησε παρά τού; κανόνα; τή ;
» έπιστήμα; τού; όποιου; ό Φ>ρμίων δημηγορώ* έρ- 
» μηνεόει κτλ.

» Τό άληδέ; δέ κ Λί τό ά'αντί^ρητον τών λόγων 
» τούτων τοΰ Φορμίωνο; έι»βεβα·.οΐ ή έν Σιχελία με- 
η γάλη συμφορά τών άθηναίων, ο ίπνε; ήφανίσθησαν 
» χατά χράτο: ναυμαγήσαντε; έντός τοϋ λιμένος 
» τών Συρακουτών, ήτοι είς τά στενά, έν ο ί;, ν.ατά 
" τά λέγειν τοΰ δυστυχοΰ; Νικίου, οί Αθηναίοι ή- 
» ναγ/.αζοντο νά πεζομαχώτιν άπό τών νηών, μετα·
• βαλλόμενη; τή ; ναυμαχία; ε ί; πεζομαχίαν.

ϊ Διά τί λοιπόν ένκητεν ό Θεμιστοκλής, χαιτοι
• έν στενοχώρια ναυμαχήτα;, χαί ένφ αί μέν ‘ Ελ» 
» ληνικαί τριήρει; ηταν καί όλιγαι χαί έμπειροπόλι- 
» μοι, χαί ταχυναυτοΰja i, αί δέ Π ίρσκαί πολλαί χαι 
ν άνεπιστήμον»; ; τ ί ;  δέ δ λόγο; διά τόν δποΐ ν ό 
» μέγα; αύτό; ναύαρχο; δέν ήθελε νά πολεμήτη’πρό 
»^τοΰ ισθμού ;

• ’Ά ;  ίδωμεν ποίαν είς τοΰτο έξήγησίν θέλουσι 
» δώσει οί φ.λολόγοι μα;. »

Ε ί; τό ύπ’ άριθ. 59 . φύλλον τής φιλοχάλου έφη- 
μερίδος του λαοΰ, οί λόγιοι συντάχται αύτής τήν λύ
σιν σπουδαίων ίστοριχών θιμα^ω* άνερευνώντες, προ- 
τιίνουσι τά έ^ής ζητήματα.

Α. Διά ποιαν αιτίαν ό μεγαλεπήβολος Θεμιστοκλής 
έκρινε συμφέρον νά ναυμα^ήοΐ) εντο; τών στενών τής 

,Σαλαμΐνο:, μή σ τ έ ρ ξ α ς  ν’ άντιπαραταχθή κατά τών
Ιβαρβαρω* εί; άναπεπταμένο* πέλαγος.



Β. Διά ποιον λόγον, των στενών *ροτιμηθέντων, 
ίθεώρησε τήν αγκάλην τής Σαλαμΐνος καταλληλοτέραν 
κβρά τά τρό τοΰ Ίσθμοΰ στενά έν τώ Σαρονιχώ κόλπω.

Γ. ΓΙώς τέλος πάντων χαχώρδωοε νά καταβαλη 
τά* Πέρσην «ντος τών στενών τής Σαλαμΐνος περί 
τών ολων διακίνδυνιύσας, έναντίον τών παραδεδεγ
μένων άρχών τής ναυτικής έπιστήμης.

Είς τήν λύοιν τών ύπό συζήτησιν προτάσεων δέ 
λοντες τό κατά δύναμιν νά συμόάλωμεν, έκδέτομε 
τάς άκολούδους σκέψεις μα :, άφίνοντες ιίς τού; φι
λολόγους έξ επαγγέλματος νά φέρωσιν έπ αύτών 
τάς άμερολήατους κρίσιις των.

Πριν ομω; είσέλΟωμεν είς τήν ούσίαν τών ζητη
μάτων λεγομεν έν προοιμ/οις, γ«νικώτερον τόν λόγον 
ποιούμενοι, ότι άνωτέρα τής έιισ ιήμης, χαδ ολα; 
τας π«ριπετείας τών τοΰ Άρεως αγώνων, χαί μαλιστα 
κατά πάιας τάς δυσχερείας τών θαλασσίων συμφυ 
vet ς είς τό μέγα στοιχεΐον, όπου ή διαμάχη γίνετα:, 
υψοΰται ή χαρακτηριζουσα τάν στρατηγοΰντα ευφυί?, 
ήτις διορά τά πάντα xact έμφρό<ιυ; διοικεί. *0 δια 
*«*ριμένος νους τοϋ άρχηγοΰ έπανορθοι πολλάκις τόν 
έλαττούμενον άριδμόν τών στρατευόντων χαί τό 
άπρόσφορβν τής δέσβως, καί άπίίρους άλλας ύπερ 
βαίνει έπιπροσθήσεις ( I ) - άν είς ταΰτα προστεδώσιν 
αί ιδιαίτεροι τών μαχομένων περιστάσεις, ά κίνδυνος, 
λέγω , τοϋ ν’ άπολέ:ωσΐ τά τιμαλφέστερα έπί τή; γής, 
ό συναγωνισμός τών πρός δόξαν φερομενω', καί μυρία 
άλλα τήν έξαψιν τών μιγάλων άρετών άναρριπίζοντα, 
εχομεν πλήρη τήν εικόνα τή ; έπιτυ-χίας τών όχι ολί
γων παραβολών ανθρωπίνων πράξεων (2).

« ’Επί τών Μηδικών ί  μέγας θίμιστοκλής κατά 
νουν έβαλε νά σώση τήν ‘ Ελλαδα, τής άποίας μακρό- 
0εν προίδε τόν κίνδυνον* χαί διά νά τήν σώστ;, ή α
πέραντος αύτοΰ εύφυία έγνώρισεν ο*ι αδύνατον ήτον 
άλλω; πως, παρά διά τών δαλασσίων αγώνων, πρός

(1) « Πολλά δέ καί στρατόπίδα ήίη ε·τεσ5ν ύπ’ 
έλαοοόνων τή άπΐιρία, εστι δέ ά και τή άτολμία » 
(Θουκυδίδης ξυγγραφή β’. χεφ. 89 .)

(2) ‘Ο Πλούταρχος (έν 6ίω θεμις·. 8. «κδοσίς 
Λειψίας) άναφέρων περί τής διαΟέσεως τών ‘Ελλήνων 
κατά τάς άρχάς τών Περσικών άγώνων λέγει* « αί 
J) δέ γενόμεναι τότε πρός τάς τών βαρβάρων ναΰς π«ρί 
» τά στενά μάχαι κρίαιν μέν «ίς τά όλα μεγάλην 
τ> οΰ*’ έποίησαν, ιή δέ πείρα μάλιστα τούς Έλληνας 
» ώννίσαν, ύπό τών Ιργων παρά τού; κινδύνους διδα· 
» χθέντα;, ώς ούτε πλήθη νεών, ουιε κόσμοι καί 
» λαμπρότητες επισήμων, ουτε κραυγαί πομπώδεις, ή 
» βάρβαροι παιάνες, εχουσί τι δεινόν άνδράσιν έπι- 
» σταμίνοις είς χδΐρας ίέναι καί μάχεοθαι τολμώσιν 
» άλλά δει τών τοιούτων ναταορονοΰντες ά π ’ αυτά 
■ τά σώματα φέρεσθαι, χαί πρός «κείνα διαγωνίζισδαι 
» συμπλαχέντας άρχή γάρ όντως του vtxcjv τά 0ajL 
êtv * καί τήν φιλόσοφον ταύτην του Xatpuricoc 

γνώμην έδικαίωσα* οί νέοι Έλληνες παρατόλμως ύ 
*ερ τής ανεξαρτησίας τω ν άγωνισδέντες καί έγκαρ- 
τιρήσαντες έπι 8εκαιτί«ν 2ως ου τής ποθητής ελευ
θερίας άπήλαυοαν.

οδς εξώρμα τού; συμπολίτβς του τάν έπικ«ιμΐνον 
μέγα κλύδωνα να καταπα 'β  οη, έπί τούτου μας λέγ«ο 
ή ιστορία πριν τών κίνδυνον, χατέβαλεν απείρους τάς 
προσπαδείας πρός χαταρτισιν μαχίμου ναυτικοΰ, κα- 
τέοτριψιν άπερα έμπόδια, χαί έπ^πε τέλος πάντων 
τού; Ά θηναύυ; να δέιωσι τάς ελπίδας των όλας είς 
μόνοιις τούς θαλασσίους άγώ-α,* προοέτι δέ «ίς εν 
να φιρη διενοήβη ό μεγας άνήρ. χαί τούς άλλους Έ λ
ληνας όλους, μήτε έ.ταυσεν εργαζόμενος, πριν ή ιό») 
όλα αύτοΰ τα βουλίύματα τελείαν καί κατ’ ευχήν λα- 
βόντα τήν έ/.βασιν (3).

Αμα δέ πβρέστησαν οί αγώνες σύν Άθηνα και 
χεϊρ* χινεΐ» »πο>ανδείς, προεξϊίλδε χατά τήν Εύ
βοιαν (4). μετα τών συμμάχων, διά νά δοκιμάση τάς 
δυνάμεις του’ άπά τοΰδε ό Θεμιστοκλής έρχεται έκ 
τών διασκέψεων είς τά έργα, χαι ο στις προαιρείται 
ίεοντως νά στοδμιοι; τών γεγονότων έκαστον χαί τά 
άνΟραγαδημ,α της Σαλ;μί/ος νά έκτιυήση, έντ»ΰ- 
διν άρξαμενος 6έ'·ει τά μέγιστα ποριοδή ?άς άλη- 
9εΐς καί οοβαράς άφορμάς τών τελευταίων λαμιιρών 
αγώνων του, περι ώ/ ή'όη πρα'ματευόμεδα ^5).

(3) Πλούταρχος έν β:'ω Θεμιστοκλέους 6. έχδ. 
s λ(ΐψίας. Μέγιστον δε πάντων τά καταλΰααι τούς 
α Ελληνικούς πολέμους, χα διαλλάξαι τάς πόλεις 
» αλλήλαις, πείσαντα τάς «χδρας διά τόν πόλεμον 
» άνοβαλέοδαι. » χ. τ. λ.

(4 j Πλουτάρχου αύτόδι 7. α Παραλαβών δέ 
. τήν άρχήν, ευθύς μέν έπίχείρει τ 6ύς πολίτας έμβι-
• βάζειν εις τάς τριήρεις, καί τήν *όλιν Ιπεισεν έκ- 
« λιπόν τας, ώς προσωτάτω τή; Ελλάδος άπαντα ν 
« τώ βαρζάρω κατά δάλασσαν ένισταμένων δέ πολ- 
« /ών, έξήγαγε πολλήν στρατιάν είς τά Τέμπη μετά 
« Λακεοαιμονίων, ως αυτοδι προκίνδανεύσων τής θ ιτ^  
« ταλιας, ουπω τοτε μηδίζϊΐν δοκούιης' έπει δ’ άνε*
• χωρησαν εκεΐδιν ά 'ρακτοι, καί θετταλώ ν βασιλεΐ 
« προσγινομένων έμήίιζε τά μέχρι Βοιωτίας, μαλ- 
« λον ήθη τώ θίμιστοχλεϊπροσ«ΐχον οί Άδηναΐοι π«ρί 
« τής δαλάττ»ις, καί πέμπεται μετά νίών έπ ’ ’Αρ· 
τεμίσιον τά στενά ρυλάξων κ. τ. λ. ωσαύτως, ‘Ηρό
δοτος έν Πολύμνια βιβλ. έβδόμω χεφ. 1 7 5  καί έξής* 
ταύτά αναφέρει καί Διόδωρος ό Σικελιώτης έν τη 
ιστορική του βιβλίοδήχη Βιβλ. 11. χεφ 4 . «Τοΐς δέ 
» συνεδροις τών ‘Ελλήνων, έπειδή πλητίον εΐναι προ- 
» σαπηγγέλδησαν αί τών Ιίερσών δυνάμεις, έδοξε 
» ταχέως άποστέλλειν τήν μέν νίυτιχήν δύναμιν έπί 
» το Αρτεμίσιον τής Εύβοιας, ευδετον όρώσι τάν 
» τοιιον τοΰτον πράς τή» άπάντησ^ τών πολεμίων. 
» «ΐς δέ τάς θδρμοπύλας τούς ικανούς δκλιτας, προ- 
τ> καταλειψομένους τάς έν τοΐς στενοΐς παρόδους, καί
• κωλύσοντα; προάγειν έπ: τήν ‘Ελλάδα τούς βαρβά- 
» ρους. Εσπ«υδον γάρ τούς τά τών ‘Ελλήνων προε- 
» λομένους έντός περιλαβεΐν, χαί σώζειν εις τά 
» δυνατόν τούς συμμάχους κτλ .»

(5) Διόδωρος 6 Σιχιλιώτης Βιβλ. ίστορ. βιβλ. 11. 
£ 1 2 .  έχτενέστίρον μας έξιστορεϊ οτι άμα άρξαμένων 
τών άγώνων διά θαλάσσης ολοε οί Έλληνες αύτω 
προιεΐχον, άν καί a Εΰροβιάδης είχε τά αξίωμα τοΰ

Ό  κριτιχώτατος Διόδωρος είς το αβρός τοΰτο τής 
διηγήσεώς τοι> μέ πολλήν ιστορικήν ακρίβειαν περι
λαμβάνει έν συντόμω πλατυτάτην υλην, καί έπιμαρ- 
τυρεΐ τά  λεγόμενα ήμών έν περισσοτέρα έχτάοει έπί 
τβΰ προχιιμένου δέματος.

«Τ ί μάς λέγει ή ιστορία ότι διεπράχδησαν κατά 
τάς Ά  φέτας (6) καί τ ο ’Αρτεμίσιον. Κατά τήν ποώ· 
την ναυμαχίαν οί Πέρσαι καταφρονήσαντες τά ίλ ι· 
γάριδμον τών ‘Ελλήνων έκαναπλεόντων, ωρμησαν 
πανστρατιά καί τούς περιεκύκλωσαν (7 ). οι δέ Ελ 
ληνες έν παρατάξει ή-ήχδησαν τό πρώτον είς τά μέ
σον τάς πρΰμνας συνάγοντες (καδ’ ο< τροπον κατα γήν 
αμυνόμενοι συνασπίζονται Ιν τετραγωνω οί πολεμι- 
στα ί.) Κατόπ ν δέ φερόμινοι ιιεγάλη δυνάμ«ι κατά 
στόμα καί μή δϊΐττάμενοι πολύ πράς τού; έναντίους, 
συνεπλάκησαν ν.αί άνδρείως έμάχο»το' έ συναγωνισμός 
ευτος τών τριηράρχων έπέτυχ ί, καί άπέχρουταν μέν 
ιούς πολεμίους, ήχμαλώτισαν δέ καί ούχί όλιγας 
ΙΙερσικάς ναΰς· άλλ’ έν τοσούτω δέν έδυ^ήδηταν νά 
διασείτωτι μεγαπληδή στόλον, έχοντα όχι ό'.ιγον 
μέρος δαλάσιης έ*ατέρωδεν τής πρός βορράν παρα 
λίας τής Εΰβοίας διά νά διαπλέη χαί νά συστρέφηται 
χατά βούλησιν τήν δίυτέραν ήμεραν έπήλδε χειμων 
και εμινον άπρακτοι' τήν δέ τρίτην οί στρατηγοί και

Ναυάρχου έπί ψιλώ άνόματι. Β . ότι κατά τά πρώτα 
πολεμικά ουμβούλια έκ προοιμίων ύπερίιχυιν ή γνώμη 
ίου, χαί χατά τά σχέδια αΰτοΰ «γένοντο αί πρώται 
μάχαι καί συμπλοκαι μακράν τής πατρίδος καί έν 
παρατάξει. « Τούτων δέ (τών Ελλήνων) ναύαρχος 
» μέν ή< Εύρυο.άδη; δ Σπαρτιάτης* διώ*ει δέ τά τοϋ 
> στόλου Θ*μιστοχλής ό ’Αδηναϊος' ουτος γάρ δ,ά 
» σύνεσιν xat στρατηγίαν μεγάλης αποδοχής έτύγ- 
» χανιν, ού μόνον έν τοΐς κατά τά ναυτικά* Έ λλησιν,
» άλλά χαΐ παρ αύτώ τώ Εΰρυβιάδη καί πάντες τούτω 
» προσέχοντες προδυμως ύιιή/.ουο». Προτεδείση; δέ 
» Βσυλή; έν τοΐς τών νεών ήγ«μόσι περί τή; ναυμα- 
»χ ία ς , οί μέν άλλοι πάντες τήν ήσυχίαν έκριναν 
»|χειν x a i  τό» έπίπλουν τών πολεμίων άναδεχεσδαι·
» μόνος δέ Θεμιστοκλής τήν έναντίαν άαεκρίναιο 
» γνώμην, ο.δά^κων οτι άεί τώ στόν.φ συμφέρει συν- 
» τεταγμέ>ω πλειν έπί τούς πολέμιους- ουτω γάρ 
» αύτούς πλεονεχτήσειν άδρόαις τα ϊ; ναυπν έπιπλέον- 
» τας τοΐς δ.ά τήν ταραχή» διεσπαιμένην Ιχουσι τήν 
» τάξιν, ώς άν έκ πολλών καί διεοτηκότοιν λιμένων 
» έκπλέουίΐ' τέλο; δέ «ατά τήν θεμιοτοκλέους χρίοιν 
> οί Έλληνες παντί τώ στό/ω τοΐς πολεμίοις ίηε- 
» πλευσαν.»

(6) ‘ Ηρόδοτος έν Πολύμνια βι^λ 7 . ^ 193 εκ
δοσις λ«ιψιας. « Έ·>τι δέ χώρος έν τώ κόλπω τούτω 
« τή; Μαγνησίης έ-δι λέ («ται τόν ήρακλήα κατα 
« ληφδήναι κ. τ. λ. Επί τούτου δέ τώ χώρω οΰ ομα 
< γέγονεν Ά γετα ι έν τούτω ώ/ ορμον t,i Δερξεω έ- 
« ποιεύντο. ® και ΙΙλο τ. ε· θεμ . κεφ. 8. εστι δε τηο 
« Εύβοιας τό Ά ο τε^ ίιυ ν  υπέρ την ‘ Εστιαΐαν αίγιαλά; 
« ιίς Βορέαν άνα.τεταμένος κ. τ. λ.

(7) ‘Ο αύτό, έν Ο ν»ν  βιβ>. 8. 9. 10.

vauapyet τών βαρβάρων έδιινο*άθουν Ιχοντίς τόσον 
όλιγάριδμον έχθράν άπέναντι αύτών, καί έπεχείρησαν 
αυτοί πρώτοι τήν εμβολήν, ώς έ* βαδυτάτου δέ κέν
τρου προχωροϋντες, εΤχον ολην τήν άπαιτουμένην εκ- 
τασιν πρός άντιπαράταξιν- είς τήν δευτέραν ταύτην 
συμπλοκήν έμεδοδεύθησαν ίδιον άληδώς στρατήγημα, 
καδ’ ο, ώς μα; λέγει δ ‘ Ηρόδοτος (8) οί Περσαΐ «ίς 
σχήμα μηνοειδές κατά στίχους φ«ρόμενοι, ώρμηοαν 
πρώτοι κατά τών Ελλήνων είς τά Αρτεμίσιον παρα- 
τεταγμένων διά νά τούς περιλάβωσιν, οί δέ Έλληνες 
«πανέπλεον καί συνέμισγον έν κανονική παρατάξει* 
άλλ’ εις τάν άγώνα τοΰτον παραπλήσιοι άλλήλοις έγέ- 
νο/το* διότι ά* καί έκ τοΰ πλήδους συνεκρούετο δ 
στρατός χαί περιέπιπτον ταρασσόμεναι πράς άλλήλας 
αί τριήρϊΐς τών Περσών, ούδέν ήττον όμως άντεΐχον 
καί δέν ύπεχώρη;αν· διεφδάρησαν μέν πλοία βαρβαρικά 
πολλά, καί άνδρες Ιπεσον άπ«ιροι κατά τήν πεισμα
τώδη ταύτην ναυμαχίαν, όχι ολίγοι ομω; καί έκ τών 
‘Ελλήνων έφονεύδηιαν, καί τοΰ στόλου του μέγα μέρος 
κατ«κ«ραι;δη. Τέλος πάντων κατ’ άλήδειαν οί "Ελλη
νες ναυμαχί,σαντες εις τ ά ’Αρτεμίσιον άν δέν ήττήδη- 
σαν, ύπίστησαν όμως σημαντικήν βλάβην, καί τουτου 
ενεκεν έφαίνοντο άτοδειλ ώντ«ς είς τάς κατά δάλαι- 
ιαν συμπλοκάς, ώ ; τοΰτο διάρρηξην μαρτυρεί ό ‘Ηρό
δοτος λέγων «: Οϋραν. 8. 18. οί δέ "Ελληνες ώς
» διακριδέντες έκ τής ναυμαχίας άπηλλάχδησαν, τών 
• μέ; νεκρών και τών ναυηγίων έπεκράτεον, τρηχέως 
» δέ περιιφδέντες, κα! ούκ ή'.ιστα ’Αδηναΐοι, τών αί 
s ήμίσεαι τών ν«ών τετρωμέναι έσαν, δρηομάν δή 
» έβουλεύοντο έσω είς τήν ‘ Ελλάδα.»

