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Επροχωρη'σαμεν εις το τ ί .

φυλλάδιόν διάφοροι εχθροί το ϊ

συγγράμματος τούτου, Θέλοντες
είς

τήν π ρόο δ όν

νά φέρωσι

παν πρόσκομμα

του, διαδίδουσιν έκάστοτε και προφορικώς

καί έγγράφως, δτι έ'παυσεν, δτι δέν έ*δ ίδ ετα ι πλέον

καί τά

παρομοια· Οί φαύλοι, εχθροί ήμων, εχθροί τή ς άληθείας καί
του κοινού καλοΰ, ύστερον άφοΰ ένήργησαν καί ένεργοΰσι μυρία
δσα κα τ αυτής τή ς ϋπάρξεως

ή μώ ν, καί ύστερον άφοΰ παοενέ-

βαλον τοσαΰτα προσκόμματα εις τό σύγγραμμά μας πάντοτε,
είμεθα

βέβαιοι πόσον έπιθυμοΰσι τήν παΰσίν του· δταν β λ έ -

π ω σ ι νά βραδύνω, φυλλάδιόν τ ι
τοΐς άναγγέλλομεν ά π α ξ

νά φαννί,

σ κ ιρ τώ σ ιν

άλλά

διά παντός έπ ισ ή μ ω ς, δτι τοΐς μένει

τό όνειδος καί ή ματαία γ χ ρ χ .
Κηρύττομεν διά τοΰτο
δλους τούς
τό

πρό; τό Κοινόν μέ σέβας και πρός

φιλογενεΐς και ευμενείς

Σύγγραμμα

τοΰτο,

συνδρομητάς

ήμών, δτι

το όπ οιον ο’ίκοθεν δεικνύει ποιον εχ ει

υψηλόν καί κοινωφελή σκοπόν, δεν συνεστάθη έξ άοχης ούτε
έκδίδετα ι έπί κερδοσκοπία,

διά νά λάβ/) τήν τύχην συγγρα μ

μάτων

καιρούς άνεφάνησαν ύπό

άλλων,

τοιοΰτον
φραστα,

Τό

δεν

δεν άποθνήσκουσι,
εξαντλούνται,

δεν θελει παύσει ένόσω

βραύυν^ ενίοτε
ριστάσεων

σκοπόν

σύγγραμμα τοΰτο πηγά ζει άπό αίσθ/ίματα ανέκ

ιερά, ά'τινα

διακόπτονται,
ούρανοΰ

άτινα κατά

καί ΰπό τήν εύνοιαν τοΰ
ζή

κανεν φυλλάδιόν,

ανεξαρτήτω ν

όιον ό ιεU.SIV2V έντός τοΰ

ό συγγραφεύς αύτοΰ· άν

τοΰτο προέρχεται

άπό τήν θελησίν μας.
κιβωτίου

εϊς

τή ς ϊ,υρου τριάκοντα ήμέρας ! Ο Ιωνάς
εστάθη μονον τρεις

δέν σβύνονται, δέν

ήμέρας

έντός

τής

έκ

π ε

Το Ε . φυλλά-

τό λοιμοκαθαρτη'ριον
έστάθη
κοιλίας

εύτυχέστερος,
τοΰ κήτους.

Διά τοΰτο εβράδυνε το φυλλάδιόν ν’ άναφανη είς τήν Ε λλάδα,
ένφ εις τόν εςω κόσμον
ΦΓΛ. Ζ ’.

έκυκλοφόοει πρό ένος μηνός, Τ ο ια ίτ α
'
19*
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άβλαβη είναι τα περιστατικά,

ΤΗΣ

ά π να προξενοΰσιν

βραδύτητά του, διά την οποίαν δμως
μένως, νομίζομεν,

ή

ενίοτε

την

παρουσία του επο

ικανοποιεί άποχρώντως τό Κοινόν.

Τ αΰτα κηρύττομεν

το όποιον, χω ρ ίς

ιερόν έχει τό
ευτυχίαν

νά βλά π τη
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ίλ η ς Ελλάδος καί ήμεΐς ηδη : ΙΔ Ε Τ Ε Τ ΙΙΝ ·
ΣΙΣ ΕΠΑΝΩ

II ΕΠΛ Ν ΑΣΤΑ -

ΤΗ Σ Ι1ΕΡΓΓΙΑΤΕΙ ! Είναι ή έπανάστασις

μεγάλης κοινωνικής προόδου- τό πνεΰμά της

προς γνώσιν έκαστου, καί επικαλούμενα

την εύνοιαν τοΰ Κοινού νά μας ένισχύη δια τη ς εύμενείας του
εις εν στάδιον,

ΑΝΑΤΟΛΙΙΣ.

κανένα, σκοπόν

κοινόν καλόν μόνον τό κοινόν καλόν, αύτήν τήν

τη ς γλυκυτάτης ήμών π ατρίδος!

μουργόν, τα χύ, όςύ,

τή ς

άνήσυχον, θερ-

βύρίσκεται είς διηνεκή έπανάστασίν.

Η Ε λλάς δέν καλύπτεται ύπό τήν ομίχλην ϊοΰ Λονδίνου, δέν
π ιεζετα ι άπο τας χιόνας τών βορείων «κλιμάτων, οΰδέ νεκροΰται
ύπό τούς παγετούς

τή ς Γίρμ α νίας- ή Ε λλά ς

είναι

ό ηλιακός

δίσκος τοΰ στερεώ μα τος τοΰ γηΐνου κόσμου- Καί καθώς ό π ερ ι
φλεγής ήλιος τεθειμένος εις τό κέντρον τοΰ ήλιακοΰ»συστήματος,

Η

ΝΕΑ

ΕΠΟΧΗ

β χλπ ει καί ζωογονεί διά τή ς θερμότητός του

αύτόν φερομένους κόσμους, τοιουτοτρόπως

ΤΗΣ

κ’ ή Ε λλά ς, τεθ ει

μένη ώς πυρά τις άσβεστος έν τ ώ μέσω τή ς
E

A

A

A

A

O

S

και

.

ζωογονεί τοσούτους πεοί

τοσούτων
Δεν έλαλη'σαμεν

εΐσέτι

συσ τη μ α τικώ ς περί

εποχής, ην παρουσιάζει ή Ε λλά ς
Αθήναι ε κ τ ο τ ε

όμοιάζουσι μέ εν

στρατόπεδον είναι- είναι
αρχών,

μεγάλης

άπό τ ή ς Οης Αύγουστου. Αί
στρατόπ εδον

στρ α τόπ εδ ον

στρατόπεδον τοΰ πολιτισμοΰ

στρατόπεδον τοΰτο

τή ς

τω ν

καί τωόντι

συνταγματικών

καί ιδεών μ εγ ά λ ω ν

προπαρασκευάζεται

διά

μεγάλην

το

τινά

μεγάλα

αίωνων στρέφονται

Β λ έπ ετε τή ς

Ελλάδος τήν συγκίνησιν; βλέπ ετε

τάς

ανη

μέγα κενόν

Τοιαύτη

άνθρωπινου

είναι ή μεγάλη

β λεπ ετε

ήμών Βασιλεύς, ό αείμνηστος Κ αποδίστριας,

καί πρωτοτύπους

τό αγγελικόν σχή μα τοΰ ώραίου καί ανδρείου Γρίβα,

τον,

καί έθέλγετο καί έφοβεΐτο : α ϊδ έτε

ελεγεν, ή έπανάστασις

επάνω του π εριπα τεΐ »· Τήν άγ-

χίνοα ρήσιν ταύτην δυνάμεθα νά είπω μεν προσφυώς περί τ ή ί

κόρην;

ώς

μ ετ ού πολύ

τήν

Φ ωκιωνες

άπό καταπληκτικούς

τό πάλαι ρήτορας- είς τήν

έπι τών μνημάτων τών

αι σκιαι των
απυ

εποχή, ήν εγκυμονεί σήμερον ή

άρτιγενές νήπιο ν είναι ή Βουλή της- αύτό

το ^/ίμα Θελει αντηχήσει

είς τήν 6έαν τοΰ οποίου

γένους.

αύτό τό β ή μ α , τ<! όποιον ήγέρθη έν τ ώ μέσω

καλλή τη ς

έΟεώρει

έκ μέρους

τοΰ Πολιτισμοΰ καί τής

ακούετε ψαλλίζουσαν τήν πρωτότοκον καί περι-

μονοΰσα . . . . Ελεγεν ο οξυδερκέστατος εκείνος Ελλην, ό πρώτος

ειμεθα

μεγαλυνόμενα

μέρος τής γής, άλλά μένει

τελεσ&ή τό πλήρες

μακρόθεν ώς είδός τ ι έπαναστάσεως, ή έπανάστασίν τινα έγκυ-

κα τ’ άρχάς

ώς πλανήται τ ά

ή ίδια Ε λ λ ά ς- μία νέα ώθησις

αύτής, καί θέλει

τών Αθηνών ;

δτε

θερμαίνει

εϊσ έτι- τό κενόν τοΰτο επανέρχεται ν’ άναπληρώση

προσωπικώς αύτη

Ελλάς·

φαίνεται

αύτής

ροήν τών άδυτων άκτίνο>ν τ η ς - Τά εθνη ταΰτα

συχίας τ η ς, τους διαπληκτισμούς τ η ς , τήν σκληράν αύτήν δια σάς

πέριξ

καί έπεκτεινόμενα έκάλυψχν ικανόν

νοητικήν τη ς

π ά λ η ν ; ή κατά στασις τη ς αδτη

γής,

αύτήν κειμένους κόσμους· Ποό

έθνη, (χτινα έβλάστησαν καί θάλλουσιν ύπό τήν έπιό-

εύημέριας τοΰ

πορείαν.

τούς περί

ιδίαν γήν

προγόνων μας λαλοΰμεν καί

ένδοθεν τών τάφων μάς άκούουσιν- εγειρόμενοι

κόνιν τω ν θέλουσιν έκ

νέου άναβή οί Π ερικλής,

χαι ot Δτ,|χο^εν£ΐς το εθνικόν των [jt.uloc.

οί

ΤΟ
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Ακούοντες τούς διαπληχτισμούς καί τάς λογομ α / ί α ; , πρό
πάντων τοΰ περιοδικού τύπου, νομίζομεν, οτι φοβερά

διχό

ρογενή- Εάν

ή

Ελλάς δέν ώμονόησε

μήν άπατώμεθα. Ποτέ

καθώς σήμερον,

ποτέ τά αίσθημα

της όμονοίας δέν κατεκυρίευσε τάς καρδίας τών Ελλήνων καί
δέν τούς παρέστησε διά τών πλέον ιερών

δεσμών του π α 

τριωτισμού συνεσφ’ιγμενους, καθώς εϊς την μεγαλοπρεπή επο

ή πείρα είναι ό φωτεινότατος

ΐ ΐ Ελληνική

τήν ανάγκην του εθνικού άγνισμοΰ τ η ς , καί ήδη
αύτάν μέ

συνετήν ομόνοιαν, έγγυωμένην

έρεσχελίαι,

αιτινες

παριστάνουσιν

αξίας της, καί τό Εθνος υπάγει ευτυχώς νά μορφωθίί καί νά
«ϊναδειχθή Εθνος καθαρώς Ελληνικόν, Υπό ταύτην μόνην τήν

και αί οίμωγαι

μενον νά προοδεύση καί νά μεγαλυνθή- καί ή Ελλάς διά μόνου
άγνισμοΰ της τούτου Θέλει δυνηϋη νά φθάση είς τό μεAt πανσπερμίαι δεν έσχημάτισαν ποτέ

υγιείς, σταθεράς

καί μεγάλας κοινωνίας- ετερογενή στοιχεία φυσικώς δέν άπαρτιζουσι ποτέ ϋγιή τινα μηχανήν- ί Διατί τό Εθνος τών Αγγλων
κατέστη τοσοϋτον μ έγα;

μεταξύ των αναρίθμητων Αγγλων,

τών κινούντων τήν γιγαντιαίαν εκείνην μηχανήν τοΰ Εθνους
των εύρίσκεταί τι

στοιχεΐον ετερογενές;

Οί

Γάλλοι

επίσης

είναι μόνον Γάλλοι- καί ολαι αί κοινωνίαι, οσαι διετη'ρησαν
τήν άγνότητάτων,

αύται εμεγαλύνθησαν καί διαιωνίσθησαν

Αφήσατε έκτεθειμένην
εισροήν

μίαν κοινωνίαν

καί τήν διάκρισιν διαφόρων

έχόντων ανθρώπων,
καί καταστραφή,

είς τήν επιμιξίαν, τήν
διάφορα συμφέροντα

καί θέλει εντός ολίγου ε’ρημωθή, δουλο)Θη
ώς

μικρού εδέησε νά πάθη εως χθες ή πο-

λυπαθής αύτη τής έλλάδος γή- ή ς καί αύτο ή Ελληνική γενεά
τών Χίων, παράδειγμα μικρόν άλλ’ ασφαλές, δέν εϋδοκίμησεν
αείποτε είς τό ειί,πόριόν της, είμή διότι μ}ταξύ τών
μήτων

εμπορευόμενων Χίων

άναριθ-

δέν ευρίσκει τις οΰδέ όνυχα έτε-

της

0

βεβηλόνοψσι

τόν περιοδικόν τύπον,

καί

καί τρομεράν κατάστασίν τήν Ε λλάδα, δέν είναι είμή

τριξίματα^ τώ ν

έκριζουμένων άκανθών,

είναι

οί βρυγμοί

τοΰ άποπνέοντος ετερογενούς στοιχείου.

