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(Συνέχει* χα ι τέλ ίς.)

ΚατεσκευάσΟησαν λοιπον έθνικαί οδοί 
το δλον 461 χιλιομέτρων τ?> πλεΐστον έπί 
χωράς ίρεινης έκτος τω ν δπο κατασκευήν 
ευρισκομένων. Βεβαίως άναλόγως τοϋ χρό
νου των 36 ετών εΐσιν ανεπαρκείς, άλλ 
επειδή Ισχυρά έγένετο η ώθησις, είναι π ι-  
Οανώτατον δ τ ι έντος δεκαετίας το σύμ
πλεγμα τω ν της κατηγορίας ταύτης οδών 
θέλει περαιωθη. ’Απόδειξις δτι ή ελπίς αΰτη 
δεν είναι χιμαιρική, είναι η κ α τ’ετος αυξουσα 
δαπάνη επί των χορηγουμένων προς τοΰτο 
^ιστωσεων καί προ πάντοίν άπο του έτους 
 ̂856 . Τά ποσά ττ,ς δαπάνης ταύτης εισι,

διά τ6 Ιτος < 8 3 6 .................  Δρ. 4 6 ,3 9 6
» 1 8 5 7 .................. * 6 5 ,8 3 7

[ΠΛΡΦΕΝϋΚ— ΕΤ0 5  Λ ·.]

διά το ετος 1 8 5 8 ................  Μ 1 5 6 ,4 8 3
» 1 8 5 9 .................  » 2 5 3 ,6 5 5
> 1 8 6 0 ................... - »  2 4 9 ,4 5 8
» 1 8 6 1 .................  » 3 5 7 ,1 7 1
Β 1 8 6 2 .................  » 4 0 8 ,7 6 9
η 1 8 6 3 .................  » 9 3 ,2 6 5
β  1 8 6 4 ................. » 1 6 6 ,4 2 8
β 1 8 6 5 ................. » 3 6 7 ,4 6 2
β 1 8 6 6 ................. » 2 8 9 ,8 9 5
β  1 8 6 7 ................. » 1 5 6 ,8 0 8
β  1 8 6 8 ................. » 3 1 4 ,2 7 5

ΓΗ έτησία δαπάνη ^λαττώ θη  άπο τοϋ 
έτους 1 8 6 2  ένεκα τώ ν συμβάντων καί 
τών οικονομικών δυσ^ερειών τών εφεπομε- 
νων τη  τ^ώ σει τοϋ Οθωνος, αλλ εχω 
δι’ έλπίδος δ τ ι η κατάστασις αυτη τών 
πραγμάτοιν, οοειλομένη ωσαύτως εις την 
σημαντικην έλάττοισιν την γενομενην επ', 
τοϋ εγγείου φόρου, εσεται πρόσκαιρος, και 
δτι τά  δημόσια έργα θέλουσι προ πάντω ν
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βελτιωθή έκ τής προσεχούς έπανορθώσεως 
τώ ν οικονομικών τοΰ τόπου.

Οπως μ ή παραλείψω μηοεν προστίθημι 
δ τ ι τά  άνοιτέρω σημειωθέντα ποσά παρι- 
στώσι μόνον τάς δαπάνας τάς υπέρ των 
τεχνικώ ν έργων, τω ν [/.όνων έπιβαρυνόντων 
το  όημόσιον ταμεΐον" ώς προς τά  άλλα 
επ ί τω ν οδών εργα, τα ΰ τα  έκτελοΰνται 
αμέσως υπο των κατοίκων τω ν δήμων 
τώ ν συγκροτούντων τάς επαρχίας δ ι’ ών 
διήκουσιν.

Προκειμένου περί οικοδομημάτων, μικρόν 
δυστυχώς ποιήσομαι λόγον, καί πάλιν εις 
μηδέν θέλω καταλήξει, εάν τ ις  παραβάλλτ} 
αυτά  προς τά  τής γείτονος χώρας.

Τά δαπανηθέντα ποσά προς κατασκευήν 
ευαρίθμων στρατώνων έν Ν αυπλίω , έν Με- 
σολογγίω , έν Αθήναις καί προ πάντο>ν 
επί τών μεθορίίον, προς έποπτείαν, έφ οσον 
υπάρχει δυνατόν, τών ληστών τώ ν δ ια ι- 
τωμέν&^ν έν τή  γε ίτονι χώ ρα, προς οίκοδό- 
μησιν τριών στρατιωτικών νοσοκομείων, 
τριών υπουργείων καί διαφόρων άλλίον ο ι
κοδομών ήττονος αξίας, οΰύόλως ίσοφαρί- 
ζουσι βέβαια τοΐς άναλωθεϊσι δι Ιν μόνον 
έκ τώ ν πολυαρίθμων καί μεγαλοπρεπών 
ανακτόρων άπερ, εστιν δτε, έγείρουσιν οί 
Σουλτάνοι έπί τών μαγευτικών ακτών του 
Βοσπόοου, δποις καθηδυνωσι την ανίαν 
αύτών, ή χαριζόμενοι εις θελκτικήν τινα  
φρενοτροπίαν.

Εσεταί μοι έν τούτοις έπιτετραμμένον 
νά ποιήσω μνείαν μετά  τίνος μεγαλοφρο- 
σύνης πολυαρίθμιον αγαθοεργών καί εκπα ι
δευτικών δημοσίων κατασ τημάτω ν, έν Α- 
θήναις άνηγερμένων είτε παρ ευπορούν π ο 
λιτώ ν έμπνεομένων έκ τοϋ θείου πνεύμα
τος τή ς  χριστιανικής συν αδελφότητος ώς 
καί έκ τοϋ έπ ίσης θείου του π α τρ ιω τι
σμού, είτε διά συνεισφορών άποβλεπουσών 
εις την πραγματοποίησιν σκοποϋτινος έςα ι- 
ρέτως έθνικοϋ, ώς φερ είπεϊν το  Π ανεπι- 
στημιον. .

1 Τ ά  ζ ν τ τ , Ί . ζ τ ζ  τα ΰ τα  ε ίΛ  κ α τά  τά ξ ιν  ί ρ -  
χ ϊΐό τ τ ,τ ο ς , τό Π ανεπιατηα'.ον, ή Ρ ιζχ ρ ε ιο ς  ο χο λιί, 
τ'ο ’ Α ρσάχιον, τό Σ χολεΐον τώ ν τ:χν ώ ν  τώ ν συζύγω ν 
Χ 2 τ ζ ^  Κ ώ σ τα  ύπ'-ρ τώ ν ά^ ένω ν^ ρφ α νώ ν, το Ο ρφ α- 
νοτροφεΐον, το Ο ιθ α / .α ’.ατοεΤον, τ ’ο ΠολυτεχνεΤον τοϋ 
Σ το υ ρ ν ά ρ ι, τό Μουσεϊον -οϊ> Βερναρδάχη, τ ’ο Αστερο- 
σχουεϊον τοΰ f ix p iv c ;  Σ ίνα  κα ι ϊ) ’ Ai'.xSr.jux τοϋ αύτοΰ.

Προπάντων δμως άπαριθμών τούς βελ- 
τιω θέντας αρχαίους λιμένας, τούς έν τώ  
βελτιοΰσθαι όντας καί τούς κ α τα σ κ ευ α σ 
μένους άπο τοΰ 4 8 3 5 , ένθα ουδέποτε 
τοιοΰτοι υπήρξαν, χρώμαι οΰτως εϊπεΐν τής 
άνταποδόσεως, επειδή έν τούτοι γίνετα ι 
πρόδηλος καί καταφανής ή μεγαλοφυί'α 
τοϋ έλληνικοΰ έθνους, ού αί μικρότεραι 
ναυτικαί πόλεις εκουσίως υποβάλλονται 
εις βαρυτάτους φόρους, δπως έπαρκέσωσι 
τα ΐς έκ τώ ν τοιούτων έργων άπα ιτουμέ- 
ναις δαπάναις.

’Επειδή δε οί λόγοι μου δύνανται νά 
φανώσιν υπερβολικοί εις τινας έκ τώ ν μ ελ 
λόντων νά μοί παρέξοισι την τιμήν τοΰ 
διεξελθεϊν τά ς  γραμμάς τα ύ τα ς , έπ ιτρα - 
πή τω  μοι 'ίνα διά βραχέων μνημονεύσω τών 
ήδη συν τετελεσμένων ναυτικών έργων και 
τώ ν νϋν κατασκευαζομένων, δπως οί οπα
δοί τοΰ συστήματος τοΰ Αγίου Θωμα δυ- 
νηθώσιν ΐνα  λάβωσιν άμεσον γνώσtv τής 
άληθείας τώ ν άναφερομένων ένταΰθα γ ε 
γονότων καί άποδώσωσι δικαιοσύνην προς 
δν οφείλεται.

’Α ρχαίοι λιμένες  έν τω βελτιοϋσθαι 
και νέοι έν τω κατασκευάζεσθαι.

Α ιμ η ν  τοΰ Πειραιώς. Ινατεσκεύασαν το  
μεγαλείτερον μέρος τής προκυμαίας πέριξ 
τοΰ λιμένος τούτου, έςακολουθοΰσι δε την  
εργασίαν ταύτην ώς καί την τοϋ καθαρι
σμού του. Το βορειοανατολικήν μέρος το  
μή προσιτον εις τάς λέμβους, έκαθαρίσθη, 
άνεσκάφη καί έξε/ώ θη έκ πολλής ποσό
τητας μεγάλων τετραπέδων λίθων. Περι- 
πλέον κατέναντι τοΰ στομίου τοΰ λιμένος 
εις άπόστασιν 1 ναυτικοϋ μιλλίου, έπί 
τής νησίδος τή ; Μ υταλείας ώκοδόμησαν 
ποικιλόφωτον φάρον 4 r‘« κλάσεως.

Λ ιμ ην  τών Σπετσών. Προ ένος έτους 
ηρςαντο τοΰ καθαρισμού τοΰ λιμένος τού
του, έν ώ μ ετά  στενοχώριας ναυλοχεΐ το  
ναυτικόν τής νήσου ταύτης τής σημαντι- 
κω τά τη ς μετά  την Σΰρον. Δεκατέσσαρχ 
σκάφη έγκαταλελειμμένα καί ίλύος πεπ λη - 
ρωμένα, ένδοξα λείψανα τοΰ υπερ ανεξαρ
τησίας πολέμου, άνειλκύσθησαν εν προς εν.

yiia'qy τοϋ Ναυχ.Ιίον. Κατεσκεύασαν 
μέγα  μέρος τής προκυμαίας τής πόλεω;
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ταύτης, ή ; δ λ,ιμην είναι το σημεϊον όθεν 
τελείτα ι ή εισαγωγή των προϊόντων τη ; 
’Αργολίδα;.

Λ ιμ ην τής Κορώνης. Η μικρά πόλις 
τής Κορώνη;, κείμενη επί τής νοτιοδυτι
κής πλευράς τοΰ Μεσσηνιακοΰ κόλπου είναι 
τόπος ζωνφ&ς έξαγωγής διαφόρων προϊόν
των, και προ πάντοιν τοΰ ελαίου όπερ 
παράγει ή ωραία μεσημβρινή πεδιάς τής 
δμωνύμου επαρχίας. Η άνοικοδόμησις τ ι ς  
αρχαίας προκυμαίας αί στίβοι τής οποίας 
μαρτυροΰσι το σχήμα και την διεύθυνσιν 
άδτϋς, άρξαμένη προ δύο ετώ ν, ελαβεν 
επιτυχή ώθησιν.

Λ ιμ ήν τής Κυπαρισσίας. Ο λιμήν ού- 
τος κατεσκευάσθη έκ καινής κάτω θι τής 
ομωνύμου πόλεως και εσται τόπος εξαγω
γής πλουσίων και πολυειδών προϊόντων 
τοΰ μέρους τούτου τής δυσμικής πλευρδς 
τής Πελοποννήσου. Η βυθοστοιβής προκυ
μαία, ης ή κατασκευή ή ρ ξα το τό  θέρος τοΰ 
<865, προεξετάθη κατά  30 μέτρα έν τη  
θαλάσση και προφυλάττειήδηέκτώ νάνέμω ν 
τοΰ πέλαγους τά  άκτοπλοοΰντα σκάφη.

Λ ιμήν τοΰ Καταχό.Ιον. Ο λιμήν οϋ- 
τος ού ή έν τω  δμωνύμω κόλπω κ α τα 
σκευή χρονολογείται άπό τοΰ 1 8 6 7  προώ- 
ρισται κυρίως ώς καταφύγιον εις τά' πλο ία  
τά  μηδόλως άπαντω ντα  τοιοϋτον έκ Π α- 
τ^(5ν μέχρι Πύλου, ήτοι καθ απαν τό μή- 
sio; τής δυτικής πλευράς τής Πελοποννή- 
σου. Η προκυμαία έκ δυσμών προς άνα- 
τολάς καθή'/.ουσα έφθασεν ήδη εις μήκος 
300 μέτρων καί βάθος 11 κα τά  το άκρον 
άιιτής. Εν αύτώ διατελοΰσιν εντελώς υπή
νεμα τά  τε  ιστιοφόρα σκάφη και τά  ατμό
πλοια τά  άποστελλόμενα προς φόρτωσιν 
τής Κορινθιακής σταφίδος, τών ο’ίνων, οι
νοπνευμάτων κλπ.

Λιμην· της Κ ν.ΙΙήνης. Ο λιμην οϋτος 
κατεσκευάσθη ώσαύτως έκ -νέου πλησίον 
τ'οΟ καταχ&>θέντος λιμένος τής Γλαρέν- 

τοσοΰτον έπισήμόυ κα τά  τόν με- 
σαιώνα. Ηδη τά  σκάφη ών -η καθίζησι; 
δεν υπερβαίνει 3 μέτρα, έξασφαλ^ίζ^νται 
όπισθεν τής προκυμαίας έκ τω ν άπαρκτίων 
ανέμων και δέχονται φορτία έκ Κορινθια
κοί σταφίδος, ερίων, καννάβιος, δημητρια
κών καρπών κλπ.

Λ ιμ ην  τών Γιατρών. ΓΗ πόλ,ις αύτη, ή 
έμπορικωτάτη τώ ν άνά την Πελοπόννησον, 
κείμενη sic τό βάθος τοΰ ομωνύμου κόλ
που και εις τό στόμιον του Κορινθιακού 
τ,ν άλλοτε αλίμενος. Πρός σχηματισμόν δε 
λιμένος, κατεσκεύασαν πρόχω μα προμο- 
λοϋν ήδη εις μήκος 3 5 0  μέτροιν, και β α 
θύ κατά  8 περί το  τέλος. Ε πί τής άκρας 
αϋτοΰ, υψοΰται φάρος 4Τ|ζ κλάσεως ού αν 
λάμψεις δεικνύουσι τοΐς ναυτιλλομένοις τό  
άγκυροβόλιον καί τον λιμένα απερ, ανεύ 
τοΰ δδηγοΰ τούτου, δυσκόλως άνακαλιύ- 
π τοντα ι έν καιρώ νυκτος ζοφεοας και 
θυελλώδους.

Λ ιμ ην τής Νιας Κορίνθον. Η Νέα Κό
ρινθο; κτισθεϊσα παρά τάς δχθας τής θα
λάσσης κάτω θι τήζ αρχαίας, πρός την άν«- 
τολικην άκραν τοΰ κόλπου και τής δμω- 
νύμου ωραίας πεδιάδος, θά έβλεπε δε- 
σμευομένν,ν τήν' τε  άνάπτυξιν και το μέλ
λον αύτής ~έάν μ ή έπεκληροΰτο λιμένα 
τινά. Η κατασκευή μιας προκυμαίας εξα
κολουθεί, καί ήδη τά  πλοία  ευρίσκουν κα- 
ταφύγιόν τ ι  οπέρ θά παύσϊ) νά τ,ναι επ ι
σφαλές, πιθανώς περί την λήζίν  τοΰ προ- 
σεχοΰς έτους.

Λ ιμ ην τής Σύρον. Τό διαμέτακομι στ ι-  
κόν έμπόριον τό συστηθεν καί βαθμηδόν 
άναπτυχθεν έν Σύρω, ένεκα τή ς  θέσεως 
τής νή,σού επί τής γραμμής άκολου- 
θοΰσι τά  έκ τής δυτικής Εύρώπης εις 
Κωνσταντινούπολιν καί Εύξεινον ταξεί'- 
δεύοντα πλοία  κα ί τ  άνάπ'αλιν, ένηργεϊτο 
άπό του 1 8 5 0  έν πολλή στενοχώρια έντός 
τοΰ λιμένος της. *Η έκτοτε έπιχει^ισθεϊσκ 
έττέκ,τασις αύτοΰ επισπεύδεται μ ε τ  επ ιτυ 
χ ία ς  κ ατά  τό  μάλλ.ον καί μάλλον έπ α ι- 
σθτ,τη εις τό  εμπορικόν της 'Ελλ,άδός ναυ
τικόν ού ή Σΰρος τυγχάνει δ κυριώτερός 
θαλάσσιος σταθμό-ς.

Λ ιμ ην τής 'Άνδρου. Ο δήμος Ανδρου 
δ κατέ^6>ν ήδη περί τ ά  τριάκοντα πλοία , 
/ω ρη τικότη τος 3 0 0  καί περιπλέον τόννων, 
σκοπών ΐνα  προ'Φύλάξγ; αυτά έν -τώ όρμοι 
τής νήσου εκ τών ά~α.ρκτί(ον άνέμων,- έπέ- 
χείρησε την κατασκευήν προχ'ώματο’ς. Δυ
στυχώς όμως ί  δρμ ΐ τών έξεγεΐpriji'iVMV 
υπό τών άνέμων τούτών κυμάτω ν κ ά ν τ ά  
φθοροποιά επί τώ ν έκτελέσθέντων έργων
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Α ποτελέσματα αυτών, κατέστησαν προ
βληματικήν τήν επ ιτυχίαν τής έπ ιχειρή- 
σεως μέχρι τοϋδε.

Φάρος 47)5 κλάσεως κατεσκευάσΟη επί 
τής βορειοανατολικής ακρας τής αυτής 
νήσου όπως δεικνύ1/1 τοΐς πλέουσιν εκ τής 
Δύσεως εις τήν Κ ω νσταντινούπολή καί 
άντιστρόφως τον μεταξύ τής νήσου ταύτης 
καί τής Εύβοιας πορθμόν. Αί πολυάριθμοι 
καταστροφαί αί συμβασαι αυτόθι καθ έκα
στον χε ιμώ να , έπέβαλλον εις τήν Ε λλη
νικήν Κυβερνησιν διεθνή υποχρέο)σιν έκ- 
πληρωθεΐσαν μετά  λίαν άφιλοκερδοϋς σπου
δής. ’Εκ παραπλήσιας προνοίας, κ α τε- 
σκεύασε φάρον ^  κλάσεως έπί τής νή
σου Ζέας, κείμενης εις το  στόμιον τοϋ 
πορθμοϋ.

Λ ιμ ψ · τοΰ Σταύρον i r  rfj νήσω Τ/μ·ω. 
'Η  ώς έκ τής κατασκευής προκυμαίας βελ- 
τίω σις τοΰ λιμένος τούτου, έπεχειρίσθη ό
πω ς παρέχγ] καταφύγιον εΰρυχωρότερον 
καί άσφαλέστερον κατά  τώ ν πελάγιων 
ανέμων εις τά  σκάφη τά  άγκυροβολοϋντα 
πλησίον αύτοϋ έν τώ  άνοικτώ όρμω τοϋ 
Αγίου Νικολάου, πρωτευούσης τοϋ τόπου.

Aiy.T\r τής Νάζου. Η νήσος Νάξος, το - 
σοϋτον εύφορος καί πλουσία εις σμυριδΐτιν 
γην , στερείται πάντη  λιμένος φυσικοϋ. Ο 
υπό τώ ν αρχαίων Ελλήνων κατασκευα- 
οθείς τεχνικός λιμήν, κα τά  μέρος κ α τα 
στραφείς καί καταχω θείς, άνασκευάζεται 
άπό τινων ετών επί εϋρυτέρου χώρου.

Λ ίμ ην  τής Θήρας. Ο λιμήν τής νήσου 
Θήρας, τοσοϋτον ευφόρου εις οίνους ονομα
στούς, ήν ατελής διά τήν άνέφικτον πρός 
άγκυροβόλησιν πολυβάθειάν του, ώς εκ τής 
οποίας τά  πλοία  ήναγκάζοντο νά προσ- 
δέωνται έπί τών παρόχθιων βράχων. Ιΐρός 
διόρθωσιν τής τοιαύτης καταστάσεω ς, κα- 
τεσκεύασαν λιθοκτίστους στύλους προσδέ- 
σεως. ’Εάν Θεοϋ εύδοκοϋντος, οί πρόσφα
το ι υπόγειοι συγκλονισμοί άνυψώσωσι τον 
θαλάσσιον πυθμένα μεταξύ τής νησίδος 
Καϋμένης καί τής νήσου Θήρας, τά  συντε- 
λεσθέντα έργα καί τά  προσχεδιασθέντα 
υπέρ τής βελτιώσεως τοϋ έν λόγω λιμένος 
θέλουσι κ ατασ τή  ανωφελή.

Aijtr\r τής Χα.Ιχ'.δος. Τοϋ Εύρίπου, 
τοϋ διαχωρίζοντος τούς δύο λιμένας τής

πρωτευούσης ταύτης τής Εΰβοίας, οντος 
κεχωσμένου, ίσως άπό τοϋ πολέμου τής 
Πελοποννήσου, τά  σκάφη ών ή καθίζησις 
υπερβάλλει 1 μέτρον δεν ήδύναντο νά 
διαπλεύσωσιν έκ τοϋ ενός έπί τον άλλον 
λιμένα , ήνανκάζοντο δέ νά περιπλέωσι τήν 
νήσον, τοϋθ όπερ καί χρόνου πολλοϋ έδεΐ- 
το , καν δαπάνης πολλής καί κινδύνων π α ' 
ραίτιον ήν μάλιστα  δε εις τά  άκτοπλο- 
οϋντα σκάφη.

Πρός θεραπείαν τοϋ κακοϋ τούτου τοϋ 
λίαν επιζήμιου ε:ς τ.ό ζωηρόν κατά  τά  
μέρη τα ϋ τα  έμπόριον έπεχείρηοχν νά ά -  
νευρύνωσι κατά  21 ι/·2 μέτρα καί βαθύ- 
νωσι κατά  6 τον περίφημον τοϋτον πορθ
μόν έφ ού κατεσκευάσθη κινητή γέφυρα, 
όπως μή όιακοπϊί ή συγκοινωνία τής νή
σου μετά  τής Βοιωτίας. Η σημαντική αυ
τή  εργασία περί τήν έκτέλεσιν τής οποίας 
παρουσιάσθησαν μεγάλαι δυσκολίαι .άπτρ- 
τησε δαπάνην 9 5 2 ,0 0 0  δοαχ. (8 5 0 ,0 0 0  
φράγκων.)

Οπως έτι μάλλον καταδείξω  τήν σπου- 
δα ιότη τα  ·?,ν οϊ παράλιοι δήμοι άποδίδου- 
σιν εις τήν βελτίωσιν τώ ν λιμένων αυτών, 
καί τον ζήλον μεθ’ οϋ έξακολουθοϋσι τήν 
έκτέλεσίν τη ς , θέλω ποιήσει μνείαν καί 
τοϋ εξής γεγονότος. Η Κυβέρνησις θέλου- 
σα νά άποφύγν) τήν επανειλημμένων π α -  
ρουσίασιν όμοιοτύπων νομοσχεδίων έπί τοϋ 
θέματος τούτου, περιεβλήθη τήν εξουσίαν 
διά γενικοϋ νόμου τοϋ διενεργειν διά βασι- 
λικοϋ δ ια τά γμ α τος τήν εγκρισιν τών απο
φάσεων τώ ν δημοτικών συμβουλίων τώ ν 
υποβαλλομένων εις τήν καταβολήν δικαι
ωμάτων τινών εισαγωγής, εξαγωγής και 
άγκυροβολίου κ τλ . ών ό άνώ τατος όρος 
ώρίσθη υπό τοϋ ρηθέντος νόμου. Δημοσι- 
ευθέντος τοϋ νόμου τούτου έν τή  έπισήμω 
έφημερίδι, τήν 10 Ιανουαρίου 1 8 6 6 , καί 
γνωστοποιηθέντος μετά  τινα  χρόνον δι εγ
κυκλίου τοϋ 1'πουργοϋ τών Εσωτερικών 
εις τούς δήμους, 15  έξ αυτών, 6 τοϋ Γ α - 
λαξειδίου, τ ή ; Ν αυπάκτου, τώ ν Καλαμών, 
τοϋ Κορθίου, τή ; Αϊγίνης, τών Φαλάρων, 
τής Πυλάρου, τής Κύμης,τής Κερκύρας, τής
Κραναίας κλπ . Ισπευσαν. όπο^ς έξαιτήσων- 

> » - , > > ~ τα ι την εγκρισιν των αποφασεων οι ων
υπεβάλλοντο έκουσίως εις έκτακτον φορο
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λογίαν, προς έκπορισμόν τών αναγκαίων 
χρημάτων εις τον καθαρισμόν τών λ ιμέ
νων αυτών, οΐτινες ουδέποτε ίσως άπό 
καταβολής κόσμου έκαθαρίσθησαν.

Ιδού λοιπόν Sv μικρόν έθνος, ή μάλλον 
πυρήν έθνους, ή άρχή μεγάλου έργου, ώς 
έκλήθη παρά τοϋ Γυιζότου, οΰ δ πληθυ
σμός μόλις υπερβάλλει τοϋ εκατομμυρίου, 
εν ώ 29  δήμοι υπεβλήθησαν εκουσίως εις 
έκτακτον ©ορολογίαν, προς προμήθειαν 
τώ ν  δαπανηρών μέσων τώ ν άναγκαίων εις 
την βελτίωσιν τώ ν λιμένων των η εις κα
τασκευήν νέων.

Αυτή ή βιομηχανία, η κ ατά  την τάξιν 
τών έπιμαρτυρούντων την πρόοδον πρά
ξεων τά  έσ χατα  <ρέρουσα, ή βιομηχανία η 
βοηθουμένη υπό τώ ν έντελεστάτων έλα- 
τήρων δέν υστερίζει έν Ελλάδι, άφοϋ η δη 
υπάρχουσιν έν αϋτη 28  μηχαναί μόνιμοι 
και ατμοκίνητοι, έξ ών 8 εν Σύρω, 10 έν 
Πειραιεΐ, 3  έν Πάτραις, 4 έν Κ αλάμαις, I 
έν ’Αθήναις, 4 έν ’Ηλιδι και 1 έν Σ τυλίδ ι, 
εϊ{ το βάθος τοϋ Μαλιακοϋ κόλπου και 
τρεις λεύγας μακράν τών συνόρων έκεϊθεν 
τών οποίων αρχετα ι η νεκρική σιγή και ή 
γαλήνη της δουλείας. Τίς π ο τ ’ ήθελεν εί- 
πεΐ, έν ετει 1 8 2 1 , ότι τινά  ετη βραδύτε- 
ρον τά  προϊόντα τών άξιολόγων βυρσοδε
ψείων τών ίδρυθέντων έν τη  κάτω  πό - 
λει τής Σύρου, ήθελον έπιζητεΐσθαι καί 
προτιμάσθαι άνά πασαν την Ανατολήν ; 
Τίς ήθελεν ε ίπεΤ οτι έν το ις κόλ^ποις τής 
μηδόλως ύπαρχούσης πόλεως ταύτης, ήθε
λε συστηθή μεγάλη άτμοπλοϊκή εταιρία 
και ήθελον έγκαταστή  πρόξενοι απάντων 
σχεδόν τών πεπολιτισμένων έθνών ; Το 
θαϋμα τοϋτο ελαβε χώραν παρομοίως και 
εν Πάτραις' άλλ έκεΐ τουλάχιστον υπήρχε 
φαίνόμενόν τ ι  πόλεως, σκιά τ ις  έμπορίου 
και τρεις προξενικοί πράκτορες.

Επί τέλους ώς υστάτην ενδειξιν τής 
καταπληκτικής άναπτύξεως ήν έλαβε το 
εμπορικόν ναυτικόν της "Ελλάδος, προσθέ- 
βωμεν τοΐς είρημένοις ότι ύπάρχουσιν εν 
ενεργεία 31 άσφαλιστικαί έταιρίαι, έξ ών 
Μ  έν Σύρω, έχουσαι κεφάλαιον 6 Ικα το μ - 
μυζίων, 10 έν Π άτραις, 3 έν ’Αθήναις, 4 
έν Υδρα.

Ανακεφαλαιών τις τά Ανωτέρω άπαριθ-

μηθέντα όπως απόδειξή ότι ή Ε λ λ ά ς  δεν 
ύπελείφθη στάσιμος έν τΐτ όόώ τής προό
δου, ευρίσκει"

2 3  πόλεις καταστραφείσας διαρκοϋν- 
τος τοϋ πολέμου και έκ καινής κα - 
τασκευασθείσας έπί ττι βάσει δ ια 
γραμμάτω ν είδικώς συνταχθέντων.

10 πόλεις νέας οίκοδομηθείσας έπί. ορο
θεσίων αρχαίων πόλεων έξαφανι- 
σθεισών, ή έπί νέων καί έκλελεγμέ- 
νων τοποθεσιών. -·. αλ ·>.; :χ.χ

5 0 0 0  έμπορικά πλοία , περιάγ&ντα .πή»
ελληνικήν, σημαίαν έν πασι το ϊςλ ι.-  
μέσι τής Μεσογείου. . Λ : . .<■■■>

4 6 0  χιλ ιόμετρα κατεσκευασμένων .εθνι
κών όδών.. . ; ΙΤ Τ  S V O T J 3 Y  V O Y O jJ  ν&τ 

4 6 λιμένας έν τφ : βελτιαΰρθαίνίοεν ντίό» 
κατασκευάζεσθαι,’ τον Είί^ιπον-πε* 
πλατυμένον καί κατεστημένο? π λ ώ ί-  
μον. »··· '!  ;svs νό

Μητρόπολιν έκ 4 5 ,0 0 0  κατοίκων ή-ης/Τα
χέω ς θέλει καταστή  μία  έκ τώ ν  
ώραίων πόλεων δι ας σεμνύνεται ή 

• Μεσόγειος.
Προϋπολογισμόν τετραπλασιασθεισών προ

σόδων, : ί ..
Καί πληθυσμόν διπλασιασθέντα. c.V.w'r;

Τό ευρωπαϊκόν εκείνο έθνος τό .ποντη 
σαν βέλτερα, έν ϊσω χρονω και προ. .πάν
τω ν έκ τοϋ μηδενός, βαλέτω  τόνιλίθο·» 
κατά  τής Ελλάδος. ν :  ;.νι·),.

Ουδόλως αρκεί νά ηναί τ ις  πολ ιτυώ ^  
άνήρ ή έξοχος διπλω μάτης όπως κρίννι rrijv 
χώραν ταύτην άμερολήπτως, όπως κ α τα - 
δικάση !ή κηρύξη αυτήν άθώαν, δέον πρα 
πάντω ν νά έπ ίσ τα τα ι τήν κατάστασιν τέν 
V) εύρίσκετο έν ετει 4 8 3 3 , ενί λόγω, δέον 
νά ϊ'/Ί) γνώσιν τής δδοϋ ήν διέτρεξεν..· γΓτμ> 
τήν έποψιν τών έκφερομένων έπ αυ-τής 
κρίσεοιν, ομολογητέον ότι ή Ελλάς έπί 
πάσ ι κακοδαιμονεΐ, έπειδή έάν μέν ο ίέ π ι-  
σκεπτόμενοι αυτήν προέρχωνται έκ :τίις 
δυτικής Ευρώπης τήν συγκρίνουσι πάνυ 
άφελώς προς τά ς  χώρας ας κατέλ<πον, 
προς τήν ’Α γγλίαν, τήν Γαλλίαν, τή ν  Ι 
ταλ ίαν, προς τά ς αρχαίας τα ύ τα ς χώρας 
ών ό πρώτος πολιτισμός ανατρέχει σχεδόν 
εις τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως" 
έάν δέ προσέρχωνται έκ τοϋ αντιθέτου μέ
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ρους, ήτοι έκ τής νέας ταύτης Βαβυλώ
νας, μετά  φαντασίας συνηρπασμένης είσέτι 
έκ τοΰ σεσωρευμένου έν αΰτή πλούτου δα· 
πάναις τοΰ δυστυχοΰ; ραγΙα, έκ. τώ ν γοή 
τρων τοΰ Βοσπόρου, έκ της αύτοκρατορι- 
κή ; μεγαλοπρεπείας καί μεγαλοδωρίας των 
Σουλτάνων, ρίπτουσι βλέμμα ρεμβον έπί 
τής π τω χή ς 'Ελλάδος, ευδοκοϋσι, παίον- 
τ ε ;  τούς ώμους της θω πευτικώ ;, νά άπευ- 
θύνωσιν αυτή  ευμενείς τ ινα ; λέςεις αμα τε 
καί μομφάς έπί τή  μικροί. προόδω τη ς , έπί 
τ ΐί έλλείψει τώ ν οδών, τών ούσών κ α τ ’ αυ
το ύ ; άλάνθαστον τής προόδου οημεΐον, 
συνιστώσι προ πάντω ν αυτή ΐνα ή φρόνι
μος καί πλήρης ευσεβών περιποιήσεων προς 
την έξοχον γείτονά της καί έξακολουθοϋσι 
τήν δδον ζύτώ ν. Τοιαύτη υπήρξεν η γλώσ 
«γ« τοΰ Λάρδου 'Ρεδκλίφ , έν έτει Ί 8 4 8 , 
το ιαύτη  ήν καί ή τοΰ Μαρκίωνος Μουτιε, 
έν έτει 4 8 6 6 .

Κ ατά τώ ν τολμηρών τούτων κρίσεων, 
ηθελον, έν τή θέσει τής Ελλάδος, ποιήσει 
εκκλησιν, εις ταπεινοτέρας μέν, ά λλ ’ ή τ -  
τον προκατειλημμένα; μαρτυρίας’ ηθελον 
ποιήσει εκκλησιν εις τά  έπ ιζώ ντα  μέλη 
τής έπιστημονικής αποστολής τής Πελο- 
ποννήσου, είς τύν Κ. Βιρλε ’Αοΰ, όστις 
δ ιά  τής Προσφάτου δημοσιεύσεως συνοπτι
κής πραγματείας έπ ί τώ ν ήφαιστίων έκ- 
ρήξεων τής Θήρας εδωκεν ισχυρόν σημεΐον 
ζω ής εις τούς διακεκριμένους μηχανικούς 
γεωγράφους, Κ.Κ. Πεΰτιε καί Βαβλαί, τούς 
■διατρέςαντας, βήμα προς βήμα, τήν 'Ε λ 
λά δ α  καί υπο τά ς  δ ιαταγάς τώ ν οποίων, 
υπηρετών ώς δόκιμος τοΰ μηχανικοΰ, έτυχον 
επωφελοΰς έν πολλοΐς ευκαιρίας, δπως γνω 
ρίσω τήν αληθή κατάστασιν τής 'Ελλάδος 
έν ετει 1 8 2 9 , ήτοι τήν έπαύριον τής έξώ- 
«εως τοΰ ΐβρα'ίμ Πασσα.

Ηθελον ποιήσει εκκλησιν εις τούς γεν
ναίους άνδρας τοΰ σώματος τής γαλλικής 
έκστρατείας ήτις άπεκάθηρε τήν δυστυχή 
ταύτην χώραν έκ τοΰ βαρβάρου εκείνου τοϋ 
καταστρέφοντος τ ά  δένδρα, άτε δή υ.ή 
ευρίσκοντος πλέον ανθρώπους ΐνα  φονεύιρ, 
τέκνα καί γυναίκας ΐνα  άπάγνι εις δουλείαν.

Ηθελον ετ>. ποιήσει εκκλησιν είς τούς 
ΚΚ. δ ιπ λ ώ μ α τα ;, τον Βαρώνα Φορ 'Ρουεν, 
πρεσβευτήν τής Γαλλίας, τον Κόμητα Hot—

νίν, πρεσβευτήν τής 'Ροισίας, είς τον θα- 
νόντα Σίρ Εδ. Λάϋον, τον συνοδεύσαντα 
τον βασιλέα Οθωνα είς Ελλάδα καί έν 
αυτή διαμείναντα ώς πρεσβευτήν τή ς  Α γ
γλ ίας, άμα δέ καί είς τον προκάτοχον αΰ- 
τοϋ Κ. Δαβκιν ον ή δύναμις αυτη ά π έ- 
στειλεν έκ μ ή η όος  δπως άντιπροσωπεύη 
έν 'Ε λλάδι τήν πολιτικήν τοΰ πένθους, διά 
τήν ά τυ χή  απροσεξίαν τοΰ Λόρδου Κ ό- 
δριγκτώνος τήν 8 ’Οκτωβρίου 1 8 2 7 , πο
λιτικήν τοσοΰτον καλώς χαρακτηρισθεΐσαν 
είς το  άξιόλογον άρθρον τοϋ Κ. Γουερούλ, 
δημοσιευθεν έν τώ  2 6 3  φύλλω τής ’Εθνι
κή; Γνώμης.

Καί έπειδή πιθανώς οί δ ιπ λω μ ά τα ι oh- 
το ι δεν έπιζώσιν, ηθελον ποιήσει εκκλησιν 
είς τούς γραμματείς αυτών, νέους τό τε  
δντας, τούς Κ. Δουμέρκ, Βογοϊέβσκην καί 
Γρίφφιτ.

Είς τούς μνημονευθεντας άνωτέρο) αν- 
δρας τούς ζώ ντας είσέτι προσήκεν, έάν 
έπανέβλεπον εί δυνατόν τήν Ελλάόα, νά 
άποφανθώσιν έπί τοΰ θέμαιος τής γενομέ- 
νης ποοόδου, έξ οτου κατέλιπον αΰτήν' καί 
ή έτυμηγορία αυτώ ν, άπορρέουσα ές αρμο
δίων κριτών, ήθελε γενή αποδεκτή μ ετ 
εμπιστοσύνης καί υποταγής. Ως προς τού ; 
άντιποιουμένους τήν αρμοδιότητα τα ύ τη ν’, 
στεοουαένους δε τώ ν αναγκαίων ιδιοτήτω ν, 
ή 'Ελλάς τούς εξαιρεί καί εΰλόγ&>;.

'θ  Κ. Κουσεβάλ Σαριγνύ, δ έξοχος δη
μοσιογράφος τοϋ Τύπου, έν αρθρω τιν ί, 
ήκιστα τή  'Ε λλάδι συμπαθεί, έν ώ ομω; 
ούδ’ ή Τουρκία απαλλάσσεται έκ σκληρών 
τινων αληθειών, συμβουλεύει το ΐς Κρησί 
'ίνα μή ζητώ σιν, έν τή  μετά  τής Ελλάόος 
ενώσει, χιμαιρικόν φάρμακον κατά  κακών 
μάλα πραγματικώ ν.

’Αγνοώ έάν οί Κρήτες, οί ενεκα τοΰ εμ
πορίου αυτών θαμίζοντες είς Σϋρον, οί 
άπόθαυμάζοντες τά  πολυάριθμα αγαθοερ
γά  κ α τα σ τή μ α τα  τ ή ;  πόλεω; τα ύ τη ς, τύν 
μεγαλοπρεπή καθεδρικόν ναόν, τά  σχο
λεία , τά  εργοστάσια, τά  νεώρια, τά  σιδη
ρουργεία, τά ς  λέσχας, το  θέατρον α υτή ; 
κλπ. έάν οί Κρήτες, παρατηροΰντες τον 
τρόπον καθ’ ον τά  κοινά διέπονται υπο 
τοΰ δημάρχου αυτής, συνεύρεύοντος αΰτώ 
ένος δηυ.οτικοϋ συμβούλιου, υπο τοΰ νο-
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{λάρχου, τοΰ ειρηνοδίκου, τοΰ πρω τοδ ι
κείου καί έμποροδικείου αύτη; κ τλ . εάν, 
άνορώντες προ πάντων την ισοτιμίαν 
παρά ταϊς άρχα ΐ; καί την ισονομίαν τών 
πολιτώ ν, την έκλειψιν τώ ν άπεφθων ε
κείνων φυλετικών καί θρησκευτικών δ ια 
κρίσεων, αγνοώ, λέγω , εάν επανακάμ- 
πτοντες εις τά  ίδ ια , ευρήσουσιν α ίοετώ τε- 
ρον το σύστημα της παρ αΰτοΐς υφεστώ- 
ση; διοικήσεως, συνισταμένη; παρ ένος 
Πασσά, συνήθως άμαθοΰς, θρησκομανούς 
και παντοδυνάμου, περικυκλουμένου, προς 
τον τύπον, υφ’ ένος συμβουλίου, τοΰ οποίου 
τά  μέλη, παρ’ αυτοΰ ΰποδεδειγμένα τοΐς 
ψηφοφόροις τών επαρχιών, τρέμουσιν εις 
μόνην την πτύξιν τώ ν οφρύων του, καί 
παρ ένος Καδή διακρινομένου διά τά ς  αύ- 
τάς άρνητικάς ιδ ιότητας, και ενώπιον τοΰ 
όποιου ή μαρτυρία τοΰ χριστιανού ουδό
λως είναι δεκτή ή έφ όσον οϋτος αντιδικεί 
προ; δμοιόν του άπιστον κύνα" δπερ ομως 
γινώσκο) έκ τών προτέρο>ν είναι ό τ ι, εάν 
εϋρίσκοντο έξ αυτών αμφιρρεπείς έν τη  
εκλογή, ό Κ. Κουσεβάλ, πρώτος ήθελε 
κρίνει ηλιθίους τούς Κοήτας τούτους.

Αί αντιφάσεις τών δημοσιογράφων είσίν 
αληθώς άνεςηγητοι ένίοτε' οΰτω φερ εϊ- 
πειν, οπότε οί ’ΐόνιοι άνεζήτουν, έν τη  
μετά της έλευθέρας Ελλάδος ενώσει τω ν, 
το φάρμακον τών κακών άπερ ώς προς 
τήν υπόστασιν τήν υλικήν, ήσαν φαντα
σιώδη, έλογίζονΐο τά ς  εύ^άς αμτών δ ι-  
Χ.«ίας και νομίμους, ή δε Α γγλία  διεσύ- 
ρετο έν τώ  γαλλικοί τύπω , ώς διά της 
βίας ύποστηρίζουσα τήν προστασίαν της 
επί της Ε πτάνησου. Ιδού νΰν μέρος τοΰ 
ίόίου αυτοΰ τύπου καταδικάζον τού; Κρή- 
τ« ς , άτε δή ζητοΰντας, έν τη  μετά  της 
Ελλάδος ενώσει τη ; νήσου αυτών, τήν θε

ραπείαν τών κακών ών ευχαρίστως ανα 
γνωρίζει τήν π ρα γμ ατικ ότητα .

Αναγινώσκων τις  τά  άρθρα ένίων έφη- 
ρ.εριδων τής Α γγλίας και Γαλλίας, άμα 
oe και λόγους έν τη  πρώτη άπαγγελθέν- 
τα ί υπο έςόχοιν και ισχυρών προσώπων οΐ- 
τινες ήγοΰνται της ανθρωπότητας, προσε
χών εις τάς κ α τα πλη κ τικά ; διαβεβαιώσεις 
επι της οϋδέν ήττον καταπληκτικής προό
δου τών Τούρκων, έπ ί τοΰ πολιτισμού, έπί

τής προς τούς ραγίάδε; φιλανθρωπίας αυ
τώ ν , άναγινώσκοιν το  περίφημον έκεΧνο 
θέσπισμα ένδοξου τίνος καί δυστυχοΰς 
ιεράρχου διαβεβαιοΰντος δτι 6 μωαμεθα
νισμός προσπελάζει πλέον η ή υποτιθεμένη 
ελληνική ορθοδοξία τώ  καθολικώ δό γμ α τ ι, 
έφ ίεται νά άνακαλύψη ,τήν έξήγησιν τών 
τεοαστίοιν τούτων παραδοξολογιών. Ο 
πνευματώδης συντάκτης της Ε.Ιπίόος έξή- 
γησεν αύτάς, διατεινόμενος δτ ι ή τόσον 
άσφαλής καί στερεά κρίσις τώ ν άνδρών 
τής δύσεως δεν ήδύνατο νά κάμψη το  Ταί- 
ναρον άκρωτήριον, δτι έκεϊ υπήρχον αί η
ράκλειοι αυτοΰ στήλαι. Καί όμως οϋδεν 
ήττον τούτου αληθές ! Τά άρθρα τοΰ Κ. 
Κουσεβάλ Σαριγνΰ έν τώ  Τύποι, τ ά  τοΰ 
Κ. Γουερύλ έν τή  Εθνική Γνώμη, τ ά  τοΰ 
Κ. Β. Α αγγλοα έν τη  Αρκτω, τά  τοΰ Κ. 
Σαίν Μάρκου Γιραρδίνου έν τη  Εφημερίδι 
τών Συζητήσεοιν, καί τέλος τ ά  τοΰ Χρόνου 
οπότε ούκ εύθύμως έχει προς διατριβάς 
κ λπ . υπερβαλλόντοις άποδεικνύουσιν δ τ ι ή 
κρίσις τών άνδρών τής δύσεο>ς ουδόλως 
ίσ τά τα ι υπο τώ ν άκρο>τηοίων τώ ν άποχω - 
ριζόντοιν αυτούς έκ τής Τουρκίας καί δτ ι 
οί πολιτικο ί τής ’Α γγλίας, οίοι ο λόρδος 
Παλμερστών, 6 λόρδος Ρεδκλίφ, δ Κ. Ααΰ- 
άρόος καί έτεροι γινώσκουοι κάλλιστα  μέ
χρι πόσου εχονται αλήθειας τ ά  άφορώντα 
τήν πρόοδον ύπερεκθειάζουσιν.

’Αλλ’ δμως δέδοται έκάστω νά παρα- 
λο γ ίζη τα ι έλευθέροις καί αδιακρίτως, νά 
ευρίσκη καί υποστηρίζη πρός π άντας καί 
κ ατά  πάντω ν, έστω καί έν πλήρει Βουλή, 
δτι οί Τούρκοι εϊσί λαός λίαν π επ ο λ ιτ ι-  
σμένος, μή διαφέροντες τώ ν ’’Αγγλων ?) έκ 
τής πολυγαμίας, τής νομίμως παρά το ϊς 
πρώτοις ύπαρχούση; καί έκνόμως παρά 
τοΐς δευτέροις' άλλ δπερ φαίνεται μοι τά  
μάλιστα  άδικον είναι αυτή ή φροντίς τώ ν 
ιπποτώ ν τής Τουρκίας τοΰ έξουθενειν τήν 
ΓΕλλάδα. Αδύνατόν έστιν εις αυτούς νά 
ανυψώσοισι τήν μίαν χωρίς νά τα π ε ινώ - 
σο^σι τήν ά λ λ η ν ! ’Ανέφικτον κατέστη εις 
αυτούς νά έπαινέσωσι τήν μίαν δ'.’ $ν έ- 
ποίησε πρόοδον χ(ορις νά μεμφθώσι τής άλ
λης ώς μηδεμίαν ποιησάσης, καί τα ΰ τα  
χο>ρίς νά λάβω σι τον κόπον νά άποδείςο)σι 
τήν υποτιθεμένην υπαρξιν τ ή ; προόδου
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τα ύ τη ς παρά τη  πρώτη καί την δήθεν ελ- 
λειψίν της παρά τη  δευτέρα.

’Αθήναι 18G 9.
ΕΜΜ. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑντιΟ'υνταγίΛατάρίης τοϋ Μη’/ανιχοϋ, Διευθυντής τών δημο
σίων έργων tv τώ ΰπουργείω τών ’Εσωτερικών.

Η  Α Ρ Τ Ε Μ ΙΣ  Τ Ο Τ  Π Ο Α Τ ΙΕ

Η νΑρτεμις, θυγάτηρ τοϋ ’(ωάννου Ποα- 
τ ιέ ,  έγεννήθη τήν 3 σεπτεμβρίου Ί 4 9 9 , 
κα ί ένυμφεύθη, μόλις τρ ιακαιδεκαέτις, τον 
Λουδοβίκον Βρεζέ κόμητα Μαλεβριε, τοϋ 
οποίου η μήτηρ ήτο θυγάτηρ τοϋ Καρόλου 
Ζ' καί τής Αγνής Σορέλ. Χηρεύσασα μετά 
δεκαοκταετή συμβίωσιν ήγειρε λαμπρόν 
μαυσωλ.ε'ϊον εις τον σύζυγόν της καί άπε- 
φάοισε νά πενθηφορώ όιά βίου προς άνά- 
μνησιν εκείνου τον ίποΐον δ θάνατος άφήρ- 
πασεν άπο τήν τρυφερότητά της. Τδν όρ
κον τοϋτον, οφείλομ.εν νά δμολογήσωμεν 
ο τι ή Αρτεμις έτήρησε θρησκευτικώς, καί 
δταν ακόμη γενομένη βραόύτερον ερωμένη 
τοϋ βασιλέως έςήλειψεν εντελώς άπο τήν 
ψυχήν της τήν άνάμνησιν τοϋ Λουδοβίκου 
Βρεζέ.

Εν τούτοις δ πατήρ της άναμιχθείς εις 
συνομ.ωσίαν έμελλε νά άποτίση το έγκλημά 
του έπί τής λαιμητόμου. Αλλ ή Αρτεμις 
ή τις ήγάπα  τον πατέρα της, εόραμε καί έρ- 
ρίφθη εις τούς πόδας τοϋ βασιλέιυς. Έ  Αρ- 
τεμ ις  ήτο πολύ ωραία, δ δέ Φραγκίσκος Κ' 
ήτο φιλογύνης, καί έάν πιστεύσωμεν τήν 
ιστορίαν, έχαρίσθη μέν ή ζοιή εις τον Ί ω -  
άννην Ποατιέ, άλ.λά τήν χάριν ταύτην τήν 
έπλήρίοσεν ή Αρτεμις διά τής τιμής της. 
Αλλ άρά γε  τήν θυσίαν ταύτην τήν συνώ- 
δευσε με πολλά δάκρυα ή χήρα Βρεζέ; 
Αγνοοϋμεν. Γνωρίζομεν μόνον ότι δ ιά τω ν  

μ ετά  πολλών ισχυρών προσώποιν τής επο
χής έφημέρων σχέσεων τη ς , άπέδειξεν ότι 
οί όρκοι οί άπασπώμενοι υπο τής θλίψεως 
δέν είναι διαρκέστεροι εκείνων τούς δποίους 
άποσπόί ή ηδονή.

Οπωσδήποτε ή Αρτεμις επέτυχε πλήρη 
είσοδον έν τη  αυλή, καί άπεφάσισε νά ώ - 
φεληθη έκ τοϋ προνομίου τούτου. *0 δούς

τοϋ ’Ορλεάνς, δευτερότοκος υίος τοϋ Φ ραγ
κίσκου γενόμενος διάδοχος τοϋ θρόνου
μετά  τον θάνατον τοΰ άδελφοΰ του Φ ραγ
κίσκου, έρωτεύθη έμμανώς τήν Αρτεμιν, 
άν καί πρεσβυτέραν αϋτοΰ κα τά  δεκαοκτώ 
έτη. Ή  γραία έβρυτιδωμένη, όπως έκάλει 
όβριστικώς τήν Αρτεμιν ή δούκισσα Δ ’Ε
τά μ π  έροψ.ένη τοΰ Φραγκίσκου k\  έζεμε- 
ταλλεύθη τον έρωτα τοϋτον τοΰ διαδόχου. 
Μετ ολίγον όύο στρατόπεδα έσχηματίσθη- 
σαν Ιν τή  αύλή: το τής δουκίσσης Δ ’Ε τά μ π  
καί το  τής ’Αρτέμιδος τοΰ Ποατιέ. Ο τ ε 
λευταίος στεναγμός τοΰ Φραγκίσκου k ' , 
υπήρξε διά τούς φίλους τής Αρτέμιδος το 
σύνθημα τής νίκης. Η δούκισσα Δ Ε τά μ π  
έφυγεν έξορισθεΐσα. Η Αρτεμις τ ιτλοφ ο- 
ρηθεϊσα υπο τοΰ βασιλικού έραστοϋ της 
δούκισσα τοϋ Βαλεντινοά, έλαβεν εις χ ε ΐ-  
ρας τ ά  ηνία τοϋ κράτους. Ο Ερρίκος Β , 
πάντοτε γονυκλινής πρό τής Αρτέμιδος 
τη  έπανελάμβανεν ά κ α τα π α ύ σ τω ς: «σε
αγαπώ  ί» καί πάλιν «σέ α γα π ώ !»  Κ ατ’ 
αύτύ δε το  διάστημ.α ή εύνοουμένη, λίαν 
φίλαρχος καί μεθυσκομένη πρώ τη αυτή έκ 
τοϋ θυμιάμ,ατος το  δποΤον οί κόλακες έ- 
καιον προς δόξαν τη ς ,— κατ αύτο το διά
στημα ή Αρτεμις άνέτρεπε το συμβούλιον, 
~h υπουργεΊον,το κοινοβούλιον' κατεβίβαζε 
τούς μέν, άνεβίβαζε τούς δε καί προ πάν
των έπέβαλλεν εις τον π τω χόν  λαον φό
ρους βαρυτάτους.

Τέλος έβασίλευεν............
Εβασίλευεν ώς βασιλεύει γυνή μη άκού- 

ουσα ειμή τήν φωνήν τών παθών της.
Εις τοιοϋτον βαθμόν αδυναμίας καί π α 

ραφροσύνης εφθασεν δ βασιλεύς ώστε κ ατη 
γορούν τήν Αρτεμιν ότι τον έμάγευσεν. 
'Η  Αρτεμις μάγισ σα! βέβαια δ χ ι ! επ ιτή 
δεια μόνον ήτο καί τ ίπ ο τε  περισσότερον. 
Ελεγον οτι έπότισε τον εραστήν της με 

φίλτρον. Πλάνη. Τον έβλεπε μόνον καί 
τοΰτο ήρκει νά τον καθιστα πειθήνιον καί 
ευπειθή.

Ε ίνα ι περίεργον νά βλέπη τ ις  πώ ς δ 
Βραντώμ εκφράζεται εις τάς D a il ie s  ( ιί ί-  
lailtes περί τής καλλονής τής Αρτέμιδος, 
τήν οποίαν καλλονήν οί εχθροί τής Λ ου - 
κίσσης προσεποιοϋντο θεωοοϋντες ώς απο
τέλεσμα μαγίας.
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« Είδον, λέγει ο Βραντώμ, τήν κυρίαν 
δο ύκκτσαν του Βαλεντίνο*, είς ηλικίαν 
έβδομήκοντα ετών, επίσης ώρχίαν είς το 
•7cp0<T&>7Cov, επίσης άνΟηράν καί επίσης άξι- 
εραστον ως δτε ή το τριάκοντα ετών. Ε ϊ- 
δον τήν κυρίαν ταυτην έξ μ ίνα ς  πριν άπο- 
-Οάνη τοσοΰτον ωραίαν ακόμη ώστε αμφ ι
βάλλω έάν ήδύνατο νά εΰρεθή καρδία ήτϊς 
δέν ήθελε συγκινηΟή, ώς δταν έπεσεν έπί

τοΰ λιθοστρώτου ενώ έτοεχεν έφιππος καί 
έθλασε την κνήμην. Ενόμιζέ τ ις  δ τ ι ή 
θλάσις εκείνη καί οί πόνοι το ύ ς ' οποίους 
ύπέστη ηθελον αλλοιώσει τούς ωραίους 
χαρακτήρας τοΰ προσώπου τη ;. ’Αλλ’ ου
δόλως συνέβη τοΰτο, διότι ή καλλονή, ή 
χάρις, ή μεγαλοπρέπεια , ολα διετηρήθησαν 
ώς πρότερον- καί προ πάντω ν ήτο λευκό
τ α τ η  καί ουδέποτε έφυκιοΰτο' άλλ’ έλεγον

Ή  '’ApzejitQ τοϋ Ποατιέ.

δτι πασαν πρωίαν Επινε ζω μού; τ ινα ; κ α - 
πασκευαζομένου; υπο χρυσοϋ ποσίμου καί 
άλλων βοτάνων τά  οποία αγνοώ π ώ ; κα- 
λοϋσιν οι αγαθοί ιατροί καί φαρμακοποιοί. 
Νομίζω δτι έάν ή κυρία αυτη εζη ακόμη 
εκατόν ετη , ουδέποτε Οά έγήρασκεν. Είναι 
κρίμα νά καλύπτ-/] το χώ μα  τοσοΰτον 
ωραία σώματα, “

[tlAHHENUJ—  EVOS V I

fII *Αρτεμις τοϋ Ποατι'ε πολύ πλειότε- 
ρον βασίλισσα η ή Αίκατερίνα τών Μεδί- 
κων, η σύζυγος τοϋ Ερρίκου Β ' — ή Αί
κατερίνα ’•ών Μεδίκων ήτις δεν ηΟελεν ή 
δεν ήδύνατο νά παλαίστι κατά  το ια ύ τη ; 
αντιζήλου' —  ή Αρτεμις, λέγομεν, έμελλε 
νά άποθάνη, έπί τών βαθμιδών τοϋ θρόνου.
Ο αιφνίδιος θάνατος τοΰ Ερρίκου Β , πλη-

9
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γωθέντος θανασίμως εις ιπποδρομικόν αγώ 
να υπο του Μογγομερύ, έπέφεοε τήν οΰχ 
ήττον τα χ ε ϊα ν  πτώ σιν τής Αρτέμιδος. Η 
Αίκατερίνα τώ ν Μεδίκων δεν περίέμεινε νά 
κλείσνι δ βασιλεύς τούς δφθαλμούς διά νά 
πέμψ7) εις τήν δούκισσαν τοΰ Βαλεντινοα 
τήν  διαταγήν νά άποσυρθΫ) τής αυλής. —  
Απέθανεν δ βασιλεύς; ήρώτησεν ή Αρτε- 

μ ις τον φέροντα τήν  δ ιαταγήν τή ς  εξο
ρίας. —  Ο χι, κυρία, άπεκρίθη δ τελευ
ταίος ούτος, αλλά δεν θά βραδύνγ). —  Ε 
λοιπόν, έπανέλαβεν ή υπερήφανος δούκισσα, 
ένόσοι τώ  μένει πνοή ζωής, θέλω νά ήξεύ- 
ροισιν οί εχθροί μου ότι δεν τούς φοβούμαι 
ποσώς. Τό θάρρος μου είναι ακόμη ά κ α τα - 
νίκητον' άλλ όταν άποθάνη, δεν είμπορώ 
πλέον νά ζήσω, και όλαι αί πικρίαι μέ τάς 
οποίας θά μέ ποτίσωσι θά ήναι γλυκύτα
τες παραβαλλόμεναι μέ τήν απώλειαν $ν 
θά υποστώ. Η ούτως ή άλλως, είτε  ζήσγ) 
είτε άποθάνη δ βασιλεύς, δεν φοβούμαι 
τούς εχθρούς μου.

Εγκαταλειφθεΐσα παρ όλων, έκτος τοΰ 
δουκός τοΰ Μομμορανσύ τόν όποιον είχεν 
ανακαλέσει εις τήν αυλήν, ή Αρτεμις άπε- 
σύρθη, χωρίς νά σπεύστρ, εις τό  ’Ανέ, μ α - 
γευτικώ τατον μέγαρον τό  όποιον δ Φ ιλ ι-  
βέρτος και δ ’Ιωάννης Δελόρμ είχον περι- 
κοσμήσει δ ι’ όλων τώ ν θαυμασίίον τής π ο 
λυτελείας καί τής τέχνης. Εκεϊ άπέθανεν 
ή Αρτεμις εξήκοντα καί £ξ ετών. Α πατα- 
τ α ι  λοιπόν δ Βραντώμ λέγων ότι τήν εί- 
δεν εβδομηκοντούτιδα. Μαυσωλεΐον ήγέρθη 
έν τή  εκκλησία τοΰ Ανέ, μέ τό  έκ λευκοΰ 
μαρμάρου άγαλμ ά  της, εργον τοΰ Ιωάννου 
Γουζών. Τό μνημεΐον τοΰτο σώ ζεται σή
μερον εις τό  Λοΰβρον.

ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΛΙΚΑΙ

Ο Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ  N E T  ( 1 8 1 5 )

UT.'o Φ Ο Υ Κ Ι Ε  

%
Μεταξύ τώ ν υπασπιστών τοΰ Ναπολέον- 

τος Α τούς οποίους ή εύνοια τής ιστορίας

καί δ θαυμασμός τοΰ λαοΰ έξελέξαντο μ ε 
τα ξύ  όλων ώς ηρώων τέλεια  πρότυπα , ε ι- 
σίν δ Ιωακείμ Μυράτ καί δ Μ ιχαήλ Νέΰ.