Τά αποτέλεσμα της έ< Άρτεμισίω ναυμαχίας ταύ
της κατ’ έμήν κρίσιν έφόβισε τόν μέ·»αν θ·μιστοκλέα 
καί δέν τάν άρίνε νά κοιμηδ/j. Οί πρώτοι, λέγω, ουτοι 
εύάλιοι αγώνες τάν έπεισαν οτι τό δ.ακ-ίνδυνεύειν είς 
παράταξιν τ«λείαν καί κανονικήν χατά τών βαρβάρων, 
ήτο λίαν έπικίνδj v o v  θαλάσσιον στρατήγημα, άφοΰ δίς 
δοχιμάσας άπέτυ'/ε, καί διεφδάρησαν οχι δ λ ί γ α πλοία 
τοΰ Έλλη»ικοΰ στόλου* τόν έφόβισαν προιέτι καί οί 
μετά τών Περσών συμμαχουντες καί συναγων-ζόμενοι 
άτίΐροι ’ Ιωνες, έιιίιης έμπειροι ώς οί 'Αδηναΐοι είς 
τά ; κατά δάλασσαν μάχας, καί διά τοΰτο τά πάντα 
μη'/ανάται οτιως δυνηδή ν’ άποσπαση τών Περσών 
τού; μηδίζοντας Έ λληνα; (9)' έπομένως άλλασσιι

(8) ‘ Ηρόδοτο; έν Ουρανία Βιβλ. 8 15 16. εκδ.
Λ §ιψίας.

(9) Πλούταρ θ ϊμ ισ τ . 9 καί ‘Ηρόδοτος έν ού· 
ραν. Βιβλ. 9 ^ 14. « Νοω δέ λαβών ό θεμηστο- 
» κλέης, ώς εί άπορραγέν«ι άπό τοΰ βαρβαριχοΰ τό,- 
» τ« Ιωνικόν χαί τό Καριχόν φΰλον, οίοι τε είησαν 
» τών λοιπών κατύπίρδ» γενέσθαι, έλαυνόντων τών 
» Εύβοέων πρόβατα έπί τήν θάλασσαν, τιύτ») συλ- 
» λέξας τούς στρατηγούς έλεγε σφι ώς δοχέοι χτλ. 
» 5 αύτάς έν 2 2 . α Άδτ,ναίων δέ νέας τας άριστα 
» πλωούσας έπιίεξάμενος θεμιστοκλέη:, έπορεύετο 
β περί τά πότιμα υδατα, ένταμνων έν τοΐσι λίθοισι



σχέψιν χα! στρατηγικήν πείσας τοΰς Έ λληνα; μετά 
τ*ΰ ναυτικού στρατοί των όλου νά μεταβώσιν εί; 
Σαλαμίνα ώς είς προσρορώτερον τόπον δια τήν γ ι-  

* νιχήν συτχβψιν του ποιητέου (lO j xai αύτόδι πάντα 
λίθον χινεΐ ώσιε νά τους βιάση νά μείνωσι χαί να 
διακίνδυνεύσωσι μετ’ αΰτοΰ περί τής ‘ Ελλάδος ολη; 
χαΐ νά μή διασχορπισδώσιν (11 )' ας μή νομίσωμεν

δέ ότι δλα ταΰτα τυχαίως πως συνέτρεξαν, ή δτι 
ρορά τις πραγμάτων συνηρμολόγηιεν άνχίΟετά πως 
στοιχεία- οχι άλλά μόνο» πατριωτισμού άκραι®νοΰς 
έμπλεως ό σωτήρ ουτος τής ‘Ελλάδος xai τοΰ 
ΕύρωπαϊχοΟ πολ’.χισμοΰ ίσχυσεν, έχ τών προηγηδέντων 
ουμβάν-.ων όρμώμενος να καταμέτρησή μακρόδεν μέ 
το* ϋκεφον τ .υ  νοίν τήν άρχήν τών αγώνων, ώς 
ρδασαντες ειπομεν, έν ιο ί; ε’ργοις δέ έλδών, νά ύπβ- 
Λογίση τάς πολυτρόπου; φάσεις τώ-· διαφόρων περι
στάσεων, χαί ex τούτων ο /ων τά βέλτισχα τεχμαι- 
ρόμενο: διά τή: μ ε γ ά ,η ς  και εμβριθούς διασκέψεως
τοΰ π-ευματος βύτοΰ, νά άπορασίση ώστε έπί τέλους 
να υποδεχθή τά» βάρβαρον εις τά άποδανατισθέντα 
στδνά τής Θ ειπίσίη; Σαλαμΐνος, χαί έχεΐ σώμα μέ 
σώμα να χαταμεχρηδή μ, αύτόν.

Καί τώ ίν τ ι τ ί έ5ΰνατο »ά έλπίση ό τών ’Αθηναίων 
ναύαρχος xai τριβήν ρορόν έν **αΛεπταμένω πελάγει 
τονά·)ώνα ποιούμενος; τίποτε άλλο, παρά νά πολε- 
μήση άνδρειως δίχως νά κατορδώση νά χαταβάλη ιόν 
άπεφοδύναμον αντίπαλόν του' χα: τούτου παράδειγμα 
ιιρόσρατον ιίχε τού; tv /ρέτοις ά-ιώνσς χαί ιδίως 
τά χατά το Άρτεμίσισν γεγονότα. ’Ε,νταΰδα, ώς 
ποοείπομεν, οί Έλληνε; έξήντλησαν εί; μάχην ολας 
τάς δυνάμεις της ναυτική; έπιςτήμη;, *ίς μάχην ατρα- 
τηγιχώς χαι έμπειροπολέμως αμυνόμενοι ένεκαρτέ- 
ρηιαν μ’  ̂ δλα ταΰτα άδύναχον εσχαδη νά χατορδωδή 
ο,τι χατ αρ χάς ηβουνηΟη ό Θεμιστοκλή; καί οί συ
νέταιροί του νά παρ*μπο5ίσωσι, λέγω, άπό τοϋ νά 
προβή έντεΰδεν τής Εύβοια; 6 Περσικός στόλος, τόν 
όποιον μήτε νά καταδραύσωσι μήτε νά διασκορπισω- 
σιν έπέτυχον καί εάν ό αείποτε εν ταΐς κοισίμοις 
τών περιστάσεων κηδόμενος τής ‘Ελλάδος Θεός δέν 
σηνέτριβε* ιίς Κοίλα τής Εύβοί/j; , Ηρόδοτος έν εύ- 
ράν. Β:βλ. 8. 7. καί 13) χάς διαχοσίας έκλεκτάς
τών Πιρσών τριήρης (12 ) σταλείσας πρός κύκλωίΐν

(12) Λ όδωρος ό Σεκελιώτης Βιβλ. ίσχορ. βιβλ. 11
12 τριακοσίας λέγει αΰχάς . έχείθεν δέ τρια 

» κοσίας τριήρεις έξέπεμψε (ώέρξης) προστάξας τοΐς 
» ήγεμόσι περιπλεΟσαι, καί τήν Εύβοιαν δεξιάν λα- 
» βόντας κυχλώσασθα·. τούς πολεμίους οί δέ Έ λλη» 
» νες ώρμουν έπ" Άρτεμισίω τής Εύβοιας, ειχον δέ 
» τάς πάσας τριήρεις διαχίσιας καί όγδοήκοντα’ καί 
» τούτων ήσαν αύτών μέν Αθηναίων έκατόν χαί τε»* 
» σαράκοντα, αί δέ λοιπαί τών άλλων ‘ Ελλήηων » 
μέ τίσας μ·κράς δυνάμεις προεξή/,δον οί "Ελληνες 
κατά χών βαρβάρων άριθμούντων (ορα τόν αύχόν ά· 
νωδι 4 .) μακράς ναΰ; πλέον τών νιλ ίων διαχοοιων 
(μετά τών Έλληνίδων), ήτοι τάςΊτρός πόλεμον ώρι- 
σμένας, μέ ταύτας δέ συνέπλεον τριήρεις ίππαγωγοι 
δχτακόσιαι πεντήχοντα, χαί τριηκό*τοροι τρισχίλιβι, 
τό ολον σκάρη πιντακισχίλια έτοιμάσθησαν καί έκ ι- 
νήδησαν νά μεταφέρωοίν άπό τήν Άσίαν τήν δβυλεαν 
είς τήν Εύρώπην. Σημειωτέον δέ ότι οί τώ Πέρίση 
άκολουθοΰντες Ελληνες έπέβαινον τριήρεοιν τριακοσίων 
είκοσι, καί ουτοι ήσαν οί ‘Ρόδιοι, οί Κώοι, οί Ίωνες 
μετά τών Χίων καί Σαμίων, οί Αίολεΐς μετά Λεσβίων 
χαί Τινεδίων, οί Έλλησπόντιοι οΰν τοΐς πιρί τό#

* τά "Ιωνες έπιλδόντες τή υστερεί-, ήμερη
» επί τό Αρτιμίσιον έπελεςαντο τά δέ γράμματα 
» τάοε Ιλεγε* «"Ανδρες "ίωνες ού ποιεετε δίκαια έπι 
» του; πατέρας στρατευόμενοι, χαί τήν ‘ Ελλάδα κα 
» ταΟουλουμενοι1 άλλά μάλιστα μέν πρός ήμέων γί* 
» νεσδε, είδέ ύμΐν έστι τοΰτο μή δυναϊόν ποιήσαι, 
» υμέες δέ έτι καί νΰν έκ χοΰ μέσου ήμΐ< εζεσδαι καί 
» αυτοί, καί τών Καρών δεεσδαι τά αύτά ύμΐν 
» ποιέειν κτλ .· ,

(10) ‘Ηρόδ. Οΰραν. Βιβλ. 8. 40 . « ό δέ Έ λ 
» ληνών ναυτικός στρατός άπό τοΰ Αρτεμισίου, ’ Α δ η - 
» vataiv δεηδέντων εΐς Σαλαμίνα κατίσ^ει τάς νήας 
» τών δέ είνειχα προσ5ιήδηταν αύτέων σ·^εΐν προς 
» Σαλαμίνα ’Αθηναίοι, fva αύχοί παΐ5ας χε καί γυ- 
» ναΐκας υπεξαγάγωνται έκ τής 'Αχτιχής, πρός δέ 
» καί βουλεύσονται τό ποιητέον αύτοΐσιν έσχαι- έπί 
» γαρ τοΐσι κατή<ουσι πρήγμασι βου-ήν έμελλον 
» ποιησεσδαι, ώ ; έψευσμένοι γνώμης· δοχέοντες γάρ 
» ευρήσειν Πελοτοννησίο^ς πανδιμεί έν τή Βοιωτίΐζ 
» υποχατημένους τόν βάρβαρον, τών μέν εύρον οΰ 
» δέν. έάν, οί δέ έπυνδάνοντο τόν ίσδμάν αύτού; τει*
* χεον τας, την Πελοπόννησον περί πλείστου τε πο:
» ευμενούς περιήναι, καί ταύτην εγοντας έν ©υλακή,
* τά δέ άλλα άπιέναι. Ταΰτα δή πυνδανόμενοι οΰιω
# προσδεήδΐ)σαν σρέων σχεΐν πράς τήν Σαλαμίνα.

(11 ) Πολεμικού συμβουλίου γενομένου έν Σάλα- 
μίνι περί τοΰ καταλλήλου τόπου, όπερίσχυον οί προ- 
τιμώντες τήν πρό τοΰ ίσδμοΰ Θάλασσα* οτρατηγοί, 
ως έπιτηδειότατον χωρίον' διά τής γενικής ναυμα
χίας τή* συγχοότησιν, καί δ Θεμιστο*λής μόνος σχε· 
βον αντέλεγε Ταΰτα γνωστοποιήσας εΐς τάν συμ. 
πολίτην αύ^ου Μνησίριλον όίμα έπάτηιε τήν Ναυ· 
αρχιδα άπά τάν σύλλογον euwou; έπιοτρε'ψας, τόν 
άπη^τησίν ό Εύπατρίδης ’Αθηναίος, j  ούτ’ άρα, ή ' 
» άπαίρωσι τάς νήας άπό Σαλαμΐνος, ούδέ περί μ:ής 
» έτι πατρίδος ναυμαχήσεις- χοιτά γάρ πόλις εκα- 
» στοι τρέψοντα.· καί ουτε σρέας Βύρυβιάίης κατέ 
» χει ν δυνήσεται ουτε τις άνδρώπων άλλος ώστε μή 
» ού διασκεδασδή·αι τήν στρατιήν· άπολέεται τε ή
• ‘ Ελλάς άβουλίξσι· άλλ’ εΐτις έστί μηχανή, ίδι, κα! 
» πειρώ διαχέαι τά βεβουλευμένα, ή» κως δύνη ά·
• ναγκάσαι Εύρυβιάδεα μεταβουλεύσβσδαι, ώστε αύ· 
» τοΰ μενέειν. » Διά τών πύρινων τούτων λόγων 
ένδαρ^υνδεί; ε’πανήλδε, καί παρά τών Αίγινητών καί 
Μεγαρέων βοηδούμενος παρεκάλει τούς άμριταλαν- 
τευομε'νους συνεταίρους του ό Θεμιστοκλή; νά μήν 
επι σπεύσωιι τήν ρογήν των χ. τ . λ. ‘Ηρόδοτος «ν 
ούρανία βιδλίον δγδοον, κεραλ. 57 χαί έρεξής. ‘Ω- 
s*6twc Διόδωρος Σικιλεώτης iv τϊ) ‘Ιστορ. Βιβλίο- 
δή<5 f -.βλ 11 χερ. 15.

ιοίς Εύβοιας. Κατά τον Καρηρε'α καί Γεραιστάν εω ;  
τάν Εύριπον, δέν ^ςευρομεν αν τό ναυτικόν τών 'Ε λ
λήνων ήδελεν άρχούντως άντιπαραταχδή, καταδιω- 
χόμενον μέν άπά σχεδόν τροπαιοΰχον εχθρόν, έπιπροσ- 
δούμενοι δέ άπά ό/l εύκαταρρόνητον δευτεραν άντίσ- 
τασίν τή ; τήν δίοδόν των προσδιορισμένης νά διαριλο- 
νικήση σηααντικής εχθρικής μοίρας.

Μένει ν ί προσδεσωμεν πρός ϊυμπλήρωσιν τοΰ κε
φαλαίου τοΰχου, οχι χά οσα κατά διάνοιαν ειχεν ό Θε
μιστοκλής δέν έρανέρωσεν είς τούς συμμάχους Ελ
ληνας, παρ’ δχαν χατεπλευσαν είς τήν Σ,αλαμΐ'α, οιχου 
παρρτ,σιαζόμενος ποό; τόν οίηματίαν Εύρυβιάδην χαί 
τους  κουρους σ υ ττρ α τη γο υς  του α ν ΐπ τ υ ;β ν  ολον το 
«χέδιον τών προ»ειμένων έργων, χαί νά τούς πειση ή. 
γο»νίζεχο τήν άδάνατον έκείνην εΐς τάν σύλλογον τών 
άργηγών ολων άπαγγειλάμενος δημηγορίαν, τήν τε- 
λευτώσαν μέ τά δεσπίσια ταΰτα λόγια. « Ει’χόχα 
* μέν νΰν βουλευμενοισιν d -δρώποισι, ώς τά έπίπαν 
» έδελει γίνισθαι* μή δ εΰότα βουλευμενοισιν, ούκ 
s έδελει ούδέ ό Θεάς προχωρέειν πρός τάς άνδρωπη- 
» ίας γνώμας. » [ ‘ Ηρόδ. ούραν κερ. ή. 60 .] ’Αλλ 
εΐς μάτην οί σύμαγοι εβλε »t ο ν πρός τήν Πελοπόν- 
νητον, καί οί λόγοι του άπέβ^ινον περιττοί είς «νδρας 
τεδορυβημένους άπά τοΰ κινδύνου -ό Ιπαχρον ό μέγας 
άνήρ ίν τή μεγάλη πάλη χής ψυχής του, δρώσης τήν 
απώλειαν τής ‘Έλλαδος άρευκτον, έμηχανεύδη τότε 
τήν περιχύ*λωσιν /Ί3) και τήν άπόδρασιν είς τού: 
Έλληνας ύπέδειξεν άδυνατον ^14y'. διά τ ών στρα
τηγημάτων τούτων ένταΰδα έμενον, χαί δί αύτοϋ άπε- 
βανατίσδησαν. * 15/

Πόντον χατοικοΰσι καί οί λοιποί νησιώταΓ δηλαδή 
όλον τό ναυχικον τής ‘ Ελληνικής ρυλής καί οί μάχιμοι 
χατά θάλασσαν αύτής άνδρες, Ιρώρμουν κατά τών 
έλίγων Άδηναίων καί τών συμμάχων τ ω ν  είχε δί- 
χαιον νά άνησυχη ό μέγας Θεμιστοκλής ! (ό αύτάς 
αυτόθι).

f l3 ,/  Ήοόδ. Ουράν. Β:βλ. 8. 75.
/ Ί 4 ) ‘Ο αύτάς αύτόθι. 80.
/15y Καταχωροΰμεν έη περισσού καί τοΰ Πλου

τάρχου τά έν βίω Θεμιστοκλέους 12. τούτοις συ-
ναρτώμενα. « Ά λλ ’ έπεί ιών πολεμίων 6 στόλος, τή 
» Αττική κατά τό Φαληρικόν προσρερόμενος, τούς 
» πέριξ άπε'χρυψεν αΐγιαλούς, αύτός τε Βασιλεύς μετά 
» τοΰ πιζοΰστραχοΰ καταβάς έπί τήν δάλασσαν αδρούς 
» ώρδη, τών δυνάμεων όμοΰ γενομενων, έξερρόησαν 
» οί τοΰ θεμιστ»κλε'ους λόγοι τών Ελλήνων, χαί πά- 
d λιν έπέπταινον οί Πελοποννήσιοι πρός τόν Ισθμόν,
* είτις άλλ» τι λέγει χαλεπαίνοντες- έδόκει δέ τής νυ-
* κτός άποχωρεΐν,καί παρηγγείλετο πλους τοι; Κυβερ- 
» νήταις- ενθα δή βαρέως ρέρων δ Θεμιστοκλή;, εί τήν 
» άπό του τόπου καί τών στενών «ροέμενοι βοήθειαν οί 
» Έλλη**ς διαλυδήσονχαι χαχά πόλεις, έβουλεύετο
* χα{ συνετίδίΐ τήν περί χόν Σίκινον πραγματείαν- ήν 
» δέ τω γένει Πέρσης ό Σίκινος αιχμάλωτος, ευνους 
» δέ τώ Θεμισχοκλεϊ xai τών τέκνων αύτοΰ παιδα-

Καί ταΰτα μέν ώς «ρος τ ΐ  πρώχον μέρος τοΰ 
ζητήματος, τό άρορών τήν προτίμησιν τών στενών 
πρός συγκρότηιι* γενικής ναυμαχίας άπά τοΰ άναπε- 
πταμένου πολάγους τήν εύρυχωρίαν, εις άλλας π ε . 
ριστάσεις συμβάλλουσαν.