περιοδικός τύπος τ ή ς Ελλάδος παρουσιάζει πρό τίνος

καιροΰ, ώς έκ τούτου, τωόντι άλγεινότατον θε'αμα- άλλά τοΰτο
είναι είς
ποιας

γαλεϊόν τη ς, είς τόν προορισμόν της.

βαδίζει πρός

τήν επιτυχίαν

είς τούς έπιπολαίους δεατάς ύπό τήν· πλέον ά -

μορφον

του

ανθρώπων

καί τήν πρόοδόν τ η ς - αί δέ οίκτραί κραυγαί καί αΐ άκόλας-οι

τα

παν Εθνος δύναται παγιού-

τών

κοινωνία έμελλε νά συναισδανθίί μέ τόν καιρόν

χήν ταύτην Η Ελλάς ηδη συν^σθάνθη τήν ανάγκην τής εθνικής

«γνήν καί αμίαντον φύσιν του
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οδηγός, αί|συνεταί κοινωνίαι άς άκουσωσt τή ς ίεοάς φωνής τ η ς.

νοια κατασπαράττει τήν Ελλάδα, καί εϊς χίλια μέρη είναι
κατακερματισμένη Η πατρίς- άλλά,

ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

πυρετός, μία

έμελλε νά διέλθη

καχεξία,

μία διαφθορά,

διά τή ς ό

ή κοινωνία αύτή, καθώς διήλθεν άλ-

ληλοδιαδόχως διά τοσούτων δοκιμασιών άλλων.
Τά ξενικόν στοιχείο^

τά κατασπαράξαν τοσούτους χρόνους

τήν δύστηνον αύτήν πατρίδα, άποσοβούμενον σήμερον μαίνεται,
φρυάττει, υβρίζει, δυσφημεί, δεν είχε τ ι σεμνότερον ν’ άνταποδώση είς
χω ς

ταύτην, τήν ξένην δι’ έαυτο, γήν, ή τις μεγαλοψύ-

τό έξέθρεψε τοσούτους

χρόνους- Η Ελλάς δέν είχε ν’ ά -

ναμεινη αζιοπρεπεστεραν απ αυτό διαγωγήν. Καί τέλος πάντων
ώς εκ τοΰ ερεθισμού τούτου δέν ήδυνάμεθα ν’ άπαιτήσω μεν εν
γένει

σεμνοπρεπέστερον χαρακτήρα εις τήν παροΰσαν

εποχήν

άπό τον περιοδικόν τής Ελλάδος τύ π ο ν ήτο συνέπεια άναπό.φετκτος, ήτο καί αύτη δοκιμασία αναγκαία- Αλλά δέν πειράζει,
ή Ε λλάς δεν βλά πτεται· ές ενάντιας
Ε λλάς Θελει

ωφεληθή-

ή Ε λλά ς

έκ τοΰ κακοΰ τούτου, ή

τοιουτοτρόπως ακονίζεται,

αναπτύσσεται καί ώριμάζουσα βαθμηδόν θέλει μορφωδή, σχηματισΟ/;, αναλαμβάνουσα

τόν

άςιοπρεπή καί φυσικόν αύτής

χαρακτήρα. Δέν εϊμεθα πολυ μακράν. Θέλει ίλθει καιρός, καθ’

288
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ον, ό'πως σήμερον δημοσιογράφοι τινές

άμιλλώ νται ώ ς πρός

σμοι τοΰ όμηρου,

έά ν

δέν ηρχετο

ένώ

τό εύσχημονεΐν καί τό σεμνολογεΐν θέλει έλθει καιρός, καθ

πλουσιωτέρου μέρους της γ η ς, νά δουλώση

οί δημοσιογράφοι, άνοίγοντες τά φύλλα

εφημερίδων

τών

σημερινών

θ έλ ο υ σ ι έρυθρια- θελει έ'λθει τέλος , πάντων και

ρός, κ α ί’ δν

αί ρυπαραί εφημερίδες

έ'/ουσαι πρόθεσή οικτράν την

του ξενικού στοιχείου,

ϊξύβρισιν καί την δυσφη'μησιν

γωνίαν

τη ς

άπεράντου

είς τόν νοΰν τοΰ Εέρξου,

τό άσχημονεΐν καί τό ύβρίζειν, θέλουσιν άμιλλάσθαι ώς πρός

δν

έκυρίευεν

289

βασιλείου,

τοΰ λαμπροτέρου καί
την ξηράν

γης, ταυτην τήν ισχνήν καί άχρηστον

ταύτην
τό τε δι’

αυτόν Ε λλά δ α , ή γή ό'λη ηθελεν είσθαι άκόμη ίσω ς σκοτεινή
καί άγρία*
τίσα σα

ή ένδοξος καί έκπλητική εκείνη άρχαιότης, ή φω"

τήν οικουμένην, δέν ή'θελεν ίσ ω ς γενντ, θή· ή Ε λ λ ά ς, ή

τ η ς πατοίδος, θέλουσι θεωρεΐσθαι ώς μνημεία αιωνίου αίσχους

άρχαία Ε λλάς εκείνη, τά θαΰμα δλων τών αιώνων, δέν ή'θελεν

τοΰ ξενικοΰ

άναπτυχθή.

θεωοεϊται

αύτοΰ στοιχείου, καθώς

ό πατραλοίας Α πόλλω ν

Ο ΰτω ς ή έ λ λ ά ς π ά σ χει μέν, υποφέρει καί ση'μερον, άλλά

καί είναι μνημεΐον αίσχους άνεξαλείπτου τώ ν μ ια 

ρών δολοφόνων τοΰ αοιδίμου Καποδιστρίου. Ναί, τ ά α ΐσ χρ *

θελει έξέλθη

ίχνη τών τυχοδιω κτώ ν ταΰτα οί μεταγενέστεροι θέλουσι τα

θέλει προβή ώριμωτέρα άπό τήν παροΰσαν εποχήν εις άλλην

θεωρεί

μεγαλοπρ επεστε'ρ αν.

μέ

φρίκην,

καί

θέλουσι

διδάσκεσθαι ώ ς πρός

την

Το

διατήρησιν τη ς κοινωνικής των ά·';φαλείας.
Υπάρχει ούτως ή'δη πάλη τ ις εις την Ε λλάδα κοινωνική,

μέ θρίαμβον κ’ έκ τή ς δοκιμασίας τα ύ της,

ξενικόν στοιχεΐον,

μαινόμενον έκ τή ς άπελπ ισίας του,

κ ενώ φυσά ολαις δυναμεσι τό πυρ τή ς διχονοίας πανταχοΰ,

καί ή πάλη αυτη θέλει άποβή επω φελής εις τόν τό π ο ν Ενώ

ότε

π ρέπει νά δυσανασχετώμεν διά τήν «χκριστίαν καί την χακίαν

κτικήν εκείνην έπα-νάστασιν τή ς Γα λ λ ία ς, ό π οιονδη'-οτε

τώ ν

εχθρών μας, πρέπει

ριν τινά,

διότι

άφ’ ετέρου νά γνωριζωμεν καί χ ά -

μάς άναγκάζouat

νά γυμναζώ μεθα, ν’ άνα-

π τυσ σώ μ εθα , νά έξυπνώμεν· άλλω ς ή ληθαργία, είς ήν ημεθα
βυθισμένοι πρό πολλοΰ, έάν ήθελε διαρκέσει μικρόν ετ-t, ήθελε
μάς

σύρει εις τόν τά φ ο ν Οί πόλεμοι, αί

π αθήματα έξασκοΰσι,
κώ τερα έργα,

καταδρόμα!,

τά

μεγαλύνουσι τά ζωηρά έθνη · τά ήρωϊ-

αί μεγαλη'τεραι

ίδέαι, αί λαμπρότεραι άνακα-

λύψεις είναι γεννήματα της βίας καί τ η ς ανάγκης, έά ν

δέν

ήθελε συμβη υπό τοΰ Πάριδος ή αισχρά εκείνη κατα π άτησις
τοΰ

ίεροΰ δικαιώ ματος της

Ελληνικής φιλοξενίας,

έάν

δέν

ηθελεν οΰτως ΰβρισθη, έρεθισθη ή Ελλάς· δέν ηθελεν άναφανη
π ρώ την φοράν είς την
δέν

ήθελον

υπάρξει τά

σκηνήν τοΰ μεγάλου κόσμου ή Ε λ λ ά ς,
ένδοξα καί εξαίσια

εκείνα θεάματα

έπί τη ς γ η ς, δέν ηθελον άναφανη οί εκπληκτικοί, οί θείοι κό

καί

μέν τά ς ξενικάς επεμβάσεις ανακαλεί, ότε δέ τήν τρομ α 
καί

άν ήτο δυνατόν είς αύτό νά κινη'ση κατά τή ς Ελλάδος τοιοΰ
τον δυστύχημα κοινωνικόν, νά έπιπέση

κυοίως έμελλε

κατά

τ ή ς κεφαλής του- ίο ξενικόν αϋτο στοιχεΐον, ένώ εύχεται καί
προφερει επεμβάσεις

ςενι/.ας, ένώ προφέρει τήν έπανάστασιν

τήν Γαλλικήν, γνωρίζει ποια
γνωρίζει ποΐαι
κάλεσε

είναι

απ οτελέσμ α τα

έ'χουσιν α ύ τ α ι;

αί συνέπειαι α ύ τώ ν ; 0 Λοδοβΐκος έπρο-

πρός βοη'θειάν του τά ς έπεμβάσεις τών συμμάχων, άλλ’

άνεβη ώς προδότης είς την λα ιμ η τό μ ον Οί άγύρται
τυ χο διώ κτα ι πρώτοι έπροκάλεσαν
χύσιν,

άλλ

καί οί

τοΰ εμφυλίου αίματος

τήν

ερρευσεν άχρι τοΰ τελευταίου τό αίμα όλων αύτών

εις τάς όδοΰς τώ ν Παρισίων, καί άπό τήν αίματόφυρτον πόλιν
αύτήν άνεβλάστησεν ύστερον ή εκπληκτική εκείνη Γα λλία . Ναί,
τό

άπονενοημένον

καί μωρόν αύτά στοιχεΐον π ρ ά ττει καλώς

νά μή καταχράται πλέον τή ς έπιεικείας τοΰ Εθνους, νά μήν
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έξαντλή τήν ύπομβνήν των Ε λλή νω ν Αί ύβρεις,

αί άπειλαί^

29 I

καί σύνεσιν καί πατριωτισμόν, καί δεν εχομεν

άχρις

ώρας

αί έκσφενδονιζόμεναι καθεκάστην ύπ’ αΰτοΰ εναντίον του λαου

νά παρατηρη'σωμεν, ιδίως δέ εις τόν Κ ω λέττη ν , είμή τήν μ η -

καί εναντίον τη ς Βουλής του, είναι εγκλήμα τα καθοσιώσεως,

γάλην βραδύτητα ώς πρός την εντελή έκτέλεσιν τοΰ Β ’. εκείνου

τά όποια τιμωροΰσιν ά π ’ ευθείας ενίοτε αί κοινωνίαι.

