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ΘΕΟΑΩΡΟΤ JUSTE.

(Συνέχεια.)

Έ ν  τοσούτω πάντα ταυτα έτέθη- 
σαν ύπό συζήτησήν παρά τοΰ Γουλε- 
έλμου Α'. οστις  διισχυρίζετο οτι τά 
Είκοσι τέσσαρα "Αρθρα Ιβλαπτον τά 
δικαιώματατήςΌλλανδίας και ήρνήθη 
τήν συγκατάθεσίν του έάν δέν ήθελον 
γίνει αί τροποποιήσεις, άς ύπεδε?- 
κνυεν. Ή  δέ κυβέρνησις τοΰ Βελγίου 
ουδόλως ήθέλησε νά υπογράψω είς 
τήν νέαν ταύτην άπαίτησιν, καί έκ- 
τοτε πασα ή ενέργεια καί αί προσπα- 
θειαι τοΰ βασιλεως Αεοπόλδου Ιτει- 
νον νά έκτελεσθή ή συνθήκη τήν ό
ποιαν εϊχεν ύπογράψει,καί τής όποιας 
ό πρώτος δρος ήτο ή τελεία άνέξαρ- 
τησία τής όρισθείσης βελγικής χώρας.

- Αί πρός τήν κυβέρνησιν συμβου- 
λαί του έδείκνυον πρόνοιαν καί πα
τριωτισμόν. «Πρός ούδέν, έλεγεν, ώ- 
φειλον νά λογισθώσι τά βάρη χαί οί

αγώνες προκειμένου περί τής ύπάρ- 
ξεως καί τής τιμής έθνους τινός.» 
fH  πολιτική αυτη ή κατά τό φαινό. 
μενον τολμηρά, άλλ’ έπιτηδειοτατη 
κατά βάθος ' έπέφερε τψ  έκκένωσίν 
τοΰ Φρουρίου τής Ά,νβερσης.

Τή 9 Αύγουστου 1832, έ Αεο- 
πόλδ'ος ένυμοεύθη έν τώ φρουριω τής 
Κομπιένης, τήν πριγκηπέσσαν Αουί- 
ζαν τοΰ Ό ρλεανς, πρωτότοκον ' θυ
γατέρα τοΰ βασιλεως τών 1 άλλων. 
Δικαίως δ’ Ιλεγεν ό Καζημίρ Περιέ 
έν τή βουλή,τή 9 Αύγόόστου 1831: 
«Ή 'εκλογή  τοΰ Βελγίου ήτο πολι
τική, ό οέ χαρακτήρ τοΰ πρίγκηπος 
καθίστα τούτην ποθητήν. fH  Γαλ
λία ώφειλε νά τήν άποδεχθή μετ’ 
εύχαριστήσεως ώς μή συμμερ^,ομένη 
τάς δυσπιστίας, ών ή αίτια υφίστα- 
ταΐ μόνον κατά τό φαινόμενον.»

Ό  Αεοπόλδος Α'. καί ή ΑουΙζα 
τοΰ "Ορλεανς έκατοίχησαν έν τφ  
opouptco τοΰ Αάκεν, οκερ κ&τα τον 
νόμον τής 28 Φεβρουάριου 1832 έ- 

! τέθη είς τήν διάθεσιν τοΟ βασιλεως 
' μετά τών άνακτόρων τής Άνβέρσης 

καί τών Βρυξελλών* δια τοΟ αυτοΟ 
δέ τούτου νόμου ή έτήσιος έπιχορή- 
γησ?ς αύτοΰ ώρίσθη κ ς  2 }7 5 1 ?322



φράγκων καθ' δλην τήν διάρκειαν τής 
βασιλείας του.

Τί) 27 Σεπτεμβρίου, καρά τή βα
σιλική πλατείφ  εις Βρυξέλλες, έ
γένετο ή διανομή τών σημαιών τής 
τιμής, άπονεμηθεισών Sea νομού είς 
τάς κοινότητας ρ )ς  βζλγ ίκ ή ς, a fa r  
νες, χατά τόν Σ ιπτέμ . τοΟ 1830 , 
Ιδραμον είς βοήθειαν τής πρωτευού- 
σης. Ό  βασιλεύς προίστατ? τής τε
λετής,συνοδευόμενος υπό τής νεαρδς 
βασιλίσσης καί τοΟ δουκός του "Ορ- 
λεανς, χαί άπήγγειλε τόν έξής άξιο- 
σημείωτον λόγον.

«Αί ώραΐαι αΰται έπαρχίαι ένω- 
«θεισαι κατά πρώτον ήδη Οπέ άνε- 
«ξάρτητον μοναρχίαν δέν θέλουσι 
«προσφέρει πλέον τό  αίμα καί τά 
«πλούτη αύτών δι’ αιτίας ξένας είς 
«τά συμφέροντα των.... Θέλετε πο- 
«λεμήσει μετά τοΟ ίδίου θάρρους διά 
κτήν εθνικότητα ταύτην, ήτις σδς 
«είναι πολύτιμος, καί άποδείξει είς 
«τήν Ευρώπην δτι ό λαός ό φιλών 
«την ελευθερίαν του, καί δστις είναι 
«Αποφασισμένος νά τήν ύπερασπισθή 
«διά πάσης θυσίας, δεν είναι εύκολον 
«νά ύποδουλωθή.»

Κατά τάς άρχάς όκτωβρίου ή βελ
γική κυβέρνησις προσεκάλεσε τήν 
Γαλλίαν και τήν ΑΙεγάλην Βρετανίαν 
νά μεταχειρισθώσι τήν ίσχύν πρός έκ- 
τέλεσιν τών συνθηκών τών Είκοσι- 
τεσσάρων "Αρθρων. Τό γαλλικόν ύ- 
πουργειον, ου προιστατο ό δούξ τοΰ 
Βρογλίου, συνεφώνησε μετά τής 
αύλής τής ’Α γγλίας καί ή πολιορ
κία τοΟ φρουρίου τής Άνβέρσης ά- 
πεφασίσθη. ’Ητο μεγίστη έπιτυχία 
πολιτικές έπιτηδείας καί δραστήριου. 
Διά τής γενομένης εν Λανδίνψ συμ- 
βάσεως, άπεφασίσΟη νά ε(σέλθη γα λ 
λικός στρατός είς Βίλ,γιον ίνα πολι- 
ορχήση τό φρούριον τής Άνβέρσης, 
χωρίς δμως νά καταλάβη ούδεμίαν 
επίκαιρον θέσιν έν Βελγίω  άλλά ν1 
άποσυρθή εύθύς ώς ό σκοπός τής έπι 
χειρήσεως ήθελεν έκτελεσθή. Έάν'δέ

ή ύ*βχρέω»ις αίί««| δέν έξβτιλεΤτο 4
βελγική κυβέρνησις, ήτις διέθετε τότε 
στρατόν 1 0 0 ,0 0 0  άνδρών ήθελε πα- 

«υθύς κάμει ίναρξιν τών έχθροπρα- 
ιών.

Έ ν  φ  τά γαλλικά στρατεύματα, 
διοικούμενα άπό τοΟ στρατηγοΟ Γε- 
ράρδ·υ, άφίχθησαν υπό τά τείχη τής 
Άνβέρσης, ό βελγικός στρατός πα- 
ρατάττξτο παράτα όλλανδικά σύνορα. 
Ό  βασιλεύς Αεοπόλδος Ιμεινεν είς 
τό γενικόν τής Λ ιέγη ς  στρατόπεδόν 
του Γνα ήναι έτοιμος πρός ο,τι ήθελε 
συμβή, έάν προσεβάλλετο ή χώρα. 
Ή  πολιορκία τής Άνβέρσης διήρκε-, 
σεν είκοσιτέσσαρας ημέρας και είκο- 
σιπέντε νύκτας, καί τέλος έ'πεσε τό 
ισχυρόν τοΰτο φρούριον τήν 23 Δε
κεμβρίου 1832.

Τό άξιομνημόνευτον τοΟτο συμβε- 
βηκός ήκολούθησεν ή έν Λονδίνω ύ- 
πογραφεϊσα συνθήκη τή 21 Μαίου 
1S33 παρά τοΰ πληρεξουσίου άν- 
τιπροσώπου τών Κάτω Χωρών καί 
του τής Γαλλίας καί Α γ γ λ ία ς . Ό  
βασιλεύς Γουλιέλμος ύποχρεοΰτο νά 
παύση τάς έναντίον τοϋ Βελγίου 
έχθροπραξίας καί νά άφήση τόν διά- 
πλουν του Έσκώ έντελώς έλεύθερον, 
μέχρις οΰ αί σχέσεις τών δύο εθνών 
κανονισθώσιν όριστικώς. Ή  προσω
ρινή αύτη κατάστασις ήτο μάλλον 
ευνοϊκή τής οριστικής, άλλά μετ’ ού 
πολύ ή ταχεία έκτέλεσις του πρω
τοκόλλου τής 15 όκτωμβρίου 1832 
εφερε τήν άναγνώρισιν τοΟ Αεοπόλ
δου Α'. ύπό τής ’Ολλανδίας. Ό  βα
σιλεύς ύπέταξε λοιπόν τό συμφέρον 
τής δυναστείας είς τό εθνικόν συμ
φέρον ^χο'μενος τήν συνθήκην τΐίς 
21 Maioy 1833.

Κατά τό 1838, δ Γουλιέλμος Δ*. ■ 
ήναγκάσθη ύπό τών υπηκόων tou νά 
συγκατατεθή τέλος είς τό πρωτό-.· 
κοΛλον τής 15 όκτωβρίαυ 1831, δ- 
«ε£ έγένετο πρόξενον θλιβερδς συ-. 
ναΛσθήσεως είς τήν τέως συνειθϊσμέ- 
νην Βελγικήν είς τήν άδιαφιλονείχι-'

<tov κατοχήν του Αιμβούργου καίτοΟ 
Λουξεμβούργου. f0  Λεοπόλδος εύ- 
ρέθη βιασμένος νά μακρύνη τήν επο
χήν καθ’ ήν ώφειλε νά ύπογράψη καί 
νά ύποταχθή προσπαθών νάδιαπραγ- 
ματευθή έκ νέου καί τύχη παρά τής 
Εύρώπης καλλίτερους όρους. "Ηλπι- 
ζε νά άντιτάξη είς τήν αυλήν τοΰ 
Β ή τ ι ς  ύπεστήριζε τόν Γουλι- 
έλμον Α'. τήν ύποστήριξιν τής Γαλ
λίας καί τής ’Α γγλ ίας. Μάταιαι έλ- 
πίδες ! f0  Λουδοβίκος Φίλιππος ε- 
γραψεν αύτώ τήν 5 ’Ιουνίου 1838: 
«’Εκτός τής διατηρήσεως τοΰ στέμ
ματός σας καί τής έμπεδώσεως τής 
ανεξαρτησίας τοΰ βασιλείου σας κατά 
τήν οροθεσίαν τών Είκοσι τεσσάρων 
"Αρθρων τά λοιπά είναι φαντασιώδη 
καί χειμερικά. » Καί δ λόρδος Παλ- 
μερστών ύπουργός τών ’Εξωτερικών 
ήτο σύμφωνος μετά τοΰ βασιλέως 
τής Γαλλίας καί συνεβούλευσε τή 
ΒΓλγική κυβερνήσει νά μή έμμείνη 
έπί πλέον άρνουμένη.

Ή  β ία ήρπασε λοιπόν παρά τών 
βουλών, παρά τής κυβερνήσεως καί 
παρά τοΰ βασιλέως τήν τελικήν αύ
τών συγκατάθεσιν έπί τών Εΐκοσι- 
τεσσάρων "Αρθρων. Είναι αληθές  δτι 
αί έμπορικαί συμβάσεις έμετριάσθησαν 
ύπέρ τοΰ Β ΐλγίου, τό χρέος ήλλατ- 
τώθη, άλλά, ώς πρός τήν όροθεσίαν, 
ύπεχρεώθη νά ύποταχθή είς τήν πρώ- 
την καί άμετάκλητον άπόφασίν τοΰ 
Λονδινίου συνεδρίου.

Τοιοΰτον έγένετο τό τέλος τής βελ
γικής έπαναστάσεως. Τή 19 άπρι- 
λίου 18 3 9 , ύπεγράφησαν έν Λονδί
νω δριστικαί συνθήκαι παρά τοΰ πλη
ρεξουσίου άντιπροσώπου τοΰ βασι- 
λέως Αεοπόλδου καί παρά τών πλη
ρεξουσίων τών πέντε μεγάλων δυνά
μεων μεταξύ τοΟ Βίλγι'ου καί τής 
’Ολλανδίας καί μεταξύ τοΟ Βελγίου 
xai τής Γερμανικής ομοσπονδίας.