’Ερχόμεθα ήδη είς τά δεύτερον μέρος τών απο
ριών τοΰ έλλογίμου συντάκτου, έρωτώντος, άν στε
νή δέν ηναι ή παρά τόν ίσδμάν δάλασσα, καί τότ» 
διά ποιον λόγον έιχροτιμήδησαν χά στενά τής Σαλα
μΐνος τής πρό τοΰ ίσδμοΰ Θαλάσσης. Είς ταΰτα ά- 
παντώμεν κυριολεκτικώς έξηγούμενοι, οχι διαρέρει 
πολύ ή στενή Θαλασσα, άπό ο,τι όνομάζομεν κατ’ έπι- 
ξαίρεσιν στενά, ήτοι τήν δίοδον έντός Ορμου τινός 
ή λιμέ'ος λίαν συσριγγομένου χατά χόν είσπλουν άρ’ 
έκάχερα τά μέρη. Έ ν δέ προσεκτικόν ομμα ρίπτον- 
χες έπί χοΰ γεωγραριχοΰ πίναχος πληρορορουμεδα ά- 
μέσο>ς, οτι στενή δάλασσα είναι καί όνομάζονχαι ιά  
περιωρισμένα, άλλ’ οχι κεκλεισμένα ύγρά κέλευΘα.

» νωγός, ον έκπέμπει πρό; τόν Πε'ρσην κρύρα κελεύ. 
» σας λέγειν, δτι Θίμιστοχλής ό τών Αθηναίων 
» στρατηγός, αίρούμενος τά Βασιλέως εξαγγέλλει 
» πρώτος αύτώ τούς "Ελληνας άποδ.δράσκοντας, καί 
» διακελεύονται μή παρεϊναι ρυγείν «ΰτούς, άλλ έ<ω 
» ταράσσονται τών πεζών χωρίς δντες, έπιθέσθαι χαί 
» διαρθειραι τήν ναυτικήν δύναμιν. Ταΰτα S ό Sep— 
» ξης ώς άπ’ εύνοίας λελεγμένα δεξάμενος, ήσδη, κα! 
» τέλος εύδύς έξέρερε πρός τούς ηγεμόνας τών νεών, 
» χάς μέν άλλας πληροΰν καδ’ ήσυχίαν, διακοσίας δ’ 
» άναχθέντας ή^η περιβαλέσΘαι τόν πόρον έν κύκλω
• πά<τα, καί διαζώσαι τάς νήσους, οκως έκρυγη
■ μηδείς τών πολεμίων. Τούτων δέ πραττομένων
• Αριστείδη; ό Λυσίμαχου πρώτος αίσθόμενος ή*εν 
β έπί τήν σκηνήν τοΰ Θεμιστοκλέους, οΰκ ών ρίλος, 
» άλλά καί δΐ έχεϊνον έξβστρακισμένος ώσπερ εΓρητοι* 
» προελθόντι δέ χώ Θεμιστοκλεΐ φράζει τήν >Λκλω- 
» σ ιν  ’ ό δέ τήν τ ’ άλλην καλοκάγαθίαν τοΰ ά*δρός
■ εΐδώς, καί τής τότε παρουσίας άγάμενος, φράζει τά 
» περί τάν Σίκινον αύχω, καί παρεκάλει τών ‘ Ελλήνων 
» συνεπιλαμβάνεσθαι καί βυμπροθυμεΐσθαι, πίστιν 
» έ'/οντα μάλλον οπως έν τοΐς στενοΐς ναυμαχήσωσιν. 
<■ ό μέν ουν Ά ρισ'είδη; έπαινέσας τάν Θεμιστοκλέα, 
« τούς άλλους έποίει στρατηγούς καί τριηράρχους έπι 
» τήν μάχην παροξύνον· έτι δ’ δμως άπιστούντων έ- 
» ράνη την ία τριήρης αύτόμολος, ής έναυάρχει Πα-
• ναίτιο :, άπαγγέλλουσα χύκλωσιν- ώστε καί θυμώ 
d τούς Έλληνας χινήοαι μετ’ άνάγκης πρός τόν 
» -κίνδυνον. » δρα καί Διόδωρον Σοχελιώτνιν Βιβλ. ί-  
στορ. βιβλ. 11.  ̂ 17. · έ μέν Θεμιστοκλής χατά
» νοΰν α^τώ προκεχωρικότος τοΰ στρατηγήματος,
• περίγαρής ή ', καί τά πλήθη παρεκάλεσεν είς τον 
s κίνδυνον1 οί δ’ Έλληνες ίπ ί τή τών Ίώνων έπαγ-
• γελία θα^ήσαντες, και τής περιστάσεως βιαζο- 
» μένης αύτούς παρά τήν ιδίαν προαίρεσιν νακμα- 
» χεΐν, άπά τής Σαλαμΐνος προθ^μως συγκατέβαινον 
» ιίς τήν Ναυμαγίαν. »



Το πρώτον rtSt'ov τ ? ;  μαχηζ, όπου συνηντήδησαν 
οί 86ο στόλοι, τά βόριια τής Εύβοιας λέγω, όνομά 
ζεται στενή δάλασσα, *α! παραπλήσια ταύτης είναι 
ούδείς λόγο; χαί ή πρό τοΰ ίσδμοΰ- δ δέ όρμο; τη; 
Σαλαμΐνος είναι καί λέγεται κυρίως στενά* άναλογι- 
ζόμενοι δέ, ott παρά τοΐς άρχαίοις τών Θαλασσίων 
αγώνων τά πολεμικά εργαλεία ώς χαί τά ε?§3ς τών 
πλοίω/, καΐ τοόντεΰδεν δ τρόπος τοΐ ναυμαχεί* έν 
γένει ήταν κατά πολύ διαφέροντα άπο τά τοΰ αι’ώ- 
νος καθ' ον ζώμεν. έξάγομεν τό συμπέρασμα, ότι τό 
άναπεπταμένον πέλαγος καΐ αί στεναΐ δάλασσαι άπε- 
χουσι πολυ τοΰ να συμπεριλαμβάνωσι τά πλεονεχτή 
ματα ιών στενών διόδων, όπου τοποθετημένο: ώ ; έν 
ενεδρα μάχιμοι ναυτικοί, έπιβϊίνοντες βαρέω; χατηο 
τισμένων νηών, πωλώσιν ακριβά τά αΐμά των, καΐ ά/ 
δεν νικησωσι, τουλάχιστον συναπόλλονται μετά τών 
έφορμωντων. Τάν λόγον μας έπιμαρτυρουσι τοΰ με 
γάλου ναυάρχου αύτοΰ αί κρίτεις, όστις ώμίλει έν 
γνωσεί βέβαια καί πεπο:θί^σει, οταν άπήντα πράς τόν 
ά/επιστήμονα τών ναυτικών πραγμάτων Εΰρυβιάδην 
λέγων.

« Προς μέν τώ ίσδμώ συμβάλλων, έν πελάγει ά· 
» ναιεεπιαμενω ναυμαχήσεις, ε ΐ: ο ήκιστα ήμίν σόμ- 
» φορόν έστι, νήα; έχουσι β ϊρ υτ ίρ ις  καί άριδμόν 
»  έλλάσσονας, τοΰτο δε άπολέεις Σαλαμίνα τε χτλ. 
» ήν δε τά έγώ λ ίγω  ποιήτ^ς τοσάδε έν αύτοίσι 
» χρηστά ejprjσεις* πρώτα μέν έν Στεινώ συμβχλ- 
ι  λοντες, ναυσί όλίγοισι πρό; πολλάς, ή< τά ει’κότα 
» έχ τοΰ πολευ,ου έχβιίνη, πολύ κρατήσωμεν τό 
» γορ έν Σιε νώ ναυμιχέειν πρΐς ήμίων έστι, έν 
* εύρυχωριΐ) δέ πράς εκείνων· αύτις δέ Σαλαα’ις πα- 
» ραγί/εται, ε ί; τήν ήμίν ύηέκειται τέχνατε καί γυ 
» ναίχας ['Ηρόδ. ούραν. βιβλ. 9. 6 0 ]

Τίποτε άρα προτιμότερον δέν Ιχρινεν ά Θεμιστοκλής 
απο τοΰ νά διακινδυνεύση  χαδ’ ή/ μέδοδον παρακατί* 
Ο ντις δ ιλ ο υ ε ν  έκθεσει, μ.χομενο; έναντίον τού έφορ- 
μώντος Περσικού στόλου έντός τοΰ όρμου τής Σα- 
λαμϊνο;, τοΰ περικεκλεισμένου, ούτως είπειν, ούτοΰ 
στρατοπέ;ου, «ΐ; τοΰ δποίου τήν είσοδον χατά ενα ε
να «μελέτα υποδεχόμενο; ν ϊ  συντρίψη τά πλοία όλα 
τής βαρβαριν.ή; ναυτικής δυνάμεω;.

Πρός τό παράβολον τοΰτο θαλάσσιον έπινόηιεα τοΰ 
Θεμισιοκλεους δικαίως εμποροΰμεν νά συγκρίνωμεν 
«τχετικώς τό έτίσης μέγα τοΰ Λεωνίδα δραματούρ- 
γημα ε ίς  τά στενά τών Θ=-ρμοπυλών. Παράδοξο* πο
σώς δεν ε ι ν α ι τ αν διά τής προδοσίας δέν έπερίκυκλοΰ* 
το ό άμίμητος Λεωνίδας, εχων συμμαχικόν στρά
τευμα ο/ι άλιγάριθμον τά κατ’ άρχάς συνεχστρατεΰ 
σαν, έφοοιαζόμενος δέ άεννάως άπά τού; πιριστοι- 
χοΰντας αΰτόν λαούς, τούς πράς τήν έλευδερίαν όρ- 
γώντας, καί προβοηδούμινος άπό αλλεπάλληλα έπι- 
κουρικά στρατεύματα, νά ίσχυε νά μένη απρόσβλητος 
« ΐ; τήν δεσιν του, άκαταπαυοτως νά στέλη μυριά 
δα; Περσών εις τάν αδην, νά παραλύσι; τά ; δυνά- 
μεις χρονοτριβών τοΰ έχδροΰ, εως ου πανστρατιά 
όλον τά ‘Ελληνικόν σιιμβοηδήσίν, έν παν.ωλέδρω νά 
φέρη τής Ασίας ολης τήν δύναμιν, ήθελεν όνομασδή 
τοτε οχι ηρο)ς αλλά μεγας· όμοίαν έμπνευσιν έ

λαβι καΐ τώ» Αθηναίων δ ναυρχος' ή διαφοpi μό
νον μεταξύ τών δυο εΐναι, ότι ό τελευταίος έ»τάδη 
ευτυχέστερος τοΰ Λεωνίδα, ώς έπιζήσας νά ίδη τούς 
αγώνας του έστεφανωδέντας άπά τήν λαμπροτέραν έ- 
πιτυχίαν [16],

Φθάνομεν, τίλος, είς τά τρίτον μέρος τώ ν  έρωτή- 
σεων και αποριών, το ΐξαιτούμινο» τούς λόγου; διά

[16] Περί τών έν θιρμοπύλαις πεσόντων λαλών 
Διόδωρος ά Σικελιωτης επιφέρει τάς άκολούδους θαυ- 
μασίας κρίσεις [Βιβλ. ίστοριχής βιβλ. 11 11].
« Λιό καί τις ουκ αν έκ τών μεταγενεστέρων ζη-
• λώται τήν άρετήν τών άνδρών, οίτινες τώ  μεγέ- 
» δει τής περιστάσεως κατεσχεμενοι, τοΐς μέν σώ* 
» μα»ι κατεπονήδησαν, ταΐς δέ ψυχαις οΰχ ήττή- 
» δησαν Τοιγαροΰν ουτοι μόνοι τών μνημονευομέ- 
» νων κρατηθείτε;, ενδοξότεροι γεγόνασι τών άλλων 
» τών ιας χαλλ'στα; νίκας άπίνηνεγμένων y ρή γάρ 
» ουκ . εκ τών ά ΐοτελεσμάτων κρινειν τού; άγαδούς
• ανίρα;, ααλ εκ τή ; προαιρέιειος· τοϋ μέν γάρ
» η τυχη xupia, τοϋ δ’ ή προαίρεσις δοκιμάζεται. Τίς
» γαρ αν έκιίνων άμείνου; ά»δρας κρίνειεν, οίτινες
• ου'ε τώ χιλιοστώ μέρει τών πολεμίων ίσοι τό»
• άρ.ίΛόν οντβς, έ-ολμη7ιν  τοΐ; άπιστουμένοις πλή-
• θ*σι παρα-ιάςα ι την εα υ τώ ν  άοετή» ; c i  κρ ατήσ ει»  
» τ ώ ν  τ ο σ ιυ τ ω ν  μυρ ιάδαν έ λ π ίζ ο ν τ ε ; ,  ά λ λ ’ ά νδρ αγα· 
» δια τ '-ύ ; πρό αυτώ> α  ια ν τ α ς  υπερβαλεΐν νο μ ίζο ν .
• τες* Χ7! τήν μέν μάχην έϊυτοΐς είναι κρίνοντες
» προ; τού; βαρβάρους, τόν αγώνα δέ καΐ τήν ύπέρ
» τώ αριστείων κρισιν πρό; άπαντα; τού; έπ’ ά- 
» ρετή θαυμαζομενους ύπάρχειν. Μόνοι γάρ τών έξ
• αίώίο; μνημονευόμενων ιίΛοντο μάλλον τηρεΐν τούς
• τής πολεως νόμους, ή τάς ιδίας ψυχάς" ού δυσ- 
» αιοροΰ-τε; έπί τώ μεγ στους εαυτοί; έιιεστάναι
• κ;νίυνου;, αλλα κρίνοντες ιύκταιοτατον ιιναι τοΐς
• αρετήν αίκοϋσι τοιουτων αγώνων τυγχά/ΐιν, Δι- 
» χαιω; 0 αν τις τούτους και τής κοινΐς τών ‘Ελ. 
» ληνών ελευθερίας αιτίου; ήγήτατο, ή τούς ΰστε- 
» ρον έν τα ι; πράς Ξίρξην μάχαις νιχήσαντας. 'Γού- 
» των γάρ ιών πράξεων μνημονεύσντες, οί μέν βάρ-
• βαροι χατεπλαγησαν, οί δέ "Κλληνες παρωξύ»δησα»
• προς τήν όμοίαν ανδραγαθίαν καθόλου δέ μόνοι 
» τών προ ίαυτών 4ιά τήν υπερβολήν τής άρετής ιίς
• αθανασίαν μετνίλλαξον κτλ. »

Γο μέρος τούτο τοΰ Διοδώρου έπιιιαρτυρούμενος είς 
τήν προιισαγωγήν [τόμ. ά. σελ. 226 ] ο εύγλωττος 
ϊυγγραρευ; του νέου ΑναχάρσιδίΓ'ΤΒαρδελεμΰς, προ- 
ίθετει «L  am bition de la  g lo ire Γ am ur de la  
» patrie toutes les vertus furent portees au plus 
» h aat degre e t le s  am es a une elevation ju sq u ’ 
» alors inconue. C’ est la  le temps des grandes
• ch o ses; et ce n est p ar celui qu ' il faut choisi r 
» pour donner des fers a des peuples anim es 
» de si nobles sentim ents.· παραβαλε τούτοις τά 
έν τή πρώτη και δευτέρα σελίδι τής παρούσας πραγ
ματείας άνα^ερόμενα.

τούς οποίους ίσχυσε νά νικήσι; δ Θιμίστοκλής εις τήν 
Σαλαμνΐα, τοΰτο είναι και τό οΰσιωδέ^τερον μέρος τής 
πραγματείας ταύτης.

‘Η μετ’ έπισταηας έρευνα τών παρακειμένων χ ω 
ρίων τοΰ τόπου τής ναυμαχίας, καί *) μετά σπουδή, 
έ ξ ίτα σ c; τών όσων μα; λέγει ή ιστορία σποράδην ο 
μω ; περί τών διατρεξάντων κατ’ αύτήν, μά; βοη- 
δοΰσι τά μέγιστα εις τό νά έννοήσωμε» τοΰ θαυμασίου 
τούτου θαλασσίου έργου τήν διεξαγωγήν άλλ ό,τι 
μας άναγκαιοΐ πρό π ιντά ; άλ··.ου »ά έξ ικριβώιωμεν 
είδικώτερον εΐναι αύτή ή ίδια παράιαξις τών Έλλη ων 
κατά τήν π*ρί ή; ό λόγος ναυμαχίαν. ‘Ο ‘Ιΐρόδοτος 
καί ό τοΰτον άντιγράψας Πλούταρχο; [17] δέν μας 
άναρέρουσι», είναι άληθές, τάς λεπτομερείας του στρά 
τηγήματος μέ τήν αύτήν ακρίβειαν, ώ ; μα; διέγραψα» 
επί τών έ ν ’λφέταις καί ’Αρτεμισίω γεγονότων, πιρί 
τών οποίων προα»ε?έραμεν οΰχ ήττον όμως είχολον 
«ΐναι κατά τού; κανόνας τή; ναυτικής έπιστήμης, τα 
λεγόμενα αΰτών συναρμόττονιες καί τήν διηγησιν Δι- 
οδώρου τοΰ Σιχελιώτου προσλ^μβινοντες ώς τεχνι- 
κωτέραν καί πλήρη, νά δρίσωμεν τά καθέκαστα, καί 
νά καταστήσωμεν τ ώ  αναγνώστη όσιν ενδέχεται σαρή 
τά κατά τήν έν Σαλαμϊνι ναυμαχίαν διατρίξαντα.