ψηφίσματος

Ως έκ τί,ς πάλης τα ύ τη ς, η τις παραλύ3ΐ όπωσοΰν την κοι
νωνικήν τάξιν,

ί»

Ε λλά ς εύρίσκεται βεβαίως εις δύσκολόν τινα

καί έναγώνιον θ έσ ιν

άλλ’ ό πατριω τισμός της Βουλής, ή φρό-

νησις τοΰ υπουργείου, καί ό αποφασιστικός δρόμος, ον έχά ρ α ξε κατά τοΰ έπαράτου ξενισμοΰ,

τή ς Συνελεύσεως

τοΰ Εθνους- Είναι νόμος άπα-

ράπρεπτος, νόμος θεμελιώ δης,
επ ιδ έχ ετα ι βραδύτητα,

ιερός· καί ή έκτε'λεσις του δέν

ή άντενέργειαν κ α μ μ ία ν

Α γαπώμεν

μυριάκις περισσότερον τήν πατρίδα, παρά παν άτομον, καί
διά

τοΰτο

ev όνόματι

αύτών ένόναμεν τήν

άσθενή

φωνήν

θέλουσι σώ σει τήν πατρίδα,

μας μέ τήν φωνήν τοΰ Εθνικοΰ τύπου, καί προσκαλοΰμεν τόν

καί θέλουσιν άναδείξει τήν παροΰσαν εποχήν, έποχήν γόνιμον

πρωθυπουργόν τή ς Ελλάδος νά προχωρήση άπαφασιστικώς εις

τοΰ μεγάλου μέλλοντος τ η ς. *

τήν πλήρη έκτέλεσιν τοΰ ψηφίσματος εκείνου, προτιμών ούτως

Τό ύιίουργεϊον τοΰ Σωτήρος εφάνη τω όντι σωτήριον
τήν κρίσιμον
σωποι

τή ς

επίσημοι,
κόσμος
καί

ταύτην περίστασιν

διά τήν πατρίδα·

κατα

λντιπρό-,

σπουδαίας τα ύ της εποχής τοΰ Εθνους είναι πολλοί
συνετοί καί γενναίοι άνδρες· άλλά κ α τ’ εξοχήν ό

εχει προσηλωμένα τά δμμ ατά του επί τριών έξοχων

ευκλεών άνδρών,

οϊτινες

τωόντι δύνανται νά διευθύνωσι

συνετώτερον καί άσφαλέστερον τήν τύχην αύτήν τοΰ Εθνους.
Είναι εΐλικρινώς καί σταθερώς συνδεδ&μένοι ό Κ ω λέττη ς καί ό
Μ ετα ξά ς;

θά εισέλθη ό Ζωγράφος είς τό ύπουργεΐον; θά είσ-

έλθη είς τήν Βουλήν; Ιδού

όλον τό άντικείμενον τ ή ς προσοχής

καί τοΰ Εθνους, καί τώ ν εχθρών του, καί αύτής

τή ς δ ιπ λ ω 

άπέναντι τών ξενικών εϊσηγη'σεων καί όποιωνδήποτε
στοχα σμώ ν, τήν άμετάτρεπτον θελησιν τή ς

πλαγίων

πατρίδας, είς ήν

όλοσχερώς άνη'κει- Οποιοιδήποτε καί άν ήναι αί λόγοι τής άναβολής ταύτης, ή πατοίς

δέν άνέχεται

νά κα τα σπαράττητα ι

άκόμη καί ση'μερον άναφανδόν άπό τάς μιαράς κοιί αίμος-αγεΐς
χεϊρας τών εχθρών τη ς" ό ύπουργος οφείλει νά σεβασθ-?) ίερώς
καί τά συμφέροντα καί τήν
Ας

βούλησιν αύτής του τής πατρίδος.

συλλογισθώσιν άμφότεροι οί δύο συνετοί άνδρες ούτοι

τ ί περιμένει" άπό τήν άρετήν τω ν
«ντιπροσωπεύουσιν
επισφραγίσει τήν

ή π ατρίς, ποίαν

μεγάλην

έπ ο χ ή ν είναι ή εποχή εκείνη, ή τις θέλει
ιδίαν

δόξαν τω ν καί τό αληθές μεγαλεΐον

μ α τία ς' π ά λλει άπο χαράν τό ξενικόν στοιχεΐον οσάκις ονει

τ ή ς πατρίδος. II τρομερά αγωνία τοΰ ξενισμοΰ άς φωτίση συνάμα

ρεύονται, ότι διχονοοΰσιν ό Μ εταξάς καί ό Κ ω λ έττη ς· ώχρόν

τόν λαόν τή ς έλλά δ ο ς άν ή είσοδος τοΰ Ζωγράφου εις τήν Βου

παρουσιάζεται ύπό τρόμου,

λήν καί εις τό ύπουργεΐον

οσάκις

διανοείται, ότι μέλλει ό

Ζωγράφος νά είσέλθη είς τήν Βουλήν
λουσι

διαιρεθή

άλλά δια τί τά χ α

θέ

ό Μ εταξάς καί ό Κ ω λ έ τ τ η ς ; δεν είναι ούτοι

άμφότεροι προσφιλείς υίοί τής Πατρίδος ; εχουσιν άλλα
φέροντα ιδία παρά

τά

συμ

συμφέροντα τοΰ Εθνους; ελλείπουσι

πλέον άπ’ αύτών ή φρόνησις, ή άρετή καί ή πείρα ; Οί δύω
ούτοι άνδρες

εδειξαν έξόχως είς τήν κρίσιμον έποχήν ταύτην

είναι σωτήριος διά τήν πατρίδα, η

όχι· Ο ί δέ Ελληνες άς στοχα σθώ σιν, ότι όφείλουσι νά έργασθώσι μέ τάς ιδίας των χεΐράς

έάν θέλωσι

τον μεγάλον σκοπόν τω ν,

έστίν ή άληθής ελευθερία καί

ή ευημερία τής π α τρ ίδ ο ς!

όστις

νά φθάσωσιν εϊς

ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ
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τρίδος καί κατά τάς δύω μεγάλας αύτής έποχάς· άφοΰ δέ έτε-

Ο ΣΟΦΟΣ
Ν ΕΟ Φ Υ Τ Ο Σ

λέσθη το μέγα έ'ργον τής παλιγγενεσίας, άποσυρθείς τώ ν κοι
νωνικών θορύβων, ήσπάσθη

Δ Ο Υ Κ Α Σ .

τον ίδιον είς τον σεμνοπρεπή χα 

ρακτήρα του φιλοσοφικον βίον, άπό τούς κόλπους τοΰ οποίου έΤ α μεγάλα

σψ β ά ντα

δέν είναι τυ χ α ία - είναι γεννήματα

μ ελλε να εςακολουθή

δια να έπιχέν) τα φώ τα είς απασαν τήν

είς τήν

ελληνικήν φυλήν, δι’ ών αύτη θέλει κατασταθή άξία νά διατηρη'-

ιστορίαν σεβασταί· ή έπανάστασίς μας είναι εκπληκτικόν γέν

ση την ανεκτιμητον κληρονομιάν, ήν δια τοσούτων άγώνων καί

μεγάλων επ ο χ ώ ν

αί δ’ έποχαί αύται άποκαθίστανται

νημα τ η ς παοελθούσης ενδόξου εποχής, και τα ύ της

της μ εγ ά 

λης έποχής πατήρ, άντιπρόσωποι υπήρξαν σοφοί καί ενάρετοι
άνδρες* έκ τούτων έπιζή καί ό σοφές Νεο'φυτος Δούκας.
Τ α κλεινά ονόματα τού Δούκα, τοϋ Οικονόμου, τού Β αμβα:

θυσιών άποκτήσαντες άφήκαν είς αύτήν οί πατέρες ούτοι τοΰ
έθνους ώ ς μνημεϊον αιώνιον τής μεγαλουργού φύσεώς τω ν.
Αλλ ό γηραιός διδάσκαλος είχεν ιερόν τ ι έ'ργον νά έκπληρώση
εϊσ έτι- είς τήν έποχην ταύτην τής έθνικής άναπλάσεως, τό έ'θνος

τώ ν σοφών τούτων άν^ρών, άνακαλοϋσιν εις τούς Ελληνας τάς

ειχε τ>,ν άνάγκην τών σοφών γνώσεων

του, καί ή κυβέρνησις

πλέον γοητευτικάς καί ίεράς άναμνήσεις· Ι ’πήρξαν ούτοι οί ά'γιοι

εμ ελ λ ε δια τοΰτο να τόν άποσπάση άπό τόν ησυχαστικόν βίον

σπινθήοες εκείνοι, οϊτινες, λαμποντες ώς φωστήρες άσβεστοι έν

.ου Επάτ/)σε μόλις είς τό έδαφος τή ς κλεινής ταύτης πόλεω ς ό σο

τ ώ μέσω τοϋ σκοτεινού καί τρομακτικού έκείνου χάους τοϋ π α -

φός Δουκας, και ολοι οί Ελληνες παλαιοί συναγωνισταί του καί

ρελθο'ντος, (Κέδωκαν το ουράνιον τη ς

νεωτεροι τον περιεκύκλωσαν, ώ ς τά τέκνα φιλόστοργον καί αγα
πητόν πατέρα.

σπλάγχνα

ελευθερίας

πυρ είς τά

της ίεράς ταύτης γης, κ’ έξερράγη ή θεία αΰτη τη ς

Δέν είναι καιρός ησυχίας άκόμη, σεμνέ τή ς ελευθερίας π ρ ω -

έπα ναστάσεω ; πυρκαϊά, ή έκπληξασα τήν οικουμένην.

0 Περιοδικός τη ς Ελλάδος τύπος έπευφη'μησεν όμοφώνως τήν
παρουσίαν εσχά τω ς τοΰ γηραιοΰ διδασκάλου εϊς τήν πο'λιν τών

Αθηνών- η το φόρος σεβασμού όφειλόμενος εις τον σεμνόν τούτον
ευεργέτην τ ή ς κοινωνίας, ί> Ε λ λ /jv έδείχθη πάντοτε

ευαίσθητος

ώ ς προς τούς άληθεϊς αύτοΰ εύεργέτας, καί έσεβάσθη τούς γη
ραιούς καί ευκλεείς άνδρας τή ς πατρίδος με υίϊκήν καί απεριό
ριστον φιλοστοργίαν- ό χρο'νος προσθέτει πλειοτέραν τιμ ή ν καί
σέβας εϊς τάς ζώ σα ςά ρετά ς, καθώς είς τούς άμιμή’τους ανδριάν
τα ς τή ς άρχαιότητος, καδώς είς τάς στη λας τοΰ Παρθενώνος·
Τοιαύτας γοητευτικάς εντυπώσεις μάς προξενεί ή παρουσία τών

τα θλητά ! καί διά ημάς καί διά τήν παρούσαν εποχήν δέν θέλει
εισθαι καιρός ησυχίας άχρι τέλους- Νυν μέν ή θρησκεία, άλλοτε
δέ ή παιδεία, καί άλλοτε ή παγίω σις τώ ν κοινωνικών θεσμών έπικαλούνται τήν σοφήν καί ίσχυράν συνδρομήν σας- Δεν είναι καιρός
ησυχίας· ή νέα γενεά είναι νήττιον άκόμη· τελειοποιήσατε εντελώ ς
το μεγα εργον σας. Αί Αθήναι είναι ή προνομιούχος καθέδρα τής
σοφίας, έξ ής οί σοφοί φωταγωγοΰσι καί χειραγωγοΰσι τήν ί λ ·
ληνικ/ιν φυλήν

έντα ΰθα περιπατεΐτε πέριξ τώ ν ιερών μνημείων

τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Σωκράτους· συναναστρέφεσθε μέ τάς σεμνάς σκιχς των· ή ίερ« γή αύτη, ώς ζυλότυπος μήτηρ ζ η τε ί

μεγάλων πρω ταγω νιστών μας, ο'ί τινες διετηρησαν άκηλίδωτον

τά οστά όλων τών εύκλεών τέκνων τη ς τή ς νέας τα ύ της εποχής

τήν άρετήν καί τήν δο'ξαν των άπ’ άρχής άχρι τέλους.

