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Ε Τ Ο Σ  A '. 'Ιοΰηος. ΦΓΛΑΑΔΙΟΝ Δ'

Δ Ι Ο Γ Ε Ν Η Σ  Ο  Κ Τ Ν ΙΚ Ο !

Γ0  ’Αντισθένης υπήρξεν δ ιδρυτής, τής 
κυνικής λεγομένης σχολής. ’Ο παδός τής 
πρακτικής του Σωκράτους φιλοσοφίας, ού- 
τινος ,διετέλεσε και μαθητής παρεμόρφωσε 
την αγαθήν διδασκαλίαν, κα ι έξηυτέλισε 
τήν λ ιτήν  εκείνου δία ιταν. Μετά τον θά
νατον τοΰ Σωκράτους ηρξατο διδάσκων εις 
το γυμνάσιον το  καλούαενον κυνόσαργες 
εις 8 έφοίτων νόθοι, έν οίς φαίνεται δ τ ι 
κατελέγετο καί δ Αντισθένης. Ε ιτε  δέ έκ 
τοΰ τόπου είς 8ν έδίδασκεν, ε’ίτε έκ τής 
λ ιτής μέχρι κτηνωδίας δ ια ίτης οί οπαδοί 
"Τής σχολής ταύτης έκλήθησαν κυνικοί καί 
αυτός δ ’Αντισθένης έκάλει εαυτόν 'Α πλο- 
*ΰνα. Τούτου μαθητής υπήρξε Διογένης δ 
Σινωπευς, υίδς ’ΐκεσίου τοΰ τραπεζίτου. Τίς 
«γνοεΐ το ονομα τοΰ κυνικοΰ τούτου φιλο
σόφου, 8ν αρχαίοι καί νεώτεροι σχεδόν 
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άπεθέωσαν; Καί δμως έν τή  ιστορία τής 
αρχαίας φιλοσοφίας δυσκόλως θέλομεν α 
παντήσει άνδρα άπεχθέστερον καί μάλλον 
άσ /ήμονα , αληθώς κΰνα λυσσητήρα ως κομ- 
πορρημονών άπεκάλει εαυτόν.

'θ  παιδικός αύτοΰ βίος ούδέ ευτυχής υ· 
πήρξεν ουδέ ά μεμπτος’ δ πατήρ αύτοΰ εΐχε 
δημοσίαν τράπεζαν ' μή άρκούμενος δέ είς 
τον πλούτον 8ν διά τοΰ έπαγγέλμα τος 
τούτου ά π έκ τα , άπεφάσισε νά γίνη πλου- 
σιώτερος δι’ άφελεστέραυ τίνος τρόπου, πα- 
ραχαράττω ν τά  νομ ίσματα ' πολλοί άποδί- 
δουσιν είς τον υιόν τοΰ Ικεσίου τήν πρά“ 
ξιν' άλλά τό πιθανώτερον είναι ο τι πατήρ 
καί υίός έξετέλεσαν άπό κοινοΰ τό έγκλημα 
τής παραχαράξεο>ς. Ανακαλυφθείσης τής 
πράξε&)ς δ μέν πατήρ έθανατώθηδ δέ μέλ- 
λων ένδοξος φιλόσοφος έσώθη τραπείς είς 
φυγήν, περιεπλανηθη είς διαφόρους πόλεις, 
έπεσκέφθη τους Δελφούς, κακουργησας δέ 
καί έκεϊ άπήλθεν είς ’Αθήνας, συνεπιφέρων
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μεθ’ έαυτοΰ πενίαν άκραν καί φιλοδοξίαν 
άκραν' άλλά και ραθυμίαν πολλήν καί 
αμάθειαν.

Εν Αθήναις έπεσκέφθη τούς διαφόρους 
διδασκάλους, άλλ’ υπέρ π ά ν τα ; έπροτίμησε 
τον Αντισθένην' ούχί βεβαίως διότι έπεί- 
σθη περί τοϋ ύγωϋς τ ι ς  διδασκαλίας αύ- 
τοϋ, άλλά δ ιότι έκείσθη οτι ταχέω ς ήδύ
νατο νά γίνγ) κάτοχος τή ς άσοφου εκείνες 
σοφίας, ής τό θεμέλιον ην δ κτηνώδης βίος. 
Χρήματα δεν ε ίχε, παιδείαν δέν είχεν, ά - 
ναίδειαν άπέκττ,σε μεγίστων ενεκα τών 
διαφόρων αύτοΰ κακουργημάτων, ήδύνατο 
λοιπόν νά άνακαλυψω καταλληλότερον δ ι
δάσκαλον τοϋ ’Αντισθένους; ’Αλλ’ αν δ 
Αντισθένης διέστρεψε τήν διδασκαλίαν τοΰ 
Σωκράτους δέν έξηυτέλισεν όμως αύτήν έπί 
τοσοΰτον οσον δ Αιογένης. Καί όιά τοϋτο 
ίσως δ μέν Αντισθένης υπό μόνης της ίςο- 
ρίας της φιλοσοφίας έστί γνωστός, τοΰ δέ 
Διογένους τό δνομα ήτο καί είναι δημοτι- 
κώ τατον. ΓΗ άνθριοπότης α γα π ά  τό  π α 
ράδοξον καί θεοποιεί πολλάκις τό γελοΐον. 
Ο Διογένης παρέστη π ο τέ  πλησίον ρήτο

ρας περί τώ ν κοινών σπουδαίως άγορεύον- 
τος" άλλ’ δ ρήτωρ ούδένα πλήν τοΰ Σινοι- 
πέως είχεν άλλον ακροατήν' πολλοί ήρχον- 
το  καί παρήρχοντο χωρίς νά προσέςωσι 
ποσώς είς τάς συμβουλάς αύτοΰ. Ο Διο
γένης τό τε  έσυμβούλευσε τόν ρήτορα ν άρ · 
χίσν) νά τερετίζη ' άμέσως πλήθος πολύ συ- 
νήχθη περί τόν τερετίζοντα καί ούδέποτε 
ίσως άκροατήριον ρήτορας υπήρξε πολύ- 
ανθρωπότερον. Ο Διογένης έσκωψε μέν 
τότε τούς άνοήτους εκείνους ο'ίτινες άσμε- 
νοι προσήρχοντο πρός τόν άνοητεύοντα’, 
ολιγωρούν δέ τόν σπουδαιολογοϋντα" άλλ’ 
ή τύχη  αύτοΰ ύπήρξεν δμοία' διά τής « -  
σχημοσύνης αύτοϋ έπέστησε τήν προσοχήν 
τώ ν τε συγχρόνων καί τών μεταγενες-έρων.

Ο Διογένης δέν εχει σύστημα φιλοσο
φικόν' ούδέ ήτο δυνατόν νά εχνι άφοϋ ά- 
πεσκοράκιζε πάσαν θεωρίαν. Τήν φήμην 
αύτοΰ απέκτησε διότι έζη ρυπαρός καί α 
κάθαρτος φέρων πήραν καί βακτηρίαν, κα 
τοίκων είς τόν παρά τό Μητρώον π ίθον,κα ί 
κατασοβαρευόμενος τών άλλωΐ(. Καί αυτός 
δ ’ίδιος είχε τήν συναίσθησιν τής ιδίας άμα- 
θείας δι’ ην πολλοί τών συγχρόνων έψεγον

αύτόν' διότι οτε ποτέ τώ  ειπον' —  πώ ς 
ούδέν είδώς φ ιλοσοφείς; άπήντησε —  καί 
αν προσποιοϋμαι σοφίαν καί τοϋτο φίλοσο- 
φεϊν έστί. Διά τοϋτο έπρέσβευεν δτι ή μου
σική, ή γεω μετρία , ή φυσική καί τά  τοι- 
αϋτα εισίν άχρηστα καί ούχί άναγκαϊα . 
Εάν δέ έκ τώ ν τή  δε κακεΐσε διεσπαρμέ

νων γνωμών καί άποφθεγμάτων αύτοΰ θε- 
λήσωμεν νά κρίνωμεν τ ί έπ ί τέλους έπρέ
σβευεν δ παράδοξος αύτός άνθρωπος θέλο- 
μεν ιδεΐ ότι παρεδέχετο πάσαν πρό αύτοΰ 
λεχθεϊσαν τερατολογίαν καί άνοησίαν, ά -  
ποκρούων εντούτοις πάν άληθώς σοφόν καί 
ωφέλιμον. Ελεγε κοινάς είναι δεϊν τά ς  γυ 
ναίκας' γάμον μηδέν όνομάζων άλλά τόν 
πείσαντα τή  πεισάση συνεΐναι. Κοινούς διά 
τοΰτο καί τους υίέας. Μηδέν τ ι  άτοπον εί
ναι έξ ίεοοΰ τ ι  λαβεΐν ή τώ ν ζώοιν τινός 
γεύσασθαι. Μηδ άνόσιον είναι τό καί τώ ν 
άνθρωπείων κρεών άψασθαι, ώς δήλον έκ 
τών άλλοτρίοιν εθών. Καί τώ δε ορθώ λόγω 
πά ντα  έν πάσιν είναι καί ΐνα  πάντ<ον ΐέναι 
λέγων. Καί έν τώ  άρτιο κρέας είναι καί έν 
τω  λαχάνω  άρτος. Τοιαϋτα έπρέσβευεν ϊ) 
μάλλον ούδεμίαν είχε σαφή ιδέαν καί αύ
τός περί τώ ν ιδίων πεποιθήσεων' διό χα ί 
έπτινει τους μέλλοντας νά νυμφευθώσι καί 
νά μή νυμφευθώσι, τους καταπλέοντας καί 
μή καταπλέοντας, τούς πολιτευομένους καί 
μή πολιτευομένους, του ; παιδοτροφοΰντας 
καί μή παιδοτροφοΰντας.

Αλλ άν έν τα ϊς δοξασίαις αύτοϋ ήν 
αφυέστατος ήν ομως εύφυέστατος είς τό 
σκώπτειν καί τό  ονειδίζειν. Ουτω τήν μέν 
Εύκλ^είδου σχολήν έλεγε χολήν' τήν δέ 
Πλάτωνος διατριβήν κατατριβήν' τούς δέ 
Διονυσιακούς άγώνας μεγάλα  θαύματα μω- 
ροΐς' τούς δημαγωγούς ό'χλου όιακόνους. 
Ούόένα φιλόσοφον άνείχετο, πάντας έχλεύ- 
ζεν, άλλά πρό πάντων τόν Π λάτωνα. Καί 
αύτόν τον Σωκράτην έλεγε μαινόμενον. 
Λ'λ 7, άν δ Σωκράτης έμαίνετο, τ ί  έπασχε 

λο ι-όν Διογένης δ κύω ν; έλεγε όέ ότι περί 
μέν τοϋ παρορύττειν καί λακτίζειν αγω νί
ζονται οί άνθρωποι, περί δέ καλοκαγαθίας 
ούδείς. ’Εθαύμαζε τούς γραμματικούς ο ΐτ ι-  
νες τά  μεν τοΰ ’Οδυσσέως κακά άνεζήτουν 
ήγνόουν δέ τά  ίδ ια ’ καί τούς μουσικούς 
ο'ίτινες άρμόττουσι μέν τάς έν τή  λύρα
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χορδάς, ανάρμοστα δ ’ έχουσι τά  ήθη' και 
τους μαθημχτικούς οΐτινες άποβλέπουσι 
μεν προς τόν ήλιον καί τήν σελήνην, τά  
δ έν ποσί π ρά γμ α τα  · παρορ6}σι' καί τους 
ρήτορας οΐτινες σπουδάζουσι μεν τους περί 
δικαίου λόγους, ουδόλως δε ρυθμ,ίζουσι τόν 
έαυτών βίον πρός τό δίκαιον, άλλά πρό 
πάντω ν έθαύμαζε πώς οί άνθρωποι έπα ι- 
νοϋσι μέν τους δικαίους διότι είσίν άνώ- 
τεροι τών χρημάτω ν, ζηλοϋαιν δμως τούς 
πολυχρημάτους.

Λέγουσιν δτι ’Αλέξανδρος δ μέγας είπέ 
π οτε δτ ι έάν δεν ήτο Αλέξανδρος ήθελε 
νά ήναι Διογένης" τό πραγμα φαίνεται ά - 
πίθανον’ ψυχή γενναία καί μεγαλόφρων, 
ήτο άδύνατον νά ζηλεύση τήν ποταπήν 
δία ιταν καί τόν άμουσον καί άπειρόκαλον 
βίον τοΰ Διογένους' τ ις  οίδε τ ις  έκ τώ ν 
οπαδών τοΰ Λιογένους έπλασε τόν μΰθον 
τοΰτον.

Ενίοτε αί άπαντήσεις αύτοΰ ήσαν έπί 
τοσοΰτον άηδεΐς καί ο /λ ικ α ί ώστε είναι 
άπορον τη  άληθεία πώς ηνείχετο αύτάς 
δ τών Αθηνών λαός, δ εύφυέστεοος καί 
χαριέστερος καί έν τη  εποχή έτ ι έκείνη 
λαός. Προσεκλήθη ποτε εις οίκον πολυτε- 
λέστατον, δ δε οικοδεσπότης έκώλυεν αύ
τόν νά πτύση, έπειδή δ έχρέμψατο, εις 
τήν οψιν τοΰ οικοδεσπότου έπτυσεν είπών 
δτι δέν ευρίσκει χείρονα τόπον. νΑλλοτε 
πάλιν ήρχισε νά κ ρ ά ζ η ,—  Ιώ άνθρωποι! 
συνελθόντων δέ καθίκετο τη  βακτηρίου εί- 
πων— άνθρώπους έκάλεσα καί ο ύ /ί καζάρ
μ α τα . Εις δεΐπνον άστεϊζόμενοι διά τήν 
επωνυμίαν τοΰ κυνός, έρριψαν αύτώ οστά
ρια, δ δέ Διογένης άπέδο>κε τόν αστεϊσμόν 
προσουρήσας αύτοΐς ώς κύων. Καί δμως 
τον τοιοΰτον άνθρωπον οστις τοσάκις εξύ
βρισε τους ’Αθηναίους, οί ’Αθηναίοι ή γά - 
πο)ν έπί τοσοΰτον ώστε δτε μειράκιον 
έθραυσε τόν πίθον αύτοΰ, τοΰτο μέν έδει
ραν ανηλεώς, είς δέ τον Διογένην παρέσχον 
άλλον.

Αλλ’ ιδίως διέπρεπεν δ Διογένης διά 
τα  λογοπαίγνια  αύτοΰ ών τινα  εΐσι τω όντι
V ·  ** ι  ^  / /άριστα. Δειςαντος αυτω παιόαριου μ α χ α ι-  
Ρ *ν ην έλαβε παρά έραστοΰ —  ή μ,άχαιρα, 
ε;~ε, καλή ή δε λαβή αισχρά, ’ΐδών ολυμ- 
πιονίκην πρόβατα νέμοντα —  Ταχέω ς, εί

πεν, ώ βέλτιστε, μετέβης άπό τών ’Ολυμ.- 
πίοιν έπί τά  Νέμ.εα. ΐδών δύο Κενταύρους 
κάκιστα έζωγραφημένους, είπε —  πότερος 
τούτοίν χείρων έ σ τ ί; Ακούσας ποτέ δτι Δι
δύμων δ μ,οιχός συνελήφθη —  άξιος, είπεν, 
έκ τοΰ δνόμ.ατος κοέμασθαι. Πολλά άλλα 
αναφέρει δ Ααέρτιος, έξ ών άποδεικνύεται 
δτι έξησκεΐτο δ Διογένης είς τό λέγειν λο
γοπα ίγν ια , ή δέ άσκησις αυτη άποδεικνύει 
μ ετρ ιότητα  πνεύματος.

Πλέων ποτέ είς Αίγιναν συνελήφθη υπό 
πειρατών ών ήρχε Σκίρπαλος, είς Κρήτην 
δέ άπαχθείς έπω λεΐτο . Ο κήρυξ ηρώτησεν 
αύτόν τ ί γνωρίζει νά πράττνι, δ δέ Δ ιογέ
νης μετά  θάρρους άπήντησε— Νά άρχω άν- 
θρώπων. Ο κήρυξ εξέλαβεν αύτόν ώς παρά- 
φρονα, ένφ δε έπεκράτει σιγή έφάνη έκεΐ 
πλησίον ευπατρίδης Ινορίνθιος Ξενιάδης 
καλούμ-ενος, άπλοΰς καί άγαθός άνθρωπος 
δστις περιεργάζετο άπλήστως τήν παρά- 
δο ξον τοΰ κυνικοΰ οψιν. Τοΰτον ίδών δ Διο
γένης, είπε πρός τόν κήρυκα —  είς τοΰτον 
πώ λει με, ούτος έχει άνάγκην δεσπότου. 
Ο Ξενιάδης γελάσας ηγόρασε τόν φιλόσο

φον καί άπαγαγώ ν είς Κόρινθον άνέθετο 
είς αύτόν τήν έπιμέλειαν τοΰ οίκου καί 
τώ ν τέκνων. Φ αίνετα ι δέ δ τ ι δ Ξενιάδης 
δέν ητο φίλος τής πολυτελείας, διότι έπί 
τοσοΰτον εύχαριστήθη διά τήν λιτήν δ ία ι
ταν  ην είς τόν οίκον δ Διογένης είσήγαγε 
καί είς ην ήσκει τους παΐδας ώστε έλεγεν 
δ τ ι άγαθός δαίμ.ων είσήλθεν είς τήν οικίαν 
αύτοΰ. Έ ν  τούτοις οί έξ Αθηνών γνώ - 
ριρ.οι αύτοΰ μαθόντες τήν αιχμαλωσίαν 
τοΰ άνδρός ήθέλησαν νά έζαγοράσωσιν αύ
τόν ' άλλ’ δ Διογένης άπεκάλεσεν αύτους 
εύήθεις δ ιότι είπε δέν είναι οί λέοντες δοΰ- 
λοι τώ ν τρεφόντων, άλλ οί τρέφοντες 
δοΰλοι τώ ν λεόντων. Αν θέλετε δε νά 
μάθητε πώς άνέτρεφε τους δυστυχείς π α ΐ
δας τοΰ Ξενιάδου άρκεΐ ή περικοπή αυτη 
τοΰ Ααεοτίου’ « Εν χαω κουρίας τε  καί 
ακαλλώπιστους είργάζετο καί άχίτω νας 
καί άνυποδήτους καί σιωπηλούς, καθ αύ
τους βλέποντας έν τα ΐς  δδοΐς.»

’Απέθανεν δπως καί έζησεν' ήθέλησε νά 
συοιμεοισθη πολύπουν μ,ετά κυνών οΐτινες 
έδηξαν τόν τένοντα τοΰ ποδός αύτοΰ έξ οΰ 
έτελεύτησε ζήσας έννενήκοντα έτη. Εκ
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τώ ν συγγραμμάτων άτινα  αριθμεί 5 Ακέρ
αιος ούδέν κατά  πάσαν π ιθανότητα  ανή
κει εις αυτόν. Δ ιότι δεν φαίνεται άνθρω
πος δυνάμενος νά συγγράψη' άλλως δε καί 
οί αρχαίοι λέγουσιν ότι δέν άνήκον είς 
τόν Διογένην τ  αποδιδόμενα είς αυτόν 
βιβλία. Λ έγεται δέ ότι καί πάλη  περί 
τό  π τώ μ α  αύτοϋ έγένετο τίνες θάψουσιν 
αύτόν. ’Ετάφη έν Κορίνθω παρά τήν πύλην 
την  πρός τόν Ισθμόν. Εθεσαν έπί τοϋ 
τάφου αύτοϋ κίονα καί έπ αύτοϋ κϋνα έκ
ΤΤ / f \ "ΙΙαριου μαρααρου. 1 στερον και οι συμ- 
πολΧται αύτοϋ έτίμησαν τόν άνδρα διά 
χαλκώ ν εικόνων καί έπέγραψαν οΰτω'

Γηράσκει κ α ι χα λκός ύτ.ο χρόνοι». 'Α λλά  σον ουτε 
Κ,ΰΒος 6 π α ς  α ιώ ν, Δ ιόγενες, καΟελεΐ.
Μοΰνος έ-πει β ιο τ ίς  α ΰ τά ίκ εα  δόξαν εδειξας 
θ ν α τ ο ΐς  κ α ι ζ ω ίς  οψ.ον έλ α ο ρ ο τά ια ν .

Καί τω όντι αί μέν χα λκ α ϊ έκεΐναι ει
κόνες καί τό  άγα λ μ α  δέν ύπάοχουσι πλέον, 
τό  δέ δνομα αύτοϋ σώ ζεται όπως μαρτυ
ρεί ότι άπαντώ ντα ι άνθρωποι οΐτινες καίτοι 
ανάξιοι τή ς υστεροφημίας κλέπτουσι την 
αθανασίαν ενώ ούδόλως ωφέλησαν την αν
θρω πότητα. Αγνοοΰμεν οί πλεΧστοι τό  
ονομα τοϋ άνακαλύψαντος την Δ αμαλίδα , 
όι αύτής υπέρ πά ντα  άλλον εύεργετησαντος 
τήν ανθρωπότητα ' καί όμως ούδείς αγνοεί 
Διογένην τόν κϋνα.

Δ. ΠΑΠΑΡΓΙΙΓΟΠΟΤΛΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΑΙΤΙΩΝ 

Τ Η Σ  Α Ν Α Π Τ Ϊ Ξ Ε Ω Σ  Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Σ

Ε Ν  Τ Ο ΪΣ  Σ Ω Μ Α Σ Ι Τ Ω Ν  Ζ Ω Ω Ν

(Έ κ  xort Γερμ.αν·.χο£ τοϋ ΜΟΗΓΙ μ,ετάορασις Δ· Κ . X .)

Α! γνω σταί ήμϊν καί προσιταί πηγα ί 
δυνάμεως είναι ή θερμότης καί τ ά  ζωικά 
φαινόμενα τώ ν ζώοιν.

Η άνάπτυξις δυνάμεως διά τής θερμό - 
τη τος γίνετα ι ειτε φυσικώς, ε’ίτε  τεχνητώ ς. 
Αί δέ φυσικαί π η γα ί προξενοϋνται υπό τοϋ 
ήλιου καί εμφανίζονται ώς κινούμενος αήρ 
καί κινούμενον υδωρ. Γ0  ήλιος δηλαδή έκ-

τείνων τόν αέρα, καθιστά αύτόν είδικώς 
ελαφρότερον καί ούτως αύτός ανέρχεται* 
μή ύυνάμενος δέ ένεκα τής έλξεως τής γής 
να άποσπασθή αύτής, δ ιαχέετα ι άπό τοϋ 
ισημερινού πρός τους δύο πόλους. ’ Ισος όγκος 
ψυχροϋ, όθεν καί βαρυτέρου άέρος, ρέει άπό 
τώ ν πόλων πρός τόν ισημερινόν, θερμαίνε
τα ι αύτόθι καί άνέρχεται πάλιν πρός τά  
άνού. Επί πάντο^ν τών έμποδίω ν,τά  όποια 
ημείς αντιτάσσομεν είς τον κινούμενον άέρα, 
ως λ. χ .  όιά τώ ν άνεμο μύλων καί τώ ν ίς-ί- 
ων τώ ν πλοίων, άναφαίνεται οΰτος ώς π η 
γή δυνάμεως.

Ετερωθεν τό όι έξατμίσεως άνυψούμενον 
έν τή  ατμοσφαίρα υδωρ συμπυκνοΰται αύ
τόθι εις χιόνα ή βροχήν, δέν δύναται ό
μως νά χρησιμοποιηθή ούτως ώς δύνα- 
μις. Αλλ άφοΰ τό  είς υψηλ.ά μέρη τής γής 
ώς βροχή καταπεσόν υδωρ, συναχθή είς 
ρύακας, ή ποταμούς, δύναται νά χρησιμεύ- 
ση ώς πηγή  δυνάμεως, έάν άντιταχθώ σιν 
εις αύτό αι πτέρυγες τοΰ υδρομύλου ή οί 
καμπύλοι σωλήνες. Τό μέγεθος τών δυνά
μεων αύτών είναι κολοσσαΧον κ α ί θά έξήρ- 
κει διά πάσας τάς άνθρωπίνας άνάγκας 
εαν ήόυναμεθα νά  συνάξωμεν κ α ί χρησιμο- 
ποιησωμεν όλον τό έξ αύτών προερχόμενον 
ποσόν δυνάμεως. Μέ όλον δμως τό κολοσ
σαΧον μεγεθος, ό άνθρωπος ολίγον μόνον 
μέρος α υ τώ ν  χρησιμοποιεί, τό μέν διά τό 
άκανόνιστον τ ώ ν  πηγώ ν αύτών δυνάυ.εως, 
τό δε διά τήν έπίσης κολοσσαίαν έκτασίν 
των. Ούτως ό άνεμος δύναται έπί μήνας 
όλους να μάς άφίνιρ νά τόν περιμένωμεν κ α ί 
εαν πνεν], μόνον έλάχιστον μέρος αύτοϋ δυ- 
νάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν, δ ιότι έπ ί τής 
έπιφανείας τής γής είναι ασθενέστερος ή 
εις τα  υψη. Η δύναμις, ή περιεχομένη έν 
δυτικω  άνεμοι λ. y . πνέοντι μόνον 14  Ημέ
ρας θά έξήρκει έπί όλον ετος διά τά ς  ά νά γ
κας και τής μάλλον βιομηχάνου χώρας, 
έάν ύπήρχον μέσα νά συναχθή καί ά π ο τα - 
μιευθή όλη ή έν αύτω δύναμις. Τό αύτό 
δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν και περί τώ ν π ο τα 
μών. Εάν ό καταρράκτης τοΰ Νιαγάρα πα* 
ριστάνη μηχανήν δυνάμεως ήμίσεως εκα
τομμυρίου ίπ πω ν , μόνον μικρόν μέρος 
κ ατα  τ ά  άκρα αύτοΰ δύ \α τα ι νά χρησι
μοποιηθώ, αί δ αίώνιαι καί κολοσσαΧαι
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αύται π η γα ί δυνάμεως θά έξακολουθήσΜσι 
νά ρέωσιν «χρηστοί δι’ ήμας. Αλλ ή άτ* 
μομηχανή υπερτερεί τάς φυσικάς αύτάς 
πηγάς κα τά  τοΰτο, δτι δύναται νά γίνη 
χρήσις αυτής εν π α ντί καιρω καί τόπο) καί 
δτι είναι πά ντοτε ή αύτη *«ί ανάλογος τοΰ 
σκοποΰ, Ανεξαρτήτως τών ιδιοτροπιών τών 
ωρών τοΰ έτους. Λοιπόν αν καί ή φυσικνι 
δύναμις είναι κολοσσαία καί δέν στοιχίζει 
άλλο τ ι  η τόν κόπον τοΰ νά συναχθή καί 
χρησιμοποιηθώ, δέν δύναται δμως διά τους 
ανθρωπίνους σκοπούς νά συναγωνισθη μέ 
τήν άτμ ομ η /α νή ν , και τοΰτο διότι δέν δυ- 
νάμεθα νά φυλάξωμεν δύναμίν τινα  ώς το ι
αύτην η είς πολύ μικρόν μ.έτρον, είτε ώς 
ύψωμένον βάρος, είτε ώς τετανυσμένον έ- 
λατήριον, είτε ώς συμπεπιεσμένον αέρα- έ- 
ξεναντίας εν τώ  ανθρακι καί τώ  πανταχοΰ  
διεσκορπισμένο) οξυγόνο) εχομεν πηγήν θερ- 
μότητος, επομένως καί δυνάμεως, επίσης 
φυσικής, ούχί δμως υπό τήν μορφήν δυνά- 
ρ.εως, άλλά χημικής διαφορας. Μόνον δ ’ 
έάν αύτη η διαφορά έξισωθή, γενναται θερ— 
μότης καί ταύτην δυνάμεθα νά χρησιμο- 
ποιήσοιμεν είς τάς μηχανάς ώς δύναμιν.

Αν μία  λ ίτρα άνθρακος καη μετά  2 ~/$ 
λιτρών οξυγόνου καί σχημ.ατίση άνθρακι- 
κον οξύ, γενναται εντεύθεν θερμότης το -  
σαύτη ώστε νά θερμάνη 3 4 4 6 2  λίτραςύδα- 
τος καθ ενα βαθμόν της έκατονταβάθμου 
διαιρέσεως τοΰ θερμομέτρου είτε 3 4 4 6 ,2  
λίτρας κα τά  1 0  βαθμούς, είτε 3 4 4 ,6 2  
κατά 10 0 . Πρός παραγωγήν δέ της θερ- 
μότητος ταύτης άρκεΐ μόνον νά λάβοψ.εν 
μεθ ημών είς τό άτμόπλοιον η τήν ά τμ ά - 
μαξαν τήν λίτραν τοΰ άνθρακος, διότι τάς 
2 2/3 λ ίτρ α ; οξυγόνου, α'ίτινες χρειάζονται 
διά τήν καΰσιν τοΰ άνθρακος αύτοΰ, εύ- 
ρισκομεν πανταχοΰ της γης. Καί έν τούτο) 
έγκειται το μέγα  κέρδος, δτι έχομεν έν 
τώ  ανθρακι μέγα ποσόν θερμότητος, τό 
οποίον άφοΰ ενο)θη μετά  τοΰ. Οξυγόνου, 
λύεται. Το οξυγόνον έχει έν έαυτώ τήν 
θερμότητα έν τη  άερία μορφή αύτοΰ" δύ
ε τ α ι  ύ αύτή νά έξα /θη  έάν αύτό ενωθη 
μετα σοψ,ατος καυσίμου. Δέν φέρομεν λοι
μόν μεθ ημών έν τώ  ανθρακι καθαυτό τήν 
θερμότητα, άλλά μόνον τό μέσον δι* ου 
«υνάμεθα νά λύσωμεν αύτή,ν έκ τοΰ πα ν-

ταχοΰ  διακεχυμένου οξυγόνου. ’Εάν τό ο
ξυγόνον καη μετά  τοΰ άνθρακος καί π α - 
ραγάγη άνθρακικόν οξυ, τοΰτο δέν εί
ναι πλέον έμμονον αέριον, δπως τό  οξυ
γόνον, άλλά διά θλίψεοίς δύναται νά μ ετα - 
βληθη είς στερεόν. Η α ιτία  τής άναπτύξε- 
ως της θερμότητος έγκειτα ι άπλώς είς 
τάς μεταβολάς τών ιδιοτήτω ν τοΰ οξυγό
νου σχετικώ ς ποός τά ς νέας αύτοΰ ώς άν- 
θρακικοΰ οξέος" δ ,τ ι δέ άπώλεσεν έλαστι- 
κότητος τοΰ έμμονου αερίου σχετικώς πρός 
τήν μικροτέραν ελαστικότητα  τοΰ συνθλι- 
πτοΰ άερίου, έξέρχεται ώς άλλο είδος κ ι-  
νήσεως, ώς θεομ,ότης·

Ττ,ς θερμότητος ταύτης δυνάμεθα τη  
βοήθεια της άτμ,ομ.η/ανής νά μ ετατρέ- 
ψωμ,εν μ-έρος είς δύναμ.ιν. Αλλά καί ή 
μ,εταβολή αύτη συνδέεται μέ σημαντικήν 
πρός τόν προκείμενον σκοπόν απώλειαν 
θερμότητος, δ ω τι όλη ή θερμ-ότης, ή τις 
διά τοΰ θερμανθέντος άέρος, ή τώ ν άτμ.ών 
εκφεύγει τής μηχανής ώς έπαισθητή θερ— 
μ.ότης, δέν προξενεί ούδεμίαν ενέργειαν" 
τοΰτο δέ κατορθοΐ μ,όνον εκείνο τό  ποσόν 
τής θερμότητος, τό  όποιον έν τη  μ.ηχανή 
έχασε τήν φύσιν αύτοΰ καί μετέβη είς 
άλλην μ.ορφήν, τήν τής μ.ηχανικής δυνά- 
μεως. Ενταύθα προτάσσο) νόμ,ον, δστις 
είσέτι δέν άπηγγέλθη υπό τοσοΰτο γενικήν 
μορφήν, δηλαδή δτ ι η θερμότης δύναται 
νά ένεογήση ώς γεννέτειρα α ιτ ία  δυνάμεως 
μό'ίον διά τής έκτάσεως.