Αμφότεροι έξελθόντες έκ τώ ν κόλπων 
τώ ν αποκλήρων τάξεων τής κοινωνίας κα τά  
τά ς  τελευτα ίας ημέρας τής φεουδαρχικής 
μοναρχίας, άμφότεροι, διά μόνου τοΰ πλεο
νεκτήματος τής νοημοσύνης καί τής δρας-η- 
ριότητός τοιν άνυψώθησαν εις τάς υψίστας 
περιωπάς. Αμφότεροι κατέπεσαν έκεΐθεν 
κεραυνόβλητοι, αλλά μείζονες έτ ι έν τή  
πτώ σει αυτών. Αμφότεροι μ ετά  τών κρα- 
ταιών αρετών τοΰ στρατιώ του καί τοΰ άρ- 
χηγοΰ συνήσωσαν τά ς άθλιω τάτας αδυνα
μ ίας- ή Γαλλία έσυγχώρησεν άμφοτέρους, 
δ ιότι έμικρογράφησαν ώς εϊπεΐν εις τά ς ίπ- 
ποτικάς αυτών μορφάς τήν σμικρότητα καί 
τό  μεγαλεΐόν της.

Εάν δ Μυράτ υπήρξε κυρίως στρατιώ της 
παράτολμος, έμπειρος εις τό  νά εκσφενδο
νίζει έπί τής Ευρώπης τά  πυκνά εκείνα 
στίφη τ ά  όποια ήρπαζον έξ έφόδου τήν 
νίκην, δ Νέΰ υπήρξεν άνήρ πολεμικός κατά  
τήν πληρεστάτην έννοιαν τής λέξεως. Θρα
σύς, ισχυρός τό  σώμα ώς δ έφάμιλλος αΰ- 
τοΰ , περιφρονών τόν θάνατον ώς εκείνος, 
αλλά μ ετά  πλείονος άταραξίας καί ή τ τ ο -  
νος θεατρικής έπιδείξεως, είχε τήν βεβαιο- 
τά τη ν  ριπήν τοΰ οφθαλμοΰ μεταξύ ολων 
τώ ν αρχηγών, τάς μεγίστας στρατιω τικάς 
ευρέσεις, τ ά  βοηθήματα τοΰ πνεύματος, 
τήν πρόνοιαν, τήν βουλήν καί κα τά  τινας 
σ τιγμάς στρατιω τικήν μεγαλοφυ'ίαν. Μέγας 
άρχηγός τή ς εμπροσθοφυλακής, ΰπήρξεν 
ωσαύτως ήρως τής οπισθοφυλακής, ακλό
νητος καί συνετός όσον καί παράβολος εις 
τό  νά φείδεται τώ ν ανθρώπων έν τ ^  α
νάγκη καθώς καί έτοιμος νά τούς θυσιάζ·/) 
όταν έπρεπε καί νά θυσιάζεται καί αυτός 
ο κπος.

Η ψυχή του ήτο χα.ίνΰόίκη, είπεν δ 
Ναπολέων όστις πρώτος τώ  έδωκε τήν έ- 
πωνυμίαν ό ανδρείος τώ>· a r d p e iv r . rO 
σ τρατιώ της, δικαστής ανέκκλητος τής αν
δρείας, έλεγε βλέπων διερχόμενον εις τήν 
λα ίλα πα  τής μάχης τόν ςανθότριχα τοΰτον 
Γερμανόν: «Νά δ Πέτρος δ κοκκινοτρίχης 
έρχετα ι' εάν τό  κόκκινο λεοντάρι έλθιρ καί 
αυτό, ολα θά τελειώσουν καλά.»
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Ό  Μ ιχαήλ Νέϋ γεννηθείς εις Σαρλουΐ 
τήν 40 ίανουαρίου 1 7 6 9  έν τώ  πρατηρίφ 
ενός βαρελοποιού, ούσσάρος τώ  4 7 8 7 , ς-ρα- 
τηγός τω  1 7 9 6 , στρατάρχης τής αυτοκρα
τορίας τω  1 8 0 4 , πρίγκηψ τω  1 8 1 2 , προ- 
σήρτησεν εις τό  πληβήϊον ονομά του ανα
μνήσεις άλλοίας δόξης παρά τους ματαίους 
τίτλους τοΰ Ελσιγγεν, τής Ιέννης, τοΰ 
Μαγδεμβούργου, τής Φριδλάνδης, τής Μο- 
σχόβης κυρίως, τής μάχης αυτής τώ ν τ ι 
τάνων οπου δ Νέϋ άνεδείχθη άνώτερος καί 
Τοΰ Ναπολέοντος αύτοΰ.

Αλλά προ πάντων εις την ίλεθρίαν ύπο- 
χώρηαιν τοΰ 1 8 1 2  έφάνη δ Νέΰ άνελίσσων 
τάς σπανίας αύτοΰ άρετάς τοΰ θράσους καί 
τής έγκαρτερήσεως. Σ τρατιώ της καί στρα
τηγός ταύτοχρόνως, ύπεστήριξε μέ τό 
σώμά του καί μέ την ψυχήν του την στρα
τιάν εκείνην η τις έπορεύετο κατακερματι
σμένη, συντεθραυσμένη, κατεσχορπι,σμένη 
νπό μιας τώ ν άοράτοίν εκείνων δυνάμεων 
«! δποιαι καταδαμάζουσι την δραστηριό
τητα  τήν μάλ ισ τα  ρωμαλέαν. ’Ε πί τών 
οχθών τοΰ Βεοεσίνα, τοΰ Κόβνου καί τοΰ 
Νιέμεν άνεδείχθη θαυμαστός, λέγει δ κύριος 
Σεγήρος «αείποτε μαχόμενος, οπισθοδρο' 
μών καί μηδέποτε φεΰγων, βαδίζουν αεί
ποτε μετά τούς άλλους, κα ί δι εκατοστήν 
φοράν άπό τεσσαράκοντα ήμερων καί τεσ
σαράκοντα νυκτών θυσιάζων τήν ζο)ήν του 
καί τήν ελευθερίαν του διά νά σώσγ! Γάλ
λους τινάς περισσότερον. ’Εξέρχεται τέλος 
ο δστατος τής πανολέθρου εκείνης "Ρωσίας 
δεικνύων εις τόν κόσμον τήν ασθένειαν τής 
τύχης εναντίον τοΰ μεγάλου θάρρους καί 
αποδεικνύων δτ ι διά τους ήρωας τά  πά ντα  
στρέφονται πρός δόξαν αυτών, καί αύταί 
προσέτι «I μεγάλαι συμφοραί.»

Κατά τήν εκστρατείαν τοΰ 1 8 1 3  ο Νέΰ 
οστις είχε τελέσει τεράστια εις Αοΰτσεν 
Χαί εις Βάουτσεν ήττήθη  εις Δένεβις υπό 
τοΰ αρχαίου αυτοΰ συστρατιώτου τοΰ Βερ- 
ναρδοτη. Ο Ναπολέων πάντοτε άδικος έν 
τή  δυστυχία καί δστις έζήτει νά δικαιο
λογώ τά  ίδια  αμαρτήμα τα  έπιρρίπτων 
«υτα εις τους υπασπιστάς του, εκαμε τόν 
στρατάρχην νά αϊσθανθή τά  αποτελέσματα 
τής δριμείας εκείνης άπαοεσκείας ητις έλη- 
°μονει διά μίαν μόνην ημέραν συμφοράς

ετη ολόκληρα ενδόξων υπηρεσιών. 'Ο  Νέϋ 
ύποπεσών είς τό είδος τοΰτο τή ς δυσμε- 
νείας συνέλαβε διά τήν αδικίαν τοΰ άρχη- 
γοΰ του μνησ^κακίαν άναξίαν μεγάλης 
καρδίας.

Οτε τό  1 8 1 4  δ Ναπολέων επεσεν υπό 
τούς αγώνας τής Εύρώπης, δ Νέϋ υπήρξε 
τραχύς πρός τόν κύριόν του.

Πρώτος εις τό  Φοντενεβλώ ώμίλησε 
περί τής παραιτήσεως άπό τοΰ θρόνου καί 
άνεκοίνωσεν εις τόν ήττημένον αύτοκρά- 
τορα τήν  έκθρόνισίν του* είς τώ ν πρώτων 
προσήνεγκε ταπεινώ ς τά ς υπηρεσίας του 
εις τήν νέαν εξουσίαν.

'Ο  Λουδοβίκος 111’ εσπευσε νά προσκολ- 
λήσ·{ΐ εις εαυτόν τόν ένδοξον εκείνον άρχη* 
γόν, καί προσέθηκε νέας διακριτικάς τ ιμ ά ς 
εις έκείνας δ ι’ ών ήτο ήδη περιβεβλημέ- 
νος. ϊή ν  20  μαίου δ στρατάρχης Νέϋ διω- 
ρίσθη διοικητής τοΰ βασιλικού σώματος 
τώ ν θωρακοφόρων, τών ιππέων, τώ ν ακρο
βολιστών καί τώ ν ελαφρών λογχοφόρων 
ιππέων" τήν 1 ίουνίου ιππότης τοΰ άγιου 
Λουδοβίκου, τήν 4 ιουνίου γερουσιαστής.

Ουδόλως θέλομεν νά διηγηθώμ.εν ένταΰ- 
θα τ ά  σφάλματα τής πρώτης παλινορ- 
θώσεως. ’Αρκεί μόνον νά ύποδείξωμεν εκεί
να τ ά  δποΐα έμελλον δλίγον κα τ ολίγον 
νά άπομακρύνωσιν άπό τούς Βουρβόνους 
τόν λαόν, τόν στρατόν καί τούς άρχαίους 
αρχηγούς ο'ίτινες τόν είχον τοσοΰτον ένδό- 
ξως οδηγήσει διά μέσου τής Εύρώπης.

'Ο Νέϋ ώ ςκ α ί τοσοΰτοι άλλοι είχεν έπιρ- 
ρίψει εις τόν Ναπολέοντα τήν έκ τής ή ττη ς 
ταπείνωσιν. Ε ίχε  συναισθανθή ώς καί τό 
έθνος αυτό μεγάλην άηδίαν πρός τήν δό
ξαν εκείνην ητις έπληρόνετο διά τοσούτου 
αίσχους. ’Απολυθείς τώ ν όρκων του διά 
τής πτώσεως τοΰ αύτοκράτορος, μή βλέ- 
πων σωτηρίαν είμή μόνον είς τήν νόμιμον 
διαδοχήν, πεπλανημένος έκ τώ ν υποσχέ
σεων τής έλευθερίας άς έφερεν ή μοναρχία , 
ένεπιστεύθη ειλικρινέστατα εις τήν π α λ ι-  
νόρθωτον έξουσίαν. Χάριν τής τιμής τής άν- 
θρωπίνης φύσεως, δέον νά πιστεύσωμεν οτι 
λογισμός φ ίλόπατρις, άσπιλος πάσης πρόσω* 
πικής ίδιοτελείας είχε φέρει τόν αύτοκρα- 
τορικόν ήρωα πρός τήν βασιλείαν κ α -α σ τα - 
σαν τό μόνον καταφύγιον τής Γαλλίας.
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’Αλλ’ ή πλάνη ουδόλως σχεδόν διήρκε- 
<τεν. At ασύνετοι επιδείξεις’ τών μετα να 
στών, αί Α πειλητικαί διεκδικήσεις τώ ν 
κτημάτω ν τής εκκλησίας και τ ή ς 1 Αριστο
κρατίας, τό  σύστημα τώ ν Ανακαθάρσεων 
έφαρμοσθέν έν τώ  στρατω , εν τα ΐς δημο- 
σίαις λειτουργίαις, έν τή  διοικήσει, αί 
ύπερβολαί τοϋ ζήλου τών νέων βασιλοφρό" 
νων, ή μισαλλοδοξία τοϋ κλήρου, ή αλα
ζονεία τώ ν έκλεκτικτών σωμάτων, τα ϋ τα  
π ά ντα  τά  παραπτώ μ.ατα συλλήβδην λαμ - 
βανόμενα Απέ^ένουν ©σημέραι παρά τοΐς 
Βουρβόνοις τήν ψυχήν τής Γαλλίας. Παν 
δ ,τ ι  άνήκεν εις την έπανάστασιν ήτο κατα- 
δεδικασμ-ένον υπό τώ ν βασιλοφρόνων, τ ά  
μεγαλεΐά  της ώς καί τά  έγκλήματά  της ' 
παν τό  κ α τ αυτήν ήτο μ.ισητόν, οί έλευ- 
θέριοι αυτής θεσμοί καθώς και αί τυραν- 
νικαί της βιαιοπραγίαι. Ο χάρτης αυτός, 
τό συνάλλαγμα τοϋτο τή ; λήθης, ή υπό- 
σχεσις τώ ν ειρηναίων έλευθεριών, έφαίνετο 
οτι είχε δοθή διά ν Αφαιρεθή κατόπιν, 
καί ήδη ή φωνή τοϋ τόπου έσίγα έν τή  
βουλή τώ ν αντιπροσώπων. Αί πεδιάδες 
κατεπληροϋντο υπό στρατι&>τών, ύπαξιο}- 
ματικώ ν, αξιω ματικώ ν, Αποστράτων, Α- 
πηλπισμένων έκ τοϋ έξευτελισμοϋ αυτών, 
έρριμμένων εις τήν απραξίαν καί τήν αθλιό
τ η τ α , κακοποιουμένων υπό Αστυνομίας 
φιλυπόπτου.

Οσιο μάλλον ή Ασυμφωνία τώ ν διαθέ
σεων έκρατύνετο μεταξύ τής Γαλλίας καί 
τοϋ βασιλέως, τοσούτω μάλλον ή βασιλό- 
ψρων φατρία έπολλαπλασίαζε τά ς  δυσπι
στίας της καί τάς προκλήσεις. Οί ύπασπι- 
σταί τοϋ Ναπολέοντος κατέπινον εις τούς 
βασιλικούς άντιθαλάμους περιφρονήσεις 
κακώς μετημφιεσμένας. Καί αυτήν τήν οι
κειότητα  τής συμπεριφοράς, καί αυτήν τήν 
φιλοφροσύνην κακίστων πικράν προς αυ
τούς οί αύλικοί. Ο Νέϋ είχε τώ  1 8 1 0  νυμ- 
φευθή τήν δεσποινίδα ’Ω γγιε θυγατέρα 
ένός οϊκονομικοϋ έπιμελητοϋ καί φίλην ςε- 
νήν τής κυρίας Λουδοβίκου Βοναπάρτου. 
Η μήτηρ τής δεσποινίδας ’Ω γγιε διετέλε- 
σεν άλλοτε θαλαμηπόλος τής Μαρίας Αν- 
τω νιέτας καί ή δούκισσα τ ή ;  ’Α γγουλέ- 
μης έπανεϋρεν εις τήν κυρίαν Νέϋ, σύντρο
φον τώ ν παιδικώ ν αυτής ημερών. Χωρίς

νά τό  θέλϊ) ίσως ή υπερήφανος δούκισσα 
έπείραξε τήν σύζυγον τοϋ στρατάρχου τής 
αυτοκρατορίας, τήν πριγκήπισσαν τής Μο- 
σχόβης, δούκισσαν τοϋ Ελσιγγεν διά τής 
οϊκειότητος έκείνης ήτις ταπεινόνει τον 
υποδεέστερον καταβιβάζουσα αυτόν εις 
τήν τάξιν  τώ ν θεραπόντων. Τό β α π τ ισ τ ι-  
κόν τη ς δνομ.α υποκαταστήσαν τό  δνομα 
τοϋ συζύγου, Ανεμ,ίμνησκεν άδεξίως οτι 
δέν ήθελον νά βλέποισι τήν Αγαθήν ’Ω γγιε 
είμή ώς κόρην Αρχαίου τινός υπηρέτου.

Προσθώμεν εις τούς κεντρισμούς τούτους 
τάς μ.ικρορ^αδιουργίας τής αυλής, τά  τ α 
πεινά πάθη, τάς εριστικάς Αντιποιήσεις τής 
ταξινομίας μεταξύ τώ ν αρχαίων κ α ί τώ ν 
νέων δουκισσών, τούς σαρκασμούς τούς έκ- 
τοξευομένους υπό χειλέων Αλαζονικών κα τά  
τών προσώπων τής έπαναστάσεως καί θά 
έννοήσωμεν δ τ ι Απειρηκώς έκ τώ ν έξευτε- 
λισμών καί τώ ν δυσπιστιών δ στρατάρχης 
Απεσύρθη εις τό  έν Κουδρώ κτήμ ά  του 
παρά τω  Σατωδών.

Εκεί λοιπόν Ιζη  ε?ς τήν μάλλον μετριό- 
φρονα Αφάνειαν, δτε, τήν 6 μαρτίου 1 8 1 5 , 
δ ια τα γή  τοϋ ύπουργοϋ τών στρατιωτικών 
στρατάρχου Σούλτ ήλθε νά τόν Αποσπάση 
διά νά τόν Αποστείλη Αρχηγόν τής έκτης 
μ,εραρχίας. Η Απόβασις τοΰ Ναπολέοντος 
εις τόν κόλπον Ζουάν εϊχεν Αναγκάσει τήν 
Απειλουμένην μοναρχίαν νά προσδράμη εις 
τά ς υπηρεσίας, τά ς οποίας λίαν ταχέω ς 
είχε περιφρονήσει, τοϋ δραστικωτάτου τών 
στρατηγών τής αυτοκρατορίας.

Τό πρώτον αίσθημα τοϋ Νέϋ εις τήν 
εϊδησιν τής νέας έμφανίσεως τοϋ Ν απο
λέοντος υπήρξεν αίσθημα Αγανακτήσεως 
είλικρινοϋς. Τί ήρχετο νά πράξη δ άνθρω
πος ούτος έπί τοΰ εδάφους τής Γ αλλ ίας; 
Ποία παραφροσύνη τόν ώθει εις τήν δ ια - 
τάραξιν τής παγκόσμιας ειρήνης; Ηρχετο 
ν άπαιτήση μίαν νέαν Αποστασίαν, ενα 
νέον δρκον; Μισοΰμεν ένδομύχως εκείνον 
δ-στις μας θέτει μεταξύ τής ευγνωμοσύνης 
καί τής επιορκίας. Ηοως έπί τοΰ πεδίου 
τής μάχης, ο Νέϋ ήτο Αναποφάσιστος απέ
ναντι ζητήμ ατος πολίτικου πολυπλόκου. 
Καθώς δ στρατάρχης Σούλτ,· ουτω καί αυ
τός συνησθάνθη οργήν ύπόκωφον γεννηθεΐ- 
σαν έκ τής Αδυναμίας του, Ανυπομονησίαν
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νά τελειώση άπαξ διά παντϊ>ς μ ε τ ’ εχ.;ίνου 
οστις τον ενοχοποιεί δευτέραν ήδη φοράν 
απέναντι τής συνειδήσεώς του. Π ανταχό- 
θεν παρουσιάζετο εΣς αύτον η επιορκία' ή 
ν’ άπαρνηθή τάς αρχαίας αύτοϋ και ενδό
ξους αναμνήσεις ΐ) νά διάψευσή τον δρκον 
του, τοιοϋτον ήτο το δίλημμα το τιθέμενον 
είς αύτον διά της άποβάσεως τοΰ Φρείίου. 
Ο Νέ'Ο, έάν έδίστασε δεν έδίστασεν έπί 
πολύ. Την αυτήν έσπέραν τής 6 μαρτίου 
άνεχώρησεν έκ Κουδρώ διά Παρισίους. ’Αφι- 
χθείς έκεϊ τήν 7 ήρχισε νά λαμβάνη πλη 
ροφορίας. Εις τοΰ Κ. Βαταρδή τοΰ συμβο
λαιογράφου του εμαθεν έπί της προς εισβο
λήν απόπειρας τοΰ έξορίστου τής ’’Ελβης 
λεπτομερείας ακτίνες τώ  παρίστανον τήν 
κρίξιν ταύτην ώς πραξικόπημα ά πη λπ ι- 
σμένον. —  « Ιδού τω όντι μέγα  δυστύχη
μα ! άνεφώνησε' τ ί  μέλλουν νά πράξουν ; 
Τίνα θέλουσι στείλει έναντίον τοΰ ανθρώ
που α ύτοΰ ; »

Τήν αύτήν στιγμήν δ στρατάρχης Σούλτ 
εις μίαν προκήρυζιν θλιβερας δόξης προσ- 
εκάλει τούς Γάλλους νά έπιδράμωσι κατά 
τοΰ χαράφρονος, τοΰ διαταράσσοντος τήν 
δημοσίαν ειρήνην, "λπαντες εκείνοι οΐτινες 
ειχον ένοχοποιηθή διά τής προσελεύσεώς 
των εις τούς Βουρβόνους, έδείκνυον υπερβο
λικόν ζήλον καί ύπεστήριζον τήν μοναρχι
κήν αυτών πίστιν  διά τώ ν δνειδισμών τών 
«ποτεινομένων εις τον ή ττηθέντα  τοΰτον 
°στις δεν ήθελε νά δμολογήση τήν ήττάν 
του. Δεν πρέπει λοιπον νά μεμφθώμεν υπέρ 
το δέον τον Νέϋ διά τά  σφοδρά αύτοΰ α ι
σθήματα τά  όποια τον έξήγειοον τότε 
κατά τοΰ αρχαίου αυτοΰ κυρίου. ’Εν Παρι- 
σίοις, εις τούς έπισήμους κύκλους, δ Ν α
πολέων έθεωρεΐτο ώς χαμερπής ληστής έκ- 
δεδιωγμένος υπο τώ ν λαών, φέρων τον εμ
φύλιον πόλεμον καί τον εξωτερικόν. ’Ανήρ 
ευπαθής, αισθηματικός, ανίκανος είς το νά 
μετριασθή, δ Νέϋ ώμίλησε τήν γλώσσαν 
τοΰ συρ[Λοΰ μετά  τής ώμότητος τοΰ στρα
τιώτου. Οταν παοουσιάσθη είς τοϋ υπουο- 
γοΰ τών στρατιω τικώ ν, διά νά λάβη παο’ 
αύτοϋ τάς δδηγίας του, δταν ετυχε παρά 
τοΰ Λουδοβίκου 1Η/ τήν πρί> τής άναχω - 
ρησεώς του άκρόασιν, έφάνη ζωπυρούμενος 
έχ ζωηροτάτης δργής έναντίον τοϋ άνδρύς

τοϋ ίτυλληφθέντος έπ’ αύτοφόρω έγκλήματι 
απόπειρας κατά  τής δημοσίας ασφαλείας. 
’Εναβρυνόμενος δ τ ι έξελέχθη διά νά συλ
λαβή τον δεσμώτην άποδράσαντα, προέβη 
αυτομάτω ς μέχρι τοϋ νά υποσχεθή είς τον 
βασιλέα, δστις τον ύπεδέχθη φιλοφρόνως, 
νά τώ  προσαγάγ·/) τον Βοναπάρτην έντος 
α^ηροϋ χΛωβοΰ.

Ό  λόγος διεψεύσθη, κα ί δμως ή δίκη 
αυτη θέλει αποδείξει δτ ι δ Νέϋ έζήτησε 
νά πραγματοποίηση τον λόγον του. Ακρι
τομυθία στρατιω τική , άλαζο>νία τεθω - 
πευμένη, φόβοι μυστικοί, αίσχος άνομολό- 
γητον έν θέσει ψευδεΐ, πά ντα  τα ΰ τα  θέ- 
λουσιν άναγνωρισθή είς το  βάθος τής 
έννοιας τοϋ άτυχοΰς αύτοΰ λογίου" άλλ δ 
Νέϋ δέν ανέλυε τά ς πολλαπλασίας αύτοΰ 
εντυπώσεις' καί πάλιν το  λέγομεν, ήτο ει
λικρινής.

Τόν έπίστευσαν έν τή  αυλή ύι το υ λ ά χι
στον έπροσπανήθησαν δ τ ι  τον έπίστευσαν. 
*Επρεπεν έξ άνάγκης νά έμπιστευθώσιν είς 
ενα τώ ν ηρώων έκείνων διότι λίαν κακώς 
ϋπέκρυπτον το  ανεπαρκές καί τήν άντιδη - 
μοτικότη τα  τών βασιλικών πριγκήπω ν. ' θ  
Μακδονάλδος, δ χρηστός άνήρ δστις ένέ— 
πνεε το  σέβας καί τήν έμπιστοσύνην καί 
είς αυτούς μάλ ισ τα  τούς φανατικούς βασι- 
λόφρονας, έπεφορτίσθη νά καταλάβγ) το  
Λυών διά τής λεωφόρου τής Νίμιος. Ο 
Νέϋ άπεστάλη είς Βεζανσών.

Γνωστόν είναι πώς ή κεραυνώδης δρα- 
στηοιότης τοΰ Ναπαλέοντος εΐχεν ήόη μ α 
ταιώ σει τά ς προπαρασκευάς τα ύ τα ς τής 
άντιστάσεως. Διαφυγών διά τής δόοΰ τώ ν 
5ρέο>ν έκ τώ ν κινδύνων οΐτινες τον ήπεί- 
λουν έν -ή  βασιλόφρονι Ποοβηγκίοι, δ «ύ- 
τοκράτωρ έντος βραχέος εύοέθη είς το  
μέσον τώ ν πατρ ιω τικώ ν λαών τοϋ Δελφινά- 
του. ’Εκεί τόν υπεδέχθησαν διά τών κραυ
γών Ζήτω ό αύτοχράτωρ ! Κάτ(ύ οϊ ενγε- 
νεϊς ! Κάτω οί ιερείς ! Α αμπραί διαμαρ
τυρήσεις κ α τά  τώ ν τελευταίων αισχροτή
τω ν, κατά  τής τυφλής άντιδράσεως τής 
βασιλοφροσύνης. ' θ  στρατός είχεν άναγν6>- 
ρίσει τον αρχηγόν του, είχεν έπαναλάβει 
τούς αετούς του" ή Γρενόβλη είχεν άνοίςει 
τάς πύλας της καί παν σώμα άπεσταλμέ- 
νον κα τά  τοΰ εισβαλόντος ήρχετο νά με-
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γαλοιστι τόν χείμαρρον τής εισβολής' τ ά  
συμβάντα τής 7 μαρτίου εΐχον ήδη Απο
φασίσει τήν πτώσιν τώ ν Βουρβόνοιν.

Τήν 10 μαρτίου δ Ναπολέων διά μόνης 
τής έμ,φανίσεώς του προσέλαβεν υπέρ έαυ- 
τοΰ τό στρατιω τικόν σώμα τό  διοικούμε- 
νον υπό τοΰ Μακδονάλδου. Την 1 3 ώδευε 
μ ετά  δώδεκα χιλ ιάδων ενθουσιασμένων 
στρατιω τώ ν επί τής δδοΰ τοΰ Βουρβοιναίου, 
καί άνήγγελλε διά τήν 20  μαρτίου τήν εί
σοδόν του εις Παρισίους.

Ε π ί τής δδοΰ ταύτης Ιν μόνον πρόσ
κομμα ήόύνατο ακόμη νά τεΟή κα τά  τοΰ 
επιδρομέως, καί τό  πρόσκομμα τοΰτο ήτο 
τό  σώμα τό διοικούμενον υπό τοΰ στρα
τάρχου Νέϋ. Ελαύνων έπί τό πλευρόν τοΰ 
Ναπολέοντος διά τοΰ Βεζανσών καί τοΰ 
Λόνς, δ Νέΰ ήδύνατο νά κόψη τήν επί τούς 
Παρισίους πορείαν του. ’Αλλά μόλις είχε 
δυνηθή νά συνένωση δέκα χιλ ιάδας άνδρών, 
καί ή μεγάλη αΰτη άνισότης τώ ν δυνάμεων 
ε ίχε  κατασταθή μάλλον πρόδηλος έκ τής 
προαισθήσεως γενικής τίνος καί Α κατασχέ- 
του λειποταξίας. Ο Νέΰ, διά νά περιγρά- 
ψωμεν κ α τ ’ αλήθειαν τήν θέσιν του, έμελ
λε νά κάμη στρατιωτικούς διαχειρισμούς 
επ ί τόπου έχθρικοΰ καί ηγούμενος στρα- 
τευμάτοιν άφωσκομένοιν ψυχή τε  κα ί σώ- 
μ.ατι εις τόν εχθρόν. Η Φ ραγκοκομητεία, 
η Βουργωνία ήσαν βαθέως προσεκολλημέναι 
είς τήν έπανάστασιν καί εις τόν αύτοκρά- 
τορα ' οί στρατιώ τα ι άνέμενον μόνον νά ίδωσι 
τόν φαιόν έπενδύτην καί τόν μικρόν πίλον 
δια νά ποδοπατήσωσι τό  λευκόν έμβλημα.

Εναντίον τών Ανυπερβλήτων τούτων 
δυσχερείων, καί τώ ν όποιων είχεν εναργή 
τήν  συνείδησιν, δ Νέΰ ήθέλησε νά έκπλη- 
ρώσιρ τό  καθήκον του μέχρις άκρων. ’Αφι- 
χθεις εις Βεζανσών ώργάνωσεν έκεΐ λίαν 
νομοταγώς καί λίαν δραστηρίως τήν Αντί
στασιν. Τ ίποτε δέν ήτο έτοιμον, ήγωνίσθη 
να αναπληρώσω τά  π ά ντα . Διηρεσεν είς 
δύο μεραρχίας τά  οκτώ σ υντάγματα  τά  
οποία ήόύνατο νά διαθέση καί παρέδωκε 
τη ν  διοίκησιν αυτών εις τόν Βουρμόντ 
και τόν Λεκούρβ, ποιούμενος ουτω δύο 
αγαθας έκλογάς τουλάχιστον κ α τά  τό 
φαινομενον, καί ίκανάς νά άσφαλίσωσι τούς 
βασιλοφρονας' δ Βουρμόντ ήτο Βχνδεα-

νός* δ Αεκούρβ δημοκρατικός υποπεσών 
είς τήν δυσμένειαν τοΰ Ναπολέοντος.

Τήν 12  μαρτίου, δ στρατάρχης Αφίχθη 
είς Α όνς-Λε'Σωλνιέ' έκεϊ έμαθε τήν είσοδον 
τοΰ αϋτοκράτορος είς τό  Λυών. Οί βασιλικοί 
ήσαν λίαν άποτεθαρρηρ.ένοι' οί λαοί έτα - 
λαντεύοντο μεταξύ τής Ανησυχίας καί τής 
έλπίδος παλινορθώσεως αύτοκρατορικής' οί 
ς-ρατιώται διεμαρτύροντο διά τής σιγής τω ν 
κα τά  τοΰ προσώπου τό  όποιον ήθελον νά 
το ΐς έπιβάλωσι πρός διαδραμάτισιν, καί δέν 
ήτο δύσκολον νά έννοήσιρ τ ις  ότι Ανυπο- 
μόνως προσεόόκων νά μιμηθώσι τό  παρά
δειγμα  τό δοθέν υπό τώ ν σωμάτων τοΰ 
Λυών καί τή ς Γρενόβλης.

Γ0  Νέΰ έν τούτοις έπολλαπλασίαζε τάς 
ασφαλείας πάλης δραστήριας καί έπειρατο 
νά διαχύσγ] πέριξ αυτοΰ εμπιστοσύνην τής 
οποίας αύτός ούτος έστερείτο. Εξώτρυνε 
τούς βασιλικούς ή τούς έπέπληττε μέ τήν 
τρ α χύ τη τα  Ικείνην τής γλώσσης η τις ω - 
μοίαζεν υπέρ τό  δέον συχνώς μέ τήν άπο- 
κτήν&>σιν. Ενεθάρρυνε τούς ς-ρατιώτας του. 
« ’Ανάγκη οπω σδήποτε, έλεγε, νά πολεμή- 
σοισΓ θά λάβω εγώ αυτός έν οπλον άπό 
τήν χεΐρα επίλεκτου, θά αρχίσω τήν μ ά 
χην καί θά διαπεράσω μέ τό  ξίφος μου τό 
σώμα τοΰ πρώτου όστις άρνηθή νά μέ ακο
λουθήσω).»

Οί σ τρα τιώ τα ι, οί αξιω ματικοί Απεκρί- 
νοντο άπλώ ς διά σιγής έμφαντικής, η 
Ανέσειον τούς ώμους μορμυρίζοντες' «Δέν 
γvωpίζε^ άρά γε  τ ί  έχομεν είς τόν νοΰν μας, 
καί δέν χρεωστεϊ κα ί αυτός νά σ κέπτετα ι 
καθώς ημ είς; »

Τήν 1 3 , έγνώσθη είς Λόνς οτι δ Ν απο
λέων έστράτευεν έπί τοΰ Μακών, οτι τό  
Βοΰργον καί τό 7 6  σύνταγμα τής γραμ
μής σταθμεΰον έν τη  πόλει τα ύ τη  έκη- 
ρύχθησαν ήδη υπέρ τοΰ αϋτοκράτορος. 
Μετά τινας ώρας Ανηγγέλθη ότι τό  Μα
κών είχεν εκδιώξει τά ς  βασιλικάς άρχάς. 
"Ε πειτα  τό Διζών τή  βοηθείοί τοΰ 6 συν
τά γ μ α το ς  τών ούσσάρων Ανεκήρυξε τήν 
άνίδρυσιν τής αυτοκρατορίας. Καί τέλος 
τό  πυροβολικόν τό δποϊον μέ Ανυπομονη
σίαν περιέμενεν δ Νέΰ, ήνώθη μέ τόν στρα
τόν τοΰ Ναπολέοντος.

Τά νέα ήρχοντο διαδοχικώς μέχρι τοΰ
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μεσονυκτίου. Τήν ώραν εκείνην δ στρατάρ
χης έδέχθη τήν έπίσκεψιν όύο αποστόλων 
τοϋ άρχιστρατάρχου Βερτράν. Εφερον εις 
αύτόν την διαβεβαίωσιν έξεγέρσεως καθολι
κής τών Παρισίων καί τής Γαλλίας ολοκλή
ρου, καί συνεννοήσεως μυστικής τοϋ Ναπο 
λέοντος μετά  τής Αυστρίας. Αί σύμμαχοι 
δυνά;λεις αΰταί έμενον αδιάφοροι εις τ ά  γ ι 
νόμενα, υπό τόν όρον οτι δ αυτοκρατωρ 
ύπεχρεοϋτο νά σεβασθή τήν γενικήν ειρήνην.

Ό  Νέϋ είδε ΐό τ ε  εαυτόν άπομεμονωμέ- 
νον κατά μετωπον κινήματος μη έπ ιόεχο- 
μένου άντίστασιν, άνίσχυρον, έκτεθειμένον, 
έγκαταλελειμμένον. *Ηθελεν άρα άναδεχθή 
τήν ευθύνην ταύτην τοϋ νά άρχίση πάλην 
ματαίαν; Ηθελε διακινδυνεύσει νά έπισύρνι 
καθ’ εαυτοϋ τό  αίσχος οτι δέν ήδυνήθη καν 
ούτε στιγμήν νά υποστήριξη την πάλην 
ταύτην; Οί Βουρβόνοι ήσαν άρά γε  άξιοι 
τής άνευ αποτελέσματος τα ύ τη ς θυσίας; 
Ο «ϋτοκράτωρ ^θελε λησμονήσει τά ς σκη- 

νάς τοϋ Φ οντενεβλώ ; Ο εμφύλιος πόλε
μος δέν ένέπνεε πλέον φόβον' δ εξωτερικός 
πόλεμος δέν ήπείλει πλέον τήν Γαλλίαν. 
Τί νά πράξη εναντίον δλων καί δ ιατί ν άρ- 
νήται έπί πλέον νά παραδεχθ^ δ ,τ ι  ήθελε 
τό Ιθνος, δ ,τ ι έπέτρεπεν η Ε υρώ πη;

Εις τάςπολυπλόκους τα ύ τα ς αμηχανίας, 
δ Νέϋ έσυμβουλεύθη τόν Βουρμόντ καί 
τόν Αεκούρβ. ' θ  Λεκούρβ ώμολόγησεν οτι 
έπρεπε νά ύποχωρήσωσιν εις τόν χείμαρ
ρον, καί δτι πρότιμότερον θά ήτο νά μή 
αποπειραθώσιν έξ αρχής άφρόνως νά τόν 
σταματήσωσιν. Γ0  Βουρμόντ έσυμέούλευσε 
να έγκαταλείπω σι τήν βασιλείαν.

Δέν αδύνατο πλέον νά διστάση. Οί δύο 
υπό τοϋ Βερτράν απεσταλμένοι ά ξ ιω μ α τι- 
χοί είχον έγχειρίσει εις τόν στρατάρχην 
προκήρυξιν δλοις ετοίμην. 'θ  Νέϋ τήν άνέ- 
^νωσεν έπανειλημμένως καί τήν ύπέγραψεν.
Ητο δέ συντεταγμένη ώς εξής:

«Αξιωματικοί, δ-παξιωματικοί κα ι στρατιώ ται,

*Η δυναστεία τών Βουρβόνων επεσε διά -παντός. 
Η δυναστεία τήν όποιαν τό γαλλικόν έθνος υ'ιοβέτησεν 
dvaSaivst τον θρόνον. Ε ις τον αΰτοκράτορα Ν απο- 
λεοντα, τον ήμέτερον κυρίαρχον, εις αΰτ'ον μόνον ανή
κει να βασιλεύσ^ έπί τής ωραίας ήμών χώρας. Εάν 
°ί εΰπατρίδαι τής μερίδος τών Βουρβόνων άποφασί- 
σωοι νά έκπατριαΟώσι και -πάλιν, ή αν συναινέσωαι

νά ζήσωσιν έν τψ  μέσώ ήαών, μας είναι άδιάφορον. 
Η ιερά ή ίλών ελευθερία καί Ανεξαρτησία δέν θέλοι/αι 
πάθει τοϋ λοιπού έκ τής ολέθριας αυτών επιρροής. 
Ηθέλησαν νά έξευτελίσωσι τήν εθνικήν ήμών δόξαν, 
α λλ’ έπλανήθησαν’ ή δόξα αίίτ»] είναι 3 καρπός το - 
σούτων εϋγενών άγώνων ωστε ουδέποτε δυνάμεθα ν 'ά - 
πολέσωμεν τήν μνήμην. Σ τρατιώ τα ι, παρήλθον πλέον 
οί καιροί καθ ους οΐ μονάρχαι έκυέέρνων τούς λαούς 
ποδοπατοΰντες τά  δικα ιώ μα τα  των" ή έλευθερία ftpi·* 
αμβεΰει τέλος πάντων καί i  Ναπολέων, 6 ένδοξος 
ήμών αΰτοκράτωρ, τήν άσφαλίζει διά -παντός. Τοϋ 
λοιποΰ ή μεγάλη αϋτη αποστολή 'έστω ήμετέρα καί 
πάντων τών Γάλλων" απαντες οί ανδρείοι τους όποιους 
εχω τήν τ ιμ ή ν νά διοικώ, $ς ένστερνισθώσι τήν jts- 
γάλην ταύτην αλήθειαν.

• Σ τρατιώ τα ι, αυχνάκις σας άδήγησα εις τήν νί
κην" τώρα μέλλω νά σας όδηγήσω εις τήν άθάνατον 
εκείνην <ράλαγγα τήν όποιαν ό αύτοκράτωρ Ναπολέων 
έδτηγεΐ εις Παρισίους καί ή τις  έ'σεται έκεϊ έντος ολί
γων ή [j-ερών' καί έκεΐ ή έλπ ίς ήαών και ή ευτυχία 
πραγματοποιηθήσονται. ΖΗΤΩ Ο ΑΤΤΟΚ.ΡΑΤΩΡ!

»Λ'ονς-Λ«-Σωλνιέ, 13 μαρτίοο 1815.

στρατάρχης τής «ΰΐοκραΐορίας 
•Π Ρ Χ Γ Κ Η Ψ  Τ Η Σ  Μ Ο Σ Χ Ο Β Η Σ .»

«Δέν δύναμαι νά κρατήσω τήν  θάλασ
σ αν μέ τήν χεΐρα ,»  είχεν είπει δ στρατάρ
χης ριπτόμενος μέ κλειστούς οφθαλμούς 
εις τό παρασύρον αύτόν ρεϋμα. Από τής 
σ τιγμής έκείνης έβάδισεν εμπρός μετά  τής 
δραστηριότητος τήν όποιαν άνέπτυσσεν εις 
δλας τά ς  καλώς έννοουμένας κρίσεις. Διέ- 
ταξεν ΐνα  τήν 1 4 τό  πρω’ί δ στρατός συνα- 
θροισθη έπί τώ ν κυριωτέρων πλατειώ ν τοϋ 
Λόνς. ’Εκεί, έν μέσω σιγής οΐα προηγείτα ι 
τώ ν σοβαρών αποφάσεων, έσυρε τό ξίφος 
του καί άνέγνωσε τήν προκήρυξιν τήν  ο
ποίαν ανωτέρω ειδομεν.

’Από τώ ν πρώτων λέξεων, στρατός καί 
λαός έξερράγησαν ε:ς επιφω νήματα χαράς, 
κραυγάς ενθουσιώδεις Ζήτω  ό ανζοχράζωρ! 
Ζήτω ό στρατάρχης Νέϋ !

Γ0  Κ. Τιερς άφηγεϊτα ι καί αναλύει τήν 
σκηνήν ταύτην μέ τήν άκριβολογίαν τώ ν 
λεπτομερειών ήτις καθιστ^ ψηλαφητά διά 
τοϋ δακτύλου τά  διάφορα αίσθήμ.ατα τ ά  
διεγερθέντα περί τόν Νέϋ καί έν τή  ψυχή 
τοϋ Νέϋ αύτοϋ. Πρέπει νά άναφέρωμεν τήν 
άφήγησιν ταύτην πράςεως ήτις επηρέασε 
τοσοϋτον θλιβερώς τήν τύχην τοϋ στρα
τάρχου.



ΠΑΡΘΕΝΩΝ

« Χαρά μανιώδης, λέγει ό ένδοξος ίς-ο- 
ριογράφος, έξερράγη ώς βροντή, είς τάς τ ά 
ξεις τώ ν στρατιω τώ ν. Βάλλοντες τούς π ί 
λους των εις την άκραν τών όπλων τω ν, 
εξέβαλαν οξυτάτας κραυγάς Ζήτω ό αντο- 
χράτωρ ! Ζήτω ό στρατάρχης Νέϋ ! έπει
τ α  διέσπασαν τάς τάξεις, ώρμησαν επί τον 
στρατάρχην καί άσπαζόμενοι οί μεν τάς 
χεΐράς του οί δέ τάς ποδιάς τοϋ φορέμα
τος του, τον ευχαρίστησαν κατά  τον [δι
κόν τίον τρόπον δτι είχεν υποχωρήσει είς 
τήν επιθυμίαν τής καρδίας τω ν. "Οσοι δεν 
ήδύναντο νά τον πλησιάσ(οσι, περιεκύκλουν 
τούς ύπασπιστάς του άμηχανοϋντας κά
πω ς διά τάς τ ιμ ά ς τών οποίων δεν ήσαν 
άξιοι, διότι ήγνόουν έκ τώ ν προτέοων τήν 
απότομον μετάγνωσιν τήν άρτίως τελε - 
σθεΐσαν, κα ί θλίβοντες τήν χεΐρά τ ω ν :—  
« Είσθε τ ίμ ιο ι άνθρωποι, ελεγον, ήμεθα 
βέβαιοι διά σας καί διά τον στρατάρχην, 
κ α ί δ τ ι οέν ήθέλειε μείνει πολύν καιρόν 
μέ τούς μετανάστας. » Οί κάτοικοι ούχ 
ή ττον  εκφραστικοί είς τάς εκδηλώσεις τω ν, 
ήνώθησαν μετά  τώ ν στρατιω τώ ν καί δ 
Νέϋ έπανήλθεν είς το  κατάλυμά του σβνο- 
δευμένος άπο πλήθος θορυβώδες καί δλως 
χαρούμενον.

« Καί δμως έπανελθών είς τήν κατο ι
κίαν του, παρετήρησε τήν στενοχώριαν καί 
μάλ ισ τα  τήν άποδοκιμασίαν έπί τοϋ προ
σώπου τώ ν περισσοτέρων υπασπιστών του. 
Είς αύτών, άρχαΐος μετανάστης, εδραξε 
το  ξίφος του λέγω ν:— « Κύριε στρατάρχα, 
έπρεπε νά μας ειδοποιήσετε καί νά μή 
μας κάμετε μάρτυρας τοιούτου θεάματος. 
— Καί τ ί  ήθέλατε νά κάμω ; τώ  άπεκρίθη 
δ στρατάρχης, δύναμαι νά σταματήσω  τήν 
θάλασσαν μέ τάς χεΐράς μου; »

« Αλλοι, παραδεχόμενοι δτι ήτο άδύ- 
νατον νά παροτρύνο^σι τούς στρατιώ τας 
ε:ς το  νά πολεμήσωσι κ α τά  τοϋ Ν απο- 
λέοντος, τώ  έξέφρασαν τήν λύπην των δτι 
άνεδέχετο νά παοαστήση είς τόσον ολίγον 
διάστημα χρόνου δύο πρόσωπα τοσοΰτον 
ά ντίθετα .— « Είσθε π α ιδ ία , άπήντησεν δ 
στρατάρχης' πρέπει νά θέλ'/j τ ις  το Ιν ή 
το  άλλο. Δύναμαι νά δπάγω  νά κρυφθώ 
ως άνανδρος άποφεύγων τήν εύθύνην τών 
γεγονότω ν; Ο στρατάρχης Νέϋ δεν δύ-

νατα ι νά καταφυγή είς το  σκότος. νΕ πει- 
τ α ,  έν μόνον μέσον υπάρχει προς έλ ά ττω - 
σιν τοϋ κακοϋ, το  ν άποφασίσωμεν αμέ
σως περί τοϋ πρακτέου διά νά προλάβω- 
μεν τον εμφύλιον πόλεμον καί νά συλλά- 
βωμεν τον άνδρα δστις επανέρχεται δπως 
τον έμποδίσωμεν άπο τοϋ νά κ ά μ /j τρέλας' 
δ ιότι προσέθηκε, δεν εννοώ νά άφοσιωθώ είς 
ενα άνθρωπον άλλά είς τήν Γαλλίαν ' καί 
άν δ άνθρωπος οΰτος ήθελε τυχόν, νά μας 
φέρ-fl πάλιν είς τον Βιστοδλαν δεν θά τον 
άκολουθήσωμεν ποσώς. »

« Αφοϋ μέ τοιαύτην τρ α χύ τη τα  άπην- 
τησεν είς τούς άποδοκιμάζοντας αύτον, δ 
Νέϋ έκάλεσεν είς το  γεϋμα , έκτος τών 
στρατηγώ ν, δλους τούς συνταγματάρχας 
ενός μόνου έξαιρουμένου δστις ήρνήθη νά 
ύπάγη. Εκτός μικρας τίνος άμηχανίας 
προερχομένης άπό τήν παραβίασιν τοϋ 
στρατιω τικού καθήκοντος δ ι’ ην έμέμφον- 
το  έαυτούς ένδομύχως, ή συνδιάλεξις υπήρ
ξε μακρά άνακεφαλαίωσις τώ ν π αραπτω 
μάτω ν τώ ν Βουρβόνων οΐτινες, άκουσίοις 
ή Ικουσίως, (έκαστος έκρινε περί τούτων 
κ α τά  τόν ίδιον έαυτοϋ τρόπον), ειχον π α -  
ραδοθή είς τούς μετανάστας, είς τούς ξέ
νους, καί είχον άνακηρύξει αισθήματα τά  
όποια δεν ήσαν τής Γαλλίας. Υπήρξεν 
ώσαύτως ή συνδιάλεξις αύτη δμόφωνος 
διαμαρτύρησις κ α τά  τώ ν αρχαίων αμαρ
τημάτω ν τοΰ αύτοκράτορος, κα τά  τής 
πολεμικής αύτοϋ παραφροσύνης, κ α τά  τοϋ 
δεσποτισμοϋ του, κ α τά  τής άρνήσεώς του 
είς τό  νά άκούστ! τά ς παραστάσεις τών 
στρατηγών του τω  1 8 1 2  καί 1813" έξε- 
δηλώθη τέλος ή έντονος άπόφασις νά τω  
είπωσι τήν αλήθειαν, καί νά άπαιτήσωσι 
παρ’ αύτοϋ εγγυήσεις τής ελευθερίας καί 
καλής πολιτικής.— « Θά τόν ίδώ , ελεγεν 
δ Νέϋ, θά τοϋ ομιλήσω, καί θά τοϋ είπώ 
φανερά δτ ι δεν θά δεχθώμεν νά μας δόη- 
γήση είς Μόσχαν. Δεν άφιεροϋμαι είς 
αύτον άλλά είς τήν Γαλλίαν, καί άν 
προσκολληθώμεν είς αύτον ώς τόν ά ντ ι-  
πρόσωπον τής ήμετέρας δόξης, δεν έννοοϋ- 
μεν νά τόν βόηθήσωμεν είς τήν παλινόρ- 
θωσιν έςουσίας αύτοκρατορικής.» Οί στρα
τη γο ί Αεκούρβ καί Βουρμόντ παρευρέθησαν 
είς τό γεϋμα τοϋτο μικρόν μέρος λαμ βά-
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Αγόριάς του στρατάρχου Νέϋ είς τt)r π.Ιατεϊαγ τοΰ Αστεροσκοπείου,

νοντες εις 6 ,τ>. έλέγετο, άλλα άναγνωρί- 
ζοντες ως ά.ναπόδραστον καί ώς λίαν δε- 
«ιχαιολογνιμένην άπό τά  σφάλματα των 
Βουρβούνων τήν τελεσθεΐσαν χί>γ: έπανά-
στασιν.
„ * Ο στρατάρχγ;: άφϊ,κε τού; ομοτράπε
ζους του . . . Εγραψεν είς τέν  σύζυγόν του 
ΐπ ιστολέν έν ij διτ,γεΐτο ο ,τ ι Ιπραζε καί 
TJlv οποίαν έτελείωσε διά τω ν εζτ,ς έμοαν- 

[ΠΛΡΘΕΝΩΝ— ΕΤΟΣ Λ'.]

τικώ ν λέςεω ν: « ’Α γαπητή μου, δεν θά
κλαύστ;ς πλέον έςερχομένη τοΰ Κεοαμεικοϋ.»

Το σφάλμα εγινεν. Τ ίτο  δυνατόν επειτα 
νά κρίντ, τ ις  έαν ο Νέϋ ζ'./ζ ριφθ'Λ με καρ- 
δίαν φαιδράν είς ττ,ν ολ.εθρίαν έ/.είντ,ν ττε- 
ριπέτειαν τών Εκατόν Ημερών. Ησθάνετο 
πρός τόν Ναπολέοντα αποστροφήν τινα 
τοσοϋτον ζωνιράν όσον τ,το έκείν/ι τχν  
οποίαν τώ  ένέπνεον οί Βουρβόνοι αυτοί.

10
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Καταληφθείς την 6 μαρτίου £·/. τής είδή- 
σεως τής επιδρομής, είλικρινώς Αγανακτών, 
νομοταγώς αποφασίσας νά υπηρέτηση τον 
βασιλέα, είδεν εαυτόν μετά  επτά  ημέρας 
έκλελυμένον υπο τής Ακατασχέτου δρμής 
τής δημ οσίας γνώμης. Εάν αυτός έπρόδιδε 
τόν λαόν καί τόν στρατόν, οΰχ ήττον η 
Αστυκή τάξις σχεδόν ολόκληρος έπρόδιδεν 
ώς αυτός καί είχε προδώσει προ αΰτοΰ. Τί 
ήθελε δυνηθή νά πράξη έναντίον όλων, κυ
ρίως όταν αυτοί εκείνοι ους έπρόκειτο νά 
σώση Απηλπίζοντο καί ώμολόγουν την 
ιδίαν εαυτών αδυναμίαν;

Τό Αληθές δυστύχημα τοϋ Νέϋ ήτο δτι 
ε ίχε δώσει διά κρότου λόγον τόν όποιον 
δεν αδύνατο νά τήρηση" ότι Αφήκε νά έλ- 
πίσωσι παο’αΰτοΰ, δηλαδή νά φανη οτι εί
χεν αρει διά τής λειποταξίας του τό  τελευ- 
τα ΐον πρόσκομμα τό διαχωρίζον τόν Ν α- 
πολέοντα άπό τοΰ Κεραμεικοΰ.

Οτε οί απεσταλμένοι τοΰ Βερτράν έβε- 
βα'ιώθησαν οτι ό Νέϋ δεν ήτο πλέον επ ί
φοβος, τώ  άνεκοίνωσαν τάς δ ιαταγάς τής 
πορείας, ας τω  Απηύδυνεν δ αότοκράτωρ. 
Ο Ναπολέων έγνώριζε θαυμάσια τόν άν- 

δρα με τόν όποιον διεπραγματεύετο" ήτο, 
ελεγεν, ενας χαχοχίψαΑος, τουτέστιν ιδιο
συγκρασία βιαία καί ασθενής ένταυτώ. Λεν 
έπρεπε νά συζητήση τις  μετ αύτοΰ, νά 
προβη εις αντεγκλήσεις καί είς άπειλάς' 
Αλλ ήτο προτιμότερον νά θεώρηση τό  π α 
ρελθόν ώς μή υπάρξαν, ·νά συνδέση πάλιν 
τήν στιγμ ια ίω ς κοπεΐσαν αλυσον τώ ν ίε- 
ραρχικών σχέσεων καί νά μή φανη ότι Αμ
φιβάλλει περί τής πειθαρχίας' ή καθ εξιν 
επιρροή τοΰ άρχηγοΰ έπί τώ ν υπαρχηγών 
του έμελλε νά συμπληρώση τά  λοιπά.

Ο Ναπολέων οιέγραφεν είς τόν στρα
τάρχην διά τώ ν συνήθων εκφράσεων νά 
διευθυνθή έπί τοΰ Ωτίνου καί τής Οσόν- 
νης. Ο στρατάρχης υπήκουσε.

Τήν 4 7 , δ αΰτοκράτωρ παρεγένετο είς 
Ωσέρρην καί υπεδέχθη διά τρόπου λίαν

πευτικοΰ τόν Κ. Γαμότον, γυναικάδελ- 
φον τοΰ Νέϋ καί νομάρχην τό τε  τής Υον- 
νης. Τήν 1 9 , δ Νέϋ έφθασε καί αυτός είς 
Ωσέρρην άμετάτρεπτον εχων άπόφασιν νά 

προτείνη τάς συνθηκολογίας του, νά έπ ι- 
μείνη υπέρ τής ειρήνης, υπέρ τής ελευθε

ρίας. ’Αλλ’ δ Ναπολέων δεν τώ  αφήκε 
καιρόν. Οτε δ στρατάρχης παρουσιάσθη 
ενώπιον αύτοΰ κρατών Ανά χεΐρας είδός τ ι  
δηλώσεως εν η έδιδεν εξηγήσεις περί τής 
διαγω γής του καί διετύπωνε τάς έπιφυλά- 
ξεις του, δ αΰτοκράτωρ τώ  ήνοιξε τάς 
Αγκάλας λέγω ν: « Ας έναγκαλισθώμεν, 
Α γαπητέ μου στρατάρχα. » Ο Νέϋ ήθέλησε 
νά δμιλήση, ήθέλησε νά Ανάγνωση:— Δεν 
έχεις Ανάγκην δικαιολογιών, τώ  είπεν δ 
Ναπολέων' ή δικαιολογία σου καθώς καί ή 
ίδική μου είναι είς τά  συμβάντα τ ά  όποια 
υπήρξαν ισχυρότερα τώ ν Ανθρώπων. Μή 
δμιλώμεν πλέον περί τοΰ παρελθόντος, καί 
μή τό Ινθυμώμεθα παρά διά νά φερθώμεν 
καλλίτερον είς τό μέλλον. »

Δεν ήδύνατο νά ύπαρξη δεξιώτερος τρό
πος διά νά κλείση τό στόμα τοΰ στρατάρ
χου καί νά θέση τέρμα είς τήν δυσχερή 
Αμφοτέρων θέσιν.

’Από τής στιγμής τα ύ τη ς, δ Νέϋ Ανα
λαμβάνει την τάξιν του μεταξύ τών δορυ- 
φόοων τοΰ αΰτοκρατορικοΰ ήλίου. Αλλ αί 
Αναμνήσεις τοΰ Φοντενεβλώ καί τοΰ Λόνς 
καθιστώσι τήν θέσιν του δυσχερή, Α μήχα- 
νον, δχ7,ηράν. Ο Ναπολέων δεν δύναται 
νά τηρήση παρ’ έαυτώ τόν σφενδονιστήν
τοΰτον τόν δυσηρεστηαένον έκ τοΰ κυρίου

* ι · ,V > ~ <■ _του, ουσηρεστημενον ες αυτου εαυτου τφ
εμ π ισ τεύ ετα ι τήν αποστολήν τοΰ νά έξα-
σφαλίση τήν υπεράσπισιν τής χώρας είς τά
Αρκτικά καί τά  Ανατολικά μεθόρια.

Τοΰ Ναπολέοντος μόλις έγκατασταθέν- 
τος έκ νέου είς τόν θρόνον, ήτο προφανές 
ότι ή κ α τ ’ αύτοΰ συνησπισμένη Ευρώπη 
δεν ήθελε δεχθή παρ’ αύτοΰ τήν ειρήνην. 
Νέα συμμαχία  υπεγράφη καί συναπεφά- 
σισαν είς Λονδΐνον, είς Βιέννην, είς Βερο- 
λϊνον καί είς Πετρούπολιν, νά Αρχίσωσι 
πάλην θανάσιμον μετά  τοΰ Ανδρος οστις 
ήπείλει τήν ησυχίαν τοΰ κόσμου. Τήν φο
ράν αυτήν προπαρεσκευάζοντο πρός τόν πό - 
λευ.ον υπό τό αϊσθηιαα τοΰ μίσους καί τοΰι *ι γ 7
μανιώδους φόβου. Τό δρμέμφυτον τής αύ- 
τοσυντηρήσεως περιεπλέκετο μέ τήν μεγά- 
λην επιθυμίαν τής έκδικήσεως. ’Επρεπε, 
ελεγον, νά μεταχειρισθώσι τόν Ν απολέοντα, 
τους ύπασπιστάς του καί αυτό τό γα λ λ ι
κόν έθνος ώς χύνας Λυσσώδεις. Οί έμφρο-
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νέστεροι διπλω μάται υπεξέκαιον την το ι-  
αύτην μανίαν, ' θ  Κ. Πότζο-Βόργο έγραφε 
προς τόν λόρδον Καστεριγον: « Πρέπει νά 
χαθαρίσωμεν τήν Γαλλίαν απτό πεντήχοντα 
μαγά.Ιονς καχοΰφγονς τών όποιων ή νπαρ- 
ζις είναι ασυμβίβαστος μέ την ειρήνην.» 
Μεταξύ τώ ν θυμάτων τούτων των καθιε
ρωμένων εκ. των προτέρων εις άντίδοασιν 
άνοικτίρμονα, ή ευρωπαϊκή γνώμη ετασ- 
•ϊεν έν x~t) πρώτη, τάξει, παρά τόν Ν α-

πολέοντα αυτόν, τόν στρατάρχην Νέϋ.
Ot Βουρβόνοι άληθώς, και αυτός δ έμ- 

φρονέστερος και δ ψυχρότερος μεταξύ τω ν, 
δ βασιλεύ; Λουδοβίκος 1Η , δεν ήθελον νά 
πιστεύσωσιν οτι ή Γαλλία τους εΐχεν εγκα 
ταλείπει, άλλ έπέμενον θεω ροϋντεςτήνπτώ - 
σίν των ως αποτέλεσμα εύρείας συνωμο
σίας στρατιω τικής. Η άπίστευτος μ ε τα 
βολή τοϋ φρονήματος, ή τ ις , εις εϊκοσιν 
ημέρας, είχε φέρει τόν Ναπολέοντα από

j \
Ο αΰτοκράτωρ τω ηνοιξε τάς άγκάλας λέγω ν:

της Ελβης εις Παρισίους, ήτο κα τά  τήν 
ιδέαν των σκευωρία εγκληματική , και δ 
Χομης της Αρτεσίας, λησμονών οτι είχε 
διωχθή από τό Λυών μετά  τοϋ πιστοϋ 
Μακόονάλδου, έλεγε πανταχοϋ  εναντίον 
παοης έναργείας οτι δ Νέϋ έάν δεν ήτο 
συνένοχος τον Κορσικανού .Ιηστοΰ, ήδύ- 
νατο νά τόν κατασυντρίψω και νά σώσν) 
ττίν νόμιμον δυναστείαν.