τη ς διά ν’άνεγείρν, ναόν αθανασίας νέον πλησίον τοΰ ναού, δστις

Ο σοφός Δούκας υπήρξε πρω ταγω νιστής τής πατρίδος καί πα-

περικλείει τήν κόνιν τής άρχαιο'τητος. ίδε'τε τόν τάφον το ί M iaou-
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ναι τό δυσκολώτερον εργον άλλά δέν έδίδετο λαμπρότερα επι

τοΰ Ιίαραισκου, τοΰ Βεΐ·ωυ, τοΰ ΪΜοταρά, τοΰ Κολοκοτρώνη, τοΰ

τυχία παρά τήν οποίαν εκαμεν είς τήν περίστασιν ταύτην ό συγ-

ΖαηΐΜ>, τοΰ Βρεσδένης, πλησίον των τάφων τοΰ Μ ιλτιάδου, του

γραφεύς- ή εκλογή τής πολυτιμοτέρα; ύλης, ή ποικιλία καί ή εύ-

Φωκίωνος, τοΰ Κίμωνος καί τοΰ Θρασυβούλου. Προς συμπληρω-

μεδοδεστάτη διάταξις αύτής στεφανώνουσι τόν κοινωφελή σκο

σιν τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου οικοδομήματος άς έγερδώσι πλη

πόν, τον όποιον προέδετο ό έκδοτης- Τά δέ σχόλια αύτής καδ’ δ-

σίον/.τών τάφων τών σοφών της άρχαιότητος και οί τάφοι τών

λα τά διάφορα μέρη άποκαδιστώσι φυσικήν, οΰτως είπεϊν, καί

σημερινών ένδοξων σοφών μας!

αυτόματόν την διδασκαλίαν προς τούς σπουδάζοντας νέους· ίί
χ,ρηστομάδεια αύ’ τη έχει περι το τέλος καί τούς εκκλησιαστικούς
λογους, τους οποίους η τοΰ Φαρμακίδου δέν είχε, καδώς εχει καί

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Μ Α Θ Ε ΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η

παν ο,τι τελειον και πλήρες ώς πρός τήν σπουδήν τών νέων. Ε ύTUXy!i ή νεολαία, ή σπουδάζουσα είς τήν εποχήν τής προόδου

ΪΠ Ο

Α .Ρ Δ Ρ Ε Ο Ϊ'

ΚΟ ΡΟ Μ Η ΛΑ.

ταυτ/ιν Τοιαύτη μεδοδικη χρηστομάδεια συντέμνει τον πολύτι
μον καιρόν, τον όποιον κατεδαπάνα αΰτη λυπηρώς προτοΰ είς

Εί/ομεν την εύχαρίστησιν ν’ άναγγείλωμίν προ όηγου εί; το

άτελεΐς καί δυσκολους τής μαδήσεω; τρόπους· Οί διδάσκαλοι,

Κοινόν την νε'αν επιτομήν της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, έκδο-

οιτινες δέν εχουσιν άλλο ίερώτερον συμφέρον, είμή τήν ταχυτέ-

δεΐσαν ύπό τοΰ Κ . Α,νδρέου Ινορομηλα, αλλα νεον πολυτιμοτε-

ραν πρόοδον κα; τελειοποίησιν τών μαδητών των, πράττουσιν

ρον βιβλίον αναφαίνεται σήμερον, έκδοδέν δια τής παραδειγμα

εργον φιλάνθρωπον καί κοινωφελέστατον, συμβαδίζοντες μέ τήν

τικής μερίμνης και δαπάνης τοΰ άξιου τούτου τυπογράφου: τοΰ

εποχήν των, νά έγκολπόνωνται ταχέως τοιαύτας τελειοτέρας

το δέ είναι ή ‘Ελληνική Χρηστομάθεια, είτε συλλογή τεμαχίων

και προοδευτικωτερας μεδοδους, διά νά έξέρχωνται εγκαίρως οί

εκ τών δοκιμωτε'ρων ‘Ελλήνων πεζογράφων καί ποιητών, μετα

μαδηταί των άπό τά σχολεία φωτισμένοι μέν, άλλά νέοι καί

σχολίων γραμματικών, ιστορικών και γεωγραφικών, καί μετ ε

άνδηροί, ώς είσήλβον, καί δχι πλέον γέροντες καί μεμαραμένοι,

πίτομων φιλολογικών καί κριτικών έκδέσεων, δινιρημένη εις τρεις

ώς συνέβαινε προτοΰ ένεκα τήςάτελείας τών διαφόρων συστημά
των καί μεδόδων.

τόμους πρός χρήσιν τών άπανταχοΰ ελληνικών σχολείων, φιλοπονηδεΐσα ύπό τοΰ δοκιμωτέρου έκ τών συγγραφέων τής εποχής
μας Κ . λ . Ραγκαβή, καί έγκριδεΐσα ύπό τής έπί τών διδακτι
κών βιβλίων επιτροπής.
Ο φιλολογικός κόσμος δέν έ'λαβε βεβαίως μεδοδικωτέραν ελ
ληνικήν εγκυκλοπαίδειαν, καί τά σχολεία δέν ήδύναντο νά έλπίσωσι χρησιμωτέραν παρ’ αύτήν Τά ποολεγόμενα τής χρηστοδείας ταύτης είναι αριστούργημα οδηγίας πρός τε τούς διδάσκον*
τας καί τούς διδασκόμενου;- Η σύνταξις τοιούτων πονημάτων ει*
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ΙΙαρισίων- βραδύτερον έ'κ τίνος γραφής δημοσιευθείσης διά τοΰ
TO

Τ Ε Ρ Α Σ Τ ΙΟ Ν

Φ Α ΙΝ Ο Μ Ε Ν Ο Ν .’

τύπου, έ'μαθον τήν υπανδρείαν του. Ε ω ς αΰτοΰ περιωρίσθησαν
τά διδόμενα μου π ;ρ ί αύτοΰ.

( L E P R E S T I G E ) (α)

Μίαν ώραίαν θερινήν εσπέραν, περιεπάτουν είς τόν περίβολον
(B o u le v a r d ) τώ ν Ιταλώ ν.

Εν μέσω εκείνου τοΰ πλήθους, τό

όποιον δίδει τοσαύτην ζωήν είς αύτό τό μέρος τής Πρωτευούσης,

Ε ις τό σχολεΐον δπου άνετράφην είχαν ενα σύντροφον Λέ
οντα Μαοσανζέ όνομαζόμενον ό χαρακτήρ του διάφορος του

παρεδιδόμην εις εκείνην τήν ηδονήν τοσοΰτον έκτιμημένην παρ’
όλων οσοι τήν έγεύθησαν. Τά β λέμ μ α τά μου έπλανώντο επάνω

ιδικοΰ μου, ήτο διάπυρος, εύκολος είς το να δέχηται ζωηράν

είς εκείνο τό θορυβώδες πλήθος, τό όποιον έποχούμενον ή πεζόν

έντύπωσιν, άλλ’ είς εκείνους τους συλλογισμούς, τους ώ σεπι-

ύπήγαινε

τοπλεΐστον άπερισκέπτους,

αύτό τό μέρος- καθείς ΰπήγαινεν έκ εΐ μέ μόνον τόν σκοπόν τοΰ

νέοι μαθηταί της ρητορικής
έθεωροΰμεν μέ

εί; τους οποίους παραδίνονται οί
καί της φιλοσοφίας· Αμφότεροι

και ηρχετο, καί

ν άναπνεύση

πλέον

συνεκεντρόνετο τοιουτοτρόπως είς

δροσερόν

άέρα , τόσον σπάνιον

είς τους

τον αυτόν τρόπον τά δυο μεγάλα ζητήματα

Πχρισίους τόν Ιούλιον μήνα, >;«ί πρό πάντων είς έ'να τόπον, όπου

της κοινωνικής ζωής, την τε θρησκείαν καί την πολιτικήν Υ

τα σιγάρα μυρμηκιώσι πλέον πολυάριθμα παρά τά φύλλα τών

στερον, παρετη'ρησα, δτι οί πλειότεροι δεσμοί σχηματίζονται

δένδρων, άτινα τά παράγουσιν. ίίδυνόμην νά κάμνω τά σχόλιά

άπό τά δύο ταΰτα στοιχεία, άναλόγως τών γνωμών καί τών

μου ;~ ι τών όιαφόρων προσώπων, τά όποια άπήντων.

διαφόρων χρωμάτων τοΰ χαρακτήρας.

Αίφνης βλέπω καθήμενον μακράν, άνθρωπον τινά νέον, άλλά

Ο Λέων καί έγώ, έξίλθόντβς τοΰ σχολείου, συνυπεσχέδημεν

co^poVj τό προσωπον ισχνόν #tsu το ριετωτιον φΛΛακοόν* τ,τον

μεταξύ μας αίοινιον φιλίαν* Διάφοροι διευθύνσεις μας διεχώ -

ό φίλος μου Λ έω ν άλλοτε τόν είχον αφήσει μέ όλα τά πλεο

ρισαν· άλληλογραφία τακτική μάς έκαμε κατ’ άρχάς νά λησμο-

νεκτήματα, άτινα κα τεχει τ ις εικοσαετής· μαλλια μαύρα έσκία-

νη'σωμεν την άπόστασιν, ήτις υπήρχε μεταξύ μας· άλλ’ έ'χει

ζον τό τε τήν φυσιογνωμίαν του πλήρη εκφραστικότητας, καί

τις τοσαύτας διασκεδάσεις εις την ενεργητικήν ζω ή ν ! αί έπι-

μολον τοΰτο ήτο β ί£α ίω ς ιηδη εκείνος, τόν όποιον είς τήν λάμψιν

στολαί ήμών κατήντησαν σπάνιαι, ύστερον

τή ς Σελήνής άνεγνωριζον ύπ αύτό τό ύποκείμενον τό σκεπτικόν

Επομένως έ'μαθα, ότι ό φίλος μου καταταχδείς

έπαυσαν πλέον.
στρατιωτικός

είς εν τάγμα, μετέβη εϊς τήν Αφρικήν- καί άφοΰ παρευρέδη εις

καί μονήρες.
Ε^οόαλον κραυγήν έκστάσεω ς, καί τόν έπλησίασα.

ί'ψωσε

πολλάς ένδοξους επιχειρήσεις, εΰρέθη βιασμένος νά έπανέλδη

βραδέως τους οφθαλμούς του επ’ εμέ καί μοί έτεινε τήν

είς τήν Γαλλίαν, διά νά ίαδ?ί άπό μίαν μεγάλην πληγήν, ήν

μέ φων/;ν πολυ διάφορον εκείνης, ήν εΐχεν είς τό σχολεΐον:

ειχε λάβει’ Η έπαρχία ήν έκατοίκει, ήτο μεμακρυσμένη τών

χ ειρ

α"

Π ώς, Βίκτορ, με είπε, μέ άνεγνώρισας !
Δεν Λησμονώ ούτως ένα τώ ν παλαιών μου φίλων.