Οί Ελληνες άπά πρωίας άνεχθένιες  ̂18y έκ τοΰ 
μυχοΰ τή ; Σαλαμΐνος έπλεον πρός εω φερόμ*νοι χαι 
πρός τό στόμιον τοΰ όρμου κατά τήν Ψ υιιάλειαν ού
χ ί προκαλοΰντες τόν έχθρό» χαΐ έπισπεύϊοντες τήν 
Ιξοδον, άλλά μάλλον διά νά προλάβ^σι νά παραταχ-

^17^ ‘Ο Πλούταρχος ( ί ν  βίω Θεμιστοκ).. 1 3 .J  
μάλιστα λαλών περί τής δέσεως ήν ό Εϊρξη; ές»λέ- 
ξατο πρός έπιτήρησιν τοΰ άγώνος, λέγει μαρτυρούμε- 
νος τόν ’Ακεστόδωρον οτι είς τά μεθόρια τής Με 
γαρίδος ύπέρ τών λεγομένων κεράτων έστησε τόν 
θρόνον του, χατά δ» τόν Φανίδημον υπέρ τό ‘Ηρά
κλειον. Τά πρώτον μεταφέρει τάν άγώνα εις τόν κολ- 
πον τής Έλευσΐνος, καί επομένως διαστρέφ;τα: όλη 
ή ιστορία' τά δέ είς τά στόμιον τής Σαλαμΐνος, καΐ 
ένταΰθα αληθώς έγένετο, ώς έξάγεταί άπο τής διη- 
γήσεως όλων τών ιστορικών. ‘ Ηρόδοτος Ούρανία βιβλ. 
δον κεφ. 76. Διόδωρος βιβλίοδ. ίστορ. β;βλ. 11 
κεφ. 18ον,

( 1 8 J  Πλούταρχος έν βίω Θεμιστ. ιδ'. ιέ. καί 
‘Ηρόδ. έν ούραν. βιβλ. 8 83 . 84 . ές όσων μάς ά
ναφέρουσιν οί ιστορικοί συμπεραίνομεν ότι σχέδιον 
παρατάξεως δεν έσυζητήδη είς τόν σύλλογον τών *τρα- 
τηγών έν Σαλαμΐνι άφ’ εσπέρα:, καθότι ούτβι εως τής 
τελευταίας στιγμής τήν άναχώρησιν έσκόπευον, καί 
διά τής κυκλώσεως μόνης έβιάσθησαν νά μείνωσι καί 
νά έπιβώσι τών πλοίων έξ άνάγκης, ότε δ Θεμιοτο 
χλής διατρέχων τά πλήθη έδημηγόρεί καί ένεθάρρυνε 
πράς τούς αγώνας' τήν δ’ έπ οΰσαν πλήρης χαρας 
διότι τά στρατήγημά του έπετύγχανίν, ή εύ .υ α του 
κατά τάν καιρό» χαΐ τήν περίστασιν συνέλαβε τά γ«· 
νικάν σχέδιον τοΰ πολέμου καί έδωκε τάς άποχρώ- 
®ας διαταγάς

δώσι κα! νά γνωρίσωσι τον αρμόδιον άνεμον πρός ε- 
ναρξιν τών άγώνων των, καί τοΰτον έπερίμενον ώς 
δε, άμα προ'ίούοης τής ήμέρας ό Νότιος ήρχιτ· β ί
αιος νά πλή-τη τής προκειμένης δαλάσσης τήν έπι- 
φάνιιαν, χ->ί οί πολέμιοι πλησίττιοι καταφαίνοντο είσ- 
πλεοντες, τότε πρύμναν άνακρουονιες καδίσταντο έν 
τάςει οι Αθηναίοι καί όλον τά συμμαχικόν' τήν πα- 
ρακ»λευθεΐσαν ταύτην συστροφήν όρώντε; οί έν Σαλα- 
μίνι Ελληνες ( 19J ,  καί ύπο^ώρησιν τοΰτο νομίσανΐες 
τών άτρομητων ναυμάχων, μακράν έβότ,σαν κοί γο- 
εράς έξέπεμψαν φω ν«;, οθεν διεθρυλλήθη παρ’ αύτοίς 
τά λόγ ον.

α Ί2 δαιμόνιοι! μέχρι κόπου ετι πρύμνην άνδχροΰ* 
εσθε · ; Αλλ’ ουτοι ατάραχοι κατά τήν πειθαρχίαν 
έσπευδον νά καταλάβωσι τήν τεταγμένην θίτίν σχη- 
ματιζοντες παραλληλόγραμμον «πίμηχες κατά τά 
στομιον τή ; Σαλαμΐνος έξαπλ^υυενον- τούτου ή μέν 
προ, ε u πλευρά έξετείνετο πρός τόν IIειραια τά ά- 
ρίστερόν κέρας σχτ,ματιζουσα, ή δε πρό; έσπίραν κατά 
κάθετον αγόμενη πράς τήν Σαλαμίνα προσδιώριστο ώς 
οπισθοφυλακή τών τάξεων διαρραγεισών' καί ή τρίτη 
έϊέρετο παραλ)ήλως τής Σαλαμΐνος εως τήν Ψ υτιά* 
λείαν, σχηματίζουσα τά δεξιόν κέρα;, συμπιπτόντων 
ουτω τών δύο κεράτων κατά τήν είσοδον είς όλίγην 
άπόστατίν, καί καλυπτόντων τήν δίοδον.

‘ Η παράταξις οΰτη είναι δαυμα:ία· καθότι τών 
‘Ελλήνων αί τριήρεις, πρσβοηδούμεναι άπά τόν π«· 
λαγιον ά<εμον, πλαγίως αύταί; έμπίπτοντα, άναχώ’ 
χευον θαυμασίω; έντός τού όρμου κατά πάσαν τήν 
έκτασιν τοΰ παραλληλογράμμου" τών μέν δύο πράς 
τήν είσοδον του κόλπου άγουσών πλευρών, έπί τής 
γής εκατέρωθεν έρειδομένων πρός αποφυγήν τής χυ* 
κλώσεως, τής δέ χατά μέτωπον, έτοιμης κατά τόν 
είιπλουν πρός άντίχρουσιν χαί συμπλοκήν, έπί δέ τής 
τετάρτης καθέτου πλευράς «φεδρευουιών τών χυριω- 
τερων δυνάμεων κατά β»θείς στίχους (διότι έν ταΰθα 
κατά μέσον τοΰ κόλπου έμελλον νά διαγωνισθώσι τά 
έσχατον^, πρός έπικουρίαν παρεσκιυασμένω». Καί οί 
μέν ’Αθηναίοι μέ τά λαμπρόν ναυτικόν των κατέλαβον 
τά κέντρον, τουτέστι τήν κατά κάθετον και έν στίχω 
βαθείαν παράταξίν- τήν άριστεράν πτέρυγα ειχον οί 
Λακεδαιμόνιοι μετά τών Πελοπονησίων είς δέ τήν δε* 
ςιάν κατετάγη τά Αίγηνιτικάν έμοΰ καΐ οί Μεγαρεΐ;.

(1 9 J  Ο ‘Ηρόδοτος )αύτόθι 84] αποδίδει τά 
γεγονός είς φάσμα γυναικός φανείσι,ς κατά τήν άρ
χήν τοΰ άγώνος καΐ διακελευσάσης είς έπίκοον τών 
‘Ελλή-ων τήν άποστροφήν ταύτην- ήμεΐς όμω; ίστο- 
ριχώχερον δυνάμεθα ν’ άποδώσωμεν ταΰτα είς άνθρώ- 
πινον πάθος, είς τής φύσεώς μας τήν ασθένειαν, μή 
κατακρίνοντες τά» ‘Αλικαρνασέα άν έφείοδη τών συγ* 
χρόνων καΐ ακροατών του καί μετέτρεψεν εις δείαν 
έμβρίμησιν άλλουστατο» άκουσμα. Καί δ καλός Πλού
ταρχος πιστεύει έπίσης είς τά είδωλα καί φασματα 
περί τών όποιων λαλεί μέ μεγάλην αφέλειαν τά ιστο
ρούμενα τοΰ ‘ Ηροδότου άναφέρων. Έ» βίω θ ιμ ισ το - 
κλέους xsy. 15.



Περί τών δυο πρώτβν συνομολογοΰσιν ο,τε ‘Ηρόδοτος 
και Πλούταρχο;' πιρί δέ τών Αίγινητών δέ» άναρέ- 
ρουσι ^ητώς που παρετάχδησαν. Διόδωρο; δ Σιχελι 
ώτης μας διαλύίί όμως την απορίαν, κι»ί συμπληροΐ 
τά παραλειφδέ<τα τοϋ ‘Ηροδότου [2 0 /  Παριτηροΰμεν

(20 ) Βιβλιοδ. ίστορ. βιβλ. ] 1. 18. « Τέλος δέ
ϊ  τών περί το* Εύρυβιαδη» καί Θεμισιοκλέα διατα- 
» ξαντών τάς δυνάμεις, τό μέν εύώνυμον μέρος έπεΐχον 
» Αθηναίοι καί Λακεδαιμόνιοι, πρός το τών Φοινίκων
• ναυτικόν άντιταχθησόμενοι· (μεγάλη* γάρ οί Φ ίίνι- 
» χες υπεροχήν είχον, διά τε τό πλήθος καί διά τήν 
» έκ προγόνων έν τοΐς ναυτικοις Ιργοις Ιμπειρίαν.) 
a Αίγινήταί δέ καί Μεγαρεΐς τό δεξιόν κέρας ά*ε- 
» πληροί)»' (ουτοι γάρ έδόχουν είναι ναυτιχώτατοι 
« μετά τού, Άδηναίους, καί μάλιστα φιλο-ιμήίεσδαι, 
» διά τό μόνους τών ‘Ελλήνων μηδεμίαν έχειν κατα-
> φυγήν, tttl συμβαίη πταίσμα κατά τήν ναυμαχίαν/ 
» τήν δέ μέσην τάξιν έαεΐχε τά λοιπόν τ ώ ν  ‘ΕΛλήνω» 
» πλήθος' ουτοι μέν ου» τούτον τόν τρόπον συντα-
• χδέντες έξεπλευοαν καί τόν Πόρον μεταξύ Σαλαμΐ- 
» νος κοι 'Ηρακλείου κατειχον· δ δέ Βασιλεύς ιω  μέν
• ναυάρχιρ προσέταξεν έπιπλεΐν τ*ΐς πολεμίοις, αύτό; 
χ> δέ εις τόν έναντίον τόπον τής Σαλαμΐνος παρήλθεν 
» εξ ού δεωρεΐν ήν τήν ναυμαχίαν γενομένην’ . οί δέ 
» Πέρσαι τό μέν πρώτον πλέονιες δ ε^ήρουν τήν τάξιν 
» Ιχοντες πολλήν ευρυχωρίαν· ώς δ’ εις τό στενόν 
» ή*θο» ήναγκάζοντο τών νεών τίνας από της τάξεω,
• άποσπαν, καί πο/ύν έποίουν θόρυβον 0 δέ Ναύαρχος 
» προηγούμενος τής τάξεως καί πρώτος συνάψας μά
> χην διερθάρη, λαμπρώς άγωνισάμενος, τής δέ νεώς 
» βυθισθείσης, ταραχή κατέσχε τό ναυτικόν τών βαρ- 
■ βάρων' πολλοί μέν γάρ ήταν si προστάττοντες, ού 
® ταύτά δέ έκαστος παρήγγελε διό καί τοϋ πλεΐν εις 
» τουμπροσθε* έπέσχον, άνακωχεύοντες δ’ άνεχώρουν 
ι  εις τήν ευρυχωρίαν' οί δ' ’Αθηναίοι δεωροΰντες τήν 
« ταραχήν τών βαρβάρων, έπέπλεον τοΐ, πολιμίοις, 
ϊ  καί τάς μέν τοΐς έμβόλοις Ιτυττον, ώ» δέ τούς ταρ 
» ιούς παρέσυρον' τής δ’ εΐρεσίας ούχ ύπηρετούση:, 
» πολλαί -ών Περκών τριήρεις πλάγιαι γινόμενα! ταΐς 
» έμβολαΐς πυκνώς χατετιτρώ’ κοντο, Διά καί πρύ* 
» μνοί μέν άνα*ρού«σθαι κατέπαυσαν, εις τούπίσω δέ 
s πλέουσαι προτροπάδην εοευγον. 19. Τών δέ 
» Φοινι®σών καί Κυπρίων νεών ύπό τών ’Αθηναίων 
» χιιρουμένων, αί τών Κιλίκων καί Παμιύλων, έτι δέ
• χαί Λυκίων νήες εχόμεναι τούτων ούται, τό μέν 
» πρώτον εύρώστως άντειχοντο' ώς δ εΐδον τάς κρα* 
» τίστας ναΰς πρός φυγήν ώρμημένας, καί αύταί τόν 
» κίνδυνον έξέλιπον έπί δέ τοΰ θατέρου κέρατος γε- 
» νομένης καρτερας ναυμαχίας, μέχρι μέν τίνος iaog- 
» £οπος ήν ο κίνδυνος' ως δέ οί Αθηναίοι πρός τήν 
» γην καταδιώξαντες τούς Φοίνικας καί Κυπρίους, 
» έπέ3τρεψαν, εχβιαοδέντες υπό τούτων, έτράπηοαν οί 
» βάρβαροι, καί πολλάς ναΰς άπέβαλον.» ’Εκ τούτων 
ίξάγεται ότι ώς έπενόηααν πρώτοι οί Άδηναΐοι τό 
αρμόδιον τών στενώ» καί έυέμινον αύτόδι νά διαγω^ι-

μόνον ΐπ ί τών άναφερομένων τοΰ Διοϊώρου, ?τ ι κατά 
τήν φύσιν τοΰ τόπου καί τά είδος τής παρατάξιοις 
εΐποντο τών Λακεδαιμονίων οί ‘Αδηναΐοι, τουτί*τι 
χατεϊχον τά κέντρο*' καί ούτως άπορεύγομεν τήν 
φαινομένην ουγχυιν τών διάφορον ιστορήσεων. Δεύ
τερον οτι οί Αίγινήταί έλαβτν τή» ήγε·αονίαν έ»ός τών 
κεράτων, διά τήν όποιαν Ιχαιρον όπόληψιν κρο πολ- 
λοΰ παρά τοΐς Έλληαιν ώς ναυτικώτατοί" «ι’ς τούτο 
δέ δεν ά»τελεξαν οί ΑδηναΤοι, φιλοτιμούμινοι νά πρά* 
£uit τά γενικόν καλάν, καί δρθώς συλλογιζόμενοι οτι 
δ έμφύλιος πόλεμος είναι τοσοΰτο» κατώτερος τοΰ δ· 
μοφρονουντος έχδροΰ, όιον ό πόλεμ ς διαφέρει άκό  τήν 
ειρήνην ^‘Ηρόδοτος ούραν, 3 ) .  Πειθήνιοι λένομεν 
«ίς τόν Θεμι*τοκλέα, οσχις άπ’ αρχής τών αγώνων 
έπεισε συμπολιτας του /δού; αύτός τά παράδειγμα, 
παραχωρήσας τήν κατ’ όνομα αρχηγία», πραγμα
τικής δέ διοικών αύτές^) νά διίξωσιν εαυτούς άγαδούς 
άνδρας κατά τόν άγώ*α, καί διά τής διαγωγής των 
νά προσελχύτωσι τήν αγάπην τών ‘Ελλήνων, ώς καί 
έγένετο κατόπιν ^Πλουταρ. Θεμιστ, 7 ) .  ‘II φωνή 
τοΰ αρχηγού ήτο οεβαστ^, καί οί Άδηναΐοι κατά τήν 
πεουτασιν ταύιην, άπό μετριοφροσύνην έμπνεόμενοι, 
άφή<αν ώς προείπομι», εις τούς Αικεδαιμ5<ίους μετά 
τών σαμμάχων τήν διοίχησιν τοΰ αριστερού κέρατος 
χαί εις τους Αίγι*ήτας παρεχώρησαν τό δεξιόν ουτοι, 
δέ την παλαιαν περί ούτώ» φήμην έδικαίωσαν. λαμ
πρώς χαί παραβολως άγωνισθέντις κατά τή» Σαλα- 
μΐνι ναυμαχίαν, καθ’ ήν, ώς λέγει ό ‘ Ηρόδοτος ^ούρ. 
$ .9 3 .1 ,  καί ό Στράβων (Γεωγ. μέρος Β.' Ε·.βλ. Θ’. 
§. 9 . )  διεκρίδησαν χαί ε"λαβο» τό άριστεΐον

Οί δέ Ηέρααι θεωροΰντες τούς Έ λληνΒί repu- 
τρεφομε'νους έντός τοΰ κόλπου τής Σαλαμΐνος, καί νο- 
μίσαν-ες αυτού; ώς έν δορίβω περιπεσόντας διά τά» 
κίνδυνον, έπεσπευδο» τή» συμπλο<ήν, εχοντις διά τήν 
έχβίασ.» τής είοόδου τόν άνεμον βοηδητικώτατον καί 
ού-ιον, δα τις ίχ τοΰ πέλαγους σφοδρώς πνέων, τά μ έ
γιστα πρόσφορος ήτο* εις τά ύψήροφα αύτών πλοία 
δια νά έπιτεθώ?ι καί δή σνηματίσαντες έπίμηκες πα
ραλληλόγραμμον μιγάλη ρώμΐ) καί πατάγω έφέροντο 
πρός τού; Έλληνας. ‘Η παράταξίς των α ίτη ήτ· βι- 
αία, ή μάλλον είπεϊν, φυιιχή, διότι τό στήον τοΰ χ ω 
ρίου δίν τοΐς έουγχώρει βεβαιότατα νά -τλατύνωσι τάς 
πτέρυγάς τω» όθιν έν όλίγφ μ ίτώπω  προχωροΰντες, 
έφώρμων, τάξαντες ε-ς τά διξιόν μέρος τούς Ίω»ας 
πρός τού; Λακαιδιμονίους, εις δέ τό αριστερόν τούς 

.Φοίνικας κατά τώ» Aiy ν το .·  Ά λλ ’ οι Πέρσαι ναύ
αρχοι, έπιβαίνοντες τά βαρύτερα πλοία όλα τοΰ βαρ-

οδώσιν, ουτω καί πρώτοι εις τήν διεξαγωγήν τής 
έπιφανεοτβτης ταύτης ναυμαχίας ου»ετέλεσαν οδη
γούμενοι άπό τόν μέγαν Θεμιστοκλέα. “ Διόπερ δοκιΐ 
» (ο Θεμιστοκλής) τής σωτηρίας αΐτιώτατος γε»έοθαι 
* τ ’!) ‘Ελλαδι, καί μαλίϊτβ  τούς ’Αθηναίους προαγα- 
» γειν εις δόξαν, ως άνδριια μέ» τών πολεμίων, εύ- 
» γνωμοσυν^ δέ τών συμμάχων περινενομένους.» 
Πλούταρχ. έν β:ω Θιμιστ. Κεφ. Ζ'.

δαρίκοΰ στίλοι), χαί ίχοντίς άπειρον τό μάχιμον| 
Ιπ ’ αύιών, *ρΐν ί η  βυμπλακώιι τών πτερύγων των, 
αί προμαχοΰσαι τριήρεις, ωθούμενοι πανταχόδι/ (ν 
τώ  βυβώ τοΰ παραλληλογράμου, 3θι έ’ άχδησαν, «κ 
τοΰ σάλου τής θαλάσσης και τοΰ μεγάλου αύτών^ 
•πλήθους, προδβησαν άνεμωτί εις τόν μυχόν, καί ί -  
πέπεσον είς τά κέντρον τών ‘ Ελλήνων, όπου έταττον- 
το οί ’Αθηναίοι' τοϋτο αμα είδε γενόμενον ό τών Α- 
θηνα ων ναύαρχος, καί έντρομος διά τήν βια'.αν εισ* 
πλευιι* τ :ϋ  εχθρού, έσήμανεν έκ τής ναυαρχίδος πρός 
τάς δύο αύτοΰ πτ«ρυγας σύγχρονο» τήν έίοόον, και 
οΰτω κατά ταξιν περιεπλέχοντο οί Ααχεδαιμόνιοι μέ 
τού: “Ιωνάς, παραλάιτοντας τήν δυτίν.ήν άχραιί Ιίει 
ραιώς, καί διεμάχοντο γενναίως^. Αλλ·α ^Χβτά τή» 
μαρτυρίαν τοΰ ‘ Ηροδότου (οΰραν. 86 ) οι Ιω ας δ̂ » 
Ι<αμον ίσ'/υράν άνΐίστασι»' οι Ιέ Αίγινήταί έσωθεν 
τής' Ψ υτταλείας μέχρι Σαλαμΐ-ος παρατεταγμέ-οι 
ίπ ί τό άρισιερόν, άνέ^αβον περιο^ότερον άγώ*α κα
τά τώ» Φοινίχων παλαίοντες, οιτινες μαχιμωτεροι 
η:αν κατά δάλασσαν, καί δεινά έποίου» τά νά νικη- 
6ώ ιιν άπέ-α.τι εχοντις τόν κυριάρχην^ αύτώ* καί δε
οπότην έιύ τοΰ χρυτοΰ θρόνου καθήμενο* καί έπι- 
τηρουντα ( ‘Ηρόί. ούρ. βι6λ. S. I  9 0 . καί ΙΙλουταρ. 
θεμ ιστ. 13). Οΰχω πλέο» ό άγώνκατέστη γενικός* 
είς μέν τό κέντρον οτου ήσα» οι Αθηναίοι έπιπ»σοΰ 
σαι κατά πρώρα», ώ ; προειπομε», αί̂  παρειοδύοασαι 
Περσικαί τριήρεις, ήοξα»το βιαίαν καί ώς ϊξ εφόδου 
τή» συμπλοκήν, καθ ήν τών Ιίερσών οί ναύαρχοι ά»- 
δοιίως ήγωνίζοντο’ αλλά συναπισθέ^των τών προμά. 
νω ν ’Αθηναίων, καί τών λοιπών τριηράρχων συνεπι- 
βοηθη ιάντω ν, έχατώρδωσαν ν' άντιχρούτωσι τήν έφο 
δον, καταβυδίσαντις τήν ναυαρχίδα, καί τόν ^ ν  στό
λαρχον ν’ άποκτεί/ωσι. Κατά δέ τάς δύο πτέρυγας 
« τ »  Λακεδαιμόνιοι μετά τοϋ συμμαχιχοΰ καί οί Αίγι^ 
νήται ουνεπλήρουν τή* πάλην,κατακεραί>τες Περσικά 
«πειράριθμα πλοία, καί χαταποντίζοντες πολλότατα 
σώματα εχθρικά είς τά δδατα τής Σαλαμΐνος (21).