III
Ρίέα έποχή ήρξατο τότε διά τό

Βίλγιον, έποχή ειρηνική, γόνιμος καί 
ένδοξος. "Εκτοτεήδη,κατά τό 1 8 3 4 , 
δτε ήύπαρξις αύτοΰ ήτο αβέβαιος,κα
τασκεύασε γενναίως τούς πρώτους 
έν τήήπείρω σιδηροδρόμους. Κατόπι 
δέ ά̂ ροΰ έγένετο ή συμφιλίωσις αύ
τοΰ μετά τής ’Ολλανδίας Ιδειξε 
περ'.σσοτέραν ίσχύν καί έμβριθεστέ- 
ραν πρωτοβουλίαν, 'ϊπ ο  τήν πατρι
κήν κυβέρνησιν βασιλέως άληθώς 
συνταγματικοΰ, αρχηγού τιμίου καί 
σώφρονος ειδεν ή Βελγική άναπτυσ- 
σομένην όσημέραι τήνύλικήνκαί πο
λιτικήν αύτής ευδαιμονίαν. ’Ενώ ή 
βιομηχανία καί τό εμπόρων έλάμβα- 
νον τήν ίσχυροτέραν ώΟησιν ή ε
λευθέριος νομοθεσία τοΰ 1830 ύπέ- 
φερε νικηφόρως τήν δύσκολον δο
κιμασίαν τής διαμάχης τών κομμά 
των. Ό  Λεοπόλδος δμως θαρρών είς 
τόν πατριωτισμόν, τήν φρόνησιν καί 
τό πρακτικόν πνεύμα τοΰ βελγικοΟ 
λαοΰ δέν έοειλίασεν έχ τών άπαισίων 
προμαντευμάτων τοΰ βασιλέως τών 
Γάλλων. ’Εναντίον τών φόβων τούς 
οποίους έξέφραζεν αύτώ ό Λουδοβίκος 
Φ ίλιππος διέμεινεν δχι μόνον άκριβής 
τηρητής τοΰ συντάγματος, άλλ’ ούδέ 
κάν ήναντιώθη ποτέ πρός τάς νομί
μους έπιδείξεις τ?|ς δημοσίας γνώμης, 
ούδέ είς τάς νομίμους εύχάς τοΰ τό
που.

Ουτω έκέρδισε τήν Εμπιστοσύνην 
τοΰ λαοΰ του καί κατά τό 1848 , δτε 
οί θρόνοι κατέ^εον κύκλω του, 
αύτός διέμεινεν άοιάσειστος. Ό  Λεο
πόλδος, κατά τήν έποχήν ταύτην, 
είπε πρός τούς ύπουργούςτου: «Έάν 
τό έ'θνος θέλει νά δώση είς τήν κυ- 
βέρνησιν αύτοΰ δημοκρατικήν μορ
φήν, δέν θέλει μέ εύρει πρόσκομμα* 
ά λ λ ' έάν δ τόπος έπιθυμεΤνά διατηρηθώ 
ό συνταγματικός θρόνος, θέλω τόν 
ύπερασπισθή μέχρις έσχατων. » *Η 
θέλησις τοΟ τόπου ούδ’ έταλαντ·ύ^η 
έπί στιγμήν, άλλ’ άπεκρίθη $ta ί -  
νεργητικής καί θαυμασίας έπιδείξεως; 
ά^ροσιώσεως καί πίστεως πρός τ ·ν '



έκλεχτόν τής συνελεύσεως τοΟ 1831 , 
πρός τόν άρχηγόν δστις  ώδήγησιν 
*πί δεκαεπτά έτη μετά φρονήσεως 
τό  ίθνος καί έδόξασεν αύτό.

Ό  Φρεδεοϊκος Γουλιέλμος Δ'. βα
σιλεύς τής Πρωσσίας έλεγε τ^> 1840:
« Αί τρίβοι τών βασιλέων etvat δα
κρύβρεχτοι, έάν ή καρδία καί τόπνεΰ- 
μα τών ύπηκόων των δέν έπιβοηθή 
αυτούς. « Ά λ λ ’ όποία ισχύς, όποία 
άγαλλίασις, όποία γοητεία διά τόν 
ηγεμόνα, οστις είναι έντελώς σύμ
φωνος τοΐς ύπηκο'οις αύτοϋ.

Α ί έπαναστασεις τοϋ 1848 έκρα- 
τυνον τό Βέλγιον καί τώ  έπεοαζιλευ- 
σαν νέας καί ίσχυράς συμπαθειας έν
Εύρώπη.

Ό  Αεοπόλδος, άποδίδων τή συν
τακτική Συνελεύσει τοΰ 1830  τήν 
δόξαν τής έξαιρετικής ταύτης Οέσεως, 
έψήφισε, τί] 24 Σεπτεμβρίου 1 8 4 9 , 
νά έγερθή μνημεΤον είς ένδειςιν δη
μοσίας ευγνωμοσύνης πρός τήν ’Ε
θνικήν Συνέλευσιν καί τό σύνταγμα. 
Τή 25 Σεπτεμβρίου 1850 ήθέλησε 
νά θέση αύτός ό ίδιος τόν θεμέλιον 
λίθον τοΰ μνημείου τούτου έπί πα
ρουσία τών πριγκήπων, τών αντι
προσώπων τής ’Εθνικής Συνελεύσεως 
καί τών μελών τοΟ νομοθετικοΟ σώ
ματος, άτινα ειχον διαδεχθή την πρώ
την αντιπροσωπείαν τοΰ έλευθέρου 
Βϊλγίου. «Μ ετάχαρδς ειπεν, έρχομαι 
νά προσεταιρισθώ είς τό σημεϊον τοΟ
το τής εθνικής ευγνωμοσύνης πρός 
Συνέλευσιν άξιομνημόνευτον πρό πάν
των διά τόν πατριωτισμόν, τά φώτα 
καί τήν μετριοφροσύνην της. » Είτα 
δέ άπεδείκνυεν δι’ είκοσσαετοΰς πεί
ρας τό βάσιμον καί τό φρόνιμον τοΟ 
έργου, οπερ ή Συνέλευσίς έκλοροδο- 
τήσατο είς τό έθνος. Άπεδείκνυβ μετά 
δικαίας ύπερηφανείας ότι πάντα τά 
έν τδ) έθνικώ Συναλλάγματι έγγβ- 
γραμμένα δικαιώματα, σεβαστά μεί- 
ναντα καί άναπτυχΟέντα, έξετελέ- 
σθησάν άνευ ούδενός έμπρδίου. « Έ άν · 
ή Βϊλγική διέμεινεν έπί είκοσίν έτη

ήσυχος καί ισχυρά, έξηκολούθησ^ 
τοϋτο έγένετο διότι ειχε πίστιν είς 
τήν νομοθεσίαν καί είς τήν κυβέρνη- 
σιν αύτής· έάν ή κυβέρνησις πάλιν 
διέφυγε πάντα κλονισμόν προήλθε 
διότι έπεστηρίχθη πάντοτε έπί τής 
νομοθεσίας καί είς τά συμπαθή αί. 
σθήματα τοΰ "Εθνους. » Έτελείωσε 
δέ τόν λόγον διά τή ς  πατριωτικοτέ 
ρας εύχής : « Είθε ούδέν νά διατα- 
ράξη τήν άμοιβαίαν ταύτην έμπιστο- 
σύνην είθε τό "Έθνος νά έξακολου- 
θήση έξασκοΰν τά δικαιώματά του 
μετά τής αύτής φρονήσεως* ειθε τό 
Σύνταγμα νά μεταδοθή άθικτον είς 
τούς έπερχομένους καί ή έπέτειος αΰτη 
τήςείκοσαετερίδος νάφέρηνέαν έποχήν 
άληθοΰς μεγαλείου καϊ εύδαιμονίας.»

Θλιβερόν συμβεβηκός έπήλθε μετ’ 
ού πολύ καί συνέσφιγξεν έκ νέου τούς 
Βέλγους περί τόν θρόνον διά τής έκ- 
φράσεως βαθείας συμπαθείας. ΙΙάν- 
τες έπληγησαν ύπό τοΰ ακούσματος 
τοϋ θανάτου τής βασιλίσσης τή 11 
όκτωβρίου. Πανταχοΰ κατεδείκνυτο 
ή έκφρασις άληθοΰς πένθους, δι^τι 
ή Αουίζα τοΰ "Ορλεανς, πρότυπόν 
τών ύψηλοτέρων άρετών, ήγαπατο 
μεγάλως.

Άφήκε τρία τέκνα, τόν πρίγκηπα 
Αεοπόλδον, δοΰκα τής Βραβάντης, 
γεννηθέντα είς Βρυξέλλας, τή 9 ά- 
πριλίου 1835 , τόν πρίγκηπα Φίλιπ
πον, κόμητα τής Φλάνδρας, γεννη
θέντα έν τώ φρουρίω τοϋ Αάκεν τή 
24 Μαρτίου 1837 καί τήν πρίγκη- 
πέσσαν Καρλότταν, αυτοκρατόρισσαν 
ήδη τοΰ Μεξικοΰ, γεννηθείσαν τή 7 
Ιουνίου 1840·

Τή 2 Δεκεμβρίου 1851 συνέβαι- 
νεν έν Γ αλλία  τό δοξοκόπημα, δπερ 
προύξένησε τρόμον είς δλην τήν Εύ- 
ρώπην. Κ ατά τάς ήμέρας έκείνας, τάς 
μεστάς άβεβαιότητος, κατά την νέαν 
ταύτην χρίσιν δ βασιλεύς ήουνήθη 
νά ήσυχάση καί ένθα^ύνη τόν λαόν 
του. Κ ατά τήν δεξίωσιν τής πρώ
της τοΰ. έτους είπε ταΰτα : « Τό

Βχλγιο'ί κέκτηται 
πνέουσαν έλευθερίας, ήν 
πάντοτε μετά φρονήσεως καί ουδέ
ποτε κατεχράσθη αύτής. Εΐσερχόμε- 
θα ήδη είς νέαν έποχήν, καθ’ ήν δέν 
αμφιβάλλω οτι ή αυτή φρόνησις καί 
τό αύτό αγαθόν πνεύμα θέλουσι φυ
λάξει τό Βέλγιον καί θέλουσι τω φω
τίση ώστε νά ύπερνικήση τάς τυ
χόν έλευσομένας δυσχερίας, καί νά 
διατηρήση τήν περίβλεπτον θέσιν, 
τήν όποίαν κατέχει μεταξύ τών Ευ
ρωπαϊκών εθνών » καί πρός δια- 
τήρησιν τής Οέσεως ταύτης άφιέρω- 
σεν ό Αεοπόλδος πάσας τάς προσπα- 
θείας αύτοΰ.

Τή 2 μαίου 1853, συνωδευόμενος 
ό Αεοπόλδος ύπό του δουκός τής 
Βραβάντης, άπήλθεν είς Γερμανίαν, 
όθεν, μετ’ ού πολύ, έγένετο γνωστόν 
ότι ό αύτοκράτωρ τής Αυστρίας έδιδε 
τώ δtaδόyω τοΰ βελγικοΰ θρόνου τήν 
χεΐρα τής άρχιδουκίσσης Μαρίας Έ ρ- 
ρΐέτας, έγγονής τής Μαρίας Τερέ- 
ζας. *0 γάμος έτελέσθη έν Βρυξέλ- 
λαις τή 22 αύγούστου τοΰ έπιόντος 
ένιαυτοΰ. 'Η  νέα καί χαρίεσσα άρχι- 
δούκισσα έγένετο δεκτή πανταχοΰ 
μετά τών ζωηροτέρων συγπαΟειών, 
διότι ήρχετο κατά τήν εκφρασιν τοΰ 
προέδρου τής βουλής τών αντιπρο
σώπων, νά παγιώση τά καθεστώτα 
καί τήν Βζλγικήν εθνικότητα.

Μετά τρία έτη, τώ 185G, τό βέλ- 
γιον έτέλεσε μετά ιδιαιτάτου ένθου- 
σιασμοϋ, τήν είκοσιπενταετηρίδα τοΰ 
βασιλέως τοΰ Αεοπόλδου Α '. ό βα
σιλεύς είσήλθεν είς τάς Βρυξέλλας 
διά τής αύτής όδοΰ δι’ ής είχεν έλθει 
καί κατά τό 1831 . Ό  άρχαΐος πρό
εδρος τής Ε θνικής Συνελεύσεως ή- 
γούμενος έξήκοντα πέντε έκ τών έ- 
πιζησάντων μελών τής άθανάτου 
Συνελεύσεως, περιέμενε τόν Αεοπόλ
δον Α*. έπί τής αύτής Οέσεως, όπου, 
πρό είκοσι πέντε έτών, ώμο σε τόν 
συνταγματικόν δρκον. *0 πρόεδρος 
τότε τής Συνταγματικής Συνελεύ-

| σεως, έπ1 όνόματι τών άρχαίων συν
αδέλφων του, οιτινες ειχον οεχΟή τήν 
έπίσημον εκείνην όρκομοσίαν, έπιβε- 
βαίωσεν ένατενίζων τόν ούρανόν ότι 
ό Αεοπόλδος Α '. έτήρησε τάς ύπο- 
σχέσεις του. «Καί τό έθνος ολόκλη
ρον, προσέΟηκε, τό διαβεβαιοΐ μεθ’ 
ήμών καί επιμαρτυρεί ότι, κατά τό 
εικοσιπενταετές τοΰτο διάστημα,ουδέ
ποτε ό βασιλεύς του ούτε ένα τών 
νόμων παρεβίασεν ούδέ ενα τών δικαι
ωμάτων του παρέβη,ώστε ούδείς τών 
συμπολιτών ήμών έσχε ποτέ νόμι
μον αφορμήν παραπόνων. »

Ό  βασιλεύς μετά τής οίκογενείας 
του περιηγήθη τότε τάς επαρχίας 
όλας καί πανταχοΰ αί επευφημήσεις 
τοΰ λαοΰ άνεμίμνησκον τήν πατριω
τικήν χαράν τής 21 ίουλίου 1831.