Αύτή ή έκτασις είναι είδός τ ι  κινήσεως, 
μ.εταβολή τοΰ ογκου τών σο)μάτων συνδεο- 
μένημετά  θλίψεως. Εάν είς τή,ν θλίψιν τα ύ 
την άντιταχθησώμ,ά τ ι ώςέμπόδιον,ώς λ .χ . 
τό έν τώ  κύλινδρο) έμ.βολον, τό τε  με τα β ι-  
βάζεται η θλίψις αύτη , ένεκα τοΰ μ.εγέθους 
τής έκτάσεως, έπ ί τοΰ κορμοΰ τοΰ έμ.βό- 
λου και α~ αυτού κα τ αρεσκειαν ε:ς τον 
διωστήρα, έν ώ δύναται πλιέον νά ένεργη 
ώς μη /α ν ικ ή  όύναμις.

Τήν ενέργειαν ταύτην δυνάμ,εθα κάλ- 
λ ιστα  νά καταδείξωμεν είς τά  έμμονα 
άέοια, ώς τόν άέρα. Εάν θεομάνωμεν έξω
θεν τόπον πεπληρο)μένον άέρος, περιβαλ- 
λόμενον δέ υπο στερεών τοίχο>ν, ή θερμό
της αύτη μ εταδίδετα ι καί είς τόν άέρα, 
δπως τοΰτο δύναται νά καταδείξη θερμό-
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μετρ ον έν αύτώ ευρισκόμενον. Ή  θλίψις 
τσϋ άέρος συναυξάνει μετά  τής θερμοκρα
σίας, έργον ομως όέν παράγετα ι, διότι ο: 
το ίχο ι δέν δύνανται νά ένδώσωσι. Κατά 
τήν περίπτωσιν ταύτην κανεν μέρος τής 
θερμότατος δέν χρησιμοποιείται πρός έκ- 
τασ ιν , δ ιότι τοϋτο δέν συγχωροϋσιν οί 
στερεοί το ίχο ι, όλη δέ ή θερμότας μή έρ- 
γασθεϊσα. ποσώς, ευρίσκεται ώς αισθητή 
θερμότη;. Εάν δμως συγχωρήσωμεν είς 
τό  άγγεΐον ούτως ώστε η εσω αύτοϋ θλίψις 
έλαττωθεϊσα επανέλΟη είς την προτέραν, 
τό τε  ·η θερμοκρασία τοΰ θερμανθέντος άέ- 
ρος έλαττοΰτα ι καί τό  ποσόν τής θερμό
τατος τό δποϊον κα τά  την περίπτωσιν 
ταύτην φαίνεται έξαφανιζόμενον, μετατρέ- 
π ετα ι είς ούναμιν’ τό μέρος ομως της θερ
μ ότα τος, τό δποϊον μένει αισθητόν, άπόλ- 
λ υ τα ι διά ττ,ν άνάπτυξιν δυνάμεως.

Εκ τοϋ παραδείγματος αύτοΰ βλέπομεν 
δτ ι έάν τό αέριον δέν δύναται νά έκτανθή, 
δέν δύναται καί νά προξενήση μηχανικήν 
εργασίαν και δτι η αισθητή μείνασα θερ- 
μότης επίσης έμεινεν άχρηστος διά τήν 
δύναμιν. ’Εάν διά πειραμάτων δυνηθώμεν 
νά προσδιορ!σο»μεν, πόσον μέρος τής θεο- 
μότητος χρησιμεύει πρός εκτασιν και πό
σον πρός θέρμανσιν, τό τε  δυνάμεθα νά 
ορί'ϊωμεν έντεϋθεν καί τό  ποσόν τής θερ
μότατος ή τής καυστικής ουσίας, τό δποϊον 
κα τά  τήν ενέργειαν μιας μηχανής χρησι
μοποιείτα ι πρός τόν σκοπόν ήμών και 
πόσον μένει πρός τοΰτο άχρηστον.

Εάν δ έν τω  ανωτέρω παραδείγματι 
θερμανθείς αήρ ψυχοανθή εκτεινόμενος, θά 
ήτο ανάγκη νέας προσαγωγής θερμότατος 
δπως και πάλιν λάβη τήν αύτήν θερμο
κρασίαν, ·?,ν είχε πρό τής έκτάσεως έν τω  
μή ύποχωροΰντι άγγείω . Εξ ανάγκης λοι
πόν χρειάζετα ι ολιγώτερον ποσόν θερμό
τατος διά νά θερμανθη αήρ περικεκλεισμέ- 
νος έν μή ύποχωροϋντι άγγείω , ή έν υπο- 
χωροϋντι. Η αλήθεια αυτη ήτο έν γένε·. 
γνωστή έκ πειραμάτω ν, τό μέγεθος δμως 
τώ ν δύο ποσών τής θερμότητος δέν ήτο 
δυνατόν νά προσδιορισθ^ διά πειραμάτων, 
δ ιότι τό βάρος τών άερίοιν είναι έλάχιστον 
σχετικώ ς πρός τό βάρος τών περιβαλλόν
τω ν αύτά στερεών καί επομένως ισχυρών

τοίχω ν και διότι καί κα τά  τήν θέρμανσιν 
καί τήν ψύξιν τό ποσόν έκεϊνο τής θερμό
τα το ς, τό  δποϊον μετεβιβάζετο εις τά
w  > τ  ■> -αέριον και ε ιτα  αφηρειτο απ αυτου, οεν

ήτο δυνατόν νά χωρισθη άπό τήν τοϋ α γ 
γείου. Δι άλλης δμως δδοϋ κατωρθώθη νά 
προσδιορισθώσι τά  δύο τα ϋ τα  ποσά θερ
μότατος, δηλαδή διά τής τα χύτα τος τής 
μεταβιβάσεως τοϋ ήχου έν τώ  αέρι. Ηθέ- 
λομεν πολυ άπομακρυνθή τοϋ ημετέρου 
σκοποϋ, έάν προσεπαθοΰμεν νά κατα δε ί- 
ξωμεν λεπτομερώς τήν μέθοδον ταύταν. 
Δι αυτής εύρέθα δτι τό ποσόν τή ς θερμό
τα τος, τό  άπαιτούμενον δπως θερμανθη 
αέριόν τ ι ,τό  δποϊον δέν μεταβάλλει δγκον, 
εχει πρός τό  ποσόν τής θερμότατος τό  
χρησιμεϋον διά τήν μέχρι τοϋ αύτοϋ βαθ- 
μοϋ θέρμανσιν, έάν ή θλίψις ρ.ενν) η αύτή, 
έχει, λέγομεν, ώς \ : 1 ,41 7 καί φανερώς τό 
ποσόν 0 ,41  7 είναι τό ποσόν τής θερμότητος 
τό χρησιμεϋον πρός εκτασιν τοϋ άερίου' 
και τοϋτο τό μέν διότι ίσοϋται μέ τήν 
διαφοράν τώ ν δύο αριθμών, τό δέ διότι ή 
εκτασις είναι ή μόνα διαφορά είς τό π ε ί
ραμα. Εντεϋθεν έπετα ι δτι κατά  τήν χρή-  
σιν τεθερμασμένου άέρος ώς μηχανής ένερ- 
γούσης διά τής θερμότητος, τό μέρος 
ταύτης τό  χρησιμοποιούμενο ν είναι τό  

l l ,417 ήτοι 2 9 ,4 3  τοϊς έκατόντοϋ όλου 
ποσοΰ τής είς τήν μηχανήν μεταδοθείσης 
θερμότατος, 7 0 ,5 7  δέ το ϊς εκατόν άπόλ- 
λυτα ι ώς θερμότης έν τώ  έκταθέντι αέρι 
άνευ χρησιμοποιάσεως αύτών ώς δυνάμεως. 
’Εν τή  πραγματικότητά  δμως έπειδή και 
δ έν τώ  κυλίνδρω τή ς μηχανής αήρ δέν 
θερμαίνεται άμέσως, άλλά διά σιδηράς π ε -  
ριβολής άρκούντ<υς παχείας κα ί έπειδή δ 
έν τη  καύσει άήρ διαφεύγει θερμότερος τοΰ 
έν τΫ) μηχανή εργαζομένου, τά  άνω 2 9 ,4 3  
τοϊς εκατόν τής θερμότητος δέν άναφέ- 
ρονται είς τήν δλην διά τοΰ πυρός άνα- 
πτυχθεϊσαν θερμότητα, άλλά μόνον είς τό 
μέρος τό  είσελθόν είς τήν μηχανήν. II 
θεραότης τοΰ έν τή  πυρ α άέρος έκφευγει 
δλη άνευ ώφελείας καί έάν ήναι ίσα μόνον 
μέ τήν έν τη  μηχανή θερμότητα, πάλιν 
τό  παραγωγόν έργου μέρος τής θερμότητος 
θά ήναι μόνον 1 4 i j 2 τοϊς εκατόν. Επειδή 
δμως τό ποσόν τής θερμότητος είναι άνά-
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λογον μέ την καυστικήν ουσίαν, δυνάμεθα 
νά έκφράσωμεν τοϋτο ώς εξής, δτι δηλαδή 
άπο 1 0 0  λίτρας καέντο^ν άνθράκων διά 
τήν εργασίαν μηχανής έργαζομένης διά θερ
μαινόμενου άέρος, μόνον 14 περίπου λ ί-  
τραι μετετράπησαν είς δύναμιν, 8 6  δε λ ί-  
τραι έκάησαν άνωφελώς.

Την θεωρητικήν τιμήν μηχανής ένερ- 
γούσης διά τάς θερμότητας δυνάμεθα νά 
έκτιμήσωμεν παρατηροϋντες, έάν σώμά τ ι 
μεταχειρ ίζετα ι όσον οίόν τ ε  περισσότε
ρον αύτής όπως έκταθή, επομένως όσον 
τό δυνατόν ολιγώτερον δπως υψωθή η 
θερμοκρασία του. ’Επειδή δέ δέν υπάρχει 
σώμα, τό όποιον μεταχειρ ίζετα ι περισσο- 
τέραν θερμότητα πρός εκτασίν του, δσον 
τά  αέρια, δυνάμεθα νά είπωμεν έκ τών 
προτέρων δτι δέν είναι δυνατόν νά έφευρε- 
θή μηχανή , ή όρθότερον δέν δύναται νά 
παραγάγη πλειότερον άπό τήν δ ι’ έκτάσε- 
ως τοϋ άέρος έογαζομένην. II άτμομηχανή 
παράγει ετι ολιγώτερον, μάλις·α έάν δπως 
είς τάς άτμαμάξας δύναται έν τή  καπνο- 
δόχω νά άναλυθή μόλυβδος. II διά έκτα- 
σεως δμως τοϋ άέρος εργαζόμενη μηχανή 
έλα ττοϋτα ιτή ς ατμομηχανής κα τά  πολλά , 
δθεν δέν δύναται νά προτιμηθή ταύτης ' 
τα ϋ τα  δέ είναι ή πλέον κακή άγω γότης τής 
θερμότητος τώ ν άερίων ή τοϋ υδατος, ή 
ξηρά τριβή καί τό  άδύνατον τής κ α τα 
σκευής αύτών είς οίονδήποτε μέγεθος. Τά 
άνωτέρο) πειράματος παοέχουσι μόνον βά- 
σιν τινά  περί τοϋ ποσοϋ τή ς καυσίμου ύ
λης, τό όποιον καταναλίσκεται χρησίμως 
πρός παραγωγήν δυνάμεως, ούχί δμως καί 
περί τοϋ άπολύτου ποσοϋ τή ς δυνάμεως, 
τό όποιον άποκτώμεν έκ δεδομένου ποσοϋ 
θερμότητος, ήτις κατηναλώθη πρός αύτό. 
Πρός τόν σκοπόν αύτόν δεν ήδύναντο νά 
μεταχειρισθώσιν ούτε τήν διά τής έκτά- 
σεως τοϋ άέρος, ούτε τήν άτμομηχανήν, 
διότι είς αύτάς τό μέρος τής είς δύναμιν 
μετατραπείσης θερμότητος ήτο άγνως-ον, 
Ά τούλάχιστον συνδεδεμένον μετά  τοσού- 
του ποσοϋ ξένης θερμότητος, ώστε έκά- 
<*τη αύτών δέν ήτο δυνατόν νά προσδιο- 
Ριιϊθή χωριστά. ’Εζήτησαν λοιπόν νά με* 
τατρέψο)σιν είς θερμότητα ώοισμένα απο
τελέσματα δυνάμεως διά τής πτώσεως

γνωστών βαρών καθ’ ώρισμένα διαστήματα. 
Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή δύναμις μ ε- 
τα τρ έπ ετα ι δλη είς θερμότητα, αυτη δέ 
δύναται νά μετρηθή διά τής αύξήσεως τοϋ 
βαθμοϋ τοϋ θερμομέτρου ώρισμένου ποσοϋ 
υδατος. Ουτω λοιπόν εύρέθη δτι διά τή ς 
καταπτώ σεω ς 1 4 0 0  λιτρών άπό υψους 
Ινός ποδός παράγετα ι τοσαύτη θερμότης, 
δση είναι άναγκαία νά θεομανθή καθ ενα 
βαθμόν τ ή ;  έκατονταβάθμου διαιρέσεως 
(κελσίου) Ί λ ίτρα  υδατος. Ο άριθμός τώ ν 
λιτρών καί τό  ύψος έκπεφρασμένον είς πό- 
δας, παλλαπλασιαζόμενα έπ ’ άλληλα π α 
ρέχουν τήν μηχανικήν έργασίαν, έκπεφρα- 
σμένην είς λιτρόποδας. Εάν λοιπόν είπω- 
μεν Ί 4 0 0  λιτρόποδας, δυνάμεθα δι αύ
τοϋ νά έννοήσωμεν δ τ ι 1 400  λίτραι ύψώ- 
θησαν καθ ενα πόδα, ή δτι 140  λίτραι 
υψώθησαν κατά  1 0 πόδας, ή οτι 1 4 λ ί 
τρα'. υψώθησαν καθ 1 0 0  πόδας καί συν- 
τόμως δτι βάρος τ ι  ύψώθη καθ ΰψος τ ι, 
αρκεί μόνον τό γινόμενον τοϋ βάρους είς 
λ ίτρας, έπ ί τό υψος είς πόδας νά π α -  
ρέχν) τόν αριθμόν 1 4 0 0 . Π άτμομηχανική 
αΰτη έργασία ίσοδυναμεϊ μέ ποσόν θερμό
τη τος, τό όποιον θερμαίνει 1 λίτραν κα τά  
1 βαθμόν Κ, ή 1 0 λίτρας κατά  ι / ι 0 βαθ
μό ϋ η ι /2 λίτρας κατά  2 βαθμούς κ τλ . Τό 
ποσόν αύτό τής θερμότητος, τό  όποιον 
θερμαίνει μίαν μονάδα βάρους καθ ενα 
βαθμόν Κ, καλοϋμεν μονάδα τ ή ; θερμότη
τα ; καί θελομεν σημειοι αύτήν έν τοϊς 
επομένοις διά Μ. Θ. Αοιπόν 1 4 0 0  λιτρό- 
ποδες είναι τό μηχανικόν ισοδύναμον μιας 
μονάδος θερμότητος καί 1 Μ. Θ. είναι τό 
θερμικόν ισοδύναμον 1 4 0 0  λιτροπέδων. 
Διά τοϋ ποσοϋ τής θερμότητος, δι ού δυ
νάμεθα νά θερμάνωμεν καθ Ί βαθμόν Ιν 
1 λίτραν υδατος, δυνάμεθα νά άνυψώσω- 
μεν καθ’ ενα πόδα βάρος 1 4 0 0  λιτρών. Τό 
τελευταΐον αύτό θεώρημα δέν άπεδείχθη 
έμπειρικώς, διότι δέν δυνάμεθα είς ούδε- 
μίαν μηχανήν νά μετατρέψωμεν δλην τήν 
θερμότητα είς δύναμιν’ οί νόμοι δμο>ς τοΰ 
σκέπτεσθαι άπαιτοϋσι τό  ισοδύναμον αύτό 
καί ένώ διά πειραμάτων έπροσδιορίσθη τό  
ποσόν τής θερμότητος, τό  παραγόμενον 
διά βάρους κα τα π ίπτοντος, έγένετο καί τό  
συμπέρασμα δτι τό αύτό ποσόν θερμότη-
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το ς , μεταβαλλόμενον δλον είς δύναμιν άρ
χε ι δπως άνυψώσγ) τό καταπεσόν βάρος είς 
ία  προτερον υψος αυτοϋ. Λοιπόν η θερμό- 
τη ς  ή θερμαίνουσα κ α τά  1 βαθμόν Κ. μίαν 
λίτραν υδατος, αρκεί δπως ανυψώσν) βάρος 
1 4 0 0  λίτρων καθ ενα πόδα καί έκ της 
α ιτ ία ς ταύτης καλοΰμεν τούς 1 4 0 0  λιτρό-

ποδας, τό μηχανικόν ισοδύναμον μιας μο- 
νάόος θερμότητος.

Αί ιδέα', αΰτα ι ήσαν απολύτως αναγκαία!, 
δπως ουνηθώμεν νά σχηματίσωμεν καί ι
δέαν τινά  περί της άναπτύξεως της όιινά- 
μεοις έν το ϊς ζώσι σώμασιν.

(ίί-κ ετ α ι τό τέ λ ο ς .)

I I  Ω Ρ Α Ι Α  Γ Α Β Ρ Ι Ε Α Α Α

’Εάν πιστευσ<ομεν τ ά  σκανδαλώδη χρο
νικά, ή νεότης της Γαβριέλλης ’Εστραίας, 
κοινώς ονομαζομένης ώραίας Γαβριέλλης, 
είναι ήκιστα σώφροιν. Ερρέθίι δτι ήτο ευ
ειδής μεταξύ τώ ν μάλλον ευειδών, δτι ήτο

έρωμένη βασιλέως . . . .  σχεδόν βασίλισ
σα . . .  . ή συκοφαντία δέν ήδύνατο λοιπόν 
νά τήν φεισθη. Ερρέθη δτι πριν άναβη έπί 
τών βαθμιδών τοϋ θρόνου τοϋ 'Ερρίκου Α , 
ή Γαβριέλλα έπωλήθη είς δεκαεξαετή ή λ ι'
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κίαν παρά τής μητρός της είς τόν rEppt- 
κον Γ , αντί έξακισχιλίων σκούδων. ’Ερρέ- 
δη iy.6jj.ri δτι τοϋ Ερρίκου Γ βαρυνθέντος 
ταχέω ς ερωρ-ένν,ν ής αί σπάταλοι βρέξεις 
ΐξπείλουν τήν καταστροφήν του, δ Σεβα
στιανός Ζ α μ έτ , πλούσιος τρ α π εζ ίτες . —  
δστις, ετη τινά  πρότεοον, ητο σανδαλο- 
ποιός τοΰ βασιλέως, άνέλαβε νά ά π α λλ ά - 
ξη τόν βασιλέα καί κύριόν του άπό τήν 
δχληράν εκείνην κατάκτησιν. Ερρέθη τέ 
λος δτι μετά  τόν Ζαμέτ ή Γαβριέλλα π ε- 
ριήλθεν είς τήν κατοχήν τοΰ καρδιναλίου 
Γκίζη, επειτα  είς τήν τοΰ οουκός Λ ογγε- 
βίλ, κ τλ . κ τλ .—  Οταν άρχίζουν νά δίδουν 
έραστάς είς μίαν γυναίκα, δεν σταματούν 
πλέον. Η μόνη δυσκολία είναι είς τόν πρώ
τον εραστήν.

Ε ίτε υπήρξαν ταραχώ δη τά  πρώ τα  ετη 
τοΰ βίου τής Γαβριέλλης Εστραίας είτε 
δχι, τό βέβαιον είναι δτι οταν δ Ερρίκος 
Δ" τήν είδε κα τά  πρώτον, τ φ  1 5 9 1 , είς 
τήν Ιπαυλιν τής Κέβρης, όπου διέμενε με 
τά  τοΰ πατρός της, ή Γαβριέλλα είχε τότε 
φανεράς σχέσεις μετά  τού δουκός Βελλε- 
γάρδ, μεγάλου υπασπιστοΰ τοΰ βασιλέως 
τής Γαλλίας κα ι τής Ναβάρρας' τοΰτο 
δμως δέν εμπόδισε τόν ρηθέντα βασιλέα 
νά έρωτευθη παραφόρως τήν ώραίαν Γα- 
βριέλλαν και νά εχη είς τό εξής μίαν μό
νην επιθυμίαν, πώ ς νά τήν άρπάση άπό 
τόν μέγαν υπασπιστήν του. Η Γαβριέλλα 
ένέδωκεν άρά γε ευχαρίστως καί άμέσως 
είς τήν επιθυμίαν ταύτην ; Αμφιβάλλομεν. 
Ο Βελλεγάρδ ήτο κομψός, ωραιότατος, 

πάντοτε περιποιημένος καί ρ.υρόεις. Εξ 
έναντίας δ Ερρίκος Λ δέν επλυνε τά ς  χ ε ΐ
ρας είμή οταν τό  ενθυμείτο —  σπανιώ- 
τα τα  δέ τό ενθυμείτο. Πρός τούτοις είχε 
φυσικόν τ ι ελά ττω μ α  έκ τώ ν μάλλον δυ- 
σαρέστων, είς τόν Ιρωτα ιδίως καί είς τάς 
μυίας γενικώς. Εν τούτο ις, πώ ς νά ά ντι- 
®τη τις  είς βασιλέα, είς βασιλέα γενναιό
δωρο'/, άξιέραστον, καί έπί πασιν είς το- 
σούτον βαθμόν έροιτευμένον ώς-ε νά μή φο- 
βήται νά ριψοκινδυνεύσω τήν ζωήν του άντί 
παροδικών τινων φ ιλημάτω ν, υπό τά  ενδύ
ματα στρατιώ του καί διά μέσου τών ε χ 
θρικών στρατευμάτων. 'Η ωραία Γαβριέλ- 

ένέδωκεν είς τόν βασιλέα . . . .  καί  δ 
[Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν — E T O S  Α '.]

Βελλεγάρδ έξηφανίσθη— κατά τά  φαινόμενα 
τουλάχιστον πρό τοΰ αύθέντου καί κυρίου 
του. Λέγομεν κατά τά φαινόμενα, δ ιότι 
άνέχδοτά τινα , μνημονευόμενα είς τά  ’Α 
πομνημονεύματα τοΰ Σουλλύ, μας πληρο- 
φοροΰσιν δτι ή Γαβριέλλα Εστραία, πολύ 
π ιστή  είς τήν λατρείαν τοΰ παρελ,θόντος, 
και έν αύτη τη  μέθη τοΰ παρόντος, πολ- 
λάκις εδωκεν άφορμήν παραπόνων είς τόν 
αγαθόν βασιλέα.

Ινα δύναται μάλλον έλευθέρως νά έπ ι-  
σκέπτετα ι τήν Γαβριέλλαν, δ Ερρίκος Δ 
τήν ένύμφευσε μέ τόν Νικόλαον Αμεοβάλ, 
αύθέντην τού Λιανκούρ’ άλλ.όκοτον μέσον 
άλλά λίαν κοινόν κατά  τήν εποχήν εκεί
νην. Εύρεθέντος τοΰ προσχήματος, ά π η λ- 
λάγησαν ταχέω ς αύτοΰ, δηλαδή έπεμψαν 
τόν Λιανκούρ είς τά  υποστατικά του άφοϋ 
τω  έτ:έβαλον τάς δυσαρεσκείας δίκης πρός 
διάζευξιν . . . δίκης τής δποίας τά  α ίτ ια  
ήσαν μάλλον γελοία ή α τιμ ω τικ ά . Ιόού 
λοιπόν ή Γαβριέλ.λα Εστραία γενομένη κυ
ρία τοΰ Λιανκούρ καί δούκισσα τοΰ Βωφόρ. 
’ΐδού αύτή κατέχουσα λαμπράν θέσιν έν 
τώ  κόσμω. Ηρκεσεν είς αύτήν ή χαρά αύ
τη  ; Ηρκεσαν αύτή αί παράφοονες τής 
τρυφερότητος άποδείξεις έκ μέρους τοΰ βα - 
σιλικοΰ έραστοΰ τ η ς ; Ο χι. Ο Ερρίκος εί 
καί άλλην νυμφευθείς, άποφασίζει νά νυμ- 
φευθή τήν Γαβριέλλ.αν . . . καί ή Γαβριέλ
λ α , τής δποίας ή υπερηφάνεια κα ί ή φι
λοδοξία έξανέστησαν τά ς φρένας, ένθχρ- 
ρύνει τόν βασιλέα είς τήν άπόφασίν του. 
Εύλαβής υπό συμφέροντος, τόν συμβου
λεύει νά γίνη δσον τά χ ισ τα  καθολικός διά 
νά έπ ιτύχη  παρά τοΰ π ά π α  άδειαν δ ια - 
λύουσαν τόν μετά  τής Μαργαρίτας Βαλοα 
γάμον του.

’Αλλ’ δ Σουλλύ, δ αυστηρός Σουλλύ, 
δστις εύηρεστεΐτο νά κλείη τούς δφθαλ- 
μούς, η σχεδόν νά τούς κλείη , πρός τούς 
σκανδαλώδεις έρωτας τοΰ Ερρίκου Δ καί 
τής ωραίας Γαβριέλλης, ένόοο) δηλαδή τό 
σκάνδαλον προσέβαλλε μόνον την δημο
σίαν ηθικήν καί δχι τά  συμφέροντα τοΰ 
κράτους, δ Σουλλύ τοσοΰτον παρεφέρθη 
κατά  τής δουκίσσης τοΰ Βωφόρ, καί έφέρθη 
μέ τοιοΰτον τρόπον πρός αύτήν ώστε ή 
ώοαία δούκισσα ήλθεν ερυθρά υπό αισχύνης

2C
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κα'ι [/.ανίας νά καταθέσιρ τά  παράπονά της 
κ α τά  τοϋ α,ύθάόους είς τούς πόδας τοϋ 
βασιλέως . .  .

Τον λόγον της διακοπτόμενον υπό 
σκιρτημάτων καί όακρύων έπεραίωσε όιά 
τώ ν εξής λέξεων : « Προτιμώ νά άποθάνω 
παρά νά ζώ  με αύτήν τήν έντροπήν νά 
βλέπω έναντιούμενον ενα υπηρέτην κατ 
έμοϋ ήτις φέρω τον τίτλον κυρίας *. »

Ο Ερρίκος Δ όστις εύρίσκετο είς σ τ ιγ 
μήν διανοητικής διαύγειας περιωρίσθη νά 
άποκριθή είς τήν Γαβριέλλαν: « Προτιμώ 
νά άποβάλω είκοσι κυρίας ώς υμάς παρά 
ενα υπηρέτην ώς αυτόν. ')

Η Γαβριέλλα περιωρίσθη. Χωρίς νά 
άποβάλν) τάς αξιώσεις της τοϋ νά κατα - 
στή βασίλισσα, εσχε τουλάχιστον τήν ευ
φυΐαν νά μή διακηρόττνι αϋτάς κατά  
πρόσωπον τοϋ Σουλλύ. Εάν ό γέρων υ
πουργός έδεικνύετο ώς κεκηρυγμένος έχ -  
θρός της, άφ’ ετέρου ή Γαβριέλλα είχε φί
λους τινάς άφωσιωμένους οιτινες είργάζον- 
το  δι αύτην. At προ πολλ.οϋ άρξάμεναι 
διαπραγματεύσεις περί τοϋ διαζυγίου τοϋ 
βασιλέως ηγγιζον είς το  πέρας των.

Μετά τινας εβδομάδας, μ ετά  τινας η μ έ
ρας ίσως, το  μέτωπον τής δουκίσσης Βω- 
φόρ θά έκάμπτετο  υπό το τοσοΰτον επ ί
φθονον βάρος τοϋ καλλίστου τής οικουμέ
νης σ τέμμ ατος' τοϋ στέμματος τής Γ αλ
λίας !

’Αλλά φεϋ! άλλα μέν φΆοδοξία καί 
ερως, άλλα δέ μίσος καί θάνατος κε- 
λεύουσι.

Περικυκλωμένη ύπ’ άνθρώπων μειδιών- 
των αύτή άπαύστ&>ς, καί είς τούς οποίους 
α ’. ελάχιστοι έπιθυμίαι ησαν ό ια τα γα ί, ή 
Γαβριέλλα, ονειοευομένη τήν προσεχή ευ
δαιμονίαν τη ς , περιεφέρετο εσπέραν τινά 
είς τοϋ Ζαμέτ . . . τοϋ Ζαμέτ έκείνου όστις 
άλλοτε . . . Αλλ’ άφότου άνήκεν είς τόν 
βασιλέα, ο Ζαμέτ δέν ήτο πλέον είμή τ α 
πεινός θεράπων τής Γαβριέλλης.

Ο αήρ ήτο γλυκύς, σχεδόν χλιαρός 
κα τά  τήν εσπέραν έκείνην, \ Ο άπριλίου 
1 5 9 8 . Πτο μία  τών πρώτων καί ήδονι-

1 Maitressc π :  έρωαένη — κυρία. Εύνόητον τ© 
λογοπ α ίγ ν ιον ,  άλλά  δέν αεταφέρετα ι  εις τήν  γ λ ώ σ -
(7IV  U.4C.

κω τάτω ν ώρών τής άνοίξεως. Διψήσασα 
ενεκα τοϋ έν τοϊς κήποις περιπάτου τη ς , 
έζήτησε νά π ί-yj δροσιστικόν τ ι ' υπηρέτης 
τ ις  τοϋ Ζαμέτ τή  προσφέρει πορτοκάλλιον. 
Μόλις Ιφαγεν έκ τοϋ καρποϋ τούτου επε- 
σεν ύπτία  καί σπαράττουσα φρικωδώς. yE - 
σπευσαν είς βοήθειάν τη ς , όλοι εδραμον 
προς ευρεσιν ίατροϋ. Καί αυτός ό Ζ αμέτ, 
παράφορος υπό απελπισίας, υπόσχεται όλην 
του τήν περιουσίαν είς εκείνον οστις ήθελε 
σώσει τήν ώραίαν Γαβριέλλαν.