[α ]
τ α ν ία

Στα.

Α ΰ τη

ένίιεφ ερ θκι

ΐ

τ α ι. Μονον ένομίοΟ ν,
όνο|Λϊτά τω ν .

ίιτ·γ η < η {

5έν

είναι παντοίττασιν £ί π λ ά σ μ α .

ώ ς ιτρός τή ν τ ύ χ η ν τω ν ΰ π ο * ε ιμ ίν ω ν ,
κα τά λληλον ν’ άλλαχΟώσιν

εις

τή ν

Ολ»ι

ή

Β ρ ε

ά τ ιν α π α ρ ο υ σ ιά ζ ο ν 
δ ιιίγ π ιιν

α ΰ τ ίν τα

Γα χαρακτηριστικά μου, άπίχρίθ/) ό Λέων,

είναι μόλον

TOjTO πολύ παρηλλαγμένα.
Φ Τ Λ . Ζ\

'
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—

έξερ χ εσ α ι άπό μακράν τινα ασθένειαν;

Ακουσαι, κατοικώ τήν οδόν τοΰ Αγίου Λαζάρου, άρ. 1 8 , έλδέ

—

Ναι, έστέναξε, καί άπό μίαν σκληρότατων, έκ τη ς οποίας

νά μέ ίδίρς. Αλλοτε συνεμερίζου δλας τάς λύπας μου πραΰνων
αύτάς· δέν θέλεις δέ δυνηδή τίποτε ήδη έπί τής λύπης έκείνης,

δεν ίατρεύβην.
— Συνεχώς, τόν λέγω δλως συγκινημένος, σκεπτόμενος περί
σοΰ, προτ,σθάνδην, οτι η ηρεμία

δέν ήτο καμωμένη δια τήν

ύπαρξίν σου.
Εν μελαγχολικον μειδίαμα διήλβεν έπάνωβεν των χειλέων του.

ήν φέρω είς ό'λους τούς τόπους· άλλά γνωρίζω τήν καρδίαν σου,
θέλεις μέ έννοη'σει, θέλεις μέ συλλυπηθή, καί ϊσως θέλεις πραΰνει
στιγμιαίως εκείνην τήν άτελεύτητον οδύνην,

ή'τις

μέ κα τα 

διώκει.

Και σύ, Βικτορ, μέ η ρώτησε, τ ί εκαμες μετά τον χωρι

Τότε σφίγγων τήν χεΐρά μου εγεινεν ά'φαντος είς τό σκότος,

σμόν μ α ς ; Επειδή εκείνη ή αλληλογραφία ή συνομολογηδεΐβα

ίϊπανήλθον είς τήν οικίαν μου μέ τήν καρδίαν τεθλιμμένην. Τήν

μεταςυ τοΰ όρατίου και τοΰ Τακίτου, ή'τις επρεπε νά ηναι καθη

έπιοΰσαν ή'μην είς τήν οδόν τοΰ Αγίου Λαζάρου. Εύοον τόν

μερινή μέχρι τής ημέρας τής ένώσεώς μας πάλιν, ελαβε τήν

Λέοντα καθήμενον ενώπιον τραπέζης, έπί τής οποίας εκειτο

τύχην ολων τών πραγμάτων τοΰ κόσμο;.·, άπέθανε άπό μ,αρα-

μία μικρογραφία μεγάλης τινός δικστάσεως. Παρίστανε δύω

σμόν· άπο μαρασμόν! έπανέλαβε στενάζων· ά ! πόσον τοΰτο το
είδος του θανατου είναι όδυνηοόν !

νέας, αίτινες έκρατοΰντο συνδίδεμέναι* ή μία είχε τόν βραχίονα

Τοτε ογερδ/ι αποτομως και μ εσυρεν απο τόν βραχίονα.

χειρ έπιπτεν έκλελυμένη έπί τοΰ ώμου τής πρώτης· άλλ’ έκεΐνο,

— Δεν ήξευρεις, εςηκολούδησε, τί θελει νά είπΐί τό νά χαδή

τά όποιον μ’ έπροζένησε μεγάλην έ'κστασιν, έστάθη το νά ’ίδω,

τις άπό μαρασμόν, νά χάν/j οΰτως εϊς παν δεύτερον λεπτόν μ ι

δτι αί δύω μορφαί ησαν εντελώς παρόμ.οιαι, τά ’ίδια χαρακτη

κρόν τ ι των δυνάμεων του καί τής έλπίδος του! . . . ν’ άναγι-

ριστικά, ή αύτή φυσιογνωμία- ή φύσις εϊς τό εργον της ώθησε

νώσκΥ) τήν καταδίκην του είς τά βλέμματα εκείνων, οϊτινες τόν

τήν μίμησιν έως είς τά νά έπαναλάβη καί τά ελαφρά εκείνα ση

περιστοιχοΰσιν, είς τους λογους, μάλιστα τούς παρηγορητικούς,

μεία, ά'τινα άναδεικνύουσι τήν λευκότητα τοΰ δέρματος· τρίτον

τους οποίους τον όιευδυνουσι. . . καί τό δλιβεροίτερον άκόμη,

τι προσωπον συνεπλήρονε τέ ώραΐον αύτό σύμπλεγμα· ητον μία

νά συντηρνί το λυπηρόν του λογικόν εως είς τό τε'λος τής άγω-

κόκκινη περδιξ, τεθειμένη έπί τοΰ ώμου τής μιας τών νεανί-

νιας του, επ ειτα νά αισδανδή, τόν θάνατον νά διακόψη τόν τ ε -

δων, καί ή οποία έφαίνετο ευτυχής νά φιλί) τόν άλαβάστρινον

λευταΐον λόγον, τής τρυφερότητος, διευδυνόμενον εις τό ήγαπη-

λαιμόν τής άλλης.

μενον υποκείμενον, οπερ κρατεί τήν χείρά σου είς τήν έδικη'ν
τ ο υ ! .............

περασμένον πέριξ τοΰ αναστήματος τής άλλης, τής οποίας ή

Ο Ζωγράφος, καθώς ιδεάζεσθε, ένέδυσε τά δύο του πρω τό
τυπα μέ ενδύματα άκριβώς δμοια.

Τέλος ένόμιζέ τ ι ς ,

ότι

— Ποίαν θρηνώδη εικόνα μοί παρουσιάζεις αύτοΰ, Λέων!

εολεπε διπλοΰν τό αύτό, καί δέν ήδυνη'θην νά μή κυριευθώ

— Εκείνην, τής όποιας υπήρξα μάρτυς· καί, έπρόσδεσε χ α -

απο ενς·ασιν. Εμεινα καιρόν τινα ακίνητος ένώπιον αύτών τών

μηλονων τήν φωνήν, χωρίς νά ήξευοω τήν άξιοδάκρυτον αιτίαν,

^ύο η μάλλον ένώπιον αύτής τής μιας είκόνος. Δέν έτόλμων

<■> θ ε ε μου! δεν ετιμωρήθην όλιγώτερον δι’ αύτήν ώς άν ή'μην

ν« μεταστρέψω

ένοχος, καί ή τιμω ρία μου είναι πλε'ον τρομερά άκόμη ! . . . .

είς τόν

τά βλέμματά μου καί νά τά φέρω έπάνω

φίλον μου ,

τοΰ

οποίου τό στήθος ένόουν πιεζόμε-

20 *
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δακρύων έπρόφερ» τούτους

τοΰς

λόγους,

τό Ποατοΰ’ μετά τόν θάνατον τής μητρός μο» άττεμακρύνδη άπό
μίαν κατοικίαν, ήτις τώ άνεκάλει λυπηράς αναμνήσεις· οί γ εί

— - ίδοΰ αυτη ! ήξεύρίΐς τώρα τον αιτίαν τής οδύνης μου . . .
τήν έλά·»ρευον ! τήν έχασα !

γνωρίσω· πρέπει νά ένδυμήσαι, Βίκτορ, τάς γελοιώδεις

προκαταλήψεις μας ώς πρός τοΰς έπαρχιώτας, εί; τοΰς οποίους

Ποιαν; ή ρώτησα μέ δειλίαν.

— - Κ,αι τας δυω ! . . .

τονες μας λοιπόν ήσαν ολως διόλου ξένοι- ολίγον επεδύμουν νά
τοΰς

Μετά βραχεΐαν σιωπήν
—

ΑΛΑΤΟΛΗ2,

δίδομεν μέ τήν ιδέαν μας τό μέγα σκιάδιον τοΰ Πουρσωγνάκου

άλλ’ αύται δένήσαν, είμή μία δ ι’ έμε,

ί) τοΰς τρόπους τοΰ Χ α λυμ δ’ ένεδύομεν γελοιωδώς τάς γυναίκας

χαί μο'λον τοΰτο ό δυστυχής έ'ρως μου έχασε διά τοΰτο δύω· Α !

τών επαρχιών μέ σχήμα καί συμπεριφοράν έστερημένην φ ιλο

Βίκτορ, μή στοχάζεσαι έντοσούτω, δτι έπιθυμίαι ένοχοι ήδυνή-

καλίας· ή στρατιωτική μου ζωή διώρθωσε πολύ ταύτην τήν

θησαν νά μαράνωσι πλάσματα άγνά, αξιολάτρευτα- όχι, ειπεν

πλάνην τοΰ πνεύματός μου· μόλον τοΰτο, μετά ένα μήνα, άφοΰ

έξαπατούμενος · τοΰτο έστάθη άκουσίως έμοΰ ! άκουσίως αύτών !

•ημην είς Βιβιέρ, δέν έκαμα επισκέψεις εϊς κάνένα, οΰ’τε μάλιστα

Βίκτορ, πιστεύεις είς τήν ειμαρμένην;

ή ρώτησα περί τών πέριξ ήμών κατοίκων ό πατήρ μου,

—

Φίλε μου, έπανέλαβον ταλαντευόμενος, αν αΰτη ύπάρχη,

δλος

δεδομένος είς τήν λύπην του, δέν ίφερέ ποτε ομιλίαν περί τοΰ

δέν θέλει δυνηδή τις νά τήν έξορχίσνι οδηγούμενος άπο τά φώτα

αντικειμένου τούτου, έκυνήγουν,

τοΰ λογικοΰ;

αύτοΰ τό ζ*τρίκιον η τήν σφαιρίστραν (μπιλλιάρδον)· είς τήν

—

άνεγίνωσκον, ή έπαιζον μετ’

Δκουσαι, εΐπεν ό Λα'ων πλησιάζων με σπουδήν το κάθι

τράπεζαν του ήρχαντο καί έκάθηντο συνεχώς ό ίερεΰ; και ό εί-

σμά του εις το ίδικόν μου, καί θέλεις κρίνει άν ό άνθρωπος δύνα-

ρηνοδίκης- τό χαρτοπαίγνιον «τελείονε συνήθως τάς έσπεοι-

ται νά ϋπεκφεύγ-ij τό πεπρωμένον του.

νάς μας.