«Άρέσκομαι, έλεγεν ό βασιλεύς 
«άπαντών εΐς τά συγχαρητήρια άμ- 
η φοτέρων τών βουλών, άρέσκομαι ά- 
«ποδίδων είς τό Έ θνος τήν τιμήν 
n τής εξαιρετικής ταύτης καταστά · 
«σεως, ήτις φαίνεται ύπερβαίνουσα 
«το τολμηρόν τών ήμετέρων έλπί- 
«δων. Ά πό  τοΰ 1830 τό Βίλγιον 
«μέχρι τοΰδε έγνώρισε, κατά τε τήν 
«ήθικήν καί υλικήν εποψιν, νά συν- 
«τελέση τό έργον ενός όλου αίώνος. 
η Μας μένει έτι εν καθήκον νά έχ- 
«πληρώσωμεν: νά έξακολουθήσωμεν 
«δηλαδή καί νά περάνωμεν, ύπό τό 
«αύτό πνεΰμα όπερ πρωτηγωνίστησε 
«κατά τάς άρχάς, τό Ιργον τοϋ νέου 
«καί λαμπροΰ αύτοΰ εκπολιτισμού.η

IV
"Οτε, τό έπιόν έτος, ή έξαιρετική 

αυτη κατάστασις έφάνη έπί στιγμήν 
ταραχθεΐσα έκ τής συζητήσεως νό
μου τινός περί τών εύεργετικών κατα
στημάτων, ό Αεοπόλδος έμεσολα- 
βησε μεταξύ τών κομμάτων ώς με- 
τριαστής, ώς πατήρ, καί ή φωνή του 
ήκούσθη μετά σεβασμοΰ.

Έ ν  τή πρός τό έπί τών έσωτερι- 
κών ύπουργεΐον επιστολή αύτοϋ, τί)·’’ 
13 ίουνίου!857, έλεγεν* Αί έλευθέ-··

νομοΟίσίαν άπο- 
μετήλθε



ριαι νομοθεσίαι τοΰ Βΐλγίου έξησκή- 
θησαν έπί είκοσιπέντε ετη μετά θαυ- 
μασίας άκριβείας, τι άναγκαιοϊ ίνα 
ίξακολουθήσωσιν ένεργούμεναι καί είς 
τό μέλλον μετά τής αύτής τάξεως 
χαί τοΟ αύτοΰ αποτελέσματος; Δέν 
διστάζω νά τό είπω· πρέπει τά 
χόμματα νά διέπη ή μετριότης καί ή 
έπιφύλαξις. Φρονώ οτι όφείλομεν νά 
άπέχωμεν τήν άνακίνησίν παντός ζη 
τήματος δυναμένου νά έρεθίζη τάπνεύ- 
ματα. Είμαι πεπεισμένος οτι τό Βέλ
γω ν δύναται νά ζήση εΰδαιμον καί 
σεβαστόν άκολουΟουν τήν οδόν τής 
μετριότητος· είμαι δέ έπίσης πεπει
σμένος, καί τό κηρύττω φανερά, ό'τι 
π$ν μέσον δυνάμβνον νά παρερμη
νευτή ώς τεϊνον νά «όρίση» τήν υπε
ροχήν ιδέας τινός έπί έτέρας, τό μέ
σον τοΰτο εΐναι έπικίνδυνον. ’Ελευ
θερίας δέν στερούμεθα, καί τό Σύν
τα γμ α  ήμών, φρονίμως καί μετριο- 
παθώς ένεργούμενον, παρουσιάζει εύ- 
τυχή  ισορροπίαν.»

fO Λεοπόλδος ύπερέοη δεξιώς πά
σας τάς δυσκολίας τής έποχής ταύ
της, μ ιδς τών δυσχερεστέρων τής 
βασιλείας του,δειχθείς Επιτήδειος καί 
προβλεπτικτός,

Κατά τό 1859 , μετά τόν Ιτ α λ ι
κόν πόλεμόν, άπεκρίθη είς τήν με- 
γάλην πρεσβείαν τής |3ουλής τών 
αντιπροσώπων τήν έπιφορτισμένην νά 
συγχαρή αύτόν έπί τή γεννήσει του 
κόμητος Hainaut, του έγγονοΰ του: 
« Έ ν  ο σ ω ζ ώ  θ έ λ ω ε ί σ θ α ι  ή ά -  
σ π ί ς  τ ο υ  Β ε λ γ ίο υ , Πρό είκοσιν 
όκτώ έτών εύρισκομαι έν τώ μέσω 
ύμών, καί φρονώ οτι έν τώ διαστή- 
ματι τούτω ούδείς δύναται νά είπη 
οτι έξέθεσα ποτε τό Βέλγιο ν είςπεριΐ 
πλοκάς καί κινδύνους, ώστε είμαι βέ
βαιος δτι δέν θέλω μάτην άποτανθή 
είς τόν πατριωτισμόν καί τήν φρόνη- 
σιν υμών,»

Δύναταί τιςνά  είπη δτι προέβλεπε 
τάς νέας περιηλοχάς, αίτινες μετ’ ού 
πολύ άνεπτύχθήσαν.

Κ α τά τό  1860, μέρος του γαλλί. 
κου τύπου έλαβε παράδοξον τάσιν κατά 
τής Β ελγικής. Ή μφισβήτει τήν άγά- 
πην τών Βέλγων πρός τήν έθνικότη- 
τά των καί έζήτει νά τούς θαμβώση 
έπιδεικνύων αύτοις τά  πλεονεκτήΐ 
ματ α τής καθαράς καί απλής προσ- 
αρτήσεως. Ύβρισθέν τό έθνος διά κα
τηγοριών καί προσπαθειών έπονειδί- 
στων ήγέρθη όλο'κληρον, ιναδιαμαρ- 
τυρηθή κατά τών συκοφαντών αύτοΟ, 
χαί ίνα καταισχύνη τούς πειράζοντας 
αύτό. Έ τέλεσε δ ϊ μετ’ άνηκούστου 
ένθουσιασμοΟ, μετά έπιβαλλούσης 
λαμπρότητος, τήν είκοσιπενταετη- 
ρίδα άπό τής άναγορεύσεως τοΟ βασι- 
λέως Αεοπόλδου. Συνεδέθη σφιγκτό- 
τέρα μετά τοΟ θεμελιωτοΰ τής δυνα
στείας, του σεβασμίου ήγεμόνος είς 
0ν έπροσωποποιεΐτο ή άνεξαρτησία 
τής πατρίδος, Τό μεγαλείο ν τής έ- 
πιδείξεως, είς ήν πασαι αί κλάσεις 
Ιλαβον μέρος έντελώς έκουσίως, άν-» 
τήχησε καθ’ άπασαν τήν Εύρώπην 
καί κατέδειξεν είς τούς τυφλοτέρους, 
είς τούς μάλλον άπιστους τήν άδιά- 
φθορον ενωσιν τήν ύφισταμένην έν 
Β ΐλ γ ίφ  μεταξύ θρόνου καί έθνους, 
«Τ ά Ι θ ν η ,  είπε τότε ό Λεοπόλδος, 
δέν  ά π ο θ ν ή σ κ ο υ σ ι ν  ή δ ι ά  τής  
α ύ τ ο κ τ ο ν ί α ς ,  κα ί  τ ό  Β έ λ γ ι ο ν  
ά π έ δ ε ι ξ ε ν  οτ ι  γ ν ω ρ ί ζ ε ι  καί  θέ- 
λ ε ι ν ά ζ ή σ η  ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν . »

Ναί,τό Β ίλγιον θέλει νά ζήση καί ή 
θέλησις αδτη, σαφώς καί έμπράκτως 
έκφρασθεϊσα, τώ άπέφερε τήν έπιδο- 
κιμασίάν πάντων τών φρονίμων άν
δρών, πάντων 6σοι δέν έξαπατώνται 
ύπό άπατηλών φαντασμάτων, ούτε 
διαφθείρονται ύπό θεωριών καί σοφι
σμάτων άπηρχαιωμένων,

Τή 19 ’Οκτωβρίου 1 8 6 1 , 6 Γου
λιέλμος I I I ,  βασιλεύς τών Κάτω χω 
ρών, δστις τό προηγούμενον Ιτος ί· 
σχεν είς Βάδεν-Βάδεν συνέντευξιν 
μετά τοΰ βασιλέως Αεοπόλδου, με* 
τέβη είς Λιέγην δπου ύπεδέχθη
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τόν έπισήμως ό έχλεκτός τής Συνε- 
λεύσεωςτοϋ 1831 .Δίδοντες τήν y iip α 
είς πόλιν βελγικήν, οί δύο μονάρχαι, 
ήνωσαν τούς ’Ολλανδούς καί τούς 
Βέλγους στενώτερα ή δσον ησαν πρό 
τοΰ 1830.

"Οσον έμηκύνετο ή βασιλεία τοΰ 
Αεοπόλδου Α'. τόσω περισσότερον έ- 
ξετιματο ή φρόνησις καί ή ποος τοΰς 
νόμους εύλάβεια αύτοΰ. Κατά τό 
1 8 6 2  έξελέχθη ώς μεσίτης μεταξύ 
τής ’Α γγλ ία ς καί τοΰ Μεξικού, καί 
κατάτό 1 8 6 3  μεταξύ τών ήνωμένων 
κρατών καί τής Ισπανίας.

’Α λλ1 ήδη ή υγεία τοΰ βασιλέως 
είχε δεινώς προσβληΟή ήσθένησεν 
έπί μακρόν καίβαρέωςκατάτό 1 8 0 2 , 
ή ανέλπιστος άνάρ^οισίς του έγέ
νετο πρόξενος είς μίαν τών συγ- 
κίνητικωτέρων σκηνών τής άξιομνη- 
μονεύτου ταύτης βασιλείας. "Οτε, 
τή 2 4  Σεπτεμβρίου, ό Λεοπόλδος έ3 
φάνη έπί τοΰ εξώστου τών ανακτόρων 
τών Βρυξελλών, περιστοιχιζόμενος 
ύπό τών τέκνων του καί κρατών τον 
κόμητα τοΰ Αινώ είς τούς βραχίονάς 
του, ό ενθουσιασμός τοΰ λαοΰ ήτο 
ανέκφραστος. Εύγενής καί δίκαια α
μοιβή τής άνευ ορίων άφοσιώσεως 
τοΰ βασιλέως είς τήν δόξαν καί τήν 
ευδαιμονίαν τοΰ τόπου.

Τή 14 Σεπτεμβρίου τοΰ έπιόντος 
ένιαυτοΰ ό Λεοπόλδος ελαβε μέρος 
είς έργον, οπερ εμελλε νά καταστήση 
αύτόν ετι μάλλον δημοτικόν παρά 
τοΤς Φλαμανδοίς. Προέδρευσεν έπί 
τής άρχαίας καί ένδοξου πλατείας 
τής Παρασκευής (Vendredi) είς Γάν- 
δην κατά τήν έπισημον ίδρυσίν τοΰ 
άνδριάντος τοΰ ’Ιακώβου ’Αρτεβέλδου. 
fO άρχηγός τής έλεοθέρας καί ούδε- 
τέρας Βελγικής έτίμησε τήν μνήμην 
τόΟ «φρονίμου χωρικοΰ» δστις κατά 
τά ςα εγά λ α ς  ταραχάς τοΰ δέκατου 
τέταρτου αίώνος ήγωνίσθη νά παρα- 
σκευάση τή πατριδί του τήν άνεξαρ- 
τησίδΐν καί τήν ούδετίρότητα. Έ τίμ η - 

• σε τήν μνήμην τοΰ γενναίου άνδρός, I

δστις έθετο τά θεμέλια τής έλευθέρας 
Β ΐλγικής ένώσας διά τών δεσμών τής 
συμπολιτείας τήν Φλάνδραν μετά 
της Β.αβάντης.