(21 ) ‘Ηρόδοτος h  Ουρανία βιβλ. 8. 86 . « τό
» δέ πλήθος τών νηών έν τή Σαλαιχΐνΐ ϊκεραί,ετο, 
» αί υιέ» ΰ κ ’ 'Αθηναίων φθειρόμεναι, οί δε ύπό Αι 
» γινητέω»' ατε γάρ τών μέν ‘Ελλήνων ού» κόσμο) 
» ναυμαχεόν των κατά τάξι*, τών δέ βαρβάρων ού 
» τεταγμένων έτι, ούτε σύν νόω ποιεόν των^ ούδέν 
» Ιμιλλε τοιοΰτό σφι βυνίσισδαι οίον περ απέβη· 
» καίτοι Ισαν γε καί έγένοντο ταύτης τήν ήμερα» 
.  μακρώ άμείνοντις αυτοί έαυτώ» (α), ή ηρος Εΰ-

(α) Οί Πέρσαι έπολέμη*αν ένταΰθα άνδρείως ό- 
•πίρτεροι τοΰ έαυτοΰ των γινόμενοι" το μέρος τοΰτο 
«χρεξηγήσας δ ελλόγιμος συγραφεύς τοΰ^φιλοτοΦ^- 
χοΰ δοκιμίου πιρί τής προόδου χαί τής πτωσεως τής 
βαλαιόίς ‘ Ελλάδος (σελ. 29 7 ) άπέδωχεν είς τούς
*Ελληνας τήν ούγχρισιν ταύτην, ήτις δέν αρμόζει είς 
ά*δρ#ς, οιτινες έν πολέμοις ήςευρον παντοΰ καί πάν
τοτε ν άποδανωοιν αμυνομενοι πιρι ποιτριδο,.

Έκ τούτων όλων Ιξάγομεν ότι, αν οί Πέρσαι ώ - 
φελήθηια* έκ τοΰ ούριου καί οφοοροΰ ανέμου καί τοΰ 
μεγαπληθοΰς στόλου των ιίς τό νά βιάσωσι την εί* 
ιοδο», ούχ ήττον όμως καί πρός τους Ελληνας 
βοηθητική καί λυσιτελεστάτη προσεφέρετο ή δέσις [22] 
διότι εκοτέρωδεν τής εΐσόδ:υ καιροφυλακτοΰντες αν
τίπρωροι πρός τούς είσπλέοντας Πέρσας έπέπιπτον 
πολλοί πρός ολίγους, μόλις τών προμάχων ΙΊερσών 
είσχωρησάνίων εις τόν βυθόν’ καί δεύτερο», οτι δ αύ
τός άνειιος συνέβαλε πολύ εις τό νά τςύ5 έπενδαρ* 
ρύν») άγωνιζομένους, διότι αί Έλληνικαί τριήρεις κα
τά μέτωπον φερόμεναι έκ τών δύο πλευρών τοΰ πα
ραλληλογράμμου μέ πλάγιον άνεμον τοΰ έκ τοΰ πέ
λαγους, συνησπίζον-ο έξ ανάγκης, καί άθρόαι δ:ά 
τών «μβόλων έπερείδουοαι κατέσειον τάς έχδβικάς, 
όλιγ^ρίθμως μέν προσερχομένας, βιαζομενος δέ ως 
έκ τοΰ yroptou καί τή; παρατάξεως τών ‘Ελλήνων 
έντός τοΰ πορθμοΰ, νά στραφώοιν αί μέν πρός τά δε
ξιά, αί δέ πρός τ ’ αριστερά, κατά τών έκατέρωΟίν 
αντιπάλων- ή συστρορή αδτη, άν καί φαίνεται εύκο
λος, ούδιίς λόγος ότι ^αρά τοΐς Πέρσαις ήτο ούχί μι- 
κ?οΰ πρόξενος θορύβου καί ταραχής. Προσέτι δέ ή 
έπιπρόϊδίσις τής δ:όόου [xost τούτο ήτο το επιβλαβε- 
σ τ ε ρ ο ν )  π ρ ο σγενομένη έκ τοΰ απείρου πλήθους τών κα
τόπιν παρατεταγμένων Περ5ΐκών τριηρεων, επιοπευ· 
δουιώ» δέ νά συμμερι^δώσι τοΰ άγώνο;, άν έβαλε τους 
έν τή πρώτη τάξει ναυμαχοΰντας Πέρσας εις μεγα- 
λην σύγχισιν, καί Ιγένετο παραίτιος τ ις  μεγάλης «ύ· 
τών καταστροφής (23).

Οΰδείς λόγος οτι έκ τοϋ τρόπου τούτου τοΰ ναυμα
χεί» ή βλάβη άπεβη σημαντικότατη εις τους Πέρσας, 
οιτινες β'-έποντες τέλος πάντων τό άδύνατον τοϊ ν’ άν- 
θέξωσι, ήρχισαν νά στρέφωνται πρός τά όπίσω (24)

• βοίη, «ας τις προβυμεόμενος καί δει μένω·< Εέρξη'
• έδόκεέ τε έκαστος εαυτόν δεήτεσδαι βασιλήα » χαΐ 
έν 89 . « ’Εν δέ τώ πόνω τούτω άπό μέ» έδα- 
» νεν ό στρατηγός Άριαβίγνης i  Λαρείου, Ξέρξεο έών 
» άδελφέος, άπό δέ άλλοι πολλοί τε κα! όνομαστοί 
» Πιρσέων κα! Μήδων καί τών άλλων συμμάχων 
» ολίγοι δέ τινες  χα! Έλλήνω», α ιε γάρ νέειν έπι- 
» στάμενοι αί νήες διεφθείροντο, κα! μή έν χειρών 
» νόμω άπολλύμενοι είς τήν Σαλαμίνα διενεον κτλ.

(22) Πλουταρ. Θεμιστοκλ. ΙΛ. ΙΕ'.
(23) Ήρόδ. Ούραν. βιβλ. 8. %. 89 . « τών δέ

* βαρβάρων οί πολλοί ι* τή θαλασσή δ;εφθάρησαν, 
» νέιιν ούκ έπιοτάμενοι* έπει δέ αί πρώται εις φυγήν 
» έτρέπο»το, έ*ταΰθα αί πλεΐσται διεφθείροντο' οί
• γάρ δπΐϊθε τεταγμένοι, είς τό πρόσθε τήσι νηυσι 
» παρίί’ναι πειρώμενοι, ως αποδεξομενοι τε και αυτοί 
» Ιργον βασίΛήϊ, τήσι σφετέρι^σι νηυσί φευγούσ^ιι πε- 
» ριέπιπτον. »

(24) Πλουταρ. έ» βίω Θίμιοτ. g. ΙΕ. « Πρώτος 
» μέν ου< λαμβάνει ναΰν Λυκομίδης άνήρ Άδηναΐος, 
» τριηραρχών, ής τα παρασημα περικοψας ανεδηκβ* 
» Άπόλλωνι δαφνηφόρω οί δ άλλοι τοΐ; βαρβαροις

6.



Κατά τήν στιγμήν δέ τούτην τί5ς ύποχωρήσεως των 
II« f σών εικάζεται ο τι έσήμανεν ό ναύαρχος των Ά δη 
ναίων καϊ τήν δ.ωξιν τών tv Ψ υτταλεία άποβιβαοδέν- 
των βαρβάρων. ά*αδέσας τοΰ epyou τήν έχτέλεσιν 
εις τάν έφάμιλλον τ^ς δόξης του καί συμπολίτην. Το 
πρόσταγμα τοΰτο μέ νεανικήν ανδρείαν S ’Αριστείδης 
«ναλαβών,έχ τής Σαλαμΐνος ώρμήδϊ] παραχρήμα έπί ά- 
κατίων, μεταβιβάσας δπλίτας ’Αθηναίους έκ των α 
ρίστων, χαί λαμπραν πραξιν ήνδραγάδησε. Καί τώ 
δντι άν λάβωμεν ua’ δψιν τήν άγαδότητα τοΰ Άρι- 
οτειδου, τήν είς Αίγιναν εξορίαν του, την αύταπάρνη·
Otv τοΰ ά*δρός, δέσαντος εαυτόν ύπο τάς διαταγα; 
ίου Θεμΐ3τοχλέ:υς (25) καί τήν ιδιαιτέραν διήγησι» 
του ιστορικού (οΰρ $  91 ) λε'γοντος, δτι οι Αιγΐνή- 
ται υπιδέχο»το τάς έκπΛεου ?ας ιών Περσιχών τριή 
ρεων, χαί χατεκεράί'ο», συμπιραίνομεν εύλογώτατα,» ' . , 1 , r 1 1 ’ —  -7 —  .ΐΓΛ. <ρ·,;ικωτατο* ψαινΟμίνον
°Τι̂ 1ί τ , « τ0> *«* ί τρομ'ραί θανάτου κ α ι . ί ς  τον Σαρωνικό» και Άργολιχόν κόλπον δπ5υ ώ-

lA7TC06)v και άπαννίΑ ιεω^. υι eumn/i -γλΓι ft/ - vw.\o»r rt.#c« Λ.—ί  : * , f J

πει νά παραδε^Οώμεν οtc 6 άχίμο; e^ijxoAcuict πνέων 

3 αύτός χαίί ίλην τήν αύτήν ήμέραν, ή περί τ η» δει
λήν συνεπιβνηδη *ά *τω» τών στοιχείων έστράφη ό μέ
χρι τότε πελάγιος εις ζέφυρον, οστί:, ώς λέγει ό 
Ηρόδοτος (27) παραίτιος έγένετο τοΰ νά ριφθώπ 

μακράν τοΰ τόπου τή; ναυμαχίας κατά τήν προς εω 
άκτην τής Αττικής τα π/,είστα τών ναυαγίων.
 ̂ Ημείς φρονοΰμεν ότι ή παλιστροφή τοΰ άνεμοι» 

δέν συνέβη διαρκούσης τής συμπλοκής, ί Τε βεβαίως 
μεγίσιας ηΟιλε πα:έξει ώρελείας είς τ^ύς Έ λληνας, 
βοηδοΰ»τος του πνεύματος είς τήν δ ίωξιν καί έπει- 
όή ουδόλως αναφέρου-,ιΐν οί ίστορίσαντίς τά τής Σα
λαμΐνος περί διώξεως άλλα περί δ^α/ύτεως τής ναυ· 
μαχιαςνίκηθεντων τών Π.ρσών, συμπιρ-ι'νομεν 5τ( 
5 επελδων Ζέφυρος δέν έπνευσε, παρά τήν άπελδου·- 
σαν νυκ^α, και  ̂ τοΰτο είναι φυσιχώτατο» φαινόμενο-,

y. ^  wf ’  f  » f  ^ ----------Ι ί ---------■» ------------

ζωής, έλπίδων χαί άπογνώιεως, ή ε^^υία του Θί 
μίστοκλέους καί τ ;ΰ  Αρυτείδου, ή άρ5ΐή συνέλαβον 
εν ακαρεΐ καί έξετέλίσαν τό όχι μακρίν το!3τ3 κα ' 
τόρδωμα, τήν έν Ψ υτταλεία, λέγω, Χϊταστρορήν τών 
ϊίοΛεμικωτέρων βαρβάρων’ προσέτι, ότι εις τήν έπι 
τυχιαν το ! έργβυ τούτου συνέπραξαν ολίγον, διά 
να μήν είπωμεν τό πλεΐστον μέρος, ο: ναυιΐκώτα·· 
τοί Αιγινήται, οΓτίνις «αρατεταγμένοι καί δ.αμαχό 
με*θ! είς τό μέρος δπου ή μεταβασις έγένετο, συ. 
νεοοήδουν, καί ταύτης άσ^αλισδείσης, έπέτε;νον τάν 
αγώνα έπιπροίδοΰντες τήν δίοδον είς τ^ΰς διαπα 
Λαιοντις τά ε’ί^α τα  έχδροΰς καί τήν διέξοδον άπε- 
γνωκοτως ζητοΰντας πρός σωιηρίαν.

Μενει νά συμβ:βάσωμεν πλέον τά μετά τήν ναυ 
μάγιαν διαρκέσασαν κατά τήν μαρτύριαν του Ιίλου 
ΐάρχου μέχρ( δειλής (2 0 ), καί νά χρίνωμεν fa πρέ-

» έξί®ουμενοι τό πλήθος, ε’ν στενώ κατά μέρος προσ- 
» φερομε^ους, καί περιπίπτοντας άλληλοις έτρέψαν- 
» το μέχρι ίειλης αντίσχόντας, ώς είρηχε Σιμωνί- 
» ίης,^την γ.α)ψ  εκείνην καί περιβόητον άροίμινο! νί
* κην ή ; ούδ ελϊ,ησιν ουτι βαρβάροις ένάλιον εργον 
» ειργασται λαμποοτερον, ανδρεία μέν καί προθυμία 
» κοινή τών ναυμαχησάντων, γνώμη δέ καί δεινότητι 
a Θεμιστοκλέους, ο

( '2 5 J  Πλουταρ εν βίω Αρ’.στείδου §. Π,> ϊ  ίμεΐς
* ^ειπε-y, ω Θ εμυτόκλί!;, είσω^ρινοΰμεν, ήδη τή/ 
» κενήν και μειρακωδη στασιν ά^έντις αρςώμεθα
* σωτηρίου χα! χαλή; ριλονειχίας πρός άλλήλους ά- 
» μιλλώμινο! σώσαι τή< ‘Ελλάδα- ιΰ  μέν άρχων και 
» στρατηγών, έγω 6έ υπουργώ» καί συμβουλεύων.· » 
Ελιγεν ό άμιυητος πολίτης· άληδής αΰταπάρνησις

-κροερχομένη άπά π«τ:οίθησιν του καδήΐοντος, τήν ό 
ποιαν Η'.σδάνονται μόνον οί ισχυρά τά νεΰρα τής ψυ
χής εχοντες, οιά νά Θετ6»σι» υπέρ τοΰ ίδιου μόνον τό 
κοινός συμφέρον ουράνιον δώρημα, ώραίζο» τόν δνη. 
χόν άνθρωπον και χατΒσχιυάζον τό κλάσμα δξιβν τοΰ 
δημιουργβϋ.

(26  11λ©ύτβρ. εν βίω θεμυτοχλ. 15.

- Γ , Λ , * ·    > , ^
γνωρι,ομ.ν, μετά βιαιαν έκ τοΰ πέλαγους πνοήν, άν-
τεπεςανισταται μεσούίης νυκτός έκ τών κόλπων ά·χ-
f  ο τερών βίαιο» το πνεύμα, χαί μαλ,στα κατά τ'ήν
πίριοΟον ^τοΰ ετους ,̂ φδινοπώρου μεσουντος, καδ’ ην
εγενε :ο ή περί τής οποίας πραγματευόμεδα ναυ-
μαχια ^28^, μ ’ ολον Οτι δέ άργά έγ.οθείς δ
Λεβυρβς, ω ?ίλητεν όμω; μεγάλως « ύ ς  Έλληνας,

^τι όιεσπείρε τα ναυάγια έμπροσδεν αυτών ,
των Πίρσών ναυλοχούντω, **τά τά Φάληοον, χαί
τοίς εοϋκνυε προιανή Ιτι τά δ,στυ'/ήματα, έδ'.καίωσε
oe εκ του άλλου μέρους καί τό ε\παλαι διατραγωδη.
δεν παρα τβις Αδηναιο,ς καί δημώδες καταστά*
λθ|θν.

/. , - -(—  βοράν τοΰ πυρός
προ,υμος επομέ,η προσρορά τών ναυαγίων Χαθ’ όλους 
τους παραδαλασσιους δήμους τής ’Αττικής μεταξύ τών 
οποίων και Ηίών ή Κωλιάς (29).

, i 0taUl“ i  Θεμιστοκλής τεράστια μέν
α,-.οοα»τα όέ χατά τάς εΰχάς ούιοΰ καί τά διανοή
ματα. Αλλ ε^ναι δυοκολον^άρα^ε νά πιστεύσωμεν £u  
ο παραδοξος ουιος άνήρ είχε καί ε’ν τή αποτυχία ε’- 
σκεμμενην τήν δεωρίαν του πρός έπανορδωσιν δέν βλε· 
πομεν τοΰτον κατόπιν τής ναυμαχίας ταύτης ουμβου- 
λευοντα τον Αριστείδη» νά Ιμπρήτωσι τον Ελληνικόν 
στολον τών ^συμμάχων δλον ει’ς Παγασίς συνηγμένο. 
\ Χα1 τοιαύτην διέξοδον ό βαδύς α^τοΰ νους 
διεύρισχε πρός τόν σκοπόν του ν’ άποβά^ 8<ά παντόζ 
φορτικούς συμμάχους, καί μονοκράτορα έν ‘Ελλάδί 
τήν περικλεή αύτοϋ πατρίδα ν’ άναδείξη, πώς ηδελ·

(27) ‘Ηρόδ. ούραν. βιβλ. 8 . 96 .
(28) Τήν εικοστήν βοηδρομιώνος καί πρώτον ?τος 

τής έξηκοστίς εχτης δλυμπιάδος, ή’τοι τήν 22 Ό . 
κτωβρίου 480  Ιτους πριν Χρίστου κατά τάν Δοδβή* 
λον έν Θουκυδίδη σελ. 49 .

(29 ) Ήρόδ. ούραν. 8 . 96.
(30) Πλοΰταρ έν βία  Άριστ. Κ.Β.

δυσκολευδή, προκειμένου λόγου νά Γδη δουλευουσαν 
τήν ‘Ελλάδα ά^ασαν, τοΰ νά δώτη πρώτος τοΰ γεΊχοΰ 
έμπρισμοϋ τό πρόσταγμα (ΐσχύσα»τος άπαξ ιοΰ έ- 
χδρου »ά είίβάλη μέ τόν άμέχρητόν του στόλον εις 
τήν αγκάλην τή; Σαλαμΐνος) καί νά προσψέρη εαυτόν 
δμοΰ μέ τούς συναγωνίστάς του όλοκαύτώμα εitc τοΰ 
ίερ>ΰ βωμοϋ τής πατρίδος, άς δέ» έδίστασε να καμη 
ό Αίωνίδας έ» Θερμοπύλαις, μ ιτ ’ αύτοΰ δε συγχαώσι 
τότε αί γίλια ι τών Πιρσώ» τριήρει:, καί συνενταρι- 
ασδώιιν αί άιέραντοι δυνάμεις τοΰ μεγάλου Βασι- 
λε'ω; συ^ιωμοι ; κα5’ ολα τά μέρη ά?α δεωρουμενον 
καί έξεταζόμε*ον τό επινόημα τής ε» Σαλάμι»! ναυ- 
μα·/ίας είναι διυαάτιο» χΛ περιεσκεμμένον, είναι 
άρτοτούργ^μα μετ*£ύ τών άνθρωπίν&ιν πραζεω».