Ο ταν εφθασαν οί ιατροί, ή ώραία Γ α 
βριέλλα ητο ηδη ψυχρά . . .  καί . . .  μ α -  
τα ιότης μα τα ιοτή τω ν! . . .  « τό  πρόσωπον 
της, λέγει σύγχρονός τ ις , τό πρόσωπον 
εκείνο τό  υπό τοσούτων θέλγητρων κεκο- 
σμημένον δέν έδείκνυε πλέον είμή είδεχθές 
προσωπεΐον έφ ου ητο αδύνατον νά άτενί- 
σν) τ ις  ανευ φρίκης.»

Ο θάνατος έκεΐνος ητο άρά γε Αποτέ
λεσμα φυσικής αποπληξίας, % αποτέλεσμα 
δηλητηρίου ώς υπέθεσαν τινές. Αληθώς 
είπεϊν, μέχρι τής σήμερον ούδείς ήδυνήθη 
νά λύση, τό  πρόβλημα τοϋτο. Εν τούτοις 
ή μάλλον κυκλοφοροϋσα γνώμη είναι ότι 
η Γαβριέλλα υπήρξε θϋμα εγκλήματος. 
’Αλλά τίς  διέπραξε τό Εγκλημα τοϋτο ; Ο 
Ζ αμέτ, λέγουσι πάλιν. Πρός ποιον σκο
πόν ; Η αρχαία του ερωμένη έπί τοϋ θρό
νου δέν θά τώ  έφαίνετο μάλλον ούφέλιμος 
η ουσα π τώ μ α  νεκρόν έν τω  τάφα>;

Εξ ολων τώ ν έρωμένων του, ο Ερρίκος 
Δ' ήγάπησε πλειότερον τήν Γαβριέλλαν. 
Εσχεν έξ αύτής τρία τέκνα: τόν Καίσαρα, 

δοϋκα τής Βανδώμης, τόν ’Αλέξανδρον καί 
την ΓΕρρικέτην ητις ένυμφεύθη τόν δοϋκα 
τοϋ Ελβέφ.

’Εν συνόλω, έκτος τής φιλοδοξίας καί 
τού πρός τήν πολυτέλειαν άκαθέκτου π ά 
θους τής, ή Γαβριέλλα, κατά  τήν μαρτυ
ρίαν ολων τώ ν συγχρόνων συγγραφέων, 
« ήτο αγαθή , μετριόφρων, έρασμία, γ λ υ 
κεία καί ευεργετική, ουδέποτε δέκατεχρά- 
σθη τής εύνοίας ής άπηλαυε παρά τώ  βα- 
σιλεϊ. »

Τοιαϋτα προτερήματα καθιστώσι συγ
γνωστά πολλά ελ α ττώ μ α τα  . . . πρό πάν
των οταν τά  ελ α ττώ μ α τα  τα ϋ τα  τύχωσι 
τοιαύτης τρομερας τιμωρίας.
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’Εκ διαλειμμάτω ν κάλαμοι κ α τά  το 
μάλλον και ήττον ικανοί περιέγραψαν τού; 
έρωτας και τ ά ;  δυστυχία ; τής ωραία; Γα- 
βριέλλη;.

Γ0  Αύγουστο; Μακέ, περιώνυμο; συγ- 
γραφεύ; τώ ν Τριών Σωματοφυ.Ιάχων, 
εγοαψε μυθιστόρημα εύφυέστατον και συγ- 
κ ινητικώ τατον δπερ δ «Παρθενών» έςελέ- 
ξατο ώ ; παράρτημα διά τούς συνδρομη- 
τά ς  αύτοϋ. Τήν μετάφοασιν τοϋ μυθιστο
ρήματος τούτου ολίγον *λειψε νά διακό- 
ψωμεν καί νά δυσχεράνωμεν ούκ ολίγον 
την πορείαν τοϋ περιοδικού ημών, καθότι 
χειρ βέβηλος εκλεψεν έκ τής τραπέζης μας 
τδ  πρωτότυπον δπερ είναι έκ τώ ν μάλλον 
δυσευρέτων. Αλλ επειδή υπάρχει Θεδς 
καί διά τούς έκδότας περιοδικών καθώς 
υπάρχει Θεδς καί διά τούς ερωτευμένους, 
ηλθεν εις επικουρίαν ημών δ έν Σύρω αξιό
τιμος καί λόγιος Κ. ’Ιωάννης Γ. Φραγκιάς 
δστις πάνυ προθύμως καί εύγενώς άπέ- 
στειλεν ήμΐν τήν μέχρι τέλους μετάφρασιν 
τοϋ ώοαίου τούτου μυθιστορήματος. Τής 
καλλίστης ταύτης μεταφράσεοίς ποιούσα 
χρήσιν άπο τοϋ σημερινοϋ φυλλαδίου ή 
διεύθυνσις, έκφράζει τώ  δωρητή τήν άπει
ρον αύτής ευγνωμοσύνην.

ΠΟΑΙΤΙΚΑΙ ΑΙΚΑΙ

Ο  Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ  N E T  ( 1 8 1 5 )
ίΐ7!0 Φ Ο Υ Κ ΙΕ  

(Σ υ ν έ χ . Ιδε φ υ λ λ . γ ')

Ε. Ε ίπατε τήν Ί 4 μαρτίου εί; τδν Κ. 
Βωλσιέ, νομάρχην τοϋ Ζουρά, δτι ή επά
νοδο; τοϋ Βοναπάρτου ήτο πρδ πολλοϋ πα- 
ρεσκευασμένη' δτι άνταπεκρίνεσθε υ.ετά 
τής νήσου Ελβης συχνάκις καί εύκόλως" 
οτι δ ύπουργδ; τοϋ πολέμου καί πολλοί 
βτοατάρχαι ήσαν εί; τήν συνωμοσίαν;

Α. Αρνοϋμαι άπολύτω ; τήν τοιαύτην 
βεβαίωσιν τοΰ Κ. Βωλσιέ. Π ιθανώτατον 
να τον παρεκίνησα πρδ; τδ  συμφέρον τοϋ

στρατοΰ καί τώ ν πολιτώ ν νά κράτησή την 
διοίκησίν τοϋ ταμείου διά νά διατηρήση 
έκεϊ τήν κοινήν ησυχίαν καί νά προστα- 
τεύσ/] τού ; Ανθρώπους καί τά  κ τή μ α τα , 
άλλά π ο τε  δεν είπον δτι άνταπεκρινόμην 
με τήν Ελβαν πρδ τή ; έπανόδου τοϋ Βο
ναπάρτου. ’Εδήλωσα ήδη δτι ήγνόουν εν
τελώ ς τά  σχέδιά του καί έβεβαιώθη άναμ- 
φιβόλως δτι δέν Ιμαθον τήν είς τά  π α 
ράλια τής Γαλλίας άπόβασίν του είμή π α 
ρά τοΰ συμβολαιογράφου μου Κ. Βαταρδή. 
Ολαι αί παρ έμοϋ δοθεΐσαι δ ια τα γα ί μέ

χρι τής 1 4 τδ πρωΐ έδόθησαν προς τδ  συμ
φέρον τοϋ βασιλέως καί άποδεικνύουσιν δτι
έσκόπευα νά δυσκολεύσοι καί νά παρεμπο- \ ( % f r ■« 
οισω την πορείαν τοϋ Βοναπαρτου. Αν
κα τ εκείνην τήν εποχήν δ στρατδς είχε τά  
πολεμεφόδια τά  δποϊα έπερίμεναείς Βεζαν- 
σών, αν είχον τά  τηλεβόλα τά  δποϊα είχον 
ύποσχεθή νά μέ στείλουν, καί άν ήδυνάμην 
νά εχ&} πεποίθησιν είς τήν «φοσίωσιν τώ ν 
στρατευμάτων, δέν θά έδίσταζον νά βα
δίσω κ ατά  τώ ν στρατευμάτων τοϋ Βονα
πάρτου, καί τοι κατώτερος κατά  τάς δυνά
μεις. Αί πληροφορίαι τάς οποίας ελαβον 
κατά  τήν έποχήν εκείνην περί τών π 5 θ ό -  

δων καί τώ ν δυνάμεοιν τοΰ Βοναπάρτου 
δέν ήδύναντο νά άφήσωσιν είς έμέ καμ μ ί
αν ελπίδα νά τδν πολεμήσω μ ετ έπ ιτυχ ία ς. 
Καθ εκάστην οί ς-ρατιώται έλειποτάκτουν 
πολλοί δμοΰ καί διεκήουττον δτι έσκόπευον 
νά συνενωθώσι μέ αύτόν" οί κάτοικοι τών 
πόλεων καί οί χωρικοί έρραδιούργουν τού ; 
σ τρατιώ τα ; καί τού ; παρεκίνουν εί; τήν 
άποσκίρτησιν. Αν παοεσύρθην εί; τδ ν α
κολουθήσω τήν γενικήν κίνησιν, επραξα 
τοΰτο φοβούμενο; μή επισύρω έπί τ ή ;  π α 
τρικός μου ακαταλόγιστα  δεινά. ’Ε γκατα- 
λελειμμένο; είς τ ά ;  ίδ ία ; μου έμπνεύσει;, 
δέν εύρον ε ί; τούς υποστρατήγους μου τάς 
συμβουλάς τώ ν δποίων είχον τοσαύτην α
νάγκην καί τά ς δποίας τοϊς έζήτουν.

Μετά τήν άποσκίρτησιν τοϋ στρατοΰ τοΰ 
Λυών, δλη ή ηθική εύθύνη έβάρυνεν έμέ μό- 
νον, καί έν τούτοις τά  κατά  τοΰ Βοναπάρ
του μέσα μου ήλαττοΰντο καθ εκάστην 
ενεκα τής λ.ειποταζίας καί τής πάντοτε 
αύξανούσ/ις επιρροής τών πρακτόρων του·.
Αν εσφαλ* κ α τ  αύτήν τήν περίστασιν,



204 ΠΑΡΘΕΝΩΝ

είναι δίκαιον νά είπη τ ις  τουλάχιστον δτι 
π ο τέ  δεν διενοήθην νά προδώσω τον βα 
σιλέα, άλλ δ τ ι έπροτίμησα απλώς τήν 
π ατρ ίδα  μου παντος άλλου πράγματος.

Εις τάς εφεξής ανακρίσεις, δ εισηγητής 
επανέρχεται πολλάκις εϊς τά ς ηδη γενομέ- 
νας ερωτήσεις και δ στρατάρχης επανα
λαμβάνει πά ντο τε  τάς αϋτάς αποκλίσεις 
μέ άσημάντους παραλλαγάς.

Υ ποβάλλονται είς αυτόν διάφορα έγγρα
φα ευρεθέντα είς τό γραφεΐόν του κα τά  τήν 
στιγμήν της συλλήψεώς του και έρωταται 
άν άναγνωρίζη αυτά. ’Ενταύθα πρέπει νά 
σημειώσωμεν περιέργους τινάς λεπτομερείας 
άναγομένας είς τήν κακοήθη διαγωγήν της 
αστυνομίας κατ αυτήν τήν ύπόθεσιν.

Ε. Εύρέθη εϊς τά  έγγραφά σας δ ιαβα- 
τήριόν τ ι δια τήν Λωζάνην, έσκοπεύετε νά 
υπάγετε εκεί;

Α. Μ άλιστα, πλήν τό διαβατήριον τοΰ
το φαίνεται νά ήναι προχρονολογημένον.

Ε. Δ ιατί εΰρίσκεται μεταξύ τώ ν εγγρά
φων σας διαβατήριό'/ τ ι  φέρον τό δνομα 
Μ ιχαήλ Θεόδωρος Νεβούρ ;

Α. Κ ατά συνέπειαν συνεννοήσεως μετά 
τοϋ υπουργού τής άσσυνομίας δτις τό έςε- 
Οωκεν έπϊ τω  σκοπφ τοϋ νά ταξειδεύσω 
άγνωστος.

Ε. Ιδού και εν άλλο διαβατήριο'/ εδρε- 
θέν εϊς τά  έγγραφά σας, καί έκδοθέν παρά 
τοϋ Κ. Δεκάζ διευθυντοϋ τής αστυνομίας" 
τό αναγνωρίζετε ;

Α. Μάλιστα.
ΤοιαΟτα ήσαν τ ά  έγγραφα της άνακρί- 

σεως τά  άνακοιν&)θέντα είς τό σ τρατιω τι
κόν συμβούλιο'/, άνεγνώσθησαν δέ καί τινες 
μαρτυρίαι τάς δποίας θέλομε·/ απαντήσει 
εφεξής.

Η άνάγνωσις τών εγγράφων έτελε!&)σε 
μόνον τήν Ί 0 νοεμ.βρίου πεαί τήν αεσηα-
Ρ  ’  · Γ ν  / ϊ· 1 1 / 1οριαν ο οε προεορος αποτεινομενο; πρός 
τούς φρουρούς το ις ε ίπ ε :—  «Παρακαλέσα- 
τε  τον κατηγορούμενον στρατάρχην νά εΰ- 
αοεστηθη νά έμφανισθή ένώπιον τού συμ
βουλίου. »

Διά τώ ν λόγων τούτων τούς δποίους υ- 
πεδέχθη ψιθυρισμός επιδοκιμασίας, δ Ζουο- 
δαιν ήθελε νά δείξη τήν ύπόληψιν αυτού 
πρός τόν άρχαΐον συστρατιώτην καί-πρός

τό μέγα αξίωμα τοϋ αΰτοκρατορικοϋ στρα
τάρχου πρός τό δποΐον οί Βουρβόνοι έδεί- 
κνυον ίαν δυσμένειαν. Γ0  ΖουρδαΙν δέν 
ήθέλησεν ώστε ή έν τώ  περιβόλί»» ώρισμένη 
θέσις διά τόν στρατόν νά ήναι αύτή εκείνη 
τήν δποίαν κατελάμβανον καθημερινώς οί 
κακούργοι. Διέταξε νά θέσωσι διά τόν 
στρατάρχην μίαν έδραν εντός τής ήμισε- 
λήνου ήτις εμενε κενή απέναντι τοϋ δικα
στικού υψώματος. Θά νομίσωσιν ΐσως 
σήμερον δ τ ι τα ϋ τα  είναι αποτελέσματα  
φιλόφρονος συμπεριφοράς, άλλά χωρίς ση
μασίαν" τό τε  δμως έθεωρήθησαν ώς πράξεις 
θαρραλεαι. Πρέπει νά συλλογισθώμεν οτι 
ή τώ ν βασιλοφρόνων άντίδρασις επευφή- 
μησε τήν άτιμώρητον μείνασαν δολοφονίαν 
τοϋ στρατάρχου Βρούνου, άπεγύμνωνεν άπό 
αξίωμα θεωρούμενον έοις τό τε  ώς ισόβιον 
τόν άνδρεΐον καί έντιμον Μονσέ καί έπέ- 
μενε νά θεωρή τόν ήρωα τής Μοσχόβας 
καί τής Βερεζινας ώς προδότην καί ώς 
ληστήν.

Ο Νέϋ εϊσήχθη έν τω  μέσω επισήμου 
σιγής" ή φρουρά τώ  παρουσίασε τά  δπλα , 
αύτός δέ έκάθησε τό μέτω πον έχων υψηλά 
καί φέρων έπί τοΰ προσώπου τήν έκ^ρρασιν 
άταράχου πεποιθήσεως είς εαυτόν. Εφερε 
τήν στολήν τοΰ βαθμοΰ του χωρίς κεντή
μ α τα , άλλά μέ τάς έπωμίόας καί μέ τήν 
πλάκα τοϋ λεγεώνος τής τιμής.

Ο πρώιϊρος πρός Tor στρατάρχην. Ποια 
είναι τά  ονόματα καί τό έπώνυμόν σας, 
ή ηλικία σας, δ τόπος τής γεννήσεώς σας, 
ή διαμονή καί τό επάγγελμά  σας;

Ό  Νέϋ. Από σέβας πρός τούς ΚΚ. r-pa- 
τά ρ χα ς, τούς ΚΚ. άντιστρατήγους, συγκα- 
τετέθην ν απαντήσω εϊς τάς ερωτήσεις 
δσας δ Κ. εισηγητής άπεύθυνεν είς εμέ έν 
όνόματί τω ν, καθότι δέν ήθέλησα νά ττα- 
ρεμποδίσω τήν προπαρασκευαστικήν άνά- 
κοισιν τής υποθέσεως ταύτης" άλλά σήμε
ρον δτε ή άνάκρισις αύτη έπεραιώθη καί 
δτε εύρίσκομαι άπέναντι δικαστηρίου, ο- 
φείλω νά έπαναλάβω τάς επιφυλάξεις μου 
καί συγχρόνως νά τά ς μετατρέψω είς δρι- 
στικήν ένστασιν άναρμοδιότητος παντός 
πολεμικού συμβουλίου. Κηρύττω λοιπόν εϊς 
τούς ΚΚ. στρατάρχας τής Γαλλίας καί 
άντις-ρατήγους, δ τ ι, χωρίς ν άπομακρυνθώ
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«no τδ πρδς τήν αρχήν όφειλόμενον σέβάς, 
χωρίς νά δυσπιστώ πρδς τήν ψήφον κανε- 
νδς έξ αύτών, αποποιούμαι ν απαντήσω 
προς δποιονδήποτε πολεμικδν συμβούλιον 
ώς καί πρδς πάν δικαστήριον άλλο παρ 
εκείνο είς τδ  οποίον δ νόαος άποόίόει ε
ξουσίαν εις τδ νά μέ δικάσν). Ξένος είς τά  
οικονομικά ζη τή μ α τα , παρακαλώ τδ  συμ
βούλιον νά μ έπιτρέψτ) νά αναπτύξω  τούς 
λόγους τής ένστάσεώς μου διά τοΰ δικη

γόρου μου καί νά άκούση αύτδν μέ ευμενή 
συγκατάβασιν.

Ό  πρόεδρος. Τδ συμβούλιον θέλει λάβει 
ύπ όψιν τήν δήλωσιν τοϋ κατηγορουμένου. 
Τώρα, κύριε στρατάοχα, οφείλετε ν α 
παντήσετε είς τήν πρδς υμάς έρώτησίν 
μου διά νά βεβαιωθή ή ταύτότης σας. Ο 
υπερασπιστής υμών θέλει λάβει Ακολούθως 
τδν λόγον διά νά άναπτύξη τους ισχυρι
σμούς τής περί άναρμοδιότητος ένστάσεώς.

7 1 ύποχώρησις τής Μόσχας

Ο στρατάρχης. Ονομάζομαι Μ ιχαήλ 
Νέϋ, δούξ τοϋ Ελσιγγεν, πρίγκηψ τής 
Μοσχόβας, ιππότης τοϋ Αγίου Λουδοβί
κου, ανώτερος αξιωματικός τοϋ Αεγεώνος 
τής τ ιμής, ιππότης τοϋ Σιδηρού Σ τέμ μ α 
τος, μεγαλόσταυρος τοϋ τά γ μ α το ς  τοϋ 
Χριστού, στρατάρχτς τής Γαλ.λίας, γεν
νηθείς είς τδ Σαρλου'ί τήν 10 ίανουα&ίου 
«769.

Τ ή ς ταύτότητος ουτω (Ιεβχιοίθϊίσης έ

λαβε τδν λόγον δ δπείασ π ισ τή : οστις ήτο 
δ Κ. Βερρυέ δ πατήρ.

Αμέσους μετά  τήν σύλληψιν τού στρα
τάρχου δ σύγγαμβρος αύτοϋ είχε ζητήσει 
δικηγόρον συγκατατιθέμενον ν άναδεχθή 
τήν υπεράσπισιν ταύτην. Εν Παρισίοις, τδ  
πράγμα  ήτο δύσκολον, έν δέ τή  λοιπή 
Γαλλία θά ήτο σχεδόν άκατόρθωτον. Δύο 
μήνας πρότερον, δ δικηγορικός σύλλογος 
τού Βορδώ, -συγκείμενος έξ άνδρών διακε
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κριμένων καί εντίμων, είχεν άνάνδρως άρ- 
νηθή νά συνδράμω τούς αδελφούς φω σέ, 
οί δε εξ επα γγέλμ α τος διορισθέντες ύπερα- 
&πισταί της Ρεόλης έζήτησαν μικροπρεπώς 
συγγνώμην οτι είχον νά έκπληρώσωσιν 
οδυνηρόν καθήκον.

fO Κ. Γκαμότος ετρεξεν είς τοϋ Κ. Βε- 
λάο. rO δικηγόρος ούτος είχε διακριθή άλ
λοτε παρά τούς Δεαέζ και τούς Τροίσών Δέ 
Κουδρέ παρέχων την σύμπραξιν της ευ
γ λ ω ττία ς  του είς τά  θύματα τοϋ επανα
στατικού δικαστηρίου. Ο Κ. Βελάρ, μέλος 
τοϋ γενικΟϋ συμβουλίου τοϋ νομοϋ της Α’ί-  
νης, υπήρξε κ ατά  το 1 8 1 4  εις τών πρώ
των οΐτινες προεκάλεσαν την άποβολήν 
τοϋ Ναπολέοντος. Κατά τάς Ε κ α τό ν  11- 
μέρας είχε δραπετεύσει είς την Αγγλίαν 
διά ν’ άποφύγω τάς καταδιώξεις τά ςδπο ίας 
δ Ναπολέων δέν έσυλλογίζετο νά ενεργήσω 
κ α τ ' αΰτοϋ. Ο Κ. Βελάρ είχε φθάσει άρ- 
τίω ς έκ Λονδίνου όταν δ Κ. Γκαμότος πα- 
ίουσιάσθη είς την οικίαν του. Ο Κ. Βελάρ 
ηρχετο νά ζητήσω παρά της βασιλείας την 
αμοιβήν της έφημέρου και εκούσιας εξο
ρίας του. ?Η σ τιγμή  ήτο λοιπόν όλως Ακα
τάλληλος διά  νά τω  προτείνγ] τ ις  ν άνα- 
λάβιρ τήν υπεράσπισιν ενός έχθροΰ τοϋ θρό
νου' δ Κ. Βελάρ άπέβλεπεν είς τά  υψιστα 
δικαστικά αξιώ μ ατα , όθεν άπεκρίθη είς 
τον Κ. Γκαμότον ότι δέν θά υπερασπίζετο 
τον στρατάρχην διά δύο λόγους, «έκ τών 
οποίων ό ποώτος ητο ότι αποτροπιαζόμε
νος τήν διαγωγήν του, δέν θά ευρισκε μήτε 
ιδέας μήτε λέξεις διά νά τήν δικαιολογή
σω, δ δέ δεύτερος έγεννατο έκ τής πεπο ι- 
θήσεως αύτοϋ ότι δ στρατάρχης δέν ήδύ
νατο νά σωθη μήτε διαφιλονεικών στρεψο- 
δίκως τήν ζωήν του, μήτε προστρέχων είς 
δικανικά τεχνάσ μ ατα .»  Ο στρατάρχης 
μόνος, κα τά  τον Κ. Βελάρ, ήδύνατο νά 
υπερασ-ίση εαυτόν και δέν ήύύνατο νά 
πράξν) τοϋτο είμή έγκαταλιμπάνω ν πάσαν 
περί έαυτοϋ φροντίόα. Δέν είχεν είμή νά 
προφέρω μόνον αύτάς τά ς λέζεις : «Σ τρα- 
τ ιώ τα ι . . . δέν έρχομαι νά σάς ζητήσοι τήν 
ζωήν μου, σάς ζητώ  τόν θάνατον ! Κατέ
στην άξιος αΰτοϋ . .  . υπήρξα ασθενής κατά  
τόν χαρακτήρα άλλ’ δχι δόλιος . . . τοϋτο 
είναι τό  αληθές κακούργημά μου. Είναι

μέγα  άφοϋ έθυσίασα δ ι’ αυτό τήν πατρ ίδα  
μου, η πατρίς μου άς έκδικηθη, τοϋτο εί
ναι δίκαιον.»

Η συμβουλή αυτη δικηγόρου και βασι- 
λόφρονος υπήρξε τό μόνον πράγμα τό  
δποϊον δ Κ. Γκαμότος κατώρθωσε νά επ ι
τύχω παρά τοϋ Κ. Βελάρ. Δικηγόρος φιλό
δοξος και ειλικρινής βασιλόφροιν, δ Κ. Βε
λάρ ήτο είσέτι, ώς όλοι οί θ ια σ ώ τα ι. τής 
νομίμου δυναστείας, πεπεισμένος ότι δ 
Νέϋ ήδύνατο άν ήθελε νά συντρίψη τόν 
Ναπολέοντα κύριον ή^η οντα τής Γοατια- 
νουπόλεο>ς και τοΰ Λυών, κύριον τοϋ στρα
τού, κύριον τής Γαλλίας. Ο Νέϋ ητο εγ
κληματίας, λέγει ρητώς δ Κ. Βελάρ, είς 
πονημάτω ν τ ι  έπιγραφόμενον "Εκθεσις πε- 
ριηγήσεως είς τά Πυρρηπιΐα, ήτο εγκλη
μ α τία ς άφοϋ άπό αΰτόν μόνον έξηρτάτο 
νά έπαναρρίψω τόν Βοναπάρτην είς τά  
πλοϊά  του.

Ιδού μέχρι τίνος βαθμοΰ τά  πολιτικά  
πάθη δύνανται νά παραμορφώσοισι και τάς 
σα<ρεστέρας άληθείας.

Ο Κ. Γκαμότος άπευθΰνθη λοιπόν είς 
τόν Κ. Βερρυέ τόν πατέρα, ούτος δέ μέλ
λει νά υποστηρίξω τήν περί άναρμοδιότη- 
τος ενστασιν. Αναγκαζόμεθα άν καί μετά  
δυσαρεσκείας νά δώσωμεν ενταύθα δείγμα  
τ ι  τής εύγλω ττίας τοϋ τίμ ιου τούτου άν- 
δρός, άξιολόγου συμβουλευτικοΰ δικηγόρου, 
τοϋ δποίου όμως ή αληθή? δόξα είναι ότι 
έγέννησε τόν μεγαλείτερον ρήτορα τώ ν 
νεωτέρων χρόνων' ή εΰγλω ττία  αύτη ήτο 
άπηρχαιωμένη, έξωγκωμένη, καί εντός ολί
γου έμελλε ν άντικατασταθη υπό νέας 
τέχνης πολύ ζωηροτέρας καί πρακτικω - 
τέρας.

«Ποιον αίσθημα δοκιμάζο), άνέκραξεν δ 
Κ. Βερρυέ δ πατήρ» λαμβάνων τόν λόγον 
έν τώ  περιβόλω το ύ το / οί οφθαλμοί μου 
προσήλοϋνται μετά  σεβασμοϋ καί θαυμα- 
σμοϋ έπί τής δμηγύρεως ταύτης τώ ν ση- 
μαντικωτέρων άνδρών τοϋ κράτους τώ ν 
δποίων τά  ονόματα τά  τόσον προσφιλή είς 
τήν πατρ ίδα  άνήκουσιν ήδη είς τό μέλλον. 
Λησμονών απέναντι των καί τούς χρόνους 
καί τούς τόπους, έρωτώ δ ια τί συνήχθησαν 
ώς Α ρεοπαγΐται οί γερουσιασταί ούτοι τών 
στρατοπέδων. Μέ φαίνεται ότι μετεφέρθην
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εί; τους στρατούς, καί έρωτώ έμαυτόν 
ποίαν νέαν δικαστικήν λειτουργίαν έρχον
τα ι νά έξασκήσωσιν είς τούς τόπους τού
τους.

« Ο ταν δ’ επαναφέρω τά  βλέμματά  μου 
έπ εκείνου τόν όποιον υπερασπίζομαι τώρα, 
ποΐαι ένδοξοι Αναμνήσεις παρουσιάζονται 
είς τήν διάνοιάν μου ! ποΐαι σκέψεις ά λγει- 
ναί έρχονται νά συναναμιχθώσι μετά  τώ ν 
αναμνήσεων μου ! Ε , πώ ς, ή άσπί; ητις 
υπήρξεν αδιαπέραστος είς τάς βολά; τοΰ 
έχθροϋ, δεν ήδυνήθη άρά γε νά προφυλάξη 
τόν στρατάρχην Νέϋ άπό τά  κτυπήματα  
τής μοίρας ; . . .»

Μετά τό γυμναστικόν τοϋτο προοίμιον, 
ό υπερασπιστής εισέρχεται είς την έρευναν 
τ ή ;  περί άναρμοδιότητος ένστάσεως χωρίς 
δμως νά λησμονήση καμμίαν τών συνήθων 
αναμνήσεων τής σχολαστικής ρητορικής, 
ώς τόν μακεδόνα τόν έκκαλοϋντα «είς τόν 
Φ ίλιππον κάλλιον πληροφορημένον,» χωρίς 
νά λείψη τοϋ νά έγκωμιάση άκαδημαϊκώς 
τόν προβιβασμόν τοϋ Νέϋ ε ';  τό  άξίωμα 
τοϋ πατρικίου, «προβιβασαόν έπονείδι- 
στον . . . προβιβασμόν όλέθριον . . . προβι
βασμόν ώφέλιμον άκόμη, άφοϋ, παρόμοιος 
πρός το μεγαλοπρεπές πλοΐον τό όποιον 
ό κεραυνός κατέφλεξε, παρεΐχεν είς τόν θα
λασσοπόρον τόν άποπλανηθέντα εντός ώ- 
κεανοϋ συμφορών τήν σανίδα τοϋ ναυα
γίου χωρίς τής όποιας θά έχάνετο ισως.»

Ο δικηγόρο·-, έπέρανε τόν λόγον του διά 
τών εξής’ « Ω ! κίνησι; άνήκουστος τών 
ανθρωπίνων περιπετειών ! εκείνος δστις κα 
τεσκεύασε τήν δόξαν τής πατρίδος και 
έβάδισεν ό πρώτος έν τη  όδώ τής τιμ ή ς, 
κατηγορεΐται σήμερον δτι έπρόδωκε καί 
τήν πατρ ίδα  καί τήν τιμήν, θ ’ αποδείξω 
βραδύτερον δτι τ ά  σφάλματα τοϋ στρα
τάρχου ήσαν σφάλματα τής κρίσεω; αυτού. 
Ο κόσμος θά μάθη δτι στρατηγός χωρίς 

στρατόν καί χο>ρίς οδηγίας, κλονισθείς άπό 
την φοβεράν εικόνα άποσκιρτήσεως ήτις 
ίταρέσυρε τά  πά ντα  πέριξ αύτοϋ, άπό "τάς 
ταρακτικάς διηγήσεις αΐτινες εφθανον είς 
αυτόν πανταχόθεν καί άπό τάς προόδους 
τοϋ σφετεριστοϋ, ό στρατάρχης ένέόωκεν 
Et5 τόν χείμαρρον. Είς τήν άπηλπισμένην 
κατάστασιν οπου εβλεπε τά  π ρ ά γμ α τα ,

φοβείται μή έπισύρη κα τά  τής πατρίδος 
δι άνωφελοϋς άντιστάσεως τήν μάστιγα  
τοϋ εμφυλίου πολέμου! ’Η πατήθη, πλήν 
δέν ήπάτησεν.