Εΐς τό βασιλικόν συμπόσιον, τό 
δοΟέν μετά τήν καθίδρυσιν τοΰ άνδρι- 
άντος τοΰ Ια κώ βου’Λρταβέλδου, δ 
Λεοπόλδος Λ', ελεξεταΰτα:

« Έτιμήσαμεν σήμερον τήν μνή
μην ά'/δρός ενεργητικού, όστις ε\ς έ-

τητος. Τά συμβεβηκότα ταΰτα ανά
γονται εις αιώνας μεμακρϋσμένους ή
μών, άλλ’ ή ανεξαρτησία τών λαών 
θεμελιοΰται έπί τής άνδρείας καί τής 
εύφυίας. Ε λπίζω  ότι ουδέποτε, έν τή 
ώραία πάτριοι ήμών, ούτε ή άνδρεί* 
ούτε ή εύφυία δέν θέλουσιν άπολεί- 
ψει, καί ουτω θελει έξασφαλισθή αύ
τή μέλλον μεστόν τιμής καί ευδαι
μονίας. η

Τή 5 Σεπτεμβρίου 1864 Ό  Λεο- 
πόλδο,; άπήλΟεν είς τήν μικράν πό
λιν Μενζεύκ ίνα παρασταθή είς τήν 
άνίδρυσιν τοΰ άφιερωθέντος είς τήν 
μνήμην τών δημιουργητών τής Φ λα- 
μανδικής σχολής τής ζωγραφικής 
μνημεΐον, τοΰ’Ιωάννου καί Ούβέρτου 
Β /ν  Έ ϋκ. Ό  λόγος δν έξεφώνησε 
κατά τήν περίστασή ταύτην ό βασι - 
λεύς (ό τελευταίος δν ελεξεν έν δη
μοσία συναθροίσει), πρέπει νά γ ίνη  
γνωστός έπίσης:

u Εύτυχής, ειπεν, δτι λαμβάνω 
μέρος είς τήν σημερινήν ίορτήν, Τό 
νά τιμά τις τήν μνήμην άνδρών, ώς 
τών άδελφών Βλν ”Εθκ, ών ή  δόξα 
έπέζησε τών αιώνων, είναι ίσον τοΟ 
νά τιμα τις έαυτόν. Δράττομοΐι τής 
περιστάσεώς ταύτης ίνα σάς έκφρά- 
σω τήν εύχαρίστησιν ήν μοί προύξέ- 
νησε πάντοτε τό άγαθόν καί πιστόν 
ΑιμβοΟργον. Μετά μακράν βασιλείαν 
τριάκοντα καί τριών έτών (διότι ίν  
τή κατασΐάβει είς ήν εύρέθη Ευ
ρώπη τριάκοντα τριών έτών βασι-
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λεία εΐνάι μαχρά) ε ίμ α ι . ευτυχής δυ- 
νάμενος νά είπω οτι πάντοτε ίσχον 
παρά τοϋ Αιμβούργου τεκμήρια π ί- 
στεως καί πατριωτισμού. ΙΙίνω  είς 
ευδαιμονίαν τής τόσον άφοσιωμενης 
ταύτης έπαρχίας, ήτις ουτω έμμο'νως 
συνέοραμεν είς τήν παγίωσιν τής 
έθνικότητος. η

Τό έαρ τον» 1865  ό Αεοπόλδος ά- 
πήλθεν είς τά άνάχτορα τοΰ Ούίνδσορ, 
δπου έσχε τελευταίαν συνέντευξιν 
μετά τής πεφιλμένης του άνεψιδς τής 
βασιλίσσης Βικτωρίας, καί διήλθε 
μέρος τοΟ θέρους είς Ό στένδην Μο
λονότι δέ ή υγεία του έβαινε καθ’ 
έκάστην πρός τά χείρω ήθέλησε περί 
τά τέλη του φθινοπώρου νά έπανίδη 
τό φρούριον τής ’Αρδέννης καί τά 
μεγαλοπρεπή αύτής δάση, δπου άλ
λοτε τόσον συχνά έδίδετο είς τάς 
άνδρικάς τής Θήρας ασκήσεις.

Δυστυχώς είχε πολύ θα^ρήσει έπι 
τών δυνάμεών του καί έπανήλθεν είς 
τό  φρούριον τοΰ Αάκεν περισσότερον 
ασθενής, Ικτοτε δ’ ή υγεία του έδιδε 
σπουδαίας ύπονοίας λύπης. Δέν ήτο 
δυνατόν ή έπί πολύ πλέον έλπίς· ή 
λύσις τής μακρας ταύτης άσθενείας 
ητο έγγύς,

Ό  Αεοπόλδος Α \  άπεβίωσετήΙΟ 
Δεκεμβρίου κατά τό 75 έτος τής 
ηλικίας του καί το 34 τής βασιλείας 
αύτοΰ.

Μέχρι τής τελευταίας στιγμής έ- 
ξεπλήρωσε τάβασίλεια καθήκοντα, καί 
δύναταί τις δικαίως νά είπη δτι άπέ- 
θανεν όρθιος.

Ό  θεμελιωτής τής έΟνικής δυνα
στείας, δ πρώτος βασιλεύς τού έλευ- 
θέρου Β ΐλγίου, ό Αεοπόλδος συνεπι
φέρει είς τόν τάφον τάς εύλογίαςτοΟ 
λαοΰ του. Ύπό τήν πατρικήν κυβέρ- 
νησιν αύτοΟ τό Β έλγιον έγένετο τό 
μάλλον έλεύθερον καί τό μάλλον 
εύδαιμον έθνος τής ήπείρου. Ή  πα- 
γίωσις τής ανεξαρτησίας καί τής έ- 
λευθερίας τών Β ίλγων, ήέν τψ μέλ- 
λοντι ευδαιμονία χαί ή χατάταζις

του Βελγίου είς θέσιν άληθώς άνέλ- 
πιστον είναι ή αιώνιος δόξα τοΟ Αε
οπόλδου Α '.

Πά ντοτε έζήτησε τήν ίσχύν του έν 
τή άκριβή έχτελέσει τοΰ συνταγματι- 
κοΰ πολιτεύματος. *Εδωκε δείγματα 
λαμπρά φρονήσεως, άγχινοίας με
τριοπάθειας καί τιμιότητος. *Ας  προ- 
σθέσωμεν δέ δτι διά τής πράου καί 
έξοχου εύφυίας, διά τής άξιοθαυμά- 
στου συνέσεως καί διά τής μεγίστης 
προβλεπτικότητός του δ Αεοπόλδος 
Α'. κατέλαβε θέσιν μεταξύ τών εν
δόξων άνδρών τοΰ δεκάτου έννάτου 
αίώνος,

(έ κ  τοϋ Γαλλικού.)

Τ Β Α Ο Σ.

Η ΑΓΧΙΤΟΚΟΣ ΊΠΠ.

Φ Α Ν Τ Α Σ Ι Α .

ννν\Λ Λ Λ Λ /ν

(2 ιιν ίχ ιι«  χ*1 τέλος.)

Τέλος ό νόμος τοϋ Κυρίου ύπερίσχυσε. 
Τό φως έγένετο τό πρώτον ίσχυρότατον, 
τόσον ώστε άντί νά φωτίζιρ έτύφλου* 3τα 
στιγμή εύθετος νά χατέλθν) έπί τής γή;. 
Δέν ύπηρχον πλέον σκληροί δυνάσται, δέν 
ύπήρχον πλέον απόστολοι μάρτυρες. Τά 
πάντα έφαίνοντο βαίνοντα κατά τήν αιώ
νιον θέλησιν καί,διά τήνφιλέρημον ψυχήν, 
ήτις ήθελεν ευχαριστείται έν τ$  μοναξίο! 
καί έν τώ  ίρωτι, ή γή ήθελεν Ιχ*ι πολ
λά ; εύχαριστήσει;* τούτο τουλάχιστον ί-  
λεγον ψυχαί τινες, ών ή πρώτη φροντίς, 
έρχομένων πρός τόν ούρανόν, ίτ ο  νά άνοι-, 
ζητήσωσιν έκείνας τάς όποίας είχον άπα- 
λέσει έπί τής γής, καί νά έξακολουθήσωσιν 
ύπό τάς δψεις τοΰ θεοΰ, τήν αγάπην fa  
ήρξαντο μεταξύ τών ανθρώπων.

—— Μόνον έχιΐ κάτω υπάρχει ή άγάπη ’ 
αδτη, Ιλεγε κατ Ιίίαν ή άγχίτ·κος ψυχή*'’ 
Πότε λοιπόν θέλω γβννηθή^
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νετο ό άγγελο;·
Ητο ανιαρόν τόσω μάλλον χ.χΟ- δτον ό 

ουρανό; έφωτίσθη αιονη; ύ π ό  Ο αυμασίου 
άστέρος, 8ν κομήτην άπεκάλουν, άγνώ- 
στου τέω; τοϊ; άνθρώποι;, κ α ί  ή ύυ/ή έ- 
φοβεΐτο μή ό Θεό; επλασε τό νέον τοϋτο 
δργανον τής δικαιοσύνη; διά τήν κ α τ α ς -so- 

φήν τοϋ κόσμου, επειδή εϊχεν ε ίπ ε ΐ  οτι ό 
κόσμο; θέλει α π ο λεσθή διά τ ο ΰ  πυρός.

Η ψυχή έννόησεν δτι έπρεπε νά'σπεύ- 
σϊ) επορευθη λοιπόν να εΰρτ) τόν αγαθόν 
αΰτή; άγγελον καί τω είπεν : ·

Ο Θεο; θελει επιτρέψει τα^έω; τήν 
γέννησίν μου;

-  Μετ όλίγον ύπέλαβεν ό άγγελο;.
—  Και π ό τε ;
—~ ΑΙετα ενα αιώνα, μετά ενα καί ή- 

μισυ περίπου.
Ποΰ λοιπόν πρέπει νά ύπάρχν) ή υπο

μονή έάν δέν ύπάρχη έν τώ όϋοανώ; II 
ψυχή περιέμενεν.

’Ανενοοιάστω; ό κόσμο; έγίνετο ευτυ
χή ; καί έφαίνετο επιστρε^ων εί; τόν ^ρυ· 
σοϋν αίώνα. Έν τούτοι; ή ψυχή ήννόει δτι 
ή επιθυμία fa  είχε διά τόν άλλον τοΰτον 
κόσμον ητο ήδη αμάρτημα, καί δτι ήθελεν 
άφιχθή εί; αύτόν έρρυπωμένη έκ φυσικού 
αμαρτήματος, τόσω μάλλον μεγαλειτέρου 
δσον διεπράχθη έν τω μέσω τή; αιωνίου 
αθωότητα;. Ουτω, δτε προσηύχετο διά 
τά ; αλλας ψυνα; προσηύχετο όλίγον καί 
δ ι’ αύτήν.

*0 χρόνο; παρηρχετο ταχύ;, διότι εί; 
τά ; δψεις τοΰ Κυρίου καί ένώπιον τή; αί- 
ωνιότητο; έ'καστο; αιών παρέρχεται ώ; 
π ίπτει ό κόκκο; άμμου έν τώ άμμομέτρφ.

ή  ψυχή εβλεπεν έρχομένην μετ’ ένδο- 
μύχου χαράς τήν πολυπόθητον στιγμήν, 
όσον έπλησίαζε τόσω μάλλον ήρώτα τά; 
*ΡΧ°^ναί  έκ τοΰ κόσμου μας, τόσω μάλ
λον έβιάζετο νά γνωρίσ·/ι τόν ρ-υστηριώδη 
τοΰτον κόσμον, τόσφ μάλλον έδίψα νά 
γευθίί τοΰ γήινου τούτου Ιρωτο; καί τών 
θλίψεων προσέτι αύτοΰ, αιηνες διέκοπτον 
τήν μονοτονίαν τής μακαριότητο;.

Ουτω περιεπάτει λοιπόν, καθ’ ^ν στιγ
μήν τό σκιόφως καλύπτει τήν γήν, είς τά ; 
μάλλον σκολιάς τοΰ ούρανοΰ όδούς, προσ
παθούσα νά έγείρη γωνίαν τινά τοϋ ακτι
νοβολούντο; καλύμματος, δπερ 6 Θεός 
Κ«θ’ έκάστην έσυραν απλώνει έπί τή;

[ γή;. Καί έτκέπτετο : « Όποί«ν τ·,υ.&>- 
ί ρίαν ό Θεό; Οελει μοί έπιοάλει διά τό ά- 
ι (ΛάρτΥ,ΐΛα όττερ 'Π ρ ά τ τω  τ τ λ /σ ιο ν  α ύ τ ο ϋ  

σ κ ε t t to u sv y ,  τν,ν }ν;ν, ένώ  ώ φ ε ιλ ο ν  v i  ί γ ω  
[λίχν [λον/,ν εττιΟυ^ιαν^ τν ,ν  Οέχν TO’j* 
ε υ τ υ χ ί α ν ,  ττ.ν π ρ ο σ ευ ντ ,ν ' μ ία ν  ν α ρ ά ν ,  τ / , ν  
α ίω ν ιό τ τ ,τ α  ·, »

Ατ:ό καιρού εΐς καιρόν ό άγγελος £ι*/'ο- 
γ ζ το πλησίον αΰτ*?,; καί τ?ί έλεγε : « i -  
ζο^ονη! *»

# I
Η γυχ·/ι περιέμενε.
Τελο; εσπέραν τινα ένω ώνείρωττε? κα- 

τα τό συντ,Οες, παραττ,ροΰαα τν;ν γινο»χέ- 
ντ,ν είς τινα αστέρα άναστάτωσιν, την έ- 
πλνισίασεν ό άγγελος.