ίίξεύρεις, ή δεν ήξεύρεις, δτι μετά ιήν μακράν διατριβήν μου

Μίαν ημέραν τοϋ Σεπτεμβρίου, θέλω τήν ένδυμεϊσδαι καθ’

εϊς τήν Αφρικήν ήλθον είς τήν Βρετανίαν είς τήν πεπαλαιωμένην

δλην τήν ζωήν μου, ΰπήγον είς τό κυνήγιον ό καλοί μου σκύλλος

κληρονομικήν οικίαν τής οίκογενε ίο ς μου· ή μήτηρ μου δέν υπήρχε

Μέδωρ κατεπολέμει εν άλσος· εν στίφος πε; δικών, άς έδίωκον

πλέον ό πατήρ μου απαρηγόρητος διά τήν στέρησίν της, εζη

πρό πολλοΰ, είχ_ε καταφύγει έκεΐ· μία εξ αύτών ΰψοΰται, πυρο ·

άπεσυρμένος είς τόν πύργον του, δέν έβλεπε κανένα- εγώ τόν

βολώ κατ’ αύτής· Αΰτη άναβαίνει τότε πολΰ ύψηλά· ίίστερον

ήγάπων, καθώς είχον αγαπήσει πάντοτε, μέ εκείνην τήν £έσιν

διαγράψασα μεγάλην γραμμήν, πίπτει όπισδεν μικροΰ τίνος

τής καρδίας ήν είχον διά τ αντικείμενα τής αγάπης μου· άπηρ-

όρους, εστεμμένου άπό δένδρα, καί τήν χάνω άπό τήν δρασΰ

νήδην είς τήν τύρβην τής στρατιωτικής ζωής· καί είς τήν ευδαι

μου- ώς κυνηγός άτρομος ήκολούθησα τήν διεύδυνσιν τοΰ π τ η 

μονίαν, τήν οποίαν μ’ έπροξένει ή παρουσία τοΰ

δημιουογοΰ

νού, απαντώ τάφρον λύκου, σχηματίζουσαν εν περίφραγμα- δύ ·

τών ημερών μου, εύρον παν δ,τι ήδύνατο νά μ’ ευχαρίστηση τοΰ

ναται νά έμποδισδί) εί; κυνηγός είκοσιτεσσάρων ετών ένδουσια-

λοιπού.

σμένος είς τ ήν άναζήτησιν πτηνοΰ, τό όποιον έπλήγο^σε· διεπέ-

Ο πατήρ μου έκατοικει πρό ολίγου είς τόν πύργον τοΰ Βιβιέρ'
«ιχ« πάντοτε προτιμήσει άλλνιν τινά κατοικίαν, ήν χατεϊχεν είς

ρασα τό έμπόδιον καί εύρέδην είς θελκτικόν τι πύκνωμα δένδρων,
είς μερικά βήματα

ίκεϊ&ίν ίρ£εε μικρός £ΰαζ, ειλνισίασα καί
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άπδ έκτεταμένην τινα λίμ νη ν

θόρυβος βημάτω ν μ ’ εκαμε νά στρέψω τήν κεφαλήν μου, καί

πλησίον τοΰ καταρράκτου ύψοΰτο εν κομψόν έρημητη'ριον· έπρο-

είδον τό τελειότατον άντίτυπον τοΰ θελκτικοΰ άντικειμένου, τό

χωρούν, πάντοτε προσεχών είς τήν πέρδικά μου, οπότε άντικεί-

όποιον μέ έλάλησεν· έμεινα έκπληκτος, φέρων άλληλοδιαδόχως

μενόν τ ι πολυ διάφορον προέβη ενώπιον μου.

τά β λέμ μ α τά μου

Ε π ι χλοεροΰ τίνος επίπεδου, πλησίον τη ς λίμνης, έπανεπαύετο

έπί τώ ν εξαίσιων τούτων νεανίδων καμμία

διαφορά δέν υπήρχε μεταξύ των·

ρίπτων

— Συγχωρη'σατέ μοι, Κυρίαι, τά ς ειπον, τήν ταραχήν μου

βράδυ και θλιβερόν β λέμ μ α επί τη ς μικρογραφίας, έφόρει λευκόν

καί τήν έκπληξινμου- δέν έπίστευον, δτι ή φύσις, δημιουργήσασα

ένδυμα, ή ξανθή κόμη τ η ς

τήν μίαν εξ ύμών, ήδύνατο νά ήναι επίσης δαψιλής ώς πρός τα

μ ία

νέα. Ητον · · · · χα ριεστάτη,

έστέναξεν ό Λέων

επ ιπ τεν επίσης έπί τών ώμω ν τ η ς,

και οΐ κυανοί οφθαλμοί τ η ς , οΰς β )έ π εις , έσκιασμένοι
κρά

άπό μα-

δώ ρά τη ς καί διά μίαν άλλην.
—

βλέφαρα μαΰρα, ησαν κλεισμε'νοι· έκοιμάτο.

Ε ις τοΰτο τό θέαμα τοσοϋτον άπροσδόκητον εμεινα άκίνητος

Κ ύριε, άπεκρίϊη ή νεοελδοΰσα, περιβαλοϋσα τρυφερώς τόν

βραχίονα τη ς πέριξ τοΰ σώ μα τος τή ς αδελφής τη ς, άγνοοΰμεν

εκπεπληγμενος * γλυκεία ευωδια ανεβαινεν εως εις εμ έ' άνεπνέετο

άμφότεραι εκείνο δπερ ή φύσις ηθέλ/ισε καλώς νά μάς διανείμη·

έκ τοΰ στόματός της τοσοϋτον άγνοϋ, ήμιανοικτοΰ δντος, καί έκ

τήν εΰγνωμονοΰμεν μόνον, διότι μάς έγέννησε συνάμα καί τάς

τοΰ πλήθους τών άνθέων, άτινα είχε συλλε'ξει ή λεπ τή χείρ της·

δύω, διότι καθ’ δλα μάς άπένειμεν ΐσην τινά άναλογίχν- άμφό-

δλαι αί αισθήσεις μου ήσαν συγχυσμένοι, ά υλακή τοΰ Μέδορος

τεραι ζώ μεν ή μία διά τήν ά λ λ η ν " ί Δεν είναι άληθές, Μ αργα-

συνωδευμε'νη άπό κραυγήν γυναικος μέ άπε'σπασεν άπό τήν έ'κ-

ρ ίτ α ;

σ^ασίν μου" ρίπτομαι πρός τ ο με'ρος, δπου εύρίσκετο ό σκύλλος
μου· έκράτει είς τους πόδας του τήν πληγωμένην πέρδικά μου·
δχι μακράν έκείνου, ποία έστάθη ή εκπληξίς μου
καλυψω

το

διά ν’ άνακα-

ίδιον πρόσωπον, δπερ άφήκα κοιμώμενον είς τήν

Αίίτη άπεκρίθη είς τήν άδελφη'ν τη ς μέ εν γλυκύ φίλημα
είποΰσα.
—

Κλαρά επρεπε νά πρόσθεσης ή μία διά τής άλλης έπίσης.

Π οτέ, Βίκτορ, θέαμα πλέον μαγευτικόν δέν έπροσφέρθη είς

όχθην τή ς λίμνης! ησαν τά ϊδια χαρακτηριστικά, τά αυτά ξανθά

τά βλέμ μ α τά μου-

μαλλια, ο ίδιος καλλω πισμός, ένόμισα δτι ώνειρευόμην.

τοποίουν εν έξ εκείνων τών

— Λ, Κύριε !

έφώναξε

τό ήίύπνουν π λά σμ α , ό σκύλλος σας

θέλει νά μέ δαγκάση.
Συγχω ρήσατε, Kuptx, εψελλισα, φυλάττει πτηνόν τ ι, τό

εις τήν σμ-ίλην

ένηγκαλισμέναι ούτω κατά τύχην έπραγμασυμπλεγμάτω ν

τώ ν όφειλομένων

τοΰ Φ ειδία, είς τήν γραφίδα τοΰ Απελλοΰ, η

είς τόν κάλαμον τοΰ Ομήρου' καί οί τρεις έμείναμεν σιωπηλοί,
αί δύω άδελφαί

είχον χαμηλω μένα τά δμ μ α τά των , έγώ

δέν

όποιον έπλήγω σα· άλλά, έπρόσθεσα μέ δισταγμόν, π ώ ς ήδυνη'θη

ήδυνάμην νά άποσπάσω τά ίδικά μου άπό τήν Μαργαρίταν, ούτε

νά σάς τρομάξ-/) ένταΰθα, ά<ροΰ ταύτην τήν στιγμήν σάς άφήκα

άπό τήν Κλαράν, δταν ή πέρδιξ, ήν ό σκύλλος μου έκράτει πάν

κοιμωμένην ύπό τό βάρος τοΰ καύσωνος τή ς ημέρας.

το τε, άλλά μέ τρόπον έλαφρόν, έξέβαλε μίαν κραυγήν.

— Ενν^ώ, ειπε μειδιώ σα ή θελκτική νέα- ναι, ήμ/)ν τωόντι
εγώ καί μία άλλη είς τόν αυτόν καιρόν· ίδου εϊς τις, δστις θέλει
σ ά ; έξηγη'σει τοΰτο τό αίνιγμα.

—

Α

Α,

^

%1

t /

/

9 /

Κύριε, με ειπεν η μια τών ώραιων άγνωστων,

·«#

σας

ζ η τώ τήν ζοιήν τοΰ μικροΰ τούτου ζώου.

Εύθΰς έ'λαβον τήν Πέρδικαν· δέν τήν ε 'χ ’ κτυπήσε’., είμή
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ρήσατέ «.οι, κυρία, τήν αυθάδειαν μου, άν ήκολούθησα τό πτηνόν
μου εω : είς τόν έπιφυλαγμένον τούτον περίβολον.

-— Ε ίμα ι ευ τυ χή ς, λέγω είς αυτήν, διότι δέν συνεπλη'οωσα

Τωόντι, μέ είπε μέ μειδίαμα αγαθό τη το ς ή άξιοσέβα^ο;

το έγκλημά μου" συγχω ρήσατε μοι νά φέρω τό θυμά μου έως είς

Κυρία, ό υιό; του κόμη το; Μαρσανζέ πρέπει πάντοτε νά δίδν, τό

τήν κατοικίαν σας.

καλόν παράδειγμα.

Εδίχίησαν τήν πρότασίν μου' άλλά, προτού νά άτοιχακρυν-

— Α ! έπανέλαβε ζωηρώς εκείνη τών δύω νεανίδων, εί; ήν

θώμεν, εσπεύσαμεν νά< σταματήσωμεν με εν μανδήλιον το αίμα

ειχον δώσει τήν πέρδικα, βλέπετε πόσον αύτό τό πτηνόν είναι

τής δύστυχους —λιγωμένης· αί νεάνιδες τήν εδωκαν άττί'.ρα ©«.-

ώραΐον, είναι μία κόκκινη πέρδιξ, τόσον σπανία είς τούτον τόν

λήματα, καί ελάβομεν τόν δρόμον τοΰ φρουρίου' ή όδός, τ,ν έοα-

τόπον

διζομεν, «φερεν έλικοειδώς επί τής άκρωρείας λόφου τινός διά

ζωήν της, επειδή ό Κύριος, στοχάζομαι, δέν θέλει πλέον τήν

μέσου πεπυ»νωμένων δένδρων καί άλσών εϋωδιαζόντων τέλος

κάμει κανέν κακόν.

αύτη φαίνεται ότι μας ευγνωμονεί, διότι ίσώσαμεν τ/ν

ίφθάσαμεν ε ;ς τήν κατοικίαν τής Κομη'σσης Βελλοκόμβης· καθ’

— Θέλω προσέχει επ’ άπειρον διά τήν ΰπαρξίν της, άπεκρί-

όδόν ειχον μάθει άπό τ ά ; όδη γη τρία; μου τό όνομα τής μητρός των.

6ην διευθυνόμενος πρός τήν Κυ:ίχν κόμησσαν, άν τήν χρ5ο>στώ

Η κατοικία αυτή, κατεσκευασμένη κατά τό Ιταλικόν σύς-ημα,

τήν εύ<«ιρίαν νά συχνάζω είς μίαν γειτονίαν τοιαύτην, ώς τήν
ίδικήν σας.