Πρός τό ά/δοαγάΟημα τοΰτο δέν δυναμεδα να πα 

ραβάλκμεν μήτ>. τήν έν Συρακούσαις άποτυχιαν τοΰ 

IS ix i iu ,  καίτοι νσυμαγήσαντος εις τά στενά, μητε tsD 

Φορμίωνος οί λόγοι ν ’ άντιπ«£α6ληθώιιν (31)·
‘Ο Φορμίω» vauTtxujtato; α'ήρ» κ*ί ώ ; λέγομε» 

τήν σήμερον, έξ Επαγγέλματος ναυνη', ιδιοιηει εμ· 
προοδεν του Κοορδ;ακοΰ κολπου ευρισκόμενός μοίραν 
στόλου, χαί S y t οτολο» ολοχ)η;ο», απεσταλμένος ό 
ητο παρά τών Αδη»αιων να περιερ^ηται οπου τό συμ 
φέρον ά φ ε ι  τής δημοκρατίας ι:ρός t -ίσχυσιν τών 
συμμ άχω ν αύ<ή; (32),  λίαν έσχιμμένω; άρα έχρ(ώ-

{31 J  θουνυδ. ξυγγρ. Β. κεφ 89.
(32 ) θ ;υκ ·Α  ξυγγρ. Β. κ«? . 68 .· Τό δεύτερον 

Ιτος τοΰ ΠίΑοτοννησιακοΰ πολέμου εστάλη κατά 
•πρώτον ό Φ.ρμίων παρά τών ’Αθηναίων πρόξ βοή
θειαν τών ’Α<*ρνάνων, τοΰ θέρους τ*λευτώντος, μέ 
τριάκοντα νκΰς κατ’ α»ησίν των άντιρερομένων πρός 
τούς Άμπρακιώτας, οΓτι»ες βοηδούμενοι άπά πλήθος 
βαρβάρων/έ'ήτουν να υι«οτάξω:ι τό άμ?ιλοχικόν 'Αρ 
γος τά γειτονεΰο» με τη··) Ακαρνανίαν, καί νοΰ̂  ό 
ποίου οί κάτοικοι διά τβ κρος τούς Αμπρκκιω.ΐς 
μΐσος των *υνεχωνεύ3ηϊα» μ ί τους Αχορνάνας καί 
όμοότεροι συ»εμά·/ν)3«ν μετέ τών Αθηναίων καί 
πιβαλον ούτοΰς. Κατοκι< πέμκουιιν oS Αθήνα.οι (ό 
αυτό: αυτόθι κε?. 6 ΰ ) πάλιν τον φ.ρμ ίωνα, έπιγι 
γνομένΓυ χειμώνος μέ είκοσι μόνβν ναΰς διά νά βυ 
λάξη τά στόμιον τ»ΰ Κορινθιακοί κολπου, κοί νά μην 
ά^ήση τινά μήτε νά ςίσπλίύίη ρητέ να έκπλεΰση άπό 
τήν Κόρινθον καί τόν Κρισαΐον κόλπον, έιρρουρει oe 
περί Ναύπακτον, ητις ητο σύμμαχος τών Αθηναίων. 
Τό δ' έπελθόν έ'τος καί τρίτον τοΰ Πελίποννησιακοδ 
πολέμου, οί ’Αμπρακιώται καί οί Χάονες σύμμαχοι 
αύτών βάρβαροί πείθουσι τούς Λακεδαιμονίους^ και 
τού; Κορινθίους (τών οποίων ^ιαν άποικοι) δια να έλ 
$ω?ι νά κατακτήσωσι τήν Ακαρνανίαν τήν τε Ναύ
πακτον νά λάβωσι καί τ ϊς  Κεφαλληνίας μετα τή. 
Ζακύνθου νά «ρατητωσιν ούτως, έκστρατευουσιν ο 
Λακεδαιμόνιοι μέ χιλίους όπλίτας υπό τον Κνήμον, 
χαί λανθάσαντες τόν Φορμίωνα έπερα ωθησα» εκ τής 
Πελοποννήσου πρός τήν στερεάν οί ?έ Κορίνδιοι ^Σι- 
χυιίνίοι καί λοιποί μέ τεσσαράκοντα έιιτά τρηριίς

στει νά συμπεριρε'ρηται οtav πολλοί προσέπλεον οί 
πολέμιοι, ή εις αναρμόδιον θεσιν έδιώρει εαυτόν καί 
στενοχωροΰμενον, καί τόίω μάλλον, καθόσον οί αντί
παλοι αύτοΰ Έλληνες ήταν καί όχι βάρβαροι· έντε* 
λε3τατος δέ ών πσλεμιστής καί ναύτης άρ'.στος, έπρο- 
πάθει εις άναπεπταμένον πέλαγος όσον τό δυνατόν 
νά διαγωνισθή, διότι ουιω κατώρδει εύκολώτατα μέ 
είκοσι μόνον ναΰς, τάς όποιας εδιοίχει, κατά έβδο· 
μήκοντα έπτά τών Κορινθίων καί λοιπών συμμάχων 
ν’ άντιπαλαίση· καί πιθανόν έδιώρει διά τών άναστρο- 
φώ» καί διέχπλων είς εύρεΐαν έπιράνε αν γινομένων 
νά δυνηθή όπως δήποτε νά διασπάση έπιτιδεμενος μ ’ 
έπιιηδειόχητα τάς πολλάς έχδρικάς τριήρεις, καί 
χατά μέρος νά τάς βυΟίζη" με άλλους λόγους, διενο- 
εΐτο νά χροιοτρίβη, φυγομαχών ούτως είπειν, καί κου- 
ράζων τούς εναντίους νά ματαίωση τούς σκοπούς ενός 
ολοκλήρου στρατοπέδου, εως ότου φδάση αύτώ οίχοδεν 
επικουρία’ έχ τοΰ εναντίου δέ, οιά τών δλίγων αύτοΰ 
δυνάμεων τι έίύ»ατο νά διαπράξη είσβάλων άσκέπτως 
ε[’ς τον Κορινθιακόν κόλπο», καί έντός τώ» στενών έί* 
ορμών κατά τριπλασίου τόν αριθμόν στόλου καί μα- 
χιμωτάτου ; εν έκ τών δύο, ή τήν εμβολήν ύκοστάντες 
οί Πελεπονήσιοι ήΟελον τόν συνδλάσει μέ τό βάρος τής 
ισχύος των, ή πιεσδέντες εις τό κέντρον, ,ήίελον τόν 
περιζώσει διά τών πλευρών έκαιέρωθε» κα! κατακερ
ματίσει'.

Έρχόμεδα έν ολίγοις νά έξιστορήσωμεν τά γεγο
νότα κατά δύο διαφόρους ναυμαχίας, καθ’ άς σ-αύιός 
στρατηγός άλλιπαλλήλως παρίΐάχθη καί έπολέμησε» 
όχι όμοιομόρρως, τή» μέν ύπολογισάμενος, κατά τήν 
δέ βιασθείς παρά τών πολεμίων.

‘Ο Φορμίων συνετός άνήρ καί έκ τών άριστων δέν 
ήργησεν οικοθεν και έχ πρώτης άφετηρίας νά προΐδη τά 
σοβαρόν τώ* περιστάσεων, καί τούντεΰδεν νά οπουδάση 
τό δυοχερές ιοΰ έργου άμα παρέστησαν αΰτώ οί έν 
τώ Κορίιθιακώ κόλπο) αγώνες1 μέγα αληθώς συμφέ- 
ρο» ely εν ίνα σώση τήν Ναύπακτον από ένδεχομένην 
επιδρομήν, καί οχι όλιγώιερον προσεχτικός ήτο μήπ«ς 
οί συμμαχήσαντες Πελοποννήσιοι μεταβ βάοωίΐ στρα
τόν εις τήν στερεάν Ελλάδα καί κατορθώοωσι τούς 
ικοπους των έπί τής ωραίας καί πλούσιας γης τοΰ 
άαφιλοχικοΰ ’Αργους, τοΰ δποίου τήν συμμαχίαν αύτός 
πρώτος καί προ δλίγου περιεποιήτατο εις τήν πατρίδα 
του' διά τοΰτο άγρυπνος φρουράς περιεφέρετο είς τό 
στόμιον wt  Κορινθιακού κόλπου καί έπετήοει τά κ ι
νήματα τών έ-χθρών συγκροτούντων τάς πεζικάς δυ. 
νάμεις των κατά τήν δυτικήν παραλίαν τής Πελοπον
νήσου άπά Κυλλήνης μέχρι Παιρών* προσέτι δέ τό ομμα 
προσηλωμένο; εΐχεν εις τό ναυτικόν τά έκ Κορίνδου

εις μοίραν συγχεκροτημένην (ό αύτός αυτόθι χεφ. 8 3 )  
καί φέρουσαν πλήθος δπλιτών έξέπλευσαν κατά τοΰ 
Φορμίωνος, άλλος δέ στόλος τώ* Λευκαδίων καί Ά μ - 
πρακιωτώ* έστάδμευεν είς Αίυκάδα έχ τριάκοντα 
πλοίων, έφεδρεΰον διά νά έπιτεδή, άν οί ’Αδηναΐοι ίΐς- 
πλεύσωσιν εις τόν Άμπρακικόν κόλπον κτλ.



χαί ιοΰ Κοισσαίου κόλπου άπο στιγμή* ε ΐ; στιγμήν 
αναμενόμενον έν τοσούτω την διάβασιν τών Λακεδαι
μονίων (προσθέτων ιτυμμάχων) δέν έπρόλαβε δυστυ
χώς νά παρεμποδιση δ Φορμίων, αλλα του; Κοριν- 
Οίους καί υπολοίπου; βήμα προς βήμα ήκολούθει, xai 
ζητοίιντας νά διαβώσι τούς χατέλαβε κατά μέσον τού 
πορθμοΰ μεταξΰ Χαλχίδος χαί τοΰ Ευκ»ου ποταμού 
τής αντίπερας Ηπείρου, και τών Πατρών τή ; Ά χα ί* ;, 
χαί έ*ταΰθα τοΰ; εβίασε νά δ«χδώπ τήν μάχην (33). 
Οί Κορί*θιθι χατά τήν πρώτην μετά τών Άδηναίων 
συμπλοκήν ταυτην έμεθοδεύδησα* παράδοξον στρατη 
γικήν χαι δή, σχηματίσαντε; μέγιστον κύκλον και 
«λατυτατον, έν τώ  μέσφ τουτου συμπεριέλαβον τά 
φορτηγά, μόνο* δέ πέντε τριήρεις άρήκ?ν νά περιέρ
χονται έντος χατά τήν άναγχην, χαί ουτω τάς μέ. 
πρώρας πρός τά έ ;ω , τά ; δέ πρύμνα; έσωδε» τοΰ 
χυχλου έστραμμένας Ιχοντες άνεκώχευον, τόν εχθρόν 
άναμενοντες μέ καταφρόνησιν, οδτως εΐπεΐν, καί προ 
ετοιμασμένοι διεκπλέοντα νά τόν συνδλάσωσ,ν (34)· 
άλλ ’ ό ναύτη; Αθηναίος άμα είδε π<*ρατ«ταγμένου; 
τοϋ; Κορι.θίους χυκλοειδώ; έπί τή ; έπιφανείας τή; 
δαλάσσης, χαί Ιπταμένους ώς νά ηιαν πεζοί ά»δρε. 
χαί έπί τής ζηρόές, έσημανε πάραυτα εις τους συμπο 
λίτας του νά μη βια:;6ώ;ιν είς την εμβολήν, αλλα νά 
δοκιμάζω?! μέν παραπλέοντες χαι συττρερομενοι ω ; 
εις έπίθεσιν, v i μήν έπιχειρήσωσιν όμως, πριν αύτός 
δώση τά πρόσταγμα- άμα δέ ήγέρδη σφοδρό; ό έκ τοΰ 
κάλχου ά<€αο;, Ο' έπερίμενε, καί ίδεν δτι αδύνατον 
ητο νά διατηρώνται έν τή ώρπμέ/η τάξει οί έχθροί 
άπά τάν σάλον τών κυμάτων, ώ ; καί άπά τήν ίδιαν 
ε α υ τ ώ ν  γ ε ν » Γ · ^ ο μ ι έ ν η ν  σ ό γ χ ρ ο υ τ ι ν ,  τ ο τ ε  η ; ο  σ η α ε ι ο  

δού , ί γ ( ύ ο υ ί Υ ) 7 ζ ν  [ λ ΐ 9 ο 5 ο\ Afiijvefoc, xai ε π ι π ι  

πτο ν ιΐς  συ^ρόνω ; άλλ ο/ι πι^ικνωίΑενο!, σ^οδρώς 
δε ώ ; έχ τοϋ οΰοίου άνέμου συνεπιλαμβχνοντος πρός 
τούς έχθροΰς άνακωχεύοντας, έτερον τόν δόρυβον εΐς 
ολην τήν περιφέρειαν τοΰ κύκλου, και β υ τ ω  iccvt 
σθένει καί δυνάμει ώδ^ΰντες, καί πιέζονιες ταρασσο 
μένους καί άλλήλοις συγκρουομένους αντιπάλους,, διέ 
σπασαν κατά μέγα μέρος τήν τάξιν, καί χατά μίαν 
προσβάλοντες τήν τε ναυαρχίδα έβύθισα», πολλάς αυ
τάνδρους έζώγρησαν καί τάς λοιπάς δλα< κακή ' xos 
κώς διαΒδείραντι;, «ΐς αίσχράν έτρεψαν φυγή* διπλα- 
aiav πολεμικήν δυναμιν τών Κορινδίων κα: τών σ υ μ 
μάχων των.

Ούδείς λόγος δτι χατά τήν ναυμαχίαν ταυτην δ 
Φορμίων άνέπτυξεν όλον τά πολεμικόν αυτοΰ πνεύ
μα και τήν πείραν αληθώς ναυμάχου άνδρός* ούχ

(33 ) θουκυδ. ξυγγραφ. Β. κ«φ 83 . 84.

(34) θουκυδ. ξυγγραφ. Β. κεφ. 83 . « Οί δέ Κο- 
» ρίνδιοι χαί οί σύμμαχοι έκλεον μέν ούχ ώς έπί 
» ναυμαχία, άλλά στρατιωτιχώτερον παρεσχευοισμένοί 
» είς τήν Ακαρνανίαν, καί ούχ άν οίόμενοι πρό Ιπτά 
» καί τεσσαράκοντα νβϋς τάς σφετέρας, τόλμησα! τού; 
» Αθηναίους είκοσι ταΐς εαυτών ναυμαχίαν ποιή- 
« σασθίΐι χτλ. »

ζττον ομως χρεωστοΰμεν χάριν τή; άληδείας νά όμο- 
λογήσωμεν, δτι τοιαύτη τις τών έχδρών παράταξις 
ώς ή προεκτεδεΐσα, συνέπειαν είχεν άρευκτον μέν αύ
τών τήν καταστροφήν, τήν δέ νίκην βίβαίαν έπρουή- 
νυεν είς τάν έπιτιθίμενο* τολμηρόν καί συνετόν τών 
Αθηναίων ναύαρχον.

Τήν ήττα* ταύτη* έσπευσα* νά έπανορδώιεβσιν οί 
άγέρωχοι Σπαρτιαται, οίτινες άνέλαβϊν πλέον τόν α
γώνα καί δυσανεσχέτουν έπιπροσθοόμε»οι άπά τόσην 
δλιγην ναυτικήν δύναμιν τών 4θΐ)ναίων είς τους κα- 
ταχτητιχού; σκοπού; των [3 5 ], καί τόσω μάλλον, 
καδοσον διά ξηρά; έκστρατεύσαντες πρά μικρού [36] 
εί; τό εσωτερικό» τής Ακαρνανία; απέτυγον, πιρί 
Στρατό* μεγίιτην αύτής πάλι» πολεμηδέ»τε;, καί έ- 
φυγον έκεΐθε* κακώς έχοντες· δ'.ά ταΰτα κατέρχεται 
δ Κνήμος είς τήν Κυλλήιην τά έκήνειον τών Πε- 
λοτιοννησίων, καί συγχρόνως προσκαλεΐ τάς έν Αευ- 
κάδι προσορμούσα; ναϋ; νά καταπλεύσωσι καί αύταί 
εΐ; τά αΰτά μέρος, τά π;οσ3ιωρισμένον διά νά συμ- 
μίξΐ) τά συμμαχικόν ναυτικόν, τά πανταχόδεν συ^* 
δέον, καί ουτω συσσωματωμένο! μετέβησαν είς Πά”
• ορμον τό άχαϊ<όν δπου συνεκεντοοΰτο ολη ή πεζική 
δύναμις τών ΙΙελοποννησίων· αυτόθ ι έν σ υ λ λ ό νω  έ· 
σκέπτοντο οί αρχηγοί δλοι περί τοΰ πρακτέου καί 
παρεσκίυάζοντο έπ( ναυμαχίαν.

‘ Η φάϊ;ς τών κραγμάτων ήλλαξε πλέον, καί διά- 
φ3ρος έμηνύε%ο τοΰ Φορμίωνος ή τύχη' δ ναύαρχος 
Αθηναίος xskot άτάραχος φαινόμενο; κατ’ έπιφά- 
νειαν, εκ ρινί μολκτοΰτβ καδ’ εαυτόν πολλά δει-ήν τήν 
δέοιν του μέ μόνον είκοσι πλοία, όσ ν̂ ου πω ^ιασδη* 
σομένου ν' άντιπαραταχδή κατά Ιβδομήκοtxa επτά, 
τής ουμαντικωτέρας ναυτιαής δυνάμεως τών Πελο- 
πο*νησίων, διά τοΰτο εσπευσε νά γνωστοποίησή εΐς 
Αδήνα; τά τρέχοντα, καί νά έπικαλεσθή ταχεία* έ· 
κεΐδεν βοήθειαν οί Άδηναΐοι έστειλαν μέν πρός Ιπι- 

ι «ουρίαν [37 | έτέρις είκοσι τριήρεις, άλλ’ αυτα; έβρά* 
- 5υνον προσπλεύσασαι εΐς Κρήτην διά δευτερεύοντας 

σκοπούς, καί ό Φορμίων μόνο; έτρεπε πάλιν νά πα- 
Λαίση τώρα πρός τάν Βρασίδαν καί τούς συνεταίρους 
του Λάκωνας, έπιβαίνοντας τετραπλασίας ναυτικής 
δυνάμεως εντελέστατα κατηρτισμένης, οχι πρδς Κα. 
ρας καί Κυπρίους, άλλά πρός άνδρα; οΐτίνις νά μά- 
χωνται ήξευρον ώς ηρωες, καί ι ’ άποθάνωσιν Ινδό -

[35] Θουκυδ. ξυγγρ. Β. κεφ. 85. α Πέμπουσι ίέ  
» καί οί Λακεδαιμόνιοι τώ Κνήμω ξυμβούλους έπί τάς 
β ναΟς 'Γιμοκράτην καί Βρασίδαν καί Λυχόφρονα, κ ε - 

» λεΰοντες άλλην ναυμαχίαν-βεΧτίω κατασχευάζεσδα!, 
» χαί μή υπ’ ολίγων νεών είργεσδαι τή; θαλάσσης- 
» έΐόκει γάρ αύτοΐς άλλως τε χαί πρώτον ναυμΒχίας 
» πειρασαμένοις πολύς· δ παράλογος είναι, χαί ο<» 
β τοσουτφ ωοντο σφών τά ναυτικόν λείπεσθαι, γεγί~ 
β νήσδαι δέ τινα μαλαχίαν, ούχ άντιδεντες ολίγον με- 
» λέτης οργή ου* άτέστελλον χτλ.

[36] ‘ Ο αύτός αΰτίφι χεφ. 80 . 81 . 82 .
J37] Οουκυδ. ξυγγρ. Β. κεφ. 85.