Ο καιρός δεν ήλθεν άκόμη νά σκιαγρα
φήσω τήν εικόνα τής δυσχεροϋς θέσεως είς 
τήν όποιαν ευρέθη ό Κ. στρατάρχης’ πρό
κειτα ι τώρα νά μάθωμεν υπό τίνος αρχής, 
υπό τίνος δικαστικής εξουσίας αί πράξεις 
του δύνανται νά κοιθώσιν.

Ο στρατάρχης βεβαίως δεν δύναται νά 
έλπίση νά εύρη κριτάς άκεραιοτέρους καί 
καλλιτέρους έκτιμητάς τής διαγω γής του, 
άλλά πρόκειται έν τη  δίκη ταύτη  περί 
τώ ν προνομίων τών πατρικίων, καί πεοί 
τής στερεώσεως τών θεμελιωδών μας νό
μων’ οφείλω λοιπόν έν τη  πολυκρότω ταύ- 
τη  δίκη νά υπερασπισθώ κατά  πρώτον λό
γον τους τύπους τους προστατευτικούς 
πάσης έλευθερίας. Περί τίνος κατηγορεΐται 
ό στρατάρχης; Διά τό έγκλημα τής έσ^ά- 
της προόοσίας κα τά  τής Γαλλίας, κατά  
τοϋ βασιλέως’ έντεϋθεν πηγάζει ή άναρμο- 
διότης παντός πολεμικού συμβουλίου . . . »

Κατά πρώτον, ή έκτίμησις πολιτικού 
εγκλήματος είκαζομένου, δέν δύναται ν’ 
άποδοθή εί; πολεμικόν συμβούλιον, καθότι 
τοϋτο θά ίσοδυνάμει με τήν υπ’ αΰτοϋ τοϋ 
κυριάρχου απονομήν τής δικαιοσύνης. Προσ
έτι δέ,το  άρθρον 3 3  τοϋ Συντάγματος άπο- 
δίδει είς τήν βουλήν τώ ν πατρικίων τήν 
έκτίμησιν τώ ν έγκλημάτω ν έσχάτης προ
δοσίας, τά  δε άρθρα (52 καί 6 3  άπαγο- 
ρεύουσι τό  ν άποσπάται οίοςδήποτε υπό
δικος άπό τώ ν φυσικών αυτού δικαστών. 
Τέλος, δι άλλου τινός άρθρου τοϋ μεταξύ 
βασιλέως καί έθνους συμβολαίου, ό βα σ ι
λεύς παρητήθη τής εξουσίας τοϋ έγκαθι- 
δρύειν έκτακ τα  δικαστήρια.

Αλλως δέ ένεκα τοϋ άξιώματός του, ό 
στρατάρχης δέν δύναται νά κριθή υπό τού 
πολεμικού συμβουλίου’ πατρίκιο; τή ; Γ α λ 
λ ία ; άπολαύει προνομιούχου δικαιοδοσία;.

Τ έλο;, τό  πολεμικόν συμβούλιον δέν 
δύναται νά συγκροτηθη κανονικώ;, δέν 
συνεστήθη ώ ; διαρκέ; συμβούλιον τή ; 
στρατιω τική; μοίρα;.

« Ε χετε , κύριος συγκεφαλαιόνει ό Κ. 
Βερρυε δ πατήρ , διά ν’ αποφασίσετε περί
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τή ς  έπ ί άναρμοδιότητι ένστάσεως ήτις προ- 
τε ίνετα ι είς υμάς, έχετε ανοικτόν πρό 
τώ ν οφθαλμών σας τό άγιον βιβλίον τών 
ελευθεριών μας, τόν χάρτην δπου είναι 
έγκεχαραγμένα τά  δ ικα ιώ ματα  τοΰ στρα
τάρχου Νέϋ. Αί άνόρεϊαι υμών συνειδήσεις 
συναισθάνονται την αξίαν της π α ρα κα τα 
θήκης ή οποία τα ϊς  είναι έμπεπιστευμένη. 
Αποφασίσατε.»

Ο εισηγητής στρατηγός Γρόνόλερ π α 
ραδέχεται αλληλοδιαδοχές έκαστον τών 
περί άναρμοδιότητος λόγων τών προτα- 
θέντων υπό τοΰ υπερασπιστοΰ, άλλά δέν 
εκφέρει γνώμην οριστικήν καί λέγει οτι 
ανατίθετα ι είς τήν σύνεσιν τοϋ συμβουλίου.

Ο επίτροπος τοΰ βασιλέως άποκρούει 
τήν περί άναρμοδιότητος ενστασιν λέγων 
ό τι δεν έξεδόθη ακόμη ό νόμος δ κανονί- 
ζων τά  προνόμια τώ ν πατρικίω ν' καθόσον 
δ αφορά τό  άξίωμα τοΰ στρατάρχου, τοΰ
το  δέν δίδει πλέον δικαίω μα ώς έπί τοϋ 
σφετεριστοϋ είς ίδιάζουσαν δικαιοδοσίαν' 
οί ς-ρατάρχαι κατά  τό Σ ύνταγμα  δέν είναι 
πλέον είμή στρατηγοί υπαγόμενοι είς τήν
δικαιοδοσίαν τών πολεμικών συμβουλίων, ι ι '
εκτός τούτου, κατά  τό  ό ιά τα γμ α  της 5 
μαρτίου, δ στρατάρχης προδώσας τόν βα
σιλέα εθεσεν εαυτόν έκτος τοΰ Σ υ ντά γμ α 
τος. Τέλος, π ά ντα  τά  άφορώντα τήν αρ
μοδιότητα  άπεφασίσθησαν διά τοΰ δ ια τά γ 
ματος της 24  ίουλίου. Ο βασιλικός έπ ί- 
τροπος προσθέτει ότι ή συγκοότησις τοϋ 
συμβουλίου είναι άνωτέρα πάσης έπικρί- 
σεοις καί οτι ήθελεν είσθαι αδύνατον νά 
συγκροτηθη παρ οΰτινος δήποτε μέ μ ά λ
λον γενναιόφρονα μέριμναν υπέρ τών συμ
φερόντων τοϋ κατηγορουμένου.

Ο βασιλικός έπίτροπος είχε δίκαιον, 
έκαμε σφάλμα δ Νέϋ, όλέθριον σφάλμα μή 
δεχόμενος τήν αρμοδιότητα πολεμικοϋ 
συμβουλίου έν τώ  δποίω συνεδρίαζον άν- 
δρες ώς δ Ζουρδάν καί δ Μασένας άμφό- 
τεροι πατρίκιο ι τής 'Εκατονθημέρου αυτο
κρατορίας, ώς δ Μάρτιέ, συμπολεμιστής 
αΰτοϋ έν τη  κατά  τοϋ Βελγίου έκστρατεία, 
ώς δ Γκαζάν, όστις είχεν ένοχοποιηθη π ε
ρισσότερον κ ^ ί αΰτοϋ τοϋ Νέϋ, άντισταθείς 
είς τό νά γίνη ή έπονείδιστος μετά  τών 
συμμάχων συνθηκολογια, ώς δ Ωζερό ός-ις

έν περιφήμω τιν ί προκηρύξει είχεν εξυβρίσει 
τους Βουρβόνους. Συμπολεμισταί τοΰ κα 
τηγορουμένου, ένοχοποιηθέντες είς τούς 
αΰτούς πολίτικους κλονισμούς, οί επτά  
δικασταί τοϋ πολεμικοϋ συμβουλίου, ήδύ- 
ναντο νά παραδώσωσι είς τους μανιώδεις 
βασιλόφρονας τήν κεφαλήν τοΰ Νέϋ ; Ο χι, 
βεβαί&>ς θά τόν κατεδίκαζον είς έξοοίαν.

* L 9 ·> r ,  ' Ρ  * rΑπ εναντίας ποιαν συγκατα&ασιν ο 
στρατάρχης ήδύνατο νά περιμένγ) άπό τήν 
άνω Βουλήν, συγκεκροτημένην έξ ένθέρ- 
μων βασιλοφρόνων ή έκ νεωστί άφωσιω* 
μένων οΐτινες έπροθυμοϋντο νά έξαγορά- 
σωσι τό παρελθόν τ ω ν ; Εκτός τούτου 
πολύ εΰλόγως παρετηρήθη ότι ή εύθύνη ή 
άναλαμβανομένη υπό δικαστηρίου επτά  όι - 
καστών είναι διάφορος εκείνης ήτις επ ι
βαρύνει πολυάριθμον συνέλευσιν' σπανίως 
τό κοινόν διατηρεί τήν ένθύμησιν διακοσίων 
ονομάτων. Η άτομικότης έκάστου δ ικα - 
στοϋ έξαφανίζεται έντός της πληθύος, η 
κατάκρισις έπιβαρύνει τήν συνέλευσιν καί 
ό'χι τά  ατομ α , ένώ ή άπόφασις ή υπ δλ ί- 
γων άνθρώπων άπαγγελθεϊσα συνταύτίζε- 
τα ι τρόπον τινά  μέ τά  άτομά των καί τούς 
παρακολουθεί πανταχοϋ  καθ όλας τάς ς-ιγ- 
μάς και κατά  τάς έλαχίσ τας πράξεις τοϋ 
βίου τοιν.

Είναι λυπηρόν νά τό είπτρ τ ις , άλλ εί
ναι άληθές ότι οί στρατιω τικοί δικασταί 
εύχαρις-ήθησαν πολύ διά τό  σφάλμα είς τό  
δποϊον περιέπιπτεν δ στρατάρχης- έδραξαν 
προθύμους τήν εΰκαιρίαν ταύτην ήτις π α -  
ρουσιάζετο είς αύτούς τοΰ ν απαλλαχθώ - 
σιν άποστολής δυσχεροΰς και έπικινδύ- 
νου. Τεθειμένοι μεταξύ τής άνάγκης τοΰ 
νά τιμωρήσωσιν, άτιμάζοντες εαυτούς, 
τό θΰμα τό δποϊον τοϊς είχε παραδοθη, 
καί τοΰ κινδύνου τοϋ νά υποπέσωσιν είς 
οργήν άδυσώπητον αν τό έσωζον, ένεχεί- 
ρισαν τό  οπλον είς άλλους δημίους καί 
ένιψαν τάς χεϊράς των.

«νΑ! ΰπήρξαμεν άνανδροι, άνέκραξε 
μ ετ’*δλίγους μήνας δ Ωζεοό άποθνήσκων" 
ώφείλαμεν νά κηρυχθώμεν αρμόδιοι, νά τόν 
κρίνωμεν έναντίον της θελήσεως τοϋ δικη
γόρου του, έναντίον της ιδίας εαυτοϋ θε
λήσεως ! Θά εζη τοΰλάχιστον ! »

Λεν θέλομεν εΐπει μ ετά  τοϋ στρατιώτου
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αύτοϋ τοϋ έκπνεύσαντο; [/.έ φοβερού; ελέγ
χους συνειδήσεοις οτι οι στρατιοίτικοί St- 
χ.ασταί έφάνησαν άνανδροι, άς είπωμεν 
μόνον oTt έδείχθησαν άνθρωποι και ασθε
νείς, δτι οί άνό'ρεϊοι εκείνοι τώ ν πεδίων 
τής μάχης ευρέθησαν έστερημένοι τοϋ άλη- 
θοϋς θάρρους.

Λοιπον τδ  συμβούλιον, άφοϋ διεσκέφθη 
ολ ίγα ; σ τιγμ ά ς, απήγγειλε διά τοϋ προέ
δρου του τήν έξης άπόφασιν :

« Τδ συμβούλιον σκεφθέν ώς πρδς τδ  
ζη τη μ α  άν ήτο αρμόδιον νά κρίνν) τδν 
στρατάρχην Νέϋ κατηγορούμενον επί έσχά- 
τη  προδοσία κηρύττει έαυτδ αναρμόδιον 
διά  ψήφων πέντε κα τά  δύο. Ο Κ. ειση
γη τή ς επιφορτίζεται νά γνωστοποιήση τήν 
παρούσαν άπόφασιν είς τδν κατηγορού
μενον. »

Ό  Νέϋ είχε κ α τά  τδ  σύνηθες μεταφερθή 
είς την φυλακήν του πριν είσέλθη τδ  συμ
βούλιον είς τήν αίθουσαν τών διασκέψεων. 
Ο ταν έμαθε την άπόφασιν τώ ν στρατιω- 

κών δικαστών έχάρη' οί φίλοι του, συνε- 
τώ τεροι αυτού, έλυπήθησαν δι εκείνο τδ 
όποιον ό στρατάρχης, ή οίκογένειά του καί 
οί υπερασπισταί του έθεώρουν ώς ευτυχίαν. 
Η  άγανάκτησις τώ ν αύλικών καί τώ ν υ

πουργών εφάνη κ α τά  πρώτον δικαιολογού
σα τήν έκτίμησιν τοϋ κατηγορουμένου. Η 

. περίσκεψ'.ς τώ ν στρατιω τικών δικαστών 
έθεωρήθη δπ’ εκείνων ώς προδοσία καί δέν 
είχον παρέλθει ακόμη είκοσιτέσσαρες ώραι 
άπδ τής περί άναρμοδιότητοςπροκηρύξεως, 
οτε δ πρόεδρος τοϋ υπουργικού συμβουλίου 
είχεν ήδη προσυπογράψει τδ εξής δ ιά τα γμ α .

«ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ κ τλ .

»’ΐδόντες τδ  άοθρον 33  τοϋ συνταγμα
τικού χάρτου καί άκούσαντες τούς υπουρ
γούς ημών, Δ ιετάξαμεν καί δ ιατάττομ εν  
τά  εξής:

» Η βουλή τώ ν πατρικίω ν θέλει προ- 
βή πάραυτα είς τήν δίκην τοϋ στρατάρ
χου Νέϋ, κατηγορουμένου επί εσχάτη προ
δοσία καί έπί έγκλήμ ατι κα τά  τής άσφα- 
λείας τοϋ κράτους, θέλει δέ διατηρήσει 
κατά  τήν δίκην ταύτην το ύ ; αυτούς τύ 
πους τούς έν χρήσει κατά  τά ς προτάσεις 

[ΠΑΡΘΕΝΩΝ— ΕΤΟ Σ δ '. ]

νόμων χω ρίς ομως νά διαιρεθη είς τμ ή 
μ α τα .

» Ο πρόεδρος τής βουλής τώ ν π α τρ ι
κίων θέλει εξετάσει τδν κατηγορούμενον, 
ακούσει τούς μάρτυρας καί διευθύνει τήν 
συζήτησιν, αί δέ γνώ μαι θέλουσι ληφθή 
κατά  τ ά ;  συνήθεις έν τοϊς δικαστηρίοις 
διατυπώσεις.

» Τδ παρδν δ ιά τα γμ α  θέλει φερθή είς 
τήν βουλήν τών πατρικίω ν υπδ τοϋ Η με- 
τέρου πρωθυπουργού καί τοϋ γενικού Ημ.ών 
επιτρόπου παρά τώ  έν ΓΙαρισίοις Εφετείω 
τούς δποίους έπιφορτίζομεν νά ύποστήρί- 
ξωσι τήν κατηγορίαν καί τήν συζήτησιν.

» ’Εξεδόθη έν τώ  Ημετέρω άνακτόρω 
τοϋ Κεραμεικοϋ τήν  11 νοεμβρίου 1 8 1 5 .

( ίπ ο γ ρ .)  Λ Ο ΓΔ Ο Β ΙΚ Ο Σ.

»’Εν ονόματι τοϋ Βασιλέως
» 0  ΰποοργος κ α ί γ ρ α μ μ α τ ε ίς  τής  έ π ι χ ρ χ τ ε ί ζ ς  

έν τω  τ μ ή μ α τ ι  τώ ν εξω τερικώ ν υποθέ
σεων κ α ι πρόεδρος τοΰ συμβουλίου,

( ίπ ο γ ρ .)  Ρ ΙΣ Ε Λ ΙΕ . »

Τήν επιούσαν 12 νοεμβρίου, δ Κ. 'Ρ ισε- 
λιέ κατέθετε τδ  δ ιά τα γμ α  είς τδ  γραφεϊον 
τής βουλής τών ΙΙατρικίων συνοδεύων αύ- 
τδ  διά τής έςής άγορεύσεως :

» Κύριοι,
» Τδ έκτακτον πολεμικδν συμβούλιον 

τδ  συστηθέν νά κρίνη τδν στρατάρχην Νέϋ, 
έκήρυξεν εαυτδ άναρμόδιον. Δέν σας λέ- 
γομεν δλα τά  α ίτ ια  έπ ί τών δποίων έστη- 
ρίχθη' άρκεϊ νά μάθετε δ τ ι £ν έξ αύτών 
είναι δ τ ι δ στρατάρχης κατηγορεΐτα ι έπί 
εσχάτη, προδοσίοι.

» Κ ατά τά ς  διατάξεις τοϋ συντάγματος 
είς υμας άνήκει νά κρίνετε τά  τοιούτου εί
δους εγκλήματα . Δέν χρειάζετα ι πρδς έξά- 
σκησιν τ ή ; υψηλή; τα ύ τη ; δικαιοδοσία; νά 
ή ναι ώργανισμένη ή βουλή ώς κοινδν δ ι-  
καστήριον. At διατυπώσεις αί τηρούμενα», 
δταν εισάγετε νομοσχέδιον ή δταν κρίνετε 
τρόπον τινά  τ ά  είς υμάς υποβαλλόμενα εί
ναι βεβαίως άρκετά πανηγυρικαί, κα ί αρ
κ ετά ; εγγυήσεις παρέχουσι διά τήν δίκην 
ένδς άνθρώπου, δποϊον καί άν υπήρξε τδ  
αξίωμά του, δστις καί άν ήναι δ βαθμός 
του.

» II βουλή είναι λοιπδν άρκούντως συγ- 
κεκροτημένη διά νά δικάση τδ  έγκλημα

27
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τ ή ; έσχάτης προδοσίας δια το  όποιον ό 
σ τρατάρχη; Νέϋ κατηγορεΐτα ι προ τόσου 
χρόνου.

» Δεν είναι δυνατόν νά θέλνι κάνει; τήν 
αναβολήν τ ή ;  δίκη; διά τόν λόγον δτι δέν 
υπάρχει παρά τή  βουλή τών πατρικίων δι
καστικό ; τ ι ;  λειτουργός έκπληρών δικα
στικά καθήκοντα. Τό σύνταγμα δέν καθί- 
δρυσε τοιοϋτο μήτε ήθέλησε νά καθιδρύσγ;, 
κα ι ΐσω ; όεν επρεπε νά πράξη τοΰτο. Διά 
τ ινα  έγκλήμ ατα  έσ χά τη ; προδοσία;, ό 
κατήγορο; θά έξήρχετο τ ή ; βουλή; τών 
αντιπροσώπων, δ ι’ άλλα πάλιν αύτή ή 
ίόία κυβέρνησι; θά λαμβάνη τά  καθήκον
τ α  τα ΰ τα . Οι υπουργοί είναι τά  νόμιμα 
ό'ργανα τ ή ; κατηγορία ; και νομίζομεν δτι 
έκπλ/ιροΰμεν πολυ μάλλον καθήκον παρ’ 
δτ ι έξασκοΰμεν δικαίωμα άναλαμβάνοντε; 
ένώπιον υμών τ ά  έργα τ ή ;  είσαγγελικής 
αρχής. Ο χι μόνον έν όνόματι τοϋ βασι- 
λέως, κύριοι, άλλά και έν όνόματι τής 
Γ αλλίας έκπληροΰμεν τό  καθήκον τοΰτο, 
τής Γαλλίας ήτις πρό πολλοϋ άγανακτεΐ 
και τώρα μένει έκθαμβο;. Καί μάλ ισ τα  έν 
όνόματι αυτή ; τ ή ;  Ευρώπη; έρχόμεθα νά 
σας έςορκίσωμεν και νά σας προσκαλέσω- 
μεν ένταύτώ  νά δικάσετε τόν στρατάρχην 
Νέϋ.

» Είναι περ ιττόν, κύριοι, ν’ άκολουθή- 
σωμεν τήν μέθοδον τώ ν εισαγγελέων ο ΐ
τινες κατηγοροϋσι συναθροίζοντες δλας τάς 
έπιβαρυντικά; αποδείξει; δσαι παρουσιά
ζονται κ α τά  τοΰ κατηγορουμένου’ αϋται 
θέλουσι προκύψει άφθόνως εκ τής δ ιαδικα
σίας ή τις θέλει υποβληθή εις ύμας. II δια- 
δ ικαοία  αυτη ΰφ ίσταται άκεραία κ α ίτο ι 
άπαγγελθείσης τής αναρμοδιότητα; καί 
μάλ ισ τα  ενεκεν αυτής τα ύ τη ;. II άνάγνο>- 
σι; των εγγράφων τά  δποΐα καταθέτοαεν 
είς τό  γραφεΐόν σας θέλει σας καταστήσει 
γνωστάς τά ς έπιβαρυνούσας τόν κ ατηγο
ρούμενον αποδείξεις. Δέν είναι λοιπόν άναγ- 
καΐον νά όρίσωμεν τά  διάφορα έγκλήματα  
διά τά  όποια κατηγορεΐτα ι ό στρατάρχης 
Νεϋ, τα ϋ τα  συγχέονται όλα έντος τών λ έ 
ξεων τών εγγεγραμμένων είς τό Σύνταγμά 
μας τό όποιον μετά  τόν κλονισμόν τής 
κοινωνίας έν Γαλλία κατέστη ή άσφχλε- 
στέρα αύτή ; βάσι;.

» Κατηγοροΰμεν ενώπιον σα; τόν στρα
τάρχην Νέϋ έπ ί έσχάτη  προδοσία καί έπί 
προσβολή τ ή ;  ασφαλεία; τοϋ κράτου;.

» Τολμώ μεν νά ε’ίπωμεν δτι ή βουλή τών 
πατρικίω ν οφείλει εί; τόν κόσμον πανηγυ
ρικήν έκδίκησιν’ αυτη πρέπει νά ηναι τα χ ε ία  
καθότι πρέπει νά κατασιγάσωμεν τήν π α ν- 
ταχόθεν έξεγειρομένην άγανάκτησιν. Δέν 
θέλετε άνεχθή ώστε ή παράτασ ι; τ ή ; ά -  
τιμοιρησία; νά παραγάγν) νέα; συμφοράς, 
μεγαλειτέρας ΐσω ; εκείνων τ ά ;  όποια; 
προσπαθοϋμεν νά διαφύγο)μεν. Οι υπουρ
γοί τοΰ βασιλέω; είναι ή ναγκασμένοι νά 
σα; εΐπωσιν δτι ή άπόφασις αυτη τοΰ π ο 
λεμικού συμβουλίου καθίστατα ι θρίαμβος 
διά τους αναρχικούς. Είναι έπάναγκε; νά 
εχ·/) ή χαρά το)ν βραχεΐαν διάρκειαν διά νά 
μή κατασταθή  εί; αύτους ολέθρια. Σ ά ; έ -  
ξορκίζομεν λοιπόν, και έν όνόματι τοΰ 
βασιλέω; σά; προσκαλοΰμεν νά προβήτε 
άμέσω; εί; τήν δίκην τοϋ στρατάρχου Νέΰ 
τηροϋντε; έν τή  έπεξεργασία τών νόμων, 
έκτος τών τροποποιήσεο)ν αΐτινες ορίζον
τα ι υπό τοΰ δ ια τά γμ α το ς τής Α. Μ εγα- 
λε ιότητο ; τό  όποιον θέλει άναγνωσθή τ ώ 
ρα εί; ύμά;.

» Κ ατά τό  δ ιά τα γμ α  τοϋτο τά  δικα
στικά υμών καθήκοντα άρχίζουσιν ά π ’ αύ
τ ή ;  τ τ ιγ μ ή ;.  Οφείλετε εί; υμάς αύτου;, 
κύριοι, νά μή α π α γγε ίλ ετε  κανένα λόγον 
όυνάμενον νά κατας-ήσν] γνωστήν τήν γνώ 
μην σα; ύπερ ή κ ατά  τοϋ κατηγορουμένου. 
Οΰτο; θέλει προσέλθει ένώπιόν σα; κ ατά  
τήν ημέραν καί ώραν τ ά ;  όποία; ή βουλή 
θέλει ορίσει.»

Περιττόν σχεδόν είναι νά καταδείξωμεν 
έν τώ  λόγω  τούτο) π λε ίσ τα ; λέξει; έυ.- 
φχινούσζ; έκ μέρου; τοΰ κατηγόρου άνυ- 
πομονησίαν μεμιγμένην μ ε τ ’ οργή; και 
τρόμου. Ο χι πράξιν δικαιοσύνη;, άλλνά 
πράξιν έκοικήσεο)ς καί προσωπικής έξα- 
σφαλίσεως άπαιτοϋσιν έπιμόνο)ς άπό τήν 
βουλήν τώ ν πατρικίων. Καί οχι μόνον έν 
όνόματι τοϋ βασιλέο);, άλλ έν όνόματι 
τής Γαλλίας, έν όνόματι τής Εύρώπης ζη- 
τοϋσι τόν θάνατον τοΰ έπιόρκου. Εν όνό- 
μ α τ ι τής Εύρώ πης! καί ή Εύρώπη είναι 
παρούσα, στρατοπευδευμένη έντός τών ο
δών, παρχκχθημένη εί; τό συμβούλιον τοϋ
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μονάρχου I Ναι δ ομίλων οΰτ&)ς είναι άν
θρωπο; έντιμος, ειλικρινής, διανοίας έξοχου 
καί καρδίας άληθώς φιλοπάτριδος' είναι 5 
υπουργός οστις θά θρηνήση οια την ταπεί- 
νο>σιν τής Γαλλίας, οστις θά υπογράψν] 
μ ετά  φρίκης την συνθήκην τήν καθιερώ - 
σασαν τήν ή ττα ν  τώ ν Γάλλων.

Τοϋτο αρκεί διά νά έννοήσν) εκχστος 
π ο ια  πάθη έτάρασσον τάς καρδίας, ποιαν 
βαθεϊαν πεποίθησιν είχον οί θιασώται τή ; 
μοναρχίας περί υποκρύφου τινός συνωμο- 
σίας δλοος στρατιω τικής καί ςένης πρός τά  
αληθή αισθήματα καί πρός τ ά  συμφέροντα 
τοϋ έθνους. II μεγάλη πατρ ιω τική  και έ- 
παναστατική  κίνησι; τοϋ 1 8 I 5 δεν είχε 
διδάξει εις αυτού; τ ίπ ο τε , καί οΰτως ώ - 
ρύσσετο καθ έκάστην πλειότερον τό  βά- 
ραθρον τό  όποιον εμελλεν έντός ολίγου νά 
χωρίση τήν αληθή Γαλλίαν άπό τής π α -  
λινορθώτου δυναστεία;.

Ο λόγο; δ καθ’ ήμά ; τόσον άλλόκοτο; 
τοΰ δουκό; ΓΡισελιέ ήκούσθη με μεγάλην 
προσοχήν παρά πάντω ν, έμφαίνουσαν σε
βασμόν καί άφοσίωσιν. rII βουλή άφοϋ ή- 
κουσε τήν άνάγνωσιν τ ή ; περι άναρμοδιό* 
τη τ ο ; άποφάσεω; και τοΰ βασιλικοϋ ύ ια- 
τά γ μ α τ ο ;,  έδήλωσεν έπί τή  προτάσει ενό; 
τών μελών τ η ; δτι άπεδέχετο μετά  σε
βασμού τήν έν ονόματι τοΰ βασιλέω; γε- 
νομένην πρό; αύτήν άνακοίνωσιν, οτι άνε- 
γνώριζε τήν αρμοδιότητα δι’ ή ; τήν περιέ
βαλλε τό άρθρον 3 3  τοϋ συντάγματα; καί 
δτι ήτο πρόθυμο; νά εκπληρώση τά  κα- 
θήκοντά της. ’Ανέβαλε δε τάς συνεδριάσεις 
της μέχρι τής 1 3 νοεμβρίου διά νά λάβ-yj 
γνώσιν τών έγγράφων τής διαδικασίας. 
Διά τοϋ δ ια τά γμ α τος τής 1 I ,  όλοι οί υ
πουργοί είχον διορισθή έπίτροποι τοϋ βα - 
σιλέως διά τήν δίκην. Οΰτοι δε ήσαν δ 
δούς τοΰ Ρ'.σελιέ, δ μαρκέσιος τοϋ Βάρβ 
Μαρβοα, δ κόμης τοΰ Βουσάζ, δ δούξ τοϋ 
Φελτρ (Κλάρκ), δ κόμης τοϋ Βωλβάνκ, δ 
Χομης τοΰ Κορβέττου, καί δ κόμης Δεκάζ. 
Ο παρά τώ  έφετείω τών Παρισίων γενικός 

επίτροπος έπιφορτισθείς νά υποστήριξη τήν 
κατηγορίαν ήτο αυτός οϋτος δ κ. Βελλάρ 
οστις είχεν άποποιηθή τήν υπεράαπισιν 
τοΰ στρατάρχου Νέϋ.

Γην 1 3 άνεκοινώθη είς τήν βουλήν νέον

δ ιά τα γμ α  υπό χρονολογίαν τής 1 2  κανο- 
νίζον δριστικώς τά ς  διατυπώσεις τής δ ι
αδικασία ; καί τ ή ;  άποφάσεως. Ε π ειτα  δ 
Κ. Βελλάρ άνέγνωσε πρώτον τ ι  κ α τη γο - 
ρητήριον καί δ σφραγιδοφύλαξ και πρόε
δρο; τ ή ; βουλής Κ. Δαμβρέ διώρισεν ενα 
τώ ν πατρικίω ν, τόν Κ. βαρώνον Σεγιέρον 
νά προβή ανυπερθέτως εϊτε εις τήν άκρό- 
ασιν τών μαρτύρων ειτε είς νέαν έζέτασιν 
τοϋ κατηγορουμένου. Ο Κ. Σεγιέρο; έξε- 
πλήρωσε τήν άποστολήν ταύτην μέ τήν 
τα χ ύ τη τ α  τήν δποίαν είχεν έπικαλεσθή δ 
δούξ τοϋ Ρισελιε. Κατά συνέπειαν τής έκ- 
θέσεώς του κατατεθείσης μέ άνήκουστον 
σπουδήν, ή βουλή προσδιώρισε τήν έναρξιν 
τής συζητήσεως διά τήν 2 1  νοεμβρίου. 'II  
άνάκρισις είχε διαρκέσει τρεις μόνον ημέρας.