—  Η μτ,τνιρ σου έγενντίθνϊ crjxspov, τ$
ειπεν.

—  IJ (Λνίτ/,ρ ρ,ου; άνέκραξεν h ψυχη.
—  Ναι.
—  Λοιπόν δεκαοκτώ μόνον ετνι πρέ

πει νά περιμεινω- διότι ελπίζω δτι θά 
υπανδρευΟ/i νέα ή ρίττ,ρ μου*,

—  Περίμενε, και προσεύ^ου περιμέ- 
νουσα.

Η ψυχη έθριάμβευεν* άφτ,κε τήν μονα- 
έλησμόννισε την έπανάστασιν τοϋ> 

ώστέρος, καί έλθοϋτα ήνώθη μετά τών 
αλ7ν«ον̂  κοινοποιούσα πρός πάσας την γεν- 
νησιν τής μητρός της.

Ηδη, δτε είχε τήν βεβαιότητα νά γεν- 
νηθγί, Ϊί  τι μόνον τήν άνησύχεΓ τούτο δέ 
ητο τό νά μάθν) έάν ήθελε γεννηθ*^· άνήρ 
% γυνη. 'Αλλά πρός τοΰτο τά μυστήρια 
του μέλλοντος ήσαν άδιαχώρηΛ* έπρεπε 
νά περιμειν*/).

Καθ' έκάστην ήρώτα τόν άγγελον*
—  Πώς έχει ή μήτηρ μου σήμερον \
—  Σήμερον τνί έφύτρωσε τό πρώτον 

’δόντι.
—  .Οποία εύτυχία 1 άνέκραζεν ή ψυχή·
Καί τήν επαύριον έπανήρχιζε τάς ipca-.

τήσεις της. )
ί ν  τούτοις καθ'έκάστην ήρματε πιρισ-> 

σότερον* πρίν $ γεννηθεί ιΐχεν *ϋδη άνάγ-> 
κην έξιλασμου. ι

Πρωίαν τινά ίλθεν ό άγγελος πρός αή- 
τ )iv καί τ?ί είπεν*

—  Ή  μήτηρ σου υπανδοεύθνι σήμερον·:
—* Ή  μήτηρ μου ύπανορεύθϊΐ;
—  Πρό μιας ώρας. , -  ( .  .
—  ήστε. δέν ϊχω  πλέον ν£ πιριμένω

τταρα · . .  ^ y



κ θ ν ι κ η2 5 ·

—  έ ν ν ία  μ*?ί*αί» ύπέλα βεν  6 ά γ γ ε λ ο ς .
Ή  ψυχή έπορεύθη νχ κοινοποίηση τόν 

γάμον τ*ς μητρός της, ώς Κκαμε γνωβτ+,ν 
τήν γέννησίν της, **1 τήν φύτρωβιν τοϋ 
πρώτου όδόντος της, χ«1 έδέχθη τ *  συγ
χαρητήρια πάντων. Τό χρονιάν αναφέρει 
μάλιστα δτι έλαβε καί παραγγελίας παρ’ 
έχείνων, «ϊηνες ειχον λησμονήσει ίι έγκα-
ταλείψει τ ι έπί τ ίς  γϊ,ς.

ίϊκτός δέ τούτου, επειδή ουδέποτε τό 
άμάρτημα ίρχεται μόνον, βπεβαινε χαί 
υπερήφανος ανυπόφορος. Δέν ίτ ο  πλέον 
δυνατόν νά τήν πλησιάσΐ) τις, άλλ’ άφ’ O'J 
χρόνου έπρόκειτο νά κατίλθτι έπί τής γής, 
ουτω παρελογίζετο, ώστε Εκαμε πολλοΰ? 
ί/Ορούς καί έμάλωσε μέ δύο προφητας
καί πέντε μάρτυρα;.

όποίαν τιμωρίαν νάέπιφυλάσσηό θεός 
(ΐς τήν ψυχήν ταύττν,ΐίτις έτάραττεν οΰτω 
τήν αίώνιον γαλήνην τοΰ στερεώματος ·,

όβω  περισσότερον έπλησίαζεν ή πρό 
Ιζ χιλιάδων έτών πολυπόθητο} στιγμή  
«τόσω μάλλον έπεθύμει νά γνωρίστ, κά- 
πως τόν κόσμον δν έμελλε νά κατοικ’/,ση. 
Α λλ’ ίλεγον βτι δσον έπλησίαζε νά γεν
νηθεί τόσον έπροχώρει πρός τό σκότος, 
ούτως ώστε δέν αμφίβαλλε πλέον τί i  * 
μςλλε νά εδρτ,.

έν  τω μεταξύ τούτω συνάντησε τόν 
άγγελον.

—  A f! λοιπόν ; τω είπε.
«*—  Κ α λ ά  ! ή μ ιίτη ρ  σου είναι £γγυος. 
***“  ίμ έ .
—  Σέ. ’
ή  ψ υ /ή  άφήκε κραυγήν θαυμ ασμού, ίί-  

τ ις  έ*1 τ ί ς  γ ή ς  ή θ ίλ εν  ε ΐβθα ι π τ α ίσ μ α  
έ π ί  δ έ  το υ  ούρανοΰ ί τ ο  έγκλνιμα .

Ουδέποτε εϊχον ΐδεΐ ψυχήν μάλλον έ- 
άπησχολημένην καί μάλλον έπιποθοΰσαν 
τήν ένορκον ζωήν, οδτω αί ψυχαΐ,αίτννες 
δέν εϊχον άλλον έρωτα έκτος τοϋ πρός τόν 
θεόν, τήν άφινον (ί; τόν γήϊνον έρωτά 
'Γής M l Αρξ*ντο νά προΉύχωνται καί δι’ 
«ΰτΛν.

ή  χαρά της ηδζανε λοιπόν έφ’ 6 
χρόνος -Λαριίρχίΐο, Ημέραν δέ τινα ίν  ω 
ίτ ο  μδλλον εύθυμος, διότι εΐχεν άριθ- 
μ·Λσει ότι όλίγας ήμέρας έπρεπε νά περι- 
μείντι ίτ ι, 6 άγγελος ίλθ ε  πρός αότιίν.

—  Α ϊ! λοιπόν -t $Imv ή ψυχνί.
—!■ Φ«ΰ! ύπέλαβεν ό άγγελος ή μτίτηρ 

•ο ν  άπέθανε τίκτουσα.

—  Καί έγώ ·, άνέκραξίν i  έΥωΐττής
ψυχ'Λ.

—  2ύ·, απίθανες έρχομένη είς τόν κό
σμον.

ή  τιμωρία ί,χολούθηβεν έχ τοΟ * λ ν
σίον τό άμάρτημα.

11 ψυχή ήσθάνθη «τι ό όύρανός ύπεχώ- 
ρει ύπό τοΰς πόδ«ς τνις» έπεβε*> είς τό 
προαυλιον τοϋ άδου (Lim bee) (  ).

(Έ χ  του Γαλλικού) 

Τ Ε Λ Ο Σ ,

0 ΣΛΛΙ1ΙΓΚΤΒΣ ΤΟΓ ΒΈΡΕΖΙΝΑ.
'JΕκ τοΰ Γ a.Lltxoft} 

f  Kb
ΕΠΑΜΙΝΟΝΔΛ ΣΧίΝΛ.

(Suvi/4«ia Ϊ8« <ρύλ. 29 χαί 30.)

IV.

Τήν στιγμήν, καθ' $ιν οΐ δύο συμπα- 
τριώται αντάλλασσαν τάς λέζεις ταύτας, 
αί πρώται ακτίνες τ ίς  ήοΰς έφοίνισσον 
τόν όρίζοντα.

ή  ώρα, ό τόπος, τό μέρος} άτινα πε- 
ριεκύκλουν αυτούς, εΐχόν τ ι  έπίσημον.

Πρό αύτβν, είς μεγάλην έ’κτασιν, πε· 
διάς χιόνος’ υπέρ τάς κεφαλάς των νεφέ- 
λαι φαιαΐ καί περιδινούμβναι* αριστερά ό 
έχθρός, δεζιά μυρίοι κίνδυνοι, χαί πολύ 
μακράν, έκεΐ κάτω , διά  τοΰ διαστήματος 
έκεϊθεν λόφων μεμαχρυσμένων, υπέρ πε
διάδας καί όρη, είς πολλάς έκατοντάδας 
λευγών, αντικατοπτρισμός πάντοτ* φ«ύ- 
γων, ρεμβασμός πάντοτε χανόμενος έν τί^ 
όμίχλη τής μντΛμνίς, ό r'J«oc, τουτέστιν 
ή πρασίνη κοιλάς, 0tcou άνίπτύσσετα* ή 
άργυρόεσσα ταινία τοϋ 1*ών χάΐ ή πλου- 
σία ίπαυλις τοϋ Κριζενόν, όπου ή Μυον
νέττη θρηνεί άναμφίβίόλως, άναμένο^σα

{*) T i^o f feou κ*χί t i v s c  θ«ολίγου(9 fttliutvov 
αί ώ χ* 1  τ3 ν  $i)Caeiw τ ί ν  eito tevivttev  tUC* 
έλιο9€ϋ( tto h)vo5 XfmtS <U τίν χΑφ»ν* ^  
Snou itopiyovxati &l ψυχαΓτ& ν ά ϊ* « τ ίο τ« ν  w - , ·  
ttev. 0  Ιησοδς ^ i t i  tf&vfttov χ « τ * Ιέ ς  Avievj· 
τΛς κ λ. k
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έχεΐνον, δβτις είναι ·?,δη σύζυγος αύτΐ,ς έ
νώπιον τοϋ θεοϋ.

Καί ένω ό ’Ανιέλμος έσπόγγιζεν έν 
δάίίρυ, ό είδεχθής Μαρκε>ϊνος τΛ λέγει*

—  ’Αγαπας λοιπόν πολύ τήν Μυον- 
νέττην j

— Έάν τήν άγαπώ! άχ! άπτίντ^εν ό 
«τωχός Γκαλουμπέτ, μετανοώ πολυ, σέ 
διαβεβαιώ, ό'ταν τήν συλλογίζωμαι, δια- 
κυβεύων ουτω τήν ζωνίν μου. ’Αλλά τοΰτο
είναι υπέρ τάς δυνάμεις μ ο υ  δέν
έπεθύμουν νά ημαι στρατιαίττ,ς . . . ΐ’ίδ·/ι 
άφοΰ μ ' έλαβον, εμπρός!

—  Ενεκα τίνος μεμψιμοιρεις: εϊζιν ό 
Μαρκελΐνος μετά πικρίας.

—  Λ! δέν μεμψιμοιρώ.
—  Τπτ,ρετώ άπό έ; έτών ές·/)κολού- 

θη-τεν ό Μαρκελΐνος, καί είμαι πάντοτε 
ΰπολοχαγός, καί έν τούτοις ύ.ί.τ,ί είς -ό 
βχολεΐον . . . .

— ’Αλνιθές, εϊπεν άφελώ ς ό Γκαλουμπέ r .
—  Καί νίμην οϋτως ειπεΐν κύριο; . . .

Καί τοΰτο άλνιΟές.
*— Καί σύ, όστις ίσο ζευγίτ/ς πρό ϊ  

μηνών καί άπλοΰς στρατιώτης χθες, ιδού 
σε ΰπολοχαγός καί Ιππότες.

—  Α ! εϊπεν ό Γκαλουμπέτ, πάντοτε 
μετ’ άφελείας, έάν πιστεύτ;; δτι δέν έκέρ· 
δισα α ύ τά . . .

—  Διάβολε! τό ώραΐον προτέρημα ά- 
ζίου κολυμβνιτοϋ.

6  Ανσέλμος παρετ^ρησε τόν Μαρκελΐ- 
νον μετά θλίψεως.

—  Δέν εΐναι κατάλληλος ή στιγμή, 
ινα όμιλώμεν περί τούτων, εϊπεν. Ισως 
θέλομεν εϊσθαι νεκροί άμφότεροι μετά μίαν 
ώραν.

—  Τά πάντα δυνατά, εϊπεν ΰπομει- 
διών μυκτηριστικώς ό Μαρκελΐνος, τοΰ ό
ποίου ή φωνή έσύριττεν ώς έχίδνης.