Ανάγκη νά μη άφήσωμεν ούτε έπ ί σ τ ιγ 
μήν άπαρατήρητοντήν ίδιοτελη ταύτην γνώ 

« Ας έναγκαλισ6ώμ.εν, αγαπητέ στ^ατάρχα. »

μην, άλλως τε ομως ειλικρινή δ;ότι αυτή 
εξηγεί τήν προκειμένην δίκην. Τα μ εγα - 
λείτερα λάθη, και αυτά προσέτι τά  εγκλή
μ α τα , συχνάκις δεν προκύπτουσι κα τά  τήν 
κοινήν ιδέαν έκ φατριαστικών παθών’ πρέ
πει νά τά  άποδίδωμεν κα τά  τό  πλεΐστον 
εις τήν άποτύφλωσιν, εις τάς προλήψεις, 
εις τήν παραφοράν παθών άξιοθρηνήτων, 
άλλά συγγνωστέων.

Διά νά κρίνωμεν έτ ι καλλίτερον τήν 
έκτακτον θέσιν τοϋ στρατάρχου Νέϋ, όφεί-
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λομεν νά είπωμεν ότι εάν οί Βουρβόνοι καί 
οί περί αυτούς έπεφύλαττον κα τ αΰτοΰ 
τήν πλέον άδυσώπητον οογάν τω ν, καί αυ
τός δμως δ Ναπολέων δέν τω  άπέκρυπτε 
δυσπιστίαν τινά  καί μνησικακίαν αί δποϊαι 
ήσαν λίαν δικαιολογημέναι. "Ο τε, τήν 1 
ϊουνίου 1 8 1 5 , δ αύτοκράτωρ συνεκάλεσεν 
έπισημως τά ς Αρχάς είς το  Πεδίον τοΰ 
Μα'ί'ου, δ Νέϋ, δστις δέν είχε φανή είς το 
Κεραμεικόν άπό ένος μηνός, έχαιρετήθη υπο 
τοΰ κυρίου του μέ τήν έξης ταπεινω τικήν 
αποστροφήν: —  « Ενόμιζα δτι εϊχετε με
ταναστεύσει. »

Αλλά τοϋτο δέν έξήρεσε τόν στρατάρ
χην καί τούς εννέα συς-ρατιώτας του έκ τοΰ 
καταλόγου τών εκατόν τριάκοντα νέων 
γερουσιαστών δημοσιευθέντος μετά  τινας 
ήμέρας.

Ο λίγας ήμέρας μ ετέπειτα , πάλη  ζωής 
καί θανάτου είχεν αρχίσει. Ο Νέΰ, γενόμε- 
νος καί αΰθις δ πάλα ι ηρωικός στρατιώ της, 
κατέβαλλε τόν εχθρόν είς τό  Κάτρ-Βρά 
καί έπεδείκνυεν είς τήν ολεθρίαν μάχην 
τοΰ Βατερλώ άνδρίαν ανωφελή. ’Αλλά παρ’ 
αύτώ δ χαρακτήρ δέν υψοΰτο μέχρι της 
στρατιω τικής μεγαλοφυί'ας καί τοΰ στρα- 
τιω τικοΰ φρονήματος. Επανελνθών είς Πα
ρισίους, υπήρξεν είς τών πρώτων ο'ίτινες 
άπηλπίσθησαν διά ττ ν  σωτηρίαν τής π α - 
τρίόος, καί ο'ίτινες παρέστησαν είς τήν 
βουλήν τώ ν πατρικίων τήν εθνικήν ημών 
συμφοράν ώς άνεπίδεκτον θεραπείας. Ας 
τόν κατηγορήσγ) δστις θέλτρ διά τά ς  θλ ι- 
βεράς τα ύ τα ς μεταπτώ σεις’ αύταί είναι 
δυστυχώς λίαν κοιναί εν Γαλλία καί αί 
έποχαί τών ταραχών παρουσιάζουσιν υπέρ- 
πολλα  παραδείγματα  τών ηθικών τούτων 
λειποταςιώ ν τά ς δποίας δ φιλόσοφος απο
νέμει είς τήν φυσικήν αδυναμίαν τοΰ αν
θρώπου, αλλά τάς δποίας τό  δημοτικόν 
φρόνημα κρίνει αύστηρότερον. 'ο  Νέϋ δέν 
ύ-ήρξε δυστυχώς δ μόνος δστις έλησμόνησε 
τήν άςιοπρέπειάν του, άπηρνήθη τήν δόξαν 
του , έθετο ακόμη μίαν φοράν τό  προσωπι
κόν αύτοΰ συμφέρον υπεράνω τοΰ καθήκον
τος του καί της ανεξαρτησίας τής π α τρ ί- 
δος του. Δι’ αυτόν, τουλάχιστον, μάλλον 
ένοχοποιημένον, εάν ούχί μάλλον ένοχον 
δσον πολλοί άλλοι, δ εξιλασμός εμελλεν εν

τός ολίγου νά έξαγνίση τό  αμάρτημα.
Είς τάς υπερτάτας κρίσεις, ή αδυναμία 

δέν είναι μόνον αίσχος, άλλ είναι προ
σέτι κα ί κίνδυνος' δ Νέϋ έδοκίμασε τοΰτο 
ταχέω ς. Μετά τήν δευτέραν άπό τοΰ θρό
νου παραίτησιν τοΰ Ναπολέοντος, δ βασι
λεύς Λουδοβίκος ΙΗ , τήν αυτήν στιγμήν 
δτε έπανήρχετο έν Γ αλλία , υποσχόμενος 
τήν συγγνώμην καί τήν λήθην, εσπευσε νά 
έξαιρέστρ τής άμνηστείας τήν δποίαν προσ- 
έφερεν είς τούς υπηκόους του , « τούς ήθι- 
κούς συνεργούς καί τούς αυτουργούς τής 
φρικαλέας ταύτης σκευωρίας . . . , μ ιας 
προδοσίας ής τά  χρονικά τοΰ εγκλήματος 
δέν παρουσιάζουσι παρόμοιον παράδειγμα.» 
(Λιαχήρυζις τοΰ Καμβραι τής 2 8  ϊουνίου 
181 5 .)

Διά τώ ν φράσεοιν τούτω ν υπεδεικνύετο 
άποχρώντως δ στρατάρχης Νέϋ. « Θέλουσι 
παραδοθή, προσέθετεν ή διακήρυξις, είς 
τήν έκδίκησιν τών νόμων υπό τώ ν δύο 
Βουλών. »

'Ο στρατάρχης έν τούτο ις, έκ συμφώνου 
μετά  τοΰ Σούλτ καί τοΰ Δαβούστ, ήγω νί- 
ζοντο νά πείσωσι τούς Παρισίους κα ί τόν 
γαλλικόν στρατόν, τοσοΰτον έπίφοβον ακό
μη καί μετά  τήν ή ττά ν  του, δτι ή μόνη 
ελπίς τής σωτηρίας η τις άπέμενεν είσέτι 
ήτο ή άμεσος, ή εντελής υποταγή είς τάς 
συμμάχους δυνάμεις. Εξευτελισμός ανω
φελής. Μία τών πρώτων φροντίδων τοΰ 
Λουδοβίκου i t f  υπήρξεν ή έκτέλεσις τών 
έκ Καμβραι απειλών του, καί δ Φουσέ 
άνέλαβε τήν εντολήν νά συντάξη πίνακα 
προγραφής. Π εντηκονταεπτά ονόματα ένε- 
γράφησαν' τό  πρώτον ήτο τοΰ στρατάρχου 
Νέϋ.

Τό δ ιά τα γμ α  τής 24  ίουλίου, τό πραγ
ματοποιούν τάς θλιβεράς τα ύ τα ς εκδική
σεις, καθιέρωνε όύο κατηγορίας προγεγραμ- 
μένων. Είς τήν μίαν υπήγοντο τά  ονόμ-ατα 
τριακονταοκτώ  ατόμων, καταδεδικασμέ- 
νων άνευ ούδεμιας άλλ·/)ς διαδικασίας είς 
τήν υπερορίαν. Εφαίνοντο εκεί παράπλευ
ροι δ στρατηγός Εξελμανς, δστις, είς τά ς  
πύλας τών Παρισίων, είχε πολεμήσει τ ε 
λευταίος τόν έχθρόν αίσθανθέντα τό  βάρος 
τοΰ γαλλικοΰ ξίφους, καί δ στρατάρχης 
Σ ούλτ, δστις είχεν αναπτύξει υπέρ τών
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Βουρβόνων ζήλον τοσοΰτον θλιβερόν και το 
σοΰτον άνωφελή. Είς τήν Δευτέραν κ α τη γο 
ρίαν, άνεγινώσκοντο, κατόπιν του ονόματος 
τοϋ Νέϋ, τά  τοϋ Λαβεδοϊέρου, τών αδελφών 
Λαλεμάν, τοΰ Μουτών-Δουβερνέ, τοΰ Γρου- 
σύ, τοΰ Κλοζέλ, τοΰ Βερτράν, τοΰ Δρουώ, τοΰ 
Καμβρών, τοΰ Λαβαλέτ. Οί τελευταίο ι ού- 
το'., ένοχοι ί-τί προδοσία τοΰ βασιΛέως 
πρό τής 25  μαρτίου, έπί ir o - .h o  προσβο
λή τής Γαλλίας χαι τής χυβερνήσεως, έπί 
βιαίφ καταλήγει τής έζουσίας, εμελλον 
νά παραπεμφθώσιν ένώπιον τών αρμοδίων 
στρατιωτικών δικαστηρίων, είς τάς σχε- 
τιχάς αύτων μεραρχίας.

Οί πίνακες ούτοι, έλέγετο, δεν ήδύναν- 
το, έν ονδεμια, περιπτώσεις νά έχταθώσιν 
έπί άλλων ονομάτων δι οίανδήποτε αι
τίαν χαλ έφ οίαδήποτε προψάσει, άλλως 
είμή διά τών διατυπώσεων χαι χατά τούς 
συνταγματικούς νόμους, των όποιων ρη- 
τ&ς εγένετο παράΰασις δι αυτήν μόνην  
τήν περίπτωσιν.

Ματαία ύπόσχεσις, άμέσως λησμονη- 
θεΐσα! Σ τα μ α τα  τις ώς επιθυμεί έπί τοϋ 
κατήφορου τής έκδικήσεως και τής αυθαι
ρεσίας; Ες όλων τών προγεγραμμενων τού
των τών οποίων οί πλεΐστοι με μέγαν κίν
δυνον τής τιμής tojv είχον συμβουλεύσει η 
και προκαλέσει την παράδοσιν τών Παρι- 
σίων και την υποταγήν εις τούς Βουρβό- 
νους, οί μεν εμενον ακόμη έπί κεφαλής τών 
στρατιωτικών αυτών σωμάτων, οί δε εί- 
χον έπανέλθει εις τάς έστίας τω ν ' οί μ ά λ 
λον ενοχοποιημένοι έζήτουν, διά μέσου τής 
Γαλλίας κατεχομένης υπο στρατών εχθρι
κών και έπιτηρουμένης υπο αστυνομίας 
φιλυπόπτου, ασφαλή πορείαν προς τά  
σύνορα.

Ο Νέΰ, άναχωρήσας έκ Παρισίων τήν 
πρωίαν τής ημέρας καθ ην οί σύμμαχοι 
εμελλον νά είσέλθωσιν είς τήν πρωτεύου
σαν, ελαβε μεθ εαυτοΰ άδειαν απεριόρι
στον ύπογεγραμμένην ύπο τοΰ Δαβούστ καί 
δύο διαβατήρια υπογεγραμμένα ύπο τοΰ 
Φουσε, τών οποίων το μεν έφερε το ονομα 
τοΰ Νεΰβούργου (Μιχαήλ Θεόδωρο;). Εις 
Τρεις ημέρας άφίχθη είς Λυών όπου εφθασε 
την 9 ίουλίου. Εκεΐθεν δ σκοπός του ήτο 
να μεταβή είς 'Ε λβετίαν , άλλ’ οί Αυστρια

κοί είχον άποκλείσει τάς οδούς έκ τοΰ μ έ
ρους τούτου. Ηναγκάσθη νά δπισθοδρομήση 
προς το Μομβριζών καί νά έγκατασταθή 
πλησίον τής πόλεως ταύτης είς μικρόν τ ι 
χωρίον θερμών ύδάτων δνομαζόμενον Σ α ιντ- 
’Αλβάν. ^Ητο έκεΐ άπο δώδεκα περίπου 
ημερών, κρυπτόμενος ύπο το ονομα Ρεΰζέ- 
τος (Μιχαήλ Θεόδωρος), τα γμ α τά ρ χη ς τοΰ 
τρίτου συντάγματος τώ ν ούσσάρων και 
φέρουν φύλλον πορείας δοθέν αύτώ ύπο τοΰ 
διευθυντοΰ τής άστυνομίας τοΰ Λυών Κ. 
Τέστη, οτε τήν 2 5  ίουλίου, άπεσταλμένος 
τής κυρίας Νέΰ τώ  έγνωοτοποίησεν ότι το 
δνομά του ήτο γεγραμμένον το πρώτον είς 
τούς πίνακας τής προγραφής τής 24 ίουλίου. 
’Επειδή είς Σ α ίν τ-’Αλβάν ήτο πολύ έκ τε- 
θειμένος, δ Νέΰ άπεφάσισε νά καταφύγη 
εν τινι έρημητηρίω το  δποΐον τώ  προσεφερε 
μία τών συγγενών τής συζύγου του, ή κυρία 
Βεσόνη. Τήν 2 9  ίουλίου, δ Νέϋ εφθασεν είς 
Βεσόνην ύπο το  δνομα Εσκάφρης, οίκογε- 
νείας αρχαίας έν Ωβερνία.

Ας παραχωρήσωμεν ένταΰθα τον λόγον 
είς τον Κ. ’Α χιλλέα Βωλαβελ (Ισ τ ορ ία  
των δύο Παλινορθώσεων), τοΰ όποιου ή 
διήγησις είναι καθ’ όλα άξιόλογος:

« Περιωρισμένος είς δωμάτιον τοΰ άνω- 
τερου ίρόφόυ έξ οΰ ούτε διά τον σιτισμόν 
αύτοΰ κατέβαινεν, ένόμιζε τούλάχιστον 
ότι ήτο έξησφαλισμένος άπο πάσης κ χ τα -  
ζητήσεως. Ασυνεσία τ ις  ακατάληπτος τόν 
παρέδο>κεν είς τά ς χεΐρας τών έχθρών του. 
Ο αύτοκράτωρ κ ατά  τον γάμον τοΰ στρα

τάρχου, τον ίούλιον τοΰ 1 8 0 2 , τώ  είχε 
δωρήσει ξίφος τουρκικόν πολυτελέστατον. 
Το ξίφος τοΰτο, περιέργως έξεταζόμενον 
ύπο τώ ν φιλοξενούντων αύτον, είχε μείνει 
τεθειμένον έπι έδρας τίνος τής αιθούσης. 
Κάτοικός τ ις  τοΰ ’Ωριλάκ, έπισκεπτόμενος 
τήν επαυλιν, είδε το  όπλον καί το έθαύ- 
μασεν" έπιστρέψας είς τήν πόλιν του δ ιη - 
γήθη ο ,τ ι είχεν ίδεϊ" έκ τής περιγραφής τοΰ 
όπλου, είς τών παρεστώτων είπε’ —  « Πι
στεύω οτι γνωρίζω τό ξίφος περί τοΰ 
όποιου με δμιλεΐτε’ δεν ύπάρχουσιν έν Εύ- 
ρώπν; -είμή δύο μόνον άνδρες δυνάμενοι νά 
το  κατέχω σιν, δ στρατάρχης Νέϋ καί δ 
Μ υράτ.» Η συνδιάλεξις αύτη δ ιαβιβα- 
σθεΐσα είς τόν νομάρχην τοΰ τόπου Κ.
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λοκάρδ, διήγειρε τόν ζήλον τοϋ λειτουρ
γού τούτου. Καί το ι δέ ή Βεσόνη κει- 
μέν/) εις άλλον νομόν δέν υπήγετο εις την 
διοικητικήν αύτοϋ δικαιοδοσίαν, οΰχ ήττον 
αυτός άπέστειλεν αμέσως ένα μοίραρχον 
καί ένα υπομοίραρχον μετά  δεκατεσσάρων 
χωροφυλάκων, 'θ  στρατάρχης είχεν άνα- 
γνώσει τήν προτεραίαν εις εφημερίδα τινά 
βασιλικήν, οτι καθ $ν στιγμήν έμελλε ν 
άποχαιρετίστι τόν βασιλέα, προ τεσσάρο>ν 
μηνών, διά νά βαδίσ·/] κα τά  τοϋ Ν απο
λέοντος, είχε ζητήσει καί επ ιτύχει Ιν δώ- 
ρον 5 0 0 ,0 0 0  φράγκων, έλευθεοιότης βασι
λική, προσέθετεν ή έφημερίς, ήτις καθίστα 
άποτροπαιωτέραν τήν λειποταξίαν. Η συ
κοφαντία αΰτη εκαμε τόν στρατάρχην νά 
παραφρονήσω σχεδόν έκ τής βδυνηράς λύ
πης του. Διέκειτο δέ εις τοιαύτην πνευμα
τικήν κατάστασ ιν, δτε, τήν 5 αυγούστου 
το  πρωί, τω  άνήγγειλον τήν παρουσίαν τών 
χωροφυλάκων εις τάς πύλας της έπαύλεως. 
’ΐΐδύνατο  νά φύγνι, καί τοϋ τό έπρότεινον' 
ά λλ ’ αυτός άπεποιήθη μετά  πεισμονής. 
''Επραξε δέ άκόμη περισσότερον, δ ιότι, 
άνοίξας τό παράθυρον τοϋ δωματίου καί 
ίδών τους χωροφύλακας εις τήν αυλήν, έφώ- 
νησε προς εκείνον δστις έφαίνετο μεταξύ 
αυτών 5 αρχηγός' —  « Τί θέλετε ; —  Ζη- 
τοϋμεν τόν στρατάρχην Νέϋ, άπήντησεν ό 
χωροφύλαξ, χωρίς καν νά κυττάξη  τίς τόν 
ήρώτα. —  Τί τόν θέλετε; —  Νά τόν συλ- 
λ.άβωμεν. —  Λ οιπόν! άναβήτε, ήξεύρω ποϋ 
είναι. Β Οί χωροφύλακες άνέβησαν, ό στρα
τάρχης ήνοιξε τήν θύραν. —  « Ε ίμα ι ό 
Μιχαήλ Νέϋ, » τοΐς είπεν.

» Τ ί  πολυάριθμος συνοδία τοϋ πρίγκη- 
πος της Μοσχόβης τόν ώδήγησεν εις Ωρι- 
λάκ , ενώ συγχρόνως άπο τής έτέρας πλευ
ράς τώ ν έρέων τ ά  όποια χωρίζουσι τό 
Κ αντάλ από τό Α αγγεδοκ, δ 'Ροδανός έκύ- 
λ.ιεν εις τά  υδατά του καί κατεβίβαζεν εις 
τήν θάλασσαν τά  λείψανα ενός τώ ν συστρα
τιω τώ ν του, τοϋ στρατάρχου Βρούνου, δο- 
λ,οφονηθέντος προ τριών ημερών εις Α βι- 
νιών' τό  π τώ μ α  κα τά  τήν ώραν εκείνην 
ητο άκόμη τό  παίγνιον τοϋ ποταμού.

(άκολουβεΐ.)

α τ τ ι κ α ι  mm
Π Ο ΙΑΝ  ΓΛΩΣΣΑΝ ΑΑΑΟΤΣΙΝ

Ε Ν  Τ ΐ ί  Ο Υ Ρ Α Ν Ω

ΧΙΜΑΙΡΑ

Ν ΙΝ Ο Σ  1 , , , ,  , , ,
Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ  ' 'E° l  W W  * «  < ? ^ o i  προς 
Κ ΙΜ Ω Ν  I αλληλους.

ΙΡ ΙΣ  νέα κόρη, ερωμένη τοΰ Ν ΙΝ Ο Τ.
Ν ΤΜ ΦΗ τ ις  αιθέρια.
Δύο Τ Π Η Ρ Ε Τ Δ Ι.

Σ Κ Η Ν Η  Α'.

(Δωμάτιον σπουδαστοΰ. Κλίνη λευκόπεπλος. Βιβλιο
θήκη μικρά επάνω γραφείου. Παρά τήν κλίνην τρα- 
πέζιον πλήρες βιβλίων καί έγγραφων άτακτων. 
’Ειτ’ αύτοϋ καίει άμ,υδρϊν φως λαμπτήρος, κεκα- 
λυμμιένου St* καλύπτρας. ’Ε π ί της κλίνης κεΤται 
'ύπτιος 6 Νΐνος, εχων τάς χεϊρας άνερριμμένας προς 
τήν κεφαλήν καί σκεπτόμενος. Εσπέρας.)

Σ Κ Η Ν Η  Β'.

’Ανοιγείσης βιαίως της θΰρας εισέρχονται ζωηροί i  
Κ ί^ω ν καί δ Φρειδερίκος. Νΐνος.

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ

Καλέ, κοιμασαι; Αΐ Ν ϊνε! Αίωνίως ό
νειρα ;

ΝΙΝΟΣ άνεγειρόμενος

Χαίρετε. Πώς τ ο ϋ τ ο ;

ΚΙΜΩΝ

’Εμπρός! 'Ετοιμάσου.

ΝΙΝΟΣ

Τί τ ρ έ χ ε ι; Καθήσατε πρώτον. Π όθεν,. 
Φρειδερίκε; Διά ποϋ;

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚΟ Σ 

’Απόψε θά ίδωμεν τήν τύχην μας. Θά
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μετκβώμεν είς τοΰ θείου του οπου κ α τ’ 
Ιτος τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους γ ίνετα ι 
μέγα χαρτοπαίγνιον.

Κ ΙΜ Ω Ν  · π λ η σ ι ί ο α ;  π ρ ο ;  τ ή ν  τ ρ ά π ε ζ α ν

Καί δει πνον λαμπρόν. Τουλάχιστον ocv 
χενοϋται το βαλάντιον, πληροϋται 5 στό
μαχος. Πικρά παρηγορία, άλλα . . . .

(Κ ιίπ τω ν  έ κ ί τ ιν5$ [Αΐκρο5 β ιβ λ ίο υ  χ ν ο ι χ τ ο ΰ  χα 'ι 
άναγινώσκων εύφώνως, έ\ω δ Φρειδερίκος άποθέτει 

τον -πΐλον και το έπανωφόριόν του)

Είς σύρτιν οπου στρώννυται ανύποπτος γαληνη 
Τ& εϋθρυπτον άκάτιον τοΰ βίου μου ποοσπλεει,
Χιιρ άγνωστος τήν τρόπιδα προς ταυτην διευθύνει—

(Κλεισας και άπωθών το βιβλίον)

Ό ,  άδελφέ! Εις σύρτιν οπου στρώννυ- 
ται γαληνη και σελήνη καί οδύνη καί μυρ
σίνη και θρήνοι καί κρίνοι! Εάν δ εκείνη 
— δηλαδή βεβαίους ή Μαοία —  τύχ·/] νά 
ηναι νησιώτις καί προφέοεται Μαρίνα, γ ί 
νονται οί κρίνοι κρίνα :

01 άγγελοι έζύι&ωσαν τά  £όδα και τά  κρίνα 
Κ αι σ’ έπλασαν, Μαρίνα!

ΝΙΚΟΣ

Είσαι βέβηλος. 'θ  Βαλαβάνης ήτο το 
γλυκύτερον καί άγνότερον άστρον τη ς νέας 
έλληνίδος ποιήσεως.

ΚΙΜΩΝ

Ω, άδελφέ! Γνωρίζεις κ α τά  τ ί  διαφέ— 
£ουσιν οί πο ιητα ί άπό τούς, τούς, τούς; 
Οτι οί ποιηταί φέρουσι τά  πτερά εσωθεν 

τής κεφαλής, ένώ εκείνοι έξωθεν, ώς 6 Τ ά
πας τοΰ Ραγκαβή, ώς δ Αήρ τοΰ Σ α ικ- 
σπήρου 8ν προχθές μοί άνεγίνωσκες. ’Εγώ 
έννοώ τούς ποιητάς δταν κατορθώσωσιν 
δ ,τι καν δ μυρόεις εκείνος ποιητής τής Σύ 
ρου δστις πετασθείς είς τήν άγκάλην πλού
σιας, παχείας καί στείρας συζύγου το ιαύ- 
την προύκάλεσεν έκ μέρους φίλου ίατροϋ 
3τρός τούς έν ’Αθήναις έπερωτώντας φίλους 
του εϊδησιν:

« 0  « ρ ίλο ΐ μ ι ?  . . . Β ύ ρ ω ν  
’Α κ ά μ α τ ο ς  σ τ ε ίρ ω ν  
Π * χ ΐ> ν  ά λ λ ά  στεΤρον 

Είσέτι ά γ ρ δ ν , '
’Ο ρ φ ευ ς  τ ω ν  τ χ λ λ η ρ ω ν ,
Μ ο υ σ ώ ν  ά ν χ ρ ν ύ ρ ω ν  
Ν ά  ψ ά λ λ -ΐ) tcv  λ ΐ ρ ο ν  

Δ εν  έ χ ε ι  κ α ιρ ό ν .  »

NINOS
Ωραΐον!

ΚΙΜΩΝ

Ας άφήσωμεν λοιπόν αδτά. —  Θά ελ- 
θης απόψε μαζή μας, Ν ϊνε; Τί έσκέπτεσο; 
Είσαι βαρύς. Τί καινόν;

ΝΪΝΟΣ

Κενόν το βαλάντιόν μου ώς πάντοτε.

ΚΙΜΩΝ γελων είρωνικως

’Αλλά πλήρης δ ουρανός αστέρων και ή 
καρδία σου αισθημάτων καί ο οφθαλμός 
σου δακρύων καί το κρανίον ποιήσεως!

ΝΙΝΟΓ

Καί το στόμα σου σιέλων. —  Κάθησον, 
Φρειδερίκε.

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ

Θά καθήσω, άφοΰ προ τριών ήδη μηνών 
κάθημαι μ’ έσταυρωμένκς τάς χεΐρας καί 
το ι λαβών δίπλω μα πολύδακρυ. Μ’ έρχεται 
δμως νά μεταβώ  μέ αυτό είς τόν Κύριον 
Πρύτανιν καί νά τώ  εϊπω : Σεβαστέ μοι Κ. 
Κ αλλιγα , σας δίδω το  δίπλω μά μου καί 
δόσατέ μου έπίσω τά  τέσσαρα έτη  άτινα 
κατέφθειρα φοιτών έν τή  Νομική καί τά  
π τω χ ά  μου κερμάτια απερ κατέφ αγα  μ ά - 
την σπουδάζουν. ’Εν ?Ελλ^άδι πέντε έτ r, 
πρέπει νά σπουδάζης επιστήμην καί πέντε 
ετη ύστερον νά κυνηγής δπως ευρης πελά
την τινά . Εάν ή Θέμις πάλα ι ποτέ ήτο 
τ ιτα ν ίς  καί παρθένος, ήδη έχει τόσους έρα- 
στάς ώστε ή παρθένος έγεινεν ή κόρη τών 
τριόδων.

ΚΙΜΩΝ

Το φρονιμώτερον είναι νά φοονιίσιρς καί 
διπλώσγις έν τώ  δ ιπλώ μ α τι oyι ψωριώντά 
τινα  πελάτην, άλλά νύμφην, δ/ιλαδή 
προίκα.

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ

Π τω χή  ελπ ίς! ’Εν τούτοις ή νομική εί
ναι π ά ντοτε  π α γ ίς ' είναι αράχνη έν ί] συλ- 
λαμβάνεται καί νεκροΰται ή π τω χή  μυΐα, 
αράχνη τ,ν διασπκ και καταστρέφει δ ίσχυ-
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£ος σφής. Χωρίς νά πρόκηται περί τής έν 
Αθήναις εταιρίας . . .

ΝΙΝΟΣ λαμβάνων τομίδιον ποιήσεων

Ρους ιδεών εσκωριασμένων. Ποϋ χάνεσθε! 
—  Θά σας άναγνώσω τ -Jjv Σ ι ω π ή ν  τοϋ 
Α χιλλέως Παράσχου. Είναι άριστούργημα 
αισθήματος και χάριτος και λεπτότητος.

ΚΙΜΩΝ άρπάζων ι'ο βιβλίον

Ο χι, οχ ι, άδελφέ! ^Οχι! Η Σιωπή τοϋ 
Κ. Παράσχου είναι τόσον ώραία, ώστε άν 
δέν ώμίλει τοσοϋτον ήδυεπώς θά ηδχόμην 
τοϋ λοιποΰ νά ήτο αΪ6>νία. Εν τούτοις 
απόψε όμιλοϋσι περί Τύχης, πεοι Χοόνου, 
περί Χρυσίου, περί Σατανα  τέλος, άλλ’ οχι 
περί ποιήσεως.

ΝΙΝΟΣ

’Εν τούτοις ούδέν ποιητικώτερον της 
εσπέρας. Τό ετος τήν νύκτα ταύτην απο
θνήσκει, ώς 5 κύκνος, άναδίδον κελάδημα, 
κελάδημα χρυσοϋ καί αργύρου. Ευδαίμων 
δστις έγερθτι τήν πρωίαν μέ τό μειδίαμα 
της μοίρας εις τό θυλάκιον, μέ τό βάρος 
δισχιλίων αίφνης δραχμών, βάρος γλυκύ 
π ά ντοτε  καί έλαφρότατον, ώς ή κηδεμονία 
πλουσίων ορφανών, ώς ό βραχίων ερωμένης.

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ

Πώς έχει άληθώς ή ερωμένη σου, Ν ΐνε;

ΚΙΜΩΝ

Πώς εχει ή έροιμένη τ ο υ ; Τοϋτο είναι 
έλάχιστον. Ο ,τ ι μέγιστον είναι οτι οϋόέν 
εχει. Ε χει δμως καί κ ά τι . . .

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ
Τ ί;

ΚΙΜΩΝ

Ο ,ί ι  είναι ή μόνη ευδαιμονία τών βα
σιλέων καί ή μόνη δυστυχία τώ ν γυναι
κών : πολλά έτη.

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ
%* A - * V J fΑ πατασαι είναι νεαρα, νεαρωτατη. 

Αλλ ούδέν άλλο. Ε χει σώμα λεπτόν , ώς 
οί ισχνοί στάχυες ο&ς ώνειρεύθη ο Φαραώ,

έφθαλαούς καστανούς, οχι κυανοΰς, διότι, 
έν 'Ε λλάδι οι γλαυκοί έφθαλμοί μαρμαί- 
ρουσι μόνον εις τάς ποιήσεις" πρόσωπον 
μελαγχροινόν ώς ή άπο της άναργυρίας 
μελα γχολ ία ' κόμην μέλαιναν καί χ λ ιδ ί-  
ζουσαν' χείλη  μικρά ώς τά  ώ τα  τώ ν βα
σιλέων' πόδας μικρούς ώς τά  φ ιλήματα ' 
προίκα . . . τάς έπωμίόας τοϋ πατρός της.

ΚΙΜΩΝ

Τί έχει λοιπόν καί άγαπας αυτήν τό 
σον, Ν ΐνε;

ΝΙΝΟΣ
Καρδίαν.

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ κ α ι  ΚΙΜΩΝ

’' α  »/ 5/ IU, ω , ω!
ΚΙΜΩΝ

Τί είναι πάλιν αυτό τό  προκατακλυ- 
σμιαϊον μεγαθήριον, ή καρδία; Αυτη συνα- 
πέθανε μετά  τής θρησκείας τών Ελλήνων, 
ώς ή ' Αρτεμις καί αί τρεις Χάριτες καί ή 
Παλλάς καί ο πτερω τός Ερως. —  Εχει 
καρδίαν! Καλλίτερον ή καρδία της νά ήτο 
έπανωφόριον.

ΝΙΝΟΣ

Ή  ευδαιμονία δμως κλείεται έκει καί 
οχι εις τό βαρυ θυλάκιον. Ούτω μυρίων 
τόμων βιβλιοθήκη είναι μηδέν, άπέναντι 
μιας καί μόνης άληθοϋς ανθρώπου κεφαλής.

ΚΙΜΩΝ

Καρδία, ευδαιμονία, αρετή! 'f l  αρετή, 
Νΐνε, έάν μή ήναι συμφέρον, είναι υποχον
δρία' μή χάνεσαι! Γεννασαι στρυφνός, νω
θρός, δειλός, ηλίθιος ήτοι ένάρετός, δπως 
γεννα τα ίτ ις  άνάπηρος. Τούτους του; άναπή- 
ρους, οί Σ παρτιατα ι ερριπτον εις τούς Απο- 
θ έτα ς ,τό  βάραθρον' τούς έναρέτουςρίπτουσιν 
αί κοινωνίαι εις τήν πενίαν, τήν  καταφρό' 
νησιν καί τήν παραφροσύνην- μή χά νεσ α ι! 
Ή  ευδαιμονία είναι ή θρησκεία τώ ν ονεί
ρων, τό  ό'νειρον τών ποιητώ ν, ή ποίησις 
της άφαιρέσεως, ή άφαίρεσις τοΰ ίδανικοϋ, 
ό μϋθος τοΰ παρελθόντος καί ή π ίσ τις τοΰ 
μέλλοντος. Μή χάνεσαι! Η καρδία είναι ό 
πίθος τής Πανδώρας, πλήρης κακών, έν φ
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πισ'τεύουσι μόνον οί μωροί ’Επιμηθείς" είναι 
το  μεγαλεΐον της γυναικος και «μα  η 
αχίλλειος πτέρνα της" διότι άν ή Ί ρ ι ς  
άγαπα  ήδη σε άπο άγνοΰ έρωτος τιμής 
x a t φιλίας, αύριον θ άγαπήσγ) άλλον ε π ί-  
-σης ίσρς άγνώς. άπο αίσθημα ελεημοσύνης 
διότι έπαιτεϊ δ μιαρός καί κλαίει γονυκλι
νής" τήν επαύριον άλλον τινά , ίσως λ ο χ α - 
γον, άπο αίσθημα θαυμασμού προς τήν 
σπάθην καί τάς έπωμίδας" τήν άλλην χω 
λόν τινα  ή μάγειρον άπο πλήξιν ή ιδιοτρο
πίαν" μίαν ημέραν τέλος νεαρώτερόν τινα , 
έπίσής εν δικαίω καί ειλικρίνεια, διότι οί 
προ αύτοΰ τέσσαρες άπητμίσθησαν, διότι 
ΐάνάγκα ουδέ θεοί μά χοντα ι, οχι γυναίκες. 
Μή χάνεσαι! Ε πειτα  το αίσθημα του κα
λού, ή περί τον βίον ευαίσθητος καί λ ε π τ ο 
λόγος φιλοκαλία δέν σ έμποδίζουσι νά ήσαι 
σύζυγος;

ΝΙΝΟΣ

ΓΗ φαντασία σου ευρίσκεται είς τήν ο
χείαν της.

ΚΙΜΩΝ

Ισως* άλλ’ η ίδική σου εις τήν άποθέω- 
σιν της, άφοΰ λαλεΐς περί καρδιών.— Αοι- 
πον άφοϋ έχει οΰτω, τ ί  ήθελες νά ησο καλ- 
λίτερον, πά π α ς η π α π π α ς ;

ΝΙΝΟΣ γελων

 ̂ Αν δέν έφοβούμην τήν άναμαρτησίαν... 
Οχι" ήθελα νά δύναμαι νά ήμα! ο ,τ ι είμαι. 
Ελεήμων, δνειροπόλος, αγαθός" νά δίδο> 

εσπερίδας είς τούς φίλους μου, φ ιλήματα  
εις την ερωμένην μου, τόμους ωραίους είς 
τον κόσμον, χρυσίον εις τούς πτω χούς.

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ

Χαρίεσσα εξοχική επαυλις, άντί άηδόνος 
*όρη εκεί προσφιλής, άμαξα ελαφρά καί 
υποπτερος, βιβλιοθήκη χρυσή καί πλούσια, 
το οπλον τοϋ κυνηγού άνά χεΐρας, ιδού τής 
ζωής μου το  ονειρον.

ΝΙΝΟΣ

Aiojviov ονειρον τής νεότητος!

ΚΙΜΩΝ

Πεντακοσίων χιλ ιάδω ν φράγκων ετήσιον 
[ΠΑΡΘΕΝΩΝ— ΕΤΟ Σ Α '.]

εισόδημα, πρέσβυς εν Βιέννν) ή Παρισίοις έν 
ηλικία είκοσιοκτώ ετώ ν, τήν ημέραν το  
στήθος κεκαλυμμένος έκ παρασήμων βασι
λέων καί τήν νύκτα το  πρόσωπον έκ φι
λημάτω ν πριγκηπισσών, τοϋτο το  δάκρυ 
τοΰ παρελθόντος μου καί δ καγχασμός ίσως 
τοΰ μέλλοντος μου, δ ιότι πιθανώς νά άπο- 
θάνω υγειονομοσταθμάρχης.

ΝΙΝΟΣ

Θαυμάσιον, άλλά μηδέν άγαν, φίλε Κί- 
μο^ν. Ε χε πεποίθησιν δ τ ι ουχί υπο τήν 
άλουργίδα άλλ είς τήν καλύβην τών πενή- 
τω ν κρύπτετα ι μάλλον ώς άοχαιότης υπο 
το  χώ μ α  ή ευδαιμονία, ώς τήν  εικόνα τοΰ 
Θεοΰ θά ευρν)ς μάλλον είς τά  π α ιδ ία  καί 
εις τά  νήπια , παρά είς τούς άνδρας καί 
είς τούς γέροντας.

ΚΙΜΩΝ

Τότε άς ε ίχα  τήν κόρην έκείνου, τοΰ 
Φειδίου. Ουτω μόνον θά έστεργον τότε τά  
τοΰ Σουτσείου στίχου:

Παρ’ άνίκτορα ι;ρ'.γ/.νίτ:ων, παρά όροφοι χρυσοί,
0  κ α λ ΰ ίη  Stscu σ υ . .  .

Φ ΡΕΙΔ ΕΡΙΚ Ο Σ

"Τψιστοι θεοί! Τήν είδα χθες. Μέ ήλθε 
νά ρήξω κραυγήν φρικαλέαν καί νά τραπώ  
εις φυγήν δλολύζων. Η θέα τινών γυναι
κών μεταβάλλει τά  περί σε οχι είς αίγλ,ην 
ουρανίαν, ώς λέγουσιν οί πο ιητα ί, άλλ είς 
πλατείαν  φρενοκομείου" φοβείσαι περί σεαυ- 
τοΰ. Ε ίπες, Κίμων, Φειδίαν τον πατέρα τής 
κόρης α υ τή ς ; Πόσον είσαι μωρός ! Ο Φ ει
δίας επλασεν ά γά λ μ α τα , άλλ άνευ λ α - 
λ ιας καί βλεμμάτω ν. —  Εκείνοι οί δφ- 
θαλμο ί!

ΚΙΜΩΝ

’ Ε χεις δίκαιον. ’Εκείνοι οί οφθαλμοί, 
εκείνα τ ά  χε ίλη , δ λαιμός έκείνος, έκεΐνο 
το στήθος . . . Γή καί ουρανέ!

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ

Ν αί! Νά μέ ήγάπα  καί νά ήμην βαρώ- 
νος 'Ρώσσος τρώγοίν τούς χωρικούς μου ώς 
θύματα  ύπο τήν θεότητα  αυτήν! Αιότι νά 
Iχτις ώραίαν σύζυγον καί νά ήσαι πένης,

11
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είναι ώς νά ήσαι εν τώ  παραδείσω μυωπών 
και έξυπόλυτος, ώς νά ήσαι κύριος τοΰ 
Βυζαντίου άνευ τε ιχώ ν και στρατοΰ, ώς νά 
ονειρεύεσαι ονειρον ευδαιμονίας άρρητου καί 
έςυπνών ν’ άπαντας εμπρός σου δικαστι
κόν κλητήρα μέ άπόφασιν τελεσίδικον. Ω, 
αν ήμην 'Ροσχίλδ!

ΚΙΜΩΝ

’'Ω, αν ήμην ερωμένος τ η ς !

ΝΙΝΟΣ

Νά ή[χην και νά ε ίχ ::!  ?Ω ελπίδες και πό
θοι, ώ εύχαι καί στεναγμοί, ώ ρεμβασμοί 
καί όνειρα, ώ νεότης καί πενία!

Πα ποτέ τών δε ^όνων 
χρή σε τέρμα κελ
σαντ’ έσιδειν ; ’Α κίχητα γάρ viOsa, και κέαρ 
ά~αράμυΟον έχει Κρόνου τ;αΓς!...

ΣΚΗΝΗ Γ ' .

Αίφνης αναδύεται νύμφη χαρίεσσα, φέρουσα χυτήν 
μελίχρυσον κόμην, λευκόν ώσει χιόνα πέπλον ποδή- 
ρη , κρατούσα είς τήν χ^Τρα άμμόμετρον καί είς τά 
χείλη μ ειδία μα .

ΟΙ Α Ν Ω Τ Ε Ρ Ω  
Η ΝΥΜΦΤ1

Μή τις  υμών με πλησιάσ^, διότι είς τό 
πρώτον βήμα έσβέσθ/)ν. Κΐνε, είς τον ου
ρανόν εχεις μητέρα. Εάν έν τώ  κόσμω 
έκοιμήθη, αγρυπνεί ύπερ σοΰ έν τ φ  ούρανώ. 
Α υτή σας ήκουσεν. Αύτη μέ στέλλει. 
Ο ,τ ιδή ποτε  λοιπόν έκαστος υμών ποθεί, 

ε ϊπα τε  αύτο. Αμα στραφτι τό  άμμόμετρον 
οπερ κρατώ , η πύλη τοΰ ούρανοΰ ανοίγε
τα ι νά σας ακούση. θ ά  παρέλθωσι τρία  
λ επ τά  χρόνου έως οτου ετέρωθεν κενωθή. 
Ο ,τιδήποτε ζητήσετε έν αύτοϊς, θά ΙλΟτ). 
Αλλ έν μόνον ζητήσατε, όχι πολλά. —  

Ε ίπα τε .

Η Νύμ,φη άνχστιίγζι τό ά^όμ ,βτρον. Μένουοιν 
£λοι έ-ιΛ σ— ώς  έννεοί.

ΚΙΜΩΝ άναφωνδνV
Ω, διάβολε! ’Αφοΰ Ιχε ι ούτως, εγώ, 

ίσα ίσα έπόΟουν την κόρην τοΰ Φειδίου...

^ΟχΓ πλούτη  θέλ<ο, πλούτη ! Δώδεκα εκα
τομμύρια . . . Στάσου, ό χ ι !

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ σπεύδων

’Εγώ την αθανασίαν. Καί την νεότητα 
δμοΰ. Αλλά καί μέταλλον. Δηλαδή χρυ
σίον, χρυσίον, χρυσίον!

ΝΓΜΦΗ

Παρήλθε τό έν λεπτόν. Νΐνε, θέλεις τ ί 
ποτε ;

ΝΙΝΟΣ ενδικρυς

Π τω χή μητέρα! . .  Πόσον μέ η γά πα  πάν
το τε ’ πόσον μέ ά γα πα  ετ ι καί άποθανοΰσα! 
—  Εάν έ ζ η !

ΚΙΜΩΝ άγωνιων

”θ χ ι ,  τα ΰ τα  είναι ειρωνεία, είναι προ
δοσία! Επρεπε νά είδοποιηθώμεν πρότε- 
ρον. Τώρα τ ί νά σκεφθώ! Στάσου, ώ νύμφη, 
ώ άγγελε! θέλω  νά δύναμαι τό  πα ν , νά 
γίνω  αύτοκράτωρ, νά ζήσω μέχρι συντε- 
λείας τοΰ κόσμου’ οχι, καί νά άναβληθή 
η συντέλεια χάριν μου! Ω, ώ , ώ !

0  Φρειδερίκο; βν,αατίζει ·πρ'ος "'ο βάθος 
ώς έ[ΐαανιίς.

ΝΙΝΟΣ ονειρο-πολδν

’ Ηθελα την εύδαιμονίαν τοΰ κόσμου, τήν 
παΰσιν τών πολέμων, τήν περίθαλψιν τών 
ορφανών.. .  Ε ίπε τής μητρός μ ο υ .. .  Π τω χή 
μητέρα! Πόσα θέλω, πόσα ηύχόμην!

ΚΙΜΩΝ τ δ  Φρειϊερίκφ

”Ω, τ ί νά ζητήσ ω !— Τί θά ζητήστις σ ύ ;

ΝΓΜΦΗ

'Υ πολείπετα ι έν λεπτόν. —  Ζητήσατε 
έκαστος άνά εν.

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ

θέλω  νά βασιλεύσω εκατόν Ιτη  . . .

ΚΙΜΩΝ

θέλω  νά γίνω ό Μαθουσάλας ών Καΐ- 
σαρ . . . *Ω, οχι’ δ είς θά Ιζησε γέρων, δ 
άλλο; έσπαράχθη μέ είκοσιτρεΐς πληγας.
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ΝΙΝΟΣ ρεμβάζων 

'Η δημοκρατία έν τω  κόσμω δλφ θά ήτο 
θειον . . . Π τω χή μητέρα!

(Προ; τήν Νύμφην)

'Α· θέλω νά έπανέλθ?] ζών 5 Ομηρος καί 
καταισχυνθη ο Ουόλφιος καί λυθή τδ  ομη
ρικόν ζή τη μ α ' ό'χι, δ ιότι τό τε θά κα τα ρ - 
γηθίί ή θέσις άγαθοϋ καθηγητοΰ εν τ δ  Πα- 
νβπιστημίω . . .  —  Π τω χή μητέρα, μ ενθυ
μείται π ά ν το τε !

ΚΙΜΩΝ 

Θέλω . . . ^ Ο χ ι!

ΝΓΜΦΗ

Φεύγο).—-Ε ίπ α τ ε !

ΚΙΜΩΝ

Στάσου, στάσου! θέλω  ολόκληρον ενα 
κόσμον ! Ενα κόσμον !

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ απελπις

Θέλω λίρας, λίρας . . . Λ ίρας!

Η οΰρινίϊ νύμφη σούννεται, ό ποιητικός Νΐνος 
μένει χαίνων.

ΚΙΜΩΝ 

Ητο θαυμάσιον!

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ 

Ητο μ α γ ε ία !

ΚΙΜΩΝ 

Ητο σατανικόν!

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ 

Ητο ουράνιον !

ΔΜ ΦΟΤΕΡΟΙ προς τον ΝΤνον 

Αλλά σό τ ί  έζήτησες;

ΝΙΝΟΣ, συνελδών καί π ίπ τω ν έiti της 
έ’δρας του απελπις

Τ ίπ ο τ ε !
ΚΙΜΩΝ

Ω, θηρίον, Or.ρίον, θηρίον ! —  Νομίζω 
ομως νά ήκουσα τδ  Ομηρικόν ζή τη μ α , τήν 
δημοκρατίαν . . .  Τ ί;

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ καγχάζω ν 

Γη και ουρανέ! Νά μη ζήτησης τ ίπ ο τε !

Ουτε καν τήν νύμφην αυτήν, ουτε καν ΙπΙ 
τέλους τό λογικόν σου ;

ΚΙΜΩΝ

Ποιητής ! Είναί τ ι  άρρητον βλακείας 
κράμα και πλατωνισμού.— Ουχ ήττον μή 
λυποΰ, Νΐνε. Εχεις τό ώραιότερον μέρος 
τοϋ βασιλείου μου. Εζήτησα ενα κόσμον 
ολόκληρον.

(Κζθ* έκυτον ν.'Λ  χορείων)

Δ ιάβολε! Πώς θά ελθτι αυτός ο κόσμος; 
Χωρεΐ εις τό δωμάτιόν μου κόσμος ολόκλη
ρος ; Α , νά μή ζητήσω τοϋτο : νά έπ α - 
νέλθνι ή Νύμφη με τήν αύτήν αποστολήν 
μετά  δύο ημέρας; Τότε ’έβλεπες! . .

ΝΙΝΟΣ άπο τοΰ βάθους της σιιννοίας 
y.stt τοΰ ά π ε λ π  ισμιοϊί

Νά μή ζητήσω τ ίπ ο τ ς !

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ

Θεέ μου, μή όνειρευώμεθα; Πετώ νά 
ϊδω εις τό δωμάτιόν μου. Θά έπλημμύρη- 
σεν από λίρας ! Πώς ά λ λ ω ς;

ΚΙΜΩΝ όρμων νά φΰγ^

Κ’ έγώ . ’Λ, Θεέ μου, 0’ άναδύση εις τήν 
αυλήν μου ό κόσμος ώς ή νήσος Θήρα εις 
τό αρχιπέλαγος;

Φεύγουσιν. Ιί 0upa μ ίνει ανοικτή.

ΣΚΗΝΜ Λ'.

Ν Ι Ν Ο Σ ,  j/ ,ό ν ο ;  £ν β α θ ύ τ α τ η  θ λ ίψ ε ι

Είναι απελπισία!
(Μετά τι,vs σιγήν)

Νά μή ζητήσω τ ίπ ο τε !
(Μετά τιν* οι γην)

Ποϋ ημην;
(Μετά τινα σιγήν)

Θεέ μου, Θεέ μ ου!— Θ’ άποθάνω. Είμαι 
άθλνίος, είμαι ηλίθιος. Τ ετέλεσται!
(Εγείρεται, λαμβάνει άπο της βιβλιοθήκης ρεβόλβδρ 

και εξέρχεται νά καταβτί εις τον κήπον).

Μεταλλοίωσις τ η ; σκηνη;. Κ ηπο; φρασσόμενος άπο 
κιγκλίδας. Πύλη τοϋ κήπου οθεν εισέρχονται και 
εις τήν οικίαν. Αριστερά τά όπισθεν ο'ίκου οθεν 
φαίνεται μικρόν παράθΰρον κλειστόν και φεγγοβο
λούν. Νϋξ. Σεληνη φθίνουσα, έν τω κηπω πλα - 
τε ϊα ι τών δένδρων σκιαί.
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Ο ΝΙΝΟΣ μ.ένος, κρατών το ρεβόλβερ είς τήν χεΐρα 

Νά μή ζητήσω τ ίπ ο τε !  Ποθώ άπειρα, 
άλλ’ ούδένα ώρισμένον εχω  πόθον' οί πό
θοι μου είναι πόθοι στιγμής. Ε ΐτα  κοψ.ώ- 
μαι. Που φέρομαι, οία ποθώ; Μήπως γνω - 
ρίζο>; Το παν και ούδεν. Τί νά έζήτουν; 
Ποιον τό κρεΐττον, ποιον το  χε ΐοον ; Είναι 
άγαθον ό πλούτος, είναι κακόν ό θά να τος; 
Ας έζήτουν τήν ευδαιμονίαν' άλλ οί θεοί 

πώ ς τήν ευδαιμονίαν έννοοΰσιν; Ισως άπέ- 
θνησκα τό τε , ώς 5 Ινλέοβις καί δ Βίτων, 
μετά  τινας σ τιγμάς αίφνης, πληρουμένης 
ούτω τής ευχής μου κατά  τους θεούς, ενώ 
εγώ πλήρης ζωής καί υπόπτερος θ άνέμενον 
νάεναγκαλισθώ  την  Ιριδα ώς μόνην ευδαι
μονίαν μου! Τί νά έζήτουν; Φεΰ, ποιον τδ  
κρεΐττον, ποιον τδ  χείρον ; Εν τούτοις πο - 
σάκις πόσα ηϋχήθην, ποσάκις πόσα έπό- 
θησα, ποσάκις πόσα με πυρ είς τδ στήθος 
καί δάκρυ είς τά  βλέφαρα ίκέτευσα τοΰ 
Θεοϋ νά μοι εδ ιδεν! Δ ια τ ί,ο τε  πρδ ολίγου 
μέ ήρώτησε, νά σιωπήσω; Α, μήτέρ μου, 
δ ια τ ί άπδ τοΰ ουρανού νά μή με εΐπ^ς 
σύναμα τ ί  επρεπεν ώς άριστον νά έζητουν!

(Μετά μ ικ ρ ΐν  σιγήν)

Τ ά χ α  ελειπεν άπδ τοΰ κόσμου εν ορφα
νόν νά ζητήσω καν υπέρ αυτοΰ £ν υπόδη
μα  ; Ε ίμα ι ηλίθιος. Λυποϋμαι τον κόσμον 
δλον,εκλαυσα αύτδν είς μυρίας φωνάς, άλλ 
ούδ’ αΰτδν οΰδαμώς, ουδ’ εμέ καν έλά χι- 
στον δύναμαι νά ωφελήσω! Οφείλο) ν 
άποθάνω. Είς τδ βιβλίον τής ζωής, εγώ 
παρεισέφρησα κατά  λάθος. Διόρθωσις π α 
ροράματος : άποθνήσκω.

Β υ θ ίζ ε τ α ι  ε ί ;  θ χ ν α σ ίμ ο υ ς  σ υ λ λ ο γ ισ μ ο ύ ς .

ΣΚΗΝΗ Ε '.

ΝΙΝΟΣ υπο τά δένδρα. ’Ανοίγεται το της άλλης οι
κίας φεγγοβολούν παράθυρον και επιφαίνεται λε
π τή  και χαρίεσσα ή έρωμ,ένη του

ΙΡ ΙΣ

Τί νά γίνετα ι 5 Νΐνος; Είς τδ  δωρ.ά- 
τιόν του λάμ πει άρ.υδρδν ώς ή ψυχή του 
φώς' νά ήναι έκεΐ; Ποΰ νά-.ήναι; Ισως με
λάτα , ενώ δ κόσμος όλος τήν στιγμήν αυ
τήν πλέει είς χρυσδν καί είς ελπ ίδας, ελ

π ίδας ώραιοτέρας τοΰ έπί τής τραπέζης 
y ρυσοΰ. Μελετά. Ω, αν έκέρδαινα απόψε, 
θά τοΰ καύσω αυριον ολα αυτά τ ά  βιβλία . 
Σ τίχους, στίχους, αιωνίως σ τ ίχο υ ς! Αί 
ποιήσεις, Νΐνε, γράφονται διά τούς κ α π ή- 
λους, τούς τοκογλύφους, τούς φονεΐς, ών rj 
καρδία είναι άνήμερος ώς δ γρανίτης καί 
ή διάνοια σκοτεινή ώς ή άβυσσος' ένδύον- 
τα ι οί γυμνοί. Σύ όμως, π τω χ έ  μου ά γ 
γελε, οΰ ή καρδία είναι πλήρης γλ υκύ τη - 
τος καί ημέρας, εν εις άνάγκην νά μελετάς 
ποιήσεις όπως γίνιρς γλυκύτερος καί ήμε- 
ρώτερος; Ω, αν μέ ήγάπα  καν ώς ά γα π α  
τήν ’Ελβίραν τοΰ Α αμαρτίνου! . .  . ’Εν 
τούτοις τδ  φώς εκείνο τρέμει, σχεδόν σβύν- 
νει. Είναι εκεί £ Νΐνος ; Ισως άπήλθε κ 
έλησμόνησε τδ  φώς.

(’Αιίοτεινομένν) r.p'oc ι'ο ιιαράίυρον τοΰ Νίνου)
Ν ΐνε! . . . Ν ΐνε ! . . .  0 ά  έφυγε.

ΝΙΝΟΣ πρόβας έκ τών δένδρων του κήπου

’ ίρις, είπες τ ’ ονομά μου σύ;

ΙΡ ΙΣ

Πώς, τις είναι α υτοΰ ; Σύ είσαι, Ν ΐνε;

ΝΙΝΟΣ περίλυπος εως θανάτου

’Ε γώ , φίλη μου. Μόλις σέ ήκουσα. ’Ω, 
τ ά χ α  θά σέ άκούω πά ντοτε όταν μέ καλή 
ή φο)νή σου, Ιρις ;

ΙΡ ΙΣ

Οταν σέ καλή ή φωνή μου, ϊσο)ς όχι* 
άλλ οταν σέ καλή ή καρδία μου, θά μέ 
άκούτ,ς π ά ντο τε , εάν πάντοτε μέ άγαπας, 
Νΐνε. —  Είς τδν κήπον θά ήναι υγρασία* 
πώς μένεις αυτοΰ, μόνος, σιωπηλός, ήρε
μος ; Φέρε τδ  πρόσωπόν σου πρδς τήν σε
λήνην, νά σέ ΐδω καλά ' δ ιότι μέ φαίνεσαι 
ώς μία  σκιά τώ ν δένδρων, πολύ σκοτεινός 
μέ φαίνεσαι.

NINOS

Συνείθισον καί είς τήν περί εμέ σκοτίαν, 
Ιρις", είναι αυτη προπαίδεια άπουσίας . . .

ΙΡ ΙΣ

Τί είπες, Ν ΐνε; Δέν ήκουσα. Ί ΐ  φωνή 
σου σβύννεται ώς ή μορφή σου. Τί είπες;
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ΝΙΝΟΣΟ * '
Τίποτε. —  Βλέπω πολύ φως πλησίον 

σου' δ ια τ ί; Φαντάσου όμως' ερωτώ διατί. 
ή ήώς άκτινοβολε? !

ΙΡ ΙΣ

Σιγά δά. Το φώς είναι άπο την αίθου
σαν δπου παίζουν ρολλίναν. Είναι πολλοί 
*ύριοι’ γραΐα ι, άπόμαχοι, αί φίλαι μου 
αλαι’ δλοι παίζουν. —  Γνωρίζεις τ ί ;

ΝΙΝΟΣ

Τί, φίλη μου;

ΙΡ ΙΣ

ΕΤμαι τρελλή. ’Εβαλα κ’ έγώ £ν λουδο- 
βίκιον, παλαιόν βαπτιστικόν μου κόσμημα. 
Φροντίζει δι εμέ καί προσέχει b θεΐός μου. 
Ας ίδω μ εν! Ε π ειτα  λέγεις οτι εΐρ.εθα 

πτω χοί . . . Παίζω με λουδοβίκια καί είς 
έκαστου την σειράν συναθροίζεται λοφίσκος 
χρυσίου’ φαντάσου νά κεραήσω!

ΝΙΝΟΣ

θ ά  χάστ;ς πάντοτε , Ιρκ . . .

ΙΡ ΙΣ

Δ ια τί; Καί πάλιν έάν χάσω , μοί μένεις 
σύ. Φαντάσου δμως αν κερδήσω! 6 ά  ήναι 
νά γελ£ κανείς.

ΝΙΝΟΣ

θ ά  χάσης πάντοτε . . . Εχομεν ημείς 
ώχρον, η μάλλον ούδένα εχομεν είς τον 
ουρανόν άστέρα προστάτην. —  Θά μέ π ι-  
στεΰστ,ς νά σέ εϊπω  τ ι ,  Ιρις;

ΙΡ ΙΣ

Δέγε. —  ’Αλλά μίαν σ τιγμήν- τ ί  κρα
τείς καί λάμ πει τόσον ;

ΝΙΝΟΣ ΰιϊοκρύ-πτων τό $ιβό\ se j

Τ ίποτε, ’ίρις. Είναι ή κλείς τοΰ νέου 
οίκου μου.

ΙΡ ΙΣ

Τοΰ νέου ο’ίκουσου; Τί ε ίπ ες ; Τ ί ; Τ ί
νος; —  Μέ φαίνεται ώς έργαλεΐον κηπου
ρικής.

ΝΙΝΟΣ

Ν αι, Ιρις" καλλιεργώ δι’ αύτοΰ τά ς 
κυπαρίσσους καί τάςμήκο^νας . . .— Αοιπον 
προ ολίγου η ίλην είς το δωμάτιον. Ε μφ α
νίζετα ι νύμφη τ ις  λευκή ώς ή χαρά. Με 
λέγει: έντος τριών λεπτώ ν τής ώρας δ ,τ ι 
δήποτε ζητήσγς οοί δίδετα ι.

ΙΡ ΙΣ

Τί λέγεις, Ν ΐνε; Παίζεις μ ’ έμέ. ’'Ονειρα 
ποιητοΰ η νηπίου!

ΝΙΝΟΣ

Ν αι, φίλη μου, νηπίου' διότι παρήλθον 
τά  τρ ία  λ ε π τά  καί ούδέν έζήτησα.

ΙΡ ΙΣ

Τ ίποτε;
ΝΙΝΟΣ

Τ ίποτε. —  Ητο νύμφη σταλεΐσα εκ μ έ
ρους τή ς μητρός μου.

ΙΡ ΙΣ

’Α λλ’ ούδέν νά ζητήστις είχες, ούδέν ; 
θεέ μου, θεέ μ ο υ ! Τί λ έγε ις ; Ε ίναι άληθές;

ΝΙΝΟΣ

’Αληθές. Ούδέν!

ΙΡ ΙΣ

Ύ ϊ, άν ήμην είς την θέσιν σου !