ξως έπ ίίη ; έκ γενετής ΐμάνδανον |3δ]· Συν.ους ο 
6εν ό Φορμίων διαεχέπτεται τό ποιητέον καί απεφα-, 
ο.σε να έξέλθς άπό Ναύπακτον, όπου μετά τήν πρω-j 
την ναυμιχίαν είχε προσορμησδή, καί προσέπλιυσεν 
έπί ριον το Μολοκρικάν «ίς τά στόμιον του Κοριν- 
θ^κοΰ κόλπου, φίλιον δέ εΐς τ ώ ;  Άδηναίου;, χαι ε- 
χεΐδεν έπειιατο νά κατασκοπεύπη  ̂ τά κινήματα των 
ΐ]*λοι:ον*ησίω>· ουτοι οέ ταΰτα βλέποντις, μετέβησαν 
είς τό άντίθ«τον μέρο; ρίο* τό άχαϊκάν, έπτά μονον 
σταδίου; άπέχον τή; άντιπέρα; Ήπειρο» μέ όλο* τον 
ατόλον καί όχι μικρά* τοΰ Ιΐανόρμο», οπου συνη- 
χθη όλος ό στρατό; αύτών· καί όμως, δέ* ϊτολμουν 
ν i  έπιτεδώσι κατά ολιγάριθμων Άθηνιίω*, έχοντω* 
τόν Φορμίωνα έπί χ ερ λ ',ς ! Έ π ί έπτά ήμέρας α*δωρ 
μων ο'/ δύτ στόλοι μελετώντες καί παρασχιυαζόμενοι 
ε ί; συγκοότησι* γενικής ναυμαχίας· οί μέν ΓΙε'.οπον 
νήν.οι γνώμην έχοντε; να μή* «κτεΟώσιν εί; -ην ευ 
ρυνωρίαν, φοβ^ύμεν^ι Ti πρότερον ποθος, οί δέ Α;η 
ναΐοι τά πάντα π^άττοντε; όπως μή βιαίθωσι να ει 
σέλθ.οσίν «ίς τά οτ«νά, χαί π«ρικλ«ιο6έντες τόσον 
«ύάριδμοι διακινδονίύοωσιν εί; μάτην.

Τοιαύτη ητο ή δέσις τών δύο ά»τιπάλων χατα τή* 
χρίσιμο^ τούτην Γ.ερ:στασιν, τοσαυται αί δυνάμει; έ· 
κατέρωδεν. Οί μέν Άδηναΐοι «ίχον ύπέρ αυτών το 
θάρόος τής προτεραίας νίκης,^χαί τήν έπιστηαην των 
ν α υ τ ι κ ώ ν  πραγμάτων συνηγορούσαν χαι έποτρυνουσαν,οι 
Μ Λακεδαιμόνιοι έδα.ιζοντο εΐς τά π/.ήδο; τώ* πλοιω* 
χαί τό εμπειροπόλεμον τών στρατιωτών. Και με ο- α 
ταΰτα όστις δελήσιι άδεκάστως να κρίνη έπί του αν 
τικιιαένου τούτου, δέλει εΰρει χατ’ άλήδειαν π.ρα^ 
τολμιν τήν άπόφασίν τοϋ Φορμίωνος, στεργοντο, ν 
άναδεχδή τοιοΰτον άνισον αγώνα, διότι και ε* ανα 
πεπταμένω πελάγιι άδυνατον ήτο νά μενη νικητή; 
*α-ά ολοκλήρου στόλου παραταττόμενος, και εις τα 
ε,τενά ά- κατήρχετο δέν έδύνατο νά έλπιση παρα κυ- 
χλωσιν α? ευκτον χα\ πεζομαχίαν άντί ναυμαχίας να 
ύποστ?. Ό  Άδηναΐος ναύαρχο; έβλεπε λοιπον^ροφα 
νέστατα ότι διακυέεύει τήν «πόληψιν του άν οχι τη» 
τυνην της πατρίδος του «ίς τήν μελετωμίνην ναυμα- 
-/ί,ν όπως δήποτε χαί άν ήδ.λ. διαγω*ισδη, μ ολα 
ταϋτα δέν άφίνει τήν ταξιν, διασκεπτεται μονον τη. 
0έσ«ως τό κατάλληλον, εύτακτεΐ τά παντα, και προς 
τού; ναύτας του άποτανβείς τού; λέγει· » συμπο/1 
.  ται τόρα μέλλετε *ά κ ά υ η τ ε  φανερόν εις τους ΙΙε 
„ λοποννησίους, ότι άπά χ.νάς βοσκονται ελπίδας, α; 
a ένουσι τού νά χρατήσωσι ποτέ εν ‘ ϋλλαδι διά του 
» ναυτικοΰ, ή «ΐς τούς Αθηναίους να υ,οδειξητι ως 
« ματαίως χσυχωμένους ότι είναι δαλασσοκρατορες. 
9 Ιδού σημαία τής δημοκρατίας \ μ«χρι τουδιτροπαι

[38] ι0  Τιμοκράτης «ίς των συστρβτήγων τοΰ 
Βρασίδου έσφαξ«ν έαυτάν έπί τοΰ καταστρώματος, ρυ· 
Οιζομένης τής νηός, έπί τής δποίας ήγωνίζετο^ χατα 
τήν έμπροσθεν τής Ναυπάχτου ναυμαχίαν, δια να μή
*έση ζώ* είς τάς χεϊραί τών ‘Αδηναίων. Θουκυδ.
ξυγγρ, Β, *ιφ. 92.

» οΰχος χατά 9άλ**σαν, μή τή* έγκαταλείψητε ή- 
» γεμονικώς κυματίζουσαν χαί τήν δο;αν τής πατρι 
,  δο; άναπολοΰσαν, άλλά καί πάλι* ύπά τήν σκιαντης 
πολεμήσατε έν τάξει χαί πειθαρχία ώς παντοτι, και 
τοΰτο μό*ον σώνει διέ νά φέρη τόν τρόμον «ίς τα 
σπλάχνα τοΰ εχθροϋ·* καί ταΰια εΐΓ.ώ* εξέρχεται 
είς τή* διαπάλη* ώ ; γενναίος άνήρ, έφήσας τά λοιπά 
εις τοϋ θεοΰ τήν αντίληψη* καί ΙΙρόνοιαν.

Πριν προχωρήσωμ«* περαιτέρω ά; μα; συγχωρηθή 
μικρά τις παρέκβασις, συνάφειαν όμως ε'χουσα μέ τά 
ιστορούμενα ως άφορώσα νά υποδειςζ τήν τασιν, έκ 
τοΰ ιδίου έ^άστίς' οργανισμόν πηγάζουσαν, τών δυο 
άντιπάλων καί αντιζήλων κυβ«ρνησεων τής «πάρτης 
και τών Άδηνών, αιτινες δια τής έπινοίας μεγάλων 
έργων καί κατορδωμάτων ίσχυσαν τοΰ μέν παλαιού 
κόιμου τή* τύχην έπί ποΛυ» χρόνο* *ά ζυγοσταδ- 
μ ίσ ω ι ι* ,  εί; τού; μεταγινειτέρους δέ άφήκαν μ«γά- 
λη* ΰλη* άνεξα>ιτλήτου ποικίλης σπουδής. Τίποτε τώ 
ον τι δέν είναι ούσιωδέστερον μ«λέτημα «ι; τον φι 
λοίστορα παρά τήν έξέτασ:* καί συζήτησι* τοιούτων 
αντικειμένων, δί ώ* προπαρασκευα^«ται τό πνεΰμα εΐς 
τήν κρίσιν τών διαφόρων έν τή κοινωνία πολιτικών, 
συνδυασμών και ποίηγετήται 5 άνδρωπος είς τήν ά ' 
/.ηθή έκτίμησιν τής ισχύος παντό; δμβίΐδους κυβερνη
τικού συστήματος.

Ά*αδ φοΰντε; τή» ιστορία* τών προγόνων μα:, τό 
μ ίνα  αΰτά έκπαιδευτήριο* τοΰ άνΟρωπίνου γέ*ους, 
βλέπομεν ότι έν Σπάρτη διά τάν Συνταγματικόν ορ
γανισμόν της τά παντα καί έκ συστήματος προπα- 
ρεικεύαζιν ή διακοιμενη σοφία τών άρχόντων^ τών 
όποιων παν εργον, πασα έπιχ«!ρησις έφερ«ν έν εαυτή 
έγχ«χολλημένην ούτως «ίπει. τήν σφραγίδα τή ; Ευβου- 
λιας· παρά δέ τοΐς Άθη/αίοις οπου ό όχλος έχράτει 
και ή πολυαρχία έκυρίίυ«, μόνα; η αρετή καί εύιρια 
τώ* στοατηγών, καί τών ναυάρχων ή έπιστημι; καί 
ανδρεία διεύρισκο* τά μέσα τής σωτηρίας δψέποτε ά* 
π.γνωκότω; ειχον τής πολιτείας τά πραγματα· μαρτυ
ρεί ήμών τό* λόγον μεταξύ τών πολ/ών ή έν Μαρα- 
θώνι τώ* Άθηναίω» παρχταξις κατά τών Περσών, ό 
που τ6 παν έκινδύ-ευεν, άν οί έμφρονες τοΰ Μιλτια- 
δου συστράτηγοι δέν παρεχώρουν αύτώ κα: μόνω τήν 
άρχιστρατηγίαν (39). Είς τά συνέδρια τών Λακ«-

(39) Πλούταρ'/.,έν β!ω Άριστ. κεφ. έ «καί τότε 
β περί τής μάχης'(έ* Μαραθώ.ι) γνώμη τού Μιλτιά- 
.  8ου προσθέμενος (δ Αριστείδη;) ού μικράν έποιησε 
ί  ροπήν καί παρ ήμέρα* έκάστου στρατηγοΰ τά χρα- 
» τος ίχοντος, ώ ; περιήλθεν «ίς αύτόν ή άρχή,_παρε- 
d δωκε Μιλτιάδη, διδάσκων τούς συνάρχοντας, οτι τά 
» π.ιθεσθαι χαί άχολουθε!* τοΐς εύ φρο*οΰσιν οΰ αισχρόν 
d άλλά σεμνόν έστί καί σωτήριον. Ουτω δέ πραό*ας 
» τήν φιλονεικίαν, καί προτρ«ψάμ«νος αύτου; άγαπ^ν 
.  μ.α γνώμη τη κρατίστη χρεομένου;, ίρρωτι το* 
d Μ'λτιάδην τώ άπερισπάστω τής έξουσ^ας ισχυρόν 
* γενόμενον· χαίρειν γάρ έάν έκαστος ηδη τά παρ 
ϊ  ήτΐέραν άρχ«ι», έκείνω προσεΐχ«.»



δαιμόνιων Ιπροστάτευεν ή έχεμυθία κα'. ή συμπεπυ. 
χνομένη διάσκιψις των έφορων και τής Γερουιία ; τοΰ 
αρχετύπου τούτου κοινοβουλευτικού ουνδυασμοΰ (40), 
τών δέ Αθηναίων η τύχη ώς επί το πλεΐστον έκρέματο 
«πο τά ληρήματα τών δημοχόπων χαί τών Σπερ(ΐολ<ί- 
γων τάς φωνασκία;. Ταΰτα προΰκάλεσα» τήν έπί 
Σικελία στρατίαν (41), ταΰτα έπέφερον τήν κατα
στροφήν του Νιχίου έν Συραχουταΐί, χαί προοιμίασαν 
τήν πτώσιν τώ·» 'Αθηνών (42 ). Προσέτι οί ΒατιλιΤς 
χοι στρατηγοί τή; Σπάρτης ώδήγουν τά όπλα τών 
Λακωνων καθ ας είχον ρητά; διαταγά; παρά τής Κυ- 
βερνήσεώς των, καί έβάδιζον έπ! κεχαραγμένου δρόμου 
πολεμικής επιστήμης πρός τό συμφέρον αΰτών οί δέ 
Αθηναι»ι άπήρχοντο μετά τήν διάλυσίν όχλαχρατου 

μενης εκκλησίας είς τοϋ εργβυ τήν εκτέλεσιν ώσάν 
ριπτόμενοι εί; τή; τύχη ; τό άβέβαίον. Τέλος πασα 
σχεδόν σελίς τής ίιτορίας τών Αθηνών φέρει έν έ 
αυτή τά τεχμήρια τής παλιμβουλίας χαι τεΰ «προ 
νοητού τών Λατεδαιμονίων κάδε βημ» επιμαρτυρεί τό 
προμεμελετημένον κοί συνεπές τών εργωι· (^3)

Επί τοΰ προκειμένου, ίκστρατεύσαντος εις Άχαρ 
νανιανώς, προείπ*μεν, τοΰ Κνήμου, τόν παρακολουθεί 

άπό μαχράν τό σοβαρόν 0μμα τής κυ§*ρ*ήσιώς του, 
χαΐ άποτυχόντος, λέγει ό Θουκυδίδης, τόν στελλου^· 
«υμβοηθούς, άλλους στρατηγούς, καί μεταξύ τούτων 
ουμβουλον τόν Βρασίδαν. ‘Ο ατυχής ομως Φορμίων 
δίαρρη/νυται ιίς μάτην αναγγέλλω» τήν μεγάλην κ α :’ 
αύτοΰ προπαρασκιυήν τώ» αντιπάλων του καί έπιχα. 
λουμένος βςή3«.ιαν άπά τάς Άδήνας. Οί Λάκωνες εί; 
χινησιν θετουοιν ολην τή ; Πελοπόννησου τήν δύναμιν 
κατά γήν καΐ κατά θάλασσαν, καί τούς βαρβάρους «ύ. 
τους τή; στιριας ‘ Ελλάδος συμπεριλαμβά'Όντες πρό; 
χαταστροφήν τοΰ Φορμίωνος έν τώ Κορινθιακό κόλπω, 
οί δέ λιπτόνο.ε,ς ’Αθηναίοι καί τήν στελλομένην βοήθεια* 
τών είκοσι πλοίο>ν διευθύνουσι κατά πρώτον εί; Κρή 
τη* (44) υπό τήν οδηγίαν ενός φίλου των xat Προξένου

(40) ΙΙλουταρ. Ιν βιω Άρις·. χ:φ. 10. s.tj. Kopsi.
(41) ΙΙλουτ. έν βίω Νιχίου κεφ. 12. £κδ. Κοραή 

χαί Θουκ Ξυγγρ. ΣΤ. κεφ. 15 χαί 24.
(4 2 J Θουχυδ. Ξυγγρ. Ζ χε®. 55  χαί 87 .
(43) Δέν έννοοΰμιν ποσώς νά μιμφθώμεν τή; ’Α 

θηναΐχης νομοδεσίας τήν πολυτέλειαν, πρόσδες καί τό 
λίοίν φιλιλιΰδερον έκτιμώμεν τά· όσα άπειρα χαλά ιίς 
τοΰ πολιτισμού τήν πρόοδον διά τή; έλαστιχότητο; 
αύτών μετέδοιαν τοΰ Σόλωνος οί νόμοι, καί μετά σι. 
βασμοΰ βαθέος γονυπετοΰμεν ενώπιον τής συστάσεως 
τοΰ Άρείου Πάγου χ«ί όλης τής ’Αττικής φίλανδρω- 
πίας· μόνον πιρί τήν γενικήν διοίχησιν τών συμφερόν
των ένός κράτους έποπτεύοντες τήν Κυβερνητικήν αη 
χανήν, ιυρίσκβμεν κατά τήν ίνέργειαν αύτής έλαττω 
ματιχήν τήν Αβηνα'ύήν Πολιτείαν, σοφώτιρον δέ τοΰ 
Λυκούργου τό Πολίτευμα δοξαζομιν καΐ πεπείσμεδα 
οτι δέν θέλουσι παρεξηγηδή αι οκέψεις καΐ ίδέαι μας 
ουται περί τοιοΰτον κύκλον συστρερόμιναι.

( 4 4 )  θουχυδ. Ξυγγρ. Β. χεφ. 85,

Κ ρητός ΐκ Γορτυνβς διά νά διεχδικήσ»; °δτος τοΐς 
πολιτεχνίταις χαριζόι/ενος τού; ίμόρους αύτών Κυ- 
δωνιεΐ;, τον δέ Φορμίωνα άφίνουσι μόνον έχτεδειμένον 
μέ σκληρά» ανυπομονησίβν νά χαταμιτρα τάς ώρας 
χαι τας στιγμάς αύτάς τής παραλόγου ταύτης βρα- 
δυτητος' χαί, δτι οί άποσταλθέντες έκ Σπάρτης ήσαν 
αληδώς συμβουλοι, καί τοιοΰτοι όποιους προύκάλει 
τό κατεπιίγον αύτά τών περιστάσεων, οτι ήσαν ,λέγω, 
οί καταλληλοι, οί αναγκαίοι τών έργων άνδρε;, απέ
δειξαν αύτά τά πράγματα’ διότι δέν έμέθυσαν άπό τήν 
πομπώδη παραταξιν μαχίμου στρατού, καί τήν συν- 
χροτησιν πολυαρίθμου στόκου, δέν ήμέλησαν -ιή ι με 
λέτην και τήν προγύμνασιν, άλλά καΐ τά τοΰ πολέμου 
προνυκτιχωτατα χατήρτυαν ώσάν να έπρόχειτο μέ 
ισοδυνάμους νά άντιπαλαίσωσι, καΐ τού; υπό τήν οδη
γίαν των λαούς διά λόγων παρώτρυναν, καί εί; τά 
αυστηρά καδηκοντά των ναύτας τε χαί πεζούς ύπό 
απειλή έντόνω; πα;εχί»ησβν (45 ).