Καί έπειδή ειμεθα έκ τοΰ αύτοΰ 
τόπου, χαί έλπίζομεν έλλόγως ό'τι ό εΐς 
vi ό έτερος ήμών θέλει έπανίδει αύτόν,εί
ναι όρθότερον νά όμιλώμεν άνευ μομφών.

—  βχεις δίκαιον, εϊπβν δ Μαρκελΐνος, 
έκτιίνων τήν χεΐρα πρός τόν ’Ανσέλμον.

Ο&τος έξηκολούθησεν.
Α δη, άφοΰ σοί εϊπον διατί τώρα 

δέ* έπεθύμουν νά 3μαι στρατιώτης, άφη- 
σόν μ« νά σοί χάμω μίαν παράκλησιν.

>.*»- Λέγε.
■"· ίά ν  έπανίδ/ις τήν Μυοννέττην καί

έγώ ν,μαι νεκρός, φρόντισον περί τοΰ τέ
κνου μου.

— Σοί τό υπόσχομαι,εϊπεν ό Μαρκελΐνος.
—  ’Εγώ, έζτ,κ,ολούίΐ'Λσεν ό ’Ανσέλμος, 

σοί ορκίζομαι δτι έάν τυχόν έπανέλΟι» εΐς 
ΙΙρε-Γιλβέρτ άνευ σοΰ, θέλω φροντίσει 
πεοι τοΰ γέροντο; πατρός σου ώσεί τ,τον 
έόικός ν.ου.

Λγω[Αεν5 σύντροφε, ειττεν ό Μχρ- 
κελΐνο;, μ*>( 'ϊυνκινώαεΟ* τ:λειότερον, καί 
ύοό|Λθν!

—  Ε / ε ι ς  δ ίκ α ιο ν , άττχνττ,σεν ό *Αν- 

'τε)[Λ ο -, ο σ τ ις  εγ ένετο  α υ θις σ τ ρ α τ ιο ίτ ^ ς  

κ α ι τ.νώρΟωσε τν,ν κ ε φ α λ τ ν .
I  y  '  y

1-.-S τό ττε̂ »- τον Tpayr.) ον τοΰ
ιτ:τ:ου Gyotvtov καί έ^ώθτι είς τό 8άοος, 
εις [λεοος9 δπου τό ζώον νά p.r( τταραττ,- 
ρνιθτ; υτ:ό των Ρώσ^ων. Ι^ιτα, ά^ου έπέ*- 
ρασε τόν χαλινόν είς τό έμπροσθεν σ&αί- 
ρωμα τοΰ έφιππίου, ϊνα μή δύναται ό 
ίππος ν’ αναπήδα, π:οσεδεσε τό ζώον εί; 
£ν δένδρο ν.

'Λκολούθίο; ένϊ,γκα/ί^Οη αύτόν έπ ί t o j 
τρα/^Λ ου, λένων·

—  Θάρρος, π τω χέ  μου γέρων, ά γκ - 
πο)μεΟα πολυ, ω ττε δέν δυνάμεθα νά 
ρισθώμ,εν δ ιά  παντός. ιδέαν δ τ ι Οέ- 
λομεν έπανιδωΟ'?,.

Κ αί εσχεν έν δάκρυ συμπαθεία; δ ιά  τόν 
ϊπ π ο ν , ώς εσχε 8ν πρό ολίγου, είς τήν έν- 
θύμ/,σιν τ  τ,; Μυοννέττνι;,

Τέλος επανήλθε πρός τόν Μαρκελίνον. 
6  Μαρκελΐνος ^το καθισμένος έπι σω

ρού χιόνος συν/ίθροισμέννιςυπό τοΰ άνέμου.
0  Μαρκελΐνος έσκέπτετο.
Υπάρχουσιν ά'νθρωποι, οιτινε; είσίν ά- 

λτιΟώς ευτυχέστατοι· ίδου εΐς άθλιος ζευ
γίτης, όστις, είς δύο ωρας, έγένετο ϊσος 
μου καί δστις βεβα(ως θέλει εϊσθαι άνώ- 
τερός μου πρό τής παρελεύσε<ος έξ μηνών. 
Εκτός τούτου, άγαπ$ καί άνταγαπάται 
ύπό τής γυναικός, τήν όποίαν θέλω νά 
νυμφευθώ · .  · Α! τοΰτο είναι πολλή Ιύ* 
τυ χ ΐα ! . .  ·

Καί ένω 6 ’Ανσέλμος ήρνετο πρός αύ
τόν, 6 Μαρκελΐνος Μοχίμαζε τά  έγκαύ- 
ματα ένός πιστολίου, τό όποιον είχεν είς 
rJiv ζώνην του.

—  Δρόμον! έπανέλαβεν & Α νσέλμος. 
Διά τελευταίαν φοράν, Ιτεινε τήν χεΐΜ  

πρός τόν υτρολοχαγάν. Ουτος έδοχίμαςε - 
πάντοτε τό πιστόλιόν του*
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—  έδυνήθης λοιπόν νά τό κ ρ α τ ε ί
έκτο; τοΰ υδατος;

—  Ναί.
—  Καί τά έγκαυμα τα δέν ύγράνθησαν.
—  Ποσώς ευτυχέστατα.
—  'Γόσφ καλλίτερον! δύνχται νά χρη- 

σιμεύστι. . .  01 κοζάκοι δέν είναι μακράν. 
. . .  Αγωμεν! καλήν έντάμωσιν . . .  ή ύ-

γίαινε, Μαρκελΐνε . . .
K a li σαλπιγκτής έκαμεν έν βήμα πρός 

τά Ιμπρός.
Αλλά, τήν στιγμήν ταύτην, & ύπολο- 

χ«γό; Μαρκελΐνος ήγειρε τόν βραχίονα, 
έσκόπευσε διά  τοΰ πιστολίου του, λάμψις 
τις έγένετο.

βκοηξις γέλωτος σαταν·.κοϋ, κραυγή 
«όνου καί έκπυρσοκρότησις άντήχησαν διά 
μιας.

Προσβεβλημένος ύπό τής σφαίρας τοΰ 
Μαρκελίνου ό Ανσέλμος είχε πέσει πρηνής.

—  Δέν θέλεις νυμφευθή ποτέ τήν Μυ
οννέττην! τω  έκραύγασεν ό Μαρκελΐνος.

ό  ’Ανσέλμος ήγέρθη έφ’ ήμισυ.
—  Δολοφόνε', ειπεν.
Κίτα έπανέπεσε καί έκλεισε τους ό- 

φθαλμούς.
Τότε ό Μαρκελΐνος τώάφν'ρεσε τό σακ- 

κίδιόν του, έν τω ό-τοίω ήτο τό πρός τόν 
στρατηγόν Κορβινώ γραμμάτιον τοϋ Αύ· 
τοκράτορο;.

Είτα είσήλθεν εΐς τό δάσος, έλυσε τόν 
ίππον, δστις ήρχιζε νά χρεμετίζνι, καί έ- 
πήδησεν έπ’ αύτοϋ.

0  Ιππος ήθέλησε νά έπαναλάβη τό τά
χος  του' άλλ’ ένφ έξήρχετο τοΰ δάσους, 
τό νοήμον καί γενναΐον ζώον, παοετήρησε 
τόν κύριόν του εκτάδην έπί τής χιόνος, 
καί ή όσμή τοϋ αίματος προσβαλοΰσα 
τους μυκτήράς του, τό έξεπτόησεν.

0  ’Ανσέλμος δέν ήτο νεκρός* ό ’Ανσέλ-· 
μος παρεδέ^ετο είς τους σπασμούς τής 
αγωνίας.

Τότε ήρξατο μεταξύ τοϋ ίππου xal 
τοϋ Ιππέως πάλη μανιακή, μάχη θανά
σιμος.

0  ίππος ήνορθοΰτο, έστρέφετο, έπήδα 
καί προσεπάθει νά έκκρούσνι άπό τοϋ έ
φιππείου τόν Μαρκελϊνον.

’Αλλ’ 6 Μαρκελΐνος ήτο καλός Ιππεύς 
καί άροτριών τά πλευρά τοϋ ίππου διά 
τών πτερνιστήρων κατώρθωσε νά τόν δα- 
μάση ποό; στιγμήν.

Ι Κ Η

—  ’Ανάγκη έκών άκων νά μέ φέρνι; 
μέχρι τοϋ στρατοπέδου τών Φώσσων! έ- 
ψιθύριζεν ό ύπολοχαγός.

0  ίπ π ο ; άνθίστατο πάντοτε, άλλ’ έ- 
βάδιζεν.

0  ύπολοχαγός διενοεΐτο.
—  Α ! μέ περι-ρρονοάσιν είς τόν γα λ

λικόν στρατόν . . .  A I ΕΪπον δτι ήμην ά
νανδρος ! .  . . Λοιπόν, θέλω νά κανονίσω 
τούς λογαριασμούς μου μετά τούτου. 6  
αύτοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών θέλει μέ 
κάμει συνταγματάρχην, διότι αύτό τό ό
ποιον φέρω είς τό σαχχίδιόν μου αξίζει 
τ$ άληθεία 8ν σύνταγμα . . . .  Καί έάν ό 
Ναπολέων καί τά  συντρίμματα τοΰ cpa- 
τοϋ του καταστραφώσιν είς τόν Βερεζίναν 
οί Φώσσοι θέλουσιν υπάγει είς Γαλλίαν ... 
καί θέλω £χει τήν Μυοννέττην τότε . . . .

Τά πλευρά τοΰ ίππου αίμόσταζον, ώς 
ό λαιμός άποκεφαλιζομένου προβάτου' 
άλλ’ ό Μαρκελΐνος ήτο βιδωμένος έπί τοϋ 
έφιππείου καί ό ίππος ώφειλεν έκών ά 
κων νά βαδίσνι. ή  δέσμη τών δένδρων, 
δπισθεν τής όποίας εϊχεν άφήσει τόν ’Αν- 
σέλμον κολυμβώντα είς τό αϊμά του, έ- 
ξηλείφετο είς τόν όρίζοντα καί αί γραμ- 
μαί τών ί*ώσσων έφαίνοντο εύδιακρίτως.

0  ίππος έξηκολούθει ν’ άνθίσταται, 
άλλά προεχώρει.

Τέλος ό ύπολοχαγός ίφθασεν είς ήμ ί- 
σεος μιλίου άπόστασιν άπό τών όχυρωμα- 
τικών γραμμών τοϋ Ούϊτγενστάΐν.

Αί ^ωσσικαί δυνάμεις εύρίσκοντο εΐς 
κίνησιν.

0  Μαρκελΐνος ήκουσε τά  τύμπανα, 
κρουόμενα είς τάς πεδιάδας, είδε κυμα- 
τίζουσαν τήν κιτρινομέλαιναν σημαίαν, 
φέρουσαν έν τ$  κορυφή αετόν δικέφαλον* 
είς τάς ακτίνας τοΰ άνατέλλοντος ήλίου, 
δστις παρενείρετο εΐς τά  μελανά πλευρά 
τών νεφελών, καί διά  μέσου τών νιφάδων 
τής χιόνος, ήτις έπανήρχισε νά π ίπ τ/ι, εϊ- 
δε στιλβούσας τάς λόγχας καί τά  κράνη 
καί κινούμενα τά  τά γμ α τα  καί τούς κο *· 
ζάκους έφιππεύοντας.

Ό  Μαρκελΐνος προεχώρει π ά ν τ ο τ ε ,άρο- 
τριών τά  πλευρά τοΰ δυστυχοΰς ίππου.

δ τ ε  δέν άπείχκν εΐμή εκατόν βήματα 
καί ώς εΐδκν απόσπασμα καζάκων έρχά- · 
μενον πρός αύτόν, £συρε τό ξΐφός τον καί · 
έθεσε τό λευκόν αύτοΰ £ινόμακτρον εΐς τήν 
ακμήν αύτοΰ.
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. Ε ίτα τό έκίνησεν ύπέρ τήν κεφαλήν του.
'Αλλά καταγινόμενος είς τήν εργασίαν 

ταύτην, έμετρίασε, μόλις έπί δευτερόλε- 
πτον, τήν πρός τόν ίππον αύσ:ηρότητά 
του καί ό ίππος, δι’ ίσχυροϋ κτυπήματος 
τής όσφύος, κατώρθωσε νά τόν έκκρούσΥ) 
άπό τοΰ έφιππείου καί τόν έστειλε νά 
κυλισθίί είς τήν χιόνα.

Οταν οΐ κοζάκοι έφθασαν, ευρον τόν 
Μαρκελΐνσν έγειρόμενον πλήρη μωλώπων 
καί εΐδοντόν ίππον φεύγοντα εις τριπλοΰν 
τάχος.

Μεταξύ τών κοζάκων ήτό τις όμιλών 
τήν γαλλικήν.

— Τίς είσθε ·, ήρώτησεν ουτος τόν Μαρ- 
κελΐνον.

—  Τό βλέπετε έκ τής στολής μου, 
είμαι Γάλλος.