Αί μαρτυρίαι καί αί εξετάσεις τής κ α τ ε 
σπευσμένης ταύτης άνακρίσεως φανερό- 
νουσι τά  αυτά σφάλματα τά  δποΧα γνω - 
ρίζομεν ή^η έκ τή ς ένώπιον τοϋ πολεμικοϋ 
συμβουλίου άνακρίσεως καί τά  δποΐα θέ- 
λομεν μάθει έκ τής δημοσίας,συνεδριάσεως 
τής βουλή;’ άρκεϊ νά είπωμεν δτι δ στρα
τάρχης πριν άπαντήση εί; τόν βαρώνον 
Σεγιέρον παρεκάλεσε πρώτον αυτόν νά ση- 
μειώση τήν εξής προκαταρκτικήν σημείω- 
σιν. « Καταθέτο) εί; τού ; πόδα ; τοΰ βασι- 
λέοι; τόν φόρον τ ή ;  εύλαβοϋς καί ζωηρά; 
ευγνωμοσύνη; μου διότι ή Μεγαλείο της του 
ηύδόκησε νά άποδεχθή τήν περί άναρμο
διότητος ενστασιν μου, νά μέ παραπέμψη 
ένώπιον τών φυσικών μου δικαστών καί νά 
διατάξη ώστε α! σ υνταγματικα ί δ ια τυ π ώ 
σεις νά τηρηθώσιν έν τή  δίκη μου. ΓίΙ νέα 
αυτη πράξις τής πατρικής αύτοϋ δικαιο
σύνης μέ κάμνει νά θλίβωμαι περισσότερον 
οτι ή διαγω γή μου κ α τά  τήν 1 4 τοϋ π α 
ρελθόντος μαρτίου ήδυνήθη νά διεγείρη υπο
ψίας δτι έσκόπευα νά προδώσω τόν βασι
λέα. Τό έπαναλχμβάνοι έν δλη τή  οιαχύ- 
σει τής ψυχής μου πρός υμάς, κύριε βαρώ- 
νε, πρός τήν Γαλλίαν, πρός τήν Ευρώπην, 
πρός τόν Θεόν όστις μέ άκούει, οτι π ο τέ , 
πράττω ν τό ολέθριον σφάλμα διά τό όποι
ον τοσοΰτον έτιμωρήθην, δέν είχον άλλο τ ι  
κατά  νοϋν είμή νά λυτρώσω τήν δυστυχή 
πατρίδα  μου άπό τόν έμφύλιον πόλεμον 
καί άπό όλα τά  έξ αύτοϋ άπορρέοντα όει-
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νά. ’Επροτίμησα τήν πατρ ίδα  παντος ά λ 
λου πράγματος. Αν τοϋτο ηναι σήμερον 
έγκλ η μ α , ευαρεστούμαι νά πιστεύω οτι 5 
βασιλεύς δστις ά γα π ά  έγκαρδίως τον λαόν 
του θά λησμονήση τήν ολεθρίαν μου τ α ύ 
την  άποπλάνησιν καί δ τ ι αν καταδικασθώ , 
δ νόμος θέλει τιμωρήσει άποπλανηθέντα 
υπήκοον άλλ οχι προδότην. »

Εκατόν πεντήκοντα  έννέα πατρίκιοι 
μετά  τοϋ προέδρου είχον υπογράψει το  θέ
σπισμα τής ένάρξεως τής συζητήσεως, ά - 
φοϋ έλαβον έκ τώ ν χειρών τοϋ υπουογοϋ 
κα ι τοϋ γενικού εισαγγελέως το  κ ατηγο- 
ρητήριον και μ,ίαν αιτησιν τείνουσαν εις 
τί) νά δ ια τα χθη  ή φύλακισις τοϋ κ α τ η 
γορουμένου.

Τήν 21 νοεμβρίου, κα τά  τήν Ί 1 πρωι
νήν ώραν, ήρχισεν ή συνεδρίασις' εκλεκτόν 
άκροατήριον είχε καταλάβει εκ τώ ν προ- 
τέρ 6>ν τά ς προνομιούχους θέσεις. Ο π ρ ίγ 
κηψ Μ έττερνιχ, δ βασιλόπαις της Βιρτεμ- 
βέργης,ό κόμης Γ κόλτς,πρέσβυςτής Πρωσ- 
σίας, δ κόμης Γκριζάϊν, <Γρατηγος 'Ρόίσος, 
πλε ϊσ τα ι κυρίαι της αύλης, πολλοί βου- 
λευτα ί μέ τά ς  στολάς των διεκοίνοντο έν 
τώ  περιβόλίο. Ο στρατάρχης Ούδινώ, α
νώ τατος άρχηγδς της εθνοφυλακής, έπε- 
τήρει εις τήν ευταξίαν.

Η αίθουσα είχε διευθετηθή εις τοόπον 
ωστε νά παριστα. τήν θέαν τοϋ σοβαροτά- 
ταυ τών δικαστηρίων. ’Απέναντι τοΰ προ
έδρου επιγραφή τ ις  έξετυλίσσετο έπι τοϋ 
το ίχου  απαρτιζόμενη έκτω ν τριών τούτων 
λεςεων: Σύνεσις, Ά ΐ'οχη, ΑΙετριοχάθεια, 
Λέξεις ά πατηλα ί έγγραφεϊσαι έν καλη π ί 
στει' αί κυβερνήσεις ώς καί αύτος 5 άν
θρωπος άντιποιοϋνται προ πάντω ν τά  προ
τερήμ ατα  τώ ν οποίων μάλλον στερούνται.

Κ ατά τήν δεκάτην ώραν καί ήαίσειαν, 
οί υπουργοί κάθηνται είς το  έδώλαόν το>ν. 
Ο Κ. Βελλάρ καταλαμβάνει τήν είσαγγε- 

λικήν έδραν, δ Κ. Κοσύ, άρχειοφύλαξ, έκ- 
πληρών καθήκοντα γραμματέω ς, κάθηται 
προς άριστεράν τοϋ εϊσαγγελ.έως καί κ ά 
τωθεν τοϋ προέδρου, οί πατρίκιοι κ α τα - 
λαμβάνουσι τά ς  θέσεις των και είσάγεται 
ο κατηγορούμενος.

Ε ισέρχεται φρουρούμενος υπο τεσσάρων 
επιλέκτω ν της νέας βασιλικής φρουράς καί

κάθηται εις έδραν τινά τεθεΐσαν απέναντι 
τών πατρικίων. Ο Κ. Βερρυε δ πατήρ π α -  
ρακαθηται εις αύτον συμβοηθούμενος ύπο 
νεου τίνος δικηγόρου, τοΰ Κ. Δουβίνου τοϋ 
πρω τοτόκου, οστις υπήρξε βραδύτερον είς 
τώ ν διασημοτέρων άνδρών τοϋ νεωτέρου 
δικηγορικού συλ.λόγδυ, ήτο δε καί τότε 
γνωστός ή δ η έξ α ιτία ς προσφάτου τινύς 
συγγραφής του ήτις είχε θεωρηθή ώς ενδει- 
ξις εΰτολμίας καί έπεγράφετο: 'Η  έλευθέ
ρα υπεράσπισις τώ ν κατηγορουμένων. Γ0  Κ. 
Βερρυε δ υιος φορών τον δικανικον επεν
δυτήν κάθηται πλησίον τοΰ πατρός του , 
άλλά δεν θέλει συμμετάσχει τής ύπερασπί- 
σεως. Ο στρατάρχης είναι ένδεδυαένος 
όπως καί τήν ημέραν τ -̂ ς ενώπιον τοΰ πο - 
λεμικοΰ συμβουλίου εμφανίσεώς του. Χ αι
ρετίζει μετά  σεβασμού τήν βουλήν.

Ο γραμματεύς προβαίνει εις τήν ονο
μαστικήν κλήσιν’ εκατόν εξήκοντα π α τρ ί
κιοι άποκρίνονται είς τήν έκφώνησιν τώ ν 
ονομάτων το>ν.

Προσκληθείς ύπο τοΰ προέδρου δ κ α τη 
γορούμενος απαριθμεί με φωνήν άτάραχον 
καί ευσταθή τά  ονόματα καί το έπώνυμόν 
του, τήν ηλικίαν του, τον τόπον τής γεν- 
νήσεώς του καί τον της διαμονής του, τάς 
ιδ ιότητας αύτοΰ καί τούς τίτλους του. Οί 
τ ίτλ ο ι τών παρασήμων του είναι’ ιππότης 
τοϋ Αγίου Λουδοβίκου, μέγας ταξιάρχης 
τοϋ λεγεώνος τής Τ ιμής, άξιωματικος τοΰ 
Σιδηρού Σ τέμ μ ατος, μεγαλόσταυρος τοϋ 
Χριστού.

Ο γραμματεύς άναγινώσκει τ ά  έγγρα
φα καί τελευταίο ν το  κατηγορητήριον. ’ΐδού 
το περιεχόμενον τοϋ σπουδαιοτάτου εγ
γράφου.

« Οί επίτροποι τοϋ βασιλέως, έπιφορτι- 
σθεντες διά δ ια τα γμ ά τω ν τής Αύτοϋ Με
γαλειότητας, ύπο ήμερομηνίαν 1 Ί και \ 2 
τοΰ τρέχοντος, νά ύποστηρίξωσιν ενώπιον 
τής βουλής τώ ν πατρικίων τήν κατηγο
ρίαν έπί έσχάτ-/) προδοσία καί έγκλήμ ατι 
κα τά  τής άσφαλείας τοϋ κοάτους, τήν 
άπευθυνθεϊσαν κα τά  τοΰ στρατάρχου Νέϋ 
ώς και τήν συζήτησιν αύτής,

« Διακηρύττουσιν δτι έκ τώ ν εγγράφων 
καί τής άνακρίσεως τών είς αυτούς κοινο- 
ποιηθέντων κ α τά  συνέπειαν δ ιαταγής έκ-
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δοθείσης τήν 15 τοϋ τρέχοντος ύπο τοϋ 
Κ. βαρώνου Σεγιέρου πατρικίου τ ί ;  Γαλ
λ ία ;,  συμβούλου τ ή ; έπικρατείας και πρώ
του προέδρου τοϋ έν Παρισίο’.ς έφετείου, 
διορισθέντος δε επιτρόπου ύπο τοϋ Κ 
σφραγιδοφύλακος καί προέδρου τή ; βουλή; 
τώ ν πατρικίων διά νά διεξαγάγη τήν ρη- 
θεΐσαν άνάκρισιν, έκπηγάζουσι τά  έξης 
περιστατικά .

« Οταν Ιμαθε τήν κατά  τήν πρώτον 
τοϋ παρελθόντος μαρτίου άπόβασιν τοϋ 
Βοναπάρτου εί; Κάννα; έπι κεφαλή; στί- 
φου; ληστών πα ντό ; έθνους, ο στρατάρ- 
χ ϊ ! ;  Σούλτ, τότε υπουργός τοϋ πολέμου, 
διεβίβασε φαίνεται δι ένος τώ ν υπασ πι
στών του εί; τον στρατάρχην Νέϋ, ευρι
σκόμενον εί; το έν Κουδρώ κτήμα  του 
πλησίον τού Σατο^δούν, τήν δ ιαταγήν τού 
νά μεταβή εί; τήν έν Βεζανσών θέσιν του 
οπου ήθελεν εύρει οδηγία;.

» Ο στρατάρχη; Νέϋ ήλθεν είς Παρι
σιού; τήν G ή τήν 7 (διότι ή ήμ.έρα δέν 
έβεβαιώθη, άλλοι; δε ή περίστασις αυτη 
έχει μικράν σημασίαν) άντί νά υπάγη κατ 
εύθεΐαν είς τήν θέσιν του.

» Προς αιτιολογίαν τούτου είπεν ότι 
δέν είχε τ ά ;  σ τολά ; του.

» Τοϋτο είναι παραδεκτόν.
» Ο ,τ ι δμω ; φαίνεται ολιγώτερον π α 

ραδεκτόν είναι δτ ι, κα τά  το  λέγειν του, δ 
στρατάρχη; ήγνόει άκόμη, δταν έφθασεν 
εί; Παρισιού;, και το  συμβάν τ η ;  βποβά- 
σεοι; τοϋ Βοναπάρτου εί; Κάννα; και τήν 
αληθή α ιτίαν τής ε ί; αύτον διδόμενη; δια 
τα γ η ; νά μεταβή εί; το έν Βεζανσών άρ- 
χηγεΐόν του. Είναι πολύ άπίθανον ώστε ό
f   ̂ ^
υπασπιστή; τοϋ υπουργού τών σ τρ α τιω τι
κών ν άπέκρυψε τόσον άλλοκότω ; εί; τον 
στρατάρχην, εί; τον όποιον έφερε τήν δια
ταγήν ν αναχώρηση αιφνίδιο);, τήν εΐδησιν 
ταύτην καταστάσαν άντικείμενον τ ή ;  γε
νική; προσοχή; και όλων τών συνδιαλέ 
ξεων' τή ; το ια ύτη ; άποκούψεω; δέν δύνα- 
ται τ ι ;  μήτε καν νά υποπτεύση το α ίτιον, 
επίση; δέ ανεξήγηταν φαίνεται καί το δτι 
δ στρατάρχης δεν έλαβε περιέργειαν νά 
(λάθη τά  α ίτ ια  διά τά  όποια δ ιετά ττετο  
ν αναχώρηση αίφνιδίω ; διά τό άρχηγεΐόν 
τ ου καί δέν έκαμεν έρωτήσει; είς τόν υπα

σπιστήν δσ τι; τό τε  δέν θά ήδύνατο ν’ άπο - / , > , . 
φυγη το  ν αποκριθή.

» Ο στρατάρχης δμως θέλει νά παραδε- 
χθώμεν τήν τοιαύτην ύπόθεσιν, και ισχυ
ρίζεται δτι δέν έμαθε τήν μεγάλην τα ύ 
την εΐδησιν είμή έν Παρισίοι; κα τά  τύχ/ιν  
παρά τοϋ συμβολαιογράφου του Βαταρδη.

» Ο στρατάρχη; έπίστευσεν δ τ ι προσ
ποιούμενος έπί πολύν χρόνον άγνοιαν της 
άποβιβάσεω; τοϋ Βοναπάρτου ήθελε κ α τα 
στήσει πιθανοιτέραν τήν μή συμμετοχήν 
του εί; τά  προπαρασκευαστικά τ η ; άπο- 
βάσεο); τα ύ τη ς μέτρα, ενώ πραγματικώ ς 
είναι άπίθανον νά έστάθη τόσον άδιάφορος 
ώ ; προ; τδ  άποτέλεσμα τ ή ; συνο>μοσίας ; 
Περί τούτου δεν γνο^ρίζομεν τ ίπ ο τε , πλήν 
είναι βέβαιον δτι ή το ιαύτη άγνοια είναι 
παράδοξος καί δύναται μάλλον νά έπαυ- 
ξήση παρά νά διασκεδάση τά ς  υποψίας 
περί τή ς π ιθανή ; συμμετοχής τοϋ στρα
τάρχου εί; τ ά ;  μηχανορραφία; τώ ν όποιων 
ή άπόβασι; εκείνη υπήρξε το  ώλέθριον άπο
τέλεσμα . . .

» Τήν 8 ή τήν 9 5 στρατάρχη; άνεχώ - 
ρησεν έκ Παρισίων, δεν ήδυνήθη δμω; νά 
όρίση άκριβώ; τήν ημέραν.

» Εϋρεν ε ί; Βεζανσών τά ς  οδηγίας τού 
υπουργού τού πολέμου αΐτινες έν συνόψει 
τον παρήγγελλον νά συνάθροιση δσον τό  
δυνατόν πλειοτέοας δυνάμεις διά νά κα- 
τορθώση νά βοηθήση άποτελεσματικώς τ ά ;  
σ τρα τιω η κά ς εργασίας τής A. Τ. τού άδελ- 
φοϋ τοΰ βασιλέοί; καί νά ένεργήση μέ 
τρόπον ώστε νά διαταράξη καί νά κ α τα -  
στρέψη τον εχθρόν.

» ΓΙαρετηρήσαμεν δτι κα τά  τ ά ;  ά ν τ ι-  
φ α τικά ; εκθέσει; μαρτύρων τινών έκ τώ ν 
όποίοιν οί μέν άναφέρουσι λόγου; τοϋ 
στρατηγού οΤτινε; μ α ; κάμνουν νά υποθέ* 
σωμεν δτι προ πολλοϋ εΐξευρε τ ί  έμελέτα 
5 έχθρο; τ ή ;  Γ α λ λ ία ;, και έκ τώ ν όποίο>ν 
άλλοι βεβαιοϋσιν δ τ ι δέν παρετήρησαν είς 
τάς πράςεις του καί είς τούς λόγους του 
είμή ειλικρίνειαν επ ιτρέπεται τουλάχιστον 
νά εχη τ ις  πολλάς άμφιβολίας ώς προ; 
τοϋτο.

» Εκείνο δμω ; ώ ; προς το  όποιον ολαι 
a t γνώ μαι συμφωνοϋσιν είναι ή έκτί- 
μησις τής διαγω γής τοϋ στρατάρχου
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είς το Λόνς-Λέ-Σωλνιέ τήν 14 μαρτίου.
» Ο σ τρατάρχη; είχε διευθύνει πρός 

αύτήν τήν πόλιν δλας τά ς  δυνάμεις οσαι 
ήσαν διεσκορπισμέναι εις τήν περιφέρειάν 
του.

»Α ξιω μ α τικ ο ί τινες, άγχίνοες παρα- 
τη ρητα ί, επ ιτόπ ιο ι δικαστικοί υπάλληλοι 
ο'ίτινες είχον συλλάβει εύλογους ανησυχίας 
περί τω ν διαθέσεων πολλών στρατιω τικών 
παντδς βαθμού και περί δολίων εισηγή
σεων γενομέν<ον είς τούς στρατιώ τας είχον 
υποδείξει είς τον στρατάρχην ώ ; μέσον π ι 
θανώς κατάλληλον προς έξουδετέρωσιν τών 
κακών τω ν τάσεων την άνάμιξιν την οποί
αν ήδύνατο νά κάμγ] αγαθών καί πις-ών υ
πηρετών τοϋ βασιλέως λαμβανομένων κατ 
εκλογήν έκ της εθνοφυλακής, μετά  τοϋ 
στρατεύματος το όποιον οΰτοι θά έκράτουν 
εντός τώ ν ορίων τοϋ καθήκοντος διά τοϋ 
παραδείγματος καί τών συμβουλών των. 
Ο στρατάρχης άμέσως άπέρριψε τά ς προ

τάσεις ταύτας καί μάλ ισ τα  μετά  τίνος 
περιφρονήσεως λέγων δτι δέν ήθελε μήτε 
θρηνολόγους μήτε θρηνολογητρίας' καί μο
λονότι ένέδωκεν ολίγον άκαλούθως ώς προς 
τοϋτο , ένήργησεν δμως μετά  τοσαύτης 
βραδύτητος καί άπροθυμίας, ώστε τδ  μέ- 
τρον τοϋτο δεν ηδυνή,θη δυστυχώς νά 
πραγματοποιηθώ  μήτε νά έμποδίση τδ  
κακόν τό όποιον ό στρατάρχης έφαίνετο 
οτι προέβλεπε χωρίς ν ανήσυχη πολύ.

» Τοιαύτη τύφλωσις ή η ύπδκρυφος αυ
τή  κακοβουλία τοϋ στρατάρχου εσχεν εν
τός ολίγου τά ς σοβαράς συνεπείας δσας, 
διαφορετικάς προθέσεις έχων, ό στοατάρ- 
χη ς  επρεπε νά φοβηται.

» Καί άν παραδεχθώμεν τήν ευνοϊκήν 
αυτών γνώ μην, ή ευστάθεια τοϋ στρατάρ
χου δέν υπήρξε μεγάλη. Ε ίχεν άναχωρή* 
σει έκ Παρισίίυν τήν 8 ή τήν 9 ' τήν 9 εί
χεν όμόσει είς τόν βασιλέα π ίστιν  άδιά- 
σειστον καί άφοσίωσιν τοιαύτην ώστε τώ  
υπεσχέθη νά φέρνι πρός αύτόν κα τά  τήν 
ιδίαν έαυτοϋ έκφραβιν εντός κλωβοϋ τόν 
άρχαϊόν του συστρατιώτην. Από τό τε , 
τεσσαρες τ, πέντε μόνον ηυ.έραι είχον π α -  
ρέλθει' τέσσαρες ή πέντε ήμέραι άρκοϋσι 
νά σβέσωσι τόν μέγαν έκεΐνον ενθουσια
σμόν ; Τέσσαρες ?ι πέντε ήμέραι κα τά  τάς

οποίας ό στρατάρχης δέν είχεν άκόμη μήτε 
απαντήσει εμπόδια μήτε ίδεϊ τόν εχθρόν, 
δέν επρεπε ν’ άποτελειώσωσιν ώς φαίνεται 
τήν λήθην τοϋ δρκου του.

» Είναι θλιβερόν διά τήν άνθρωπίνην ει
λικρίνειαν ν’ άναγκάζεταί τ ις  νά εΐπν) δ τ ι 
άλλως συνέβησαν τά  πράγμ ατα .

» Πέντε μόνον ημέρας μ ετά  το ιαύτας 
υποσχέσεις γενομένας είς τόν κύριόν του 
δστις είχεν έπιδαψιλεύσει είς αύτόν τήν 
άγάπην του καί τήν εμπιστοσύνην, καί τόν 
όποιον είχεν άπατήσει διά της υπερβολι
κής ίσως έκφράσεως ενός αισθήματος τοϋ 
οποίου ο μονάρχης δέν τω  έζήτει τήν 
παο αύτοϋ έπιδεικτικώς προταθεΐσαν ά -  
πόδειξιν, ό στρατάρχης Νέϋ έπρόδκισε 
τήν προλαβοϋσαν π ίστιν  αύτοϋ, ώς καί 
τόν βασιλέα του, καί τήν πατρ ίδα  του, 
καί τήν Ευρώπην διά της έγκληματικω - 
τέοας λειποταξίας η τις ήνοιξε βάραθρον 
δεινόν εντός τοϋ όποιου έβυθίσθη ή Γαλλία 
τής οποίας ό στρατάρχης τό καθ εαυτόν 
έκινδύνευε ν άποτελειώσνι τόν δλεθρον, 
ένώ συγχρόνως χωρίς καμμίαν άμφιβολίαν 
άπετελείωνε τόν δλεθρον τής ιδίας Ιαυτοϋ 
δόξης· Ας προσθέσοψ-εν άκόμη δτι έπρό- 
δ&ισε τόν ϊδιόν του στρατόν έντός τοϋ 
δποίου οί πλεϊστοι στρατιώ τα ι άνθίσταντο 
άκόμη είς τους ραδιούργους καί τους κα 
κεντρεχείς αν υπήρχον τοιοϋτοι ζητοϋντες 
νά τόν διεγείρωσι, τον ϊδιόν του στρατόν 
τόν δποϊον είναι π ιθανώ τατον δτι θά έβλέ ■ 
πομεν έμμένοντα είς τήν τιμ ίαν  διαγω γήν 
του αν είχε τό ευτύχημα νά ί'δη ταύτην 
έπικυοουαένην διά τοϋ παραδείγματος ενός 
άρχηγοϋ τοϋ δποίου τό βνομα καί τά  στρα
τιω τικ ά  κατορθώ ματα ένέπνεον εμ πιστο
σύνην είς τους στρατιώ τας, τόν ϊδιόν του 
στοατόν τόν δποϊον κατηνάγκασε τρόπον 
τινά  διά τών έφεξής άναφερομένων προκη
ρύξεων νά παραιτήστ) τήν όόόν τοϋ καθή
κοντος διά ν άκολουθήσϊ) τόν αρχηγόν του 
είς τήν τής επιορκίας δπου ούτος τόν συμ
παρέσυρε κατόπιν Ιαυτοϋ.

» Είπομεν ανωτέρω δτ ι δ στρατάρχης 
Νέϋ δέν είχεν ίδεϊ τόν εχθρόν’ ηπατή,θημεν.

» Τόν είχεν ίδεϊ πέραν τοϋ πρέποντος" 
ναι μέν δέν τόν είχεν ίδεϊ δπως αρμόζει 
είς τους ανδρείους, εν πλήρει μεσημβρία
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κ ζ ι ει; το πεδίον τής τιμ ή ς, διά νά τόν 
πολεμηστ) η νά τόν καταστρέψη' άλλά τόν 
ειόεν οπως συνειθίζουν οί προδόται, εντός 
τής οικίας το u και έν τω  σκότει της νυ- 
κτός διά νά συνάψη, μ ε τ ’ αύτοϋ έπονείδι- 
στον συμμαχίαν καί νά τω  παραδώσω τόν 
βασιλέα του, τήν πατρ ίδα  του καί τήν τ ι 
μήν του αύτήν.

» Απεσταλμένος τις τοϋ τεχνουογοϋ 
εκείνου τών δεινών τής Εύρώπης έπ ιτη - 
δειοτέρου έτι είς τό έξυφαίνειν δόλους καί 
ραδιουργίας παρά τό κερδίζειν νίκας, ειχεν 
εισχωρήσει μέχρι τοϋ στρατάρχου κατά  
τήν νύκτα τής 13 πρός τήν 14 τοϋ 
παρελθόντος μαρτίου. Tco έφερεν ουτος 
επιστολήν τοϋ Βερτράν γεγραμμένην έν 
όνόματι τοϋ κυρίου του, έν τή  οποί% ό 
Βοναπαρτη; ώνόμαζε τόν στρατάρχην άν- 
δρεΐον μεταξύ τώ ν άνδρείων καί τω  έζήτει 
νά έπανέλθη πρός αύτόν.

» Αν ήναι άληθε; ότι δ στρατάρχης εως 
τό τε  δεν ειχεν είσέλΟει είς καμμίαν συνω
μοσίαν, ή έπιστολή αυτη τουλάχιστον ήο- 
κεσε νά τόν πείσω νά προδώσω τους όρ
κους του. Η ματαιοφροσύνη του έκολακεύ- 
θη, ή φιλοδοξία του άφυπνίσθη, τό κα 
κούργημα έγένετο παρ’ αύτοϋ άσπαστόν 
και όεν άνέβαλε τήν έκτέλεσιν αύτοϋ επέ
κεινα τής έπιούση; . . . »

Ενταΰθα τό  κατηγορητήριον άναφέρει 
τήν προκήρυξιν τής 1 4 μαρτίου.

« Δυναταί τ ις  νά κρίν/) περί τής έντυ- 
πωσεω; την οποίαν αναγκαία»; παρήγαγον 
επί τοϋ πλήθους τώ ν στρατιω τώ ν ή δ ια 
γω γή αυτη καί αί το ιαϋτα ι δ ια τα γα ί άρ- 
χηγοϋ σεβαστοϋ.

» Η συναρπαγή προσέτι ήθελε δυνηθή 
να παραγάγω καί μόνη της τ ά  κακά άπο- 
τελέσματα τά  δποΐα άναμφιβόλως είχον 
'<5όη προπαρασκευάσει καί δ ι’ άλλων μέ- 
βων. Καί όμως τά  μέσα τα ϋ τα  δέν είχον 
επιτύχει έντελώς, καί τά  στρατεύματα ευ 
κολω; θά έκρατοϋντο εντός τώ ν δρίων τοϋ 
καθήκοντος τό οποίον αληθώς ή καρδία 
τών Γάλλων δεν έπλάσθη διά νά προδίδω 
° ια ν  ή δολιότης δέν ζητη  νά τους α π ο 
πλανήσω' τοϋτο είναι τόσον αληθές ώστε 
κατά τό λέγειν μάρτυρός τίνος έξετασθέν- 
το ; εν τή  ενώπιον τοϋ πολεμικού συμβου

λίου διαδικασία (τοΰ ίλαρχου Βωρεγάρένώ 
οι σ τρατιώ τα ι οΐτινες πλησιέστερον τοϋ 
άρχηγοϋ των παρασυρθέντες άπό τήν γοη 
τείαν τής πειθαρχίας έπανελάμβανον τήν 
υπ αυτοϋ προφερθεΐσαν άνταρτικήν κραυ
γήν : Ζητω δ αυτοκρατω ρ! οί μακρότερον 
ίστάμενοι στρατιώ τα ι, άκολουθοϋντες τήν 
έμπνευσιν τής καρδίας των καί τής γ α λ 
λικής τιμ ή ς, και απεχοντες πολυ τοϋ νά 
υπονοησωσι τήν άποτρόπαιον πραξιν τοϋ 
στρατάρχου Νέϋ, εκραζον: Ζή-ω  ό Βασι
λ ε ύ ς ! . . . »

Αρκοϋσι τα ΰ τα  δια νά δώσωσιν ακρι
βή ιόεαν τής φυσιογνωμίας τοϋ εγγράφου 
τούτου. Ο στρατάρχης έπραξε τά  π άντα . 
Αύτός παρέδωκε τήν Γαλλίαν είς τόν Βο
ναπάρτην, αύτός παρέσυρε στοατιώ τας π ι 
στούς είς συνωμοσίαν πρό πολλοϋ μελε- 
τωμένην. Αν έβάδιζε κατά  τοΰ έχθοοϋ, 
οί Λησται έρρ-.πτοντο είς τήν θάλασσαν.

Εν συνάψει, δ στρατάρχης κατηγορεΐτο 
οτι « διετηρησε μ ετά  τοϋ Βοναπάρτου συ
νεννοήσεις πρός τόν σκοπόν τοΰ νά διευ
κολύνω είς αύτόν καί είς τά  στίφη του τήν  
εις την  γαλλικήν χώραν εισβολήν τ ω ν . . .»  
οτι « ηύτομολησε πρός τόν εχθρόν μέ μέ
ρος τ ι  τώ ν υπό τάς δ ια τα γά ς του στρα
τευμάτω ν . . . »  τέλος ότι « διέπραξε προ
δοσίαν πρός τόν βασιλέα καί τήν έπικρά- 
τειαν καί ελαβε μέρος είς συνωμοσίαν τής 
οποίας δ σκοπός ήτο νά καταστρέψω καί 
νά μεταβάλω τήν κυβέρνησιν καί τήν τ ά -  
ξιν τής είς τόν χρόνον δ ιαδοχή; καθώς καί 
νά ανάψω τόν εμφύλιον πόλεμον δπλ ιζο - 
μένων ή όιερεθιζομένων τώ ν πολιτώ ν καί 
κατοίκων εί; τό νά όπλισθώσι κ α τ’ άλλή- 
λων.

» Ο λα κακουργήματα προβλεπόμενα 
υπό τώ ν άρθρων 7 7 , 8 7 , 8 8 , 8 9 , 9 1 , 9 2 , 
9 3 , 9 4 ,  9 0  καί 1 0 2  τοϋ ποινικού νόμου 
καί υπό τώ ν άρθρων 1 καί 5 τοϋ τ ίτλου  
Α καί υπό τοΰ άρθρου 1 τοϋ τ ίτλ ου  Γ7 τοΰ 
νόμου τ ή ; 2 1  ομιχλώδους τοϋ έτους πέμ 
πτου.»

Τό κατηγορητήριον τοϋτο έφερε τ ά ;  έξη; 
ύπογραφά;" 'Ρισελιέ, Βαρβε-Μαρβοά, Δου- 
βουσάζ, Δεφέλτρ, Δεβωβλάν, Δεκορβέτο, 
Λεκάζ, Βελλάρ.

Οταν ή άνάγνωσι; αυτη έτελείωσεν, δ
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στρατάρχης ήγέρθη καί έζήτησε παρά της 
βουλής νά ευαρεστηθή ν άκούση τούς δ ι
κηγόρους του ώ ; προς τά  προδικαστικά 
μέσα τά  όποια έχει νά προτείνη. Ό  Κ. 
Εΐσαγγελεύς έζήτησε νά ύποχρεωθη ό κα
τηγορούμενος νά έκθεση ολα όμοΰ τά  μέσα 
του ένεκα τ ή ; κατεπειγούσης ανάγκης νά 
δοθή πέρας εί; δίκην ένδιαφέρουσαν τόσον 
πολύ την ησυχίαν τοΰ κράτου;.