ήτο διόροφος· ή πρόσοψίς τ η ; εφερεν επτά παράθυρα και επί τής

Αλλοτε, έπανέλαβεν αΰτη μ’ έν ΰφος ολίγον συμπαθητικόν,

στέγης τ η ; ενα ήλιακο'ν· τέτταρες στήλαι έστόλιζον είς το εξω 

αί οΐκογένειαί μας ήσαν σχετισμέναι’ άλλά καθώς ό Κύοιο;

τερικόν τήν είσοδον του προπυλαίου· μία άνάβασις από οκτώ

πατήρ σας, ΰ'στερον άπό τήν επιστροφήν του είς Βιβιέο, δέν

βαθμίδας ώδηγει είς αυτήν ήτον ολη έστολισμένη άπό άνθη.

εκαμε καμμίαν έπίσκεψιν είς τά πέριξ, ένομίσθη γενικώς, ότι

—

Λ ! ίδού ή μνίτηρ μου ! έκραξαν, ενταυτώ καί αί δύω

σύντροφοί μου, τρέχουσαι πρός μίαν κυρίαν, ήτις ή'νοιγε τήν
θύραν του προδρόμου.

δέν ήθελε νά ίδη κανένα.
— Συγχωρήσατε τόν πατέρα μου, έ'σπευσα ν’ άποκοιθώ, καί
μήν άποδίδ ετε τήν άπομάκρυνσίν του άπά τόν κόσμον, είμή είς

— Μέ τήν ταχύτητα τήν κατάλληλον είς τήν ηλικίαν των
τήν έδιηγ-ήθησαν παν ο,τι έ^ρεξεν είς τήν άθώαν καί ερημικήν

τ ήν ζωηράν λύπην, είς τήν όποιαν τόν έβύθισεν ό θάνατος τής
μητρό; μου.

ζωήν δύω νεανίδων ταΰτα ησαν μεγάλα συμβάντα· φευ ! κανείς

Σέβομαι τήν θλίψιν του, είπεν ή Κυρία διευθυνομένη πρός

ες ήμών δέν ίδιάζετο, ότι έ ; αύτών έχρέματο τό μέλλον ήα ώ ν

την θυραν του κήπου, ή'τις ώδήγει πρός τήν αύλήν τής εισόδου,

ή Κυρία Βελλοκόμρη δέν κατελάμβανε καλώς τήν διη'γησιν τών

αλλα συγχωρη'σατέ με νά γνωρίσω τούς σκοπούς τοΰ Κόμητος

τέκνων της, ατινα δέν ήδύναντο νά κρύψωσιν ακούσιόν τινα ταβα-

Μαρσανζέ ύπ αύτοΰ τοϋ ίδιου προτοΰ νά τόν προσκαλέσω οΰτω

χη 'ν κατέβη τήν κλίμακα και ήλθε νά μέ Γρωτήση μέ εύγενή

καθώς τόν υιόν του διά νά έρχηται είς έμέ.

εΰμένειαν μέ τήν όποιαν είχε τήν τιμήν νά όμιλήση.
— Εις τόν υιον τοΰ κόμη το; Μαρσανζέ, άπεκριθην

ι

ΑΝΑΤΟΛΠΣ.

Τ ό τε χαιρετήσασά μ« μέ μίαν κρύαν πολιτικήν άπεσύρθη μέ

συγχω-

τά ς δύω θυγατέρα; της.
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απεριόριστον, καί δέν

Η διήγησις τοΰ χωρικοΰ έκέντα ζω ηρώ ς τήν περιέργειαν μου.

νά εμποδισθώ άναχωρών νά [Λη στρέψω την κεφαλήν

ϊσω ς αύ'τη ήθελεν είσθαι όλιγώτερον μεγάλη, αν τά αντικείμενα,

μου εις τα όπισω* παρετήρησα τήν νέαν, ή'τις έκράτει τ ή ν π έ ρ -

ατινα τήν έκέντων, δέν είχον τοσοϋτον συμμερισθή τά δωρα τοϋ

δικά [Λου, να την πλητιάζγ] εις τα χείλη τ η ς, και ή άλλη να την

Ούοανοΰ. Εξεπ λά γην

ήδυνοθην

διά νά αισθανθώ

τήν καρόίαν μου να

λαίχβάνη άτζ αυτήν ύια να την <ρεpvj επίσης είς τα ίίικ ά τ η ς. Εις

κτυ π α , καί τό αίμά μου νά άναβαίνη είς τό πρόσωπον μου, οταν

ταύτην την 6εαν η<τθανο|/.ην ορθουυιενας τας τρ ίχ α ς |Λου και έ|χα-

ό χωρικός μέ είπεν ότι νέος τις γείτω ν

κρυνομην με τόν πιστόν μου Μέδορα, αβέβαιος περ'ι τή ς δ ιε υ -

υποκόμης

θύνσεως, ήν επρεπε νά λαβω . Χωρικός τ ις έξήρχετο είς τόν α ύ 

λόγος έγίνετο

τόν καιρόν απο τα παρακείμενα μέρη του φρουρίου, τόν παρεκά-

αδελφών.
—

λεσανά μέ δείξη τήν οδόν του Β ιβιέρ.
— Ε λθετε μ ετ' έμοΰ, είπεν, υπάγω εϊς τό χωρίδιον του Β ιζύ ,
τό όποιον είναι τά ήμισυ σχεδόν τή ς όδοϋ άπ’ έδώ εως είς τό
Βιβιέρ.
—

ίπ ά γ ε τ ε συνεχώς είς Βελλοκόμβην ; τόν ήοώτησα.
* « / » ■ « . I
\ » /
*
— Αν υπάγω ε κ ε ι! κρατώ με ενοικιον τά υποστατικόν

τ ή ς Βελλοκόμβης, ό

Χαρναϋ, ή'ρχετο συνεχώς είς τά φρούριον, καί ότι
ότι θέλει νυμφευθή

τούλάχιστον μίαν τών δύω

Π ώ ς ! έπανέλαβον όλως έκπεπληγμένος, τάς

έπεθύμει

καί τά ς δ υ ω ;
δ χ ι , Παναγία μου ! άπεκρίθη χαμόγελώ ν ό γέρων υπη
ρέτης, άλλ αί δύω κόραι μας

ώρκίσθησαν νά μή χω ρισθώ σι

π ο τέ- ό'λως παρομοίως, τό όποιον είναι πολύ περίεργον, και
τή ς

Α λουέττης, τό όποιον άνήκει είς τήν Κόμησσαν, τό πλέον ώραΐον

ούτος ό Κύριος Χαρνάϋ, είναι πολύ ερωτευμένος.
— Ε ίς ποίαν; ήρώ τησα ζω ηρώ ς.
—

υποστατικόν, καί έπλη'ρωσα ηδη τήν εξαμηνίαν μου.

Δέν ήξεύρω τίπ ο τ ε, ούτε έκεΐνος ίσω ς περισσότερον. Α ύται

έφ λεγόμη ν άπό επιθυμίαν διά νά μάθω λεπτομερείας τινάς

είναι τοσοϋτον όμοιαι, ώ στε ή μήτηρ αύτών έμπήγει μίαν βελό

έπί τών θυγατέρων τή ς Βελλοκόμβης. έπ έτ υ χ ο ν τα ύτα ς ευκόλως.

νην είς τό περιτραχήλιο» των διά νά τά ς άναγνωρίζη- τοΰτο

Ο χωρικός ησθάνετο διά τάς καλάς Κυρίας του μίαν άφοσίωσιν,

είναι έπικίνδυνον, β λ έ π ετ :, καί δι’ αύτάς, καί δι’ έ'να συζυγον.

τή ς όποιας δέν ήδύνατο νά άναστείλη τήν εκφρασιν. Η οικογέ

Ομιλοΰντες

τοιουτοτρόπως έφθάσαμεν $ίς τά μέρος, όπου

νεια του πρό αιώνων ήτο προσκολλημένη είς τήν οικογένειαν

διαχωρίζονται οί δύω δρόμοι, οϊτινες φέρουσιν ό μέν είς Βιβιέρ,

αύτώ ν, καί ή γυνή του έθήλασε μέ το ί'διόν της γάλα τας δύω

ο δέ εις τά Β ίζυ . 0 χρηστός ούτος άνθρωπος μέ είχεν ομιλήσει

διδύμους άδελφάς, ή είκών τών οποίων δέν μέ παρη'τει ήδη

περί τών π τω χ ώ ν τής περιοχής του, τούς όποιους αί δύω ά δ ελ -

πλέον. Εμαθον, ότι υπήρχε μεταξύ αύτών μία τοσοϋτον μ«γάλη

φαί έβονίθουν.

Πριν νά τόν άφη'σω, τόν ανέθεσα τα ολίγα χ ρ ή 

καί ή

ματα, άτινα έ'φερον έπάνω μου, διά νά τά διανείμτι είς ιούς

πόνοι ησαν κοινοί·

έλεημονουμένους ύπό τώ ν θυγατέρων τή ς Βελλοκόμβης. Τοΰτο

καί μακρόθεν καθώς καί έκ τοΰ πλησίον, οί στοχασμοί των καί

τά αγαθόν εργον, φοβοΰμαι, δέν θέλει λογισθή ύπέρ έμοΰ είς

όμοιότης κλ ίσ εω ν ο ,τ ι έσκέπτετο ή μία, τά έσκέπτετο
έτέρα έπίσης, έως καί αύτοί οί φυσικοί των

οϊ πόνοι τω ν, παρόμοιοι μέ τά ς ήλεκτρικάς αντιδράσεις, έσ χ η -

τούς ούρανούς· επειδή έστοχαζόμην, ότι ό τροφός πατήρ ούτος

μάτιζον δύω ψυχας και δυο σώ μα τα : θαυμάσια φαινόμενα, τών

ήδύνατο νά τό αναφέρω είς τ ά ύποκείμίνα, ά'πνα δέν μ ’ ήσαν

οποίων ήκουσα συνεχώς να διηγώ νται π α ρ α δ είγ μ α τα ,

πλέον αδιάφορα, καί δέν ελειψε τωόντι.

να π ιστίύ ω είς τήν πιθανότητά τω ν.

χω ρίς
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τοΰ Αγίου Λουδοβίκου, είς

είς ε|Λε εω ς τό τε. Ε γ ω τοσοΰτον ε ^ τ ι -

εκείνων τώ ν τύπω ν τώ ν καλών και τιμίω ν εύγενών τώ ν άφω-

στευμένος ε'.ς τον ττατίρα ρ,ου, τόν έκρυψα viivj το αντικειμενον

σιωαένων είς τήν τιμήν τή ς πατρίδος τω ν, τώ ν ϋποστηρικτών

καταστοτσιν άγνωστον

των προκαταλήψεων μου· οί στοχασμοί τής καρδίας θέλουσι

τοΰ θρόνου καί τώ ν ευεργετών

μυστικότητα· δέν ανακαλύπτονται τνοτέ, είμή τήν ημέραν τής

είς τήν ηλικίαν μου σ/εδόν, μ' έφάνη καλώ ς, πάνυ κα λώ ς, είχε

τώ ν γεω κατόχω ν των· ό υιος^

ευδαιμονίας ·/) τής λυπ/ις. ήνειρευόμην άκαταπαύστως είς τό

τό εξωτερικόν του κρΰον καί συνεσταλμένον· είχ ε κάμ ει πολλάς

συναντημα μου, και το κυνήγιον, όπερ δέν μ’ έ'συρε πλέον πρός

οδοιπορίας, δέν ήγάπα τό κυνήγιον, όλίγην κλίσιν ειχ ιν είς τούς

τό μέρος τής Βελλοκομέης, έχασε i t εμέ παν θέλγητοον· ό

ίππους, δέν έκάπνιζε π ο τέ,

έπα ιζε

κακώς

τήν σφαιρήστραν,

χαρακτηρ μου τοσοΰτον φαιδρός κατήντησε σκεπτικός· ό πατήο

άνεζήτει τάς σπουδαίας συναναστροφάς, ώ μ ίλ ει περί ωραίων

μου παρετήοησεν εϋθΰς τήν μεταβολήν μου.