ΝΙΝΟΣ

Τί θά έζήτεις, ’Ιρις ;

ΙΡ ΙΣ

Τί άλλο παρά σε καί μόνον, φίλε [/.ου ;
— Πείθομαι ήδη, Νΐνε, πόσον μέ ήγάπας, 

πόσον με άγαπας! Ούδέ καν είς τήν μνή
μην σου ήμην! Νά μή ζητήσης καν έμέ !

ΝΙΝΟΣ βαρυαλγή;

Π τω χή Ιρις! . . . 'Ω , νά μή ήσο είς τήν 
θέσιν μου !

‘Ακούονται αίφνης εσωθεν του -παραθύρου τής Ιριδος
φωναι καλοΰσαι αύτήν, χειροκροτήματα, γέλωτες,
ά ν ο ίγ ο ν τ α :  κ λ δ ίδ ν τ α :  6 ύ ρ α :.



8G ΠΑΡΘΕΝΩΝ

ΙΡΙΣ άιιοσυρομένη γελωσα 
Νΐνε μου, είσαι ηλίθιος. Χωρίς αληθώς 

νά ήσαι λίθος.

ΣΚΗΝΗ ΣΤ.'
ί'-πό τ*  SIvSp* το ιτχράθυρον της Ιριδος άνοικτόν.

ΝΙΝΟΣ μόνος 

Ε ίμα ι ηλίθιος- λίθος οχι, αλλά καί 
άθλιος, ’Ιρις. —  Νά μή ενθυμηθώ κάν το 
μόνον μου δνειρον, τον μόνον μου εοωτα, 
ν άπαιτήσω  τήν Ιρ ιδα ! Α, οφείλω ν’ 
άποθάνω. Μ ελλείπει το θάρρος νά χ ω ρ ί
σω εμπρός, άγωνιώ και τήκομαι μένων 
οπίσο). Ας τελείωση λοιπόν ή πανήγυρις 
αύτη τοϋ βίου, οπου τό  είδύλλιον της 
Αμαρυλλίόος πλέκετα ι παρά τάς έορτάς 

τοϋ Νέρωνος- άς πέσοισι λοιπόν αί αύλαΐαί 
τοϋ φοοεροϋ τούτου θεάτρου : πέσατε βλνέ— 
φαρά μου. Ας άποθάνω, άς άποθάνω. 
Ο πωσδήποτε άφευκτος ή ημέρα τοϋ θανά

του- άλλ  άφοϋ ή ζωή είναι πάλη , δ ια τ ί νά 
μη άποθάνω έν προμάχοις εκατόν η μίαν 
ημέραν ίσως ταχύτερον; Ν’ άποθάνω, ’Α λ
λ ή σκοτία η άλυτος, άλλ’ 5 αιώνιος 
ύπνος, ύπνος άνευ ονείρου τινός, άνευ μιας 
άναμνήσεως! Αν ώς θωπεία τοϋ τάφου, 
ώς άκτίς εις την άβυσσον, έσώζετο καν ή 
μορφή σου έν τη  μνήμη μου, Ιρις ; Αλλ 
άν σβεσθώσι προ τής ψυχής μου π ά ντα , ώς 
προ των οφθαλμών μου, άν ουόέν ένθυμοϋ· 
μ α ι, οϋδεν αίσΟάνωμαι, βλέπω ούδέν; 'Η 
ζωη είναι πολλάκις ώς μυσαρόν οίδημα 
έπί τοϋ ανθρωπίνου σώματος- άς έκκοπή 
λοιπόν αΰτό’ άλλ η διάνοια, τό αίσθημα, 
η συνείδησις; Τί γ ίνοντα ι; Ω ψυχή, ψυχή 
μεγαλόφρον η δειλή, άν αληθώς έπιζής 
καί άφ ίπτασαι εις κόσμους ένθέους, δ ιατί 
νά μή γνωρίζης τοϋτο άπό τοϋδε ασφα
λώς,συ τω ν θεών η ίσ η ; Σεκωλύουσιν ομως 
νά καταγνώ σης τοϋτο άρά γε αί σάρκες, ώς 
τόν δεσμώτην 'η ειρκτή; Τότε δμως μή 
συνειόυΐκ έν πεποιθησει, δυνατόν καί ν 
άπατασ α ι, ταλα ίποιρος! Μωρά ψυχή σύ- 
ναμα . . . όταν αί σάρκες καταπέσωσι, θά
π τετα ι υπό τά  τε ίχη  δ δεσμώτης . . . Ν αι, 
ναί. Τίς λέγει ό 'χ ι ; Α, Π λάτων, δ ιατί 
λοιπόν νά έπιζήσης μ ετά  τόν Φαίδωνα !

Π λάτων, ήτο ελπίς πάρήγορος δ Φαίδων η 
πεποίθησις σοφοϋ; Κ άτων, έπείσθης ?) 
έμάνης;

(Μετά τινα στιγμήν)

’Αλλ’ άν ή ψυχή πετα  προς τόν ουρα
νόν άφθιτος, δ ιατί γηράσκων καί βαίνων 
πρός θάνατον δ άνΘρωπος π ίπ τ ε ι ,  π ίπ τ ε ι, 
π ίπ τ ε ι ; Γ0  οφθαλμός θολοϋται, ή διάνοια 
σ κοτίζετα ι, ή μνήμη σβέννυται, τό αίσθη- 
μ α  νεκροϋται. Πώς, δ τελειούμενος π ίπ τε ι; 
Τό εμβρυον νοεί, εχει όνειρόν τ ι  καί α ί
σθημα εις τάς πλευράς τής μητρός; Οϊμοι, 
ούτως δ νεκρός έν τώ  τ ά φ ω ! Εμβρυον, 
νεκρός" μ εταλλαγή  θερμοκρασίας, ιδού τό  
παν. Ας επανέλθωμεν λοιπόν εις τά  στέρνα 
μεγαλειτέρας μητρός. Εμπρός!

Θέτει το ρεβόλοερ έπί το·5 κροτάφου και κλίνει 
τήν κεφαλήν εις ύστάτην τινά  σκέψιν.

ΣΚΗΝΗ ζ'.

Ταύτοχρόνως παρά τάς κιγκλίδας τοΰ κήπου εμφα
νίζεται μελανείμων άπο κεφαλής έπα ΐτ ις . Νΐνος 
έν ραΟυτάτ·^ συννοία. II

Ε Π Δ ΙΤ ΙΣ  τω Νίνω

’Ελεημοσύνην ! ’Ελεημοσύνην ! Ε ίμαι μη
τέρα τριών ορφανών. Ακούσατέ με καί λυ- 
πήθητε. Οπου έζήτησα με ε ίπ α ν : « Ας σ 
έλεήση δ Θεός, π τ ω χ ή ! » Ε ίπατέ με λ ο ι
πόν σείς ποϋ είναι δ Θεός εν τή  γη  νά με
ταβώ  καί πέσω ένώπιόν του. Ο οφις ά λ - 
λάσσει κ α τ  ετος ένδυμα νέον, άλλ ή μ η 
τέρα τών έρφανών άπό πολλούς χρόνους 
φορεΐ τό αυτό ράκος. Τά πτηνά  αυριον θά 
πίωσι καί ϊσως ζήσωσι μέ τήν δρόσον, άλ- 
λά μέ τά  δάκρυα μόνα δ π τω χό ς άποθνή- 
σκει, αποθνήσκει. Εκτείνω  τήν χε~.ρα καί 
έπα ιτώ , άλλ ούδείς με άκούει. ’Ελεημο
σύνην, ελεημοσύνην! Η σφαίρα τοϋ κόσμου 
στρέφεται, δ καιρός θά μαράνη τό ρόδον, 
θά δύση δ ήλιος κα ί θά τριβή τό υπόδη
μα . .  . Κοινή ή τύ χη . Αυτός έτ ι δ ζήσας 
καί άποθανών ώς βασιλεύς, έλθών ένώπιον 
τοϋ Θεοϋ θ άναφωνήση γονυκλινής καί 
ίκέτη ς: * Ελεημοσύνην! ’Ελεημοσύνην!»

ΝΙΝΟΣ έπιστάς και ώς άνανήφων

Δ ύσ τη νε ,. . .  τ ί  νά σέ δώ σ ω ! Παν ο ,τ ΐ
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ε!χα το εδωκα. ^Εδωκα την ζωήν μου εις 
τήν μελέτην, τ ά  δάκρυά μου είς τούς π τω 
χούς, τήν καρδίαν μου είς ενα άγγελον, 
τ α  κερμάτιά μου είς τούς καπήλους, το 
λογικήν μου είς τήν συμφοράν. ’ Ηδη ούδεν 
Ιχω  πλέον, ούόέν !

Η ΕΠΔΙΤΙΣ

Ούδεν! Είσαι π τω χό ς ' ίσως. Αλλ .είσαι 
άνήρ;

ΝΙΝΟΣ

"ίσως.

Η ΕΠΑΙΤΙΣ

‘'Εχεις τέκνα και τέκνα ορφανά;

ΝΙΝΟΣ

*0/1.
Π ΕΠ ΔΙΤΙΣ

’ Ο χ ι!— Είσαι νέος ;

ΝΙΝΟΣ

”ΐσως ναι.
Η ΕΠ ΔΙΤΙΣ

yQ, τό τε  syεις τον κόσμον δλ*ον! Ούδεν 
εδωκες, ουδέν. Σέ είπεν εως σήμερον το  στόμα 
όρφανοΰ τετραετούς: «Μητέρα, πεινώ! » ;

ΝΙΝΟΣ κατανυγείς κα ί εν6ους δίυων το ρεβόλβερ

Λάβε, π τω χ ή , αυτό. Απο αύτό π&Λού- 
μενον θά άνασύρτρς άργύριον, οχι θάνατον.

Η ΕΠΑΙΤΙΣ λαμβάνουσα

Ο Θεός βλέπει, ακούει, εύλογεΐ.
Αφανίζεται.

ΣΚΗΝΗ Η \

ΝΙΝΟΣ μόνος

’Αθλιότης, άθλιότν;ς, άθλ^ότης . . .  Ω, 
πρέπει νά άποθάνω !

(Ως συνελβών άτιο αλλοφροσύνες καί βλέιιιβν 
τάς χεΤράς του)

Το ρεβόλβερ; Με άφήρεσαν και α ύ τό !
A, ή άθλία, ή προδότις, εκείνη! Ποΰ είναι

η κλεις τοΰ θανάτου, ή κλεις τοΰ ο’ικου 
μου ; Ούτε νά άποθάνω δύναμαι πλέον, 
ούτε ν άποθάνω κ α ν !

(Μετά τινα  σιγήν συνελθών)

Με μένει όμως ή άγ^όνη . . .  ?Η αγχόνη ! 
Αλλ’ είναι θάνατος άποτρόπκιος! Ε ίναι 5 
θάνατος τοΰ Ιούδα καί τω ν Αγγλων. ’Εκ
τινάσσονται φρικωδώς ο? οφθαλμοί, π ε- 
λιδνοΰται το  πρόσωπον . . .  Ω, καί νά 
με ϊόϊ) αύριον ή Ιρις κρεμάμενον ο υ τ ω ! 
— ’Ηλίθιος εγώ ' δ ιατί νά μή ελεγον είς 
τήν έπα ίτιδα  ν’ άναλάβτ, το ρεβόλβερ άφοΰ 
εκκενώσω αϋτο κα τ έμ οΰ; Πως όμως; 
Τότε θά συνελάμβαναν αυτήν ώς αυτουρ
γόν' αντί άρτου, θ ά  τη  έδιδα ειρκτήν. 
Αλλά τώ ρα ; Ούτε ν’ άποθάνω δύναμαι! 
Ώ  θεέ μου, ώ , ώ , ώ!

Λύεται είς δάκρυα και κ χ τ χ - ί - τ ε ι  βαρύς και 
λιπόθυμος, ώς σήμερον οί έλλτ,νες εν τώ βεάτρω 

ΐ,βοποιοί.

ΣΚΗΝΗ θ '.

ΝΙΝΟΣ κατά γ ί ς  ϋ-.'ο τά δένδρα, ’Ε μφανίζεται έπί 
τοΰ παραθύρου ή Ιρις ολη χαρά καί φώς.

ΙΡ ΙΣ

Νΐνε, Νΐνε! . . Νΐνε, έκέρδησα! Ποΰ εί
σαι, ποΰ ε ίσ α ι; Ν ΐνε!

(Καθ’ έ αυτήν και προσπαθούσα jj-7j διιδη τον 
ύπο τα  δένδρα κατακείμενον Νΐνον)

Ιδ ο ύ  σ τιγμή  καθ’ -?,ν επρεπε νά είχε χ ι- 
λίας άκοάς νά μέ άκούση . . .  Ερχομαι με 
κέρδος, μέ προίκα είκοσιό'ύο χιλ ιάδω ν δραχ
μών και νά μή μέ & ούτ,! Εν τούτοις εί
μαι βεβαία ότι αν ήδυνάμην νά τοΰ κρο
τήσω αύτάς έν σάκκω καί είς τό οϋς θ 
άνεπήδα ώς πληγωθεΐσκ ελαοος. Ο χι, 
ά πα τώ μ α ι καί πάλιν" είναι πο ιητής καί 
οΰδαμώς μαγενουσιν αυτόν τά  χρήματα" 
άμείβεται καί πλοΰτόν του έχει τά  άστρα, 
λησμονών νά ϊδγ) καν ότι καί αΰτά φέρουσι 
τοΰ άργύρου το χ ρ ώ μ α !—  Α, νομίζω νά 
ήναι έκεΐ . . .  ή τοΰ δένδρου είναι ή σκιά ; 
*Ω Θεέ μου, θεέ μου, είναι αυτός- ο Νΐνος 
είναι! Κ οιμαται κατά  γης η γράφει στίχους;

(ΓεγωνυΤα)

Νΐνε, Νΐνε, άδελφέ μου Νΐνε, θέλει; 
λοιπόν νά άποθάνγ;ς; Τοιαύτην ώραν κεϊσαί
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κ α τά  γης! Κοιμασαι όταν ή τύχη  ημών 
άνοίγη τά  βλέφαρά· της φ ω τε ινό τα τα ; Έ -  
γείρου, έγείρου! . . . Τ ίποτε! Αλλά τοϋτο 
είναι πλέον μανία , οχι ρέμβη, ό'χι ποίηίτις!

(’Ανασύρουσα άπο τοΰ θυλακίου της δράκα αρ
γυρών και χρυσών νομισμάτων καί βάλλουσα αυτά 

σφοδρώς κατά τοϋ Νίνου.)

Ε ίναι χρυσαΐ άκτΐνες τής ήοϋς" έξυπνα (
ΝΙΝΟΣ συνερχόμενος είς laotVy και ήρεμα 

άνεγειρόμενος.

Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα  τ ΐ  με έγκα τέ- 
λ ιπ ε ς ! . . .

(Βλέπων περί έαυτόν τά νομίσματα χωρίς νά 
βλέυτι τήν ϊριδα,)

Εν τούτοις άλλοτε δ Ζευς κατέβη είς 
τ ήν Δανάην έν είδει χρυσής βροχής' νυν 
ποια  θεότης θά έπειρατο νά καταβή, ουτω 
πω ς είς τον π τω χόν  Νΐνον;

ΙΡΙΣ

rH *Ιρις, Ν ΐνε, ή *Ιρις! ’Εγείρου λοιπόν* 
είσαι απάνθρωπος! Παρ ολίγον νά ραγώ 
άπο χαράν καί άπο φωνάς. Θά με ήκουσαν 
όλοι οί γείτονες, έκτος μόνου σοϋ. Σέ τό 
ε ίπα  λο ιπόν ; Είκοσι δύο χιλ ιάδες ! Είκοσι 
δυο χιλ ιάδες ! ’Αριθμός μάκρος καί γλυκύς 
κ α ί ς-ρογγύλος, ώς ημέρα εαρινή και εσπέρα 
μνηστήρων. Αυριον γίνονται οί άρραβώνές 
μας. Ε ίμ α ι νά τρελλα θ ώ ! Η λπιζες νά 
λάβω τοσαύτην προίκα;

ΝΙΝΟΣ

Πώς, μή έκέρδησες είς τήν ρολλίναν;

ΙΡΙΣ

Ν αι, Νΐνε, ναί. Σέ τό είπα  δεκάκις εως 
τώρα, Έκέρδησα, Νΐνε, έκέρδησα. Ε ίμ α ι νά 
τοελλαθώ. Σ τά σ ο υ!I

Φεύγει άπο του παραθύρου.

ΣΚΗΝΗ ϊ .

ΝΙΝΟΣ μόνος

Νομίζω οτι διεφύγομεν τό μεσονύκτιον" 
ηρχισε νά υποφώσκη ή αυγή, άνατέλλουσα 
άπό τοϋ πτω χού  παραθύρου τής Ιριδος . . . 
Ε ίς τόν ουρανόν, ίδέ, λάμπ'ουσιν είσέτι τ ’ 
άστρα' βεβαίως δύο τούτων είναι οί οφθαλ

μοί τής μητρός μου, άγρυπνοι φρουροί τής 
ζωής καί τής ευδαιμονίας μου.

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.

ΝΙΝΟΣ. Εισέρχεται υπηρέτης κρατών δύο λύρας θαυ- 
μασίας λεπτότητος, όμοΰ δέ μικράν επιστολήν.

Ο ΓΠΗΡΕΤίΙΣ τώ Νίνω

Είσθε μουσικοδιδάσκαλος;

ΝΙΝΟΣ μειδιών

Τ ίς ; Ε ίμαι ό Νΐνος.

ΥΠΗΡΕΤΠΣ

’Εγώ  είμαι ο Π αναγιώτης. —  Μ’ εδωκαν 
νά σάς δώσ<ο αύτάς καί αΰτό.

ΝΙΝΟΣ άνοίγων τήν επιστολήν καί άναγινώ- 
σκων ύπο τό φως τής σελήνης

« Φ ίλ τα τέ  μου Νΐνε,

«ΟίίΛΟΐ τώ ν ψευσθέντων ονείρων! . .
«Βαβαι τής βλακείας μου! Εζήτησα 

απλώς Λίρας, λησμονήσας οτι έν τώ  ούρανώ 
πιθανώς νά έλαλεΐτο είσέτι ή αρχαία ελ
ληνική. Εύοον λοιπόν έν τω  δω ματίω  μου 
δύο Λύρας άρχαϊκάς, Νΐνε μου, ούχί δε λ ί
ρας στερλίνας ώς ηύχήθην. Φεϋ, τή ς σ α 

τανικής ειρωνείας τής Μοίρας !
«Λάβε οθεν αύτάς, φ ίλτατέ μου σύ, όστις 

είσαι ποιητής" δ ιότι δι έμε τόν όλως ά -  
μουσον καί βωβόν είς στίχους χρησιμώ τε- 
ρον καί προτιμότερον τή ς  λύρας μέ είναι 
τό  ούροδοχεΐόν μου.

«Μένω καί διά τό  έτος τοϋτο ώς ήμην 
καί κ ατά  τό παρελθόν

Φ ΡΕΙΔΕΡΙΚ Ο Σ 
Θΰμα τής έλληνικής γλώ σσης.»

ΝΙΝΟΣ

Διάβολε' τοϋτο είναι ώραιότατον!

ΣΚΗΝΗ ΙΒ \

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ. Εισέρχεται δεύτερος υπηρέτης κρα
τών χαρίεσσαν θήκην καί μικράν επιστολήν.

Ο Β '. ΓΠΗΡΕΤΗΣ τώ Νίνω

Κύριε Νΐνε' αύριον είναι τό νέον έτος.
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Λώρον τής αύριον σάς στέλλει δ Κίμων τήν 
θήκγjv αυτήν καί την επιστολήν. Ούτω με 
είπε νά σας ε’ίπω.

ΝΙΝΟΣ άνοίγων και άναγινώσκων τήν επιστολήν 

«Φ ίλτατέ μου Νΐνε,

«Εις την αυλήν μου ηρεμοϋσιν οί Opt— 
δακες καί τά  ία ' ούτε τ ις  κόσμος ολόκλη
ρος, ούτε καν ή νήσος Θήρα άνέδυσεν. 
Α πατώ νται έλεεινώς οσοι πιστεύουσιν οτι 

ί  είδωλολ^ατρεία έξέλιπεν' εις τόν ουρανόν 
αυτόν λαλοϋσιν είσέτι την ελληνικήν, τήν 
γλώσσαν τής Σαπφοϋς καί τοϋ Ανακρεον- 
τος. Αντί, φ ίλτατέ μου Νΐνε, αντί χόσμον 
δλοκλήρου Sv ηυχήθην καί ήλπισα, τ ί νο
μίζεις εΰρον έπί τής τραπέζης μου ; Κ ό 
σμημα, κόσμον γυναικός χρυσοϋν ! . . .

«’Επειδή όμως ή μάμμη μου εχει το ι-  
αΰτα κοσμήματα πολλά , ή δ ερωμένη σου 
Ιρις οΰδεν άλλο εκτός τώ ν ουλών βοστρύ

χων της ' επειδή προσέτι εγνώρισα άλλοτε 
οποί* οδύνη είναι νά χαιρετίση τ ις  τήν 
πρώτην τοϋ ’έτους τήν ερωμένην του με 
πλήρη τήν καρδίαν αισθήματος άλλά τάς 
χεϊρας πάντη  κενάς, δ ιά  τοϋτο δέχθητι συ 
τό προς έμε δώρημα τής Μοίρας τοϋτο καί 
αύριον ίδε εύτολμος καί ίπποτικ ώ ς τήν 
Ιριδα.

Υ. Γ. ’Εάν εγώ ένεπαίχθην διά τής σα
τανικής Νύμφης ούτως, δ π τω χό ς ομως 
Φρειδερίκος βεβαίως θά Ιγεινεν ήδη πλού
σιος. Μ εταβαίνω έκεΐ.

Σ ος
Κ ΙΜ Ω Ν .»

ΝΙΝΟΣ γελων

VQ, πλούσιος δσον τό  μηδέν προστιθέ
μενον είςτό  μηδέν.—  Εν τούτοις τό π ρ α γμ α  
είναι άληθώς ουράνιον!

(Π ρος τ ώ ;  δύω  δ-πηρέτιις)

Λότε τάς ευχαριστίας καί τά  φιλ.ήματά 
μου προς τόν Κίμωνα καί Φρειδερίκον. —  
Σείς ομως λάβετε καί παρ έμοϋ κάτι.
(Π ρ οσ π α θε ί νά  εΐίρΐ) εις το  θ υ λ ά κ ιο ν  του  ν ο ίλ ίσ ^ α τ α  δ ιά

νά δ ώ σ ιρ , ά λ λ ά  y-ά τη ν"  οΰδ’ οβολόν! Λ Ϊφ ν τ ς  έν θ υ μ ϊΐ-
6 ε ις  τ ά  ρ ιιρ θ έντχ  έ·π’ α ύτοΰ ν ο μ ίσ μ α τ α  τ ΐ ς ί ρ ι δ ο ς )

ΥΑ, προ ολίγου τό  βαλάντιόν μου έχύθη 
όλον κα τά  γης, έκεΐ. Λάβετε εκάτερος οσα 
εύρη καί δ ,τ ι είναι τής τύ χη ς  του.

[Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν — Ε Τ Ο Σ  Α '. ]

(Οί ύπηρέται τρέπονται είς συλλογήν τών κατά γη^,
<3 Νΐνος λαβών τήν έτεραν τών λυρών έρχεται ύπο
τδ παράθυρον της ϊριδος και |5 ε ι 

πρ^ς λύραν ένθεος.)

εΐ; τ’ αστρα επάνω πλαναται 
Τών βανόντων το πνεύμα γλυκύ,

Της μητρός άγρυπνοϋσιν έκει
Οφθαλμοί έφ’ ημας παρασταται.

Οστις τ ’ αστρα λατρεύει κ’ εγείρει 
Ε π ’ αυτά συμπαθείς οφθαλμούς,

Ουτος έχει εντός του παλμούς 
Κ αι . . ·

ΣΚΗΝΗ Ι Γ ' .

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ. Επιφαινόμενη εις το παράθυρον 
και κρατούσα σάκκον πληρη νομισμάτων

Η ΙΡ ΙΣ  τω Νίνω

Σ ιω π ή ! "θχι πλέον επικλήσεις, όχι έρω
τα ς  πρός τ ά  άστρα! Τά άστρα άφίνουσι 
μελοιδίαν υπερτάτην, άλλ’ όχι τινά  φωνήν" 
ούτως έν τϊ) γη  τό  χρυσίον καί τά  φιλή
μ α τα . Ο χι πλέον ά σ μ ατα , οχι. Τό γλ υ - 
κύτερον μέλος, δ χαριέστερος ρυθμός είναι 
τό χρυσίον μετρούμενον" ή περιπαθεστέρα 
καί μαγευτικω τέρα δυωδία είναι δύο ερω
τευμένα σ τόμ ατα  ένούμενα. Ν ΐνε, εις τόν 
σάκκον τοϋτον είναι αί είκοσιδύο χιλ ιάδες 
δραχμών, εις τό στήθος τοϋτο ή π τω χή  
τής Ιριδος καρδία. "Εχεις άμφότερα άπο 
τή ς στιγμής ταύτης, άλλ υπό ένα καί μό
νον δρον.

ΝΙΝΟΣ

Νά σε άγαπώ  δηλαδή καί νά σε άγαπώ  
αιωνίως.

ΙΡΙΣ

’'Επος πτερόεν. 'θ  δρος είναι οτι . . .

ΝΙΝΟΣ άγωνιών

"Οτι . . .
ΙΡΙΣ

°Ο τι αύριον καίονται δλοι οί έν τώ  όω- 
ματίο) σου πο ιητα ί καί τά  έν τοϊς συρτα- 
ρίοις σου πο ιητικά  τεύχη . Ολα καί ύστατα.

ΝΙΝΟΣ ίχέτιις

Ά ,  " Ι ρ ι ς ! . . .
α
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ΙΡ ΙΣ

Οί πο ιητα ί κα τά  τινα  λόγον είναι ’Οθω
μανοί' τρέφουσι δηλονότι χαρρέμιον' εγώ 
όμως θέλίο νά τ,μαι η κυρία τοϋ οικου μου 
καί ο'χι ή δεκάτνι τών περί σέ Μουσών' 
θέλω νά ήμαι ή σύντροφος τοϋ Νίνου και 
δγκ άνδράποδον δεχόμενον αύτον άπο τοϋ 
αίδέρος άφιππεύοντα.

ΝΙΝΟΣ Ικέτης

Α, Ι ρ ι ς ! . . .  Παραιτοϋμαι απάντω ν, 
έκτος ενός . . .

ΙΡΙΣ αμείλικτος

Ούδενός!— Πείσου, πείσου. Τά ώραιότερα 
άστρα είναι κατά  πασαν έννοιαν τά  δ ί
στηλα.' η μόνη δε καλλίφωνος λύρα, η γρα
φόμενη διά τοϋ ιώ τα . 'Υπάρχουσιν ΰπνοι 
οΐτινες είναι εξεγέρσεις' οί χριστιανοί έπρέ- 
σβ ευον τοιοϋτον τον θάνατον: ζωην εν τώ  
ούρανώ. Και αν άποκοιμηθϊ) τ ις  εν τω  τών 
ιδεών κόσμω, άρνεΐσαι δτι έξυπν3ί έν τφ  
π ρ α γμ α τ ικ ή  καί άνθρωπίνω βί(ο πληρης 
ζωής και χαράς;

ΝΙΝΟΣ φρίττων

Α, * Ιρ ις ί.. Τούλάχις-ον τον Β ύ ρω να ...

ΙΡ ΙΣ

Τ ίποτε, τ ίπ ο τε !  Δέχεσαι;

ΝΙΝΟΣ ατ.ελτ.'.ς

Εστω ! 'Υ πό ενα δμως κ’ έγώ δρον . . .

ΙΡ ΙΣ

"Ορον άνευ ποιησεως και λέγε.

ΝΙΝΟΣ

Πείθομαι νά δεχθώ μόνην σε, δπολαβών 
ώς διάχρυσον τόμον περιπαθών ποιήσεων' 
ό δρος δμως είναι οτι : οδδείς πλην έμοϋ 
θέλει φυλλομετρήσει τον περικαλλή τοϋτον 
τόμον, οϋδείς πλην έμοϋ θέλει έναποθέσνι 
εστω καί ρόδου φύλλον είς τά  φύλλα του...

ΙΡ ΙΣ

'Η  πληρωσις τοϋ δρου τούτου ηρτηται 
φύσει άπο τής τηρήσεως εκείνου §ν πρώ τη 
έγώ καί έπ ί τούτω  σοί επέβαλα. Δέχομαι.

ΝΙΝΟΣ 

Χαΐρε, ”*Ιρις! ’Εγένετο.

ΙΡ ΙΣ

Νΐνε, κλΐνον ηδη τό γόνυ ίνα δώσγς τον 
όρκον καί δε/θης τό  νέον άληθοϋς ανθρώ
που βάπτισ μα .

ΝΙΝΟΣ γονυκλιτών

’'ίδω μεν, ’ΐδού έγώ: ’Ομνύω είς τά  υδατα  
τής Σ τ υ γ ό ς . . .

ΙΡ ΙΣ

" θ '/ι ,  ο χ ι !— Ο μολογεί: ’Αποτάσση τώ  
Μυσσέ ;

ΝΙΝΟΣ

’Α πεταζάμην.
ΙΡ ΙΣ

’Αποτάσσιρ τώ  Σχιλλέρω ;

ΝΙΝΟΣ

’Α πεταζάμην.
ΙΡ ΙΣ

’Αποτάσσνι τώ  Βύρωνι;

ΝΙΝΟΣ βαρυαλγίις 

VQ ! .  . . ’χ\πεταξάμην.

ΙΡ ΙΣ

Συντάσσω τνί ζω·^ ;

ΝΙΝΟΣ

Συνεταξάμην.
ΙΡΙΣ

Συντάσσγι τή  ^Ιριδι ;

ΝΙΝΟΣ

Συνεταξάμην.
ΙΡΙΣ

Συντάσσ^ τώ  ΊΕ ρ ω τι;

ΝΙΝΟΣ

Συνεταζάμην.

ΙΡ ΙΣ

Καί πιστεύεις αΰτώ ;
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ΝΙΝΟΣ καί ΙΡ ΙΣ  

Πιστεύω είς ^Ερωτα θεόν, πατέρα , παν
τοκράτορα, ποιητήν τοΰ ουρανοΰ και τής 
γ ή ς ,  ορατών τε  πάντων και αοράτων.

ΝΙΝΟΣ

Κα'ι πάντων τών αοράτων.

ΟΙ ΔΤΟ ΥΠΗΡΕΤΑΙ έκθαμβοι μέ ίρωνήν ερρινον 
χα ί τ:α£ατεταμέντ,ν

’Α μ ή ν ! .. .

’Ενταύθα τό κατάβλν,μα καταπετάννυται ί  θ ιχ τε ί 
ίι αυλαία, Si ότι ιτρϊ αυτής ϊστα τα ι άγγελος, ώς 
«ρρονεΤ τ ου έ Βίκτωρ Ούγώ, μέ τον δάκτυλον είς 
τά χείλη καί με'.ίΰών.

ΤΕΛΟΣ

Β Α Π Τ Ι Σ Ι Σ

ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝ1ΛΟΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ

Ο Λ Γ Α Σ
Ε Ν  Κ Ω Ν Σ Γ Α Ν Τ ΙΚ Ο Τ Π Ο Λ Ε Ι

Επί Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου 
εγένετο έν τη  βασιλευούστρ τοΰ κράτους ή βά- 
πτισις τής ήγεμονίδος τών Ρώσων Ο λγας, 
ην οί Βυζαντινοί χρονογράφοι δνομάζουσιν 
Ελγαν. Η Ο λγα ήτο σύζυγος μεν τοΰ 
Ιγόρ, μητηρ δε τοΰ τετάρτου ήγεμόνος τών 
Ρώσοιν Σβιατοσλαύου’ και άφοΰ έπετρό- 
πευσε τήν άρχήν έπί τής άνηλικότήτος τοΰ 
υιοΰ αυτής καί ήσφάλισε τήν αρχήν ταύτην 
διά πονηρας άμα άγριότητος και δεξιότητος 
ουτήςτυχούσης άπεφάσισε,προβεβν;κυ'ϊα ήδη 
την ηλικίαν, νά άσπασθί) τό χρις-ιανικόν δόγ
μα. Ο ήγεμών τής Ρωσίας καί τό πλεΐστον 
τοΰλαοΰ αυτοΰ ήσαν τ ό τ ε ε τ ι  είδοΛολάτοαι' 
άλλ’ ώς δηλοΰται έκ μαρτυριών βεβαίων ύ- 
πήρχον ήδη έν Ρωσία οΰκ ολίγοι οί πρεσβεύ- 
οντες τόν χριστιανισμόν. 1‘πό τούτων δε 
και τώ ν έπιτελούντων τά  τής νέας π ί-  
στεως ιερέων φωτισθεΐσα καί προτραπεΐσα 

Ολγα κατέπλευσεν έν ετει 9 5 5  είς 
Κωνσταντινούπολιν ΐνα  λάβγ τό άγιον βά- 
πτισμα. Φ αίνεται δ τ ι κ α τ άρχάς η κυ- 
βέρνησις τοΰ Κωνσταντίνου, είτε δυσπι- 
στοΰσα πρός την πολυπράγμονα εκείνην 
γυναίκα, ε ϊτε  θέλουσα νά ταπεινώση αυτήν,

δέν έπέτρεψε νά άποβιβασθή άμέσοις εις 
την πόλιν, άλλά την ύπεχρέωσε νά μείνη 
ικανόν χρόνον έπί τοΰ πλοίου. Τελευταΐον 
δμως η ήγεμονίς άποβιβασθεΐσα ετυχεν 
ευπρεπούς. δεξιώσεο^ς ής ί  περιγραφή περιε- 
σώθη είς ημάς έν τώ  ιε κεφαλαίω τοΰ 
δευτέρου βιβλίου τής βασιλείου τάξεως.

' θ  βασιλεύς Κωνσταντίνος έδέχθη κατά  
πρώτον τήν Ο λγαν τή  9 σεπτεμβρίου 9 5 5 . 
Η ήγεμονίς, η, καθώς την ονομάζει ή βα- 

σίλειος τά ξ ις , ή άρχόντισσα Ρωσίας, προσ- 
ήλθε τήν ημέραν έκείνην είς τά  βασίλεια 
παρακολουθουμένη υπό τώ ν συγγενών αυ
τής άρχοντισσών, τώ ν προκριτοτέρων θε- 
ραπαινών, τών άποκρισιαρίων Ρωσίας ήτοι 
τώ ν πρέσβεων, καί τών πραγματευτώ ν 
ή'τοι τών Ρώσων έμπόρο^ν δσοι κατώκουν 
έν Κωνσταντινουπόλει. Η συνοδία αύτη 
είσήχθη έν παρατάξει υπό τοΰ Λογοθέτου, 
προπορευομένης τής ήγεμονίδος, είς τό λε
γόμενον Χρυσοτρίκλινον. Ητο δε τό Χρυ- 
σοτρίκλανον αίθουσα πολυτελεστάτη  έν ή 
έςήστραπτεν άπανταχοΰ δ χρυσός καί δ 
άργυρος" αί πύλαι αυτής ησαν άργυραΤ 
καί έςαιρέτως έθαυμάζετο τό  ψηφιδωτόν 
αυτής έδαφος, τό οποίον έμιμεΐτο τ ε χ ν ι-  
κ ώ τα τα  τά ς  χροιάς τών διαφόρων άνθέων 
καί παρίστανε ποικιλώ τατόν τινα  κήπον. 
Εν τώ  μέσω τής αιθούσης έκάθηντο έπί 

θρόνων χρυσών δ βασιλεύς Κωνσταντίνος 
καί δ υιός αυτοΰ Ρωμανός, π ε ρ ισ τ ο ιχ ι
σμένοι ύπο τής αυλικής θεραπείας, ής α
ξιωματικοί τινες, οί καλούμενοι Κανδιδά- 
το ι, έκράτουν τά  σκήπτρα, τά  π τυ χ ία  καί 
τά  άλλα  σύμβολ^α τ ή ; βασιλείας. Ενταύθα 
είσελθοΰσα η άρχόντισσα Ο λγα ενευσεν 
απλώς την κεφαλήν, οί δέ πρέσβεις προσε- 
κύνησαν έδαφιαίως’ ή συνομιλία περιωρίσθη 
είς τά ς τυπικάς αμοιβαίας ερωτήσεις περί 
υγείας, οδοιπορίας καί τών τοιούτων, μεθ 
ο οί ξένοι άπεχώρησαν ΐνα άναπαυθώσιν 
είς τ ι  τμ ή μ α  τώ ν βασιλείων, τόν καλού- 
μενον Αυγουστέα. Και μ ετ ου πολύ έγέ- 
νετο η παρουσίασις αυτών είς τήν βασί
λισσαν. Η δευτέρα αύτη παρουσίασις έτε- 
λέσθη έν τώ  τρίκλινο) τοΰ Ιουστινιανού. 
Εν τη  αιθούση ταύττρ υπήρχε χώρος υψη

λότερος τοΰ έπιλοίπου έδάφους κεκαλυμ- 
μένος υπό πορφυρών παραπετασμάτω ν,
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καί εν τώ  μέσοι τοΰ χώρου τούτου ΐσ τα το  
ό μέγας θρόνος τοϋ βασιλέως Θεοφίλου, 
πλησίον δέ αύτοΰ μικρότερος άλλος χρυ
σούς βασιλικός θρόνος. Ε π ί τοΰ μεγάλου 
θρόνου έκάθησεν ή βασίλισσα, έπί δέ τοϋ 
μικροτέρου ή νύμφη αυτής, ή τοϋ Ρωμα- 
νοϋ σύζυγος. II θεραπεία τής βασιλίσσης 
και αί επιφανέστερα’, τής αυλής κυρία», 
ΐσ τα ντο  εν ττι λοιπή αίθούσ·/). Η Αρχόν
τισσα Ο λγα προσκληθεΐσα άπο τοϋ Αύ- 
γουστέως, προσήλθεν εις το Τρίκλινον, 
αλλά περιέμεινεν έπ'ι μικρόν είς τον προ 
αύτοΰ θάλαμον. Ε π ειτα  δέ είσήχθη είς 
τήν αίθουσαν τής υποδοχής υπο τοΰ Πραι- 
ποσίτου ήτοι τοϋ αύλάρ'/ου και δύο αύτοΰ 
βοηθών, παρακολουθουμένη μόνον υπο τών 
συγγενών αυτής αρχοντίσσων και τών προ- 
κριτωτέρων θεραπαινών, δ ιότι οί άποκρι- 
σιάριοι και οί π ραγμ ατευτα ί δέν παρου- 
σιάσθησαν είς τήν βασίλισσαν. Έ νταϋθα 
δ Πραιπόσιτος άπηύθυνε προς τήν Ο λγαν 
τά ς  είθισμένας πάλιν τυπικάς ερωτήσεις 
ώς έκ τής Αύγούστης, μεθ 8 άναστασα 
άπο τοΰ θρόνου ή δέσποινα άπεγοιρησεν 
είς τον εαυτής κοιτώ να, ή δέ άρ/όντισσα 
μ ετά  τώ ν συγγενών αυτής και τώ ν θερα- 
παινών άπήλθεν ΐνα  άναπαυθή είς το Κ αι- 
νούργιον. Αλλά μετά  τάς επισήμους έκεί- 
νας παρουσιάσεις, έγένετο και άλλη οί- 
κειοτέρα συνέντευξις είς τους ιδιαιτέρους 
θαλάμους τής βασιλίσσης όπου, καθήσαν- 
τος τοϋ βασιλέως μετά  τής Αύγούστης 
και τών Πορφυρογέννητων αύτής τέκνων, 
προσεκλήθη ή αρχόντισσα άπο τοϋ Και
νούργιου και κελεύσει τοϋ βασιλέοις καθή- 
σασα έλάλησεν οσα έβούλετο, δηλαδή έςέ- 
θεσεν υποθετομεν, κα τά  πρώτον έπισήμως, 
τόν σκοπόν δι’ βν άφίκετο είς Κο^νστχντι- 
νούπολιν καί παρεκάλεσε τούς βασιλείς νά 
άναδεχθώσιν αυτήν είς τούς κόλπους τής 
χριστιανικής πίστεως.

Tr, δέ αυτή ήμερα έδόθη είς τούς ξένους 
τούτους επίσημον γεϋμα ή καθώς έλέγετο 
τό τε  κλητώριον, τό  δποΐον διγρέθη είς 
δύο. Καί έν μέν τω  Τρικλίνω τοΰ ’Ιουστι
νιανού έγευμάτισεν ή βασίλισσα και ή 
νύμφη αύτής μετά  τής Ο λγας, έν δέ τώ  
χρυσοτρικλίνω δ βασιλεύς καί δ υίός αΰτοϋ 
μετά  τώ ν άποκρισιαρίων καί τών π ρ χ γ μ α -

τευτώ ν. Είς έκατέραν τώ ν δύο τούτων 
αιθουσών έστήθησαν δύο τράπεζαι" ή ιδ ια ι
τέρα βασιλική, ή λεγομένη άποκοπτή , καί 
άλλη μεγαλειτέρα, ή κοινή τράπεζα. Εν 
τώ  Τρικλίνω τοΰ ’ίουστινιανοΰ, ή άποκοπτή 
τράπεζα έστήθη παρά τόν μέγαν θρόνον 
τοΰ Θεοφίλου. Εκεΐ έκάθησε πρώτη ή βα
σίλισσα εχουσα πλησίον αύτής έπί μικρο- 
τέρου θρόνου τήν νύμφην τη ς’ καί τοϋτο 
έγένετο πριν έτι είσέλθη ή άρ/όντισσα τής 
Ρωσίας. Ε πειτα  είσήλθεν αύτη προ τών 

εαυτής κυριών, καί, ύποκλίνασα μικρόν 
τήν κεφαλήν, έστάθη κατ άρ /άς ορθή είς 
τά  π λ ά γ ια  τής βασιλίσσης. Κ ατόπιν είσ- 
ήχθησαν υπό τοΰ έπί τής τραπέζης αί άρ- 
χόντισσαι καί προσεκύνησαν έδαφιαίως τήν 
βασίλισσαν. Τότε ή μέν αρχόντισσα έκά- 
θησεν είς τήν άποκοπτήν τράπεζαν, είς 
τήν δποίαν παρεκάθησαν κ α ί δύο ζω - 
σταί ή τε  δηλαδή τής βασιλίσσης και ή 
τής νύμφης αύτής, αί μεγάλαι κυρίαι ώς 
ήθέλαμεν είπει σήμερον. Αί δέ άλλαι άρ- 
χόντισσαι, αϊ τε  τής Ολγας καί αί τών 
βασιλισσών, έγευμάτισχν είς τήν παρακει- 
μένην κοινήν τράπεζαν ήτις ΐσ τα το  έπί χ ώ 
ρου ταπεινοτέρου τής άποκοπτή:. Λιαρκοϋν- 
τος τοΰ γεύματος οί άγ ιαποστολϊτα ι ψάλ- 
τα ι καί οί άγιοσοφϊται, δηλαδή οί ψάλται 
τοΰ ναοΰ τών άγιων ’Αποστόλων καί τής 
άγιας Σοφίας, διετέλουν αδοντες τά  λεγά
μενα βασιλίκια (στιχηρά, τροπάρια, μέλη) 
ήτοι ασματα εγκω μιαστικά τοΰ βασιλέως 
και τοΰ οΐκου αύτοΰ, χορευται δέ έπεδεί- 
κνυον τήν δεξιότητα αύτών διά ποικίλων 
θυμελικών παιγνίων. Συγχρόνους δ βασι
λεύς μετά  τοϋ υίοϋ αυτοΰ έφιλοξένουν, ώς 
προείπομεν, τούς άνδρας τούς άποτελοϋν- 
τας τήν συνοδίαν τής Ο λγας έν τώ  χρυ
σό τρίκλινος. Μετά δέ τό  γεϋμα τοϋ βασι- 
λέως ελαβον αμέσως δώρα /ρ η μ α τ ικ ά  δ 
μέν ανεψιός τής Ο λγας μίλιαρίσια 30  
(δραχμάς 4 2 ) , οί οκτώ ίδιο ι αύτής ακό
λουθοι άνά μίλιαρίσια 20  (δραχ. 2 8 ) ,  οί 
είκοσι άποκρισιάριοι, οί τεσσαρακοντατρεΐς 
πρα γμ α τευτα ί καί οί δύο Ιρμηνεΐς άνά 
μίλιαρίσια \ 2 (δραχ. 17 ), δ π α π π α ς Γρη- 
γόριος μίλιαρίσια 8 (δραχ. \ 2), οί άνθρω
ποι τοΰ Σβιατοσλαύου άνά μίλιαρίσια 5 
(δραχ. 7 ), οί £ζ άνθρωποι τών άποκρισια-
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ρίων άνά μιλιαρίσια 3 (δραχ. 4 καί 20), 
και δ ερμηνευτής τής άρχοντίσσης μ ιλ ια - 
ρίσια 4 5 (δραχ. 21 .) Μ ετέπειτα δε παρε- 
τέθη τδ έπιδόρπιον είς το Αρις-ητήριον ήτοι 
είς τήν συνήθη αίθουσαν τώ ν βασιλικών 
γευμάτων έπί μικρας χρυσής τραπέζης 
ίτ ις  έφερε τά  διάφορα γλυκίσματα έντος 
δίσκων χυμευτών καί διαλίθων, νίτοι δι 
Ιγκαυστικών καλλιεργημάτων καί πολυ
τίμων λίθων κεκοσμημένων. Περί την τρά
πεζαν ταύτην δεν έκάθησαν είμή δ βασι
λεύς, f\ βασίλισσα, δ υιός αυτών Ροψ,ανδς, 
η σύζυγος αύτοϋ, τά  Πορφυρογέννητα αυ
τών τέκνα καί ή άρχόντισσα της Ρωσίας. 
Τότε δέ προσεφέρθησαν είς αυτήν μεν έπί 
διαλίδου δίσκου μιλιαρίσια 5 0 0  (δραχμαί 
700), καί είς τά ς £■; ίδιας αυτής αρχόν
τισσας άνά μιλιαρίσια 20  (δραχ. 2 8 ), καί 
είς τάς δεκαοκτώ θεραπαίνας άνά μ ιλ ιαρί- 
σια 8 (δραχ. 4 1 καί 20 .)

Τη 10 όκτωβρίου τοΰ αύτοΰ έτους,» 
ημέρα Κυριακή, έγένετο δεύτερον μέγα 
γεϋμα έν τοϊς βασιλείοις, καθ δ έν μέ,ν τώ  
χρυσοτρικλίνω έκάθησεν δ βασιλεύς μετά  
τών Ρώσων, είς έτέραν δε αίθουσαν, κα - 
λουμένην Πεντακουβούκλων τοΰ αγίου 
Παύλου, έκάθησεν ή δέσποινα μετά  τών 
Πορφυρογέννητων αύτής τέκνοιν καί τής 
νύμφη; καί τής άρχοντίσσης. Τότε δέ έδό- 
θησαν έκ νέου είς μέν τήν άρχόντισσαν 
μιλιαρίσια 2 0 0  (δραχ. 2 8 0 ), είς δέ τον 
άνεψιον αύτής μιλιαρίσια 20  (δραχ. 2 8 ), 
είς δέ τον παππαν Γρηγόριον μιλιαρίσια 
8 (δραχ. 11 καί 2 0 ), είς δέ τάς ες άρχον- 
τίσσας αύτής καί τούς είκοσιδύο άποκρι- 
σιαρίους καί τούς δύο έρμηνευτάς άνά μ ι-  
λιαρίσια 12 (δοαχ. 17 ), είς δέ τάς δεκαο
χτώ  δούλας αύτής καί τούς 44  ποαγμ α- 
τευτάς άνά μιλιαρίσια 6 (δραχ. 8 καί 40 .) 
Ο Ρώσος ιστοριογράφος Καραμζίν α γα 

νακτεί διά τήν σμικρότητα τώ ν χρ η μ α τι
κών τούτων δώρων καί παρατηρεί δτ ι δσω 
δλίγον πλούσιοι είς πολύτιμα  μέταλλα  καί 
αν ή<7αν οί τότε ηγεμόνες τής Ρωσίας, η 
μεγάλη δούκισσα *Ολγα δέν έδέχθη βε
βαίως είμή εύγενείας χάριν τήν εύτελή 
προσφοράν τών 7 0 0  δραχμών. Ά λ λ ’ δ 

, ι<ϊτορικδς οΰτος έλησμόνησεν δτι καί είς 
τους πρέσβεις τώ ν Αράβων, πλουσιωτά-

τω ν τότε δντων, δέν προσεφέροντο έν το ι-  
αύταις περιστάσεσι χρηματικαί δωοεαί ά - 
νώτεραι τώ ν 7 0 0  δραχμών έντος χρυσών η 
καί διαλίθων δίσκων, δπως έγένετο καί 
προς τήν Ο λγαν’ ώστε άνάγκη νά παρα- 
δεχθώμεν δτι αί χρημ ατικα ί αΰτα ι προσ- 
φοραί έγίνοντο πάντοτε τιμής χάριν καί 
ούχί ενεκα τής πραγματικής αύτών αξίας.

'Η  Βασίλειος τά ξ ις , περιγράφουσα τήν 
υποδοχήν ταύτην τής μεγάλης δουκίσσης, 
ούδέν άναφέρει περί τοΰ βαπτίσ ματος αύ
τή ς ' έκ τούτου δέ υπελαβον τινές δτι δέν 
είναι άληθή τά  περί τοΰ βαπτίσματος 
παρ άλλων ρηθέντα. Αλλ ή Βασίλειος 
τάξις σκοπεύουσα έπί τοΰ προκειμένου νά 
πραγματευθή περί τής γενομένης τότε έν 
το ΐς βασιλείοις υποδοχής, ούδέν παράδο
ξον άν είς ταύτην καί μόνην περιωρίσθη' 
ούδέ ή σιωπή αύτής ώς προς τήν έκκλη- 
σιαστικήν τελετήν  δύναται νά ανατρέψω 
τήν ρητήν τοΰ Κεδρηνοΰ μαρτυρίαν δτι η 
Ο λγα έλθοΰσα τό τε  είς Κωνσταντινού

π ο λ ή  έβαπτίσθη. Καί ’έπειτα  αν ή Βασί
λειος τάξις ούδέν λέγει περί τοΰ βα πτίσ μ α
τος τής Ο λγας, άναφέρει δμως μεταξύ 
τών άκολούθων αύτής τον πα ππα ν  Γρη
γόριον, έξ οΰ άρκούντως υποδεικνύεται ότι 
τδ  θρησκευτικόν ζήτημα  δέν ήτο άλλό- 
τριον τής έπισκέψεως εκείνης. Ο ,τ ι όε 
φαίνεται τω όντι μΰθος είναι τδ  υπό τινοιν 
'Ρώσων χρονογράφων φημιζόμενον δ τ ι δ 
βασιλεύς δελεασθείς ύπο τοΰ πνεύματος 
καί τοΰ κάλλους τής γυναικδς τα ύ τη ς, 
προέτεινε νά συζευχθη αύτήν' ού μόνον 
διότι δ Κωνσταντίνος είχε σύζυγον, άλλά 
προ πάντω ν δ ιότι ή ’ Ο λγα ήτο τό τε  έ ίη -  
κοντοΰτις, ώστε τ ά  λείψανα τοΰ κάλλους 
αύτής δυσκόλως ήδύναντο ν άποβώσ'.ν 
έπίφοβα. Αμφίβολον ώσαύτως είναι αν ή 
’Ο λγα  βαπτισθεΐσα έπωνομάσθη Ελένη' 
τούλάχιστον εν Ρωσία έςηκολούθησε νά 
ονομάζεται ^Ο λγα, καί οί Βυζαντινοί αύ- 
το ί δέν έπαυσαν άποκαλοΰντες αύτήν Ελ- 
γαν , ή τις έστί λέξις Σκανδιναυική σημαί- 
νουσα τήν φλόγα.

ΚαΧΣΤΛΝΠΝΟΙ ΠΑΠΑΡΡΙΙΓΟΠΟΓΛΟΪ
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ΒΕΝ ΙΑ Μ ΙΝ  Δ ΙΣ ΡΑ ΕΛ Η Σ

( 'Ε κ  τοΰ γαλλικού).

Α '.

Υπουργός των Οικονομικών1, π ο λ ίτ ι
κος, διάσημος ρήτωρ καί εκ τώ ν πρώτων 
μυθιστοριογράφων τ ι ς  Α γγλίας, δ Δισραέ- 
λης, περί τοΰ βίου τοΰ δποίου εν δλίγοις 
έν τη  παρούσ^ πραγματεία , άλλ έκτενέ- 
στερον περί τώ ν συγγραμμάτων 0ά διαλά- 
βωμεν, κ α τά γετα ι πατρόθεν έκ της Ι τ α 
λίας, καθόσον δ πάππος αυτοΰ, Βενιαμίν 
Δισραέλης, ήν έμπορος Ενετός, δστις, άπο- 
κατασταθεις έν Α γγλία  κα τά  το  Ί 7 4 8 , 
κατήγετο  εκ τίνος τών ίσραηλιτικών οικο
γενειών, α ιτινες, έςωσθεΐσαι περί τά  τέλη 
της IEf εκατονταετηρίδος ύπο τοΰ ιεροδι
κείου της Ισπανίας, κατέφυγον έν τη  άνε- 
κτικωτάτν) της 'Ενετίας δημοκρατία.

Ο πατήρ τοΰ ήμετέρου Βενιαμίν, Ισαάκ 
Δισραέλης κ ατέχει έν τη  άγγλική  φιλολο
γ ία  περιφανή θέσιν, ώς δημοσιεύσας πλεϊσθ’ 
όσα φιλολογικά έργα, έζ ών τά  άζιολογώ- 
τερα εισί τά  επόμενα" ΦιΛο,Ιογιχά πάρερ
γα, ’Έριάες των συγγραφέων και τά  Τερ
πνά της Φι.ΙοΛογίας, έν οίς έμφαίνονται 
τοΰ συγγραφέως η τε  εύρεΐα παιδεία  καί 
βαθεΐα γνώσις τής άρχαίας και νεωτέρας 
φ ιλολογίας.

Ο Βενιαμίν Δισραέλης έγεννήθη έν Λον- 
δίνω την 21 δεκεμβρίου 1 8 0 5 , και προω- 
ρίσθη υπο τοΰ πατρός του είς την σπουδήν 
τοΰ Δικαίου, πλήν άκάθεκτον έχων προς 
την φΟ^ολογίαν κλίσιν, έγκατέλιπε το Δί
καιον όποις έπιδοθή άποκλειστικώς είς τήν 
φιλολογίαν. Καί δή κ ατά  το  1 8 2 6  καί 
1 8 2 7  έςέδοτο έν Αονδίνω το πρώτον αϋ- 
τοΰ μυθιστόρημα, το έπιγραφόμενον Βιβιάν 
Γρέΰ (V iv ian  G rey) καί έκ πέντε συγκεί
μενον τόμω ν. Μετά τοΰτο έςέδοτο τον 
/Ιοΰκα Ίω ά ννην  (1 8 3 0 ), καί κα τά  το 
1 8 3 2  τον Κοντά ρίνην Φ.Ιεμϊγχ (C o n ta -

1 Η βιογραφία αυτί) έγράφη κατά τό 1867, καθ ον 
χρόνον ό Λισραέλη; διετέλει, ύπο τήν ίΐροεϊίρειαν τοΰ 
ΛόρΧοιι Δέρέ7ΐ, ύτϊουργ'ος τών Οικονομικών. Σ. Μ.

rini Fleming), ήτοι τήν ψυχολογικήν 
αυτοΰ αυτογραφίαν.

Τ αΰτα συνέβαινον, καθ’ Sv χρόνον το  
τής μεταρρυθμίσεως νομοσχέδιον (bill) συ- 
νεκίνησε πασαν τήν Α γγλίαν, ώς είκός καί 
τον Δισραέλην, οστις, έπανελθών έκ τής 
κατά  τήν Ανατολήν περιηγήσεώς του, έρ- 
ρίφθη, ώς κοινώς λέγετα ι, ψυχή τε  καί σώ- 
μ α τ ι είς τήν πολιτικήν κονίστραν. Χειρα
γωγηθείς υπό τοΰ Χούμε (ενός τών μ ά λ 
λον διακεκριμένων μελών τοΰ Αγγλικοΰ 
κοινοβουλίου, καί προ μικροΰ άποθανόντος) 
έγένετο ΐπαδός τοΰ κόμματος τώ ν άγαν 
φιλελευθέρων, καί ώς τοιοΰτος παρουσιάσθη 
κα τά  τό 1 8 3 3  ώς υποψήφιος βουλευτής 
είς τούς έκλογεΐς Μαρυλεβώνης, καί έν φυλ- 
λαδίω υπ’ αυτοΰ δημοσιευθέντος υπό τόν 
τ ίτλ ο ν : Τις οντος έστί καί τί*ας άρχάς 
πρεσβεύει καί έν ώ υπεστηριζεν εαυτόν, 
έπηγγέλθη τόν άγαν δημοκράτην, ενώ κα τά  

-τό 1 8 3 4  έξέδοτο ’Επαναστατικήν Έ π ο -  
ποιί'αν, ην κατόπιν καί έπανειλημμένως 
μάλ ιστα  άπεόοκίμασεν, άφ ής έποχής κα- 
τετά χθη  είς τό κόμμα τών συντηρητικών.

Καί μ ολαταΰτα  δεν έςελέ/θ /,, καί ή εκ
λογική αύτη αποτυχία έπέδρασε τοσοΰ- 
τον έπ αΰτοΰ, ώστε εκουσίως ήλλαζε πο- 
λ ιτικάς δοξασίας, έπειδή, οτε κατά  τό  
1 8 3 7 , έςελέχΟη βουλευτής υπό τών έκλο- 
γέων τής Μαιδστώνης, κ ατετάχθη  υπό τήν 
σημαίαν τών Τόρεων ή συντηρητικών, οί- 
τινες άπετέλουν υπό τόν περιώνυμον Ρο
βέρτον Πήλ τήν άντιπολίτευσιν καί άντε- 
πάλαιον κα τά  τών Ούίγκων ή φιλελευ
θέρων.

Κ ατά  τόν m aiden-speedi ή τόν πρώ
τον έν τή Βουλή τών κοινοτήτων έκφωνη- 
θέντα λόγον προσέκοψεν, ώς πολλάκις συμ
βαίνει είς τούς κατά  πρώτον άναβαίνον- 
τα ς  τό βήμα, καί άπώλεσε τήν σειράν τής 
ομιλίας του έν τώ  μέσω τών σαρκασμών 
καί τοΰ άσβέστου γέλωτος τώ ν άντιπάλω ν 
του, άλλά πριν ή καταβή τοΰ βήματος, 
ά πήγγειλε τούς έςής περίφημους καί προ
φητικούς λόγους" « Ελεύσεται καιρός, καθ 
ον μετά  προσοχής θέλετε με ακούει-» καί 
ό'ντως οί προφητικοί ούτοι λόγοι μετά  τινα 
χρόνον έπηλήθευσαν !

Κ ατά  τό 1841 έκλεχθείς βουλευτής έκ
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τής πόλεως S h re w s b u ry  έσχημάτισε μετά  
τοϋ λόρδου Ιωάννου Μαννέρσ, Γεωργίου 
Σμίθ κ,αΐ άλλων το παρ αύτοΰ έπικληθέν 
κόμμα τ ί ς  Αγγ,Ιιχής Νεολαίας, οί) αί 
άρχαί παρ’ αύτών άνεπτύχθησαν καί διε- 
γράφησαν είς σειράν πολιτικών μυθιστορη
μάτων, ών άξιοσημειώτερα είαί τ ά  παρά 
τοΰ Δισραέλη γραφέντα υπό τόν τ ίτ λ ο ν : 
Κοηγχσβύ ή ή Νέα Γενεά (1 8 4 4 ), Σ ι-  
fiH .ia  r, τά  Αύο 'Έθνη (1 8 4 ο ) και Τ α γ -  
χ,ρέό'ος η η Νέα Σταυροφορία (1 8 4 7 ). Εν 
άλλω δε προηγουμένως ύπ’ αύτοΰ δημοσι- 
ευθέντι: ή Θανμασία άιήγησις τοϋ Α .Ι- 
ρού, ό Δ,σραέλης έξήγειρε μέχρις άποθεώ- 
βεως, εν δέ τ'?, Έρριχέτη ΤέμπΑε και τη  
Βενετία μέχρις έρωτος τό ίσραηλιτικόν 
έθνος, ώς παρακατιόν θέλομεν ίδεΐ.