Ο Κ. Βερρυε ό πατήρ καταθέτει προτά 
σεις τεινούσας εί; το  ν άναβληθη πάσα 
καταδίω ξις μέχρις ού διά νόμου γενικοΰ 
κ α ί οργανικού ή ενώπιον τής βουλή; τών 
πατρικίω ν διαδικασία ώς προς τά ; εγκλη
μ α τ ικ ά ; πράξεις τ ή ;  δικαιοδοσίας της κα -  
νονισθη όριστικώς. Ο Κ. Βερρυε ό πατήρ 
έπ ιφ υλ ά ττετα ι έν περιπτώσει μή παραδο
χ ή ; τώ ν προτάσεών τω ν νά προτείνη καί 
υποστήριξη άλλά μέσα προδικαστικά.

Ο Κ. Βελλάρ έν όνόματι τώ ν έπιτρό- 
«ων τοΰ βασιλέως επιμένει νά ΰποχρεω- 
θώσιν οί δικηγόροι αν δεν θέλωσι να κη- 
ρυχθώσιν απαράδεκτοι αί προδικαστικαί 
τω ν ένστάσει; νά ύποβάλωσιν δλα ; τα ύ τα ς 
άλληλ.οδιαδόχω; καί χωρίς αύται νά π α -  
ραβλάπτωσιν άλλήλας.

Ο δικηγόρος Jo v n e r .  Πάν ο ,τι είναι 
προδικαστικδν οφείλει ν άπο<ρασίζεται ά - 
ρ,έσω; δι’ άποφάσεω;' αν ή περί δργανι- 
κοΰ νόμου πρότασ ί; μ α ; άπεκρούετο π ά 
λιν επρεπε νά μ ά ; χορηγηθώσιν αί άνα- 
γκ α ΐα ι προθεσμία', διά νά παρουσιάσωμεν 
μίαν υπεράσπισιν όπισθοχωροΰντε; βήμα 
προ; βήμα καί οχυρούμενοι εί; τ ά ;  α ιτή 
σεις μας τά ς  όποιας μάς ήτο αδύνατον 
μ,έχρι τοΰδε νά διατυπώσωμεν. Είναι γνω 
στόν δ τ ι κανείς δεν ύποχρεοΰται είς δ ,τ ι 
είναι άδύνατον. Ηθελεν έπέλθει ό νόμος 
ούτος τον όποιον έπιζητοϋμεν άν άντί ν 
άκολουθήση πορείαν σκολιάν ό υπουργδ; 
είχεν ενεργήσει νομίμω; καί ακολουθήσει 
τή ν  δδδν τοΰ συντάγματος. Πόσο; καιρδ; 
χρειάζετα ι διά νά γίνη ό νόμο;; Οσο; 
έπρεπε διά νά συνταχθώσι τά  δύο δ ια τά γ 
μ α τα . ’Ηλπίσαμ,εν προ πάντων δτι θ’ άπε- 
φασίζετο έάν έμέλλομεν νά δικασθώμεν με 
νόμον ή χωρίς νόμον. Τά έγγραφα δέν 
περιήλθον ε ί; χεΐράς μ α ; είμ*/) μόνον τήν 
Ί 8 ' δύο ημέρας μ όλ ι; είχομεν είς τήν διά-

θεσίν μας διά νά ένασχοληθώμεν είς το  
προδικαστικδν ζήτημα . Οθεν ζητοΰμεν 
μόνον τδν άπολύτως άναγκαΐον χρόνον πρδς 
παρασκευήν τής απολογία ; μας.

Η βουλή άποσύρεται διά νά σκεφθή ώς 
πρδς τδ  παρεμπίπτον ζήτημα  καί δ ια - 
τ ά τ τ ε ι  δτι ό έπίτροπος τοΰ βασιλέως πρέ
πει νά άκουσθη ώς πρδς τά  προτεινόμενα 
μέσα.

'θ  Κ. Βελλάρ λαμβάνει τδν λόγ'ον πρδς 
άντίκοουσιν τών περί άπαραδέκτου ενστά
σεων. Καταδεικνύει τήν προφανή άντίφα- 
σιν ήτις υπάρχει μεταξύ τών διαφόρων 
συστημάτων τοΰ κατηγορουμένου. Ο στρα
τάρχης έζήτησε νά δικασθη παρά τών πα
τρικίων καί δταν ή χάρις αυτη τω χορη- 
γήται, δταν είς τοΰτο μόνον έπρεπε νά 
δεινθη πρόθυμος είς τδ νά άποδείξη δτι 
είναι αθώος τοΰ είς αϋτδν προσαπτομένου 
εγκλήματος, ζητεί άπεναντία; νά έγείρη 
νέας δυσχερείας, νά ύπεκφύγη άκόμη τήν 
κρίσιν ήτι; μέλλει νά αποφασίσω περί τής 
τύχης του.

' θ  εΐσαγγελεύς έχει ένταΰθα πληρέστα
τα  δίκαιον. 'Ο  Νέϋ ύπείκων είς κακά ; συμ- 
βουλάς έξέφυγε δικαιοδοσίαν ευμενή, ενώ
πιον δέ τ ή ; νέας δικαιοδοσίας τήν όποιαν 
έπροτίμησε προσφεύγει είς παιδαριώδη τε 
χνάσ ματα . Λεν άρκεΐ δέ τοϋτο ' λαμβάνει 
καί τήν άτυχή  ιδέαν νά προφυλαχθή δπ ισ - 
θεν τής παρισινής συνθηκολογίας. Παρήγ* 
,γειλε τήν σύζυγόν του ν άπευθύνη σημεί- 
ωσιν είς τούς πρέσβεις τώ ν συμμάχων δυ
νάμεων καί νά τοϊς ζητήση νά έρμηνεύ- 
σωσιν υπ9ρ αύτοΰ τδ  άρθρον 1 2 τής στρα
τιω τικής εκείνης συμβάσεως. Ο δούξ τοϋ 
Ο ύέλιγκτων, συνυπογράψας μετά  τοΰ Βλύ- 
χερ τήν συνθηκολογίαν τ ή ; 3 ίουλίου 181 5 
έλαβε τήν ρηθεϊσαν σημείωσιν κα ί, αΰτδς 
δστις ήτο ό στρατιωτικός άντίζηλος τοϋ 
Νέϋ, αΰτδς τοϋ οποίου ό επιφανή; στρα
τά ρ χη ; περιέστειλε κα τά  τήν έν ΙΙορτο- 
γα λ λ ίίΐ υποχώρησιν δλον τδν στρατδν με 
τέσσαρα μόνον σ υντάγματα , αΰτδ ; δστις 
συνήντησεν έσχάτω ς τδν ίσχυρδν τοΰτον 
άντίπαλον είς τάς πεδιάδας τοϋ Βελγίου, 
δέν ένόησεν δτι θά έτ ίμ α  εαυτδν άναδε- 
χόμενος τήν υπεράσπισιν τοσοΰτον ενδό
ξου έχθροΰ. Ό  Ούέλιγκτων ήρκέσθη ν ά -
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πχν-ήση  δι’ εγγράφου τίνος ξηρώς συντε
ταγμένου έν ειδει υπομνήματος οτι ή προ- 
τεινομέν/j σύμβασις ήτο ολω; ς-ρατιθ)τική, 
δ τ ι δ μόνος αυτή; σκοπός ήτο ή παράοο- 
σις τών ΓΙαρισίων και οτι ή έν τώ  άρθρο»
1 2 περιεχομένη έγγύησις υπεχρέωσε μόνον 
τούς τών συμμάχων στρατηγούς, άλλ ό'χι 
και τήν κυβέρνησιν τήν καθιδρυθεΐσαν με
ταγενέστερον τής συνθηκολόγιας ταύτης. 
Φέρων δέ είς ύποστήριξιν τ ή ; γνώμης του 
τήν τοϋ δουκός τοϋ Οτράντου και τήν τοϋ 
Καρνέ δ δούξ τοϋ Ούέλιγκτων προσέθετε’

« Τήν ημέραν τής παραόόσεως τών Πα
ρισιού, 6 ίουλίου, δ στρατάρχη; Νέϋ άνε- 
χώρησεν άπό τήν πρωτεύουσαν ταύτην με 
ψευδές δνομα, μέ διαβατήριον δοθέν εις 
αύτόν παρά τοϋ δουκός τοϋ Οτράντου’ 
θά επραττε τοϋτο άν έστοχάζετο οτι τό 
άρθρον 1 2 τόν έπροστάτευεν έναντίον άλ
λων καταδιω κτικώ ν μέτρων παρά τ ά  έκ 
μέρου; τών δύο συμμάχων στραταρχών;

Ολος ούτος δ συλλογισμός είναι α κ α 
τα μ ά χη το ς , πλήν ελάχιστα  άρμόζων εις 
στρατιώ την. Πας Γάλλος εις τοιαύτην πε- 
ρίστασιν θά έφαίνετο γενναιοφρονέστερος 
καί όλιγώτεοον λογικός.

Τοιαύτην λοιπόν θέσιν ασύνετοι καί δι
κηγόροι άόέξιοι έσυμβούλευσαν τόν στρα
τάρχην νά λάβη. Οθεν δ Είσαγγελεύς ή - 
όυνήθη νά περατώση ώς έφεξή; τήν άπάν- 
τησίν του: « Δέν είναι πλέον καιρό; νά ζη· 
τοϋν νά δικαιολογήσουν τόν στρατάρχην 
προσπαθοϋντε; ν άποφύγωσιν δλα τά  δι
καστήρια καί όλους τούς δικαστάς. Φθά
νουν πλέον αί σκ ιαμαχία ι, ο έκ τής δίκης 
ταύτης κίνδυνος πρέπει νά εχγ; opta.»

Μετά μίαν άπάντησιν τοΰ Κ. Δουττέν ή 
βουλή άπεσύρθη διά νά διασκεφθη καί διά 
ψήφων 1 60  κατά  1 άπεφάσισεν δτι δ κα
τηγορούμενος ώφειλε νά ττροτείνγ] οχι £ν 
πρός εν άλλά δλα δμοϋ τά  ποοδικαστικά 
μεσα οσα έπεφυλάττετο νά έτ:ικαλεσθη·

Η βουλή ανέβαλε τήν δίκην διά τήν 
23  νοεμβρίου.

Είς τήν συνεδρίασιν ταύτην δ Κ. Βερρυέ 
δ πατήρ έπρότεινε πέντε ένστάσεις άκυρο - 
τη το ;. Ο βασιλικός έττίτοοπος κατεπο- 
λέμτ,σεν αύτάς καί έζήτησε νά προβνί ή 
βουλή είς τήν δίκην.

[Π Α ΡΘ ΕΝ Ω Ν — ε τ ο ι  λ '· !

Γ0  Κ. Δουπέν παρατηρεί δτι οί δικηγό
ροι δέν είχον είμή 48  ώρας διά νά κλη - 
τεύσωσι τού ; μάρτυρα; τής ύπερασπίσεως.

Μετά μίαν άνταπάντησιν άρκετά ζω η- 
ράν τοϋ Κ. Βελλάρ, ή βουλή παραδεχόμενη 
τάς προτάσεις τοΰ βασιλικού έπιτρόπου 
καί μή ένδιατρίβουσα εις τά ς παρά τών 
δικηγόρων προτεινομένας ένστάσεις, διέ
ταξε νά προβί) ή δίκη καί νά άρχίσ'/j η 
συζήτησις.

Ε πειτα  παρακαλεσάντων τώ ν δικηγό
ρων διά νά τοϊς δοθϊ) προθεσμία τ ι ;  διά 
νά κλητεύσωσι τούς μάρτυρας τής ύπερα- 
σπίσεως, ή βουλή διέταξε τήν άναβολήν 
τή ; δίκη; διά τήν 4 δεκεμβρίου.

Τήν ήμέραν έκείνην η δίκη μέλλει τ έ -  
λο; πάντω ν νά έξέλθη, έκ τών δικονομικών 
τεχνασμάτω ν, καί δ κατηγορούμενο; νά 
παρασταθ'3 άληθώς απέναντι τώ ν ό ικα- 
στών του.

Κ ατά τήν εναρξιν τής συνεδριάσεως ή 
ονομαστική κλήσις βεβαιόνει τήν παρου
σίαν 161 Πατρικίων. Τρεις μόνον ήσαν 
άπόντες.

Αναγινώσκεται έκ νέου τό  κατηγορη
τήριων. Ο Κ. πρόεδρος έρωτα τόν κα τη 
γορούμενον.

Ε. Κύριε στρατάρχα, ποϋ ήσθε τήν 6 
τοϋ παρελθόντος μαρτίου ;

Ό  Νέϋ. Υ ψηλότατοι καί κύριοι Π ατρί
κιοι, κηρύττω ότι μέλλω ν άπαντήσω εις 
δλας τά ς  έοωτήσεις α'ίτινες τυχόν ήθελον 
άπευθυνθή πρός έμέ έν τω  περιβόλω τούτο), 
άλλά έπιφυλαττόμενος νά έπικαλεσθώ τό  
ευεργέτημα τό χορηγού μ εν ον είς έμέ υπό 
τοϋ άρθρου 1 2 τής στρατιω τικής συμβά- 
σεω; διά τήν παράδοσιν τών Παρισιού 
καί υπό τ ή ;  συνθήκης τή ς 20  τοϋ παρελ
θόντος νοε.αβρίου.

Ό  Κ . Βε.Ι.Ιάρ. Οί βασιλικοί επίτρο
ποι κηούττουσιν δτι δέν δύνανται νά παρα- 
δεχθώσι το ιαϋτα  μέσα ώς θεμελιώδη 
ύπεοάσπισιν έν τή  παρούση δίκτ)" δ κ α τη 
γορούμενος δύναται νά κάμη χρήσιν τών 
μέσων δσα νομίζει ούφέλιμα, άλλ  οχι 
έκτος τών δρίοιν τής όικονομίας.

'θ  στρατάρχης λέγει πώ ς προσεκλήθη 
είς τήν πρωτεύουσαν υπό τοϋ δπουργοϋ 
τών στρατιω τικών, πώς παρουσιάσθη εις

28
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τόν βασιλέα δταν έμελλε ν’ άναχωρfar, 
Stot το  Βεζανσών. Ο βασιλεύς δεν ήξευρεν 

δεν ενθυμείτο τάς δ ιαταγάς τ ά ;  δοθεί- 
σας υπό τοΰ δουκός τής Δ αλματίας καί 
δεν με ώμίλησε περί κανενός σ τρα τιω τι- 
κοΰ μέτρου. Ελέχθη οτι είχον υποσχεθή 
νά φέρω τον Βοναπάρτην έντος σιόηροϋ 
κλωβοΰ' τοΰτο δέν είναι αληθές, καί θά 
7ΐτο μωρία. Είπον μόνον OTt, άποτολμή- 
σας νά κάμτ) τόσον παράβολον επιχείρησήν, 
θά ηξιζεν, άν έσυλλαμβάνετο,νά τεθη εντός 
σιδηροΰ κλωβοΰ. Αλλά δέν άνεδέχθην έγώ 
νά πράςω τοϋτο. . Καί άν εμελλον νά φο- 
νευθώ καί νά κατασ παρα /θώ  θά ήμην 
π ά ντοτε  έτοιμος νά επιβεβαιώσου τήν δη,- 
λωσιν ταύτνίν.

Φθάνων εις τά  συμβάντα τά  άμέσοις 
προηγηθέντα τ ή ;  προκηρύξεως της 14 
μαρτίου, ό στρατάρχης είπε: Απόστολοι
τοϋ Βοναπάρτου έφθασαν πανταχόθεν καί 
με περιεκύκλωσαν . . . μέ έβεβαίωσαν όλοι 
ο τι η Αυστρία καί ή Α γγλία ήσαν σύμ
φωνοι με τόν Ν απολέοντα, ότι θά η μην 
υπόλογος διά τόν εμφύλιον πόλεμον καί 
διά τό  γαλλικόν α ίμα  τό  όποιον τυχόν 
θά έχύνετο. Εο^ς τότε ύ γ ον μείνει π ιστός' 
έπρεπε νά πρόκηται περί τόσον σπου
δαίων λόγων καί περί τοΰ τόσον ίεροΰ ονό
ματος τής πατοίδος διά νά λησμονήσω 
τά ς υτοσχέσεις μ ο υ . . .  Απεπλανήθην ϊσοίς 
άλλά ποτέ δέν υπήρξα δόλιος . . .  Μ’ έλε- 
γον ότι η έπιχείρησις τοϋ Βοναπάρτου ητο 
παρεσκευασμένη έκ τώ ν προτέροιν, μ ’ έ- 
δείκνυον, καί τοϋτο ητο αληθές, την λύσ
σαν καί τόν ενθουσιασμόν τά  όποια παρέ- 
φερον πρός τόν Βοναπάρτην τους στρα- 
τ ιώ τα ς  καί τους κατοίκους τών αγρών.

Ό  Κ . B s.L lap . Παρακαλώ τόν Κ. 
πρόεδρον νά Ιρωτήτ») τόν κατηγορούμενον 
άν δέν τώ  παρεδόθησαν την νύκτα τής 1 3 
πρό; τήν 14 πλάκες τοΰ Δεγ'εώνος τής 
Τιμής με την εικόνα τοϋ σφετεριστοϋ καί 
καί άετοϋ διά τάς σημαίας τών συνταγ
μάτων του.

Ό  στρατάρχης. Εις έμέ προσωπικώς 
δέν ένεχειρίσθη τ ίπ ο τε . Οί αρχηγοί τών 
διαφόρων σωμάτων αντικατέστησαν τά  
βασιλικά σύμβολα δι’ αετών καί δαφνο

στεφάνων. Πούποτε αί λευκαί σημαϊαι δέν 
έξυβοίσθησαν.

Ό  Κ . Βί.Ι,Ιάρ. Ποια παράσημα έφερεν 
ό κατηγορούμενος;

'Ο στρατάρχης. Εφερον τά  τοϋ βα - 
σιλέως. Τά έφερα μέχρι τής Ωςέρρης' ένε- 
φανίσθην είς τόν Ναπολέοντα μέ αυτά ' τά  
έφερα μέχρι καί τώ ν Παρισίων.

Ω; πρός τά  συμβάντα τής ήμέρα; τής 
1 4 μαρτίου, ό κατηγορούμενος αποκρίνε
τα ι'»  Ημ»)ν λυπημένος, είχον ανάγκην συμ
βουλών καί κανείς δέν μ ’ έσυμβούλευσε" 
τοΰτο θέλει γίνει κατάδηλον εί; την συ- 
ζητησιν. Προσεκάλεσα έν ονόματι τ ή ;  τ ι 
μή ; του; ΚΚ. αντιστράτηγου; Αεκούρβ καί 
Βουρμόν νά μέ Βοηθήσουν διά τώ ν φώτων

'  '  ν \ \  r  » · ,  · ι  ^ ?των και να με υποστηρίξουν, αλλ ουτοι 
δέν έπραξαν τ ίπ ο τε  . . . Ά π ό  τ ή ; 14  δ 
στρατηγός Βερτράν διεύθυνεν όπω ; ηθέλη- 
σε την πορείαν τών στρατευμάτων. Η ίδι- 
κή μου ενέργεια εί; όλα τα ΰ τα  υπήρξε 
δευτερεύουσα.»

'Ο Κ . Πρόεδρος. Συνετάξατε την προ- 
κηρυξιν εκείνην ητις άνεγνώσθη την 14 
μαρτίου ;

Ό  στρατάρχης. Ποτέ. Ανεγνώσθη τω 
όντι, τήν ανέγνωσα έγώ ό ’ίδιος καί ποτέ 
δέν έζήτησα νά υποκρύψω τό σφάλμα τοΰ
το, άλλά δέν τήν υπέγραψα.

Προσκαλοΰνται οί μάρτυρες. Ο πρώτος 
έξετασθείς είναι ό Κ. δούξ τοϋ Δουράς. Δι
ηγείτα ι ώς άκολούθο»; τήν συνέντευζιν τής 
9 μαρτίου. —  ’Ενώ ήμην πλησίον τής 
Μ εγαλειότητας του , ό Κ. στρατάρχης Νέϋ 
είσηχθη . . . έπροχώρησε προς τόν βασιλέα 
μέ βήμα ευσταθές καί έφάνη ό τι ήκουε 
μ ε τ ’ ευγνωμοσύνης τ ά ;  παρά τ ή ;  Μ εγα- 
γαλειότητό ; του εί; αύτόν δοθείσα; δ ια 
βεβαιώσεις πεοί τής άκρα; πρό; αύτόν έμ.- 
πιστοσύνης του' έπειτα  ήσπάσθη την 
χεϊρα τοϋ βασιλέοις καί ύπεσχέθη νά κ α - 
ταβάλη πασαν προσπάθειαν διά νά φέρη 
τόν Βοναπάρτην εντός σιδηροΰ κλωβοΰ.

Ό  στρατάρχης. Ενόμιζα ότι είπον οτι 
ό Βοναπάρτη; θά ητο άξιο; νά τεθη εντός 
σιδηροΰ κλωβοΰ καί όχι οτι ήθελα έγώ νά 
τόν θέσω' είναι όμως πιθανόν ότι είς τήν 
ταραχήν όπου μέ είχον εύλόγοις ρίψει το 
συμβεβηκό; τοϋτο καί ή παρουσία τοϋ β*·
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ciλέως, η "Χέξις αυτη μέ διέφυγε, δέν έχω 
κανένα λόγον νά δυσπιστήσω πρός τάς 
διαβεβαιώσεις τοϋ Κ. οουκός τοΰ Δουράς.

Ό  Κ. πρίγκηψ Ποΰ. Κάμνει κατάθε- 
σιν ομοίαν πρός την τοΰ άνωτέρω μάρ- 
τυρος. (δ π ετα ι το τέλος).

ΣΑΙΚΣΠΗΡ
Ι Ο Υ Λ Ι Α  Κ Α Ι  Ρ Ω Μ Α Ι Ο Σ

(Συνέχεια.)

Π Γ Α Ε Ι Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α .
(Το Οέατρον παριστα: {/.εαονωμένον μέρος -πλησίον 

του παλατιού τών Καπουλέτων. ’Αριστερή τά  τεί
χη  τά  περικυκλοϋντα και προασπίζοντα τον κή
πον ή τον παράδεισον τοϋ παλατιού τών Καπου
λέτων. Νύξ.)

Σ Κ Η Ν Η  Α \
ΡΩΜΑΙΟΣ, |λ ό ν ο ς .  (Ιπτά μενος πρό τοΰ τοίχου

τ ο ΰ  κ ι ίπ ο υ . )  —  Λεν δύναμαι νά προχωρήσω.
’Εκεΐ είναι ή καρδία μου, έκεΐ είναι η
ζωη μου, έκεΐ είναι ή ύπαρξίς μου.
( Α ν α ρ ^ ιχ α τ α ι  τ δ ν  τ ο ίχ ο ν  κ α ί  γ ί ν ε τ α ι  ά φ α ν τ ο Ο  Β ε ν -  

βόλιος παρουσιάζεται είς τό βά^ος του θεάτρου και 
τον βλέπει καθ’ ην στιγαήν ευρίσκεται έπ ι τοΰ 
τοίχου. Προστρέχει άκολουθουαενος ύπο τοϋ Μερ- 
τίου.)

ΒΕΝΒΟΛΙΟΣ. (Τρέχων προς τόν ΡωιχαΤον.) 

— 'Ρωμαίε! έξάδελφέ μου !
ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.— Πά! είναι φρονιμώτε- 

ρος άπό ημάς ’Επέταξεν, αγαπητέ μου, έ- 
γινεν άφαντος. Θά τόν εΰοετε είς τήν κλί
νην του.

ΒΕΝΒΟΛΙΟΣ.—  Οχι δά. Τον είδα νά 
εύγω άπό αύτό τό μέρος' πρό ολίγου άνέ- 
αινε τόν τοίχον αυτόν. Ας τόν φο>νά- 

ξωμεν.
ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.— 'Ac καλέσωμεν καλ- 

λίτεοον τήν σκιάν του. Ρωμαίε! Ιδιοτρο
πία! Τρέλα! Παραλογισμέ! Εύπατρίδα! 
Πάθος! Δάκρυον! Στεναγμέ! Πώς θέλεις 
νά  σέ καλέσω! ’Αναστέναξον μόνον καί θά 
οέ αναγνωρίσω. Είπε ενα μόνον στίχον ε
λεγειακόν καί θά εννοήσω ότι υπάρχεις. 
Ομοιοκαταλ-ήκτισον τό ερως μέ τό μέρος.

’Επικαλέσθητι τήν ’Α ©ροδίτην η δός π α -  
ρώνυμόν τι εις τόν υιόν της Ερωτα τόν 
πατέρα τοΰτον τοΰ- --ανθρωπίνου γένους. 
Αλλά δέν κινείσαι, δέν άαοκρίνεσαΓ είσαι 

άφωνος, άπέθανες. Ρωμαίε, σέ καλώ! Σέ 
εξορκίζω εις τους άστράπτοντας καί μέ-  
λανας οφθαλμούς της Ροζαλίνας, εϊς τό 
λευκόν καί λεΐον μέτωπόν της, είς τά 
πορφυρά χείλη της, εϊς τόν λεπτοφυή πό- 
δα της, έμφανίσθητι! έμφανίσθητι! έγέρ- 
θη τι! . . .

ΒΕΝΒΟΛΙΟΣ.— ’Εάν σέ άκούση θά δυ- 
σαρεστηθη.

ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.—  Θά δυσαρεστηθη! καί 
μήπως είπον τίποτε προσβλητικόν ; Οι λό
γοι ησαν άγνοί καί ευπρεπείς' τόν έκάλεσα 
έν όνόματι εκείνης τήν οποίαν άγαπα.

ΒΕΝΒΟΛΙΟΣ. (Ζητών αϋτ'ον διά των οφθαλ

μώ ν.)— Μάταιος κόπος! θά έκρύβη υπ’ αυ
τά τά δένδρα. Ο παράδοξος εραστής μας 
έχει άνάγκην νυκτερινών ονειροπολήσεων. 
Ο ερως του είναι τυφλός, καί η σκοτία 

τώ αρμόζει.
ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ.—  Τό βέλος τυφλοΰ το

ξότου σπανίο>ς επιτυγχάνει τοΰ σκοποϋ. 
Νομίζω οτι βλέπω τόν πτω χόν νέον καθη- 
μενον υπό μεσπιλέαν καί παρακαλοΰντα 
τόν Θεόν νά πέση ή ερωμένη του έξ ούρα- 
νοΰ οπως πίπτει ό ώριμος καρπός έκ τών 
κλάδων τοΰ δένδρου. Καλήν νύκτα, Ρω
μ α ίε !—  Πηγαίνω νά κοιμηθώ. Είναι ψύ
χρα καί δέν μέ αρέσει νά κοιμηθώ ύπό τόν 
άστερόεντα θόλον.—  Ερχεσθε;

ΒΕΝΒΟΛΙΟΣ.— Υ πάγω  μεν' είναι κόπος 
καί χρόνος χαμένος νά ζητη κανείς εκεί
νον όστις όέν θέλει νά τόν ευρουν.

(’Εξέρχονται.)

Σ Κ Η Ν Η  Β \

Ό  κήπος τοΰ Κάπου.1st ον.

(Ε ισ έρχετα ι ό Ρ ω μ α ίο ς .)

ΡΩΜΑΙΟΣ, (ί'-π ’ο τό ν  το ίχ ο ν  κ α ί ά φοΰ ίχ ο υ α ε

τους άστεϊσμοϋς τών φίλων του.) Γελά διά τάς
πληγάς εκείνος όστις δεν ησθάνθη τήν α
γωνίαν αύτών. (0 Ιο υ λ ία  ε μ φ α ν ίζ ε τ α ι  ε ίς  π α ρ ά -  

θυρόν τ ι . )  —  Σιωπή ! παράθυοον άνοίγεται 
καί φωτίζεται. Ω λάμψις καθαρά καί εύ-
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εργετική. Ε ίνα ι η ’Ιουλία, ό ήλιος καί ή 
αύγή της ζ(υής μου. ( ία τ ά ^ ε ν ο ς  ύιΛ  το π α ρ ά -  

θορον καί θεω ρώ ν τ ή ν  ίο ι ιλ ία ν .)  —  Υψώθητι, ά - 
στρον α γαπητόν ' ας σβύση πρό της θέας 
σου. τό  νυκτερινόν άστρον δπερ παρθενικόν 
ώς συ ώ χρια υπό φθόνου καί λύπης. Μη φε- 
ριρς πλέον τά  ασθενικά καί πένθιμα χρώ
μ α τά  του' άπόβαλον αυτά. — Ν αι, είναι ή 
α γα π η τή  μου, ναι, είναι αύτή . . . Ω ! έάν 
είξευρε πόσον την άγαπώ ! (Α κ ρ ο ά ζ ε τα ι.)  Ε ί
πε  . . .  τ ίπ ο τ ε . . . μόνον τό εΰγλωττον 
βλέμμα της δμ ιλεί' Θά τη  άποκοιθώ ! . . .  
Ω ! ό'χι . .  . . άς καταστείλω  τήν τόλμην 

ταύτην . . . .  δέν δμιλεΐ πρός έμέ. —  Ωραί
οι οφθαλμοί τής Ιουλίας, άστράψατε έν 
ττ, σκια, ή μάλλον άντικαταστήσατε δύο 
έκ τώ ν ώραίων άστρων τοϋ ούρανοϋ, καί 
άς ελθωσι τά  άστρα νά λάμψωσιν εις τήν 
θέσιν σας. Αλλ δ χ ι, τό  άκτινοβόλον τοϋτο 
πρόσωπον θά ήμαύρου δλας τάς νυκτερι- 
νάς λάμψεις, καθώς δ ήλιος αμαυροί τήν 
λάμψιν τής λυχνίας. ’Εν τώ  πλημμυροϋντι 
υπό φωτός στερεώματι έάν έφαίνοντο Tot- 
οϋτοι ώραΐοι οφθαλμοί, τ ά  πτη νά  θά ε- 
ψαλλον νομίζοντα δ τ ι παρήλθεν ή νύξ. 
—  Ω ! πώ ς ή παρειά της στηρίζεται έπί 
τή ς χειρός τη ς !  άς ήμην χειρόκτιον τής 
χειρός έκείνης διά νά έγγίζω  τήν παρειάν.

ΙΟΥΛΙΑ.. (Νο[ύζουσα έαυτήν μόνην.) Ο ί-
μ ο ι!

ΡΩΜΑΙΟΣ.— 'Ωμίλησεν.— 'Ο μίλει άκό
μη , άγγελε τοϋ ούρανοϋ ! . . . καθιστας 
τήν  νύκτα ένδοξον καί υπερήφανον! είσαι 
έκεΐ, άνωθεν τής κεφαλής μου, ώς δ ά γ 
γελος δ ιπτάμενος άνωθεν τών άνθρώπων. 
Αγγελιαφόρος τοϋ Θεοϋ, φεύγει έπί τών 

νεφών τώ ν όποιων σπεύδει τήν δκνηράν 
πορείαν" αί πτέρυγες του είσίν ά να πεπτα - 
μέναι είς τόν αίθέριον ωκεανόν" καί οί 
θνητοί έγείρουσι τήν κεφαλήν, καί άνα- 
τρέπονται υπό έκπλήςεως" καί οί οφθαλ
μοί των άτενεϊς πρός τόν ουρανόν δέν δύ- 
νανται ν άποσπασθώσιν άπό τήν θεωοίαν 
τοϋ θαυμασίου τούτου.