τεχνών, καί τέλος ήτον παραδεδεγμένος ίίς τήν Β ελλοκόμβη ν

Τι έχεις, Λέων; ή συναναστροφή μου δέν σ’ ευχαριστεί

δέν μέ ήρεσεν.

Α ! τον άπεκριθην, πλησίον σας τίποτε δεν μέ λείπει-

άλλον, καί μας έσύστησαν τήν αύτήν φιλίαν, ήτις παλαιάθεν

πλε'ον;

Ο ί πατέρες μας μάς έπαρουσί'ασαν αμοιβαίως τάν ένα είς τόν

— Τ ίπ ο τε ;

έπανέλαβεν ό πατήρ μου μειδιών· είσαι κάλλι-

στος υιός· άλλ’ ή ηλικία σου, ό κόσμος............
— ^0 κόσμος! Παν ό,τι ειδον δέν μέ κάμνει νά e/ω δι’ αύτό

υποδοχήν μου όλίγην συμπάθειαν δι’ εαυτόν ά λ λ ’ ένόμισα, ότι
τ ά αισθήματα, άτινα τόν ένέπνεον έπίσης, δεν ήσαν καθόλου
πλέον ευνοϊκά.

λύπην.
—

τούς ήνωνε· δέν ήξεύρω άν ό υποκόμης παρετήρησεν είς ’τήν

Μόλον τοΰτο, ό μονήρης βίος μας............

— Είναι αληθές, πατερ μου, έπανέλαβον μέ αγωνίαν τι να,
οτι δια υμάς τόν ίδιον ήθελα επιθυμήσει σχέσεις τινάς μέ τήν
γειτονίαν.

Η συνομιλία

έστράφη

έπί τώ ν υποκειμένων,

άτινα έσύνθετον τήν κοινωνίαν τώ ν πέριξ· τό όνομα τή ς Β ελ λ ο κόμβης δέν έπροφέρετο, ήτον έπί τώ ν χείλέων μου, καί έπερίμενα

έντοσούτω άλλος τις νά τό προφέρντ ό Κ όμης Χαρνάϋ

έπανέλαβεν αίφνηδίως.

Φίλε μου γνωρίζεις τά αίτια τής άποχωρήσεώς μου’ αόλον

— λκοιβοί μου γείτονες, θέλω σάς είπεϊ, ώς κυνηγός, επειδή

τοΰτο ενομισα καθώς συ αναγκαιον ν απαρνηθώ τήν μοναξίϊν

είμαι κυνηγός περίφημος, όστις σάς φυλάττω τά καλλιιότερον

μου- θελω σε ειπει, δτι σήμερον περιμένω εις τό γεΰμα τόν

κυνήγιον διά τό τέλος* σάς συνιστώ λοιπόν τήν Κόμησσαν Β ελ 

χομητα Χαρνάϋ με τον υιον του, περι τοΰ οποίου κάμνουσι πολ·

λοκόμβην καί τά ς δύω τη ς θυγατέρας. Ε ίτ ε έκ τύ χ η ς, ε’ί τε έκ

λοΰς επαίνους.

προοράσεως, μ ’ έφάνη, ότι τά βλέμ α α τα έστράφησαν πρός εμέ*

Είς τοΰτο τό όνομα ετοφάχθην, ε’νησχολήθην ίίς τό νά ευρώ

τό έρυθημα ανέβη είς τό πρόσωπόν μου.

άπειρα ελαττώματα είς τάν νέον ΰποκαμητα· ήσθάνθην νά έξυ-

Παλαιέ μου φίλε, έξηκολούθησεν ό Κ όμης, θέλω νά σας

πνώσιν εις την καρδίαν μου εκείνα τα σφοδρά αισθήματα, άτινα

άποσπάσω άπό τόν άγριον βίον σας, καί νά σάς παρουσιάσω

συνεχώς προειδοποίησες είς εμέ, Βίκτορ, και τά όποια έκοιμώντο

ίίς ταύτας τάς άςιαγαπήτους γείτονάς μας·

ίίς τήν άνά;;αυσιν τής εκστρατείας. Οί Κύριοι Χαρνκ'ΰ φθχνουοιν

γίυθώσιν εις εμέ, έστε επίσης όμοτράπιζοί μ α ς , τοΰτο θέλει

αυριον έρχονται νά
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eluGat μέσον τοΰ να σας είρηνεύσω μέ τήν σύζυγόν μου, επειδή

βλέπουσαί μ ε εις τοΰ Χαρνάΰ· άπεφάσισα λοιπόν ν’ άνακαλύψω

σάς προειδοποιώ, δτι ή αγαπητή Κυρία είναι ολίγον πειραγμε'νη,

ίΐς τόν πατέρα μου μέρος τ ι τή ς άληδείας.

διότι δέν σάς εϊδεν ύστερον άπό τήν ε’πιστροφη'ν σας.

Κυνηγών, τον λέγω , άπήντησα δύο νέα υποκείμενα, άτινα

— Ε υχαρίστω ς, άπεκρίδη ό πατήρ μου, επίσης καί ό υιός μου

ενδεχόμενον νά ήσαν αί κόραι τής Βελλοκόμβης.
—

ευρίσκει τήν συναναστροφήν μας ολίγον μακρυνήν.
—

Εάν έγνοίριζε τά δυο ρόδα τής Βελλοκόμβης, ού'τω τά

όνομάζομεν, αί πατρικαι συνομιλίαι ή'δελον τ φ φαίνεσδαι άκόμη
μακρυτεραι- ό υιός μου θελει δυνηθή νά σάς τό είπη . . . άλλά

Π ώς : ei>-e; έκυννίγουν ;
r 0L‘>

πέρδιξ . . . τ ήν όποιαν ό σκύλλος
·

μου Μέδορ

, ΠεΡ ^ ! Μ εδορ! Ποια αναφορά μ έ τάς κόρας τή ς Β ελ λοκομδη ς;

χ ρ ·ω σ τώ νά φυλάξω τήν σιωπήν διά τινα καιρόν τουλάχιστον.
—

Δέν έχασα ούδέ ενα έκ τώ ν λόγων του γέροντος, ή'δη το πνεΰμά μου έ'διδεν είς αύτούς έξαισίαν τινά επέκτασιν- ό έ'ρως έχει
διαπεραστικότητα τινά, η τις σπανίως άπ α ταται. ό τ α ν έμείναμεν μόνοι, ό πατήρ μου μέ ή ο(ότη σε τ ί έστοχαζόμην

διά τούς

δύω γείτονας μας.
— Ο πατήρ δίδεται ώς μέγας τ ις κυνηγός, ό υιός είναι εις
σχολαστικός.

Είχον π ληγώ σει μίαν.

— Από τά ς θυγατέρας τή ς Βελλοκόμβης ;
Ο χι, πατερ μου, μιαν πέρδικα, ή τις επεσε πλησίον αύτών
τω ν νεανιδων. κατά
,

Μ vi Χίβω
Η
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^
εχα'·ρετ7)σα αυτας τας νέας καϊ
την μητέρα τω ν, ελδοθο-av μ ετέπ ειτα , καί άπεσύρδην άγνοών
εως κα, το όνομά των, τό όποΓον Ι'μαδον άπό τινα χωρικόν ύπερον.
Διατι όέν μέ έλάλησας περί τούτου;

Ο ί έπαινοί σου δέν άναγγέλλουσιν ευμενείς

διαδέσεις’

—
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ελπ ίζω , ότι επομένως βέλεις εκτιμήσει καλήτερα αύτούς τούς
κυρίους, τόσω περισσότερον, καβ’ ο'σον ό είς έξ αύτών φαίνεται
ό'τι θέλει νά προσέγγιση πλέον πλησίον είς ήμας· ό οίός έχει τόν
άέρα ότι ερριψε τάς συζυγικάς

. Τ

Τ
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βλέψεις του πρός τό μέρος τής
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Βελλοκόμβης.
— Σ το χ ά ζεσ δ ε;
—

έπανέλαβον ζω ηρώ ς.

μενο, πλησια^ων τους κυρίους x i c ntV,»,· /

xp0„. ? ‘

Α ! Ποία συγκίνησις! τ ί σέ μέλλει, γνωρίζεις τά δύω ρόδα

τή ς περιοχής μ α ς ;

X . Z * ‘ “ f”

^

“
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«“ Ί* *x«“< !» » 4 Κ ψ ,ς

Δεν έτόλμων νά διηγηδώ εις τόν πατέρα μου τό συμβάν μου·

Kov ^fpiij.cvovrai, tiiro* ΛΙ-'

ό έ'ρως γεννώμενος είναι δειλός, φοβείται τήν παρρησίαν καί
κάμνει νά π ρά ττω νται άνοησίαι. Τήν επαύριον, λαβών τόν δρό
μον μετά του πατρός μου, έσκεπτόμην περί τ ή ς έκπλη'ξεως, ήν
εμελλον νά δείξωσιν αί δυγατέρες

τής Β ελλο κ ό μ β η ς, επανα-

χα'(

^

μου ανεκουφιαδη άπό μέγα τ ι βάρος.
^

,

.

' αν"^α^εν ° ^ποκόμης? α; νε'αι α{,ται έ'πασνον άπό
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— Και α ίδ ύ ω ; ήρώτιτ,σεν ό πατήρ μου.
—

Π ώς I Κύριε Μαρσανζέ, εΐπεν ή Κυρία Χαρνάϋ, αγνοείτε

τήν εκπληκτικήν συμπαθειαν

τών δύω αδελφών; ο ,τ ι υποφέρει

ή μία, το δοκιμάζει χαι ή άλλη ε ί; τήν σ τ ιγ μ ή ν

αί συγκινήσεις

τω ν είναι καί)’ όλα πρα γμα τικώ ς απαράλλακτοι, διηγούνται ώ ς
προ; τοΰτο το άντικείμενον πράγματα ά π ίστευτα , άλλά δλοι τα
βεβαιοΰσιν,

ώ στε

δεν δύναται τις νά άμφιβάλλη· εγώ ή ιδία

ύπ/,ρςα μάρτυς πραγματων ανέκφραστων, προ οκτο> ετώ ν .
Κλαρά, μία τών

Η

δύω διδύμω ν, αΐτινες ησαν το τε δέκα ετω ν,

επεσε παίζουσα εις τόν κήπον, και επονεσε πολυ εις το μ έ τ ω π ο ν
ή άδελφη' ττ,ς Μαργαρίτα, ήτις ήτον όμοΰ με ημάς εις τον Προδρομον, έξέβαλεν αίφνης μεγάλην κραυγήν, φερουσα τήν '/εϊρα είς
τήν κεφαλήν, χαί εύρέθη πάσχουσα· μίαν

στιγμ ήν μ ετέπ ειτα

ε’ίδομεν νά φθάση ή Κλαρα, φερομένη ϋπό δύο υπηρετώ ν, τήν
άπέθεσχν είς το πλά γι τή ς άδελφή; τ η ς , κα) τήν αύτήν στιγμήν
άνελαβον τά ς αισθήσεις των καί αί δύω· δεν θέλω λησμονήσει
π οτε τό θέαμα έχείνων τώ ν δύω μικρών άγγέλων, εναγχαλιζομένων καί συμπονούντων άμοιβαίως.
Ε π οα ένω ς, έπρόσθεσεν

ο Κ όμης

ΧαρνάΟ, ή έλαφρα ε/.εινο

ουλή, ή τις ενετυπώθη επί τοΰ μετώ που τή ς Κλαράς, ήτον π ερ ι
στατικών ευτυχές, διά νά δύναταί τις τουλάχιστον νά τά ς δ ια κρίν·/|· ή μήτηρ των ητον υποχρεωμένη νά προστρέχη είς

αύτό,

όταν αία ικραί πονηρούτζικαι διασκεδάσωσιν είς τό νά δια θέτω σι
τόσον έπ ιτηδείω ς

τάς βοστρύχους τή ς κεφαλής τω ν, όπότε

διάγνωσις μεταξύ αύτών καταντά αδύνατος.

( Α κολουθεί.)
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