Εν τούτοις, ό Δισραέλης, επωφελούμε
νος άπροσδοκήτων περιστάσεων, κατέσχεν 
έν τγ) πολίτικη σπουδαίαν θέσιν. 'Ο πότε δέ 
ό Πήλ, συνετώς φερόμενος, έγκατέλιπε τό 
προστατευτικόν σύστημα και μετά  θάρρους 
καί παρρησίας υψοισε την σημαίαν της ε
λευθερίας τοΰ εμπορίου, ό Δισραέλης ηγού
μενος, μετά τοΰ λόρδου Γεωργίου ΒεντΙγκ, 
τών προς-ατευτικών, ήγέρθη κατά  τοΰ Πήλ, 
τοϋπροτείναντος την κατάργησιν τών ϋθΠ 1- 
IllWS ·}) τοΰ δασμοϋ τών σιτηρών, μετά  
της συνήθους αύτώ ευγλω ττίας, τ ή ;  δη
κτικής άστειότητος και πίκρας είρωνίας 
του’ καίτοι δέ μη κατορθώσας νά έμποδίση 
Ουτε τόν θρίαμβον ούτε τήν έπιψήφισιν τοΰ 
ένόόξου εκείνου νομοσχεδίου, έσωσε μολον
τούτο άπό τή ς άποσυνθέσεως τήν με
ρίδα του.

Ο Δισραέλης, εκλεχθείς έκ τής κομη
τείας τής Βουκιγκάμης μέλος τής Βουλής 
τών Κοινοτήτων, άνενέωσε τήν πάλην και 
*·«τα τάς ακολούθους τοΰ Κοινοβουλίου 
Συνοδούς. Μετά δέ τόν θάνατον τοΰ Βεν- 
τ ιγ* , έπισυμβάντα τό  1 8 4 8 , οϋ τήν βιο
γραφίαν έξέδοτο κατά  τό 1 8 5 1 , οί προ
στατευτικοί, οί μέχρις εκείνης τής εποχής 
θεωροΰντες τόν Δισραέλην ώς άπλοΰν συ- 
νοπαδόν τω ν, μολονότι αί υπέρ τοΰ κόμ
ματος καί μετά  τίνος ϊσως επ ιτυχ ίας ύπη- 
ρεσιαι καί προσπάθειαι αύτοΰ ούκ έλίγον 
^νετελεσαν προς τήν πρόοδον καί έξά- 
πλωσιν άνά τήν ’Α γγλίαν τών άρχών τοΰ

είρημένου κόμματος, υπεχρεώθησαν νά π α -  
ραδεχθώσι καί άνακηρύξωσιν αύτόν, καθό
λου είπεΐν, ώς άρχηγόν τω ν , καί ώς τοιοΰ- 
τος άντεπάλαισε συγχρόνως καί έπ ιτυχώ ς 
ενίοτε κα τά  τε  τόϊν Ού'ί'γκων, τώ ν μεταρ
ρυθμιστών καί τών οπαδών τοΰ Πήλ, ενώ 
άφ ετέρου μετέσχεν ούκ ολίγον τώ ν υπό 
τοΰ ύπουργοΰ Ροϋσσελ διαπραχθέντων πο
λιτικώ ν σφαλμάτων.

Οθεν, κατά  τόν φεβρουάριον τοΰ 1 8 5 2  
άποαυρθέντος τοΰ υπουργείου τών Ού'ί'γκων, 
ό κόμης Δέρβης μή δυνάμενος νά κατέχιρ 
τήν εξουσίαν άνευ τής ίσχυρας συμπράξεως 
τοΰ Δισραέλη, προσέλαβεν αύτόν είς τό  
ύπ ’ αύτοΰ σχηματισθέν υπουργεΐον τών Τό- 
ρεων ώς υπουργόν έπί τώ ν Οικονομικών. 
Πρός διατήρησιν δέ τής εξουσίας άπηρνήθη 
καί έγκατέλιπε πάραυτα τό προστατευτι
κόν σύστημα, άλλ ο προϋπολογισμός τοΰ 
παρ’ αύτοΰ διευθυνομένου υπουργείου εί- 
σαχθείς είς τήν Βουλήν άπέδειξεν ο τ ι ού- 
δερ-ίαν έλάττωσιν τώ ν εξόδων έπήνεγκε, 
καί κατά  συνέπειαν ή άπόρριψίς του ήνάγ- 
κασεν αύτόν, κ α τά  τόν δεκέμβριον τοϋ 
αύτοΰ έτους, ν άποσυρθη τοϋ υπουργείου. 
Γ0  Δισραέλης ήλθεν έκ νέου είς τήν εξου
σίαν κ α τά  τόν φεβρουάριον τοϋ 1 8 5 8 , 
μετά  τήν ή ττα ν  τοΰ Παλμερστώνος κ α τά  
τήν συζήτησιν τοΰ περί συνωμοσιών νομο
σχεδίου, ώς υπουργός τών Οικονομικών, 
οτε καί έφάνη συνετώτερος χ,ζτοι τήν 
πρώτην αύτοΰ ύπουργείαν, μέχρις οϋ τό 
ανεπαρκές τοΰ ύπ αύτοΰ παρουσιασθέντος 
κα τά  τόν ίούνιον τοϋ 1 8 5 9  νομοσχεδίου 
τής u-εταρρυθμίσεως ήνάγκασεν αύτόν νά 
παραιτηθτι. Ε σχάτω ς όμως διήρπασε μετά  
τοΰ Δέρβη έκ νέου τούς οΐακας τής κυβερ- 
νήσεως άποδεχθείς καί τροποποιήσας τό 
νομοσχέδιον τής μεταρρυθμίσεως.

'θ  Δισραέλης έστί ρήτωρ έκ τών εύγλω τ- 
τοτέρων καί τελειότερων τοϋ Αγγλικοϋ 
Κοινοβουλίου, πλήν, ώς οικονομολόγος, όέν 
δύναται νά έξισωθν} πρός τόν έξοχον αύτοΰ 
άντίπαλον, τόν έκ τής μερίδος τών Ούί'γ- 
κων, Γλάδστωνα.

Τέλος, έάν ό άναγνώστης έπιθυμή άκρι* 
βεστέρας καί είδικωτέρας περί τοϋ Δισρα
έλη πληροφορίας ώς ρήτορος καί πολιτικού 
δύναται ν άναγνώσν) τό  εξής έκδοθέν έν
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Αονδίνω καί φέρον τίτλον  'Ο συγγραφεύς, 
ό ρήτωρ χαί ό υπουργός Αισραέΐης σύγ
γραμ μ α  τοϋ Μίλλ, έξ ο(> ήρύσθημεν τάς 
πλείστας των ανωτέρω σημειώσεων.

Β '·

Νυν έςετάσωμεν λεπτομερέστερον, ώς 
ανωτέρω ύπεσχέθημεν, τόν Δισραέλην ώς 
μυθιστοριογράφον.

Τδ πρώτον μυθιστόρημα ό Βιβιάν Γρέϋ, 
οπερ δ Δισραέλης έγραψε, φαίνεται δτι 
είναι δοχίμιον γραφέν έν σπουδΐ) χαί 
νεανική έζάψει. Τδ μυθιστόρημα τοϋτο 
συνενοΐ τδ  φρικώδες καί τήν σκεπτικήν 
φιλοσοφίαν τοΰ βίου τοΰ Χ ίλδ- Αρόλδου 
πρός τήν ίνειδιστικήν ιδιοτροπίαν καί τήν 
κυνικήν αναισχυντίαν τοΰ Δδν Ζουάν τοΰ 
Βύρο^νος. Τοΰ μυθιστορήματος τούτου αί 
πλεισ τα ι σκηναί καί τά  γεγονότα εισίν 
απίθανα και φαντασιώδη, κα ί δ συγγρα- 
φευς φαίνεται άγνοών καί τά  στοιχειωδέ
στερα καί άπλούστερα τώ ν πραγμάτω ν. 
Ενί λόγω , τά  εν αύτώ ηθικά, π ο λ ιτ ι

κά καί φυσικά τερατουργήματα είσί φύρ
δην μίγδην συσσωρευμένα, τ ά  δέ πρόσωπα, 
φαντασιώδη και ανεξήγητα, περι'ί'πτανται 
πέριξ τοΰ αναγνώστου μωρολογοΰντα καί 
σαρκάζοντα ώς τ ά  φαντάσματα εκείνα, 
άπερ νύκτωρ έν το ΐς άγροϊς διατρίβουσιν, 
η ώς τά  τερατώ δη εκείνα σ υμ πλέγμ ατα , 
δι ών ό ήγεμών τής Παλαγωνίας καθω- 
ράΐσε τήν παρά τδ  Πάλερμον πόλιν του. 
Καί έν τούτοις μεθ ό7^ους τούς παραλογι- 
σμούς του, ο Βιβιάν Γρέΰ έστί μυθιστόρημα 
τερπνόν, ώς τοϋτο άπέδειξεν ή δημοτικό- 
της του , καθ’ βν χρόνον έξεδόθη" κα ί, εΐ 
άληθές άςίω μά τ ι  τοΰ Βοαλώ ότι πά ντα  
τά  πνεύματα εισί καλά, πλήν τοΰ οχλη
ρού, δ Βιβιάν Γρέϋ είναι καλδν μυθιστό
ρημα.

Εν δέ το ΐς μετά  τοΰτο έκδοθεΐσι μυ- 
θιστορήμασι καί ιδίως έν τή  Έρρικέτη 
Τψ.τ.Ιε  καί τη  Βενετία, δ Δισραέλης, 
άποβαλών τδ  άσυνάρτητον καί φαντασ ιώ 
δες, έγένετο πραγματικώ τερος καί κανο- 
νικώτερος. Τδ υπέρ τδ  μέτρον άπίθανον, 
και ή, ούτως ειπεΐν, έπισώρευσις άκαταλή- 
πτω ν συμβεβηκότων, άπερ χαρακτηρί-

ζουσι τά  νεανικά αύτοΰ ’έργα, ώς επ ί τδ  
πλεΐστον έςωβελίσθησαν" ή πλοκή έστίν 
άπλουστέρα καί εύκολωτέρα’ δλίγιστοι οί 
χαρακτήρες, καί ίτ τ ο ν  σφοδρώς καί μελό- 
δραματικώς άντιθετικοί' καί δ συγγραφεύς 
άν καί δέν εύδοκίμησεν έν αύτοΐς καθ όλα, 
ούχ ή ττον  όμως ετεινεν εις σύνταξιν ενός 
όλου, άπηλ7ναγμένου σκηνών, μετεχουσών 
ένταύτώ  τραγωδίας καί κωμοιδίας, καί 
ή ττον άπομακρυνομένου τής πιθανότητος 
καί τών κανόνων τής λογικής.

Η Έρριχέτη Τέμχ.Ιε έκλήθη ύπ αύτοϋ 
τούτου τοϋ συγγοαφέως κατ' έζοχήν έρω- 
τιχή Ιστορία. Η γενική άστειολογία , ήν δ 
Δισραέλης πειραται νά ένσαρκωθή, είναι 
ώραία καί είς τδν ύπατον βαθμόν πο ιη τ ι
κή. Η πρόθεσίς του δείκνυσι τδ  ώς έκ μ α 
γείας άπροσδόκητον, τήν μέθην καί τδν 
ενθουσιασμόν ένδς πρώτου έροιτος μεταξύ 
δύο δντων πεπροικισμένων ισχυροϊς αισθή- 
μασι, καί άνατραφέντων άμφοτέρων είς 
περιστάσεις, καθ άς τ ά  ισχυρά τα ΰ τα  
αισθήματα τοσοΰτον μάλλον έρριζώθησαν 
καί ηύξήνθησαν, ώστε είς τα ΰ τα  νά προσ- 
τεθη πεισμονή τ ις  καί άνανταγώνιστος 
έπίδρασις. 'θ  εψιμμυθιωμένος έρως τοϋ 
μυθιστοριογράφου ύπουργοϋ δέν είναι α ί
σθημα βεβαθμολογημένον, μεταγγιζόμενον 
είς πάθος πρός παρέλευσιν χρόνου, ούδέ 
μέσον έστί συνήθειας καί οΐκειότητος' είναι 
πραγματικόν, μοιραΐον, καί αύξανόμενον 
άπροσδοκήτως άπδ πυρδς ύπολανθάνοντος 
είς φλόγα καυςικήν καί κατας-ρεπτικήν. Υπδ 
τοιαύτην μορφήν δ ερως εστι τ ι  αληθώς 
έν τώ  βίω σπάνιον,άλλ δ ερως ούτος έστίν 
αναμφιβόλους ρωμαντικδς καί αληθώς πο ιη 
τικός. Τοιούτω τρόπω έπραγματεύθη, ώς 
δραματουργός, μυθιστοριογράφος καί ποιη
τή ς , έν αίσθημα παντοδύναμον προ τοΰ 
δποίου π ά ντα  τ ά  άλλα αισθήματα, αί 
σκέψεις καί τά  καθήκοντα υπο/ωροΰσιν ?ι 
μάλλον έν φ άπόλλυνται βαθμηδόν καί 
κ α τ  ολίγον καταστρεφόμενα καί άπορρο- 
φούμενα. Τδ μυθιστόρημα τοΰτο έχει πολ- 
λήν τήν δμοιότητα προς τά  έςής αριστουρ
γήματα" προς τήν Καταιγίδα  καί τήν 
Ίου.Ιίαν  καί τδν \Ρωμαϊον τοΰ Σαιξπήρ, 
τδν Βαλλέστεϊν καί τήν Α νρηΐιανην Παρ
θένον τοΰ Σχιλλέρου, τδν Τάσσον  τοΰ
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Γχαϊτε, τήν Μελλόνυμφον τοΰ Ααμερ- 
jiovp τοΰ Ούάλτερ Σκώ τ καί έπί πασι 
προς τά  κλασικά και τερπνά Ιταλικά διη
γήματα τοΰ Παύλου H e y s e .  Η ιδέα τοΰ 
Δισραέλη είναι καλή, πλήν κακώς διαμε- 
μορφοιμένη. Η καταστροφή είναι β ια ιό
τατη  καί κακώς προητοιμασμένη. Αί δέ 
οπερβολαί, τά  παράδοξα, ώς καί το χ υ -  
δανον τών εκφράσεων προς τόϊς άλλοις 
d u lc ia  Vltia τϊίς υφής καταστρέφουσιν 
άλλως τό άξιόλογον τοΰτο μυθιστόρημα 
καί κατά τάλλα  ώς καί κατά  τον φυσικόν 
ορισμόν τών χαρακτήρων.

Εν τώ  άλλοι αΰτοΰ μυθιστορήματι ή 
B ertτία, δπερ άφιέρωσε τώ  λόρδφ Αινδ- 
χάρστ, 6 Δισραέλης έπραγματεύθη τά έρ γα , 
τά ; Εμπνεύσεις καί τάς πλάνας τών δύο 
μεγάλων τής Α γγλίας ποιητών (τών δύο 
μεγίστων τής υφηλίου κα τά  τούς καθ ημάς 
χρόνους ποιητών) τοΰ Βύρωνος τουτέστι 
Χαί τοΰ άθέου Σχέλλεΰ, τοΰ ποιητοΰ τής 
Βα,αι.Ιίσσης Μ άβ , τής Βεατρίκης Κένση, 
τής υπο τοΰ Νικολίνη ίτα λ ισ τί μεταφρα
σθείσης, τοΰ Προμηθέας τοΰ ΆΛάστωρος 
καί τοσούτοιν άλλων έξοχων ποιημάτω ν. 
Εν τφ μυθιστορήματι τούτος 6 Δισραέλης 

περιγράφω τραγικώς πως καί μετά  πολλής 
λεπτομερείας τον οίκτρόν τοΰ Σχέλλεΰ θά
νατον.—  Τήν έν τώ  κόλπω τής Σπετζίας 
τριχυμίαν, τήν καταβύθισιν τοΰ κελύφους, 
την άναζήτησιν καί τήν άνεύρεσιν έν τή 
ερημω άκτή τοΰ καέντος πτώ ματος" άλλ’ 

τφ  Έρΰέρτω  (προσωποποίησιν τοΰ ποιη- 
τοϋ Σχέλλεΰ), ο Δισραέλης πειραται οπο^ς 
εν τώ προσώπω τοΰ λόρδου Καρδούση άρ- 
νηθ-  ̂ καί ψέξ-/] τον λόρδον Βύρο;να, καί 
τελευτά το μυθιστόρημα συζευγνύων μετά  
τοΰ έξζόέλφου τη ς  Γεωργίου Καρδούση τήν 
μεγαλοπρεπή καί άπαραμύθητον Βενετίαν. 
Το ώραιότερον τοΰ μυθιστορήματος μέρος 
δεον νά ζητηθή, καθ’ ημάς, είς τον πρώ
τον τόμον. Εν αυτώ περιγράφονται ύπο 
τοΰ μυθιστοριογράφου ή πρώτη τοΰ λόρδου 
Καρδούση καί τής Βενετίας ανατροφή, ή 
^λήτις, ή ευγενής καί παράφορος άνάπτυ- 
ξις καί μόρφωσις τοΰ χαρακτήρος τοΰ ποιη- 
τοΰ, ως επίσης καί ή άνάπτυξις έν τϊι Βε
νετία τοΰ έμμανοΰς προς τόν πατέρα της 
ε?ωτος μετά  γλαφυρότητος καί άληθείας, 

[ΠΑΡΘΕΝΩΝ— ΕΤΟΣ Α '.]

χο>ρίς όμως καί τ ις  χρο>μ«τισμός υπερβο
λή ; νά λείψη,, η τις υπερβολή, έν τούτο ις, 
έστίν, ώς φαίνετα ι, έκ τώ ν ών οΰκ άνευ 
τοΰ άγγλου μυθιστοριογράφου.

Αλλ ή φιλολογική τοΰ Δισραέλη φήμη 
ελαβεν υπαρξιν κυρίως έκ τώ ν εξής π ο λ ιτ ι
κών αυτοΰ μυθιστορημάτο)ν' Κ ονιγ^βν, 
τής Σι6νΛ2ης καί τοΰ Ταγκρέόου, έν ο ί; 
έξετέθησαν καί άνεπτύχθησαν, ώς προεί- 
πομεν, αί άρχαί, αί ίδέαι καί αί π ο λ ιτ ικ ο 
κοινωνικά! θεο>ρί«ι τής ΆγγΜχής Ν εο- 
Λαίας. ’Αδυνατοΰντες, ένεκα τοΰ χώρου, 
νά παοάσχωμεν τώ  άναγνώςνι ακριβή ίόέαν 
περί τών τριών τούτω ν αξιόλογων συγ
γραμμάτω ν, άρκούμεθα μόνον νά είπωμεν 
δ τ ι ό Δισραέλης υπήρξεν ο δημιουργός, ού- 
το)ς είπεΐν, τοΰ νέου τούτου εϊόους τοΰ 
μυθιστορήματος, μολονότι ή ΰλη, περί ής 
πραγματεύετα ι, τουτέστιν ή πολ ιτικ ή , ές-ίν 
ύλη ξηρά καί άτερπής, οϋχ ήττον δμojc 
έχει πά ντα  τά  θέλγητρα τής ύλης τοΰ τε 
ίστορικοΰ καί τοΰ συνήθους ( c o s tu m e )  
μυθιστορήματος. Ουδέ υστεροΰσι τά  πολ ι
τ ικ ά  μυθιστορήματα τώ ν άλλων ούτε κατά  
τό  τραγικόν, ούτε τό κωμικόν, ούτε τήν 
παραδοξολογίαν.

Γ '.

'θ Δισραέλης έστίν <5 χα ρακτηριστιχώ - 
τερος πάντων τών άγγλω ν μυθιστοριογρα
φιών, καί τοΰτο άνομολογοΰσι πά ντε; οι 
περί τήν άγγλικήν φιλολογίαν άναστρεφό- 
μενοι. ’Ανεξήγητον ιδιοτροπίαν βεβαίως έ- 
ξετέλεσε καί ϊσο>ς χάριν άστεϊσμοΰ επραςε 
τοΰτο 5 κόμης Δέοβης νά προσλάβν? του- 
τέστιν ώς υπουργόν τών Οικονομικών μ υ- 
θιστοριογράφον τοΰ συρμοΰ. Αλ/λ ο Δισραε- 
λης είναι ούχ ή ττον  πλέον η μυθιστοριογρά- 
φος τοΰ συρμοΰ. Οί πλεΐστοι τώ ν μυθίστο- 
ριογράφοιν περιγράφουσι πρόσωπα καί σκη- 
νάς τάς οποίας, ώς έπ ί τό  πλεΐστον, ουδέ
ποτε είδον, ένώ οΰτος παντοΰ είσχοιρεΐ, 
συνοικειοΰται μέ δλα τά  μέλη τής α γ γ λ ι
κής άριστοκρατία; καί πανταχοΰ έχει έ- 
λευθέραν τήν είσοδον. Τά πολιτικά  τα ΰ τα  
μυθιστορήματα λίαν ωφέλησαν τόν νέοι 
τοΰτον Μακώλεϋ, καθόσον διά τούτων κυ
ρίως προσεπάθησεν, άν ούχί νά καταπνίξη ,

13
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-τουλάχιστον νά κατευνάση, διά τοΰ έκκεν- 
τρώόους καί θαυμασίου αυτών υφους τά ς 
φ αντασ τικά ; θεωρίας τώ ν ρ,ελών τ ί ς  αρι
στοκρατίας ταύτης.

Εν τούτοις, έν τοϊς πρώτοις τοΰ Δισ
ραέλη μυθίστορήμασιν, αναφαίνονται ένια- 
χοΰ καί τινες άτομ ικα ί δυστροπίαι. Ουτ&>, 
παραδείγματος χάριν, εν τη  ’Ερρικέry  
Τ ejtruh, ευρίσκομεν, ώς μέγαν θιασώτην 
τώ ν χαρίτω ν και τοΰ θεοΰ Συρμοΰ (Mode), 
τον περίφημον κόρ,ητα Ορσάϋ, προσωπο- 
ποιηθέντα έν τω  Μιραβέλ,· καί δχαρα κτήρ  
ούτος είναι τυχα ίω ς πω ς δ έντελέστερος 
τώ ν έξεικονισθέντων υπο τοΰ Δισραέλη χ α 
ρακτήρων. Αναφέρομεν έν συντόμω περι
κοπήν τοΰ άνο^τέρω μυθιστορήματος δπως 
ί'ότι δ αναγνώστης πώ ς εξιστορεί τήν ρ.α- 
τα ίαν ευθυμίαν καί τήν άπειρον καλοκάγα- 
θίαν τοΰ Ορσάϋ, α ΐτινες, έν τούτοις, έν 
τώ  προσωπω τοΰ Μιραβελ υπο τοΰ συγγρα- 
φεο^ς επιτείνοντα ι. Ω δέ π&)ς' δ ήρως τοΰ 
μυθιστορήματος, δ λοχαγος 'Αρμΐνος, διέ- 
ρ.ενε ρ.ελαγχολικός έν τα ϊς  φυλακαΐς τοΰ 
Λονδίνου άναπολών το  έκ 2 8 0 0  λιρών 
στερλινών χρέος του, δι 6 καί είχε φυλα- 
κισθή. Αίφνης ερχεται δ Μιραβέλ, καί άφοΰ 
διεταξε νά παρατεθή έν τη  φυλακή τρά
πεζα  πληρης εκλεκτών φαγητών δπως ρ.ετά 
τοΰ φυλακισμένου συμφάγη, φαιδρύνει τού
τον διά τή ; αστειότατης αΰτοϋ συνομιλίας. 
ΙΙρίν η άπελθη τής φυλακής, ήρώτησεν αυ
τόν ο κόρ.ης Μιραβέλ, αν άνέγνωσέ ποτε 
τον Παΰλον όε Κώκ. Ε πί δέ τη  αποφατική 
τοΰ Αρμίνου άποκρίσει, δ Μιραβέλ άνέκρα- 
ξεν « Οποία τύ χη  νά ήναί τ ις  έν φυλακή! 
Μετ οΰ πολύ θ άναγνώσητε έν άνέσει τον 
Ιϊαΰλον όε Κ ω κ ! Ανθρωπε πανευδαίμων! 
Διασκέδασαν άναγιγνώσκων τον Γείτονά 
'Γαϋμόνδον (Mon voisin Raym ond)λ. 
Καί άπήλθεν άποφασίσας νά οικονορ,ήση 
οπωσόήποτε τό άνω ποσον, καί άποδώση 
τή ν  έπαύριον τ ά  χρήματα  πρός έξόφλησιν 
τοΰ χρέους καί άποφυλάκισιν τοΰ φίλου 
του Αρμίνου.

Τουναντίον έν τα ϊς  πολιτικα ΐς αύτοΰ 
μυθιστορίαις δριμύτερος κατά  τήν έξεικό- 
νισιν τώ ν χαρακτήρων έπεξέρχετάι, ώς, 
λογου χαριν, διά τοΰ Ριγβύ τοΰ Κονιγξβύ 
περιγράφει τήν τρομερκν εκείνην προαίσθη-

σιν τοΰ ’ΐωάννου Οΰίλσωνος Κρόκερ, τοϋ 
δεινοτάτου έπικριτοΰ τής Quarterly Re
v ie w , ήν δ Αλισων, δ τών Τόρεωτ προσ
φιλής ιστορικός, δ άποβιώσας προ ρ.ικροΰ, 
περιέγραψε διά τοΰ έξης έπ ιγράμματος 
« Ο κύριος Φλύαρος (W O l'dy), δστις διά 
τής εικοσατόρ.ου ιστορίας τοΰ τελευταίου 
πολέρ.ου άπέδειξεν οτι ή Θεία Πρόνοια ήν 
υπέρ τοϋ κόρ.ατος τών Tdpecor.v Ημείς, 
έν τούτοις, άνεγνωρίσαρ.εν τόν λόρδον ’ΐω- 
άννην Μάννερσ, τόν πολιτικόν φίλον τοΰ 
συγγραφέως έν τώ  'XopSto ’Ερρίκω Σύδνεΰ, 
τόν Γλάδστωνα έν τώ  Μ ιλλβάγκ καί τόν 
Ροεβουκ έν τώ  Γ. Ο. Α. Χεάδ. Διά δέ τοϋ 

Λ οηςΰύ  δ Δισραέλης έξεικονίζει τόν ετε- 
ρον πολιτικόν αΰτοϋ φίλον, τόν Γεώργιον 
Σμίθ, γενόμενον ε ίτα  λόρδον Στραγκφόρδ, 
τόν Ιςοχον συγγραφέα τών ιστορικών πα
ραδόξων. 'Ο  δέ λόρδος Εξδάλ, δ ψυχρός 
καί προνοητικός άνθρωπος τοΰ κόσρ,ου, πα - 
ραινέτης δέ πάντω ν, καί δ άφαιρών παν 
έμπόδιον, είναι έξοχος 7Γροσωποποίησις τοΰ 
κόμητος Λονσδάλε. Τί δέ λεκτέον πεοί της 
Σ ιόω νίας; 11 Σιδωνία αΰτη έστί τό πρό
τυπον (σραηλίτιδος, εχουσα τά  πλούτη 
τοΰ Κροίσου καί τώ ν Ροσχίλδ, τήν δεξιό
τη τ α  τοΰ Κ ρίχτωνο; καί τήν έπ ιγραμ μ α- 
τικήν ασ τειότητα  τοΰ Δισραέλη. Π ανταχοΰ 
πάρεστι, τά  πά ντα  π ρ ά ττε ι, καί κυβέρνα 
τ ά ;  τ ύ χ α ; τ ή ;  Ευρώπης, άνοιγοκλείουσα τό 
κιβώτιόν τη ς , κ α τά  τό  περίφηρ.ον ήμ ί- 
στιχον τοΰ Βύρωνος* «Α jew governs 
the w o r ld : Είς εβραΐο; κυβέρνα τόν κό
σμον. »

Οΰδεί; ιστορικός ή αρχαιολόγος ήθελεν 
έπιθυρ-ήσει καλλιτέρας πληροφορίας περί 
τώ ν πολιτικώ ν ραδιουργιών καί τών κοι
νωνικών τής αγγλ ικής αριστοκρατίας σχέ
σεων, εκείνων τών περιεχομένων έν τώ  
Κονιγζβύ  τοΰ άξιολογοτέρου τών πολιτικώ ν 
ρ.υθιστορημάτων, έν τή  EiGuJlJy  καί τώ  
'Γαγκρέόω. Ο ήμέτερος μυθιστοριογράφος 
υπουργός φωτογραφεί ήλιθίω ; π ω ; τού; τε 
φίλου; καί έχθρού; αΰτοϋ, αλλά κατά  τώ ν 
τελευταίω ν τούτων καταφέρεται αΰστηρό- 
τερον, ώ ; εικό;, ή κα τά  τώ ν πρώτων. Τε- 
λευταΐον, παραιηροϋμεν οτι συνεχωρήθη 
εις τόν λόρδον Μακώλεϋ νά γράψη ιστορίαν 
δπως άποόείξη δι αύτής δ τ ι οι ούΐ'γχοι
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ουδέποτε έσχον άδικον, Δ ιατί νά μή έπ ι-  
τρέψωμεν τω  Δισραέλη νά συγγραφή περί
φημα μυθιστορήματα όπως τοϊς πασι κατα- 
οείξτρ οτι οί Τόρις έσχον πά ντοτε δίκαιον;

Προς συμπλήρωσιν δέ τών βιογραφικών 
ημών σημειώσεων περί τοΰ Δισραέλη έκ 
περισσοΰ προσθέτομεν οτι δ Δισραέλης είναι 

■ εγκρατέστατος ου μόνον τής πατρίου και 
τών έπικρατουσών έν Ευρώπη γλωσσών, 
άλλά κα ί, ώς πολλοί τώ ν διασήμων ά γ -  
γλων πολιτικώ ν, είναι κάτοχος της τε 
λατινικής καί αρχαίας ελληνικής . .

Ηόη δε δ Δισραέλης, άποθανόντος τοΰ 
Δέρβη, ηγείτα ι μετά  τοΰ λόρδου Στάνλεΰ 
τής άντιπολιτεΰσεως καί διαπρέπει ώς ό 
κορυφαίος τώ ν ρητόρων τοΰ άγγλικοΰ κοι
νοβουλίου.

β . I . ΤΓΠΑΛΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΙΑΕΣ

Ο σκοπών νά γράψν) τά  χρονικά τών 
Αθηνών θ άναγκασθη κ ατά  πασαν π ιθα
νότητα νά περιορισθη εις τάς ειδήσεις τοΰ 
άστεροσκοπείου"— άνεμος βόρειος— άστρα 
παί προς νότον— 8 Ρεωμύρου—  ψεκάδες 
βροχής περί μέσας νύκτας. Η φύσις π α 
ρουσιάζει φαινόμενα ζωηρότερα τοΰ αν
θρώπου—  έξαιροΰνται οί βουλευταί. Εις 
τήν βουλήν άπαντώμεν ζωήν —  la  vie 
a n im a le  —  τουλάχιστον τόσος γ ίνετα ι θό
ρυβος, ώστε οί άπ ’ αιώνων νεκροί ολίγον 
ελειψε νά έγερθώσιν. Α ΐ! δ πατριω τισμός 
έξώγκωσε τά  στέρνα το^ν πλειότερον τών 
όσπ ρίων καί ό έπιγενόμενος θόρυβος ήτο 
άναγκαιότατος προς σωτηρίαν τοΰ πλού
του τοΰ έθνους ημών. Αλλά, θά παρατη - 
ρήσητε, μόνον έν τη  βουλή υπάρχει ζω ή ; 
Τί είναι λοιπόν ό πά τα γο ς ό άντηχών άπό 
τίνος ενεκα τή ς συνάξεως τώ ν πρεσβυτέ
ρων ; Καί δ ια τ ί διελύθη ή σύναξις αυτη 
■?ιν μετά  τοσούτου ζήλου καί τοσαύτης 
προθυμίας ήσπάσθη πασα ή κοινωνία; Αγνοώ 
διατί διελύθη ή μάλλον δέν θέλω νά το 
μάθω" υπάρχουσιν άνθρωποι τούς οποίους 
επιθυμώ νά σέβωμαι καί προσπαθώ πάν

το τε  νά πείσω τόν εαυτόν μου οτι είναι 
άξιοσέβαστοι. ’Αλλά εξεπλάγην ίδών τάς 
έπ ί τοΰ καταστατικού  τής συνάξεως άνα- 
καλυφθείσας βλασφημίας καί άσεβείας. Τό 
ελληνικόν πνεΰμα είναι έπ ιτηδειότατον είς 
τό παρεξηγεΐν’ έκ τής Ελλάόος προέκυψαν 
οί δεξιώ τατοι τώ ν σοφιστών καί έλλην 
ήτο ό άρνηθείς τήν παντοδυναμίαν τοΰ 
Θεοΰ διά τόν λόγον ότι δέν δύναται ν αΰ- 
τοχειριασθή. Η ελληνική γλώσσα επίσης 
είναι έπ ιτηοειοτάτη  πρός σοφιστείαν. Αλλά 
ένομίζαμεν ότι υπάρχουσι π ρ ά γμ α τα  έπί 
τών οποίων ό αστεϊσμός είναι άσυγχώρητος 
καί ότι οί θεολόγοι πρό πάντω ν πρέπει 
νά δδηγώ νται υπό τή ς καλής πίστεως καί 
τής ειλικρίνειας. Νομίζουσιν οί κατακρί- 
νοντες τό καταστατικόν τής συνάξεως καί 
θεωροΰντες αύτό ασεβές ότι είναι δυνατόν 
π οτέ  διά σοφισμάτων πολλάκις πειστικω - 
τάτω ν νά μή παρεξηγηθώσι καί τά  άθωό- 
τερα π ρ ά γμ α τα ; Ενθυμούμεθα Γάλλον 
συγγραφέα όστις θέλων ν’ άποδείξη ότι 
π ά ντα  δύνανται νά παρεξηγηθώσι διά τής 
λεγομένης ερμηνείας, έρμήνευσεν αυτήν τήν 
κυριακήν προσευχήν, τήν ίερωτάτην καί 
άρίστην τώ ν προσευχών, πρό πάντω ν διά 
τό  σύντομον αυτής, καί είπε «Πάτερ ημών 
ο έν το ϊς ούοανοΐς.» Εν τοϊς ούρανοΐς; 
Αλλά δ Θεός είναι πανταχοΰ  παρών, έν τη  

γη , έν τώ  ούρανώ, εις τό  άπειρον διάστημα 
καί ήδη περιορίζεται είς εν μόνον σημεΐον, 
εις τούς ουρανούς’ ή φράσις είναι ασεβής. 
«Γενηθήτω τό θέλημά σου, έλθέτω ή βασι
λεία σου ώς έν ούρανώ καί έπ ί τής γής.»  
Περικοπή καθαρώς αιρετική άφοΰ έν τή  
Γραφή λέγετα ι μυριάκις ότι δ Θεός βασι
λεύει άπ  αιώνων’ « τόν άρτον ημών τόν έπι- 
ούσιον δός ήμΐν σήμερον’» φοάσις άντι^ρα- 
τευομένη είς ρητάς δ ιατάξεις τοΰ Ευαγγελίου 
«μή μεριμνάτε τ ί φάγητε καί τ ί  π ίητε.»  
Διά τής αυτής κακοβούλου ερμηνείας έςα- 
κολουθεΐ μέχρι τέλους, όταν όέ φθάνη εις 
τό  «μή είσενέγκης ήμας είς πειρασμόν,» 
τό τε  αναφωνεί μετά  μεγάλης οργής' —  
αυτό είναι άφόρητον, δ Θεός νά έμβάλη 
ήμας είς πειρασμόν; ΓΟποία ασέβεια! Ιοού 
τ ί  κ α λε ίτα ι ερμηνεία καί πόσον τά  ν.άλλι- 
στα  τώ ν πραγμάτω ν δύνανται νά παρεξη- 
γηθώσιν υπό τής σοφιστείας.
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’Εν τούτοις ή σύναξις έναυάγησε κ χ ι ώς 
αν (Αη είχομεν απαραίτητον ανάγκην θρη
σκευτικής διδασκαλίας, ώς αν μή εχο μ εν  
ανάγκην άπό της άπαλής νεότητος νά δ ι- 
δασκώμεθα τά  υψηλά π α ρα γγέλμ α τα  τής 
θρησκείας ημών, έσίγησαν τά  κυριακά σχο
λεία . Φ ιλονεικεϊτε περί φράσεο^ν καί λεξι
δίω ν, ύποπτεύεσθε τά  π ά ντα  καί φοβεϊσθε 
ζ ιζάνια ' άλλά λησμονείτε δτι τά  ζιζάνια 
φύονται είς έσπαρμένον άγρόν, ενώ ή κοι
νωνία ημών κινδυνεύει νά μεταβληθή είς 
έρημον' δεν βλέπετε δ τ ι εκλείπει έπί μάλ
λον και μάλλον ή άληθής εύσέβεια και δτι 
ενώ οί ιατροί δ ιαπληκτίζοντα ι περί τοΰ τις 
νά είσέλθη πρώτος είς τήν οικίαν τοΰ α
σθενούς δ ασθενής αποθνήσκει; Επιθυμείτε 
νά μή άναμιγνύω νται οί λαϊκοί είς τά  πράγ
μ α τα  τής ’Εκκλησίας' άλλά τις άλλος μ ά λ
λον ημών ένδιαφέρεται περί τής καταστά- 
σεως τοΰ κλήρου έξ οί) δύναται νά προ- 
κύψνι ή αληθής ηθική τοΰ έθνους ημών ευη
μ ερ ία ; II νομίζετε δτι δ κλήρο; σκοπόν 
έχει τον θεωρητικόν βίον καί δέν πρέπει 
νά τα ρ ά ττετα ι είς τάς μελέτας αύτοϋ; 
Αλλά τότε άφετε είς ημάς τήν διδασκα

λίαν ' δέν είναι δυνατόν ν’ άνεχθώμεν πλέον 
τήν πρός τήν θρησκείαν αδιαφορίαν καί νά 
ΰφιστάμεθα τάς συνεπείας τής αδιαφορίας 
ταύτης.

Χθες με άπήντησε φίλος μου έχων αξιώ
σεις φιλοσόφου.

—  Ανεκαλυψα, άνέκραξεν, δ / ι  τήν πυ
ρίτιδα, άλλά νέον φιλοσοφικόν σύστηαα.

—  Παράδοξον! έσκέφθην, φιλοσοφικόν 
σύστημα νέον! είναι τό αύτό ώς αν μ ’ έ
λεγαν οτι έτετραγωνίσθη δ κύκλος.

—  Λοιπόν, έπανέλαβεν δ νεοφώτιστος 
φιλόσοφος δυσανασχετών διότι έσιώπων, 
ανεκάλυψα νέον φιλοσοφικόν σύστημα, ά- 
νατρέπον π ά ντα  τά  μέχρι τοΰδε καί άπο- 
δεικνύον ήλιου λαμπρότερον δτι ή άληθής 
ύπαρζις τοΰ άνθρώπου είναι δ ύπνος' δτι 
τό τε ή ψυχή ημών ένεργοΰσα ανευ τής βοη- 
θείχς τοΰ σώ ματος διέρχεται έν άκαρεϊ 
γην τε  ουρανόν τε , δ τ ι έν τώ  υπνω ουδέ
π ο τε  πλανώ μεθα, δ τ ι...........

—  Χαίρομαι καί συγχαίρίο, άπήντησα 
διακόπτω ν τήν ορμήν τοΰ λόγου τοϋ φί
λου μου, άλλά δέν έχω  δρεξιν ν’ ακούσω

τό  σ ύ ίτη μ ά  σου έπί τοϋ παρόντος. ’Αφοδ 
δ ύπνος είναι ή άληθής ζωή καί έν τή  το ι-  
αύτνι καταστάσει δ νοΰς ενεργεί ζωηρότε- 
ρον κατά  σέ, τό  καλήτερον θά ήτο νά μέ 
άναγνώσης τό σύστημά σου τήν ώραν καθ 
?,ν κοιμώμαι, διά νά τό  εννοήσω καλώς. 
’Αλλά τώρα είμαι καί κουρασμένος. Ανε- 
γίνωσκα τήν παλαιάν διαθήκην. Ανεγίνω- 
σκα τήν περικοπήν έκείνην τοϋ Εκκλησια- 
στοϋ έπί τής όποιας στηρίζεται πάσα ή 
Scienza nuova τοϋ Βίκου, ήτις επομέ
νους εννοείς δτι μόνον τόν τίτλον  έχει νέον. 
fO ’Εκκλησιαστής λέγει’ «Γενεά πορεύεται 
καί γενεά έρχεται καί ή γή  είς τόν αιώνα 
εστηκε. Καί άνατέλλει δ Ηλιος καί δύνει 
δ "Ηλιος καί είς τόν τόπον αύτοϋ έλκει" 
άνατέλλων αυτός έκεϊ πορεύεται πρός νότον 
καί κυκλοϊ πρός βορράν. Κυκλοϊ κυκλίίν 
πορεύεται τό πνεΰμχ καί έπί κύκλοις αΰ- 
τοΰ επιστρέφει τό πνεύμα. Πάντες οί χ ε ί
μαρροι πορεύονται είς τήν θάλασσαν καί 
ή θάλασσα ούκ έστιν έμπιπλαμένη. Είς 
τόπον οΰ οί χείμαρροι πορεύονται έκεϊ αυ
το ί έπιστρέφουσι τοΰ πορευθήναι. Τί τό  γ ε 
γονός; Αυτό τό  γενησόμενον. Κχί τ ί τό πε- 
ποιημένον; αύτό τό ποιηθησόμεναν" καί οϋκ 
ές% πάν πρόσφατον υπό τόν ήλιον. Ος λαλή- 
σει καίέρεϊ «—  ΐδε τοΰτο καινόνές-ιν; Ηδη 
» γέγονεν έντοϊς αίώσι τοϊςγενομένοις άπό 
» έμπροσθεν ημών. Οϋκ έστι μνήμη το ϊς 
» πρώτοις καί γε  το ϊς έσχάτοις γενησομέ- 
» νοις, καί γ ε  το ϊς έσχάτοις γενηθησομέ- 
ο νοις είς τήν έσχάτην.» Βλέπεις, φ ίλτα τε , 
ειπον πρός τόν νέον αίρεσιάρχην, δ τ ι καί 
ή σή Scienza nuova θά ήναι άνανέωσις 
γραίας καί λησμονηθείσης τινός σχολής. 
Ο άνθρωπος είτε κάθηται εντός σιδηρο

δρόμου είτε έπί ήμιόνου δδοιπορεϊ τάς αύ- 
τάς περίπου σκέψεις έχει, καί πας δ ήθ ι- 
κός αύτοΰ βίος καί τ ά  ηθικά αύτοΰ αισθή
μ α τα  είναι περίπου δμοια πρός τά  τοϋ 
Αδάμ.

—  Ο Εκκλησιαστής ά π α τά τα ι, άνεκραύ- 
γα ζε  μετά  θυμοϋ δ νέος φιλόσοφος. Τ ίποτε 
λοιπόν δέν υπάρχει καινόν έν τώ  κόσμω 
το ύ τω ;

—  Υπάρχει καινόν ένδυμα, καινή οικία, 
άλλά οΰδεν αίσθημα καί ούδεμί* κρίσις 
καινή. Λέγουν τα ϋ τα  παραμυθώ τούς μ ω -
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ρους, διό-τι ευτυχώς St’ αυτούς ουδέ καινή 
μωρία υπάρχει.

—  Τό σύστημα λοιπόν τοΰ Καρτεσίου 
τό δποΐον άνέπλασεν δλην την φιλοσοφίαν 
*αί ένίσχυσε τόν Χριστιανισμόν, ούδ’ αυτό 
είναι πρω τότυπον;

—  Ούδέ αύτό, άπήνττισα μ ετ ά π α - 
Φείας άξίας τοΰ Ε πίκτητου. Η διασκευή 
τοΰ συστήματος μάλ ισ τα , άλλά τά  θεμέ
λια αυτοΰ, δηλαδή τό παν, είναι τοΰ ίε- 
ροΰ Αυγουστίνου. Τό ενθύμημα αυτοΰ CO- 
gitO  ergo sum, ήτοι τό  δ τ ι διστάζουν 
κερί όλων δέν διστάζει δμως, άλλά π εί
θεται περ'ι της υπάρςεοις τοΰ διστάζοντος 
οντος, υπάρχει αυτολεξεί εις τό de Libe- 
ΓΟ arbitrio τοΰ ίεροΰ Αυγουστίνου.

—  Είσαι άφόρητος. Αλλά βεβαίως ού- 
δείς τών άρχαίων, είπε την άπάντησιν ·?*ν 
Ιθεσεν δ Σαίκσπηρ είς το  στόμα τοΰ Μάκ- 
βεθ φέροντος σ τ ίγμ α τα  αίματος έπί της 
χειρός μ ετά  την δολοφονίαν τοΰ Δουνκάν. 
— « Ολος δ ωκεανός δέν Οά δυνηθή να 
■εκπλύν^ τό α ίμα τοΰτο άπό της χειρός 
μου.» Τάς τερατολογίας ταύτας μόνον δ 
Σαίκσπηρ συνειθίζει.

—  Και 6μο;ς τήν αυτήν άπάντησιν ε- 
δωκε και δ ^Ηρακλής τοΰ Σενέκα μετά  τόν 
φόνον τών τέκνων του. « Εάν ή θ έ τ ις  χύσνι 
δλον τό ύδωρ αυτής έπι τής χειρός μου, 
δέν θά έξαλείψζ τ ά  σ τ ίγ μ α τα  τοΰ α ίμ α 
τος. » Πολλοί Α γγλοι1 ηυτοκτόνησαν ,οχι 
ΐν άποφύγωσι συμφοράν τινα καί θλίψιν βα- 
θεΐαν, άλλά διότι άπέκαμαν βλέποντες 
καθ έκάστην τόν ήλιον άνατέλλοντα , τον 
ήλιον δύοντα (καί πόσον σπανίως φαίνεται 
δ ήλιος έν ’Α γγλία). Είς μάλιστα  τούτων 
«ΰτοκτονών έγραφε" « Πάλιν άνοιξις, π ά 
λιν χλόη καί φύλλα καί άνθη" δποία μο
νοτονία! άπέκαμα πλέον.» Αί δέ έφημερί- 
δες, καί μάλ ισ τα  αί Γαλλικαί, δημοσιεύου- 
σαι τήν παράδοξον ταύτην διαθήκην- ιδού, 
προσέθετον, ιδιοτροπία καθαρώς Α γγλική, 
ίδου μανία πρω τότυπος! Αί! ή λέξις πρω
τότυπος είς πόσας μεταφράσεις τ ίθ ε τ α ι! 
Οί Λατίνοι συγγραφείς διηγούνται δτι έπί 
τών χρόνων τοΰ Νέρωνος, ή αυτοκτονία 
ην δ συνήθης θάνατος" καί ηυτοκτόνουν 
λοιπόν διά πολλούς λόγους, διά πενίαν, 
διά φιλοδοξίαν, διά ποικίλας συμφοράς.

*Αλλοι αύτοκτονοΰντες έλεγον «Π ώ ς! πάν- 
» τοτε λοιπόν τάς αύτάς .θά  λαμβάνωμεν 
» έντυπώσεις! πάντοτε λοιπόν θά κο ιμώ - 
» μεθα, θά έξυπνώμεν, θά πεινώμεν, θά 
» χορταίνωμεν, θά κρυόνωμεν, θά θερμαι- 
» νώ μεθα ; Ο κύκλος οϋτος είς βν πεοιστρε* 
» φόμεθα εσεται αιωνίως δ ,α ύτό ς; Ή  νύξ 
» δ ιαδέχετα ι τήν ημέραν, ή ημέρα τήν νύ· 
» κτα" τό  θέρος θνήσκει έν τώ  φθινοπώρω, 
» τό φθινόπωρον διώ κεται υπό τοΰ χε ιμ ώ - 
» νος, 8ν μετ ολίγον άφοπλίζει τό έαρ 
» κ α ί . . . καί έπειτα  τ ά  αυτά" λοιπόν . . . .  
» δ θάνατος μόνος είναι καινόν.» Βλέπεις, 
φ ίλ τα τε , οτι τ ίπ ο τε  δέν υπάρχει νέον" δτι 
ή άνθρωπότης βαδίζει πάντοτε έπί τής αυ
τής όδοΰ, ρυθμίζουσα μόνον τάς ιδέας αυ
τής κατά  τόν τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι έκά- 
στης εποχής. 'Ο νεοφώτιστος φιλόσοφος 
άπήλθε δυσανασχετών.

λοιπόν τ ίπ ο τε  δέν μας λέγεις περί τής 
πρώτης Απριλίου, περί τής ώρας τοΰ έα- 
ρος, περί . . . όσων περιεΐχον καί περιέχου- 
σιν δλαι αί έπιφυλλίδες άπό καταβολής 
αυτώ ν; Αί! άλλο πινακίς καί άλλο έπ ι-  
φυλλίς- έκτος αν, οπιος συμβαίνει ένίοτε, 
ή άλλαγή  τοΰ τίτλου  χορηγεί τό δικαίω 
μα νά έπαναλαμβάνωμεν τά  αυτά μέ τά  
υπό άλ7.ον τ ίτλ ον  παρ’ άλλων δημοσιευ- 
θέντα. Μίαν μόνον ετυμολογίαν ας μοί έπι- 
τρέψωσιν οί έτυμολόγοι έξ επαγγέλματος. 
Είναι αληθές δτ ι ή έτυμολογία έγένετο 
σπουδαία έπιστήμη, άδελφή τής μ α γ ία ς, 
θαυμ,ατοποιοΰσα δμως περισσότερον αυτής, 
δ ιότι μεταβάλλει τόν ονον είς ρόδον, καί 
παράγει αν οχι έκ τοΰ μηδενός τουλ ά χι
στον έκ τοΰ ύδατος τό  πΰρ. Πόθεν παρά- 
γετα ι δ ’Απρίλιος ; ’Εκ τοΰ aperirC " τ ί 
άπλούστατον. Βεβαίως άπλούστατον" άλλά 
παν άπλοΰν δέν είναι καί άληθές" άπλού
στατον τό  υβρίζειν, καί τό άνοηταίνειν 
άπλούστατον, άλλά . . .  ή λέςις Απρίλιος 
παράγετα ι έκ τής λέςεως άφρός, ές ής 
προέκυψεν ή Αφροδίτη ή μήτηρ τοΰ έρω
τος. Καί τ ί  δικαιότερον ν’ άφιερωθή δ ρ.ήν 
οϋτος είς τήν καλίσφυρον (διά τό άσκανόά- 
λιστον) ’Αφροδίτην, ή τις , δπως τό έαρ, έξε- 
γείρει τόσα ζίοηρά αισθήματα είς τά  σ τή 
θη ; Η έτυμολογία  μέ φαίνεται δρθή- δστις 
ομοφρονεί ας μή άναγνώσιρ τά  περαιτέρω
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άλλ’ όστις φρονεί τάναντία  καί άντιτάςν) 
οτι τότε έπρεπ» νά λέγετα ι άφρίλιος ο μήν, 
ό τι ή παραγω γή μου είναι άμαθεστάτου 
άνδρός προϊόν, τότε ειδοποιώ ότι ή τιμ ή  
ανήκει είς τόν καλόν Οβίδιον, οστις μετά  
μεγάλης αληθώς ζέσεως άγοινίζεται ν ά- 
ποόείςΥ] οτι δ Απρίλιος παράγετα ι έκ τοϋ 
άφροΰ' καί ουτω σώζομαι.

Ο Μωάαεθ άποκλείει τά ς  γυναίκας άπό 
sf . ί  . , * ί > ' ’του παραδείσου. Αρα γε οιοτι αυτα ι απο-

τελοϋσι τόν παράδεισον; Δέν πιστεύω νά 
είχεν δ Μωάμεθ τόσην φ ιλοκαλίαν, ίσως 
μάλλον έφοβήθη μη μεταβάλωσι τόν π α 
ράδεισον είς κόλασιν. Μη νομίσετε ότι ά - 
σπάζομαι την ιδέαν ταύτην τοΰ Μωάμεθ" 
άσπάζομαι μάλλον τάς γυναίκας,

Je hais ce scxc cn gros—Je l’adore eu detail.

Άλλ’ δ Μωάμεθ ήγά πα  en grOS τάς 
γυναίκας διότι ελαβ$ν υπέρ τάς επτά  συ
ζύγους καί διά τοϋτο έδίδασκε κ α τ’ αυτών, 
όπως δ ήμέτερος Εύριπίδης, οστις μισο
γύνης ών εν τα ϊς  τραγοοδίαις αύτοΰ κατ 
ιδίαν ήν φιλογυναικώ τατος. Διά τοϋτο πεί
θομαι μάλλον είς τόν Πετρώνιον, ός·ις λέγει

Tam malum est foris arnica, quam malum est
[uxor domi.

οτι δηλαδή κακόν ή ερωμένη, κακόν καί 
ή σύζυγος, άλλ ότι ενώ πάντες δμολο- 
γοϋσι τοΰτο πάντες πράττουσι τό εναντίον. 
Τό βέβαιον είναι ότι ένφ τόν έρωτα δ πο
λιτισμός καί προ πάντοιν ή ποίησις άνύψω- 
σεν είς ύπέρτατον βαθμόν, δ γάμος έμεινεν 
είς τήν άρχαίαν βάρβαρον αύτοΰ κ α τά σ τα - 
σιν. Τό πράγμα  πιθανόν νά σάς φανή π α 
ράδοξον καί όμως είναι άληθές. Εν τώ  ε- 
ρωτι υπερισχύει τό  εύγεν'ες αύτοΰ μέρος" ή 
ύλη λησμονειται εντελώς. Εν τω  μέσω της 
μέθης καί τής λειποθυμίας της έκ της εύ- 
τυ χ ία ς  προερχομένης, πίπτουσιν οί έρας-αί, 
ούδείς τό  άρνεϊται, άλλ  ή πτώ σις αύτών 
είναι τυ χα ία , άκουσία τολμώμεν νά είπο)- 
μεν" έν τω  ερωτι επικρατεί τό  μυστήριον" ή 
κοινωνία άγνοεϊ τά  αισθήματα τών δύο ερα
στών, δ βάσκανος οφθαλμός τοΰ φθόνου δεν 
δηλητηριάζει τήν εύδαιμονίαν αύτών, ην λα· 
θραίως άρπάζουσιν άπό τήν άγκάλην τοϋ χρό
νου. Άλλ δ γάμος, όλως άντιθέτω ς, δρίζει

πομπω δώ ς πά ντα  τά  διαβήματα τών δύο 
νυμφευθησομένων" οί μελλόνυμφοι παρουσι
άζονται ενώπιον ούχί της οίκογενείας αλλά 
δημοσίως" καί δρίζουσι τήν ήμέραν καί 
ώραν τοΰ γάμου" προκηρύξεις δεξιά, προκη
ρύξεις αριστερά" οι φίλοι προσέρχονται, χα ι- 
ρετώσιν εύχόμενοι π ρά γμ α τα  σκανδαλώδη, 
εύτεκνίαν καί τά  τοιαϋτα . Αλλοι μειδιώ — 
σιν είρωνικώς, άλλοι ζηλεύουσι. Τελευταΐον 
δ γάμος δεν έχει τό  μυστήριον εκείνο τό 
δποϊον τοσοΰτον αρμόζει είς τόν εροιτα. 
Αν μ  έρωτήσετε πώς δύναται νά διορ- 
θωθή, θά σάς άπαντήσω ότι άγνοώ. Ε ίναι 
εύχερές τό καταστρέφειν" άλλ οί καταρ- 
ρίπτοντες τάς οικοδομάς κάθηνται συνήθως 
έπί τώ ν ερειπίων σκεπτόμενοι πώς είναι 
δυνατόν νά άνοικοδομηθή τό  εργον τό 
δποϊον τοσοΰτον εύχερώς κατέλυσαν.

Τά Ο λύμπια έληξαν" έδαπανήθησανπλεϊ- 
σται χ ιλ ιάδες δραχμών εντελώς έπί μ α -  
ταίω" οί μέν άοχα ϊο ι άγώνες πάντες ώ μο- 
λόγησαν ότι ήσαν κωμικοί, υπερμέτρως 
κωμικοί. Τά δέ είς τά ς  τέχνας καί τήν 
βιομηχανίαν δοθέντα βραβεία, βεβαίο)ς ού- 
δένα ένεθάρρυναν. Βραβεϊον της έκθέσεως 
τώ ν ΙΙαρισίων ή τοΰ Λονδίνου συντελεί είς 
τήν εκατονταπλασίαν κατανάλωσιν τών 
βραβευθεντων ειδών καί είς τήν φήμην 
τοΰ βραβευθέντος τεχνίτου. Αί έπ ιτροπαί 
έκεΐ έπιβάλλουσι διά της χρτ,στότητος καί 
άκεραιότητος αύτών" έπειτα  δ πληθυσμός 
είναι μέγας καί δδηγεΐται μάλλον έκ τών 
βραβείων είς τάς προτιμήσεις αύτοϋ. ’Εδώ 
όμως ούδέν τούτίον υπάρχει. Δέν ήτο καλ- 
λίτερον νά δαπανώ νται τά  χρή μ α τα  τα ΰ τα  
είς υλικήν έμψύχωσιν της τέχνης καί της 
β ιομηχανίας; ’Αλλά μήπως καί τότε δέν 
θά γίνωσι παρατράγουδα; II Ελλάς είναι 
ή χώρα τώ ν συμπαθειών καί τώ ν α ντιπ α 
θειών" ή χώρα της μεροληψίας" καί όπως 
δ εραστής θαυμάζει τό πελιδνόν της ερω
μένης αύτοΰ χρώ αα, ούτως οί κριταί θαυ- 
μάζουσι τό ισχνόν έργον τοϋ φίλου αύτών.

Δ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΓΛΟΣ
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ΣΑΙΚΣΠΗΡ
r O Y A I  Α Κ Α Ι  Ρ Ω Μ Α Ι Ο Σ

(Συνέχεια.)

Σ Κ Η Ν Η  Δ'.

'Οδός.

(Εισέρχονται b Ρωμαίος, 6 Μερκούτιος, Ί  Βενβόλιος 
μετα πέντε η εξ ττροσωπιδοφόρων και κρατουντών 

δφδας* Νύξ.)

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Πρέπει νά ζητήσωμεν συγ- 
χώρησιν ή θά είσέλθωμεν χωρίς νά εϊπωμεν 
τ ίπ ο τ ε ;

ΒΕΝΒΟΛΙΟΣ.— Παρήλθεν ό συρμές των 
λογιδρίων καί τών εθιμοτυπιών. Δέν χρειά
ζεται νά στείλωμεν προ ημών κανένα Ε
ρωτα μέ δεδεμένους οφθαλμούς, μέ φαρέ
τραν έκ ξύλου λευκοϋ είς τους ώμους και 
τόξον ταρτάρου είς τήν χεΐρα, δστις νά 
άνοίγη ήμίν τήν δδδν και νά χρησιμεύει ώς 
φόβητρον είς τάς κυρίας. Δεν είναι άνάγκη 
προλόγου άπεστηθισμένου και έκφωνουμέ- 
νου άπο μνήμης τη  βοήθεια προθύμου φίλου 
βαδίζοντος όπισθεν ημών. Ας μας ΐδωσι 
χαι ας μας μαντεύσωσιν έάν δυνηθώσιν. Ας 
μετρήσωσι μέ το μέτρον τω ν τδ μέτρον τοϋ 
χοροϋ μας. 0 ά  τούς τιμήσωμεν χορεύοντες 
μίαν ή δύο άντιχορίας, καί έπειτα  άναχω- 
ροΰμεν.

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Δότε μοι δάδα. Θά σας φω* 
τίζω  νά χορεύετε επειδή έγώ δέν αισθάνο
μαι καμμίαν διάθεσή νά χορεύσω.

ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.—  Ω μικρέ μου 'Ρω μαίε, 
θά χορεύσετε, θά χορεύσετε.

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Δέν θά χορεύσω σάς λέγω. 
Σείς έχετε πέδιλα  τοϋ χοροϋ καί πόδας 
έλαφρούς ώς αί ψυχαί σας’ έγώ έχω  μο- 
λυβδίνην ψυχήν ήτις τοσοΰτον μέ καθηλό- 
νει είς τήν γην ωςζ δέν δύναμαι νά κινηθώ.

ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.— Π ά! δέν είσθε ερω
τευμένος ; Δανεισθητε παρά τοΰ έρωτος 
Τας πτέρυγάς του καί υπερπηδήσατε δι ενδς 
άλματος τήν θλίψιν σας.

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Σέ λέγω  οτι έχω  πλήρη

τήν ψυχήν έκ τών βελών του' αί πτέρυγές 
του μέ είναι άνωφελεΐς' κάμπτο> υπο τδ  
βαρύ τοϋτο φοοτίον.

ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.—  Αλλά κάμπτω ν κιν
δυνεύετε νά πνίξετε τον έρωτα καί είσθε 
πολύ βαρύς δι εν ον τοσοΰτον τρυφερόν.

ΡΩΜΑΙΟΣ.—  Ο έρως ον τρυφερόν! φαί
νεται δτι πολύ ολίγον τδν γνωρίζεις. Εξ 
εναντίας είναι θύελλα, κ α τα ιγ ίς , μανία, 
ορμή, β ία , λύσσα, αγω νία, θλΐψις.

Μ ΕΡΚΟΥΤΙΟΣ— ’Αποδος αΰτώ κακδν 
άντί κακοΰ' έάν σέ βασανίζτ, βασάνισον 
αυτόν' έάν σέ τυραννη, τυράννησον αυτόν" 
έάν σέ πληγόντ,, πλήγωσον αυτόν. Πρέπει 
νά τδν νικήσης, φ ίλ τα τε , νά τδν νικήσης 
μέ πάσαν θυσίαν. (Προς τους ΰπηρέτας.) Ε 
σείς, δότε μοι εν προσωπεϊον" θήκην διά νά 
θέσω τδ  πρόσωπόν μου' προσονπεΐον διά 
νά καλύψω εκείνο τδ  όποιον μοί έχάρισεν 
ή φύσις. —  (Φορεΐ •προ'τωιΰ&α.) Τώρα δέν φο- 
βοΰμαι μήπω ς περίεργοι δφθαλρ.οί ϊδωσι 
τάς άσ χτμ ίας μου. Αντ έμοϋ θά έρυθριά- 
σο>σιν αί σκιάζουσαί με γ ιγαντώ δεις δφρΰς.

ΒΕΝΒΟΛΙΟΣ.— Ε μ πρός ! ας κτυπήσ ω - 
μεν καί ας είσέλθ&ψ.εν. Αμα άνοιξη ή 
θύρα, άς όρμήσουν ολοι.

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Είς έμέ δότε δάδα. Ο σοι’έ
χ ε τε  φαίδραν τήν καρδίαν θωπεύσατε διά τών 
ποδών τάς άναισθήτους ψιάθους. Εμπρός, 
ψυχαί ασυλλόγιστοι και καρδίαι έλαφραί. 
Ο πάππος μου συνείθιζε νά λέγη : Κρατώ τδ 
φανάρι καί είμαι θεατής. Ζήτω τδ  άξίωμα 
τοΰ πάππου μου. Δέν χορεύο). II χαρά 
ώ χετο  πλέον δι έμέ.

ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.— Είναι έως είς τδν λα ι-  
μδν βυθισμένος. Εμπρός, Ρωμαίε, θά σέ 
άνασύρωμεν άπδ τήν έρωτοτροχιάν τα ύ 
την. Ας σπεύσωμεν, ή ήώς μάς καλεΐ.

ΡΩΜΑΙΟΣ.—  II ήώ ς! άλλ’ είναι βαθεΐα
Ίν υ ζ .

ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.—  Η ήώς της ηδονής, ή 
λάμψις τοΰ χοροϋ ήτις άρχίζει' δώσατε, 
κύριε, είς τούς λόγους μου έξήγησιν ευνοϊ
κήν' φανητε επιεικής, παρακαλώ. Η πρό- 
θεσίς μας είναι καλή, άλλ.ά τδ  πνεΰμά μας 
ολίγον.

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Τωόντι, μεταβαίνοντες είς 
αύτον τδν χορδν δεικνύομεν δτι εχομεν 
καλήν πρόθεσιν καί ολίγον πνεΰμα.
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ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.— VA ! ευ πορώ  νά σάς 
Ιρωτήσω δ ια τ ί;

ΡΩΜΑΙΟΣ.—  Την παρελθοΰσαν νύχτα 
είδον ονειρον.

ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ,— Καί εγώ επίσης.
ΡΩΜΑΙΟΣ.— "Υ μείς! καί τ ί  ώνειρεύθητε;
ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.— "Οτι το  δνειρον πολύ 

ομοιάζει μέ μϋ6ον.
ΡΩΜΑΙΟΣ Ή  άλήθεια δμοιάζει π ο λ -

λάκις μέ ονειρον.
ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.— Βλέπω δτι ή βασίλισ

σα Μ άβ1 σάς έπεσκέφθη καθ ύπνον. Η 
Μάβ είναι ή μα ία  τών νυμφών. Ω Μ άβ! 
ΙΙώς εισέρχεται μέ τό δυσδιάκριτον άρμα 
της εις τους ρώθωνας τών κοιμωμένων! 
Γνωρίζετε τό  δχημ ά  τη ς ; Αί ακτίνες τών 
τροχών του είναι κατεσκευασμέναι έκ τών 
μαύρων ποδών τής αράχνης, η έφεστρίς 
αυτής είναι έκ τώ ν διαφανών πτερύγων 
τής άκρίδος, οί χαλινοί έκ τοΰ λεπτοτέρου 
ίστοΰ τής μικροτέρας αράχνης, τά  φάλαρα 
έκ τώ ν υγρών άκτίνων τοΰ άργυροΰ σελη
νόφωτος, η λαβή τοΰ μαστιγίου της έκ τοΰ 
οστοΰ τοΰ νυκτερινοΰ γρύλλου καί τό  άκρο- 
μαστίγιον έκ νήματος μόλις όρατοΰ. Ο 
ηνίοχος αυτής είναι μικρότατον κωνώπιον 
φαιά ένδεδυμένον' καί δ φίλος μας σκίου
ρος, διάσημος λεπτουργός, η μάλλον, ώς 
νομίζω , δ σκώληξ, προ άμνημονεύτων 
χρόνων αμαξοποιός τώ ν μικρών νυμφών 
κατεσκεύασε τήν κομψήν ταύτην άμαξαν 
έκ τοΰ κελύφους κενοΰ λεπτοκαρύου. Ού
τω ς έποχουμένη διέρχεται διά τών έγκε- 
φάλων τών έραστών, καί αμέσως οΰτοι 
ονειρεύονται ’έρωτας’· έπί τών γονάτων τών 
αύλικών, καί ονειρεύονται υποκλίσεις' έπί 
τώ ν δακτύλων τώ ν δικηγόρων, καί ονει
ρεύονται καθηγεσίας' έπί τών χειλέων τών 
κυριών καί ονειρεύονται φ ιλήματα. Τους 
λαίμαργους, οΐτινες τρώγουσι πολλά τρα - 
γή μ α τα  κατά  τήν ημέραν, ή Μάβ, οργι- 
ζομένη διά τήν έκφερομένην οσμήν, τους 
τιμω ρεί σχίζουσα τά  χείλη των. Ενίοτε 
τήν  βλέπετε έπί τής ρινός αύλικοΰ, καί 
αμέσως οΰτος οσφραίνεται προβιβασμόν' 
άλλοτε γαργαλ ίζει την ρίνα κληρονόμου, 
καί αμέσως ονειρεύεται νέας κληρονομιάς.

1 ΰ  νύμφη των ονείρων και 3) μαία  των άλλων 
νυμφών κατά τάς παραδόσεις τοΰ μεσαίωνο;.

Αμέσως επειτα  διέρχεται διά τοΰ τραχή 
λου πολεμιστοΰ. Τ ί Ονειρεύεται οΰτος; κα
λούς σιδήρους τοΰ Τολέδου, δδούς πλήρεις 
τραυματιών καί νεκρών, ένέδρας, μέλη α ί-  
ματόφυρτα έχθρικών στρατών καί ατελεύ
τητους οινοποσίας. Ε ίτα  αίφνης τυμ πανί
ζει έπί τοΰ ώτός του ' τό τε  οΰτος αφυπνί
ζ ε τα ι, ανασκιρτά, εγείρεται έντρομος" προσ
εύχεται βλασφημών, βλάσφημε! προσευ
χόμενος καί αποκοιμάται έκ νέου. Η ιδία 
Μάβ κτενίζει την χα ίτην  τών ίπ πω ν  έν 
τώ  σταύλω καί περιπλέκει τάς λιπαοάς 
τρ ίχας τω ν είς μαγικούς κύκλους οΐτινες 
έάν λυθώσι προοιωνίζονται μεγάλας δυστυ
χίας. Αυτή, δταν a t νεάνιδες κοιμώνται 
υ π τ ια ι, τά ς  π ιέζει καί τά ς  διδάσκει πώ ς 
πρέπει νά έκτελώσι τό καθήκον των. Αυ
τή  . . .  .

ΡΩΜΑΙΟΣ.— *Ε, σιώπα, Μερκούτιε. ’Αρ- 
κοΰν πλέον αί άνοησίαι.

ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.—  ’Ανοησίαι! άλλ’ εγώ 
σοΰ δμιλώ περί δνείρων! Τί είναι τό δνει- 
ρον; Τό ονειρον είναι μηδέν, τέκνον τής 
φαντασίας καί τοΰ άργοΰ έγκεφάλου" τό 
ό'νειρον είναι κενόν καί έλαφρόν ώς δ ά τ φ '  

τό  ονειρον εΤναι μάλλον άσταθες ή δ αήρ, 
δστις σήμερον πνέει έξ ανατολών, αύριον 
έκ δυσμών" δστις θωπεύει τόν πεπηγότα  
κόλπον τοΰ βορρά' επ ε ιτα , αμέσως, έξορμ^ 
πλήρης οργής διά νά άρπάσιρ τήν στίλβου- 
σαν δρόσον τοΰ νότου.

ΒΕΝΒΟΛΙΟΣ.— Γ0  ποιητικός αυτός άνε
μος παρέφερε καί σέ, στερεί δέ καί ημάς 
τοΰ χοροΰ. Τό δεΐπνον θά τελειώσει, θ ά  
φθάσιομεν πολύ αργά.

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Πολύ τα χέω ς θέλετε νά 
ε ίπ ή τε ; Εχω  είς τήν  κεφαλήν μου άγνοώ 
τίνα θλιβερόν διαλογισμόν. Νομίζω δτι 
όυστυχία τ ις , έπικρεμαμένη είσέτι έν άβε- 
βαίω μέλλοντι, μέλλει νά χρονολογηθή 
άπό τής εσπέρας τα ύ τη ς ' νομίζω δτ ι δ ια 
βλέπω τόν μακρόν, έπώδυνον, άωρον θάνα
τον , δστις άπειλεϊ άφανώς τήν ζωήν τα υ - 
την τήν δποίαν αψηφώ. Αλλ’ δ κρατών τό  
πηδάλιον τής ζωής μου άς διευθύνη τά  
ιστία  μου. ’Εμπρός, φαιδροί ευπατοίδαι.

ΒΕΝΒΟΛΙΟΣ.— Τύμπανα, κτυπήσατε.
(’Εξέρχονται.)
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Σ Κ Η Ν Β  Ε' .

Αϊθουσα i r  τ[) ,οΐχία τοΰ Κατζου.Ιέτου.
(Μουσικοί περιμένουσι νά τΰυ- είσάξω σι. .Πολλοί b r.r, 

ρ,έται πηγαινοέρχοντ.α^,)

Α'. ΥΠΗΡΕΤΗΣ.— Ποϋ είναι ,δ Κα.τ.σχ- 
ρά λ α ς ; ποϋ είναι δ γεροκολασμένος νά μάς 
βοηθήσ/! ,λιγ,άχι νά σηκώσουμε τό  τραπέ
ζ ι;  Α χ! τόν ακαμάτη , αποφεύγει τή  δου
λειά σάν δ διάβολος τί) λιβάνι.

Β . ΥΠΗΡΕΤΗΣ.— Τί εργασία πασ τρ ι
κή! Ολη πρέπει νά περάστ) άπό τ ά  χέρια 
μ α ς .  Καί καλά ποϋ είναι μισοπλυμένα. 

Ο λ α ις  η δουλειαϊς πέφτουν στή ράχι μας.
λ'. ΥΠΗΡΕΤΗΣ.— Σηκώσετε τά  καθί

σ μ α τ α ,  πάρετε τά  π ιά τα , καθαρίσατε τά  
τραπέζια, έχετε το μ ά τ ι σας στο ασημικό. 
Γιά ν ά  σοΰ είπω , παλικάρι, βάλε κατά  
μέρος σε παρακαλώ αύτό τό άμυγδαλάτο , 
κ α ί  άν μέ άγαπάς είπε τοϋ θυρωροΰ νά 
άφησνι τη  Σουσάννα καί την Αννίτσα νά 
ε μ β ο υ ν  μ έ σ α .—  Ε! Αντώνη ! Κατσαρό
λ α !  ελάτε λοιπόν κ εδώ !

Β \ ΥΠΗΡΕΤΗΣ.—  Ολα είναι έτο ιμ α , 
δλα είναι έ 'τα ιμα!

Α'. ΥΠΗΡΕΤΗΣ.— ’Εμπρός, σας περιμέ
ν ο υ ν , σας ζητούν, σας κράζουν, σας φωνά
ζ ο υ ν ,  σάς έπιθυμοΰν,σάς θέλουν, σάς σφυρί
ζ ο υ ν ,σάς κτυποϋν είς τήν μεγάλην αίθουσαν.

Βί. ΥΠΗΡΕΤΗΣ.— Κ αλά, δεν ειμποροΰ- 
μ ε ν  νά ήμεθα κ εδώ ,κ έκεΐ. —  Ζωηρό- 
τ η ς ,  πα ιδ ιά , κινηθητε ολίγον, κα ί τόσον 
τ ό  καλλίτερον δι εκείνον ποϋ ζήση τελευ
τ α ί ο ς .  ( ’Α ποσΰρονται.)

(Εισερχετο» 6 Καπουλέτος άκολουθοΰμενος 
υπο τών προσκεκλημένων.)

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ. —  Εύπατρίδαι, καλώς 
ώρίσατε! Ωραΐαι κυρίαι, ιδού ή ώρα! Οσαι 
ίχουν τους πόδας ελαφρούς κα ί υγιείς άς 
τό άποδείξωσι χορεύουσαι μετά  τώ ν κυ
ρίων τούτων. Χ ά, χ ά ! ποία  έξ υμών θά 
τολμηστ, νά άρνηθ^; Οσαι μορφάσουν, θά 
κηρύξω ότι έχουν κάλους. Ε ! τ ί  λέγετε 
δ ι  αύτό τό  σ τρατήγημά  μου; (ί 'π ο δ έ χ ε -α ι 

άλλους έρχομένους.) Καλώς ώρίσατε, κύριοι!—  
Εγώ τόν δποϊον βλέπετε, ε ίχα  καί εγώ 

τον καλόν μου καιρόν. Εφόρουν καί εγώ 
προσωπειον καί έψι.θύριζα είς τό ώτίαν τώ ν 
γυναικών γλυκείας λέξεις αί δποΐαι τά ς

[Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν — Ε Τ Ο Σ  Α '.]

ήχμ α λώ τιζον . Δεν θά ΐδώ  πλέον αύτή.ν τήν 
εποχήν, δεν θά τήν ίδω πλέον, δεν θά τήν 
ίδω πλέον. (Προς άλλους, εισερχόμενους.) Κύριοι, 
σάς προσκυνώ. Εμπρός,- ή μουσική, (ύ μου·
σική αρχίζει, i χορίις ίν ο ίγ ε ι, 6 Καπο,υλέτος. στα
μα τά  όπηρέτας τινας ϊιεοχομένους τήν αίθουσαν.)y
Ε, σείς, οκνηροί, φέρετε φ ώ τα , κα ί άλλα 

φώτα. Σηκώσετε αύτά τά τραπέζια , σβύ- 
σατε τήν φω τίαν, κάμνει πολλή ζέστη 
.εδώ. (Προς ένα uTSYjpexyiν.) Βλέπο^, γελοίε, καί 
σέ διασκεδάζει αύτή ή εργασία" ξεκουμπί- 
σου γρήγωρα. (Προς γηραιόν ευπατρίδην τον ό
ποιον αυναντ^.) Καλέ μου έξάδελφε, άς καθή- 
ΰω μεν, άς καθήσωμεν εδώ. Υμείς καί εγώ 
δέν εχομεν τ ί  άλλο καλλίτερον νά πράξω- 
μεν. At ημέραι τοϋ χοροϋ παρήλθον πλέον 
δι ημάς. . . Σάς είδα νά φορητέ πρόσω- 
πείον" εύρέθημεν εις τόν αύτόν χορόν. Πό
σος χρόνος παρηλθεν ε κ τ ο τ ε ;

Β \ ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ.— Μ άτήν Π αναγίαν, 
πρέπει νά παρήλθον τριάκοντα ετη.

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ. —  *0 ! ά γα π η τέ μου 
έξάδελφε, είναι ολιγώτερα" άπατάσ θε- 
άπατάσθε σάς λέγω . Ητο είς τους γάμους 
τοϋ Λουκεντίου. Τό πολύ πολύ θά γίνουν 
είκοσιπέντε ετη τήν  έρχομένην π εντη κ ο 
στήν. Καί εφοροϋμεν προσω πίδας! καί έφο- 
ροϋμεν προσω πίδας!

Β'. ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ.— ''Ο χι, ο χ ι, ο χ ι ! δ 
υιός τοϋ Λουκεντίου είναι μεγαλείτερος, 
είναι τριάκοντα ετών.

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ.— Σπουδαίως διατείνε- 
σθε τοϋτο ; Ο υίός του ήτο άκόμη υπό κη
δεμονίαν προ δύο ετών.

ΡΩΜΑΙΟΣ. (Προς ενα υπηρέτην.) Ποία εί
ναι ή λάμπουσα εκείνη υπό καλλονής καί 
νεότητος κυρία τήν δποίαν κρατε'ί δ ευπα
τρίδης εκείνος ;

ΥΠΗΡΕΤΗΣ.— Δέν τήν γνωρίζω, κύριε.
ΡΩΜΑΙΟΣ. (Με Ιφθαλμοΰς προσηλωμένους επι 

της ’Ιουλίας.)-— Ω ! λά μ πε ι μετά  λάμψεως 
ζωηροτέρας. τώ ν φώτων τοϋ χοροϋ. Εν μ έ
σω τής σκοτεινής νυκτός, ή καλλονή αύ
τής άκτινοβολεϊ ώς δ άδάμας έπί τοΰ με
τώ που τήςγυνα ικός τής Α ιθιοπ ίας1. Λευκή 
περιστερά έν μέσω πένθιμων κοράκων. Αμα

1 Χώρα τής ’Αφρικής" κείμενη προς νότον τή : 
Αίγυπτου και ποτιζομένη ΰπο τοΰ Νείλου, σχηματί
ζει σήμερον τήν Νουβίαν και τήν ’Αβυσσινίαν.

14
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τελείωση δ χορός, θά παρατηρήσω ποΰ θά 
Ηαθήση. Θά υπάγω  νά θλίψω την χεΤρά 
της εντός τη ς ΐδικής μου. Πολύ λεπτοφυής 
καλλονή, πολύ λεπτοφυής δ ι’ήμάς.— ’Ηγά- 
πησεν ή καρδία μου μέχρι τοΰδε; όχ ι, όχι 
μέχρι τής ημέρας ταύτης. Η καλλονή μο'ι 
παρουσιάζεται νΰν κα τά  πρώτον, (ό  Τ υπάλ- 
δος πλησιάζει τον Ρωμαΐον.)

ΤΥΠΑΑΔΟΣ.— ’Αναγνωρίζω αυτήν τή ν 
φωνήν’ είς τήν ψυχήν μου, θά ήναι κάνεις 
Μοντέγος. (Πρός ένα άκόλουθον.) Ακόλουθε, 
πήγαινε νά φέρης τό  σπαθί μου. —  Α, τόν 
άθλ ιον! νά τολμήση νά εϊσέλθη εδώ ! ’Ε - 
τόλμησε νά καλύψη τό πρόσωπον διά βα - 
ναύσου προσωπίδος και νά ελθη νά χλευά - 
ση τήν εορτήν μας. Μά τους προγόνους 
μου, μά τήν τιμήν τής οίκογενείας μου, θά 
τόν φονεύσω χωρίς νά μέ τύψη ή συνείδησις.

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ.—  Ε λοιπόν! τ ί  τρέχει, 
ανεψιέ μου; τ ί  δηλοΐ αύτή ή όργή; δ ιατί 
αύτός δ θόρυβος;

ΤΥΠΑΑΔΟΣ.— Θεΐέ μου, ίδέτε αυτόν 
τόν άνθρωπον, είναι Μοντέγος, είναι εχ 
θρός μας. Ο άτιμος ήλθε νά μάς περ ιπα ί- 
ξη καί νά υβρίση τήν εορτήν μας.

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ.— Μήπως είναι δ νέος 
Ρ ω μ α ίος;

ΤΥΠΑΑΔΟΣ.— Αύτός είναι, δ άτιμ ος!
ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ.—  Η συχία ,ησυχία , νεα

νία μου' πραύνθητι, φ ίλτατε ανεψιέ. ΙΓλέπω 
οτι φέρεται ώς ευπατρίδης καλώς άνατε- 
θραμμένος. ’Οφείλω νά ομολογήσω τήν 
αλήθειαν, ή Βερόνη1 όλη τόν θεωρεί ώς 
νέον άνδρεΐον καί ένάρετον. Δι όλα τά  
πλούτη  τοΰ κόσμου δέν θέλω νά πάθη ούτε 
τήν έλαχίστην προσβολήν εντός τής οικίας 
μου. ’Εμπρός, υπομονή! μή προσεχής είς 
αυτόν' τό θέλω. Έ άν μέ σέβεσαι άπόβαλον 
τό  άγριον τοΰτο υφος τό  όποιον δέν αρμό
ζει εις εορτήν.

ΤΥΠΑΑΔΟΣ.— 'Αρμόζει εξαίρετα οταν 
τοιοΰτος άτιμος ευρίσκεται μεταξύ τώ ν 
προσκεκλημένων. Ο χι, δέν θά τό  υποφέρω.

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ.— Δέν θά τό  ύποφέρης, 
νεανία; τ ί  δηλ.οΐ αύτό ; Σοΰ επαναλαμβάνω

1 Πόλις της ’Ιταλ ίας Ιπ ι τοΰ ’Αδίγου. Κ ατά τήν 
παράδοσιν, υπήρξε το θέατρον τών ερώτων, τών δυσ
τυχιώ ν και του θανάτου του Ρωμαίου και της ’Ιου
λ ίας.

οτι τό θέλω. Ποιος είναι κύριος Ιδ ώ ; σύ 
ή εγ ώ ; Α, κύριε, δέν είμπορεΐτε νά υποφέ
ρετε τήν παρουσίαν το υ ; Θέλετε λ,οιπόν νά 
φέρετε άνω κάτω  τήν εορτήν μου;

ΤΥΠΑΑΔΟΣ.— Σάς λέγω , θείε μου, ότι 
είναι αίσχος.

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ.— ’Ακόμη εξακολουθείς, 
κακή κεφαλή! Ωραΐον πράγμα τή  άληθεία 
νά θέλη δ Κύριος ενώ έγώ δέν θέλω. ’"Ελα 
ας τελειώνωμεν, άλλως θά μετανοήσης. 
(Στρεφόμενο; πρός τούς προσκεκλημένους.) Ευγε, 
ευγε, φίλοι μ ο υ ;. . . (Ταπεινή T-j φωνί) πρός τόν 
Τυπάλδον.) Ταραξία, θά ήσυχάσης; (Πρόςτους 
ύπηρέτας.) Φ ώ τα , κα ί άλλα  φώ τα. (Ταπεινή 
η ί  φωνί) πρός τόν Τυπάλδον.) Τώρα σέ κάμνω 
καί ήσυχάζε'.ς. (Πρός τους άλλους.) Ζωηρότης, 
π α ιδ ιά !

ΤΥΠΑΑΔΟΣ.— Πρέπει νά καταστείλω  
έμαυτόν. 'Η αδάμαστος οργή μου καί ή 
υπομονή τήν οποίαν μοί έπιβάλλουσι π α -  
λαίουσιν εις τό  στήθος μου πάλην τρομε- 
ράν. . . Ας έξέλθω. Ο άνθρωπος οΰτος έπ ι-  
χαίρει διά τήν λαθραίαν εϊσχώρησίν του, 
άλλ ή αΰθάδειά του θά τιμωρηθή. Σήμερον 
ή χαρά, αυριον ή λύπη καί ή πικρία .
(’Εξέρχεται.)

ΡΩΜΑΙΟΣ. (Πλησιάζων τήν ’Ιουλίαν καί λ α μ -
βάνων τήν χεΐρα αυτής.) Σάς προσέβαλον ;
έβεβήλωσα τήν θελκτικήν ταύτην χεΐρα ; 
Τά χείλη  μου άς έπανορθώσωσι τήν υβριν 
τήν δποΐαν Ιπραξεν ή χείρ μου. Η ίερότης 
τοΰ φ ίληματός τω ν άς εξάλειψη τήν χ υ 
δα ιότητα  τής προσψαύσεως. Οί ερωτικοί 
ουτοι προσκυνηταί άς τελέσωσι τόν φόρον 
τής λατρείας των εις τόν βωμόν τούτον. 
(0  Ρωμαίος φ ιλεΐ τήν χεΐρα τής ’Ιουλίας.)

ΙΟΥΛΙΑ.— νΕ χετε άδικον, καλέ προσ- 
κυνητά. Σάς βεβαιώ ότι η χείρ σας δέν εί
ναι ένοχος, έφέρθη εύλαβώς καί συμφώνως 
πρός τά  ήθη. Καί αύται αί άγια ι έχουν 
χεΐρας, καί δ ευλαβής τάς έγγίζει. Οί 
προσκυνηταί, εις τάς περιηγήσεις τω ν, άρ- 
κούνται εις θλίψιν φιλικήν.

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Αί άγια ι δέν έχουν χείλη  
καθώς καί οί προσκυνηταί;

ΙΟΥΛΙΑ.— Χείλη διά νά προσεύχωνται, 
μόνον διά νά προσεύχωνται.

ΡΩΜΑΙΟΣ.—  Ω, συγχώρησον εις τά  χε ί
λη μου, ώραία ά γ ία , νά άντικαταστήσωσι
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τήν  χεΐ?ά μου. Είσάκουσον τής δεήσεώς τω ν, | 
κζ'ι [Ατι μεταβάλης εις απελπισίαν την  π ί-  
ς-'.ν υπο τής όποίας πληροί; την ψυχήν μου.

ΙΟΥΛΙΑ.—  Ο ά γ ιο ; δέν κ ινείτα ι άν και 
άκούη την δέησιν.

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Λοιπύν μεϊνον ακίνητος, ώ 
άγια .μου' η προσευχή μου θά είσακουσθεί 
κ αί θά ήμαί ευτυχής. (0  Κ ιμ α ΐο ς «σπάζεται 
τήν ’Ιουλία».) Τά χείλη  μου έξήλειψαν τά  
εγκλήματα μου' όλαι αί άμαρτία ι μου 
συνεχωρήθησαν.

ΙΟΥΛΙΑ.— Αί άμαρτία ι σας τώρα εμει- 
ναν εις έμέ" τάς έλαβε το στόμα μου.

ΡΩΜΑΙΟΣ.—  Ω γλυκυτάτη  αμαρτία ! 
ώ ήδίστη έπ ίπληξις! άποδώσατέ μοι αύτήν 
τήν αμαρτίαν.

ΙΟΥΛΙΑ.—  Οσον αφορά τά  φ ιλήματα  
πολύ τα χέω ς τά  εξοφλείτε.

ΤΡΟΦΟΣ. (Προς τήν ’Ιουλίαν.)— Κυρία, ή 

μήτηρ σας επιθυμεί νά σάς όμιλήσιρ.
ΡΩΜΑΙΟΣ. (Πρός τήν τροφόν.)— Ποία είναι 

ή μήτηρ τ η ς ;
ΤΡΟΦΟΣ.— Νέε ίπ π ό τ α , η μήτηρ της 

είναι ή οικοδέσποινα. Καλή κυρία, φρόνι
μο; καί ενάρετος. Εβύζαξα τήν κόρην της, 
έκείνην μέ τήν οποίαν ώμιλούσατε προ" 
ολίγου. Ε ίναι καλόν μέρος δι’ εκείνον ποϋ 
κατορθώσει νά τήν βάλ·») είς το χέρι. Θά 

μετρητά  άμέτρητα .
ΡΩΜΑΙΟΣ. —  fH κόρη τώ ν Καπουλέ- 

των! . . .  αυτή! . · . Δυστυχία! ή ζωή μου 
είναι είς τήν εξουσίαν της έχθράς μου.
(Πλησιάζ ει i Βενβόλιος.)

ΒΕΝΒΟΛΙΟΣ. (Κ ατ’ Ιδίαν.)—  Ας αναχω 
ρήσω μεν, ή εορτή πλησιάζει νά τελειώσει.

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Ν αι, καί ή ταραχή  της 
ψυχή; μου αρχίζει.

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ.— Π ώ ;! αναχωρείτε άπο 
τώρα; άλλ’ εχομεν ε ί; το  άλλο δωμάτιον 
δροσιστικά τινα  τά  όποια σά; περιμένουν. 
(Πρρσωπιδοφόροι τινές ζητοϋσι συγγνώμην και χαι- 
ρετίζουσι.) Δέν θέλετε. Καλά λοιπόν' σάς 
«ροσκυνώ καί σάς ευχαριστώ όλους, έντ ι
μοι εύπατρίδαι. Καλήν νύκτα σας. (Πρός τοΰ; 
4*>ιρέτας.ί— 'Φέρετε δ^δας άπ’ εδώ. *Ας υ- 
Ζαγω καί εγώ νά κοιμηθώ. (Προς τδν έξάδελ- 
φον του.)— Είς τήν π ίσ τ ιν  μου, είναι άργά 

πρέπει νά άναπαυθώ. 
ίώλοι εξέρχονται εκτός τής ’Ιουλίας και της τροφοϋ.)

ΙΟΥΛΙΑ. (Αεικνΰουσα χορευτήν διερχόμενον.)—  

Είπέ μοι, παραμάνα, π ώ ; ονομάζεται αυ
τός ό ευπατρίδης;

ΤΡΟΦΟΣ.— Τιβέριος, είναι ό μοναχο- 
γυιος τοΰ γεροφιλαργύρου εκείνου.

ΙΟΥΛΙΑ.— Καί ό άλλος ό όποιος διέρ
χ ε τα ι τήν θύραν;

ΤΡΟΦΟΣ.— Είναι, νομίζω , ό νέος Πε- 
τρούκιος.

ΙΟΥΛΙΑ. Καί εκείνος (δεικνϋουσα τόν Ρ ω -

μαΐον) ό όποιος δέν ήθέλησε νά χορεύσει;
ΤΡΟΦΟΣ.— Δέν τον γνωρίζω.
ΙΟΥΛΙΑ.— Γ,Τ παγε νά ερωτήσεις το  ό

νομά του. (Η τροφός τήν άφινει ττρός σ τιγμή ν).----
Εάν ό νέος ούτος ηναι νυμφευμένος, το 
φέρετρόν μου εσεται ή νυμφική μου κλίνη.

ΤΡΟΦΟΣ. (’Επανερχόμενη.) Είναι Μοντέ-
γος καί ονομάζεται Ρωμαίος. Ε ίναι εχθρός 
τής οίκογενείας σας.

ΙΟΥΛΙΑ.—  Ο μόνος άνθρωπος τύν οποίον 
<5φείλ&> νά μισώ, καί ό μόνος τον όποιον 
όόναμαι νά άγαπήσω . Ω, τον ήγάπησχ 
πολύ ταχέω ς χωρίς νά τον γνωρίζω , καί 
τον έγνώρισα πολύ βραδέως. Τ ί τερατώ δης 
έρως έγεννήθη εν εμοί! πρέπει νά άγα7τήσω 
μισούμενον εχθρόν

ΤΡΟΦΟΣ.— Τί ψιθυρίζετε μέσα στά δόν
τ ια  σας ;

ΙΟΥΛΙΑ.— Τ ίποτε, άπαγγέλλο) μερικούς 
στίβους τούς όποιους έμαθον προ ολίγου 
παρ ενος χορευτοΰ. ( Ακούεται φωνή καλοϋσα 
τήν ’Ιουλίαν.)

ΤΡΟΦΟΣ.—- ’Ερχόμεθα ! (Πρός τήν Ιουλίαν.) 

Α γαπητόν μου τέκνον, άς έμβωμεν, όλοι 
άνεχώρησαν. (Η τροφός εξέρχεται μετά τής Ιουλίας.)

ΧΟΡΟΣ

« Χαϊρε, πρώ τε έρως, διάπυροι έπιθυ- 
μ ία ι, νΰν λησμονηθεΐσαι' ιδού υμείς έν τη  
νεκρική σας κλίνει, νέον δέ πάθος μέλλει 
νά σάς κληρονομήσιρ. Η ώραία εκείνη τήν 
όποιαν ό Ρωμαίος έλάτρευε καί διά τήν 
οποίαν θά προσέφεοε τήν ζωήν του, είναι 
μηδέν παραβαλλομένη μέ τήν τρυφεράν 
καί άξιολάτρευτον Ιουλίαν. Ο Ρωμαίος 
ά γα π α  καί ά ντα γα π ά τα ι. Μεθύσας έκ τώ ν 
βλεμμάτω ν τή ς Ιουλίας, πώ ς θά κατω ρ- 
θώσε) νά φθάσε; μέχρι τής έχθρας το υ ; 
Καί έκείνη έν μέσω ποίων κινδύνων θά ρι-
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φ θή ; Εις ποιον άπαίσιον άγκιστρον είναι 
προσηλωμένον το  ελκύον α&τήν δέλεαρ -$ Ο 
Ρωμαίος καθό εχθρό; τ ι ς  οίκόγενίας της 

δέν δύναται νά την πλήσιάσν). ’Εκείνη, 
άν καί τόν ά γα π α  εξίσου, δεσμεύεται υπό 
τής αυτή ; καί μείζονος άνάγκης. ’Αλλά τό 
πάθος δίδει αύτοϊς ίσχύν. Αί πολύτιμοι 
σ τ ιγμ α ί έπέστησαν, καί άφατοι ήδοναί 
μ ίγνυντα ι μετά  π ικροτάτω ν φόβων, μ ε τ ’ 
έδυνηροτάτων τρόμων. »

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

Ο Ι  Ρ Ω Μ Α Ι Ο Ι  Δ Ο Τ Λ Ο Ι
Κ.Λ I

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

(Συνέχ. ίδε φυλλ. ά)

’Από τοΰ όχλου τών άγρών μεταβαίνο- 
μεν ήόη είς τόν χόχλον τώ ν πόλεων, τους 
δούλους καί άπελευθέρους, έξετάζοντε; άν 
α ί τάξεις αΰται έφάνησαν εύνοϊκώτεραι 
τώ ν αγροτών είς τήν χριστιανικήν άλή- 
θειαν καί ήσπάσθησαν τω όντι αύτήν ώς 
άγγελον ελευθερίας.

Περί τ ι ς  καταστάσεως καί τώ ν ηθών 
τών Ρωμαίων δούλων πλεΐσ τα  όσα έγρά— 
or,σαν υπό τοΰ Montesquieu, τοΰ Μόιη- 
sen, τοΰ Friedelander καί άλλων, ών 
τά  συγγράμματα  είσίν εκάστω πρόχειρα 
καί γνω στά. Αντί λοιπόν νά σταχυολογή- 
σωμεν έξ άγρού τοΧς πασι προσιτού, προτι- 
μώμεν νά παραθέσιομεν άκεοαίαν καί άνέ- 
παφον τήν π ιστήν, τήν φωτογραφικήν ού
τω ς είπεΐν, εικόνα -ίου 'Ρρψ.αίου δούλου 
τ ή ;  παρακμαζούσης αυτοκρατορίας, οΐαν 
ευρίσκομεν αυτήν έν συγχρό'νω μνημείω, 
όπερ κα ίτο ι αξιον μελέτης πολλής έμεινεν, 
«γνοώ πώ ς, είς ολίγους γνωστόν. Τό μνη- 
μεΧον τούτο είναι σατυρική 'κωμ.ωδία έπ ι- 
γραφόμένη «Κουήρολος,» παρασταθεΐσα 
τόν τέταρτον Μ. X. αίώνα, σύγχρονος δηλ. 
τοΰ Βασιλείου, τοΰ Γρηγορίου, τοΰ Αυγου
στίνου, τών τελευταίω ν μαρτύρων τοΰ 
θριαμβεύοντας ήδη χριστιανισμού. ’Ενώ ή 
μεγάλη αυτη άνάπλασις μετέβαλε τά

πά ντα  περί αύτήν, ό δοΰλος είκανίζεταε 
έν τή  κωμωδία ταύτν) ψυχή έτι καί σώ- 
μ α τ ι προσηλωμένος είς μόνας τά ς άπολαύ- 
σει; τ η ; σαρκός. Εκαστη λέξις τόΰ κα τω 
τέρω παρατιθεμένου μονολόγου τοΰ δούλοι» 
Παντοιιάλλου είναι έξάμνησις τών κακιών 
τής είδωλολατρείας καί βλασφημία κατά  
τώ ν αρετών τοΰ χριστιανού. Ο δούλο; 
έκθέτει μ ετά  κυνικϊ·,; υπερηφανίας του ; 
κώ μου;, τάς κραιπάλας, τά ς κλοπάς καί 
τάς α ίσχρότητά ; του. Ού μόνον ούδέν 
παραλείπει έξ όσων έπρεπε νά έμπλήσωσιν 
αυτόν αισχύνη;, άλλά καί περιγράφει 
τα ΰ τα  μετά  ματαιόφρονος έπιδείξεως' δ ιη
γε ίτα ι τους νυκτερινούς αυτού πότους έξ 
οίνου κλοπιμαίου, τ ά  όργια έν τώ  λουτρώ 
μ ε τ ’ αναιδών θεραπαινίδων' χιβρίζει τόν 
αύθέντην τού οποίου καταστρέφει τήν 
περιουσίαν καί τέλος καταλήγει είς τήν 
άπολογίαν τής δουλείας, τής άκόπως καί 
άνεξόδως ίκανοποιούσης πάσας τά ς  κ τη 
νώδεις έρέξεις του. Αλλά τό χωρίον τοΰτο , 
καίτοι μακρόν καί πάρεκτρεπόμενον ένίοτε 
τού προκειμένου, παραθέτομεν ολόκληρον, 
δ ιό τι η θέλομε ν ζημιώσει τόν άναγνώστην 
άκρωτηριάζοντες τοίαύτην έντελή καί α 
ριστοτεχνικήν εικόνα τής έσχάτης έξα- 
χρειώσεω; τώ ν καθαρμάτων, τά  οποία έ- 
τόλμησαν ίδεολόγοι τ ι ν έ ς  νά παραστήσω- 
σιν ώς τους π ρ ώ τ ο υ ς  μάρτυρας καί όμολο- 
γητάς τής χριστιανικής μεταρρύθμίσεως.

Ι1ΑΝΤΟΜΑΛΑΟΣ ( ό  ον.Ιος)

« Είναι πρά γμ α  πασίγνο>στον καί π α ν - 
θομολογούμενον οτι όλοι οί αϋθένται είναι 
άχρεΧοι άνθρωποι' άλλ’ 5 έμός αύθέντης 
υπερβαίνει π άντας κ α τά  τήν κακίαν. Α
ληθές είναι οτι ουδέποτε μέ έβλαψείτ η με 
έκακοποίησεν' άλλ’ ή ιδιοτροπία αυτού 
δέν έχει όρια. ' Αν υπεξαιρέσωμεν έκ τής 
ο ικία; τό παραμικρόν σκεύος, εν άργύριον, 
μάς υβρίζει κ α ί θεωρεί τοΰτο ώς έγκλημα 
άσυγχώρητον' άν θραύσωμεν άγγεΧόν τ ι, 
μάς άποκαλεϊ άπροσέκτοΐις' άν·τόν χ ε ι
μώνα βαρυνθώμεν ένίοτε νά <ρέρωμεν ξύλα 
καί ρίψωμεν εί; το πύρ τράπεζαν τινα  % 
θρανίον καί πάλιν  οδύρεται καί Ουμόνει" 
άν άφήσωμεν άνοικτήν θύραν τινά  μάς 
κράζει νά κλείσωμεν αυτήν' άν τρύπα τ ις
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iyotχθή είς τί)ν£ροψήνκαί εισέρχεται βροχή 
είς τόν κοίνώνά του, α π α ιτε ί νά φράξωμεν 
«ΰττιν δ έχλν,ρ.ο; οϋτος καί ανυπόφορος 
άνθρωπος. Κ αί δέν είναι τοϋτο μόνον' ση- 
μειονει ίδ ία  χειρί οσα χρήματα  δίδει ήμϊν 
διά τά  έξοδα τ η ;  οικίας, κα ί οσα δέν δα - 
πανηθώσιν α πα ιτεί νά- τά  έπιστρέψωμεν. 
ΓΟσάκις δέ έπιχειρήστι οδοιπορίαν πόσον 
φορτικός ε ίν α ι! Αν φθάσαντες τό εσπέρας 
είς τό ξενοδοχεΐον πίωμεν μέχρις ευθυμίας 
καί τήν επιοϋσαν κατά  την ώραν τή ς άνα- 
χωρή'ΐεως εύρεθώσιν αί αμαξαι έν άταξίί*, 
αί ήμίονοι χωλοιίνουσαι, δ ηνίοχος οίνοβα- 
ρή; κα ί τά  σάγματα  ανεστραμμένα, καί 
πάλιν διά τα ϋ τα  μεμψιμοιρίαι καί παρά
πονα άτελεύτητα . Αλλά τό  φοβερώτερον 
ελάττω μα τοΰ ανθρώπου τούτου είναι ή 
ύποκρισία' οσάκις υποπτεύσ·^ κατάχρησίν 
τινα τών δούλων του σιωπά κ α τ  άρχάς 
καί κατασκοπεύει μέχρις οϋ συλλάβει αύ- 
τους έπ αύτοφώρω. Ο ύχ ήττον άνυπόφο- 
ρος είναι και ή αποστροφή αύτοΰ πρός την 
μέθην' έκ πρώτης οψεως διακρίνει τόν μ έ 
θυσον δοΰλον καί πόσον οίνον έπιε καί 
έκ τίνος άμφορέίύς’ τό  δέ περιεργότερον 
όργιζε τα ι καί άποκαλεΐ αύτόν ψεύστην 
αν ίσχυρισθί) οτι υδωρ μόνον έπιε. Πό
σον δε οχληρά είναι καί ή άκρα αύτοΰ 
αγάπη πρός την καθαριότητα! αηδιά
ζει διά μυϊαν πεσοΰσαν είς τόν ζοψ,όν’ πο- 
τήριον ρυπαρόν, κηλίς ,ελαίου η κηροΰ έπί 
ϊή ς  οθόνης, ιστός άράχνης έπ ί της ορο
φής, π ά ντα  τα ΰ τα  κινοΰσι την χολήν του. 
Πώς είναί ποτε δυνατόν ν άγαπήσ^ τις  
ένθρ&ίπον τοιοΰτον, όταν μ άλ ισ τα  είς τά  
άλλα του ελ α ττώ μ α τα  . προστ&θή καί τό 
"Γης ίξυδερκείας, δι ής διακρίνει αμέσως 
τά  υφ ημών ρινισθέντα νομίσματα καί 
άποκαλεΐ κιβδηλείαν τήν έλαχίστην έλ
λειψή βάρους τοΰ χρυσοΰ ή αργύρου;»

« Καί έν τούτοις κα ίτο ι ύπηρετοϋντες 
τοιοΰτον δεσπότην ουτε δυστυχείς είμεθα 
οντε, έδήθεις* ώς κηρύττουσιν οί αγαθοί 
έκείνοΓανθοωποι οί ταλανίζοντες τήν τ ύ 
χην μας καί εργαζόμενοι υπέρ τής. άφέσεως 
ήμών. ΓΙΙ ζ  ωή τοΰ δούλου είναι ευφρόσυνος, 
ιό ;  πλεΐστον τής ημέρας κοιμώμεθα έπί 
τών Ανακλίντρων τοϋ προθαλάμου’ αλλά 
την νύχτα άγρύπνοϋμεν. Τό τελειότερον

έργον τώ ν θεών είναι ή νύξ. Δι’ ήμας ή 
ημέρα ανατέλλει αμα σβύσνι ,δ -ήλιος είς 
τόν ούρανόν καί ή λυχνία έν τή  αιθούση 
τοΰ αύθέντου. Τότε πράττομεν ό ,τ ι θέλο- 
μεν. Οί έλεύθεροι π ο λ ΐτα ι πορεύονται τήν 
ημέραν είς τό  λουτρόν' ά λλ ’ ήρ-εΐς λουό- 
μεθα τήν νύκτα. Αφοΰ κλείσωμεν καί κα- 
λύψωμεν διά πυκνών παραπετασμάτω ν 
τάς θύρας καί τά  παράθυρα, φωτίζομεν τόν 
λουτρώνα διά  λυχνιών καί λαμπάδων καί 
βυ.θιζόμεθα είς χλιαρά άρώματα μετά  τώ ν 
θεραπαινίδων τής ρίκοδεσποίνης. Τά πάντα  
τό τε  περί ήρ-ας είναι εύφροσύνη, χαρά, 
έλευθερία καί άγαλλίασις. Αί τράπεζαι 
κύπτουσιν υπό τό βάρος κρεάτων καί λ α - 
γήνων, καί παρά τήν πλευράν μου έχω γ υ -  
ρ-νήν τήν κορασίδα, -/)ν δ αύθέντης ούδ’ έν- 
δεδυμένην τολμ^ί ν ά ιενίσϊΐ φοβούμενος 
τήν ζηλότυπον σύζυγόν του. Η καλή π α ι
δίσκη πρός μέν τόν αύθέντην υποκρίνεται 
τήν σεμνήν,αλλά πλησίονρ.ου μόνον ένδυρ.α
θέλει τήν λελυρ-ένην κόμην τ η ς  Τό
δέ μέγιστον ευτύχημα ήμών τώ ν δούλων 
είναι οτι άγνοοΰρ.εν τ ί εστι φθόγος η ζη 
λοτυπία . Τά πά ντα  μεταξύ ήμών είσί κοι
νά’ έκαστος κλέπτει κατ ίόίαν, άλλά τά 
λάφυρα μοιράζομεν αδελφικώς. Ημείς π α -  
ριστάμεθα είς πάσας τοΰ δεσπότου ρ.ετά 
τών φίλων του τάς εύωχίας, άλλ οϋτος 
ούδέποτε είσήλθεν είς τά ς νυκτερινάς τώ ν 
δούλων συνεδριάσεις. Ο δεσπότης καί εύ- 
θυρ,ών καί συμποσιάζων σ κέπτετα ι νά μ ε- 
τρήσγ; τά ς  άπολαύσεις καί τά ς δα πάνας του 
πρόςτό  -ετήσιον αύτοΰ εισόδημα" άλλ ήμεΐ; 
υπ ούδεμιάς το ιαύτης κατεχόμεθα φροντί- 
δος. f Ολαι αί νύκτες τοϋ ένιαυτοϋ είναι διά 
τους δούλους ήμέραι εορτής, κρονίων, λυ - 
καίων, παληλίο^ν, κώμων καί συρ.ποσίων. 
Διά τοϋτο πολλοί έξ ήρ.ών υποκριν.όρ.ενοι 
άγάπην πρός τόν αύθέντην, άποποιούρ.εθα 
τήν προσφερορ,ένην ελευθερίαν, διότι πώς 
είναί ποτε δυνατόν έλεύθεροι' δντες νά έξαρ- 
κέσωμεν είς τάς δαπάνας τοιαύτης ζωής ; » 

Ούδαρ.οΰ παρ ούδενί τή ς εποχής συγ
γράφει ά π α ντά τα ι ζωηρότερα είκών τών 
οικιακών δργίων τοϋ τετάρτου αίώνος καί 
τώ ν ηθών τώ ν δούλίον εκείνων, οιτινες 
άντί νά εύρίσκωσι βαρείας τά ς  «λύσεις 
των εζων εύχαριστημένοι έν τή  δουλεία
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τω ν ώς αί νήσσαι έντύς τοΰ βορβόρου. 
Μετά τοιοΰτο τεμ άχιον , οδτω σαφώς εί- 
κονίζον τά ς  κακίας τώ ν τό τε  δούλων εν 
ολ·/) αυτών τεί γυμνότητι, περιττόν είναι, 
νομίζομεν, νά μακρηγορήσωμεν άποδεικνύ- 
οντες οτι γενεά εις τοιοΰτον βαθμόν φιλή
δονος και διεφθαρμένη και ευρίσκουσα την 
ικανοποίησιν πασών αύτής τώ ν ορέξεων 
εν τη  δουλεία και τεί είδωλολατρεία, αδύ
νατον ήτο νά προτίμησή την ευαγγελικήν 
διδασκαλίαν, τήνκηρύττουσαν τό τε  άσπον
δον πόλεμον κατά  πάσης άπολαύσεως κα'ι 
πάσης δεισιδαιμονίας. ’Εν τώ  χριστιανι- 
κώ ούρανφ ούτε Βάκχος ύπήρχεν ακόμη 
ούτε Ερμης η Πρίαπος, ίνα  έλκύση ανθρώ
πους οΐτινες ούδέν άλλο έλάτρευον πλήν 
της μέθης, της κλοπές και τώ ν κορασί
δων. Τί είχον νά καρπωθώσιν η νά έλ π ί- 
σωσιν οί τοιοΰτοι έκ τοΰ χριστιανισμού; 
Την ελευθερίαν; Αλλά και ταύτης κ α τε- 
φρόνουν, άφοϋ μάλιστα  έπρεπε ν’ αγορά - 
σωσιν αύτήν δ ι’ άλλης υποταγής, πολύ βα- 
ρυτέρας, εις τ ά  αυστηρά π α ραγγέλμ ατα  
τής χριστιανικής εγκράτειας και σωφροσύ
νης. Τοιαύτης ελευθερίας μυριάκις ήτο προ- 
τιμοτέρα αύτοΐς ή οικία τοΰ δεσπότου 
μετά  τών κλοπιμαίων απολαύσεων και 
τών νυκτερινών οργίων. Και τώ  δντι βλέ— 
πομεν τούς Ρωμαίους δούλους ού μόνον 
περιφρονοΰντας τήν ύπο τοΰ χριστιανισμοΰ 
προσφερομένην ελευθερίαν, άλλά καί άγρίως 
καταδιώ κοντας τούς αυτοκλήτους αυτών 
συνηγόρους. Ενώ επίσκοποί τινες είτε έκ 
φιλανθρωπίας προς τούς δήθεν πάσχοντας 
και καταπιεζομένους εϊτε και εξ άπλοΰ 
προσηλυτικοΰ σκοποΰ έκήρυττον τήν ισό
τ η τ α  καί τήν χειραφέτησιν τώ ν δουλευόν- 
τω ν, οΰτοι οΰδεμιας ήμέλουν ευκαιρίας ίνα  
βλάψωσι τούς χριστιανούς. Κ αι έν Ρώμη, 
και έν Γ α λ α τία , και έν ’Αφρική και πα ν- 
ταχοΰ  τής αυτοκρατορίας οί δοΰλοι κατε- 
σκόπευον και παρέδιδον εις τον δήμιον 
τούς οπαδούς τής νέας θρησκείας, κ α τα - 
μηνύοντες αυτούς ού μόνον έπί χο ισ τια - 
νισμώ, άλλά καί ώς άνθρωποφάγους καί 
δίκην κυνών άσελγαίνοντας είς τά ς  υπο
γείους αυτών συνελεύσεις. Η μαύρη αυτη 
αχαριστία  δέν ήοκεσε νά ψυχράνει τον ζή 
λον τώ ν πρώτων χριστιανών, οΐτινες δέν

Ιπαυον παρακινοΰντες τούς άσπαζομένους 
τήν π ίστιν  τοΰ Χριστοΰ πατρικίους είς χ ε ι-  
ραφέτησιν τώ ν δούλων τω ν. Αλλ έφ δσον 
ηύξανεν ή έκ τής ευαγγελικής διδασκαλίας 
ήμερότης τώ ν άνωτέρων τάξεων τής ρω
μαϊκής κοινο>νίας, κα τά  τοσοΰτον ό ειδω
λολάτρης δχλος καθίστατο αισχρότερος 
καί αυθαδέστερος. Αί καθεκάστην αύξά- 
νουσαι αύτοΰ άπαιτήσεις ήπείλουν κοινωνι
κόν κατακλυσμόν ώς τον σπαράσσοντκ 
σήμερον τήν Γαλλίαν. Ευτυχώ ς όμως αί 
έπελθοΰσαι τό τε  άλλεπάλληλοι τώ ν βαρ
βάρων είσβολαί έκώλυσαν τήν πρόοδον τοΰ 
κακοΰ, υποβαλοΰσαι είς κοινόν ζυγόν τόν 
τε  δοΰλον καί τον δεσπότην.

(Ε πετα ι το τέλος). ΕΜΜ. Δ. ΡΟΪΔΗΣ

Ο ΚΟΜ Η Σ ΙΒΑ Ν Ο Φ Σ Κ Η Σ
Δ I  Β  Γ  Η  Μ  4

( 1 8 6 9 )

Α'.

'θ  χειμώ ν τοΰ 1 8 6 3  έπήλθε βραδύς.
Οί άνθρωποι συνειθίσαντες νά υποδέχων- 

τα ι αύτον, τοΰ Νοεμβρίου άρχομένου, ήσθά- 
νοντο τήν ελλειψίν του. Απο ημέρας είς 
ημέραν περιέμενον νά ϊδωσι τήν  χιόνα  π ί-  
πτουσαν, ά λλ’ αυτη δέν έφαίνετο’ οσάκις 
δέ έβλεπον τον ουρανόν καλυπτόμενον ύπο 
μελανών νεφών, ήγάλλοντο , επειδή ένό- 
μιζον δτ ι εγειρόμενοι τήν έπιοΰσαν θά ϊόωσι 
τήν γήν ένδεδυμένην τήν λευκήν αυτής 
στολήν" άλλ’ ήπατώ ντο" δ ιότι αντί χιόνος 
άνεμος μεσημβρινός πνέων διεσκόρπιζε τά  
νέφη, καί ή έπιοΰσα άνέτελλε φωτιζόμενη 
ύπο λαμπρού χειμερινοΰ ήλιου.

'Η  χιώ ν είς τούς συνειθίσαντας νά βλέ- 
πωσιν αύτήν άνά πάν ετος εΐνέ τ ι  τώ ν ών 
ούκ αν ευ.

Και δ πενέστατος τώ ν άνθρώπων έπιθυ- 
μεϊ αύτήν, χωρίς παντάπασ ι ν άναλογί- 
ζη τα ι δ τ ι ή ποθεινή αυτη χιώ ν θά γείνιρ 
α ιτ ία  νά παγώ σ γ. Ούδέν κωλύει αύτον ίν«



ΠΑΡΘΕΝΩΝ 111

Εγειρόμενος τήν πρωίαν καί βλέπων αυτήν 
άνακράζη —  Τί χαρά. Θεοΰ! . . .

"θθεν βαρέως εφερον τήν έλλειψ'.ν αυτή;.
—  Νά έλθη δ Δεκέμβριος, ελεγον οί 

άγαθοί άνθρωποι, και νά μή χιονίσϊ) ! —  
’Ακοΰς έκεϊ, αδελφέ, ελεγεν ετερος, νά μή 
άσπρίσουν τοϋ αγίου Νικολάου τά  γένεια ; 
Τί έπαθεν δ γερομωραμένος α ύ τό ς; Οί δε 
μάλλον αθεόφοβοι, —  ’Ηξεύρετε τ ί συμ
βαίνει; φαίνεται οτι εφέτος άκόμη δέν 
έμεγάλωσαν τοΰ Θεοϋ τά  γένεια, και δέν 
ίλθε καιρός νά ξυρισθΐί διά νά μάς τά  
ρίψ'5·

Παρήλθε καί ή εορτή τοϋ άγιου Νικο
λάου χωρίς χιόνος. Α ! τοΰτο πλέον ήτο 
εναντίον τής φύσεως" γέροντες εβδομηκον- 
τούτεις ελεγον δ τ ι δέν ειδον άλλοτε τοιαύ- 
την βραδύτητα.

—  Τοΰ άγιου Νικολάου χωρίς χιόνα ! 
—  Περίεργον π ρ ά γ μ α ! —  Ηλλαξεν δ κό
σμος, φαίνετα-ι, πλησιάζει το  τέλος του, 
έψιθύριζον οί δεισιδαίμονες.

Υπάρξει δημώδες λόγιον άνά πάν ετος 
Οπό μυρίων στομάτω ν, ιδίως παιδικώ ν, 
Επαναλαμβανόμενον, λόγιον άποδίδον είς 
τρεις άγιους τρεις διαφόρους ιδ ιό τη τα ς .—  
Βαρβάρα βαρΰαρόκεο, ίσως δ ιότι κατά  
τήν γένεσιν τοΰ λογίου τούτου έθεωροΰν- 
το βάρβαροι οί εχοντες πάντοτε τήν  χιόνα 
χάτοικοι τώ ν βορείων χ<ορών, Σάβας σα- 
6 ar0 rsi, διά τής χιόνος εννοείται, ήτις 
τωόντι ομοιάζει με μέγα σάβανον καλύ- 
πτον τήν γήν, "Αϊς Νιχό.Ιας ηαραχόκει, 
διά τής χιόνος καί αυτός.

Τό έτος λοιπόν 1 8 6 3  άπεδείκνυε τό λό
γιον τοΰτο ψευδές.

Αί κορυφαί τής 'Ροδόπης καί τοϋ Αίμου,
ί ΐ  ' ’  > 'C  r  rεςαιρουμενων εκείνων ες ων ουοεποτε η 
χιών εκλείπει, άλλά πάντοτε διαμένει καί 
άπό λευκής είς μέλαιναν μεταβάλλετα ι, 
έσθ οτε δέ καί σκωληκόβροτος καθίστα
τα ι, ήσαν άνευ χιόνος.

Ε πί τέλους ή έμφάνισις αυτής είχε κα
ταντήσει τ ι  δπερ οί άνθρωποι μετά  μ εγ ί
στης άνυπομονησίας προσεδόκων.

Αλλά τήν παραμονήν τώ ν Χριστουγέν
νων δ Θεός ηύδόκησε πλέον νά θεραπεύση 
την άνυπομονησίαν τών άγαθών αυτών άν- 
θρώπων. Γί ί  χιώ ν ήρξατο κα τα π ίπτουσ χ '

θέλουσα δέ, φαίνετα ι, ν’ άναπληρώσ·/) τήν 
μέχρι τή ς ημέρας εκείνης ελλειψίν της, 
Επιπτε κα τά  νιφάδας πυκνοτάτας.

Ούδέν πονοτικώτερον, διά τους πλου
σίους εννοείται, χιόνος πιπτούσης.

’Εάν μέν ήνέ τις ρωμαντικός, λαμβάνει 
άνά χεΐρας μυθιστορίαν τινα  τοΰ περικλυ- 
τοϋ Δουμά, κάθηται πρό τοϋ παραθύρου 
καί άναγινώσκεΓ εάν άπαρέσκωσιν αύτώ 
τά  τοιούτου είδους βιβλία, λαμβάνει άλλον 
τινά  συγγραφέα σπουδαιότερον —  μή πρός 
βάρος τοΰ Δουμά. Εάν δέ ό άνθρωπος 
δ άπολαμβάνων τής ήδονής τα ύ τη ς, τοΰ 
δράν τήν χιόνα π ίπτουσαν, άνήκη είς τό 
ώραϊον ήμισυ τοϋ άνθρο>πίνου γένους, κά- 
θηται πρό τοϋ κλειδοκύμβαλού καί π λ ή τ -  
τουσα διά τώ ν άλαβαστρίνων δακτύ
λων τά  ελεφάντινα τοΰ οργάνου πλήκτρα 
ρίπτει ενίοτε τό  βλέμμα πρός τά  εκτός 
καί τέρπετα ι θεωρούσα τό  μεγαλοπρεπές 
εκείνο θέαμα.

’Αλλ άφοΰ τοσαΰτα  περί τώ ν άλλων 
ήλικιών είπομεν, δ ια τί νά μή όμιλήσωμεν 
καί περί εκείνων αίτινες είδον ήδη πολλούς 
χειμώ νας, ή κάλλιον φέρουσιν αυτούς επί 
τής κεφαλής τω ν, έκυρτώθησαν υπό τοϋ 
γήρως κ α ί τώ ν δποίων ή φαντασία Ιπαυσε 
πλέον διαθερμαινομένη υπό τώ ν ώραίων 
σκηνών τώ ν μυθιστοριών καί τώ ν ενθουσια
στικών ήχων τής μουσικής;

Ο τοιοΰτός, έάν μέν ήνε άνήρ, χόνεται 
εις τ ινα  γωνίαν τοϋ δω ματίου μεμψιμοι- 
ρών κ ατά  τοΰ χειμώνος, τοΰ ψύχους, τής 
υγρασίας, τώ ν ρευματισμών, τής ποδά
γρας . . . .  έάν δέ ηνε γυνή, κάθηται παρά 
τήν Ιστίαν συναθροίζουσα περί Ιαυτήν, ώς 
δρνις τούς νοεσσούς αυτής, τά  μικρά τής 
οίκογενείας καί δ ιη γείτα ι είς αυτά περί 
βρυκολάκων καί καλικαντζάρων ή, έν ελ 
λείψει μικρών, καλεϊ έκ τής γειτονίας τών 
συνομηλίκων τινά  καί μετ αύτής υπολο
γ ίζε ι τ ά  ετη  τώ ν γυναικών τής γειτονίας, 
δμιλεϊ περί τών ένδυμάτων τής μ ιάς, περί 
τής ρινός τής ετέρας, περί τών όδόντων 
τής τρ ίτης . . . .