‘Ο Φορμίων ταΰτα πάντα γινώσκων άπέφυγε τά 
στενό, ώ ; προειπομεν, χαί πρευβη είς τήν εύρυ/ωρίαν 
εκτο; τοΰ χοΛπου" χατά τήν τοιαύτην περίστασιν 
/.αλί: τά είκοτα, ή δέ όλη ιδέα τοΰ λόγου άΌφέρετοι 
ε1·; ιήν μεμονωμενην καί έξαιριτιχήν θέοιν εί; ην εύ- 
ρισ»εται, διά τοδτο καί άπαξιοϊ νά ναυμαγήοη μέ 
όύναμιν ολίγίοτην, άσήμαντον έντός τών στενών, κ»τά 
πολυπ/ηΟοϋς χαί οοβαροϋ έχ̂ δροΰ (4 6 j‘ άλλά μ’ όλα

(45) Θ ;υ'υδ. ώυγγρ Β κεφ. 8 6 .  Δηαηγορία τών 
Πελοποννησιων αρχηγών, τε/ευτώσα ώ ; έ ;ή ;. »Θαρ- 
» σοΰντες οΰ' καί χυβερνήται καί ναΰται τό καθ’ έαυ"
» τον εκοστος επεοθί, χωρσν μή λιίποντες άν τις 
» προοταχδ^. 1 ών έε πρότερον ηγεμόνων ού ν-ιΐρο*

τη» έπιχειρη-jtv ηυεΐς παρασχευάσομεν καί ούκ εκ-
* Ρίοσομεν προφαοιν ου ο ε ν ί κακω γενέσδαι· ήν δέ τις
* αρΐ κ«! βιιίληδ'^, κολασβήιεται τή πρεπούϊ]) ζημ’α, 
» οί αγαθοί_ τιμήσονται τοΐς κροσ^χουσιν’ άθλοις 
» τ^; άρε ιή ;. #

(46) ΘοΒχοδ 2υγγρ . Β. Χίο. 89 . Δημηγορία τοΰ 
Φορμίωνος τελιυτώτα ως εκολούίίως. αΤ ονίέκγώ να  
ϊ  oux έν ι ΐ ϊ  χολπω εχων ιιναι ποιήτομαι, ούδέ είσ-
• πλεύοομαι είς αύτόν" όρώ γάρ οτι πρός πολλάς 
» νυϋς επιστήμονας ίλίγαις ναυοί/ ίμπείροις xai 
» αμεινον ιιλεουσαις ή στενοχώρια ού ςυμφέρεΓ οΰτ*
» γαρ αν έπιπλιύσειέ τις ώ ί χρή είς εμβολήν μή 
» εχων τήν πρόσεψιν τών πολεμίων έκ πολλοδ, ουτε 
» αν άποχωρήτι^, έν δέοντι πιεζόμενος· δίικπλός τε 
» ούκ είσίν ούδέ άναστροφαί άζερ >ηών άμεινον πλε-* 
» ουσών εργα έστίν, άλλ’ ά»άγχ^ άν είη τήν ναυμα.
* %'Λν πιζομαχιον χαδίιταοδαι χα! έν τούτω αί 
» πλείους νήις χριίσσονες γίγνονται. Τούτων μεν 
» ου> έγω έξω την προνοιαν χατά τό δυνατόν· ύμιΐς 
» δέ ιύταλτοι παρά ταΐ; ναυσί μένοντις τά τε παραγ- 
® γβλλομενα οξεως δέχισδ», άλλως τε καί δι ολίγοι»
• τή; έφορμήσεως οδϊης, χαί έν τώ ε’ργω χόσμον καΐ 
» οιγήν περί πλείστου ήγιΐοδε, δ εΓς τε τ «  πολλά
• τώ» πολεμικών ξυμφέριι χαί ναυμαχία ούχ ήκιστα,

ταΰτα οί προνοητικοί Λακεδαιμόνιοι χαί τοι άκοντα 
προτίδενται »α β ιά^ σ ι τόν Φορμίωνα νά παρεισδύσι; 
έντός τών στενών· καί δή, ώρεληθέντες άπό πιλάγιον 
άνιμον, άμα εω ά<ασείρωσι τήν άγχυραν άπο ρίον τό 
Αχαϊκόν έν παραταξει κατά στίχους έκ τεσσάρων 

νηων φερόμενϋ προς τού; Άθηναίί,υ; (47 )’ ώς δέ 
μετέωροι έγένοντο έχτεΐναντες τό δεξιόν κέρας εις 
επιμήκη καμπύλην γραμμή» σχηματιζομέ»ην άπό 
είκοσιν εκλεκτά; αύτών τριήρεις, πρ0βαί>0«σι κατα 
μέτωπον μέν τών 5Αδη^αΐων εν^ον δέ τοΰ κολπου αιτο 
τό πνεΰμα ωθούμενοι. Τό στρατήγημα τών Πελοπον- 
νησιων ήτο δαυμάσ.ον, καί διά τούτου δεενοήβησαν 
εύϊτο-^ώτατα νά δώσωπν υπόνοιαν είς τεύ ; Αθη
ναίους ότι σκοτ;ό; των ήτο νά έφορμήσωσι κατά τής 
Ναυπάκτοιι άπροφυλάκτου ούσης, χαι οδτω νά τού; 
ύποχιεώ ιωσίν ά<οντας νά προαχθώσιν είς τά 3τενά. 
‘ Ο Φορμίων άμ^ιταλαντευόμενο, μ ιταξυ τή; όποιας 
Ιτρεοι πεποιδήοεως του νά μήν έμπλεςι; εαυτόν έ·τό; 
τοΰ κόλπου, χοί τής ανάγκης πλέον τού να οραμ»; εις 
βοήθειαν τή; Ναυπάχτου, επιβιβάζει τούς ναυτας του 
Ιν τάχει, καί κινεί μέ όλο» τόν στολίσκον του, όχι 
πλέον" έπιτεδέμενος κατά πρώραν, άλλά την γήν 
τ.αραπλέων καί σπευ^ων νά προϊορμισ<ή *1; τό μέρος 
5που οί εχθροί είχον στήίει την προσοχήν τω ν   ̂όθεν 
χαί ή παράταξι; τών Αθηναίων χατά τήν περΐ3τα 
σιν τ»ύτην δέν ήτο ουμπεπυκνωμένη, άλλά μάλλ>ν 
ποντοπορία χατά μίαν ναΰν έ* στίχω , ταχυπλοΐα 
άπιιβαί/ουσα. Οί ακοίμητοι Λακεδαιμόνιοι βλεπον-.ες 
τότε δτι ό Φορμίων ένέδωκε ά» καί άκουσίως είς τήν 
αυστηθεΐιαν αύτώ παγίδα, έοήμανο» είς τήν έπί τοΰ 
δεξιοΰ κέρατος μοίραν τήν καί προφυλακήν σχηματί- 
ζουσαν ήτις επ ’ ολίγον ««μακρΰνετο τοΰ κέντρου, 
νά έπαναπλεύση πρός τους Αθηναίους καί νά ιμο^λΛίρ 
χατά μέτωπον. ‘ Η έπίθ«σΐς αυτη έν άκαρίί μζ τ ααα  
δεΐια καί επ ιτύχω ; γενομένη έβίασε τούς Αθηναίους 
νά διασπάσωσι τήν γ-ριμμήν των  ̂ χαί ένδεκα μέν αί 
προηγούμενοι αύτώ» τρΐήρ{ΐί έπρολαβον την επιστρο
φήν ταύτην τών Πελοποννηίίων, καί οιέφυγον έπιτη- 
δείως τήν κύ-ιλωϊΐν άναπετάοασαι άπαντα τά ιστία 
των, κα! διά τής εύρυχωρίας έπαναχαμψασαι κατήλ 
θον είς Ναύπακτον. Αί'δέ λοιπαί έννέα στενοχωρού- 
μιναι άπό τάς έκ τοΰ πελάγους πιπυκνωμενως tpsp- 
μούσας ίιπέστηιαν μό<αι ολον το/ πάταγον καί τήν 
ρύμη* τών έπιτιδεμένων, κα'· κακώς ε^ουσαι έξω 
κειλαν εις τήν γήν, οπου πεζομαχία οχι μικρά συνές-η 
εως δτου τινά; αύτών έλαβαν έν δριάμβω οί Πελοπον 
νήσιοι, καί έπανάπλευσαν εις τό Ιίάνορμον' κατα

ϊ  άμύνασθε τε τούς δέ άξίως τών προειργασμένων- 
■ δ δέ άγων μι'γας ύμΐν, ή καταλύσαι Πελοποννησίων 
» τήν έλπίδα τοΰ ναυτικοΰ, ή έγγυτέρω καταστήσαι 
» Άθηναίοις τόν φόβον περί τής θαλάσσης. Αναμι- 
» μνήσκω δ ’ ου ήμας ότι νε·ιχή»ατε αύτών τού; πολ* 
» λβύς" ήσσημένων δέ άνδρών ούκ έθέλουσιν αί γνώμαι 
» πρός τού; αύτούς κινδύνους δμοΐαι είναι.»

( 4  Ί  j  θουκυδ. ξυγγρ. Β. κιφ. 90. 91. 92.

τοΰτο λοιπόν τό μΙρος ε’ νίχων. Αί είκοσι τριήρεις 
όμως αί διώχουσαί άπά τό δεξιάν κεράς τάς ενδεκα 
Αττικας τας ύπεχφυγούσας τήν κύχλωσιν καί είς 
Ναύπακτο^ προκαταφυγοΰσας, φθάσασαι εως είς τήν 
γήν δεν έτόλμησα» νά έπιπέσωσι, διό'ΐ οί Αθηναίοι 
αντίπρωροι κατά τό Απολλώνιο» προς άμυναν παοα·» 
σκευασμένο: ησαν, και δή, ενθαρυνθε’ντις άπό έκτα
κτος συμβάν τήν συμπλοκήν, λέγω, μίας μεμονωμένης 
έδιχής των, καί ιής ύπο τοΰ Τιμοχρατου; διοικουμένης 
Λευχαδίας τήν όποιαν ή Άθη-αϊκή τριή;ης κατεβύθι- 
σεν, ώρμησαν άπά ενά; κελεύσματος χατά τών Πε
λοποννησίων τ.θορυβηδέντων δ ά τό πάθος τοΰτο, καί 
έμπεσόντων εί; τά ρηχέα ΰδατα διά τήν άπειρίβν 
τών τόπων, καί τςύ ; άντέκρουσαν διά τών έμβόλων 
άναιμωτί είς φυγήν τρέψαντε; πα< τό άνδιστάμενον- 
έ ,.ι^ιωκοντες δε, ε^,ωγρησαν αύτανδρους μέν εξ τώ» 
11ελ5ποννη>ίων ναΰς, έφιίλκυσαν δέ χαί ix τών ίδιχών 
τ “ ν ®35Ι< αιχμαλώτου; ειχον εις γήν αναθέσει, 
και ανΟρας ο^ι δλίγους άπέκτιιναν.

• ^Τοιοΰτον είναι τά τέλος τή; μεγάλης προπαρα- 
σκευής, καί κατά τοιαύτας πολυτρόπους φάοεις τών 
ά]ώ»ων δ εκρίθη θαυμάσιος άναδιιχθιίς άνήρ ό Φορ
μίων. Δ έν  δυνάμεθα ομως τά μικρόν τοΰτο έπιισό. 
δ.ον των θαλασσίων Ιργων να ό'ομασωμιν μένα ένά
λιον κατόρθωμα, μητε έκ τών δυτρεξάντων χατά τάς 
αψιμαχίας ταυτα; να έξάξωμεν γενικόν περί τών κ α 
θέκαστα τών ναυμαχιών συμπέρασμα. Μετά τή ν  φύ· 
σιν τοΰ τόπου, καί τά ; ένούσας δυνάμει;, έπαναλαμ- 
όάνομεν, ό ναύαρχο; τών Αθηναίων Φορμίων επραξε 
χαί έι.άΑησεν ο,τι κατάλληλον τών περιιτασεων· βέ- 
βαιο» δέ είναι ότι δέκ^ μόνον πλοία άκόμη άν ύπό 
τήν οδηγίαν του παρευρίσκβντο, ήθελε καί έν στενοις 
Λαί πα.του άνδρείως καί έπ ιτυχώ ; άντιπαιατανδή 
καί καταβάλλει τού; ισχυρούς αντιπάλους του.

» Ή  σύγκρισις  ̂ άρα μεταξύ Φορμίωνος καί Θ.·- 
μιστοκλεους «ίναι άνυπόττατο; δια τε τά εογα ένός 
ιικάστου, και Οιά τάς πιρί τώ» στενών πρός συγκρό- 
τησιν ναυμαχίας ίδιχάς πεποιθήσεις τ ω ν  'διότι ό μέν 
Φορμίων^ φρουρός έτάχδη τής Ναύπακτού μέ ολίγα 
πλοϊα, ό δέ μέγα; Θεμιστοκλής τήν διοίκησιν άνέ- 
λαβε τής όλης τών ‘Ελλήνων ναυτι/.ή; δυ<άμεως καί 
έργον ^έγχολπώθη ότε τά πάντα ήοαν μετέωρα, τής 
‘Ελλάδος όλης τή» σωιηρίαν. Δέν πρέπει τέλος π ά ν 
των νά λησμονήτωμεν ότι τοΰ Θεμιστοκλέους ή ύψί- 
νοια έπί τών Περσικών άγώνων φθάσα-α μέ·/ρι τής 
άνωτέρας περιωπής της άνθρωπίνου ούσίας ένοπτρίζε» 
το ιίς τής άθανασίας τά απαύγασμα πρός τό απλετον 
κλέος τοΰ βασιλέως τής Σπάρτης άμιλλωμένη· διά 
νά έπιτύχη όμως τά άφθαρτον εί; τούς αιώνας άπαξά-
π3ν,τα^  τ °ΰτ0 T‘ f a ; ’ π ?οεϊδίν 5τι μόνος άλλά 
μεθ’ όλων έχρεώστει τών έλευθέρων ‘Ελλήνων κατά 
τή; βαρβάρου Ααίας νά παλαίση, καί άγωνηστήριον 
μεταξύ σκότους καί φωτός έφεΰρεν αύτήν τήν Σα
λαμίνα. Μόνο; ώς γνωστόν νά έμποδίση ό Λεωνίδας 
δεν έδυνηθη τόν ώερξην απο τοΰ νά προβή έντός τώ* 
Θ«ρμοπυλών, άλλ ό Θεμιστοκλής θαυμάσας τόν η 
ρωισμόν του, ώμοσε καθ’ έαυτόν νά διεκδιχηθή τοδ 
ήμιθίου τούτου νόν άξιον θάνατον είς ?τίνά  επίσης



χάδυγρα, όμως ίδ̂ <ρη άναμένων τον βάρβαρον, χαί ιίς 
βύτά ήτοίμασ* xat διεπράξατο τό» ένταφιασμάν τοϋ 
μεγάλου Βασιλέως χαι όλων τών δυνάμεων του μή 
ύπάρχοντος του Θεμιστοκλέους, μή προχωρουτης τής 
Σαλαμΐνο;, οί "Ελληνες διεσχορπίζοντο άναμφιβόλως, 
δ 8ε οβέστης τοϋ πολιτισμού καί τών φώτων, ηδελεν 
έντός ολίγων ήμερώ» χαί εΰκολώτατα όποδ^υ/ώσει 
τήν Πελοπόννησον, ητις μό»η μεταξύ τής ‘Ελληνική; 
γής έμ»νεν είσέτι άβιτο ί καί «μόλυντος άπά τής βαο 
β*?ότητος τό μίασμα. Γότε πλέον ωχετο Jv ό θρίαμ· 
βος τοΰ φιλοσοφικού κόίμου κατά τής πλάνη; χαί τής 
δεισιδαιμονίας, χαί τά πάντα έν τη γ?; εΓηταύ σχότο« 
μέγα, σάρκες δέ βαλανοφάγοι αί νεμόμεναι τήν επι 
φάνειαν της ά^έλης τοΰ λογιχοΰ οντος (48 ).

Α. Α. Λ. Α.
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Γηοαιοΰ τινός r.st κακοτρόπρυ τιδήχοΐ) ij ?κιά, ά- 
χοδανόντο;, κατέβη ιίς τήν ζοφεράν τοΰ ΓΙλούτωνος 
έπιχράτίΐαν, ένδ* ήτήσατο νά τώ Ιπιτραπξ ή εΐ; 
τούς ζώντας επάνοδος. Ό  ΓΙλουτιον η^ελε ν άπο- 
οτεί>η αύτό» ύπό τήν μορφήν 5νου δχντ,ροΰ καί βαρύ’ 
hod δέλων διά τούτου νά στέρηση αύτόν τής ευκι
νησίας, ζωηρότητος χαί κακοιροπίας. Ά λ λ ’ ίπ ίδη - 
χος τοσούτου; αστείους καί γιλοιώδει; μορφασμούς 
έξετέλεσεν, ώστε 0 άκαμπτος τοΰ αδου βασιλεύ;, πα· 
ραδοδείς είς άχράτητον γέλωτα, έπέτρεψε» αύτώ τήν 
εκλογήν οίαςδήποτε τάξεως. ‘Ο πίδηκος λοιπόν έ- 
ζήτησε νά ερέλδη εις σώμα ψιττακού « τούλάχιστον, 
έλεγε κα0 εαυτόν, δέλω τοιουτοτρόπως διατηρήσει 
ομοιότητα τινά πρός τούς άνδρώπους, ους έπί τοσοΰ- 
τον χρόνον έμιμήδην” δπότε η«ην πίδηκος έξετέλουν,

(48 ) Τά κατα τήν Σιχελίπν συμβάντα μεταξύ 
Συρακουσιων χαί ’Αθηναίων περιέχβυσιν άρχετήν 5λην 
φιλολογικής συζητήσεως· άλλ’ επειδή ώς πρΑς τόν 
σκοπόν OTt προτιδέμεδα έν τη παροόίη διατριβή, τά 
προεκτεδέντα αρκούντως εχουσι, διακόπτομεν έπί τοΰ 
παρόντος τήν περί τούτων ερευνάν, καί ισως άλλοτε 
«πανέλδομεν είς τήν σύντομον έξιστόρησιν αύτών, θεού 
ιύδοχοϋντος. Σ. Σ.

ώς αύτοί, χειρονομίας, ηδη δί, 2>ν ψιττακοί, βέλ» 
λαλεΐ ω ; αυτοί, είς τάς λαμπρβτέρας συναναστρο- 
φάς. »

Μόλις ή ψυχή του πιδήκου ένεστερνίσδη τό νέο» 
αύτό έπάγελμα, χαί γραία τις φλύαρος ήγόρασεν αύ
τόν. Ό  ψιττακός άπετέλει όλην αύτή; τήν εύδαιμ»- 
νιαν, ητις πράς ανταμοιβή», έδεσεν αύτόν έντός ω
ραίου tivoc χλωβοΰ. ‘Ο ψιττακός διήγαγεν εύφροσύ-  
νω ;, ουνδιαλεγόμενος τήν ήμέραν μετά τοΰ φλύαρου 
γραϊδίου, οπερ δέν ώμίλει νουνεχέστερον αΰτοΰ. Πρός 
τά νέον αυτοΰ προτέρημα τοΰ καταζαλίζειν πάντας 
"ροσέδετο και τινα έκ τβΰ αρχαίου αύτοΰ επαγγέλ
ματος· άνεχί»ει δηλ. τήν κεφαλή» του γελοιωδώ;, έ 
τριζε τό ράμφος του, άνεπτερυγίζετο μυρίοτρόπως, 
διά δέ τώ» ποδώ* του έζετέλει διαφόρους κι ήσεις, 
αιτινες ώζων είσέτι τών μορφασμών τ:ΰ Φαγοτί· 
νου. Τά γραιδιον ελάμβα/εν «νά πα?αν ώραν τά 
υπερμεγέθη αότοΰ διόπτρα, όπως δαυμάση α υ τ ο ί ·  έ- 
Αυπεΐτο δε διότι κωφευουσα όλίγον έχανε λέξεις 
τινας τοΰ ψιττακού τ η ς ,  είς 8ν ευρισκε περιισότε- 
ρον πνεΰμα ή είς πάντα δλλον. Ό  διεφθαρμένος 
οΰτ-ος ψιττακός κατέστη φλύαρος, αύδάδης καί τρβλ- 
Αο;, στενοχωρηδεί; δέν εντός τοϋ κ>ο)βοϋ του, κ ιί 
οΐνοφλογήσας ύπερμέτρω; μετά τοΰ γραϊδίου άπέ* 
9ανε .·.

Ιδού καί αυδις ό ψιττβχόζ ένώπιον τοϋ Πλού- 
τωνος, οστις ηίη ·η9e■'·ε νά τόν μεταμορ^ώτρ είς 
'χδθν, όπως χαταστήση αυτό» rlsm ov  άλλά χαί ηδη 
προσέτριξεν είς τάς άστειότητας —  χαί ci ήγαμόνες 
ουδέποτε άπορριπτουιι τά ; αίτ·.;τε:ς τών 0&»7;ευόντων 
αυτού; αισχρώ» γελωίοποιώ», —  ό δέ Πλούτων τώ 
έίέτριψε νά είσέλδη έντός άνδρωπύου σώματο;· 
πειδή όμως ό θεάς γ /ΰνδη νά κέμψη αύτά* είς σ ώ 
μα σοφοΰ και έναρέτου, προώρισιν αύχόν διά σώ* 
μα δημαγωγοΰ όχληροϋ καί αύδάδου;, οστι; έψευδε- 
το έκομπορ^ημόνει άδιακόπως, Ικαμνε χειρονομίας 
γελοιώδεις, εσχοπτε πά»τας, διέκοπτ» τάς »ύγενε- 
στέρας καί σπουδαιοτέρας συνομιλίας, όπως είπει 
ή μηδέν ή χονδροειδέστατα; ανοησίας. Ό  Έρμης δέ, 
αναγνωρίσας αύτάν ΰπά τήν νέαν ταύτην κατάστα- 
σιν, τώ ειπε καγχάζω» « Ώ  f ώ ! σέ αναγνωρίζω- 
είσαι σύνθετος έκ πιδήχου καί ψιττακοί, ου; εΐδον 
άλλοτε’ άν τις αφαίρεση άπό σοΰ τάς χειρονομίας καί 
τάς λέξεις, ά ; άπεττήδισας άκρίτως, μηδέν δέλει 
ευρει τό υπόλοιπον’ έκ τής μίξεως χαρίίντος πιδί]. 
χου xat καλοΰ ψιττακού παράγετε ί  «νόστος,

ί .  Ϊ. Ο.