ΙΟΥΛΙΑ.—  Ρωααΐε! 'Ρωοιαΐε! δ ια τί εί-
t  i  ι

σαι Ρωμαίος! άρνήθητι τόν πατέρα σου 
η μετάβαλον τό  δνομά σου" έάν δέν θέλης, 
δρκίσθητι δτι θά μέ άγαπας καί παύίο νά 
ήμαι Ιουλία Καπουλέτου.

ΡΩΜΑΙΟΣ.—  Νά τήν ακούσω άκόμη η 
νά τή  ομιλήσω ;

ΙΟΥΛΙΑ.—  Αέν είσαι συ δ εχθρός μου, 
άλλά τό  δνομά σου. Τί μέ κάμνει δ Μον- 
τ α ΐγ ο ς ; Τί έστι Μ ονταιγος; Δέν είσαι σί> 
δ ίδ ιος! Ο βραχίίον οϋτος, ή κεφαλή, ή 
κόμη, είναι Μ ονταΐγος; δχ ι, είσαι σύ. Με- 
τάβαλον δνομα" έν δνομα είναι μηδέν. Ας 
όνομάσωμεν τό ρόόον δπως θέλομεν, ή ευ
θ ε ία  του εσεται ή αύτή. ’Εάν δ Ρ ω μ αίος 
δέν έκαλεΐτο Ρωμαίος, όλη αύτοϋ ή χάρις 
καί ή τελειότης θά εμ,ενον είς εκείνον τόν 
δποϊον άγαπώ . Εςάλειψον τό δνομα τοϋ
το δπερ δέν σοι άνήκει, εςάλειψον αύτό 
καί λάβε ώς αντάλλαγμ α  έμέ δλόκληρον.

ΡΩΜΑΙΟΣ. Τεγω νυί* τ^ etovvj τυρός τήν Ιου

λ ία ν .)—  Δέχομαι τήν πρότασίν σου. Λέγε 
με απλώς άγαπητόν σου, δός μοι τό  νέον 
τοϋτο βά πτισ μα  καί παύω πλέον νά ήμαι 
Ρωμαίος.

ΙΟΥΛΙΑ. (Ζητοΰσα διά τών οφθαλμών 6ιϊο τ& 
■παράθυρον.)— Ποιος είσαι, σό δστις ακροά
ζεσαι, σύ δστις προστατευόμενος υπό τής 
νυκτός, έρχεσαι νά υποκλέψνις τά  μυστή
ρια τής ψυχής μου;

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Δέν ήξεύρω ποιον δνομα 
νά μεταχειρισθώ διά νά σέ είπω ποιος εί
μ α ι- τό δνομά μου, ώ α γα πη τή  άγία , τό 
άποστρέφομαί δ ιότι σέ είναι μισητόν, καί 
έάν ήτο γεγραμμένον έκεΐ πρό τών οφθαλ
μών μου θά έσχιζα τους χαρακτήράς του.

ΙΟΥΛΙΑ.— Ό λ ίγα ς  λέξεις είπες καί τ ά  
προσεκτικά ώ τά μου τάς άντελήφθησαν, 
καί άνεγνώρισα τόν ήχον τής φωνής ταύ
της. Δέν είσαι δ Ρωμαίος; . .  . υίός τοϋ 
Μονταίγου ;

ΡΩΜΑΙΟΣ,— Μήτε τό  εν μήτε τό  άλλο, 
ώοαία μου ά γ ία , έάν τό εν ή τό  άλλο σέ 
όυσαρεστή.

ΙΟΥΛΙΑ.— Πώς ήλθες εως εδώ ; δ ιατί 
είσαι έδ ώ ; είπε μοι. Οί το ίχο ι τοϋ κήπου 
είναι υψηλοί καί δυσανάβατοι. Τό ρ.έρος 
τοϋτο είναι έπιχ-ίνόυνον διά σέ ώς Μον- 
τα ΐγον  έάν σέ ιόν) τ ις  έκ τών συγγενών μου.

ΡΩΜΑΙΟΣ.—  Εδανείσθην τά  πτερά τοΰ 
ερωτος καί παν έμπόδιον έξηλείφθη. Τί 
είναι διά τόν έρωτα οί λίθινοι φραγμοί ;
Ο ,τ ι έπιχειρεΐ, τό  έκτελεΐ. Ούτε τήν ορ

γήν τών συγγενών σου φοβούμαι.
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ΙΟΥΛΙΑ— ’Εάν σε ΐδ ωσι Θά σέ φονεύ- ί 
σωσι.

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Πλειότερος κίνδυνος υπάρ
χ ε ι δι έμέ είς τούς οφθαλμούς σου νί είς 
εΐκοσι γυμνά ξίφη. Εν μόνον γλυκύ βλέμ
μα σου μέ θωρακίζη κατά  τής μανίας των.

ΙΟΥΛΙΑ.—  Δ·/ όλον τον κόσμον δεν ή- 
θελα νά σέ εβλεπαν έδώ.

ΡΩΜΑΙΟΣ.—  Ο μανδύας της νυκτος μέ 
καλύπτει και μέ κρύπτει άπο τούς οφθαλ
μούς των. Α γ ά π α  με μόνον, διά τά  λοιπά 
αδιαφορώ. Γ0  βίος άνευ της τρυφερότητός 
σου είναι μηδέν δι έμέ' προτιμότερον νά 
μέ τήν άφαιρέση το μισός των.

ΙΟΥΛΙΑ.— Ά λλ ά  πώ ς ήλθες εως έδώ; 
Τίς σέ ώ δήγησε;

ΡΩΜΑΙΟΣ.— Μόνος ο έρως. Αΰτός μό
νος διεύθυνε τά  βλέμματά μου και τά  
βήματά  μου. Εγώ ούδέν άλλο επραξα ή 
νά τον ακολουθώ. Ουδέποτε υπήρξα πλο ί
αρχος ή πρωρεύς' άλλά και άν ήτο άνάγκη 
νά σέ ζητήσω είς τάςά πω τέρα ς παραλίας, 
πέραν και αύτής τής εϋρυτέρας θαλάσσης, 
θά έπεχείρουν τον πλοΰν περιχαοώς καί 
τά  πάντα  θά έρριψοκινδύνευον χάριν το ι-  
αύτης πολυτίμου λείας.

ΙΟΥΛΙΑ.— ’Ηξεύρεις οτι ό πέπλος τής 
νυκτος είναι έπι τοΰ προσώπου μου,άλλως 
θά εβλεπες παρθενικον ερύθημα κ α λ ύ π τ ο ν  
τάς παρειάς μου, ενεκα τών λόγων τούς 
οποίους μέ ήκουσες τήν εσπέραν ταύτην νά 
ποοφέρο). Α! πόσον επεθύμουν νά μείνω 
έντος τών ορίων τής εύπρεπείας' πώς ήθε- 
λον νά ήρνούμην δ ,τ ι είπον. Αλλ,ά χαΐρε, 
ευπρέπεια.— Μέ α γα π ά ς; ήξεύρω δτι θά 
άποκριθής r a i ,  και θά σέ πιστεύσω. —  Μή 
όρκισθης, ώ ! μή, σέ παρακαλώ. Ο δρκος 
σου δύναται νά συντριβή ημέραν τινά  και 
λέγουσιν δ τ ι ό Ζεύς γελά  διά τάς έπιορκίας 
τών εραστών. — Εύγενή Ρωμαίε, έάν μέ 
άγαπας, είπέ το έντίμως' άλλ’ έάν νομίζης 
δτι δίδω λίαν ευκόλως τήν καρδίαν μου, 
τότε θά σιωπήσω, θά συνοφρυοθώ, θά εΐ- 
πω οχι διά νά σέ άναγκάσω νά μέ ίκε- 
τεύσγις' άλλως δέν θά το πράξω δι ολον 
τόν κόσμον.— Ν αι, το αισθάνομαι, ώραΐε 
Μονταϊγε, πολλήν έχεις τρυφερότητα, και 
ή διαγω γή μου πιθανόν νά σοί φανή έλα- 
φρά. Ά λ λ ’ έμπιστεύθητι είς έμέ,εύπατρίδα '

θά μέ εύρης είλικρινεστέραν έκείνων α ΐτ ι-  
νες έχουσι πλειοτεραν προφύλαξιν καί πλει- 
οτέραν τέχνην. Ομολογώ οτι ήδυνάμην νά 
φανώ μάλλον έπιφυλακτική έάν δέν υπέ- 
κλεπτες το μυστήριον τοΰ ειλικρινούς εροι- 
τός μου χωρίς νά το έννοήσω. Συγχώρη
σαν με λοιπον, κ α ί μή ά π ο δ ίδη ςτή ν  τρυ- 
φερότητά μου είς τήν έλαφρότητα τής 
καρδίας μου, άφοΰ μόνη ή σκοτεινή νύξ 
έπρόύωκε το μυστικόν μου.

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Εύγενης κυρία, μά τό  ιε
ρόν φώς δι’ ού στέφονται τά  φυλλώ ματα 
ταΰτα  . . .

ΙΟΥΛΙΑ. —  Μή έπικαλεΐσαι μάρτυρα 
τόν άσταθή αστέρα, τόν αστέρα οϋτινος 
ο κινητός κύκλος μ εταβάλλετα ι κατά  μήνα. 
Φοβοΰμαι μήπως καί ο έρως σου κ α τα - 
στή έπίσης εϋμετάβολος.

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Ποιον δρκον θέλεις νά 
προφέρω ;

ΙΟΥΛΙΑ. —  Κανένα' ή , έάν θέλης, έπ ι- 
καλέσθητι τόν Θεόν τόν οποίον ά γ α π ώ , 
λάβε ώς μάρτυρα τό ιερόν εΐδωλόν μου, 
σέ αυτόν, τό Θελκτικόν εΐδωλόν μου' τό τε 
θά σέ πιστεύσω.

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  ’Εάν ποτε ή βαθεϊα καί 
καθαρά αυτή τρυφερόττ.ς . . .

ΙΟΥΛΙΑ. —  "Ο χι, οχ ι, δέν θέλο> δρκους. 
Σύ προξενείς τήν χαράν μου, κα ί έν το ύ - 
τοις φεύγει τήν καρόίαν μου ή χ αΡ*· Εν 
τή  ευδαιμονία τής νυκτος ταύτης υπάρχει 
πολύς κίνδυνος, πολύς φόβος' ομοιάζει μέ 
τήν αστραπήν ήτις διέρχεται καί θνήσκει 
πριν δυνηθώμεν νά εϊπω μ εν: ’Ιδού ή α
στραπή ! —  Ύ γία ινε , φίλε' 5 ερως μας, 
ασθενής κάλυξ μόλις διακρινόμενος, δύνα- 
τα ι νά καταστή  ώραΐον άνθος καί νά ώρι- 
μάστ) υπό τήν πνοήν έαρινής αύρας. Υ- 
γία ινε, ύγίαινε. Είθε αί καταθέλγουσαι 
τήν  ψυχήν μου ησυχία καί ειρήνη νά 
καταβώσιν έπίσης καί είς τήν καρδίαν σου.

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  *Ω ! δέν προσθέτεις τ ί 
ποτε άλλ,ο; δεν θά πράξης πλειότερόν τ ι  
δ ι’ έμ έ ;

ΙΟΥΛΙΑ. —  Τί άλλο δύναμαι νά εϊπο>;
ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Ας άνταλλάξωμεν τούς 

δρκους μας. Ό ρκίσθητι δτι θά μέ άγαπας 
ώς σέ άγαπώ .

ΙΟΥΛΙΑ. —  Τό ώρκίσθην χωρίς νά με
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παρακαλέση;" έάν ή δύναμην, θά άπέσυρα 
τήν υπόσχεσίν μου.

ΡΩΜΑΙΟΣ.—  Α! δ ια τ ί, ’Ιουλία; δ ια τ ί;
ΙΟΥΛΙΑ. —  Διά νά σοί τήν δώσω έκ 

δευτέρου. Αλλ’ οχι, δεν επιθυμώ τίποτε" 
αρκεί μόνη αυτή ή σ τιγμ ή , καί είμαι ευ
τυχή ;" Ρωμαίε, ή επιθυμία μου νά σοί 
φανώ αρεστή είναι άπειρο; ως το  πελα- 
γο;" δ Ιρω; μου είναι ανεξάντλητος ώ ; τά  
θαλάσσια κύματα. Οσον μάλλον σοί τά  
επιδαψιλεύω τόσον μάλλον μοί φαίνονται 
άφθονα.

(’Ακούεται θόρυδος. ή  τροφός καλεΤ.)

Ακουσον . . . θόρυβο; . . .  ΤΩ φίλε μου,
δγίαινε. (Στρεφομέντ, -πρός τά παρασκήνια.) ----
Αμέσω;, καλή μου παραμάνα. (Πρός τόν ϊ>ω- 

μαΐον.) —  Μ ονταΐγε, φίλε μου, έσο π ιστό ; 
προς εμέ. (Μετά τινα  παΰσιν.) —  Περίμενε 
μίαν στιγμήν, μίαν στιγμήν, καί έπανέρ- 
χομ α ι. (Εισέρχεται είς τό δωμάτιόν της.)

ΡΩΜΑΙΟΣ. (Μόνος.) — ΤΩ νύξ ευφρόσυ
νος! νύξ τήν οποίαν εΰλόγησεν δ ουρανός. 
Θεέ μου! έάν ήναι ονειρον; δεν με περι- 
κυκλοϊ ή νύξ ; Νά ήναι άρά γε π ρα γμ α 
τική  η μαγεία  α υ τ η ;

ΙΟΥΛΙΑ. (Εϊς τό -παράθυρον.) —  Τρεις λέ
ξεις ακόμη, Ρωμαίε, καί κατόπιν καλήν 
νύκτα. Εάν το πάθος σου ήναι έντιμον, 
έάν θέλ^ς νά μέ νυμφευθ^ς,άποκρίθητι α ύ 
ριον εΐ; τον άπεσταλμένον μου καί γνω - 
στοποίησόν μοι πότε , κατά  ποίαν ώραν, 
εις ποιον μέρος θά γίν·(ΐ ή ιεροτελεστία. 
Τότε θά καταθέσω είς τούς πόδα ; σου τήν 
τύχην μου καί θά σέ ακολουθήσω π α ντα - 
χοΰ ώ ; κύριόν μου.

( Ακούεται ή φωνή τής τροφοϋ.)

ΤΡΟΦΟΣ. —  Κυρία!
ΙΟ Ι ΑΙΑ. (Πρός τήν τροφόν.) —  ’’Εφθασα,

εφθασα. ---- (Πρός τόν Ρωμαΐον.) —  ’Αλλ’ έάν
οί σκοποί σου δέν ήναι τ ίμ ιο ι, ά ! σέ παρα
καλώ  . . .

ΤΡΟΦΟΣ. (Εσωθεν.)  Κυρία !
ΙΟΥΛΙΑ. —  ’Αμέσους! άμέσω;! (Ε ξ α κ ο 

λ ο υ θ ε ί ά π ο τε ιν ο μ έν ΐ)  π ρ ό ς  τό ν  £ ω μ α Τ ο ν .)  Τ ό τ ε . . .

παϋσε νά μέ όμιλή; περί έρωτο; καί ά - 
φησόν με μόνην μέ τήν θλίψιν μου. Θά 
στείλω αύριον. %

ΡΩΜΑΙΟΣ. (Πρός τήν ιουλίαν.) —  Σύ εί
σαι η έλπ ί; τ ί ;  ψυχή; μου.

ΙΟΥΛΙΑ. —  Καλήν νύκτα, χ ιλ ιά κ ι; κα
λήν νύκτα.

ΡΩΜΑΙΟΣ. (Μ όνος.) —  Χ ιλιάκι; κακήν 
νύκτα άφοϋ μέ λείπει το  φώ; σου. (’Α π ο σ ΰ - 

? ε- a t  β ρ α δ έ ω ς .)  —  Γ0  ερω; όστι; πλησιάζει 
το  άγαπημένον ον, βαδίζει τα χ ύ ; κα'ί φαι
δρό;" δ ερω; όστι; μακρύνεται άπ αΰτοϋ, 
εχει το μέτωπον στυγνόν" καί τά  βήματα  
βαρέα" ομοιάζει μέ το  παιδίον το οποίον 
εναλλάξ άφίνει τά  μισητά βιβλία του καί 
κλείεται εί; τήν φυλακήν του.

( 0  Ιο υ λ ία  ε μ φ α ν ίζ ε τ α ι  π ά λ ιν  
ε’ις  τό  π α ρ ά θ υ ρ ο ν .)

ΙΟΥΛΙΑ. (Καλοΰσα τόν ΡωμαΤον.) Ψ τ !

ψ τ! . . . Ρ ω μ α ίε! . . . Ω! δ ια τί νά μή δύ
ναμαι ώ ; δ επ ιτήδειο ; ιερακοτρόφο; νά 
προσκαλώ αμέσως τον προσφιλή μου ίέ- 
ρακα! άλλ είμαι δούλη, καί ή δουλεία δέν 
πρέπει νά υψοΐ την φωνήν. —  Ρ ω μ α ίε! 
Ρ ω μ α ίε!—  Εάν έτόλμων θά άφύπνιζα τήν 

ήχηράν ηχώ , θά έξήγειρα τήν  άερίαν φω
νήν τ η ;  καί θά διέσχιζα το σκοτεινόν σπή- 
λαιόν τη ; έπαναλαμβάνουσα χ ιλ ιά κ ι;: Ρ ω 
μαίε !

(0  ΡωααΤος άχουει κa t επανέρχεται.)

ΙΟΥ Λ ΙΑ .—  Ρωμαίε!
ΡΩΜΑΙΟΣ. (Π λ η σ ιά ζ ω ν .)— Ιουλία  μου!
ΙΟΥΛΙΑ.—  Κ ατά ποίαν ώραν νά στείλω 

αύριον;
ΡΩΜΑΙΟΣ.— Κατά τήν έννάτην.
ΙΟΥΛΙΑ.— Δέν θά παραλείψω. Απο τώ 

ρα μέχρι; έκείνη; τ ή ;  ώρα; θά παρέλθωσιν 
ε’ίκοσιν ετη- Αλλ έλτ,σμόνησα ό ια τί σέ 
έκάλεσα.

ΡΩΜΑΙΟΣ.—  Μένω άκόμη διά νά έξα— 
κολουθή; νά λησμονη;! Τό κ α τ  εμέ, δέν 
ενθυμοϋμαι νά έχω  άλλην κατοικίαν παρά 
ταύτήν εί; τήν δποίαν εύρίσκομαι.

ΙΟΥΛΙΑ.— Μετ ολίγον ή ήμέροι θά φανη. 
^Ηθελα νά τ,νο ήδη μακράν" έπεθύμουν έν 
τούτο ι; νά μ.ή έμακούνεσο πλειότερον πτη* 
νοϋ κρατουμένου διά μετα ξω τή ; κλω στή; 
υπό νεάνιδο;.

ΡΩΜΑΙΟΣ.— •’'Ηθελα νάήμην πτηνόν σου.
ΙΟΥΛΙΑ. —  Καί εγώ έπίση;, αγαπητέ 

μου" θά σέ έφόνευα όιά τών πολλών θω
πειών μου. Υ γίαινε, ύγίαινε, υγίαινε. Θά 
έπαναλάβω τήν λέξιν ταύτην, την τοσοϋ- 
τον γλυκεΐαν καί θλιβεράν ταύτην λέξιν,
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υγίαινε μέχρι τής αύριον πρωίας. (’Δποσύ-
ρεται τοϋ παραθύρου.)

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Είθε δ ύπνος νά κατέλθη 
επί τών βλεφάρων σου καί ή ειρήνη έν τώ 
στήθει σου ! Ω ! έάν ήμην ύπνος καί ειρή
νη!—  Ας υπάγω νά ευρω είς το κελλίον 
του τον άγαθδν σύμβουλόν μου, τον πνευ
ματικόν οδηγόν μου' άς υπάγω νά ζητήσω 
τήν άρωγήν του, νά τώ διηγηθώ τήν ευ
δαιμονίαν μου και τήν χαράν μου.

( Δ ν α ρ ρ ι χ ϊ τ α ι  τ^ν τοίχον τοΰ κήπου  )

Σ Κ Η Ν Η  Γ .

Τ ό οπή.Ιαιογ τοΰ άδε.Ιφοΰ Λαυρέντιου.

(Εισέρχεται S αδελφός Λαυρέντιος 
μ !  κάνιστρον εις τήν χεΐρα.)

ΛΑΤΡΕΝΤΙΟΣ.— Έ  φαιόφθαλμος πρωία 
μειδιά προς τήν άγριομέτωπον νύκτα. Α[ 
ήδη διαφανείς σκιαί φεύγουσι καί κυλίον- 
ται συγκεχυμέναι προς τήν δύσιν ώς δ 
κλονούμενος μέθυσος. Τδ άρμα μέ τούς πυ· 
ρίνους τροχούς προχωρεί καί χαράσσει τήν 
δδον τής ημέρας. Πριν το φλογερδν δμμα 
τοΰ άστέρος τοΰ λάμποντο'ς έν τοϊς ούρα- 
νοΐς κομίση τήν χαράν καί πίτ, τήν δρόσον 
τήν έπικεχυμένην έπί τής γής πρέπει νά 
έξέλθω διά νά πληρώσ&ί τδ κάνιστρόν μου 
βοτάνων δηλητηρ'-ωδών καί άνΐέων ιαμα
τικών. (Σ κ έπ τετα ι.) Η γή, ή μήτηρ αυτη
τών οντων, εΐναι ώσαύτως δ τάφος αυτών’ 
δ κόλπος δστις παράγει τά πάντα, εΤναι δ 
άπειρος τάφος δπου τά πάντα καταβροχ
θίζονται. Ζωή καί θάνατος συγχέονται. 
Προσκολλώμενοι είς τούς μαστούς τής κοι
νής ήμών Μητρδς, ζητοΰμεν παρ αύτής, 
ήμεΐς τούς δποίους αυτη επλασε καί τούς 
δποίους θά καταπίιρ, φάρμακα καί δηλη
τήρια. Δέν υπάρχει προΐον μή έχον ιδίαν 
αρετήν* παν δ,τι αυτη παράγει είναι χρή
σιμον καί δλα διαφέρουσι μεταξύ των. “ω! 
μεγάλη καί βαθεϊα είναι η ένυπάρχουσα 
δύναμις είς τάς οπώρας, είς τά άνθη, είς 
τούς αστέρας, είς τούς λίθους. Δέν υπάχρει 
επίγειον άντικείμενον, δσον ποταπδν, μή 
περικλεΐον ίδίαν ζωήν καί μυστικήν ιδιό
τητα’ δέν υπάρχει άντικείμενον, δσον ευ
εργετικόν και δσον πολύτιμον, δπερ νά μή

δίαφθείρεται καί νά μή καταντά δλέθριον. 
Καί αυτή ή αρετή καθίσταται έγκλημα 
κακώς έφαρμοζομένη, καί τάνάπαλιν τδ  
έγκλημα εξευγενίζεται διά τής καλής ε
φαρμογής. (δ ρ έ π ε ι  ανβος -πλησίον τοΰ σ π η λ α ίο υ  το υ .)  

Ύπδ τον τρυφερόν υμένα τοΰ λεπτοφυούς 
τούτου άνθους κρύπτονται συγχρόνοις καί 
δ θάνατος καί ή ζωή’ δηλητήριον καί ήδο- 
νή! Οταν τδ οσφραίνεται τις, τδ γλυκύ 
άρωμά του θέλγει τάς αισθήσεις καί αφυ
πνίζει αύτάς. Οταν δμως γευθΐί τδν επι
κίνδυνον χυμόν του, ή καρδία πήγνυται 
καί δ άνθρωπος θνήσκει. Ούτω φέρομεν έν 
ήμϊν δύο έχθράς δυνάμεις’ τήν χάριν ήτις 
προέρχεται έκ Θεού καί τήν θέλησιν ήτις 
προέρχεται έξ ήμών. Αμα υπερίσχυση η 
κτηνώδης ισχύς, δ θάνατος κατατρώγει 
τήν ψυχήν’ τδ άνθος μαραίνεται καί χάνεται.

(Εισέρχεται 6 Ρωμαίος.)

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Καλημέρα, πάτερ μου.
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ.—”Εσο ευλογημένος. Ποία 

εωθινή καί γλυκεία φωνή μοί πέμπει τδν 
χαιρετισμδν τούτον; Νέε φίλε, δταν άπο- 
χαιρετά τις τόσον ταχέως τήν νυκτερινήν 
στρωμνήν σημαίνει δτι κατέχεται υπδ 
πνευματικής ταραχής. Η φροντίς άγρυπνεΐ 
έν τώ γεροντικώ έγκεφάλω, καί άποδιώκει 
τδν ύπνον’ αί χρυσαϊ πτέρυγές του π λ α -  
νώνται υπέρ τήν ρωμαλαίαν νεότητα, εις 
τδν ελεύθερον καί άκμαϊον εγκέφαλον, είς 
τά μέλη τά μή καταπονηθέντα είσέτι υπδ 
τοΰ χρόνου. Η έπίσκεψίς σου είναι λίαν 
εωθινή. νΩ ! είμαι βέβαιος δτι ψυχική τις 
ταραχή σέ έξήγειρεν, ίσως μάλιστα δ νεα
νίας μας δέν κατεκλίθη τήν νύκτα ταύ
την . .  . τί λέγεις ;

ΡΩΜΑΙΟΣ. — Είναι αληθές, πάτερ μου, 
καί η νυκτερινή άνάπαυσις υπήρξε γλυκυ- 
τέρα τοΰ υπνου.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. —  rO βεδς νά έλεήση 
τούς δυστυχεϊς αμαρτωλούς. Ησο μέ τήν 
Ροζαλίναν ;

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Μέ τήν ^Ροζαλίναν!. . . 
ώ! δχι, πάτερ μου’ δέν γνωρίζω πλέον 
τδ δυστυχές τούτο δνομα.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ.—  Εχει καλώς, τέκνον 
μου’ άλλά πού διήλθες τήν νύκτα ;

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Θά σάς τδ ε!πω χωρίς 
νά μέ έοωτήσετε έκ νέου, H Ιχθρά μου



224

καί εγώ συνηντήθημεν είς τον αύτόν χ ο 
ρόν. ’Επλήγωσα τήν καρδίαν της καί 
έπληγώθην. Σύ μόνος δύνασαι νά με θερα- 
πεύστ,ς" φαρμακον είναι έν τη  ίερα χειρί 
σου. Σεβάσμιε πάτερ, δεν πρόκειται μήτε 
περί μίσους μήτε περί έκύικήσεως" ή έχθρά 
μου καί εγώ εϊμεθα σύμφωνοι" σοί άποτεί- 
νομεν τήν αύτήν παράκλησιν.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. —  ^Ομίλει σαφέστερον, 
κα ί έξηγήθητι άπλούστερον. Εάν έξομο- 
λογήσαι όι α ιν ιγμάτω ν, όι α ινιγμάτω ν θά 
σέ συγχωρήσω.

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Λοιπον μάθε σαφώς καί 
απλώ ς οτι εοωκα όλην τήν καρδίαν μου 
εϊς τήν θελκτικήν κόρην τοΰ πλουσίου Κα- 
πουλέτου. Μοί έδο>κε τήν ίδικήν της καί 
εϊμεθα σύμφωνοι" είς σε άπόκειται νά 
συμπλήρωσης, διά μυστικοΰ γάμου, τήν 
συμφωνίαν ημών. ΙΙώς, είς ποιον μέρος, είς 
ποίαν εποχήν εϊδομεν άλλήλους, συνεννοή- 
θημεν, ήγαπήθημεν, θά σοί τά  εΐπω συμ- 
τιεριπατών μετά  σοΰ. Αλλά προ πάντων 
σέ καθικετεύω ευλόγησαν μας σήμερον.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. —  Μά τόν άγιον Φ ραγ- 
γ ίσ κον! τ ί μεταβολή είναι αύτή! Τόσον 
τα χέω ς λοιπόν έλησμονήθη ή τοσοΰτον 
προσφιλής εκείνη Ροζαλίνα! Ω νέοι, νέοι! 
ο έρως σας δέν καταβαίνει έκ τών οφθαλ
μών είς τήν ψυχήν σας. Ενθυμείσαι τά  
δάκρυά σου; Χριστέ καί Κύριε! πόσα π ι
κρά δάκρυα εχυσες διά τήν γυναίκα έκεί- 
νη ν ! Δάκρυα ανωφελή. Οί θρήνοι σου άντη- 
χοΰσιν άκόμη είς τά  γηραιά ώ τά  μου, οί 
στεναγμοί σου κυματίζουσιν άκόμη ύπε- 
ράνο) τών κεφαλιών μας. 'Υπάρχουσιν εί- 
σέτι έπί τοΰ προσώπου σου τά  ΐχνη χθε
σινών δακ. ρύων μήπω ξηρανθέτων. Ποιον 
Ρωμαΐον νά πιστεύσω, τον χθεσινόν ή τόν 

σημερινόν; Χθες όλαι αί δυστυχίαι σου 
προήρχοντο εκ 'τή ς Ροζαλίνης . . . καί τό 
σον ταχέω ς μετεβλήθης; Α! συμφώνησον 
τουλάχιστον οτι αί γυναίκες δύνανται έπί- 
σης νά ολισθαίνωσιν οταν οί άνόρες τ ο 
σοΰτον δλίγην έχουσι σταθερότητα.

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Πολ.λάκις με έπέπληξες 
διά  τόν πρός την ΓΡοζαλίναν έρωτά μου

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. —  Διά τόν έρωτά σου;... 
δ χ ι ! Είπε μάλλον διά τήν παραφροσύνην 
σου, προσφιλές τέκνον.

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Δέν μέ είπες νά θάψω 
τόν έρωτα τοΰτον;

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. —  Δέν σέ είπα όμως νά 
θάψϊΐς τόν έ'να διά νά έκθάψιρς τόν άλλον.

ΡΩΜΑΙΟΣ. —  Σε ικετεύω, μή μέ έπ ι-  
π λ ή ττη ς , άγαθέ πάτερ. ’Εκείνη τήν όποιαν 
άγαπώ  είλικρινώς μοί αποδίδει έριοτα άντί 
έρωτος, ενώ ή Ροζαλίνα δεν μέ ήγάπα .

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ.— Σέ έγνώριζε τ ί πράγ- 
ρ.α ήσο καί έμάντευε τόν εύμετάβλητον 
καί ασταθή έρωτά σου. Αλλ ελθε, έλα- 
φροκέφαλε νέε, έλθέ μετ έμοΰ, θά σε βοη
θήσω. Πιθανόν νά άποβή ευτυχές τό συ- 
νοικέσιον τοΰτο, καί τό άρχαΐον μίσος τών 
δύο οικογενειών δύναται νά μεταβληθή είς 
διαρκή φιλίαν.

ΡΩΜ ΑΙΟΣ.—  Ας έξέλθωμεν, ας έξελ- 
θωμεν, διότι πολύ βιάζομαι, πάτερ μου.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. —  "Ησυχα, φρόνιμα! 6 
τρέχων προσκόπτει.