Σκέπτοντα ι άοά γε οί τοιοΰτοι οτι ά λ 
λοι παγόνουσιν έντος καθύγρων δω ματίω ν, 
ών τ ά  παράθυρα αντί υέλου φράττει χάρ
της έλαιόδευτος;



112 ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Τά θέλγητρα ά π α ντα  τοϋ. χειμώνο-ς, . 
ώς και ανωτέρω εΐπομεν, εΐνε διά τού ; 
•πλουσίους. Θεωρείς εκ τοϋ παραθύρου τάς 
νιφάδας της )^όνος π ιπτούσ ας, άναγινώ - 
σκεις, παίζεις, δ ιότι παρά σοί μορμυρίζει 
μονοτόνως η θερμάστρα μορμυρισμόν πρός 
βν σύ μέν ούδεμίαν δίδεις προσοχήν, άλλ’άν 
τήν στιγμήν εκείνην κατά  τύχην είσέλθη 
ρακένδυτος τ ις  βεβαίως θ άνακράξη, —  
Τι ζέστη εδώ μέσα ! . . .

Δεν περ ιπ α τεϊ; έπί τώ ν γυμνών το.ϋ 
δωματίου σανίδων, άλλ έπι τάπη τος μ α 
λακού και χνοώδου; εν φ βυθίζονται; ου- 
τίος εΐπεϊν, οί πόόες σου και δν ό ρακέν
δυτος εκείνος ούδέ καθ’ ύπνον είδεν.

Σκέπτεσαι οτι τό εσπέρας έν τω  χορω, 
εις 8ν είσαι προσκεκλημένος, θά ΐδ·/;ς το - 
σαύτας ωραιότητας η θά έπιδείξης τους γ υ 
μνούς σου ώμους! . . Α ί! υπάρχουσι καί 
άλλαι τινές έπιδεικνύουσαι ού μόνον τους 
ώμους, άλλά και τάς κνήμας και τά  στή
θη . . .  . Αλλ’ όπόση καί οποία διαφορά 
μεταξύ τών πρώτων καί τών δευτέρων !

Αί μέν έπιόεικνύουσιν αύτού; έκουσίως 
η μάλλον εύαρέστως ή , αν θέλητε, δει- 
κνύουσιν αυτούς όπως λάβωσιν έπ  αύτών, 
καθ 8ν χρόνον εΐσί παραδεδομέναι ήδυπα- 
θώς είς τά ς άγκάλας τών μεθυόντ.ων έρα- 
στών τω ν , φ ιλήματα  πύρινα! .

Αί δέ ενεκα τίνος;
Τ 7jc πτωχείας . !
Α ! ΓΗ οϊκτρά αυτη μάστιξ τής άνθρω- 

πότητος δέν θά έκλειψή; Ιδού ζή τη μ α  
σπουδαιότατον καί ούσιωδέστατον διά τούς 
σοφούς τοϋ κόσμου. Εξαλείψατε, εξαφα
νίσατε τ ή ν  πτω χε ία ν , καί πάραυτα θά ίδητε 
ότι τό μέν άρρεν φΰλον θά παύση παρ.άγον 
κακούργους, τό δέ θήλυ τρε.Ι.Ιάς παρΰένους.

Ομολογοϋμεν ότι δέν είνε αΰτη ή μόνη 
α ιτ ία  ή έξοιθοϋσα πρός τό κακουργεΤν, ό- 
μολογοΰμεν οτι δέν είνε μόνη ή π τω χε ία , 
$ν ομως πάντοτε ούναταί τ ις  νά ονομάση 
προσφυώς μαστρωπόν τώ ν νεανίδων, ή 
εξωθοΰσα τήν γυναίκα πρός τό άμαρτά- 
νειν" διότι υπάρχουσι φύσεις κακαί πρά τ- 
τουσαι τό  κακούργημα ή τό αμάρτημα οχι 
δι άλλο Tt ή δ ιότι ευχαριστούνται π ρ ά τ- 
τουσαι τοϋτο, άλλ αϋται τύχ·$ άγαθ-Tj 
είνε δλ ίγα ι, όλίγισται. Ούδείς εν τούτοις

δύναται νά άρνηθή ότι τά  πλεΐσ τα  κακά, 
έξαιρουμένων περιστάσεων τινων, συμβαί- 
νουσιν ενεκα της π τω χε ία ς. Βεβαίως ού- 
δείς επιθυμεί, ενώ δύναται νά ζή ευδαιμο
νώ; έν τα ϊς άγκάλαΐς τ ή ; οίκογενεία; του, 
νά έκθεση τήν ζωήν του, τήν τιμήν του, 
τήν ελευθερίαν του ' άλλ άλοίμονον, έάν 
άπαξ έξολισθήση προ; τό κακόν . . !  0 4 - 
Οεν έπειτα , οΰδ αϋτά τοΰ Κροίσου τά  
πλούτη όύνανται νά ιόν  κρατήσωσιν . . . .  
Η απληστία  άφ ενός, ή τύψ ι; της συνει- 

δήσεω; άφ ετέρου, ήν όμως νομίζει ότι 
θά κατασιγάση ριπτόμενο; εις νέα κακουο- 
γή μ α τα , καθιστώοιν αύτόν άγριον πολέ
μιον τή ; κοινωνίας έν -/) ζη. Τό δέ τέλος 
τοΰ άνθρώπου αύτοΰ πο ιο ν ;

Η έφ’ όρου ζω ή; άφαίρεσις της προσω
πικής ελευθερίας ή ή ολέθρια καί άτιμος 
έπ ι τή ; άποτροπαίου τοϋ Γιλλοτίνου μ η 
χανής άνάβασις, άλλου κακοϋ ^είρονος 
μιαίνοντος τήν άνθρω πότητα, περί οΰ έν 
άλλη ευκαιρία, καί όπερ χείριστον, ή στέ- 
ρησις τής κοινωνίας ενός άνθρώπου, όστις 
ίσως θά ήδύνατο νά έκτελέση δι αύτήν 
πολλά άγαθά, έάν άπ  άρχής έλάμβανεν 
άλλην διεύθυνσιν έν τω  βίω . . .

Η ρύμη τοΰ λόγου εφερεν η μ α ; μακράν 
τοϋ προκειμένου, πρός 8 ομως δεν λησ,μο- 
νοϋμεν νά έπανέλθωμεν.

Οί κάτοικοι έγερθέντες τήν πρωίαν εί
δαν όλην τήν πεδιάδα καλυπτομένην υπό 
λευκοτάτης σινδόνος' τά  ώχρα των δέν^ 
δρων φύλλα, όσα ό χειμέριος βορρ&ς δέν 
είχε καταρρίψει, καλυπτόμενα υπό χιόνος, 
τάς στέγας τών οικιών, τό  πάν λευκόν.

Οκτώ ημέρας κ α τέπ ιπ τεν  ήσύχως, τό 
δέ βάθος αύτής είχεν ΰπερβή τό άνάστημ* 
άνθρώπου. Τήν εννάτην όμως συνωδεύετο 
υπό βορρά σφοδροτάτου καί κ α τέπ ιπ τε  συ* 
στρεφομένη, ώς σίφων θαλάσσιος.

Ο ,τ ι συμβαίνει έν τα ϊς  έρήμοις τ ή ; 
Αφρική; μέ τήν άμμον, ταύτόν συμβαίνει 

έν το ΐ; πεδιάσι τών βορείων χωρών μέ τήν 
χιόνα. Ο σφοδρό; άνεμος εγείρει καί άνυ- 
ψοΐ αύτήν έκ τ ή ;  γης γεμίζει ταϊς τρν~ 
παις, λέγουσιν οί εγχώριοι' διότι άπασα 
συσσωρεύεται είς μέρη, ένθα ό άνεμος πνέει 
άνευ ορμής ή πληροί τούς έν τ α ι ;  πεδιάσι 
χάνδακας.
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01)αί τώ  δδοιπορούντι τοιαύτην ημέραν! 
καί μάλιστα έάν εχγ) τον άνεμον κ α τά  
^ρόσωπον ! .  . .
- 'Η έκ. τής γής άνυψουμένη χιώ ν συνε- 
νουμένη μετά  της καταπιπτούσης εμπο
δίζει αυτόν του νά βλέπτ, ώστε βαδίζει 
τυφλοϊς όμμασιν' άπόλυσι την συνήθη δδόν 
καλυπτομένην υπ αυτής και βαδίζει ού- 
δεν άλλο βλέπουν η χιόνα , πανταχού 
χιόνα . . . .

Προχωρεί άφιερούμενος είς τόν Θ εόν. . .
Και ενόσω μέν εχει νά άντιπαλαίτρ κατά  

τής χιόνος, υπομονή' άλλά μ ε τ ’ έλίγον 
ίκούει τάς φρικαλέας ώρυγάς τώ ν πεινα
λέων λύκων, οΐτινες το ιαύτας περιστάσεις 
εδρίσκοντες κατέρχονται είς τά ς πεδιάδας 
και μέχρις αυτών τώ ν πυλών τώ ν πόλεων. 
Λύχος την άνεμοζά.Ιητ γυρεύει, λέγουσι.

Τότε δη άρχεται προσευχόμενος υπέρ 
τής σωτηρίας τής ψυχής του. . .

Ακούει μόνον τούς ώρυγμους τώ ν λύ
κων, καί μόνον εξ αυτών δύναται νά κρί- 
νη πόσον άπέχουσιν άπ  αυτού και ποΰ 
εδρίσκονται* δέν παρέρχεται πολύς χρόνος, 
Χαι ίδού διακρίνει έντός τής άελληέσσης 
χιόνος σκιάς τινας και οφθαλμούς σπινθη
ρίζοντας. . . .

Τ ετέλεσται...........

Β \

Ηδη άς μάς άκολουθησωσιν οι άναγνώ- 
5ται έπι τού Αίμου, καίπερ τού ψύχους 
δντος υπερβολικού και τή ς  χιόνος τό  βάθος 
τριών πηχεω ν.

Ε πί τίνος τώ ν κλιτύων τοΰ όρους τού
του κεΐτα ι ή κωμόπολις Καζανλίκιον. Την 
ί  ίανουαρίου 4 8 6 4  η κωμόπολις άπασα 
Vro άνάστατος' σύμπαντες δέ οί κάτοικοι 
Ίσαν συσσωρευμένοι προ τή ς οικίας Ινός 
των πλουσιωτέρων κατοίκων τή ς κω μοπό- 
λεως, τού Ίωάννου Πέτκωφ.
' Οΰτος προ δύο εβδομάδων είχεν άνα- 
Χωρή^ι διά τά  πέριξ χωρία χάριν τώ ν 
Εμπορικών του υποθέσεων' διαρκουσών δέ 
των έπισημων Ιορτών μάτην περιεμένετο 
Οπό τής συζύγου του.

Την Ημέραν όμως έκείνην ίπ π ο ς  τ ις  άνευ 
Αναβάτου έλθών έστη προ τής αΰλείου θύ- 
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ρας χρεμετίζω ν και κροαίνων’ η κυρία Πέτ
κωφ άκούσασα τόν χοεμετισμόν ένόμισεν 
οτι δ σύζυγός της έπανήλθε και εδραμε 
μ ετά  τού διετούς υίοΰ της πρός υποδοχήν 
του είς την θύραν, ενθα εύρε τούς υπηρέ- 
τα ς  έλθόντας προ αυτής και ίσταμένους 
είς τόν ουδόν, ένα δέ έξ αυτών κρατούντα 
τόν 'ίππον.

—  Ποΰ είνε δ σύζυγός μου; ηρώτησεν 
άμέσως αύτούς.

—  Δέν τόν είδομεν, έψιθύρισαν ούτοι.
—  Πώς δέν τόν ε ίδετε; και ήλθε λοι

πόν δ ίπ πο ς  μόνος του ;
—  Ν αί' μόνος του.
—  Μη μοΰ τό  κ ρ ύ π τετε! πού είναι ; 

ανέκραξε μετά  φόβου άμα καί χαρ«ς·
—  Δέν ήξεύρομεν, κυρία. . .
—  Λοιπόν θέλετε νά πα ίζετε  μαζή μου ;
’Ηγνόει τ ί  νά πιστεύσ^' ήλθεν δ σύζυ

γός της καί έκρύβη χάριν άστεΐσμού, :h 
τω όντι δέν έπανήλθε, καί Ιπομένως οί υπη- 
ρέται είχον δίκαιον' άλλ δ ίπ π ο ς ;

’Εκ τής άμφιβολίας ταύτης άπηλλαξεν 
αυτήν δ κρατών τόν ΐππον  οίκέτης δείξας 
αυτή τό  έφίππιον.

ΓΗ κυρία Πέτκωφ άμα ίδοΰσα τούτο 
έξέβαλε κραυγήν καί έπεσε λειπόθυμος είς 
τάς άγκάλας υπηρέτριας τινός. Είόεν έπί 
τοΰ έφιππίου χιόνα ερυθράν έξ α ίματος 
κατερχομένου μέχρι τής κοιλίας τού ί π 
που. ^Ωδηγησαν αΰτην πάραυτα  εις τινα  

' τώ ν θαλάμων τής οικίας.
Μετ’ δλίγον προσήλθε πρός τό συνηθροι- 

σμένον έν τ ϊί δδώ πλήθος καί τ ις  κύριος 
φέρων ενδυμασίαν χειμερινήν καθ δλην 
την σημασίαν τής λέξεως. Εφόρει πίλον 
έκ δέρματος πολυτιμ οτάτου  καλύπτοντος 
τά  ώ τα  καί μέρος τού τραχήλου, μακρόν 
έπενδύτην υπερραμμένον ώσαύτως διά π ο 
λυτίμου δέρματος και καθήκοντα μέχρι 
τώ ν γονάτω ν καί δποδήματα  φθάνοντα 
υπεράνω αύτών. Αμα φθάς'

—  Τί συμβαίνει; ηρώτησεν.
—  Λύκοι, λέγουν, έφαγον τόν κύριον 

Πέτκωφ, είπόν τινες.
—  Τί λέγετε ; . . . είναι βέβαιον; υπέ

λαβε καί συγχρόνως τό πρόσωπόν του οπεο 
πριν ητό πω ς ωχρόν άνελάμβανεν ηδη την 
χροιάν του.

13
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—  Μ άλιστα' βεβα ιότα τον .'
—  Α! τ ί  δυσ τύχημα! πόσον καλός άν

θρωπος ή-ΐο, υπέλαβε. Βεβαίως ή δυστυχής 
σύζυγός του θά Ιχη  ανάγκην παραμυθίας, 
προσέθηκε και ήτοιμάσθη νά είσέλθε) είς 
τήν οικίαν.

’Αλλά πράγμα  τ ι  άκατάληπτον μεν είς 
τούς άλλους, οπερ δμως οΰτος κάλλιστα 
ένόει, έφαίνετο κώλύον αυτόν.

—  Βεβαίως, κύριε" σείς έχετε σχέσεις 
με τήν οικογένειαν τοΰ μακαρίτου- κάμετε 
αυτήν τήν χάριν είς τήν κυρίαν καί π η γα ί
νετε νά τήν παρηγορήσετε ολίγον" τήν 
έπτ,ραν μάλιστα  επάνω λειποθυμημένην —

—  Π ώς; λειπόθυμον ! . . . άνέκραξεν ό 
άγνωστος ώχριών.

—  Καί" επειδή εΐόε τδ  αλογον α ίμ α τω - 
μένον . . .

Η παρότρυνσις τώ ν χωρικών άφ ενός, 
ή εϊδησις τής λειποθυμίας άφ ετέρου άπέ- 
5ωκαν αύτώ το άπολεσθέν θάρρος. Αλλά"

—  Τί νά σάς π ώ , μωρέ πα ιδ ιά , ειπεν δ 
παντοπώ λης τοΰ χωρίου δστις πατρ ίδα  
είχε τήν Ηπειρον, με φαίνεται δ τ ι αυτόν 
τόν άνθρωπον δεν τόν έφαγαν οί λ ύ κ ο ι .. .

Οι λόγοι οϋτοι έκράτησαν τόν άγνω
στον Sv ένόμιζέ τ ις  καθηλωθέντα έπί τοΰ 
εδάφους.

—  Τόσην ώραν συλλογίζομαι, έξηκο- 
λούθησεν δ παντοπώ λης, συλλογίζομαι πώς 
είναι δυνατόν νά φάγουν ενα άνθρωπον οί 
λύκοι καί νά μή φάγουν η ακρωτηριάσουν 
τουλάχιστον το άλογο . . . κα ί δεύτερον, 
τ ί δ ιάβολο! τή  ράχι τοΰ άλογου είχαν γ ιά  
τραπέζι αυτοί οί διαβολόλυκοι καί επάνω 
είς αυτήν έφαγαν . . . ’Επειδή ή σέλλα τοΰ 
αλόγου ήτο δλη α ίμ α τα  . . . Μά τήν αλή
θειαν, κ ά τι άλλο θά συνέβη . . .

. Εκάστη λέξις τοΰ παντοπώ λου ώς 
ζέουσα λάβα διεβίβρωσκε τά  στήθη τοΰ 
αγνώστου.

—  Ωσάν τ ί υποπτεύεις, Μ αστρο-Σΐμο; 
ήρώτησέ τ ις  τών χωρικών.

—  Δεν ήξεύρω, άπήντησεν οϋτος, τό 
πράγμα  δμως ελπίζω  νά φανερωθεί . . ·

Ό  άγνιοστος άκούσας τάς λέξεις τα ύ - 
τα ς  ερρίγησε ρίγος, δπερ δμως ούδενί τών 
παρόντων ένεποίησεν έντύπωσιν" διότι τ ίς  
ίστάμενος έν τώ  μέσω τής δδοΰ καθ’ Sv

χρόνον ή χιώ ν κ α τα π ίπ τε ι συστρεφομένη 
υπο τοΰ βορρά δέν ρ ιγο ΐ;

—  Καλά λέγεις, Μαστρο-ΣΤμο, είπεν 
άλλος τις" πώς έφαγαν τόν άνθρωπον αυ
τόν οί λύκοι, ενώ τό  άλογο δέν έχει ούδέ 
δα γκ α μ α τ ιά ;

—  Βέβαια! υπέλαβεν δ παντοπώ λης ένα- 
βρυνόμενος διά τήν υπό τών άλλων παρα
δοχήν τ ή ;  γνώ μης του.

'θ  άγνω στο; εστοάφη καί εΐδεν αυτόν 
διά βλέμματος δπερ τόν επάγωσε.

—  Καί δέν μοί λέγεις, παρακαλώ , τ ί  
έπαθεν; ήρώτησε μ ε τά  φωνής κάπως ύπο- 
τρεμούσης.

—  Τί έπαθε; καί θέλει ερώ τημα! υπέ
λαβεν δ παντοπώ λης δργισθείς διά τό  αυ- 
θαδες εκείνο βλέμμ α , κάποιος τόν έσκό- 
τιοσε, νά τ ί επαθε ! . .

’Επηκολούθησαν τά ς λέξεις τα ύ τα ς ς-ιγ- 
μαί τινες σιο^πής, καθ ας δ άγνωστος 
έσκέπτετο" πάοαυτα  δρ.ως οί οφθαλμοί του 
έξήστραψαν υπό χαράς.

—  Νά μάθτι;, άθλιε, είπε καθ εαυτόν, 
δτ ι δεν πρέπει νά άποκαλύπτης μυστήρια! 
βεβαίως επραξας τοΰτο άκουσίως, άλλά 
τ ί μέ μ έ λ ε ι; αρκεί οτι το άπεκάλυψας. 
Ε ίτα  δέ δψών τήν φο>νήν"

—  Χ ω ρικοί! εΐπεν, άφοΰ δ άνθρωπος 
οΟτος τοσοΰτον επιμένει είς τήν γνώμην 
του αύτήν, δ τ ι δηλαδή δ φίλος μου έόο- 
λοφονήθη, βεβαίως θά γνωρίζει καί τον 
φονέα του, ίσως μάλ ιστα  είναι αυτός ο 
ίδιος . . . Συλλάβετε καί οδηγήσατε αύτον 
είς τήν φυλακήν, καί εντός <5λίγου πιστεύω 
δτ ι τό πράγμα  θά άποδειχθεί. Εάν τόν 
άφήσετε νά φύγε), θά φανήτε συνένοχοι 
αύτοΰ, καί προσέχετε . . . Εγώ  άναβαίνω 
επάνω διά νά ϊδω πώ ς έχει ή δυστυχής 
κυρία, προσέθηκε καί είσήλθεν είς τήν 
οικίαν.

Γνωρίζουσι βεβαίως οί άναγνώσται 
ημών,—  η αν δέν γνο^ρίζωσιν, άς τό  μ ά - 
θοισι τώ ρα ,— τό μίσος δπερ διατρέφουσιν 
έναντίον άλλήλοιν έν Θράκη και Μακεδο
νία, οί Ελληνες καί οί Βούλγαροι. Ού τοΰ 
παρόντος νομίζομεν να εκθεσωμεν τινα  
τά  α ίτ ια  τοΰ μίσους- τούτου καί τ ίς  τών 
δύο εθνικοτήτων έχει υπέρ αυτής το  
δίκαιον.
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Ό  Μαστρο-Σίμος άνήκων είς τήν προ')-
>?* ϊ «% \ ·> \ >/ *τ ι3V ες αυτών και εχων τον έμφυτον παρ 

ήμΐν τοΐς Ελλησιν εγωισμόν, τοΐς πάν
τοτε έναβρυνομένοις έπ ί ταΤς άρεταΤς τών 
προγόνων, καθήπτετο Ικάσ τοτε τών χο ι- 
ρικών άποκαλών αυτούς βαρβάρους, α μ α 
θείς, νωθρούς, Ιπομένως έμισεϊτο καί υπε- 
βλέπετο υπ αυτών, οΐτινες όμως δέν έδεί- 
κνυον προς αύτδν τήν δυσαρέσκειάν τοιν, 
υπεκρίνοντο δτ ι έξελάμβανον τά ς  προσβο- 
λάς αϋτοΰ ώς αστεϊσμούς, δ ιότι τά  ονό
ματα τώ ν πλείστων έξ αυτών εύρίσκοντο 
είς τδ χατάστιχον τον' επειδή δέ,

δρυο; ·πεσούσν}ς π α ; άνήρ ξυλεύεται,

εύρόντες ήδη ευκαιρίαν έπέπεσον άπαντες 
κατ αυτοΰ και τον άπήγαγον είς τήν φυ
λακήν κραυγάζοντες"

—  Δολοφόνε! . . δολοφόνε! . . μάς έφό- 
νευσας τον καλλίτερον συμπολίτην! άθλιε, 
Γραικύλε . . .

Μάτην ό δυστυχής Μ αστρο-Σΐμος διε- 
μαρτύρετο, μάτην έκραύγαζεν δτι ήδι- 
κειτο" οϋδείς ήν ό άκούων, έρρίφθησαν μ ά 
λιστα κα τ αϋτοϋ καί τινες λίθοι.

—  Αφήσατέ με τουλάχιστον νά κλείσω 
πο παντοπωλεΐόν μου, ίκέτευεν ό δυστυ
χής βλέπουν τήν άμετάτρεπτον αυτών ά- 
ποφασιν νά τον οδηγήσωσιν είς τήν φυ
λακήν.

—  Ο χ ι! ό χ ι ! δολοφόνε ! άνέκοαζον ά 
παντες.

Τοΰτο μάλ ισ τα  έγένετο αφορμή νά δρά- 
μωσι τινες είς τδ  παντοπω λεΐον, δπερ έν 
ροπή οφθαλμού διηρπάγη. ’Εννοείται δτι 
*«ι τδ  φόβητρον τώ ν χωρικών, τό χατά- 
οτι^ον  τοΰ Μ αστρο-Σίμου, έξηφανίσθη.

Οθεν δ ατυχής' ’Ηπειρώτης ώδηγήθη είς 
τήν φυλακήν.

ηοη ισο)ς τ ις  το^ν αναγνοίστων ερωτη- 
f?> τ ι έζήτει έν μέσω Βουλγαρικοΰ χο>ρίου 
Ηπειρώτης παντοπώ λης.
' Η έρώτησις αυτή καίπερ κ ατά  πρώτον 
άλογος φαινομένη, —  και ζητουμεν συγ
γνώμην άπδ τον έροιτήσαντα αναγνώστην, 
—~εινε δμοις τουλάχιστον κατά  τήν -rrspi— 
^τασιν ταύτην δικαία , και διά τοΰτο έν 
ολιγοις άπαντώμεν.

rp' / ,
ίο  περίεργον τοΰτο παρατηρεΐται εν

ToupxCcf, ιδίως ευρωπαϊκή. ’Επισκέφθητι
οία δήποτε χω ρία , εχοντα  οβα, δήποτε παν
τοπ ω λεία , οί κύριοι αυτών, αν όχι δλων, 
τουλάχισ τον  τοΰ ενός ή τώ ν δύο) θά ήνε 
Ηπειρώται. Περιηγήθημεν δλην σχεδόν τήν 

Θράκην, πλεϊσ τα  μέρη τής Μακεδονίας καί 
Βουλγαρίας, καί έν τούτοις δέν ήδυνήθημεν 
νά εύρωμεν χωρίον άνευ τοιούτου. Δ ιη- 
γοΰντα ι μάλιστα  καί τδ  έξης άνέκδοτον, 
δπερ παραθέτομεν προς μείζονα τώ ν λόγων 
μας τούτων πίστωσιν.

^  Λ *\ ' '  7Α γγλος τις παραττιρησας το  φαινομε- 
νον τοΰτο άπεφάσισε, —  πάντοτε οί Α γ
γλοι διαπράττουσι τά ς μεγάλας ανοησίας, 
—  νά άναζητήση πανταχοΰ  ΐνα  ευρ·() Sv 
καί μόνον τουλάχιστον χωρίον, ούτινος ο 
παντοπώ λης νά μή ήνε ’Ηπειρώτης. ’Ε π ι-  
σκεφθείς δλον τδ  ανατολικόν ήμισφαίριον 
καί μή έπ ιτυχώ ν τοΰ σκοποΰ του μετέβη 
καί είς τδ  δυτικόν, άλλά καί εκεί άπέτυ- 
χεν. Εξακολουθών λοιπδν τήν περιήγησίν 
του εφθασεν εις τ ι  χοιρίον έν μ ια  τών 
έσχατιώ ν της ’Αμερικής κείμενον, ενθα ήτο 
βέβαιος δ τ ι δέν θά ύπήρχεν Ηπειρώτης. 
Ε ισέρχεται είς τδ  Sv καί μόνον παντοπο)- 
λεϊον τοΰ χωρίου καί βλέπει χοίλόν τ ινκ  
κύριον περιποιούμενον τούς θαμώνάς του.

—  Τις εΐνε ή πατρίς σου; έρωτδί αυτόν 
άμα είσελθών.

—  ΤΙ Ηπειρος, κύριε, άπα ντα  δ χω λός 
παντοπώ λης άπορών πο>ς διά τήν τοιαύ
την προθυμίαν τοΰ τέκνου τής ξανθής Α λ- 
βίονος.

—  νΑο ! ώ ! άνέκραξεν δ αγαθός Αγ
γλος, σύ χο)λός ών ήλθες έως έόώ, άλλ 
άν δέν ήσο τοιοΰτος, απορώ μά τήν αλή
θειαν ποΰ θά έπήγα ινες!

Δέν θά γελάσωσι, πιστεύομεν, οι άνα- 
γνώ σται ούτε μέ τήν αγαθότητα  τοΰ συγ- 
γραφέως έμβαλόντος είς τήν όιήγησίν του 
έπεισόδιον μή συνδεόμενον μ ετ αυτής, 
ούτε μέ τόν π λά νη τα  βίον τώ ν τέκνων 
τής εύάνδρου ’Ηπείρου" διότι αυτή ή λέξις 
evarSpoc  ήν άπαντες μεταχειριζόμεθα όμ.ι- 
λοΰντες περί αυτής αρκεί νά δικαιολογήστ) 
τά ς  πλάνας τώ ν τέκνο^ν της. Εάν αύται 
δέν ειχον χώραν, δέν θά ήριθμοΰμεν μ ετα 
ξύ τώ ν μεγάλο>ν ευεργετών τοΰ έθνους 
ημών τούς Ζωσιμάδας, Κ απλάνας, Ζάππας



116 ΠΑΡΘΕΝΩΝ

καί την λοιπήν χορείαν τών αοιδίμων 
εκείνων άνδρών.

’Αλλ’ ας έπανέλθωμεν εις τήν διήγησιν.
Ό  άγνο^στος εϊσελθών είς τον θάλαμον 

εύρε τήν κυρίαν κειμένην εκτάδην έπί τίνος 
ανακλίντρου. Ερ&ιτήσας δέ την παριστα- 
μένην υπηρέτριαν τά  περί της κα τα σ τά - 
σεως τής υγείας τής κυρίας Πέτκωφ ποού- 
χώρησε και ελαβεν αυτήν τής χειρός.

Α στραπή  εύχαριστήσεως άκαριαία έφώ- 
τισε το πρόσωπόν του.

—  Εκάμετε πολύ κακά νά μη άφήσετε 
ελεύθερον το  στήθος τ ή ; κυρίας, είπε και 
πάραυτα άπεκάλυψε τύ στήθος της. Ε ΐτα  
στάς και παρατηρησας αύτήν διά βλέμμα
τος μεστοϋ άνοσίου έρωτος εφερε τήν χεϊρα 
επί τής καρδία; τής νεαράς γυναικός.

'Η  κυρία Πέτκωφ, είτε δ ιότι ήσθάνθη 
τήν ψυχοάν αύτοΰ χείρα επί τής καρδία; 
τη ς , είτε διότι ή κατέχουσα αύτήν λειπο- 
θυμία ήρξατο διασκεδαζομένη, ήνέωξε τούς 
Οφθαλμούς και εφερε το βλέμμα πέριζ αύ- 
τή ς ’ ίδοΰσα δέ τον άγνωστον προ «ύτής 
ίστάμενον"

—  Εύχαριστώ , κύριε, έψιθύρισεν.
Οϋτος προσεπάθει νά καθησυχάσω αύτήν

διά λέξεων τινων άορίστων, έφαίνετο κα- 
τεχόμενος ύπο πυρετοΰ, εκ δέ τών οφθαλ
μών του δ ιε /έετο  ούκ οίδά τ ι  ίερόσυλον. 
Ανήγειρε τήν άτυχή  γυναίκα ώσε'ι θέλων 

νά τοποθέτηση αύτήν καλώ ς, —  π ρά γμ α τι 
ομως όπως αίσθανθή τήν πνοήν αύτής δια- 
τρεχουσαν έπι τώ ν παρειών του, ότε ή κυ
ρία Πέτκωφ καταληφθείσα υπο νέας λε ι- 
ποθυμίας κατέπεσεν έπι τοΰ στήθους του.

—  Ο σύζυγός μου. . . . έψιθύρισε, ποΰ 
είνε ο σύζυγό; μου . . .

—  Κυρία, δέν επαθε τ ίπ ο τε  . . .  έψέλι- 
σεν ο άγνω στο; οστις κρατών τήν γυναίκα 
ταύτην είς τάς άγκάλας του ησθάνετο τά  
γόνατά  του καμπτόμενα" μή δυνηθεΐς δ’ 
έπι τέλους νά άντιστή κατέπεσε μ ετ αύ- 
τής έπι τοΰ ανακλίντρου.

Η κεφαλή τής νεαρας γυναικος έκειτο 
άκριβώ; έπι τ ή ; καοδία; του" οϋτος δέ πα~ 
ρετήρει τήν λειπόθυμον ταύτην ύρα ιότη τα , 
τήν καταστάσαν ήδη ώραιοτέραν ενεκα τής 
διαχεομένης κα τά  τήν στιγμήν εκείνην έπί 
τοΰ προσώπου της έλαφράς ώ χρότητος,

μ ε τ ’απληστίας μεγίστης. Μόλις λ επ τά  τινα  
παρήλθον ουτω , καί ή νεαρά γυνή άνεσκιρ- 
τησεν, ώσει εκειτο, ούχ'ι έν τα ϊς άγκάλαις 
φίλου, άλλά τίγρεως. Κατενόησεν ότι οί 
πα λμ ο ί τής καρδίας έφ’ ής έστηρίζετο δέν 
ήσαν παλμοί συμπαθείας καί λύπης, ά λλ ’ 
ίεοοσύλου καί αίσχρας ηδονής.

— Πάλιν αύτος... έψιθύρισε συνερχομένη.
Ο άγνωστος άκούσας τάς λέξεις τα ύ τα ς 

συνέσπασε τά ς οφρΰς.
—  Κυρία... έψέλλισε μετά  τόνου υπεμ - 

φαίνοντος δυσαρέσκειαν.
Η κυρία Πέτκ(οφ μ ε τ’ ολίγον συνήλθεν 

εντελώς. ’Εσκέφθη ότι ούδ’άκουσίως εαυτής 
επρεπε νά δώση είς τον άνθρωπον τοϋτον, 
δν ίσως είχε λ>όγους νά μιση, σ τιγμάς τινας 
ηδονής. Η σκέψις αύτη τήν ήνάγκασε ν 
άναλάβτ) τάς άπολεσθείσας δυνάμει; της.

(ά κ ο λο υ θε ΐ)  Λ . Γ .  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο ΊΤ Λ Ο Σ

Ο Π Ο ΤΑ Μ Ο Σ  Σ Τ Υ Ε

("Α πόσ πα σ ή .x π ερ ιτ ΐγ ^ σ εω ς  τοϋ  Λ . Δ ε λ ί λ λ η .
Tour du rnonde, 1863.)

’Εκείθεν διευθύνθημεν προς τά  παράλια 
τ ή ; Νέκρα; θαλάσσης, κ α ί, πρό τίνος μ ι
κρά; λεκάνης οκτώ ή δέκα μόλις μέτρων 
πλ»ατείας, οφείλω νά ομολογήσω ότι οι 
’Αμερικανοί κάμνουσι συχνήν κατάχρησιν 
τώ ν πομπ&)δών ονομάτων. Μετ ολίγον εΰ- 
οομεν εύρύ ρεΰμα υδατος φράσσον ΐμ ίν  
τήν δίοδον. Ο υπόγειος οϋτος ποταμός 
καλείτα ι Στύξ. ’Αναβαίνω εις τήν χον- 
δοοειδή λέμβον τοϋ Καρών, ό μέλας ναύ
τ η ; μου έχ.φέρει κραυγά; τινας καί οί θόλοι 
άντηχοϋσι μακράν" θά υπέθετέ τ ις  οτι 
ήσαν γόοι ψυχών καταδικ,ασθεισών εις τά  
αιώνια έκεΐνα σκότη. Αι δάδες ήμών έπ ι- 
χέουσι χρώ ματα  ερυθρωπά έπί τώ ν βράχων 
ενώ έπι τοΰ υδατος τ ή ; Στυγος όλου άκτι- 
νοβολοϋντο; ύπό λαμπρών άντανακλάσεων 
φαίνεται γ ιγαντώ δης ή σκιαγραφία τοΰ 
μαύρου. Το παράδοξον έκείνο θέαμα μέ 
έβύθιζεν εις άλλοκότους σκέψεις, δταν τρο
μερός τ ις  κρότος άντήχησεν αίφνης είς το
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σπήλαιον. β ά  ελεγέ τ ις  δ τ ι συνέβαινε γ ε 
νική κατάρρευσις τω ν βράχων. Εν τούτοις 
ήτο παίγνιον τοΰ Μάτ, δστις έδείκνυε τους 
οδόντας του γελών άπο καοδίας. Ενώ εγώ 
βυθισμένος εις τήν εκστασίν μου έλησμό- 
νουν τήν παρουσίαν του, εκείνος άπεβι- 
βάσθη, και κτυπήσας έπανηλειμμένως έπ'ι 
Ινδς υφάσματος έπροξένησε τήν φοβέραν 
εκείνην άντήχησιν ήτις είχε σταματήσει 
τον ροΰν τώ ν σκέψεών μου" δέν ήδυνήθην νά 
δυσαρεστηθώ έναντίον του, καθότι μοι 
έπροξένησεν αϊσθησιν τήν οποίαν έπί πολύ 
δεν θά λησμονήσω.

Μετά ήμισείας ώρας πλοΰν άπεβιβάσθη- 
μεν καί έπατήσαμεν έπί άμμου λ επ τή ς , 
σχηματιζούσης τί) βάθος τοΰ ποταμού έν 
ώρα παλίρροιας. Διακρίνονται έντελώς τά  
αναμφισβήτητα ίχνη  τών διαφόρων στρω 
μάτων τη ς . ’ΐδού μακρύτερον μικρά πηγή 
θειούχος, έπειτα  ή περιοχή τοΰ Κλεβε- 
λάνδ, τής οποίας αί πλευραί φαίνονται 
κεκαλυμμέναι υπο θελκτικών άνθέοιν λε- 
πτοφυεστάτης έντελείας. Η παρατήρησις 
αυτη έγένετο παρ’ δλων, καί αυτών ακό
μη τών μάλλον πεζών περιηγητών. II π ε 
ριοχή εκείν>) καταλήγει εις τήν αίθουσαν

Ποταμός τής Στνγος.

τοΰ χοροΰ, μέ τά  χιονώδη τε ίχη  της" τδ 
στιλπνόν έπίχρισμα το όποιον τά  περικα
λύπτει είναι τω όντι χιονώδους λευκότητος. 
Οόοί άλλοτε εΰρεΐαι άλλοτε στεναί, ήνω- 

μεναι ή απόκρημνοι, μάς όδηγοΰσιν εκεί- 
θεν πρός τά  Βραχώδη ό'ρη, δπου πρέπει τις 
να άναρριχάται άκαταπαύστο>ς μέγιστα  
τμ ή μ α τα  βράχων άποσπασθέντα έκ ίο υ  
δόλου. Διά μέσου τώ ν άνωμαλιών των καί 
τών ευρειών ρωγμών τω ν, αιτινες φαίνον
τα ι μαρτυροΰσαι άλλας σημαντικωτέρας 
καταρρεύσεις, φθάνει τ ις  τέλος εις το σπή- 
λαιον τώ ν νυμφών, δπου, έξ δλων τώ ν με

ρών, οι έν ε’ιδει ς-ηλίσκων υψούμενοι ς-αλα- 
κ τ ϊτα ι σχηματίζουσι κομψάς άψίδας θέας 
αληθώς μαγικής. Ες δλων τών πλευρών 
άποστάζει τ ο  ύδωρ" ές δλων τών μερών 
ακούει τ ις  π ιπτούσας τάς σταγόνας τών 
οποίων ή ίχη ρ ά  πτώ σις αντηχεί είς τά  
σκοτεινά έκεινα καταφύγια . Είς το βάθος 
μάλ ιστα  τής αιθούσης βλέπει τ ις  σύμπλεγ
μ α  άπομιμούμενον τήν κορυφήν υπερμεγέ- 
θους φοίνικος. Οι χαριέντως κλίνοντες κ λ ά 
δοι φαίνονται έγγεγλυμμένοι έπί τμ ή μ α 
τος ανατολικού άλαβάστρου. Είς τήν κο
ρυφήν τοΰ χαρίεντος έκείνου συνόλου,
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άναθρώσκει π η γή , δημιουργός προαιώνιος 
ολων έκείνων τώ ν τιτανω δώ ν αντικειμέ
νων, α τινα  άστράπτουσιν- εις την λάμψιν 
τώ ν δο^δών μας. Το φώς περιστρεφόμενον 
έν το ΐς κενοΐς το ϊς άφεθεΐσι μεταξύ τών 
στάσιμων έκείνων σ χημάτω ν, άναόεικνύει 
ολην αύτών τήν διαφάνειαν.

Τό σπήλαιον τώ ν Νυμφών, κείμενον εις 
μ ίαν έκ τών έσχατιών τοϋ υπογείου, ευρί- 
σκεται \ 6 χιλ ιόμετρα μακράν τής εισόδου.

Μετά νευρικής ανυπομονησίας έπέστρεψα 
εις το υπόγειον" είχον διέλθει δέκα ώρας 
εις τά  μέρη έκεΐνα καί είχον ανάγκην νά 
έπανίδω το φώς και τον ουρανόν.

"Οταν έπάτησα έπί τοϋ εδάφους, τό 
φώς καί τά  περίχωρα με έφάνησαν πλήρη 
αγνώστου τίνος θέλγητρου δφειλομένου ϊσως 
έν μέρει εις την άντίθεσιν τοϋ έρέβους έν 
μέσω τοϋ οποίου ε ίχα  διέλθει ολόκληρον 
την Ημέραν. ’Αλλ ήτο τω όντι ώραιοτάτη 
εσπέρα. Ο κυανοϋς ουρανός ήτο καθαρός. 
Η αύρα, πλήρης αρωμάτων, ετρεχεν έπί 

γης ώς θωπεία. 'Υ πό τά  φυλλώ ματα 
τ ά  μικρά πτη νά  έκελάδουν γλυκύ τα τα , 
κα ί νέφη έντόμων έστροβιλίζοντο καί έχό- 
ρευον είς τά ς  ακτίνας τοϋ δύοντος ήλιου. 
Πρός τό μέρος έκεΐνο τά  μεγάλα δάση έξε- 
τείλισσον τά  πράσινα μεγαλοπρεπή παρα- 
π ετά σ μ α τά  τω ν μέχρι τών ωραίων οχθών 
τοϋ Ο χίου, ένώ πρός άνατολάς καί πρός 
νότον, αί κορυφαί τω ν έταλαντεύοντο ά 
νωθεν τώ ν έλαφρώς κλινουσώνκατωφερειών 
τής πεδιάδος. ’Επί έκάστου άδένδρου μέ
ρους ώρθοϋτο λευκός οΤκος. Πέριξ τώ ν οΐ- 
κων τά  δένδρα τώ ν κήπων έκλινον πρός 
την γην τούς βεβαρημένους υπό καρπών 
κλάδους τω ν ' νωχελώς πλαγιασμένα έπί 
τοϋ πυκνοϋ χόρτου, τά  ποίμνια  έμηουκώντο' 
βραόέως, ήσυχα καί αναπαυόμενα, ώς έάν 
έγεύθησαν καί αυτά τώ ν καλλονών τής 
σκηνής τής οποίας άπετέλουν μέρος, καί 
ο άγρονόμος, θεωρών πά ντα  τα ϋ τα  έφαί- 
νετο ώσεί έκστατικός πρό τών άνεξαντλή- 
των θησαυρών τή ς φύσεως . . .  Ω! δ ια τ ί 
η ειδεχθής κηλίς τής ανθρώπινης δουλείας 
έςετείνετο έπί τοϋ άνθρώπου έκείνου καί 
τοϋ παραδείσου τ ο υ ; . . .

Ε Ν  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
ΔΙ ΗΓΗΜΑ

11! ή άλτ,θώς άγα·πήσαβ·α χα οδία
οΰίέτΐοτε λησμονεί, άλλ’ ά γ α π4  
ακόμη ΐΐΐστή  μέχρι τέλους’ χαβώς τά 
άνθος τοΰ ήλιου, όταν ό Θ ίός του 
S'Jr, ,  στρέφει «ρός αύτόν τί, αύτό 
βλέμμα με(Γ ού Ι'/α ιρέτκχε τήν 
ανατολήν του.

ΘΙίΜΑΣ ΜΟΓΡ

I

''Ητο νύξ σεπτεμβρίου, χλ ιαρά , βαλσα- 
μώ δης, άστερόεσσα, νύξ έκ τών συνήθων 
τοϋ ωραίου ούρανοϋ τής Ιταλίας. Η σε
λήνη όέν ελαμπεν έπί τοϋ στερεώματος, 
αλλά βλέπων τ ις  τήν φωτεινήν διαύγειαν 
τοϋ αίθέοος θά ένόμιζεν οτι ο ήλιος μ α - 
κρυνόμενος είχε λησμονήσει φαιδράς τινας 
ακτίνας, θελκτικάς τινας άνταυγείας είς 
τούς μαγικούς κήπους τοϋ ΠρατοΛίγου 
τής βασιλικής ταύτης έπαύλεως τώ ν Μεδί- 
κων, τοϋ μαργαρίτου τούτου τώ ν Απεννί- 
νων, τοϋ θαύματος τούτου τής φύσεως καί 
τής τέχνης, τό  δποϊον δ Ερο>ς τοΰ βασιλεύον
τος δουκός τής Φλωρεντίας είχε καθωραίσει 
διά παραδείσων, διά κρηνών, διά σκιάδων, 
διά σκοτεινών σπηλαίων καί ήρέμων λιμνών.

Αί αυραι είχον άποκοιμηθή'— τό φύλ
λω μα ήτο ακ ίνητον '— ή σιωπή τών μερών 
εκείνων τοσοΰτον ήτο βαθεία, ώστε ήδύ- 
νατό τις νά μετρήση τούς παλμούς τής 
καοδίας αγνώστου τινός, οστις, περιτετυ- 
λιγμένος έντός μέλανος μανδύου, με κε
φαλήν κρυπτομένην υπό πλατύν αχύρινον 
π ϊλον, άνεπαύετο ού ιω  είς τούς πόύας 
αγάλματος τοϋ Πανός ένώ ιτέα  κλαίουσα 
έξέτεινε πρό αύτοΰ τόν πέπλον τώ ν μ α 
κρών καί έπί τής χλόης συρομένων κλάδων 
της. ΙΙοϊος ήτο δ ξένος έκεΐνος;— Ποία μυ- 
ς-ηριώδης χειρ ειχεν ανοίξει α ύ τώ τά ς  θύρας 
τών μυστικών έχ.είνων διαμονητηρίων, είς 
τοσοΰτον προκεχωρημένην ώραν καί μέηλην 
τήν αύστηράν έπαγρύπνησιν τών φυλάκων;

Ό  Εύγένιος 'Ρ ά γη ς , δευτερότοκος υίός 
εύγενοΰς και πλούσιας οίκογενείας τής Γε- 
νούης, είχε λάβει παρά τής φύσεως πυρί" 
νην καρόίαν, ποιητικήν ψυχήν, ίσχυράν 
διάνοιαν. Εις άλλην εποχήν, είς εποχήν 
καθ’ ην ό ροόόχρους σταυρός έβασίλευεν
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έπί τών θαλασσών, καθ’ ·?|ν έκ. δυσμών προς 
άνατολάς αντηχεί ένδοξον καί φοβερόν τό 
ονομα τής πατρίόος του, θά ήτο ήρώς ώς 
οί πατέρες του, τά  δέ προτερήματα του 
καί ή άνδρία του θά τον υψουν εις τον 
'πρώτον βαθμόν. Αλλά κατά  τους χρόνους 
καθ’ ους έγεννήθη δε/ εμενε πλέον τ ίπ ο τε  
άλλο είς τήν Γενούην είμή το λαμπρόν 
παρελθόν αυτής καί ή στείρα άνάμνησις 
έχλελιπότος μεγαλείου.

'Η  γενναία ψυχή τοΰ 'Ράγη  δυσανασχε
τούσα διά τήν απραξίαν καί τήν άδοξίαν 
έκείνην, έζήτησε νά οιαχύση τήν ενεργη
τικ ό τη τα  αύτής έν τώ  ήνεωγμένί») σταδίο) 
τής Φαντασίας, έν τοϊς άπεράντοις πεδίοις 
τών μουσών καί τώ ν τεχνώ ν’ ό Ευγένιος 
ήτο ζωγράφος καί ποιητής.

Ε ίχε  ψάλει είς το  Κ απιτώλιον το  με- 
γαλεϊον καί τήν πτώ σιν τής αύτοκρατο- 
ρίας τοΰ κόσμου, καί τά ς ένδοξους αΰρας 
τάς θωπευσάσας τάς δάφνας δι ών έστέ- 
φθη ο Πετράρχης. Το στήθος του εκαιεν 
έκ τής θείας εκείνης φλογός 6φ ής κ α τη - 
ναλώθη ό ρ-έγας Μ ιχαηλάγγελος καί δ 
θείος 'Ραφαήλ. Ολόκληρος ή 'Ρώμη είχε 
χειροκροτήσει τάς εύγενεις έμπνεύσεις τοΰ 
Γενουηνσίου" τό δέ μέτωπον τοΰ νεαροΰ 
καλλιτέχνου καί ή ξανθή εικοσαετής κόμη 
του ήσαν ήδη φωτισμένα υπό τοΰ άκτινο- 
βόλου έκείνου στεφάνου τόν όποιον ό ούρα- 
νός έπιφυλάσσει είς τήν μεγαλοφυ'ίαν.

Τοΰτο δέ διότι ή φύσις είχεν άποκαλυ- 
φθή είς τον Ράγην έν όλη αύτής τη  γυ - 
μνότητι καί τη  άρχετύπω  καλλονή. Τόν 
είχε μυήσει είς όλα αύτής τά  μυστήρια' 
τώ  έδίδαξεν ολας αύτής τά ς αρμονίας καί 
την φρικίασιν τών κυμάτων τώ ν θωπευο- 
μενων υπό τής σελήνης ή υπό τοΰ ανέμου 
εις τάς οχθας τοΰ Παυσίλυπου ή τοΰ Μερ- 
γελίνα' καί τά ς  άστραπάς τώ ν έξωργισμέ- 
νων ήφαιστίων' καί τά  παράπονα τώ ν δα- 
βών τών μαστιζομένων υπό τής θυέλλης' 
καί τήν θλιβερότητα τώ ν δρέων υπό τόν 
νεφελώδη μανδύαν τω ν ' καί τήν  χαράν 
τών κοιλάδο>ν τών άγαπωμένων υπό τοΰ 
ηλίου καί πεπληρωμένων έκ τοΰ θυμιάρ,α- 
τος τών άνθέοιν. ’Αλλ’ ή γραφίς έπρόδιδε 
τας εμπνεύσεις τοΰ καλλιτέχνου ' άλλ’ ή 
μελωδία τής ’Ιταλικής γλώσσης δέν άπε-

κρίνετο είς τήν μελ&)δίαν τώ ν άρρ,ονιών 
τής έξάλλου ψυχής ταυ ' άλλ’ ή τέχνη  
ή π ά τα  τ ά  φλογερά καί τα χέα  όρμήματα 
τής διανοίας του, ό δέ Εύγένιος ήσθάνετο 
έν εαυτώ ώσεί έπιθυμίαν τήν όποιαν δέν 
ήδύνατο νά ικανοποίηση, ώσεί διάστημα 
τό όποιον ήθελε νά όπερπηδήση, σκοπόν 
τ ιν α  άβέβαιον άλλά ποθούμενον τόν οποίον 
τώ  εμενε νά φθάση* καί έν τη  όυσθύμω ανη
συχία του ότέ μέν τόν.εθλιβε τό  παρελ
θόν, ότέ δέ τόν ' έδέσμευε τό. παρόν, καί 
άλλοτε τό μέλλον έκρύπτετο άπό τά  βλέμ
μ α τά  του.

Μεθυσκόμενος υπό τής μυστηριώδους 
εκείνη; μ ελα γχο λ ία ς-τή ν  όποιαν ή ειμαρ
μένη έδώρησε· τή  μεγαλοφυ'ία, εκλαυσεν 
έπί τοΰ τάφου τοΰ Οβιδίου, έπ ί τοΰ μαρ
μάρου τοΰ . Αάντου είς Ραβένναν, είς τό  
φρούριον τοΰ Βωρεγάρ, είς τήν ειρκτήν 
τής Αγίας Αννης' περιεπλανήθη έπί πολύ 
είς όλους τους τόπους τους καθιερωθέντας 
διά τ ινα  υψηλήν ιδ ιό τη τα , τους άπαθανα- 
τισθέντας διά  τίνος μεγάλης ιστορίας. Μέ 
καρδίαν άσθενή καί πνεύμα πάσχον, πλου- 
τών υπό άνεξαντλήτου θησαυρού εύγενών 
άναμνήσεοί.ν, εφθασε τέλος είς Φλωρεντίαν, 
καί δέν έβράδυνε νά θελχθη ύφ όλων τών 
καλλονών, νά έμφορηθη ύφ όλης τή ς  δό
ξης τή ς διάσημου τα ύ τη ς πόλεως.

II

"Ημέραν τ ινά , άφοΰ έπί μακρόν διέτρε- 
ξε τό Πρατολϊνον, υπό τήν σκιάν τώ ν δέν
δρων, ρ.έ τόν ψίθυρον τώ ν ύδάτων, μεταςύ  
τής εύωδίας τώ ν άνθούντων λειμώνων, 
έσχεδίασε τό Απεννϊνον, τόν υπερμεγέθη 
τοΰτον κολοσσόν τόν καθήμεναν έν ρ.έσω 
άπεράντο)ν πεδιάδων τών οποίων φαίνεται 
βασιλεύς αύστηρός, μεγαλοπρεπής, άκίνη- 
τος, γ ίγα ς μεταβληθείς είς βράχον υπό 
τής κεφαλής τής Μεδούσης έν σ τιγμ ή  ιδιο
τροπίας τοΰ Περσέως. Περαιώσας τήν έρ- 
γασίαν του ήρχισε νά θαυμάζη τό  μάρμα- 
ρον κρήνης τίνος, νύμφην λικνιζορ,ένην 
έντος κογχύλης χαριέσσης, λευκήν ώς 
τόν κύκνον τής Λήδας, συστρέφουσαν διά 
τών λεπτοφυών δακτύλων της τά  ύγρά 
ρ,αλλία της καί όμοιάζ.ουσαν μέ τήν Αφρο-
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δίτην  άναδυομένην εκ τοΰ άαροΰ της θα
λάσσης' ή το ιμάζετο  ήδη νά σκιαγραφήσει 
τ /jv Θελκτικήν εκείνην σύνθεσιν, οταν αί
φνης παρουσιάσθη είς τ ά  βλέμματά  του, 
υπό τινα  συστάδα πλατάνω ν, γυνή τις 
περικεκαλυμμένη έντος μετάξινου μαν- 
όύου καί το  πρόσωπον έχουσα κεκρυμμέ- 
νον υπο πέπλον επίσης διαφανή ώς τούς 
διαφανείς εκείνους ατμούς τούς κρύπτοντας 
ένίοτε τον άργυροΰν δίσκον άστοου.

Εβάδιζε βραδέως μέ οφθαλμούς τ ε τ α -  
πεινωμένους, όλη μελαγχολική , ολη σκε
π τ ικ ή , άλλ ώραία έν τούτοις, κομψή καί 
ελαφρά ώς δ άήρ. Τοιαύτην οΐαν π λ ά τ -  
τουσι τά  χρυσά όνειρα τοΰ ποιητοΰ, μορφή 
η τ ις  καθιστα  ώραΐα τά  όνειρα, είκών, τ ύ 
πος μη δπάρχων είμή είς τούς ρεμβασμούς 
καρδίας το  πρώτον άγαπώσης.

Ο Ευγένιος έκτος έαυτοΰ έμενεν άπερ- 
ροφημένος είς την θεωρίαν τοΰ ουρανίου 
εκείνου δράματος. ’Ε π ί πολύ την Ακολού
θησε διά τώ ν έφθαλμών διά μέσου τών 
σκοτεινών ανωμαλιών δενδροστοιχίας δπύ 
την δποίαν έβυθίζετο, καί οταν ή γλυκεία  
εκείνη οπτασία  έξηφανίσθη έν τη  άπο- 
στάσει, έμεινε πεπηγώ ς, ακίνητος ώς άν
θρωπος στερηθείς αίφνιδίως της δράσεώς 
του. Καταμαγευθείς έσπευσεν έπί τώ ν 
ιχνών τή ς λατρευτής φυγάδος- άλλ’ είς 
μάτην διέτρεξεν όλον το  δάσος, είς μάτην 
τήν  έζήτησεν έντος τών σκοτεινοτέρων λα 
βυρίνθων, έντος τώ ν μυστηριωδεστέρων 
σπηλαίων, έντος τώ ν άποκρυφοτέρων κ α τα 
φυγίων' οϋδαμοΰ τήν άνεΰρεν.

Επανήλθεν είς Πρατολΐνον τήν έποαέ- 
νην ημέραν, τήν μεθαύριον, ολόκληρον έβδο- 
μάδα. Η ώραία άγνωστος δέν έπανήρχετο 
πλέον υπο τήν  σκιάδα τών πλατάνω ν. ΓΗ 
δενδροστοιχία ήτο πάντοτε έρημος, καί 
ώς αυτή , είς τούς δφθαλμούς τοΰ Ευγενίου, 
ολος δ κήπος ήτο έρημία, δλη ή φύσις 
φρίκη καί έγκατάλειψ ις.

Μήπως ήτο φαντασία τής καρδίας μου; 
έλεγεν δ νεανίας καθ’ έαυτύν, ή Sv πραγ
ματικόν παρουσιασθέν πο&ς στιγμήν είς 
τ ά  βλέμμ ατά  μου διά νά έξαφανισθ^ διά 
π α ντό ς; Ητο άγγελος καταβάς'" έπ ί τής 
γης διά νά μοί φέρη τήν  π ίστιν  τοΰ οϋρα- 
νοΰ, ή μόνον θνητόν πλάσμα οπερ μοί

άπεκάλυψεν ή μοίρα, το  ήμισυ έμοΰ οπερ 
οφείλω νά ζητώ  άκαταπαύστω ς καί νά 
μή έπανευρίσκω πλέον; Π&ν ο ,τ ι εϊδον 
ώραιότερον, ποιητικώ τερον, μεθυστικώ τε- 
ρον έν τοΐς θαυμασίοις τή ς φύσεως συνή- 
νω ται έν σοί! Η φαντασία μου ούδέν δύ- 
νατα ι νά συλλάβη έ ν ' τώ  κόσμω ώραΐον, 
ποιητικον, μεθυστικόν, μή περιβαλλόμενον 
τήν ουράνιον μορφήν σου. Δ ιατί λοιπον 
ήφανίσθης άπο τούς πόθους μου; δ ια τ ί νά 
μή επιφανή,ς καί πάλιν οπως μέ παρηγό
ρησές διά μιας λέξε(ος, όπως μέ κ ατασ τή 
σεις ευτυχή δι ένος βλέμμ ατος; Παρά σοΰ, 
παρά σοΰ μόνης έξαρτατα ι είς το έξής ή 
ζωή μου, προς σέ, προς σέ μόνην ή ψυχή 
μου ά κ α τα μ α χή τω ς σύρεται ώς προς τήν 
μόνην καί άναγκαίαν τη  υπάρξει μου 
σφαίραν.

’Εν τούτοις δ ερωτευμένος Ευγένιος δ ι- 
ήρχετο τά ς  ήμέρας δλοκλήρους πλανώ με- 
νος περί τήν κρήνην, στρέφων καί άναστρέ- 
φων έν τώ  πνεύματί του τήν προσφιλή 
σκέψιν του, τρέφων, συνδαυλίζων τήν φλόγα 
του, στενάζων καί δδυρόμενος πά ντοτε .

Δέν έγκατέλιπε τούς προσφιλείς έκεί- 
νους τόπους είμή έπερχομένης τής νυκτος, 
οτε οί φύλακες τοΰ Πρατολίνου, θέλοντες 
νά κλείσωσί τάς θύρας, τον άπέσπων έκ 
τής μελαγχολίας του. Ο δυστυχής έλη- 
σμόνησε πλέον τά ς  γραφίδας του. Δι αυ
τόν ή ζωγραφική δέν είχε πλέον θέλγητρα. 
Είς μάτην δ ήλιος έπλημμύριζε διά τοΰ 
θερμοΰ φωτός του τάς μαγευτικω τέρας τ ο 
ποθεσίας' είς μάτην ή φύσις έξετείλισσεν 
ένώπιόν του τήν μαγικήν πολυτέλειαν τών 
γοητευτικώ ν μερών τη ς . Οϋδέν ήδύνατο 
νά τον άποσπάση τοΰ έρωτός του' μόνη ή 
ποίησις είχεν άκόμη ολίγα παροδικά θέλ
γητρα  διά τον άποτεθαρρημένον καλλι
τέχνην. Μέ κιθάραν είς τήν χεΐρα, ήνονεν 
ένίοτε τήν φωνήν του μέ τήν τοΰ οργάνου 
τούτου' καί οι σ τίχο ι ερρεον έκ τώ ν y ει
λεών του, θλιβεροί ώς ή καρδία του, περι
παθείς, φλογεροί. Πυρίνη ποίησις τήν δ
ποίαν δέν δύναται νά υπαγόρευση ή μ εγα - 
λοφυία, κα ί τήν δποίαν μόνον δ έρως 
έμπνέει* ουράνια άσ ματα  ουδέποτε άκου- 
σθέντα παρ’ άλλου στόματος ή τοΰ εδσε- 
βοΰς έραστοΰ τής λαύρας.
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'Εσπέραν τινά  τέλος, ένώ βραδύς και 
σκεπτικός έξήρχετο τοϋ κήπου, παρετή - 
ρησε γυναίκα άκολουθοΰσαν αύτόν μυσ τη- 
ριωδώς" δέν ήτο ή παρ’ αύτοΰ άγαπωμένη" 
Λεν ήτο ή αγγελική  αύτής μορφή ούδέ 
τό πλήρες χάριτος καί ήδυπαθείας βάδι
σμά της.