—  Πόθεν ερχεσθε ·,
—  Έ κ  τοϋ Βερεζίνα.
—  Ποΰ πηγαίνετε;
—  Θέλω νά όμιλήσω πρός τόν στρα

τάρχην Ούϊτγενστάΐν.
Ό  κοζάκος άνέφερεν εΐς αξιωματικόν 

τινα* ό αξιωματικός διέταξε νά ΰποβληθή 
είς δευτέραν έξέτασιν ό Μαρκελΐνος. Ά λ λ ’ 
ό προδότης είχε τήν αυθάδειαν τής ατι
μίας του, ίσχυρίσθη ό'τι ήτο κομιστής ε 
πιστολής τοϋ Ναπολέοντος πρός τόν ς οα- 
τάρχην καί οΰτως έπεμεινεν, ώστε ώδη- 
γήθη είς τήν σκηνήν τοΰ Ρώσσου αρχι
στρατήγου.

0  τελευταίος ουτος είχε διατάξει τήν 
έγερσιν τοϋ στρατοπέδου καί, ήπατημένος 
έκ τών πληροφοριών, τάς όποία; είχε λά
βει τήν νύκτα, πεπεισμένος δτι ό Ναπο
λέων δέν είχε πυρπολήσει τό χωρίον Στου- 
διάγκα, εΐμή, δπως τήν άπατήστ,, καί δτι 
έσκόπει πάντοτε νά προσπαθήσ·(ΐ νά δ ι- 
αβή τόν Βερεζίναν κάτωθι τοϋ Βορισώβ, 
έμελλε νά έλθτι πρός τό μέρος αύτό.

0  Ούϊτγεστάϊν παρετήρησε προσεκτι- 
κώς τόν Μαρκελϊνον, έκρινεν αύτόν δ ι’ 
ένός βλέμματος καί τω  είπε ξηρώς.

— Δέν εΐσθαι ούτε πρεσβευτής, ούτε Αξι
ωματικός πεφορτισμένος αποστολήν τινα.

—  νΑ ! είπεν ό Μαρκελΐνος.
, — Είσθε ή προδότης ή κατάσκοπος.

Ό  Μαρκελΐνος δέν συνωφρυώθη.
• *0 Ούϊτγεστάϊν έξηκολούθησε. 
ν —  Δ ιατάττω  νά τυφεκίζωσι τούς κα 

τασκόπους καί πληρόνω τούς προδότας

άναλόγω; τή ; αξίας τή ; προδοσίας αύτών.
Ό  Μαρκελΐνο; είχε τό θάρρος ν’ άπαν- 

τήστι.
—  Περιέμενα τήν άπάντησιν ταύτην 

της Υμετέρας Εξοχότητος.
Ο στρατάρχης παρετήρει πάντοτε τον 

Μαρκελϊνον καί έσκέπτετο.
—  Οί προδόται εΐσί σπάνιοι είς τόν 

γαλλικόν στρατόν' ό άνθρωπο; ουτος είναι 
ίσως άτομικότη; μοναδική καί θηριώδης* 
ινα έλΟνι πρό; με, άναγκαίως τό μυστι
κόν, τό όποιον εχει νά πωλήσγ:, εΐναι φο
βέρα; σπουδαιότητο;.

Καί αποτεινόμενο; πρό; τόν Μαρκελϊνον.
—  Τί θέλετε παρ’ έμοϋ ·, ήρώτησε.
—  Στρατάρχα, άπήντησεν ό Μαρκελΐ

νο;, έάν σά; καταστήσω δυνατόν, ϊν* 
έςωλοθρεύσητε τά  λείψανα τοΰ γαλλικοΰ 
στρατοΰ, τί θέλετε πρχξει ύπέρ έμοϋ;

—  Κάμετε τά ; συμφωνία; περί τοϋ 
ποσοΰ, είπεν ό στρατάρχη;. Θέλετε πλη- 
ρωθή. Η Ρωσσία είναι πλουσία.

—  Οχι είπεν ό Μαρκελΐνο;, δέν ζητώ 
χρήματα.

Ό  Ούϊτγεστάϊν τόν έμέτρησε διά τοΰ 
βλέμματο;.

—  Α ι! είπεν.
— ■ Θέλω έπωμίδας έπανέλαβεν ό Μαρ

κελΐνο ς.
—  ό χ ι  είς τόν ρωσσικόν στρατόν, ύπο- 

θέτω! είπεν ό στρατάρχης μεθ’ ύπερτάτης 
υπεροψίας.

—  Τότε, είπεν ό Μαρκελΐνος ψυχρώς, 
ή Τμ. Ιίξοχ. άς διατάξν) νά μέ τυφεκί- 
σωσι* δεν θέλετε μάθει τίποτε.

—  £στω, είπεν ό Ούϊτγενστάΐν, θέ
λετε λάβει έπωμίδας.

—  Καί άν ό Ναπολέων πέσϊ), ό βαθ
μός μου θέλει μοί έπικυρωθή έν τω Γαλ- 
λικώ στρατώ.

—  Προτιμώ τοΰτο, είπεν όστρατάρ- 
χης μετά τής τραχύτητος έντίμου στρα
τιώτου. 01 προδόται ίχουσι κακώς ύπό 
τάς διαταγάς μου.

—  Δεν προδίδω, έκδιχοϋμαι, είπεν & 
Μαρκελΐνος.

—  Συντομεύσωμεν, είπεν ό στρατάρ
χης. Τί θέλετε ·,

—  Θέλω νά γείνω συνταγματάρχης.
—  Θέλετε γείνει. Λέγετε. - ,
—  Ί ΐ  1*μ. Εξοχότης, είπεν ό Μαρκε

λΐνο;, πορεύεται πρό; τό Βορισώβ ·,
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—  Ναί.
—  Διότι «ιβτεύει δτι & γαλλικός <ίτρα- 

*ός θέλει δοκιμάσει νά έπανορθώσ? τήν 
γέφυραν τήν όποίαν ot ί*ώσσοι κατέστρε
ψαν.

—  Δέν είναι λοιπόν άληθές ·, ήρώτη-ϊεν 
ό Στρατάρχης μετά θαυμασμοΰ.

—  ό χ ι, στρατάρχα.
-** Ποΰ εϊναι λοιπόν 4 Ναπολέων}

Εί; ϊτο υ ίιά γκ α  , . ίκ ε ΐ ...........
άντικρν ήμών.

—*· Ά λλά £έν Οπάρχει γέφυρα είς 2τοα* 
•Μάγκαν.

Διήλθον τίιν νύχτα χατασκευάζον- 
τες μίαν. Εις τινας ώρας θέλει περαιωΟή.

'Ο Ούϊτγενστάΐν άφήκε κραυγήν θαυ- 
μασμόΰ* είτα παρετήρνισεν αυθι; τάν Μαρ- 
χελϊνον μετά δυσπιστίας.

<*— ΒΪχον άδικον νά σας άποκαλώ προ- 
ίότνιν πρό όλίγον, είπεν·

—  Α! εϊπεν 6 Μαρκελΐνος, ύπομείνας 
τό ψυ/ρόν και ά τάραχον βλέμμα του 
«τρατάρχου.

—  Ναι, έπανέλαβεν 6 Ούϊτγενστάΐν* 
ί 'Λ τι ϊσως έγώ είμΐ έκεΐνος, τόν όποιον 
άπατατε, προσπαθών νά σταματήσατε 
τήν πορείαν μου και άποκρούων τήν πρό; 
τό Βορισώβ xivw'v μου.

—  Ειχον τήν αλήθειαν εί; τήν ί μ .  1Ϊ- 
ζο/ότγ|τα.

—  Οίίτω; ό Ναπολέων εΐναι εί; Στου- 
5ιάγκαν·

-"■ Ναί, «τρατάρ/α.
—  Τ ή ν  άπό^ειζιν . . . .  μοι χρειάζεται 

από'ΐειζις·
Τότε ό Μαρκελΐνος ήνοιζε τό σακκί- 

&όν του χαί £συρε τό γραμμάτιο* του 
Ναπολέοντος, τό όποιον έτεινε πρό; τόν 
οτρατάρχΥ,ν Ούϊτγεστάϊν.

'Ο στρατάρχες άνέγνω.

*·Ν*πολέων τψ ατρ&τηγφ Κορ&νώ-
«5-τ ι̂τόπίδον Στουδιάγχας 2ti Νοιμίρίον"
■4 ώρ* της πρωίας.

*Γίφυρ* πτίγν«τ*ι έ*1 του Βιριζίνα. Λυνβτον ν* 
κχχτκατρ&φ'φ Onb τοΰ Ονϊτγ*νατ&ϊν· Τρέξ*τι·»

Ό  Ρώσσος Αρχιστράτηγο; έδίπλωβ* τ$ 
γραμμάτιον καί τό έθηκεν «{ς τό θηλά- 
κιόν του. Είτα παρετήρησε τό τελευταίος 
τόν Μαρκελϊνον.

Κύριε, τφ είπε, θέλετε γείνει συν- 
ταγματάρχης, χ«1 θέλω τηρήσει τήν ύ- 
πόσχεσίν μου* άλλ’ εΐσΟι 6 έσχατος των

αθλίων καί προ«δώκ«τί τόν μονάρχην σαί> 
τούς συ?τρ*τιώ*ας σας καί τήν «ατρίδ* 
σας. όθεν μή προσμένετε παρ’ έμοΰ £{μ4| 
τίιν έκπλιίρωσιν χκθαρώς καί άπλώς τών 
συμφωνιών ήμώ νκαί μή έμφανιβθήτε ού* 
δέποτε ένώπιον μου.

Καί 6 στρατάρχης έφίπΐΐευσε καίάπήλθε 
μεθ’ όλοκλιΑρου το*5 στρατού του έπί τής 
δεξιάς ίχθης τοϋ Βερεζίνα, άντικρύ τής 
Χτουδιάγκας, και άνοιξε τό πδρ έπί τών 
έργων τών γεφυροποιών τοΰ στρατηγοΰ 
ΐϊβλί.
· ·  # · · * . · · * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Έν τούτοι; 6 ίππος τοΰ Σαλπιγκτοϋ, 
άφοΰ έ^ιψε μακράν αύτοΰ τό αγενές φορ- 
τίον του, κατατρώγει τίιν χιονοσκέπαστον 
πεδιάδα.

Δίς π ίπ τε ι άπηυδηκώς καί δίς έγείρεται 
καί ακολουθεί τόν δρόμον του.

Δέν είδε τόν κύριόν του έκτάδην καί 
ακίνητον έπί τής χιόνος·, ή όσμή τοϋ χυ - 
θίντος αίματος δέν έφθασε μέχρις αύτοϋ; 
Καί ό ίππος τρέχει, τρέχει άπό ^υτήρος 
πάντοτε . . . .

'11 σφαίρα τοΰ Μαρκελίνου προσέβαλε 
τόν ’Ανσέλμον μεταξύ τών δύο ώμων.

Ό  ’Ανσέλμος έπεσεν, είτα ήγέρθη έφ’ 
•Ημισυ, δπως καταρασθ^ τόν δολοφόνον 
του* είτα έπανέπεσεν αυθις.

Καί τίιν φοράν ταύτην, οΐ όφθαλμοί του 
έκλείσθησαν* ^δη δέ ιδού αύτός άφωνος 
έπί τής σκληράς χιόνος, νίτις φοινίσσεται 
διά τοΰ αίματός του.

Ό  ’Ανσέλμος είναι ·$η  νεκρός καί τό 
πνεΟμά του, κεχωρισμένον τοΰ γήινου πε- 
ρικαλύμματός του, διήλθε τό διάστημα, 
όπως έπανέλθη είς τό έδαφος τής π α - 
τρίδος;

Ή  ψυχίι τοΰ πτωχοΰ σαλπιγκτοΰ lyei 
έγκαταλίπει τό σώμά τον; 9ι μάλλον, ζών 
έτι, ^εμβάζει τόν τελίυταϊον ρεμβασμόν 
έκείνων, οιτινες, έστερημένοι ίίδη πάσης 
αίσθ^σεως, άγωνίζονται f n  κατά τοΰ ύ- 
περτάτον καί έσχάτου σφιγξίματος το ^  
θανάτου $

Ό  Ανσέλμος έπανευρ(σκ*ταΐ *{ς Κρι- 
ζενόν. . . .  εΐναι καθισμένος παρά τίιν έ- 
στίαν, έν τίί μεγάλη αιθούση τ ις  έπαύ
λεως.

Είσίν δπαντες έκε?, διότι εΤναι $  ώρα 
τοΰ δείπνου, oi σύντροφοι τών παιδικών 
τον χρόνων καί τής Win; του, καΛ 4 μπάρ-r

Β I Β  A I Ο θ  Η  Κ Γί.

μ παΆ βίν , καί 6 ’Αρμάνδος Ζουϊλλΰ, καί 
i  γελόεσα Σωσσάννη, καί ή κυρά Μαριάν- 
νη καί Φραγκίσκος 6 Μανσώτ.