Καί έν τούτοις εις τήν θέαν της δ Εύ- 
γένιος ιρσθάνθη τήν καρδίαν του σκιρτώ- 
σαν έκ παραδόξου ποοαισθήσεως λεγούσης 
αύτώ ο τι ή άγνωστος έκείνη έκράτει τήν 
π λά σ τιγγα  τοΰ πεπρωμένου του. Δέν ή π α - 
τάτο. Μόλις έφθασεν υπό συστάδα μύρτων 
και κυπαρίσσων, σκοτεινών είσέτι υπό τοΰ 
πυκνοΰ φυλλώματος πλατειώ ν φιλυρών, 
και τό μυστηριώδες 3ν εύρέθη αίφνης είς 
τό πλευρόν του καί τόν έσταμάτησε. Μέ 
τόν δάκτυλον έπί τών χειλέων, τ φ  έκαμε 
σημεΐον νά σιωπήσ·/) καί τώ  έθεσε κρυφίως 
γραμρ,άτιον είς τήν χειρ α. Τό γραμμάτιον 
περιείχε τάς εξής λέξεις: «Τό μεσονύκτιον, 
υπό τόν το ίχον  τοΰ κήπου τόν πρός άνα
τολάς, πλησίον φράκτου στενοΰ τόν οποίον 
σκιάζουσι δύο γηραιαί κυπάρισσοι . . .  έρως 
καί έχεμύθεια. »

Δέν υπάρχει έκφρασις ικανή νά παρα- 
στήση τήν χαράν τοΰ νεαροΰ καλλιτέχνου" 
Ιδραμεν είς τόν προσδιορισθέντα τόπον" ή 
σιωπηλή μεσάζουσα τόν ώδήγησε σιωπη- 
ρώς διά τώ ν περιστροφών τοΰ Πρα-ολίνου 
^ρος τό μονήρες έκεΐνο μέρος οπού τόν εύ- 
ρομεν κα τά  τήν έναρξιν ΐή ς  ιστορίας μας" 
*αί άφοΰ διά νευμάτων τώ  παρέστησεν 
οτι ώφειλε νά περιμένγ] άκίνητος καί σιω
πηλός, έγινεν άφαντος είς το βάθος τών 
οασών.

III

Ελαφρά ώς συλφίς, απρόοπτος ώς πνεΰ- 
ί*·* ερχόμενον έν τ φ  κόσμς> τών ζώντων 
οι* νά έπισκεφθή φίλον έπιζήσαντα, ή ώ - 
ραια άγνωστος ένεφανίσθη αίφνης μεταξύ 
°υο ιτεών καί έστη όρθια, άκίνητος ώς τό 
άγαλμα πρό τώ ν ποδών τοΰ οποίου έκά- 
®<ΐτο 5 Εύγένιος. Είς τήν έμφάνισιν τα ύ - 
τ ^ν, ό καλλιτέχνης ήγέρθη μέ πάλλουσαν 
Καρδίαν καί έτεινε τά ς ηνωμένας καί ίκε- 
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τευούσας χεϊράς του πρός τήν παρήγορον 
έκείνην θεότητα τήν οποίαν έπεκαλέσθη ή 
μακρά θλίψις του, μή εύρίσκων είμή τό  
κίνημα έκεΐνο διά νά έκφράσ·/) τά  ά φ ατα  
αισθήματα άτινα  ταράττουσι πασαν καρ
δίαν κατεχομένην υπό έκπλήξεως, εύδαι- 
μονίας καί έρωτος.

Αφωνος καί έκστατικός τήν έθεο>ρει 
χωρίς ούτε νά σκεφθ^ νά τίί άποτείν·/) τόν 
λόγον. Προσιτή ή άγνωστος, έλυσε τήν  σι
ωπήν, άλλά διά φωνής γλυκείας, αναπο
φασίστου καί τρεμούσης, ώς ή φωνή άρπης 
θιγομένης ύπό δειλής χειρός.

« Εύγένιε, είπε, τό διάβημά μου πρέπει 
νά σας απόδειξη οτι αί ψυχαί μας συνεν- 
νοήθησαν . . . έ τ ι μάλλον . . .  οτι ή καρ
δία μου παραδίδεταο, προσφέρεται άνεπ ι- 
στρεπτεί είς τήν καρδίαν σ ας! Ω ! μή μέ 
ά π α τα τε  ! ή έμπιστοσύνη μου άς μή μ ε τ α -  
βληθϊί είς τύφλωσιν ! . . . ' θ  έρως είς §ν 
ένδίδομεν δύναται νά μας άπολέσϊ] άμφο- 
τέρουςί . . .  άμφοτέρους, άκούετε; . . . »

Καί παρατηροΰσα τήν ταραχήν τοΰ νε- 
ανίου, έστηρίχθη καί αύτή έπί τοΰ Αγάλ
ματος καί έσπευσε νά προσθέσ·/)"

« Ακούσατέ με χωρίς νά μέ διακόψετε" 
αί σ τ ιγμ α ί αύται είναι πολύτιμοι καί έπ ί-  
σ η μ ο ι! . . . Γάγη ! σας γνω ρίζω ! . . . σάς 
γνωρίζω άπό τής ημέρας καθ’ ί,ν συνηντή- 
θημεν υπό τά ς  πλατάνους . . . καθ ήν μ α 
τ αίως προσεπαθήσατε νά ακολουθήσετε τ ά  
ίχνη μ ο υ ! . . . ήξεύοω τούς στίχους σας ! 
ήζεύρω τούς πόθους σ α ς! ήξεύρω τόν έρωτα 
τόν όποιον σας ένέπνευσα ! Ω ε ύ τυ χ ία ! ο 
έρως ούτος τοΰ όποιου τήν εικόνα τοσάκις 
είχε θωπεύσει ή καρδία μ ο υ! οστις τοσοΰ- 
τον χρόνον υπήρξε τό  δνειρον τώ ν νυκτών 
μου, ή έπιθυμία τώ ν ημερών μου! ό έρως 
ούτος, τό  εϊδωλον τών σκέψεων μου, δπερ 
δέν ή λπ ιζα  π ο τέ  νά πραγρ.ατοποιηθή! . . . 
Αφ ής ώρας σας είδον, ένόησα οτι έμελλε 

νά ύπάρξν) δι’ υμάς καί δι’ υμ ώ ν! . . . 
Τότε προσεκολλήθην έ γ ύ  αύτή είς τά  βή
μ α τά  σας" ήρεύνησα, έσπούδασα έν κρυπτοί 
τάς έργασίας σας, τόν βίον σας, τήν ψυ
χήν σας ! Μία είσέτι άπόδειξις τοΰ ερωτός 
σας μέ ήτο άναγκαία , άπόδειξις δύσκολος 
μέν αληθώς, ά λ λ  ούχ ήττον άπεφάσισα νά 
σας τήν ζητήσω ! . . .  'Ρ ά γη , ή έπιθυμία νά

1G
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τήν έπ ιτύχω  με φέρει σήμερον ενώπιον 
σας!»

Εσιώπησεν- δ Ευγένιος έφρικία άκούων 
τους τοσοΰτον γλυκείς και τοσοΰτον σο
βαρούς εκείνους λόγους- το στήθος τοΰ 
καλλιτέχνου επαλλεν ύπο άπεριγοάπτου 
αισθήματος, υπο άφατου συγκινησεως.
, ί ϊ  ϊ  t ’ < . \ ΟΙ Γ« Αποοειςιν ! . .  . » ανεφωνησε και ολη η 
ψυχή του ύπήρχεν εις τήν άναφώνησιν ταύ
την ' η φωνή του εξέφραζε τήν π ίστιν , την 
εμπιστοσύνην τής καρδίας του, την τ ε 
λείαν παράδοσίν του εις τον κατέχοντα  
τήν καρδίαν του έρωτα, τήν θυσίαν όλου 
τοΰ έαυτοΰ του. « Α πόδειξιν! . . . ώ, καί 
μήπως δέν σάς ανήκει δλη ή ζωή μου; »

—  Σας πιστεύω , έπανέλαβεν ή άγνω
στος άνεγειρομένη και άφίνουσα θέσιν δι 
αυτόν πλησίον της έπι τοΰ μαρμαρίνου κα
θίσματος οπου είχε καταπέσει, σας π ι
στεύω, και εν τούτοις πρέπει νά ζητήσω 
ορκον. Ε ίπέτε  μοι, αίσθάνεσθε τήν δύνα- 
μιν νά ύποταχθήτε άνευ όρου εις τον νό
μον τον όποιον θά επιβάλω εις τήν τρυ- 
φερότητά σας;»

Τελειόνουσα τάς λέξεις τα ύ τα ς , τω  
’έτεινε τρέμουσαν χεΐρα. Ο Ευγένιος εδρα- 
ςεν αυτήν, προσεκόλλησε τά  φλογερά χείλη 
του, και ετ ι μάλλον τρέμων αύτός, έψιθύ- 
ρισεν’ « Α ε ίπέτε! τ ί  ζ η τ ε ίτ ε ; »

■—  Σάς ε’ιπον δτι δ ερο^ς ουτος δύναται 
νά μάς άπολέσ/] άμφοτέρους, Ε υγένιε! Θά 
μάς απολέση εάν δέν περικαλυφθν} διά βα- 
θυτάτου μυστηρίου. Τον έρωτα τοϋτον 
πρέπει νά τηρήσωμεν μυστικόν άπο δλους 
τούς ζώ ντα ς! Πρέπει, εί όυνατόν, νά τον 
κρύψωμεν άπο τί) φως της ημέρας, και άπο 
αΰτον ακόμη τον άέρα τόν όποιον άνα- 
πνέομεν!

» Ορκισθήτέ μοι λοιπόν, εις δ ,τ ι έχετε 
έπί τής γης προσφιλέστεροι, είς δ ,τ ι ίερώ- 
τερον υπάρχει έν τω  ούρανώ, οτι, άρκού- 
μενος είς μόνην τήν τρυφερότητά μου, ου
δέποτε θά ζητήσετε νά μέ γνωρίσετε, νά 
μέ ίόήτε, νά συναντηθήτε μ ετ  έμοΰ, έκτός 
οταν,θελήσω εγώ , οταν προκκλέσο) εγώ 
ή ίδια τήν ευκαιρίαν τα ύτην , οταν σας 
ύποδείςω εγώ ή ιδία το μέρος -τής συνεν- 
τεύςεως! δρκισθήτέ μοι δ τ ι, κωφός προς 
πάσαν υποψίαν, μή ένδίδ&)ν εις αίσθημα

περιεργείας, ουδέποτε θά θελήσετε νά άνα- 
καλύψετε τήν παρούσαν κατάστασίν μου 
ουδέ θά ανησυχήσετε περί τής μελλούσης 
τύχης μου ! δρκισθήτέ μοι τέλος οτι κ α 
νένα δέν θά έρωτήσετε περί τοΰ ονόμα
τος μου!

—  Περι τοΰ ονόματος σ α ς; δνέκοψεν δ 
Ευγένιος διά φωνής υποτρεμούσης. Ποιον 
λοιπόν αυτό τό  μυστήριον; ε ίπ έτε ; τ ί  δύ- 
νασθε νά φοβηθήτε έκ μέρους μου;

—  Τ ίποτε έκ μέρους σας τά  πά ντα  δ ι’ 
υμάς, επανέλαβεν ή άγνωστος, σάς τό έπ α - 
ναλαμβάνω , Ευγένιε! ?0  ερο)ς οΰτος δύνα- 
τα ι νά μάς άπολέστ) άμφοτέρους- τρομερά 
ειμαρμένη κυβερνά τήν ζωήν μου καί άπει- 
λεΐ φοβερώτερον τούς περικυκλοϋντάς με. 
Ε ίτα  στενάζουσα- Ο ερως, άλλ ερως πλή
ρης έμπιστοσύνης καί απεριόριστος- ερως 
τοιοΰτος διά τόν όποιον στενάζει ή ψυχή 
μου άπό τών πρώτων αυτής έτών, ήδύ- 
νατο μόνος νά ρίψη άνθη τινά  έπί τώ ν μο
νοτόνων ημερών μου- δ Ιρως οΰτος, φ ε ΰ ! . . .  
έφάνη άνατέλλων ά παξ δι εμέ- άλλ rj 
άνατολή αϋτοϋ υπήρξε ταχεία  καί παρο
δική ώς τό  μειδ ίαμα τών δυστυχών. Σή
μερον τόν έβλεπον άκτινοβολοϋντα έκ νέου 
έπί τής υπάρξεώς μου. Η έλπίς μοί υπέ- 
σχετο αύτόν ήοεμον, ισχυρόν, αιώνιον! 
Καί ιδού, ώ Θεέ μου! δεν είναι ή οπτασ ία , 
χίμαιρα έξαφανιζομένη, χωρίς νά μέ άφήση 
ούδέ στιγμήν εύδαιμονίας. Αναχωρήσατε 
λ^οιπόν, ΓΡ ά γ η ! χα ίρετε! λησμονήσατε διά 
παντός τήν συνδιάλεξιν ταύτην, τό μέρος 
τοΰτο, τήν άπαισίαν ταύτην ώραν! . . . »

Τελειώσασα τάς λέξεις ταύτας ήθέλησε 
νά έγερθή καί νά άναχωρήση- άλλ .ό Ευ
γένιος τήν έκράτησε, καί γονυπετών προ 
τώ ν ποδών τη ς - « Ο χι, ο χ ι ! άνέκραξεν 
ίκετευτικώ ς- δέν είναι δυνατόν! δέν όύνα- 
σθε νά μέ φύγετε! ή ειμαρμένη μου σάς 
ανήκει, ή ζωή μου είναι δεόεμένη είς τόν 
ήχον τής φωνής σ α ς! οιαόήπ.οτε καί άν 
ήσθε, οίονδήποτε μυστήριον καί άν περι- 
καλύπτη υμάς, δέχομαι τόν έπιβαλλόμ,ε- 
νόν μοι νόμον, υποκύπτω  εντελώς, <χνεπι- 
φυλάκτο)ς καί, διά παντός!

Συγκεκινημένη, τρέμουσα, μή δυναμένη 
νά σταθη έπί τώ ν ποδδΗι.της, ή άγνωστος 
έπανέπεσεν έπί τοΰ μαρμάρου, καί κ λ ί-



ΠΑΡΘΕΝΩΝ 123

νουσα χαριέντως επ ί τοϋ προ τώ ν ποδών 
της γονυπετοΰς έραστοΰ τ η ;,  έψιθύρισε 
μετ’ ευδαιμονίας' «Τ όήξευρα , Θεέ μου! 
όχι, οχι, δεν ή π α τή θη ν! »

Εις τον ήχον τής προσφιλούς εκείνης 
φωνής, 6 Ευγένιος ύψωσε τούς οφθαλμούς. 
Ο καλύπτω ν το μέτω πο ν τής παρ .φ ιλτά- 

τη ; του πέπλος, διαφυγών έκ. τ ή ;  κρα- 
τούσης αύτον χρυσής καρφίδος, έκυμάτιζε 
συνεπτυγμένος έπί τών άλαβαςφίνων ώμοιν 
της καί αφινεν ορατήν ολην τήν άκτινο- 
βόλον καλλονήν τοϋ ώχροϋ έκείνου υπο 
πάθους, αβεβαιότητας καί φόβου μετώ που. 
Δάκρυ ετρεμεν είς τάς μακράς καί μελα ί- 
νας βλεφαρίδας τής αγνώστου καί έλαμπεν 
είς την λαμψιν τών άστρων ώς σταγών 
δρόσου έπί τών πετάλ<ον ϊου.

—  «Ν αι, ομνύω πάν ο ,τ ι θέλετε! έψι— 
ίύρισεν ό νεανίας έκτος έαυτοϋ. *Ω! άρκεΐ 
νά με άγα πά ς, αρκεί νά ανήκες είς έμέ' 
τ ι  με ενδιαφερουσι τά  μυστήρια σου καί 
το όνομά σου; θά πιστεύσο) ότι κατέβη 
άγγελος και με επεσκεφθη! Καί το  όνομα 
το οποίον θα τω  όωσω, oj λατρευτή μου, 
σοί έμνύω ότι ούδέν άλλο στόμα ή το ίδι- 
κον μου θά τό προφέρτ, ποτέ. »

IV

'Ο Ευγένιος Ιμεινε π ιστός είς τον ορκον 
του, τώ  ήρκει ή παροϋσα ευδαιμονία, κ/αί 
θά έφοβεϊ-ο μήπως τήν  ταράξν; έάν προ- 
βεθετέ τ ι. Εφ όσον διήρκεσαν αί ώραϊαι 
ήμεραι τοϋ φθινοπώρου, αί τρυφεραί συν- 
εντευςείς τών όύο έραστών έπαναλαμβά- 
νοντο κατα  πάσαν νύκτα είς τάς βαλσα- 
μωόεις μοναςίας τοϋ Πρατολίνου' αι ρ.α- 
*ραι εκεΐναι συνεντεύξεις πάντοτε άπέστα- 
ζον γλυκεΐαν μ ελαγχολίαν ήτις ένίοτε εί
ναι ή προσφιλέστερα ηδονή τοϋ έρωτος. ΓΗ 
άγνωστος ήσθανετο άφατον ηδονήν άκ.ού- 
ουσα τον Ευγένιον διηγούμενον τήν ιστο
ρίαν του, τόν φλογερόν καί γενναΐον βίον 
του, τάς σπουδάς του, τά  καλλ ιτεχν ικά  
του α ισθήματα ' άναγινώσκουσα έν τή  ποιη
τική εκείνη διανοία, έρευνώσα τά ς π τυ χά ς  
* ίς  καρδιας του τήν οποίαν αύτή μόνη

λήρου, τήν όποιαν ένεψύχου πυρίνη ζωή,

εν ή επαλλεν απαυστως ή θεία έμπνευσις. 
Η γάπα , δι’ ονείρων άτελευτήτω ν, νά π ε -  

ριηγήται μετ αυτοϋ εις ολην τήν Ιταλίαν , 
νά πλανάτα ι πλησίον του έπί τοΰ ίεοοΰ 
εδάφους τής Ρώμης, έπί τών κυμάτων 
τής Γυρρηνικής θαλασσής, να άναπνέτ) τήν 
ευωδίαν τώ ν ήνθισμένων πορτοκαλλεών, 
νά πλέν] είς τά  τενάγη τοΰ ’λδρία , νά 
άκούγι τούς μάκρους λόγους τοΰ ποιητοϋ, 
να μεθυσκεται t υπο συμφο>νιών ούρανίοον, 
υπό αναμνήσεων δόξης καί έρωτος.

« ’Ω! δ ια τ ί ;  έλεγε συχνάκις, δ ια τί δέν 
δυναμεθα, ελεύθεροι ώς τόν αέρα τοΰ ου
ρανού, νά συντριψωμεν τά ς  κρατούσα; η
μάς έν-αΰθα άλύσσεις, νά πλανώμεθα άπό 
χώρας είς χώ ραν, ώς αί περιστεραί, άπό 
φωλεάς εις φωλ^εαν ! Νά διατρέχοψ.εν όμοϋ 
τα ς θαλασσας, κρατούμενοι πάντοτε έκ 
τώ ν χειρών, ομοιοι μέ δύο κύκνους φεύ
γοντας επι τοΰ διαυγοΰς κατόπτρου τών 
λιμνών! . . . Φεΰ! έπανελάμβανε μετά  με
λα γχολ ία ς , εδώ είναι ή Ιτα λ ία  μας, έδώ, 
ή γή  μας' έδώ, ή θάλασσά μ α ς! "Ε πειτα , 
προσπαθούσα νά μειδιάσ/,' ’Αλλά δέν μάς 
αρκεί το  μέρος τοΰτο ; Ε ίναι ή ’Εδέμ άμφο- 
τέρων ημώ ν! Πέραν ίσως τό πάν θά ήτο 
όι ημάς εξορία, έοημία, πόνοι καί δάκρυα. 
Ω! έόώ όμοΰ; πά ντοτε έδώ ; Καί πεοιε- 

πτύσσετο τόν Ευγένιον, τόν εθλιβεν έπί 
τής καρδίας τη ς ώς έάν έκεΐνος ήθελε νά 
φύγγ, ή ώς έάν έφοβεΐτο μήπως αντίζηλός 
τ ις  τνί τον άρπάσϊΐ" έπε ιτα  τόν παρετήρει 
μ ετ  ερω τική; αγωνίας διά νά βεβαιωδή 
ότι δέν μετεβλήθη' έπειτα  έπα ιζε μετά  
τώ ν βοστρύχων τών ξανθών ρ.αλλίων του' 
επειτα  εκάλυπτε διά τώ ν χειρών τη ; τό 
σκεπτικόν μέτωπον τοΰ έραστοΰ τ η ;,,  ώσεί 
θελουσα νά τόν προφυλάξη άπό άγνωστον 
κίνδυνον, άπό τά  κ τυπ ή μ α τα  άοράτου ε γ 
χειριδίου.

Αλλά καί ό Ευγένιο; εδρισκεν έν τή  
άγνώστω τήν πραγματοποίησιν τών ή δ ί-  
στων ονείρων του, πα ντό ; ό ,τι εΤχεν ίδεΐ 
ρ-άλλον ώραϊον, δια ρ,έσου τοΰ φωτεινού 
πρίσματος τής φαντασίας του. "Οταν ή 
ήμερα ήρχετο νά τούς άποχωρίση, αύτήν 
μόνην έσκέπτετο, αύτήν πάλιν όταν τούς 
ήνονεν ή νύς' είς αύτήν συνεκέντρου τούς 
πόθους του, τά ς  έπιθυρ,ίας του, καί τήν
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ψυχήν του, και τήν καρδίαν του. ’Εάν 
ένίοτε υποψία τ ις  έβασάνιζε το πνεϋμά του, 
η αμφιβολία έκείνη δεν ήτο είμή έλαφρός 
ατμός τόν οποίον δ ήλιος δεν έβράδυνε νά 
διαλύσν). Εάν η περιέργεια τόν ώθει νά 
άνακαλύψν) τό  μυστήριον ύφ οΰ περιεβάλ- 
λετο ή ερωμένη του, αίφνης παράδοξον 
σέβας τόν έκράτει, ό'μοιον μέ τόν σεβασμόν 
οστις περικαλύπτει τόν άγιον τόπον καί 
άποτρέπει τήν ίερόσυλον χεΐρα τήν θέλου- 
σαν νά άνεγείρη τόν πέπλον τοϋ θυσιαστη
ρίου. Η θαυμασία εκείνη θρησκεία τής 
καρδίας είχεν ωσαύτως τήν άφατον πο ίη- 
σίν της. Η φαντασία τοϋ Ευγενίου έδιδεν 
εις τήν 'Άγνωστον  μορφήν, σχήμα, αισθή
σεις, προσόντα θεας' θεάς τή ς οποίας ήσθά- 
νετο τήν παρουσίαν, άλλά τήν δποίαν τό 
θνητόν βλέμμα του δέν ήδύνατο νά άνα- 
καλύψη. Και έχα ιρέτιζε διά περιπαθών 
στίχω ν τήν κο ιτ ίδα  ήτις τήν έδέχθη γεν- 
νωμένην, τήν γην ή τις υπήρξε πατοίς τη ς , 
τ ά  παράλια τά  όιατηροϋντα είσέτι τά  ίχνη 
τής χαριέσσης νηπιότητός της.

V

Εν τούτοις ή έποχή τώ ν βροχών έπλη- 
σίαζε καί αί νυκτερινά! συνεντεύξεις τοϋ 
Πρατολίνου καθίσταντο σπανιώτεραι και 
βραχύτεραι.

—  Πρέπει νά έπιστρέψω είς Φλωρεντίαν, 
είπεν εσπέραν τινά  ή άγνωστος πρός τόν 
Ευγένιον. Πρέπει έπί τινας εβδομάδας νά 
μακρυνθώ άπό παν ο ,τ ι άγαπώ . Μή μ α - 
κρύνεσαι άπό τά  μονήρη τα ϋ τα  μέρη καί 
περίμενε ήσύχως τήν επιστροφήν μου. Ω ! 
λέγε, φ ίλτατέ μου, μέ υπόσχεσαι, μέ ομνύ
εις ότι θά ύπακούσης εις τήν τελευταίαν 
μου ταύτην συυ,βουλήν ;

—  Καί σύ,άπεκρίθη δ νέος καλλιτέχνης, 
ταρασσόμενος υπό φόβου τόν οποίον δέν 
ήδύνατο νά καταστείλν], καί συ, μέ δρκί- 
ζεσαι οτι ή επιστροφή σου θά ήναι δσον 
βραχεία τόσον καί βεβαία ;

Η άγνωστος έτήρησε στιγμ ια ίαν σιω
πήν, παραδεδομένη εις βαθεϊαν 'ρέμβην, 
συναθροίζουσα ολας τάς δυνάμεις τής ψυ
χής της διά νά τάς έπικαλεσθΐ) είς βοή

θειαν τής άποφάσεως $ν είχε συλλάβει. 
Αίφνης, υψοΰσα τρέμουσαν χεΐρα: Ακου- 
σον ! άκουσον ! άνεφώνησε . . . καί ή φωνή 
έξέπνευσεν έπί τών χειλέων της.

Κ ατ’ έκείνην τήν σ τιγμήν δπισθεν τώ ν 
το ίχω ν καί τώ ν δένδρων ατινα  έκρυπτον 
τους δύο έραστάς κρότος άπρόοπτος ήκού- 
σθη" ολόκληρος ή πεδιάς άντήχησεν υπό 
τοϋ κυλίσματος τώ ν αρμάτων, υπό τών 
χρεμετισμών τώ ν 'ίππων καί κρότων όπλων. 
Αίφνιδία λάμψις έφώτισε τό  Πρατολΐνον, 
καί πολλα ί δάδες διαδεχόμεναι άλλήλας 
κατηύγασαν τό  σκότος τής νυκτός. Ο 
δούξ! δ δούξ! έκραύγαζον μυριάδες φωνών. 
Ζήτω δ δούξ!

II  άγνιοστος ήγέρθη δι’ ενός πηδήμ α
το ς , ω χρά, έκτος εαυτής, περιφέρουσα μ α - 
κρά βλέμ μ α τα  πλήρη υπονοίας καί τρό
μου. ^Α δυστυχία! δυστυχία ! άναχώρησον! 
φύγε ! ειπε ταχέιος πρός τόν Ευγένιον. Εν- 
θυμήθητι τά ς  υποσχέσεις σου! θά ένθυ- 
μηθώ τάς ίδικάς μου! Μετ’ ολίγον θά λά - 
βης ειδήσεις περί έμοϋ.

Καί χωρίς νά περιμείνη άπόκρισιν, ώρ- 
μησε πρός τήν πλησιεστέραν δενδρος-οιχίαν 
καί εγινεν άφαντος ώς οπτασία.

'Ο  'Ράγης έφαίνετο ώσεί κεραυνοβολη- 
θείς" δέν ήδυνήθη ούτε εν βήμα νά κάμη 
διά νά τήν άκολουθήσν) ή διά νά φύγγ], 
άλλ’ άφήσας τό  μέτωπόν του νά καταπέσϊ] 
έπ ί τοϋ μαρμάρου τοΰ άγάλματος, ψυχρόν, 
άναίσθητον ώς αύτό, εμεινεν άκίνητος έν 
τώ  ζόφω τών μεμονωμένων έκείνων μερών 
τά  όποια βίαιος άνεμος έπλήρου υπό πέν
θιμων ψιθύρων.

’Ο κτώ , δεκαπέντε ήμέραι παρήλθον, δ - 
λος δ νοέμβριος παρήλθεν, δ δέ δυστυχής 
καλλιτέχνης μας ούδεμίαν είδησιν έλαβε 
περί τής έρωμένης του. Κ ατ’ άρχάς, προσε- 
πάθησε νά καταπολέμηση, νά άποδιώξη 
τάς άμφιβολίας, τάς πολιορκούσας αυτόν 
υπονοίας, τούς φόβους οΐτινες έρριπτον τό 
σκότος είς τήν καρδίαν του. Η έλπίς τοϋ 
νά έπχνίδϊΐ έκείνην τήν δποίαν ή γά π α , ή 
νομοταγής έκείνη έμπιστοσύνη ήν γεννδί δ 
γενναίος έρως, τόν έκράτουν είσέτι. Αλλ 
δταν ή έλπίς έξέλιπεν- δταν μετά  τής 
άποθαρρύνσεως έγεννήθη έντός αύτοΰ ή 
βεβαιότης δτι έπροδώθη καί έγκατελείφθη,
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ουδεμία άνθρωπίνη γλώσσα, δύναται νά 
έκφράσ·/) τήν καταλαβοΰσαν τον Ευγένιον 
θλϊψιν.

Ανεπόλει μίαν πρός μίαν τάς μετά  της 
άγνώστου συνεντεύξεις του, καί έν τα ΐς 
άναπολήσεσι τα ύ τα ις  πασα λέξις της γυ - 
ναικός εκείνης, πασα χειρονομία, παν 
βλέμμα, πας στεναγρ-ός, έχρησίμευεν ώς 
άπόόειξις εκδικητικής κατηγορίας. Τά πάν
τα , καί a u r a  τά  δάκρυα, τά  δάκρυα τά  
όποια εκείνη εχυσεν είς το  στήθος τοϋ έρα- 
στοϋ τη ς , έφαίνοντο είς τον τελευταϊον 
τοϋτον άτιμος προσποίησις.

Νά άπατηθή τοσοΰτον βαναύσως! νά 
ριφθή οδτω είς τούς κόπους καί τούς κιν
δύνους ζοφερδς όδοϋ, χωρίς ουτε καν νά 
γνωρίζνι την χεϊρα ήτις προσεφέρετο διά 
νά τον όδηγησϊ)! . . . Ιδού τ ί  δεν ήδύνατο 
νά εννοήση, ιδού τ ί  τον έξηγρίωνε κα τά  
τής άπρονοησίας του καί τής άποτυφλώ- 
σεώ; του. Αλλ ή τρομερά εκείνη όργη 
πράγματι ήτο μηδέν, μηδέν άλλο ή φυσή
μ α τα  θυέλλης αμέσως καταπαύοντα ' καί 
■ό άτυχης νεανίας, έάν ή ευκαιρία παρου- 
σιάζετο έκ νέου, θά ένεπιστεύετο έπίσης 
εϋθαρσώς ώς το κ α τ’ άρχάς είς την άπις·ον 
γόησσάν του. Θά περιεφρόνει μυρίους θα
νάτους όιά νά άπολαύση άπαξ έτι τής 
παρελθούσης ευδαιμονίας, δπως έπανεύρ·/) 
διά μίαν μόνην εσπέραν τάς άρρητους 
συνεντεύξεις του υπο τάς ιτέας τοΰ Πρα- 
τολίνου. Καί οί χρο^στήρές του εκειντο έγ- 
καταλελειμμένοι, καί η φύσις κεκαλυμμένη 
διά τοΰ σκοτεινοΰ πέπλου τής άπελπισίας 
του, οϋόέν είχε πλέον δυνάμενον νά προσή
λωση τό βλέμμα του, καί το ίερόν πΰρ 
τής ποιήσεως είχε σβεσθή διά παντός είς 
τα δάκρυά του. 'Η άγνωστος είχε λάβει 
μεθ έαυτής ειρήνην, χαράν, διάνοιαν, φαν
τασίαν, μεγαλοφυΐαν. Απαισία νάρκη, θα
νάσιμος άπάθεια έπίεζον τον ζωγράφον καί 
τον ποιητήν" ήδη μ,άλιστα έπενήργουν καί 
«ΐϊΐ τής ζοίής του ώς τά  παράσιτα φυτά 
έπι τών δενδρυλλίου τά  όποια έξαντλοΰσι 

ξηραίνουσιν.
Ημέραν τινά  τέλ ο ς! ήρ.έραν άπαισίαν ! 

^Λιστολή τις  άνευ τόπου καί χρόνου περι- 
$λθεν είς χεϊρας τοΰ Ευγενίου" ή επιστολή 
έκεινη περιείχε τά  άκόλουθα"

«Λέξεις τ ινά ς, Ευγένιε* λέξεις τινάς 
«άκόμη, άλλά λυπηράς, άλλ’ επισήμους 
«ώς τούς άποχαιρετισμούς τοΰ θνήσκον- 
»τος! . . . δέν θά ίδωθώμεν πλέον! ’’Α καμ- 
»πτος μοίρα ρ.άς χω ρίζει διά παντός! σέ 
«κατέστησα δυστυχή, άλλά μ  ή μέ κ α τα -  
«paoat! Φεϋ! το σφάλρ,α μου θά τ ιμ ω - 
»ρηθή δι ολοκλήρου ζωής άγωνίας καί 
«άπελπισίας! Ω! ελεος, μή με καταρασαι. 
» Η κ α τα δ ίώκουσά με ειμαρμένη σέ περ ι- 
»βάλλει έντός τής δυστυχίας μου" επρεπε 
«νά το προ'ί'δω, το  προέβλεπον" άλλ’ ό ε- 
«ρως υπήρξεν ισχυρότερος τοΰ όρθοΰ λό- 
»γου. Ψ ευδής ελπίς, ή ελπίς τοΰ νά νικήσω 
»άπαξ τήν ειμαρμένην μου, μέ κατέλαβε" 
»κ«ί τό τε , ώ ! πίστευσόν με, Ευγένιε, τό τε 
»σέ ήγάπω ν, σέ ήγάπων δσον ουδέποτε 
«ήγαπήθη άνθρωπος" σέ αγαπώ  ακόμη, 
»θά σέ άγαπώ  π ά ντο τε , μέ όλον τον α ίώ - 
»νιον άποχκ>ρισμόν μας, ρ.έ δλον τδν 
«ανυπέρβλητον φραγμόν δστις εγείρεται 
«μεταξύ ημών σήμερον. Αλλ έάν σοί ήρ- 
»πασα δλην τήν εύδαιρ.ονίαν σου, άς μή 
«ρ.έ τύπτΥ) τουλάχιστον ή συνείδησις δτι 
«υπήρξα ή α ιτ ία  τή ς άπωλείας σου. 'θ  
«θάνατος πλανατα ι υπέρ τήν κεφαλήν σου 
«ενόσω διαμένεις είς Τοσκάνην" θά σέ προσ- 
«βάλτι, έάν δέν μακρυνθής. Φύγε λοιπόν, 
«φύγε πρός άλλας χώρας, καί είθε τά  
«συμβάντα τώ ν τριών παρελθόντων μηνών 
«τής ζωής σου νά μείνωσι τεθαμμένα εν 
«τώ  μυχώ  τής μνήμης σου" μία μόνη λέ- 
»ξις, Ιν μόνον κίνημα δυνάμενον νά άπο- 
«καλύψνι τό μυστικόν μας, εσεται ή άρ.εί- 
«λικτος καταδίκη  σου" ούδέν καταφύγιον, 
«ουδεμία έρημία, δσον καί άν ήναι άπω - 
« τά τη  καί άγνωστος, θά δυνηθή νά σέ 
«λυτρώση άπό τήν φοβεράν χεΐρα ήτις μας 
»χω ρίζει. Τ γίαινε ! προσφιλή καί δυστυχή 
«Ευγένιε ! Είθε νά σέ φυλάττη καί νά σέ 
«παρηγορά ό ουρανός ! Είθε ή γή νά δ ια - 
«τηρήση άνθη τινά  διά σέ ! Είθε ή μ ε ι- 
«διώσα πρός τήν  νεότητά σου δόξα νά 
«στέψη έπίσης καί τάς τελευταίας σου 
»ημέρας! Είθε γυνή εύτυχεστέρα έμοΰ νά 
«άντικαταστήση έν τή  εδγενεΐ σου καρδία 
«τήν άτυχή  τήν όποιαν χάνεις σήμερον 
»διά π α ντό ς! »
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VI

Ό  λαός τής Φλωρεντίας συνωθείτο επί 
τ ι ς  μεγάλης πλατείας τής πόλεως προ τοΰ 
δουκικοΰ παλατιού . Εξεχείλιζεν άπο δλας 
τάς γειτονευούσας οδούς ώς χείμαρρος 
θραύων τούς φραγμούς του ' πληρών τον 
αέρα διά μυρίων φωνών, διά μυρίων συγ
κεχυμένων θορύβων δμοίων πρός τούς μυ
κηθμούς τώ ν δερομένων υπο τής τρικυμίας 
κυμάτων. Τ ίτο  εορτή' οί κώδωνες έσήμαι- 
νον' τά  πυροβόλα έκρότουν κα τά  κανονικά 
δ ια λείμ μ ατα , καί η πολεμική μουσική τών 
στρατιω τικών σωμάτων, ακίνητων καί 
παρατεταγμένω ν ώς έν μ άχη , άπεκρίνετο 
είς τούς θορύβους τώ ν σαλπίγγω ν, είς τούς 
τυμπανισμούς του παρελαύνοντος στρατοΰ. 
Π ανταχοΰ τέλος ήτο θόρυβος, κρότος αφό
ρετος προ πολλών έτών μή άκουσθείς έν 
τ η ευτυχεί έκείνη πρωτευούση τοΰ κήπου τής 
Ιτα λ ία ς , τη  αύτοκρατείρ^ τής πολυτελείας 

καί τής έρωτοτροπίας.
Τ/}ν ημέραν εκείνην, ο Φραγκίσκος Β 

τώ ν Μεδίκων, δούξ τής Φ λωρεντίας, ένυμ.- 
φεύετο τήν Λευκήν Καπέλλου, νεάνιδα έλ- 
θοΰσαν έκ τής δημοκρατίας τής Βενετίας.

Πολυάριθμον καί μεγαλόπρεπες ιππικόν 
προηγείτο τής συνοδίας του πρίγκηπος' 
ήσαν οί άρχοντες του Κράτους. Ακολού
θως ήρχοντο, εποχούμενοι, οί πρεσβευταί 
τής Βενετίας, περικυκλούμενοι υπο τών 
διασημοτέρων άνδρών τοΰ έθνους τω ν, 
•προσδραμόντων έκ τών οχθών τής ’Αδρια- 
τικής διά νά θαυμάσωσι τήν δούκισσαν. 
Εκ τοΰ φαιδροΰ καί υπερήφανου συνάμα 

υφους τω ν, θά ελεγέ τ ις  δτι η ώραία συμ* 
πατρ ιώ τίς το>ν πλειότερον αϋτή έκόσμει 
τόν θρόνον τής Τοσκάνης η έκοσμεϊτο παρ 
αύτοΰ. Κατόπιν αϋτών έβάδιζον ο νεαρός 
αδελφός τοΰ δουκός καί δ καρδινάλιος 
Φερνάνδος μειδιώντες πρός τάς χειροκρο
τήσεις του πλήθους' άμέσως δε κατόπιν 
αϋτών ήρχετο ή δουκική άμαξα ητις έπρο- 
χώρει άστράπτουσα υπό κρυστάλλων καί 
έπιχρύσων γλυφών καί συρομένη υπό δωδε- 
κάδος ανδαλουσιών ίππω ν. ’Αναγκαζόμενα 
είς βάδισμα ήρεμον καί βραδύ, τά  δπερή- 
φανα εκείνα ζώα έδακνον τούς χαλινούς 
ίω ν , έχρεμέτιζον, ΰψωνον τον αύχένα καί

εσειον άνυπομόνως την μεγαλοπρεπή χ α ί
την των.

Ιδού, ιδού, η δούκισσά μ α ς! ώούετο το 
πλήθος συνωθούμενον περί τήν άμαξαν διά 
νά ίόη έκ τοΰ σύνεγγυς την περιώνυμον 
έκείνην καλλονήν. Ζήτω ή Λευκή, άνεφώ- 
νουν' ζητω  ή δούκισσα, η σύζυγος τοΰ 
δουκός! Ζητω η ώοαία μας κυρίαρχος.

Οπισθεν τής συνοδίας καί μακράν τής 
κινησεως καί τής ταραχής, δμιλλος νέων 
κυρίων καί φαιδρών πολιτώ ν συνεζήτουν 
περί τών συμβάντο>ν τής άξιομνημονεύτου 
έκείνου ημέρας. Πλησίον αϋτών, ξένος τ ις  
οστις πολλάκις άλλά ματαίω ς είχε προσ
παθήσει νά διάσχιση τό πλήθος διά νά 
πλησιάση τό  δαυκικόν όχημα , ηκουε μετά  
προσοχής τάς παρατηρήσεις τω ν, τάς ά - 
στειότητάς τω ν, το ύ ; σαρκασμούς των.

—  Είναι άληθώς σπανία καλλονή, ελε- 
γεν είς τώ ν συνομιλούντων. ’Αλλ’ ε ίδα τε ' 
πώς υπό τά  λαμπρά της θέλγητρα είναι ω
χρά καί σ κεπτική ; πώς φαίνεται άδιάφο- 
ρος είς τήν φαιδρότητα τήν δποίαν προξενεί 
καί τον θαυμασμόν τόν οποίον διεγείρει!

—  Πα! είναι άποτέλεσμα τής έκπλη- 
ξεως, άπεκρίθη άλλος. Υπερβολή εϋδαιμο- 
νίας μή περιμενομένης. Δ ιάβολε! μ ία  Βε- 
νετή, εύγενής έάν θέλετε, άλλά μή εχουσα 
βασιλικόν α ίμα  είς τά ς φλέβας, φυγοΰσα 
τήν  πατρικήν οικίαν καί ϋποστασα έπί 
πολύν ypovov δλας τάς αθλιότητας άλή- 
τιδος ζ ω ή ς ! γυνή άπλοΰ έμποροϋπαλλή* 
λου, νά άναβη δι ενός μόνου άλματος έπί 
τοΰ θρόνου τής Τοσκάνης! νά συζευχθη 
Μέδικον ! νά λάβη τον τ ίτλον  δουκίσσης ! 
ομολογήσατε δ τ ι είναι νά χάση κανείς τήν 
κεφαλήν τ ο υ !

—  Ω ! έάν ήναι οΰτως ωχρά καί σκεπτι
κή, έπανέλαβε τρ ίτος, μάθετε δτ ι ύπάρ- 
χουσι πολλοί λόγοι έζηγοΰντες τοΰτο. Π ι
στεύετε δτι είναι εύκολον  νά στρέψη τ ις  
τά  νώ τα  πρός το παρελθόν, νά έξαλείψη 
άπο τής μνήμης του τό παρελθόν τ ο ΰ τ ο ; 
Ν ομίζετε δ τ ι δέν υπάρχουσι πικραί ανα
μνήσεις μένουσαι άν ϊξάλειπτο ι άπο τήν 
καρδίαν; Ενθυμηθήτε τόν Βοναβεντοΰραν, 
τόν δυστυχή εκείνον σύζυγον, τόν προδο- 
θέντα, τόν έγκαταλειφθέντα καί διά το 
σοΰτον τραγικαΰ τρόπου άποθανόντα.
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—  Ν ομίζετε λοιπόν οτι ή Λευκή είναι 
οπουδήποτε άναμεμιγμένη εις τό  τρομε
ρόν τοϋτο δραμα; ήρώτησε τέταρτός τις 
μέ, φωνήν δειλήν και περιφέρουν περ'ι τούς 
συνομιλοϋντας βλέμμ ατα  δύσπιστα και 
ύποπτα.

—  Και ποιος ήξεύρει; έπανέλαβεν δ 
πρώτος κινών τήν κεφαλήν.

—  Πα! προσέθηκε νεαρός τ ις  κύριος 
μετά πικροϋ γέλ&)τος, εάν ή δούκισσα είχε 
τύψεις συνειόότος, τάς άφηκεν δλας είς τό 
Πρατολΐνον, έστέ βέβαιοι.

Γ0  ξένος δέν ήθέλησε ν’ άκού σγ περισ
σότερα καί στραφείς Ιγινεν άμέσο>ς άφαν
τος μεταξύ τοϋ πλήθους.

Εν τούτοις ή συνοδία εί^ε φθάσει εις 
τήν θύραν της εκκλησίας οπου οί εστεμ
μένοι σύζυγοι έμελλον νά λάβοισι τήν νυμ
φικήν ευλογίαν. Ακολουθουμένη υπό λα μ - 
πράς συνοδίας κυριών καί αΰλικών, ή Λευ
κή κατέβτ, της άμάξϊΐς, καί βαθεΐα σιο>πή, 

• πηγάζουσα έκ τοϋ θαυμασμού καί τής έπι- 
σημότητος της στιγμής εκείνης, διεδέχθη 
τούς φαιδρούς αλαλαγμούς τούς συνοδεύ- 
σαντας αύτήν μέχρι τοϋ μέρους τούτου, 
όταν αίφνης κραυγή αγωνίας καί θλίψεως 
άντήχησεν είς τόν ναόν: Είναι αύτή! είναι 
αύτή! . . . έκραζε φο^νή άπηλπισμένη. Καί 
διαφυγών τάς χεϊρας τώ ν στρατιω τώ ν οΐ- 
τινες ήθελον νά τόν κρατήσοισι, νεανίας 
τις έπεσε παράφορος είς τους πόδας της 
δουκίσσης καί έκύλισε λειπόθυμος είς τάς 
βαθμίδας τοϋ νάρθηκος.

Είς τήν κραυγήν έκείνην, ή ώραία Βέ
νετη έστάθη" πορφυροϋς χροιματισμός διηλ- 
θεν ώς αστραπή έπί τών a y potov παρειών 

είδε τόν ξένον μετά  ψυ^ροϋ οίκτου 
καί έπανέλαβεν ήσύχως τήν πρός τόν ναόν 
πορείαν της.

VII

Την έπιοϋσαν όμιλλος περιέργων ϊσ τα το  
επί τών οχθών τοϋ Αρνου’ τά  κύματα  εί
χον ρίψει έκεΐ πρό ολίγου τό π τώ μ α  νεα- 
νιου τοϋ οποίου τό στήθος ήτο ήνεωγμένον 

τριών πληγώ ν έγ χ  ε ι pt δ ίου.
Β ί ,  ® δυστυχής δέν έφερεν έφ’ έαυτοϋ ού- 

εν ^ μ ε ’ϊον δυνάμενον νά τον καταστήση

γνο>στόν. ’Εν τούτοις γραΐά τ ις  τήν δποίαν 
ώς έκ τώ ν πτω χικώ ν ένδυμάτων της ήδύ- 
νατό τ ις  νά έκλάβν) ώς άπλήν υπηρέτριαν, 
άφοϋ έπί μακρόν παρετήρησε μ ε τ ’ άδ ια - 
φόρου άταραξίας τό πένθιμον έκεΐνο θέαμα, 
έμακρύνθη ψιθυρίζουσα τό δνομα τοϋ Ευ
γενίου 'Ράγη . "Ηρπασαν άπλήστως τό  δ
νομα έκεΐνο" φεϋ ! τοϋτο μόνον σχεδόν 
έμενε, κ α τ’ έκείνην τήν ώραν, έξ έκείνου 
οστις υπηρξεν δ ήρο)ς ήμών.

Ποία ή α ιτ ία  τοϋ προώρου έκείνου τ έ 
λους ; δ θάνατος έκεΐνος ήτο άρά γε εκού
σιος ή έδόθη υπό έχθρικης χειρός; Τοϋτο 
υπήρξε καί θά υπάρχω διά παντός άνεξή- 
γητον μυστήριον.

(’Εκ τοϋ γαλλικού)

ΡΕ Μ Β Α Σ Μ Ο Ι Ε Π Ι ΤΟ Υ  Τ Α Φ Ο Ι' .
Τ Π Σ

Μ Α Ρ Ι Α Σ  Π Ι Κ Ε Ρ Ν Η

το γένος Μω ρ α ι τ ί ν ν ) .

(Συνέχεια χαΐ τέλος)

Ε '.

«Τά τέκνα μου!» ανέκραξε μέ τόνον άσυνήθη,
Κ αι τήν λευκήν έξέτεινεν είς το κεν'ον άγκάλην.

«Ποϋ είναι, itoD;» και κλίνουσα είς τ ’ άσθενή τηςς-ήθη, 
«Τχ τέκνα μου! ανέκραξε, τά τέκνα μου και -πάλιν.

«Ελένη και Ευγένιε!» ενώνει τεθλιμμένη,
Κ.’ ή -πόλις ηχει τών νεκρών : «Ευγένιε, Ελένη!. . .»

«Νεκρά, τί) εΐ-ιιον, δύστηνος, κ’ ή μητρική καρδία, 
«Ε ίναι κ ’ έκείνη ίρίλαυτος ώς αί λοι-παι άκόμα;

»©ελε'5 νά τελευτήσωσ: τά τέκνα σου, Μαρία,
»Κ<Η είς τ ϊν  τάίρον τά κ αλεΐτο  μητρικόν σου ζ·όμα;»

’Εστρά^η" μ ’ εΐδεν έκπληκτος, έδίστασεν, έστάθη, 
Δεν μέ άπήντα ' εόλεπε τοΰ μνήματος τά ,βάθη.

Κατό-πιν : «θέλω  !» έκραξε, θανάτου ώχροτέρα,
«Τά δυς·υ·/_ί μου όριρανάτοΰς οφθαλμούς άςκλείσουν.

»Δίν θέλω ξένην νά καλούν τά χείλη των μητέρα , 
»Κ.’έμε νά παύσουνν’άγα -ο ΰ ν ,κ ’έμέ νάλησμονήσο υν

•Μ αταίως κάτω άτεκνο; τά  ό'μματά μου κλείω ' 
«Μήτηρ και τέκνα είναι εν, δέν τέμνονται είς δύο.
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«Χωροΰμεν, ήκολούθησε, κ’ ot τρεις εί; τό μνημειον' 
»Ας έλθουν μέ τήν μητρικήν νά Ινωθώσι κόνιν' 

»θά μεταβάλω είς θερμήν κοιτίδα τό φορεΐον,
•Κ α ι τήν σκοτίαν τ ή ;  νυκτό; θ’ απλώσω ώ ; σινδόνην. 

«Πόσον ώραΐα θέλομεν ίιπνώττει ηνω μένοι!
» £ ένη ; μητρο; πλειότερον μήτηρ νεκρά θερμαίνει.

»&, φέρε μέ τ α !  έκραξε μέ άγω νία ; στόνον.
ο ίπνώ ττουν πάντε; οι νεκροί... ομω; έγώ νά κλείσω 

»Τοι>; οφθαλμού; δέν δύναμαι... ώ , νά τά ΐδω μόνον, 
"Μ ίαν στιγμή ν νά τά  ΐδω και λά£ε τα οπίσω !» 

Και τή ; φωνής της κλαυθμηρώ; ήκούετο ό ηχος' 
Πλήν διεκόπη εκραξε ^ιγήσασα’ «Τί ψΰχο;ί»

«Β λέπει;, τί) είπα κ ατηφ ή;, νεανι; τεθνηκυϊα,
• Οποίον ψύχο; τών νεκρών αισθάνεται τό σώ μα; 

»Αφε; λοιπόν νά ζήσωσι τά  τέκνα σου, Μαρία,
"Κ αι νά τά  θάλπν) τής ζωής 6 ίίλ ιο ; άκόμα. 

«Κοιμοΰ, ώ μήτηρ δυστυχή;, κοιμοΰ ήσυχωτέρα, 
»Τήν Θεοτόκον είχουσι τά ορφανά μητέρα.»

Βαθΰν αφήκε στεναγμόν τό κάτωχρόν τ η ; στόμα,
Κ αι μ ’ είδε τόσον κατηφή; και τόσον άλλοκότως, 

ώστε ^σθάνθην δάκρυον ελέους είς τό ομμα '
Σ ιω πηλή διέμενεν εί; τ ή ; νυκτό; τό σκότος,

Κ αι μ ’ έθεώρει πάντοτε χω ρί; νά μοι λαλήσ^'
0  μήτηρ δέν ήδύνατο είσέτι ν’ άπαντήσ^ . . .

Πλήν τέλο; έψιθύρισε περίλυπο; «Α; ζήσουν!
»Τό ζεΰγος τών αγγέλων μου ή γή  θά τό παγώστρ 

»Νά μή  τό δώσ·/) 6 Θεό; τό μνήμα νά γνωρίσουν, 
»θΰδέ τό ψύχος τό δριμΰ αύτό νά αίσθανθώσι . . .  

»Μόνον έγώ £ ; σήπω μαι, άρκεΐ νά μ’ ενθυμούνται, 
»Κ’ ενίοτε τήν δύσμοιρον μητέρα νά λυπούνται!»

Κ αι πρό; τήν πόλιν βλέπουσα μ ’ άνέκφραζΌν οδύνην, 
Ε ίπεν «’Εκεϊ· τά  τέκνα μου ύπνώττουσιν ήρεμα ! 

»Πλήν τώρα είς τήν έρημον και ορφανήν των κλίνην, 
^»Δέν άγρυπνεΤώ; άλλοτε τόμητρικόν μου β λέμ μ α ... 

»Ανέγερθοΰν ; άν τής μητρό; ζητήσουν τήν άγκάλην; 
»Ω τέκνα μ ο υ !» ανέκραξε μετά λυγμών και πάλιν.

Αλλ’ αΐφνη; τρ ι; φωνή γλαυκό; άντήχησε,και τ’ ομμα 
Τ ή ; τεθνηκυϊα; έστρεψε περίφοοον και πλάνον"

Ω; νέα λεύκη εκλινε τό λιγυρόν τ η ;  σώμα,
Κ ’ ή κόμη έκυμάτισεν επάνω των σαβάνων.

«Μέ κράζουν κάτω ,» εκραξε στενάζουσα βαθέω;· 
»Καϊ ό'μω; πόσον εΐν’ αύτό; ό ουρανό; ώραΐο; ! .  . .

Κ αι τών αστέρων εβλεπε τήν λάμψ ιν μ ’ ίπ λ η σ τ ία ν  
’Εθάρόει; ό'τι ήθελε μα ζή  τ η ; νά του; λ ά έ^ ,

Κ αι φώ; εί; τοΰ μνημείου τη ; νά χύσ·^ τήν σκοτίαν· 
ΟΐμοΓ τοΰ τάφου ποιον φώ; τά σκότη ποτέ παύει;.. 

Κ ατά τό Αστυ 'ύστερον έστράφη- έκεϊ κάτω ,
Τών ορφανών -η ;  ή δυά; μακράν της έκοιματο I

ΣΤ'.
Κ ρ α υ γ ή  κ α ί  π ά λ ιν  τ ή ς  γ λ α υ κ δ ς  ή κού σ θη  ά π α ισ ία *  

Μ ή  ή το  Χ ά ρ ω ν ο ς  φ ω ν ή , μ ή  σ ά λ π ιγ ξ  έ ν τ α φ ία  ; 
Β η μ ά τ ω ν  ή χ ο ν  ή κου σ α  βω βόν κ α ι  τ ε θ λ ιμ μ έ ν ο ν ,

Κ α ι ε ίδ α  σ ά β α ν α  κ ο λ λ ώ ν  νεκρώ ν π ^οσ ερχομένω ν*  
Μ ’ ή τ έ ν ιζ ο ν  κ ’ έ β ά δ ιζ α ν  μ έ  υ π νο β ά το υ  β ί ίμ α ,

Κ αι κατεκλίνετο ειςε ίς είς χ)> ψυχρόν του μ νή μ α ...

Ε μπλεω ς τρόμου εστρεψα πούς τήν νέκραν Μαρίαν, 
Αλλά δέν ειδον τήν λευκήν εκείνην οπτασίαν*

Μόνον τοΰ κρύου τάφου της έσείετο το χώ μ α ,
Κ ήκουσα στόνον ύστατον μ ίαν φοράν ακόμα.

’Αλλοίμονον* κ ’ ύπο τήν γην στενάζομεν είσέτι,
Κ.’ είναι ζωής συνέχεια του μ.νήματος τά  ε τ η !

Εις τόν σταυρόν του τάφου της μ Ι  ευρεν ή ήμερα. 
Πλήρης φωτός άνέτειλεν ή Κ α θ α ρ ά  Δ ε υ τ έ ρ α ,

Και ήχος κώδωνος γλυκυς είς προσευχήν έκάλει’ 
Πλήν τήν ήμέραν τήν σεπτήν εξύβριζε κρεπάλη...

ΜΙ τήν φωνήν του κώδωνος ήνοΰντο παραφώνως, 
Τυμπάνων κρότοι, και αυλο'ι ανίεροι συγχρόνως.

’Δφεις τους τάφους έβαινα α !  κουρασμένον βήμα, 
Πλήν είς τάς στήλας του Διος ανθρώπων είδα κυμα.

ΟΐμοΓ πληθυς χριστιανών, ούχί' πληθυς δαιμόνων, 
Εψαλλον ασματ’ άσεβή μέ άναιδείας τόνον.

Κ* ήτο εμπρός των ή κοιλάς τών τάφων ή 4γίΛ,
Κ’ είχε τάς θύρας ανοικτάς έκάστη ’Ε κκλησία....

Συννεφωμένος, απελπ ις, και μέ σιγήν βαθεΤαν, 
Διέσχισα μ ’ αποστροφήν τά θορυβουντα σμήνη,

Κ5 εύρεθην -πέραν τών Στηλών είς έρημον πλατείαν’ 
Α, ποία επνεεν έκεΤ ουράνιος γαλήνη !

’Δνέπνευσα* κ5 εβάδισα είς στίχους κυπαρίσσων*
Με είχε φέρει δύσπνοιαν ή θέα τών μεθύσων !

ΑΧ ΙΛΛ ΕΓΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Τ Η  Κ Υ Ρ ΙΑ  Π . Ρ . . .ι ι

Πτωχή μου φίλη ! δ ιατί μαραίνεσαι, είπε μοι,
Καί φεύγουσα ή εί/οσμο; φυλο^οεϊ ζωή σου ;

Η υπαρξί; σου δ ιατί ώ ; ανθο; μύρτου τρέμει,
Καί κατ’ ολίγον κλείουσιν οί νέοι οφθαλμοί σου;

Τ ί έχει; τ ί και ώχριφ; ; τ ί έχεις και λυπεΐσαι,
Κ έπιθυαεΐ; τόν θάνατον κ’ έμέ δέν ενθυμείσαι;

Λοιπόν δέν μ ’ εχει; τίποτε ; λοιπόν μηδέν σου ε ίμ α ι!
— Ο στι; οϋδέν* άγα πφ , αυτό; τό φώ; ά φ ίνει. . .—
Ω ; άθυρμα άσήμαντον ένώπιόν σου κείμαι,

Καί ή ψ^Χ'  ̂ σου ^  αύτό τόν θάνατον προκρίνει...
Αν μέ ή γά π α ; ήθελε; επιθυμεί νά ζηστ(;·

Δέν μ ’ άγα πφ ; καί δι’ αύτό ποθεί; νά τελευτήσι^;!

Τ ί εχει;, τ ί ; Μή τόν νεκρόν οστι; κο ιμάται κάτω 
’Ε πόθησε;; Μή δι’ αύτό βιάζεσαι νά φύγ-^; ;

Μή σ’ ενοχλεί i  ερω; μου και μ ή π ω ; σέ ταράττω ; 
Πολλάκις σ’ ειδον στεναγμόν άκούσιον νά πν ίγο ς,

Πολλάκις σ’ ειδον μ ’ ενδακρυ νά μ ’ άτενίζτι; ομμα, 
Ω ; νά μέ λ έγ^ ; «άγαπώ ένός μνημείου χώ μα )...»*

ώ , ειθε, είθε, ί  θεό ; νά εδιδεν, ώ ©ίλη,
Εγώ νά ημην 5 νεκρός ό ολβιο; ε κ ε ίν ο ;.. .

Θά έ'ζων ε ί;  τά  στήθη σου κ’ εί; τά  π ιστά  σου χείλη , 
Ω; ζ^  ε ί; ίίδωρ δροσερόν ό μαραμένος κ ρ ίνο ;.. .  .

Ουδέποτε έφθόνησα τών ουρανών τό δώμα,
Οσον έζηλοτύπησα ένό; μνημείου χ ώ μ α ! . .  .

’Ιανουάριο; 1870. ΑΧΙΛΛΕΓΕ ΠΑΡΑΣΧΟΣ