Μόνη ί  Μυοννέττη εΐναι άποϋσα.
Ποΰ είναι λοιπόν;
'Οπτωχός Γκαλουμπέτ έρωτα ματαίως 

απ«ντας* ούδείς θέλει νά τώ  άποκριθ·?.
Τέλος, ή Μαριάννη κλίνει έπ’ αύτοϋ 

καί 6 Γκαλουμπέτ αισθάνεται δύο πα^έα 
δάκρυα ρέοντα έπί τοΰ προσώπου του .

Ό  ’Ανσέλμος εύρίσκετο είς τό μέρος 
αύτό τοΰ παραδόξου ρεμβασμού του, δταν 
οΐ όφθαλμοί του ήνοίχθησαν αυθις.

Αίσθημά τ ι θερμότητος τόν εΐ/εν ανα
ζωπυρώσει.

Καί δταν οί όφθαλμοί του ^νοί^θησαν 
συνάντησαν δύο οφθαλμούς προσηλωμέ
νους έπ’ αύτοϋ, δύο μεγάλου; οφθαλμού; 
πλήρεις δακρύων.

Ητον ό ίππος του, δστις τόν παρετνίρει. 
*0 ίππος του, δστις άπό πολλής ώρα; 

τόν είχε στρέψει καί έπαναστρέψει διά 
τής άπλήςτου, δστις τώ  έλειχε τάς γ ι ϊ  · 
ρας καί τό πρόσωπον.

'Ο ίππος του, δστις Ϋίρξατο νά γ ρ:με- 
τίζνι, δταν 6 πτω χός Γκαλουμπέτ ηνοιξε 
τούς όφθαλμούς.

Καί τότε, νοήμον καί πιστόν μέ/ρις ά- 
&nρου, τό ζώον, βλέπον δτι ό κύριός του 
δέν εΐναι νεκρός, φαίνεται μαντεϋον διά 
τοϋ θαυμασίου ενστίκτου αύτοΰ, δτι ε /ε ι 
ανάγκην ταχέων βοηθημάτων καί δτι, έάν 
μένη έκεϊ εξαπλωμένος έπί τής χιόνος, τό 
ψύχος μέλλει έντός ολίγου νά τόν θανα- 
τώση.

Καί επειδή ό ’Ανσέλμ ο; κατέβαλε μα- 
ταίας πρασπαθείας, όπως έγεοθνί, ό ϊππος 
καταλαμβάνει ότι 5εν θέλει ποτέ 5υνγ,θή 
ν’ άναβϊί έπί του έφιππείου, καί, άπηλπι · 
<ψ.ίνος νος φέρη τόν χύριόν του έπί τή; ρά- 
χεώς του, τόν άρπάζει £ιά τών όίόντων 
έχ τών έν^υ^άτων καί επαναλαμβάνει τόν 
^ρί(ΐοντου. (ακολουθεί)

—M f
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4  άΐτουσία σμικρύνει τά  μέτρια πάθη 
^  μεγαλύνει τά  ίσχυρά, ώς ό άνεμος δ- 
βτίς οβύνει τά  κηρία καί άνάπτει τό πδρ.

La Rochefoucauld.
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II εύτυχία τών περισσοτέρων γυναικώ* 
συνίστ αται εΐς τόν αριθμόν τών λατρευ- 
όντων αύτάς, καί ή ύπερηφάνειά των είς 
τήν αλλαγήν δσον τό δυνατόν περισσότέ- 
Ρων· R ochebrune

ό  έρως αποκτάται διά τοϋ έροιτος* έάν 
λοιπόν θΐλεις ν άγαπασαι, άγάπα πρώ
τον σΰό ίδιος. Σενέκας.

0  έρών πιστεύ:ι ο,τι φοβείται.
όβίδιο;.

Γυν-ιί τις εύφυτς μέ εΐπε γνώμην τινά, 
ήτις δύναται νά ληφΟνί ώς τό μυστικόν 
τοΰ φύλου τη ;, οτι δηλαδή: Πάσα γυνή 
λαμβάνουσα ένα ερχστήν, παρατηρεί μάλ
λον πώς φαίνεται ουτος εί; τάς άλλας 
γυναίκας ή πώ ; φαίνεται εΐς αύτήν τήν
‘&*ν. Chamfont.

Οταν ή γυνή φθάση τό τοιακοστόν 
έτος τό πρώτον πράγμα τό όποιον λη
σμονεί εΐναι ή ηλικία της, δταν φθάση τό 
τεσσαρακοστόν χάνει παντελώ; τήν μνή
μην. N inon de Lenclos.

0 -αν άγαπ? τις ή ψυχή χορεύίΐ εί; 
τούς οφθαλμού;. E unapius.

0  έρως υψώνει ή ταπεινώνει τήν ψυ
χήν άναλόγως τοϋ προσώπου δπερ τόν 
εμπνέει. Mine Elie de Beaumont

0  έρως εΐναι δέν ήξεύρω τ ί, έρχεται 
δέν γνωρίζω πόθεν καί τελειώνει αγνοώ 
πώ ;.

Ίίζ ολο)ν τών παθών ό έρως εΐναι τό 
μάλλον διαταράττον τό λογικόν, τό θέτον 
μάλλον τήν ψυχήν έν άταςία καί ποιούν 
αύτήν νά πράττη τά μεγαλείτερα λάθη. 
Τινέ; δέν εΰρίσκουσι παντελώς σχεδόν δια
φοράν μεταξύ άφρονος καί ερωτευμένου* 
διότι αί πράξεις τοϋ μέν έχουσι μεγί
στων αναλογίαν πρό; τάς τοϋ έτέρου. Καί 
άν ή παραφροτύνη ταράττη τό πνεύμα ά 
έρως ταράσσει τίιν κρίσιν καί παραλύει τά 
λογικόν. Έάν παρατηρ·/,σωμεν τούς έρών- 
τας θέλομεν ΐδεϊ, πραγματικώς, δτι 6 εΐς 
τρέφει έρωτα πρός πρόσωπον μή άξιάγκ- 
στον, καί ό άλλος μισεϊ πρόσωπον άξιον 
ν' άγαπάται* ό εΐς ευρίσκει άβχημοΐί &λτς 
εΐναι ώοαΐον, καί 6 έτερος εάρίσκ ι̂ ώρκ16ν 
τό άσχημον' δτι & μέν έχτιμ$ δ ,τ ι i i t f tx t  
νά καταφρονώ καί ό δέ καταφρονεί δ,τ» 
ώφειλε νά έκτιμ^ί. Παρατηροϋμεν δτι τινές 
τρέχουσι κατόπι τών φευγόν^ων αΰταΰς, 
άλλοι δέ τοάναντίο.ν ^εάγου«ν 
σωπχ άτινα τους &ολ«υθοϋσιν* οΐ τυφλοί



έγχεφ ίδια , τόν θάνατον τοΰ άντερ&στδή 
% τήν αυτοκτονίαν. Έχ. τής πά ρω ρ ο υ  
ταύτης μανίας άπειροι προήλθον <p0vosf 
δολοφονίαν καί άλλα τρομερά κακουργή
ματα. Έ κ  τούτου οί ποιηταί, οίτινες είκό* 
νισαν ήμίν τόν έρωτα, άρχήν του πάθους 
τούτου, παρέστησαν αύτόν παιδίον,ίνα έκ- 
φράσωσι τό άλογον τήςδιαγωγής του* τόν 
ϊζωγράφισαν έχοντα πρό των όφθαλμών 
κάλυμμα, Ινα έξηγ^σωσι τήν άποπλάνη- 
σιν έκείνων τούς όποιους ή παραφροσύνη 
αδτη κυριεύει' τφ  έδωκαν 3πλα, ινα πα- 
ραστήσωσι τά  κακά τά  όποια πράττει* 
καί,ώς είς τάς Έριννύας, τωίθεσαν δαυλόν 
είς τήν χεΐρα, ϊνα μας δώσωσι νά έννοί- 
σωμεν τό όλέθρων πΰρ ΰφ’οδ ή καρδία 
καταναλίσκεται, καί δπερ κατέστρεψε πολ- 
Χάκις οίκους, πόλεις, έπαρχίας καί έθνη ό- 
λόκληρα.

Mile de Scuderi.

Κ ατά τό δέκατον ογδοον Ιτος λατρεύω4 
μεν άνευ ένδοιασμών, κατά τό εικοστόν 
άγαπώμεν, κατά τό τριακοστόν 2κτον 
έπιθυμοΰμεν, καί κατά τό τεσσαρακοστόν 
σκεπτόμεθα.

Paul deKoc.

Τό ρ-έλλον, Ιν τφ  βίω τοϋ έρωτος, φί- 
ρει τήν ληθην τοϋ παρελθόντος.

Mm0 Sevign6.

*0 άνήρ όμιλεϊ περί τοΰ έρωτός t o u  
πρίν $ τόν αίσθανθ?), ή δέ γυνή δέν όμο- 
λογεί τόν έαυτής άφοΰ τόν άπέδειξε.

Latena.

ήθιλον έκλέξει καλλίτερα τδ ν  αφρόνων 
αύτών* ώστε, έάν τό λογικόν είναι τό μέ
γιστον τών άγαΟών, έπεται άναγκαίως 
δτι εκείνο ό'περ κάμνει ήμάς νά τό χάσω- 
μ *ν  είναι τό μέγιστον τών κακών, ϊνα κά- 
μωμεν τήν διάγνωσιν τοϋ πάθους τούτου, 
αρκεί νά παρατηρ^,σωμεν τά  αντικείμενα 
Ιξ  άν εύχαριστεΐται, έξ άν σύγκεινται οΐ 
πολυτιμότεροι αΰτοϋ θησαυροί καί έξ ών 
ή φιλοδοξία του κορέννυται. 'Εν βλέμμα, 
Ιν μειδίαμα, μία λέςις, Ιν κακοδαΐμον μ ι
αρόν έπιστόλιον, άθλία τις άκρα ταινίας 
είναι τό τέρμα ίλών τών έπιθυμιών του, 
τό άντικείμενον δλων τών ελπίδων του, 
ή αμοιβή δλων τών αγώνων καί ή πλη
ρωμή δλωντών υπηρεσιών του. Εντούτοις, 
ϊνα άποκτ·/,σϊ) τις τά μεγάλα ταϋτα α
γαθά, πρέπει νάστενάζη, πρέπει νάθοηντ,, 
πρέπει νά υποφέρω μακρόν χρόνον καί νά 
ύποφέρη μάλιστα χωρίς παράπονον' πρέ
πει νά φροντίζ·/! διηνεκώς, νά ηναι αιωνίως 
ανήσυχος, νά χάση τήν δρεξιν καί τήν ή- 
συχίαν του, νά μή όμιλοί παντελώς, νά 
μή κοιμάται καθόλου, να μή γελ$ πο
σώς, νά ηναι ώχρός καί ήλλοιωμένος, ι
σχνός, ρεμβός καί μελαγχολικός. Πρέπει 
νά παραμελνί τούς φίλους του, τά  συμ- 
φεροντά του, τήν φήμην του, δπως δοθί) 
έξ όλοκλήρου είς άντικείμενον ουτω εύά- 
ρϊστον* πρέπει νά φέρηται ώς έάν υπήρ- 
χεν Ιν μόνον πρόσωπον έπί της γής, νά 
μή βλέπιρ παρ’ αύτό μόνον, νά μή έκτιμα 
άλλο καί νά τό παρακολουθεί ώς ή σκιά τό 
σώμα* και τέλος νά κατασταθίί όχληρός, 
άφοΰ έγένετο έραστής, καί νά γίνγ μιση
τός προσπαθών νά άγαπήθ|.

’Αλλά πάντα ταΰτα δέν είναι τίποτε 
συγκρινόμενα πρός τήν ζηλοτυπίαν, ήτις 
παρακολουθεί τόν έρωτα. 'Ο αδης ^έν έ
χε ι τιμωρίαν αρκετά σκληράν ϊνα τήν 
συγκρίνωμεν πρός τό λυσώδες τοΰτο π ά 
θος, οπερ παραφέρει τήν ψυχήν, ταράτ- 
τει τό λογικόν, ασθενεί τάς αισθήσεις, 
έπικαλεΐται άνύπαρκα φαντάσματα, Απο
λαμβάνει τά  ψεύδη ώς άληθείας καί τά  
δνειρα ώς πραγματικά ίντα . Ή  ζηλο
τυπία τρέφεται μέ φάρμακον, αδτη δέ 
τρέφει τήν υπ* αύτής κυρκυμένην ψυν^ν. 
Είναι έκ τών δφεων έκείνων, οίτινες αά- 
κνουσι τούς γεννήτορας των. ΑΙ γλυκύ- 
τεραι αύτής ονειρώξεις έχουσιν άντικεί 
μενον κρημνούς καί σχοινιά, φάρμακα καί

Αύσις τοΰ έν τ φ  προηγουμένφ φύλλω 

Αινίγματος.
Βον,Ιή, BoJlijj OvAii, Βοή·
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