( ε ξ έρ χ ο ν τα ι.)
(ακολουθεί)

Κ Λ Η Δ Ο Ν Ε Σ  1

Α '.

Γ0  μελετών συγκριτικώς τήν ιστορίαν 
τών εθνών παρατηρεί ενίοτε μετ άπορίας 
σημεία τ ινά , έν οίς συναντώνται διάφοροι 
λαοί καί φΰλα, διακεκριμένα άλλήλων διά 
τε  τής γλώσσης, τοΰ έθνικοΰ χαρακτήρας 
καί τών παραδόσεων, καί επί τέλους ύιά 
τής παντελοΰς έλλείψεως έπιμιξίας μ ετα 
ξύ των. Ηθη καί έθιμα ούχί ολίγα , π α ν - 
το ΐα ι προλήψεις καί τελετα ί είσί κοινά 
είς διάφορα έθνη, άτινα ώς τούλάχιστον 
δυνάμεθα άτελώς ποος νά πληροφορηθώμεν 
έκ τής ίστορίας δέν τά  παρέλαβον έξ ά λ 
λήλων, άλλ έκ κοινής πηγής τέως άγνώ -

1 Το παρόν αρθ^ον είναι άπόσπασαα τοΰ κατά τον 
έφετεινον Ροδοκανάκειον φιλολογικον αγώνα βραβευ- 
θέντος συγγράμματος « Μελέτη έπι τοΰ βίου τών 
νεωτέρων Ελλήνων,» τοΰ Κ. Ν. Γ. Πολίτου. Tb σύγ
γραμμα τοΰτο, διηοημένον είς τέσσαρας τόμους ών 
έκαστος άπαρτίζεται 6πο είκοσι τυπογραφικών φύλ
λων, εκδο^ησεται οσον ουπω. Σ . U.
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στου ήρύσθίσαν χυτά' ή Επιμελής τούτων 
έζέτασις οϋκ ολίγον δύναται νά παράσχ-/] 
©ώς είς τήν ιστορίαν τών πρώτοιν λαών, 
ιστορίαν, ής τά  κυριώτερα μέρη είς πυκνόν 
σκότος είσίν άποκεκουμμένα, και έλα χί- 
στας ελπίδας περί τής διαφωτίσεοις αυτών 
τρέφομεν. Δεν άρνούμεθα οτι ή τοιαύτη 
έζερεύνησις ενδέχεται πολλάκις νά φέρη 
είς άτοπα  συμπεράσματα' ουδέ σπάνια 
είναι τά  παραδείγματα  σοφών, ζητούντων 
είς τά  βάθη τής ’Ινδικής καί είς τήν άπω- 
τά τη ν  αρχαιότητα  ο ,τ ι τοϋ τόπου των γέν
νημα, δλίγ&)ν έτών ή Ικατονταετηρίόων 
αυτών προγενέστερον, ύστερον άπεόείχθη. 
Αλλά τοϋτο δεν είναι, νομίζομεν, ουσιώ
δες έπ ιχείρημα, δυνάμενον νά έμποδίση 
ώς ανωφελή τήν πρόοδον τών τοιούτων 
έρευνών, διότι μετά  παρέλευσιν ολίγου βε
βαίως χρόνου ή κριτική θά δυνηθη νά έξα- 
κριβώση, τά  τοιούτου εϊδους ζη τή μ α τα , 
βοηθουμένη υπό τώ ν συχνών περί τα ϋτα  
μελετών.

Είς τήν τάζιν  ταύτην τών έθίμοίν ανά
γοντα ι τά  τελούμενα κατά  τήν 23  πρός 
τήν 2 4  Ιουνίου, κα τά  τε  τό παλαιόν και 
τό νέον ήμερολ.όγιον, οτε ή έκκλησία εορ
τά ζει τήν μνήμην τών γενεθλίων τοϋ άγιου 
Ιοιάννου τοϋ Προδρόμου. Καθ άπασαν τήν 
Ε λλάδα, τήν νύκτα της 23  ’Ιουνίου, 

παραμονήν της εορτής τοϋ αγίου Ιωάννου, 
τοϋ 'Ριγαγά, ώς κοινώς κ α λ ε ίτ α ι1, συνει- 
θίζουσι νά άνάπτωσι' πολυπληθείς πυράς, 
ας ευθύμως γέροντες καί πα ιδ ία  καί μ η 
τέρες μετά  τών τέκνων των πηδώ σι, τό 
ακόλουθον άσμα έν Κύπρω ψάλλουσαι

Ψ ύλλοι, ψύλλοι, φύ’ετε 
καί κορειοί ψοφίσετε" 
κ ι5 αϊς-Γιάνννίς ερκεται 
μέ το κονταρόξυλον 
καί κονταροξυλίζει σας 3.

Τά πυρά τοϋ αγίου Ιωάννου συνειθί- 
ζονται καί παρά τοϊς λοιποΐς εύροιπάϊκοϊς

1 Διότι τότε εις τά  χωρία εξέρχονται καί συνά- 
γουσιν όρίγανον, ο-πως είς τήν Βοεττανίαν τ ί ς  Γαλ
λ ί α ς  θεοίζουσι τήν αύτήν ήμέοαν τό χόρτον καί άω- 
Ρ«ν $ν ηναι. (S o  η η i n i  V oyage en  G rece. 
1 8 0 1  t .  I I  p .  l-_>5.)

2 A 0. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Κυιτριακά τ . III η. 310.
3 όμοιας έ—ικλήσεις βλέ—ε έν παιδικοΤς ασμασι

■καρά P a s  s o w ,  Carmina popularia Graeciae re -
centioris p. 228. 229.

[□ Α ΡΘ Ε Ν Ω Ν — Ε Τ Ο Σ  A '.]

εθνεσι. Κατά τήν ήμέραν τής εορτής είναι 
κοινοτάτη ή το ιαύτη τελετή  έν Γ α λ λ ί^ 1, 
Α γγλ ία 2, ’Ι τ α λ ία 3, 'Ισ πανία* , Γερμανία 

Δανί;ζ6, Νορβηγία7, "Ρωσία8, Σερβία^, 
καί άλλοις Σλαβικοϊς φύλοις10' άν δέ 
πρέπη νά δώσ&ψεν πίστιν είς τόν άγιον 
Βερνάρδον, παρόμοιον έθιμον έπεκράτει άρ* 
χαιόθεν καί παρά το ϊς Σαρακηνοϊς11.

Τινές τών αρχαιολόγων12 εΰρον έν τοϊ; 
έθίμοις τούτοις ίχνη τής αρχαίας ρωμαϊ
κής εορτής τών Παλιλίων ή Παριλ.ίων κατά 
τόν Preller, τελουμένων τήν 21 ’Απρι
λίου πρός τιμήν τοϋ άγροτικοϋ Θεοϋ η 
Θεάς Πάλητος (P a le s )13, οτε καί πυραί 
άνήπτοντο, καί πολλά έγίνοντο ομοια 
πρός τά νϋν. Γ0  M aury υπολαμβάνει αυτά 
λείψανα τής εορτής τών ήλιοστασίων καί 
τήν εικασίαν ταύτην κρατύνουσιν ίχνη τής 
λατρείας τοϋ Συροφοινικικοϋ Θεοϋ Βάαλ ?ι 
Βήλ (άντιστοιχοϋντος πρός τόν ήλιον) πε- 
ρισωθέντα έν τοϊς άρκτώοις λαοϊς καί συν
δεόμενα μετά τής τελετής τών πυρών τοϋ 
αγίου Ιωάννου. Διότι τήν εορτήν ταύτην

1 M a u r v .  Les fees au m oven age. p. 5G,
οπου γ ίν ο ν τ α ι  κ α ί  -π ολλα ί π α ρ α π ο μ π α ί  ε ίς  Γ ά λ λ ο υ ς  
σ υ γ γ ρ α φ ε ίς  τοϋ το ιούτου  εθ ίμ ο υ  μ ν ε ία ν  -ποιούμενους.

2 S t r a t t ,  The sports and pastim es of the  
people of England. London 1830 σ. 359.

3 L a - M a r m o r a ,  V o y a g e  c n  S a r d a i g n e  τ .  I . 
σ . 2 6 4 — 2 6 ο  ( τ ί ς  S ’, έκδόσ εω ς.)

4 M a r t i n i  A r e l a t i ,  (κ α νο ν ικ ο ύ  τ ί ς  Π α μ π ε -  
λούκτ,ς) Do supcrstition ibus.— έν Tractatt trac ta - 
tuum  τ .  IX σ. 133 (Lugdun. 1544)

5 Βλ. G r i m m ,  Deutsche Mythologie. 1854 
τ .  I σ. 383—3 9 3 .—  P a n z e r  Beitrag Zur d eu t- 
schen Mythologie, a. 2 1 5  κ . i.

6 A r n d t s ,  Reise durch Scliweden. τ .  Ill a. 
72—73.—F in n . ,  Magn. Lexicum mytologicum σ . 
\  091— 1094. —  L y n  g  h y e, Nord. tidscr. for 
oldk. τ .  II σ . 332—359. — M o l b e e h ,  Dialect, 
lcxic. 150.

S o m m e r f e l d s ,  Saltdalen a. 1 2 1 .
8 Κ α ρ α μ σ ί ν ο υ ,  Ισ το ρ ία  τ ί ς  Ρ ω σ ία ς  μ ε τ α φ ρ .  

Κ ρ ο κ ι8 α , 'τ ,1  σ. 9 0 .— G ο e t ζ e Russiche Volksle- 
b e n  σ. 2 3 0 — 2 3 2 .

9 V u k  έν λ. Ivandan.
10 S a r t o r i ,  Reise fur Kurnten. τ .  Ill o. 349 

— 330.
11 Le Monde illustre . τ .  Ill p. 11.
12 Grimm, ένθ. άν. — p r e l l e r ,  Roemisehe 

Mythologie σ. 367 (μέρος IV κεφ. XI) M a u r y ,  
La Magie et l ’astrologie p. 164 (1864 3e edition.)

ί 3 Δ ι ο ν υ σ .  Α λ ι κ α ρ ν α σ . Α .  88—T i b U1 lus, 
II, I, 88 κ. I .— p r o  p e r t . ,  IV, VI,  75 κ. ί. — 
Ov i d . ,  Fast IV, 721 κ. έ. — Schol. ad Pers. 
Sat. I. 71.

14 M a u r y  IVi. iv.
29



226 ΠΑΡΘΕΝΩΝ

έν ’Ιρλανδία καλοΰσι B a a l- t i l l  και έν Σκω
τ ία  B e l t i n 1· α! δέ λέξεις αϋται, όπως και 
ή γερμανική ΛΥ e l t (κόσμος) καί τινες άλ- 
λα ι2, καταφανώς παράγονται έκ τής λέ- 
ξεως Βάαλ. Εν Σαρδηνίοί προσέτι τελούν
τα ι κα τά  τήν εορτήν ταύτην συνήθεια', 
άναγόμεναι είς τά  Αδώνια. τών αρχαίων·*, δ 
δέ Αδωνις, φρυγική θεότης, μετενεχθεϊσα 
κ α τά  τούς υστέρους χρόνους έν Έ λ λ ά δ ι 
και Ρώμη, ήν προσωποποίησις τοΰ ήλίου.* 
Ο ήμέτερος κύριος Σακελλάριος εικάζει 

προσέτι3 δτι ή έν Κύπρ&> ονομασία τής πυ
ράς Ιαμπραχία και ή τοΰ άγιου ’ΐωάννου 
προσεπωνυμία Ααμηαδιστής και Λ α μ 
προφόρος εχει σχέσιν προς τήν άρχαίαν 
εορτήν τοΰ Λαμπτηρος Διονύσου6.

Εκ της Βίβλου γνωρίζομεν ότι προς τ ι 
μήν τοΰ Βάαλ οί κάτοικοι τής Χαναάν 
ήπτον πυράς, ας έπήδω ν” . Τάς δέ τοιαύ - 
τα ς  έθνικάς τελετάς, διατηρηθείσας και 
παρά τοϊς Βυζαντινοϊς, έμπόδισεν, άλλ’ ά 
νευ άποτελέσματος, ή έν Τρούλλ&> τής 
Κιονσταντινουπόλεως έκτη οικουμενική σύ
νοδος (6 8 0  μ . X .): «Τάς έν τα ϊς νουμη- 
νιαις υπό τινων προ τών οικείων έργας-vjpioiv 
ή οίκων άναπτομένας πυρκαϊάς, κελεύει 
ό ξέ. κανών αυτής, άς καί υπεράλλεσθαί 
τινες κ α τά  τ ι  έθος άρχαΐον έπιχειροΰσιν, 
απο τοΰ παρόντος καταργηθήναι προστάσ- 
σομεν. Οστις οΰν τοιοΰτό τ ι  πράξει, εΐ 
μεν κληρικός ε’ίη καθαιρείσθω, ε! δέ λ α ϊ
κός άφοριζέσθω**.»

Το εθιμον τοΰ υπεράλλεσθαί τών άνα- 
πτομενων πυρών είναι άρχαιότατον" έν τη 
Βίβλω άναφέρεται οτι δ βασιλεύς Μανασ- 
σης, έθνικά άκολουθών έθιμα,διήγε κληδο- 
νιζόμενος και διάγων τούς παϊδας αδτοΰ 
έν πυρ ί: « καί ώκοδόμησε, λέγει ή Γραφή9,

1 B r a n d ,  Observations on popular Antiqui
ties τ. I. <r. 167 κ. I.

2 N i 1 s o n, έν lievue dcs deux Mondes τ . XL1I 
»■ 173 κ. i .

3 L a - M a r m  o r a ,  ενθ. άν.
4 M a u  r v, Ilistoire des religions de la Grecc 

antique, τ . I ll  σ. 196.
4 Α θ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ ,  Κυπριακά. τ . Γ '. σ. 326.
 ̂ Π α υ σ α ν, Ζ. 27.

' ΔευτερονόιΜον ΙΗ '. 10.
s Σύνταγμ.* τών θείων και ιερών κανόνων, εκδ. 

ί'άλλτ) και Ποτλΐ. τ. Β'. σ. 436.
'  Β α σ ιλ ε ιώ ν  i f .  κ ά .  5 . 6 .

το θυσιαστήριον πάσιρ τ?ι δυνάμει τοΰ ού- 
ρανοΰ έν τα ϊς  όυσίν αύλαϊς οίκου Κυρίου 
καί όιί/γε τούς υιούς αύτοϋ i r  πυρϊ, καί 
έκληδονίζετο, καί οίωνίζετο.» Ο δέ κα τά  
τήν πέμπτην μ ετά  Χρίστον εκατονταετη
ρίδα ζήσας έπίσκοπος Κύρου Θεοδώρητος 
σηυιειοΐ είς το άνωτέρω χωρίον τής Βίβλου 
τά  εξής, δεικνύοντα ότι όμοια καί κατά  τήν 
έποχήντουείθίζοντο. «Ε ίδονγάο  εντ ισ ιπ ό - 
λεσιν άπαξ τοΰ Ιτους έν τα ϊς  πλατεία ις άπτο · 
μένας πυράς, καί τα ύ τα ςτ ινά ς υπεραλλομε- 
νους, οϋ μόνον πα ϊδας, άλλά καί άνόρας.Τά 
δέ γε βρέφη παρά τών μητέρο^ν παραφε- 
ρόμενα διά τής φλογός' έδόκει δέ τοΰτο 
άποτροπιασμος είναι καί κάθαρσις1.» Περί 
τοΰ τοιούτου έθίμου παρά τοϊς Βυζαντι- 
νοϊς καί πολλάς άλλας έχομεν μαρτυρίας* 
ούτως δ έξηγητής τών συνοδικών κανόνο^ν 
Ζωναρας λέγει2. «’'Εθη Ε λλη νικ ά  τε  καί 
έθνικά κ α τά  παράδοσιν έποίουν τινες, καί 
ποιοΰσι μηδέν είδότες τ ί  δηλοΰσι τ ά  γ ινό 
μενα παο’ αύτών’ οίόν έστι καί το πυρκαϊας 
άνάπτεσθαι έμπροσθεν έργαστηρίων καί οι
κιών καί αύτών υπεράλλεσθαί.» Ομοια 
λέγει έτερος έξηγητής τών κανόνων, δ Αρι- 
στήνος®. « Γινές έμπροσθεν τών έργαστη
ρίων η τών οικιών πυρκαϊάς ύπανάπτοντες, 
έν αύτα ϊς , κ α τά  τ ι  άρχαΐον έθος, έπήόων.» 
*0 Βαλσαμών καί Ματθαϊος δ Βλάσταρις 
άναφέρουσι δεισιδαιμονίαν συνόεομένην μετά  
τοΰ έθίμου τούτου, ήτις καί παρ ήμϊν 
έτι σώ ζεται καί παρά τοϊς χωρικοΐς τής 
Γαλλίας4. «’Αλλά, λέγει δ μέν τούτω ν5, 
καί έμπροσθεν τών έργαστηρίων αύτών καί 
τών οικιών άνηπτον πυρκαϊάς (οί Ελληνες

1 Θ ε ο δ ώ ρ η τ . Απαντα τ . I σ. 352 εκδ. Sir— 
mond Paris 1ΰ4'2

2 Ζ ω ν α ρ α ζ είί ξέ. κανόνα τ ί ς  ς·'. συνόδου (έν 
Σ υντάγματι κ τλ . εκδ. ‘Ράλλη καί Π οτλί τ . Β . 
σ. 457.) _ r

3 ’Αρ ι σ  τ ί ν ο ς ,  αύτ. (έν Σ υντάγματι κτλ . τ . Β '. 
σ. 460.)

4 Πρέλ. Β. R e v o i l .  έν Monde illustre  τ. Ill σ. 
14. «δα  v o itso u v cn t certaines personnes sauter 
par dessus le feu, et les pftres ar'in de se purifier 
eu s  et leur progeniture, enjam beut le feu en te 
nan t leurs enl'ants dans leurs bras. Les mfires s’i-  
m aginent aussi detourner les mallieurs qui pour- 
raient m enacer leurs nourissons eu faisant avee 
eux le to u r de feu du joie.»

5 Β α λ σ α μ ώ ν  έν Σ υντάγματι κλ. εκδ. Ράλλη 
και Β οτλ ί τ. Β .̂ σ. 458.
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κα ί οί ’Ιουδαίοι) καί έπηδων επάνω τού
τω ν , νομίζοντες διά τοΰτο τα, κροσυμ- 
ΰαίνοντα ίσως αύτοΐς δυσχερή χαταχαίε- 
σθαι, χαϊ έτέροις άγαθοΐς εντυγχάνειν. 
Ακολούθοι; οΰν τούτο ι; έποίουν καί τινες 

ορθόδοξοι έν τα:Τς ήμέραις, έν αίς καί ή 
παρούσα (ή έν Τρούλλω) γέγονε σύνοδος. 
Ενθεν τοι καί διωρίσαντο οί πατέρες 

καταργηθήναι ταΰτα .»  « Πυρκαϊάς δέ, λέγει 
ό Βλάσταρ'.ς1, άνάπτοντες ΰπερήλλοντο, 
ΐσως οίόμενοι τ ά  μέν φθάσαντα δήπουθεν 
δυσχερή, ώσπερεί κατακαιόμενα φρούδα γ ί- 
νεσθαι, αίσια δέ άνακύπτειν είσέπειτα.» 
Οί 'Ροψ.αϊοι, κα τά  την μαρτυρίαν τοΰ Ό βι- 
<ί£ου, έπηδων τάς κατά τά  Παλίλια άνα- 
πτο[Λένας πυράς:

Certe ego tran s ilu i positas te r  in o rd ine  flnmmoas

έν δέ Γαλλία, ώς καί άνωτέρο) εϊδαμεν, τό 
τοιοΰτον έθιμον διετηρήθη μέχρι τοΰδε3.

Ετέρα συνήθεια, τοΰ νά φέρωσι κ α το ι
κ ίδ ια  ζώ α  καί νά τά  περώσιν υπέρ τήν 
πυράν, οπο)ς προφυλαχθώσιν άπό διάφορα 
δυστυχήματα*, φαίνεται έπίσης άρχαία. 
'Ο  Ό β ίδ  ιος άναφέρει δτι έγίνετο τοιοΰτό 
τ ι  κατά  τήν επέτειον εορτήν της κτίσεως 
τ ή ;  'Ρώμης.

P er flam m as saluisse pecus, sa la isse  colonos ; 
quod fit n&tali nunc quoque, llom a, tuo

’Εν Γαλλία μέχρι της έποχης τοΰ ΙΔί 
Αοδοβ ίκου έσυνείθιζον νά ρίπτωσιν εις 
τ ά ς  πυράς τοΰ αγίου Ιωάννου κατοικίδια  
άκάθαρτα ζώ α , ώς γαλας, κύνας κ&ί τά  
τ ο ια ΰ τ α 6. Ισω; εχει άναλογίαν τοΰτο 
πρός τ ι  έθιμον τώ ν Ελλήνων χοιρικών, 
δσημέραι έκλεΐπον, γινόμενον δέ τήν πρώ- 
τη ν  δευτέραν τής εβδομάδο; μετά  τάς 
άποκρέω, ήτις καί σχυΛοδευτέρα όιά τοΰτο 
καλείτα ι. Τήν ημέραν ταύτην κρεαώσιν 
είς πλατείαν  ένώπιον πολλοΰ πλήθους

1 Μ α τ θ. Β λ α σ τ ά ρ ε ω ς ,  Σύνταγμα κατά στοι- 
7.εΓον Ε . κεφ. γ Λ. (=ν Σ υντά γματι θείων κανόνων, 
εκδ. Ράλλκι και Ποτλη τ. \ Ι  σ. 244)

2 O v i d .  Fast. IV, 727, 781—782.
3 Millin, Voyage dans le Midi τ . I ll  σ. 28, 341 

— 343.— Memoires d e l ’academie celt. τ . II <j. 77. 
78. Ill σ. 447.

4 Τοΰτο συνειθίζεται και τ.χ'Λ Γάλλοι; (Magasin 
pittoresque 1834 τ . II σ. 71).

5 Ov i d .  Fast. IV. 85.
6 Le monde illustre  τ . Ill a. 13.—M aaasinpit

toresque 1835 τ . i ll  a. 43.

κύνας, οΰς τρέμοντας επε ιτα  καί ημιθανείς 
μ ετά  π ο λ λ ά ; βασάνου; άφίνουσιν. ’Ενδέ
χ ε τ α ι τό  τοιοΰτο νά έχη σχέσιν τινά  
πρός τά  παρά τώ ν άρχαίοιν τελούαενα 
έναγίσ ματα , καθ ά έθυσίαζον κύνας είς 
τήν Εκάτην, ή τις καί χυνοσφαγής διά 
τοΰτο υπό τοΰ Λυκόφρονος άπο καλείται*.

(Ε-πεται το β '  μέρος) Ν .  Γ .  Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Ο Σ  Α Π Ο Λ Ο ΓΙΑ

Π ρόεδρος τοϋ Π λημμελειοδικείου 
Συρου Κ . Δοξαρας.

Προσήλθεν δ κατηγορούμενος οστις έρα>— 
τηθείς περί τής ταυτότητάς του κλπ . 
άπήντησεν'

Ονομάζομαι ΘεόφιλοςΚαίρης, έγεννήθην 
καί κατοικώ  είς Ανδρον, έτών 6 8 , δ ιδά 
σκαλος καί θεοσεβής τήν θρησκείαν.

Ερ. Κ ατηγορεϊσαιέπί προσηλυτισμώ καί 
διαδόσει νέας θρησκείας άγνώστου' τ ί  άπο- 
λογεϊσ α ι;

?Απ. Ούτε εισηγητής ούτε ιδρυτή; νέας 
θρησκεία; είμα ι, δ ιότι φρονώ ότι τό το ι
οΰτο δέν είναι έργον άνθρώπου, καθόσον 
τά  το ιαΰτα  ε ί; δύναται, δ έκ τοΰ μηδενό; 
παοαγαγώ ν τό  Σύμπαν. Η Θεοσέβεια δέν 
εχει άλλον διδάσκαλον είμή μόνον τόν 
Θεόν, καθότι αυτη είναι άπόρροια τ ή ; ηθι
κή; τοΰ Θεοΰ' επομένω;, α^προεΐπον,ούτε 
καθιδρυτή; είμαι τ ή ;  θεοσεβεία; ούτε 
προσηλυτιστή; υπέρ αΰτής.— ΓΙάΐς ετ ι ών 
είχον πλείστας οσας άμφιβολίας περί τών 
δογμάτω ν τής Χριστιανικής θρησκείας καί 
περί τών μυστηρίων αΰτής. Πρός διάλυσή 
τώ ν άποριών μου τούτων ηρώτησα τους 
διδασκάλους μου, άλλ αί απαντήσεις αυ
τών πάντη ασαφείς, δέν μέ έξέβαλ.ον τής

1 Π λ  ο υ τ  α ρ χ . ,  Ρ ω μ α ϊ κ .  κε φαλ. §  52. —  Σ υ μ π ό 
σια». ιτροβληρ. Ζ7. 6 . — - Αθην. Δ. 3 2 ο .—  Λ  ο υ κ  ι α ν . ,  
Νεκρ. δ ια λ.  Δ .  1 . — Κ Β .  3 .— Λ υ κ ό φ ρ ο ν ,  Κ α σ -  
σανδρ. 77 κ α ι  7 και Τ ζ έ τ ζ η ς  α ΰ τ .— Ε ύ σ τ α δ . ,  είς 
’ Οδυσσ. Γ . α. 1467.— Β λ .  κ α ι  J. de W i t t e ,  le 
sacrifice du ebien έν Bulletin arch6ologique de 
l'A thaeneum  francais Janvier 1855.
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αβύσσου τής άμηχανίας. ’Ανετράφην καί 
ην υπό τοϋ καυχήματος τών Κυ- 

τοϋ Βενιαμίν, άλλά άν και είς 
π ά ντα  τά  λο'.πά δ πάνσοφος εκείνος δ ι 
δάσκαλος με έφώτιζεν, είς όσα ομως έγώ 
ανέκαθεν άμφίβαλλον δεν ϊσχυσε νά μέ 
βεβαιώσγ οΰτε κατώρθωσε νά μέ πείση,. 
Εν τ ^  αμηχανία  ταύτν; κυλιόμενος 

έκινδύνευον νά μείν&ι άθρησκος, μή ανε
χόμενος ομως και τήν κτηνώδη ταύτην 
κατάστασιν διενοήθην νά έγκαρτερησω με- 
χρισοΰ δυνηθώ νά λύσω τάς άπορίζς μου, 
καθόσον άν διετέλουν είσέτι άμφιβάλλων 
και άπορών ώμοίαζον άνθρωπον πεσόντα 
είς βάραθρον οστις έν ώ κ αταγίνετα ι ολαις 
δυνάμεσ·. νά έξέλθν) κατατεθραυσμένωντών 
έφ ών έστήριζε τους πόδας αύτοϋ σαθρών 
βάσεων βυθίζεται έτ ι μάλλον είς τό  χάος 
αύτοΰ.

Ε π ί τέλους γαληνιαϊάν τινα  καί νήνε
μον νύκτα, άτενίσας πρός τον άστερόεντα 
μεγαλοπρεπέστατον καί λαμπρότατον ου
ρανόν ένόμισα δτι άνέγνων έπ αύτοϋ χρυ
σούς γράμμασι τάς λέξεις «-Θεόν σέΰον, 
θεον αγάπα.» Ε κτοτε ίΐσθάνθην κ α τα - 
παύουσαν τήν ταραχήν τής ψυχής μου 
τήν  μέχρι τής στιγμής εκείνης ώς έκ τής 
αμφιβολίας κατασπαράττουσαν τό πνεΰμά 
μου. ’Ακολούθως μετέβην είς τήν Εύοώπην 
οπου δέν άφήκα ούδένα διδάσκαλον τής 
Ρωμαϊκής εκκλησίας δν νά μή ^ρώτησα 

περί θρησκείας. ’Ε π ί τέλους παραδεχθείς 
καθ δλοκληρίαν τήν θεοσέβειαν καί μόνον 
είς τήν λατρείαν τοϋ Δημιουργοΰ ολως 
παραδοθείς, περί ούδενός άλλου πλέον έσκε- 
πτόμην είμή περί τοΰ πώς ή δύναμην νά 
συντελέσω πρός άπελευθέρωσιν τής τότε 
(1 8 2 1 ) επαναστατησάσης Πατρίδος μου, 
καθόσον καί δεύτερον μετά  τινα  χρόνον 
άτενίσας πρός τόν ουρανόν άνέγνων έκτος 
τοΰ «θεόν σέβον καί τό Αγάπα τήν Π α 
τρίδα σου χαί θυσιάσθητι νπερ αύτής.» 
Αγωνισθείς είς διάφορα μέρη πολλάκις μέ 

κίνδυνον τής ζωής μου έσώθην τη  θεία 
προνοίοί καί άπήλθον είς ’'Ανδρον. ’Εκεί 
διαμένων άπό τής άνεξαρτησίας τής 'Ε λ 
λάδος διετέλουν λατρεύων τόν. Δημιουργόν 
τοϋ Παντός ώς θεοσεβικόν yOv. Ουδέποτε 
προσηλύτισά τινα  είς τήν θεοσέβειαν τής

δποίας τήν καθίδρυσιν καί διάδοσιν μοϋ 
άποδίδουσιν. Εϋτυχέστατον ηθελον θεο^- 
ρησει έμαυτόν άν έγώ καθίδρυον θρησκείαν 
ιδίαν υπέρ τής διαδόσεως τής οποίας 
άλλοίς είμαι έτοιμος μυρίας ζωάς νά θυ
σιάσου καί ολον μου τό α ίμα  νά χύσω. 
Αλλ’ οπωσδήποτε κατηγορούμενος σήμε

ρον έπί προσηλυτισμοί απαντώ  ένώπιον 
τοΰ ελευθέρου δικαστηρίου τής πατρίδος 
μου ότι ο θεοσεβής ουδέποτε είναι προση- 
λυτιστής, οίονδήποτε δέ καί άν ήναι τό  
άποτέλεσμα τής προκειμένης δίκης, ή τις 
μέ ήςίωσε νά έμφανισθώ ένώπιον τώ ν 
όικχστών τοΰ άπελευθερωθέντος Εθνους 
μου, οίαδήποτε καί άν ήναι ή εκβασις τής 
κα τ έμοϋ κατηγορίας, θέλω ευγνωμονεί 
είς τόν οστις μέ έφερεν ένώπιον τοϋ δικα
στηρίου άποόεχόμενος τήν σημερινήν ΐμ έ 
ραν ώς τήν ώραιοτέραν τοΰ βίου μου.»

(’Εκ τών επισήμων πρακτικών 
τοΰ Δικαστηρίου).

’Εκ στόματος αυτών τών μελών τοΰ 
δικάσαντος τόν λευκότριχα γ'έροντα δι
καστηρίου, τώ ν πλείστων εγκατεστημένων 
σήμερον ώς δικηγόρων έν Σύρω, ήκούσα- 
μεν τήν έντύπωσιν ην διατηοοΰσιν είσέτι 
τής εί/.όνος τοΰ δμολογουμένως ενάρετου 
άλλά πεπλανημένου εκείνου κατηγορουμέ
νου. Τό σοβαρόν καί γαληνιαΐον σύναμα 
υφος του, ή άξ·.οπρέπεια τής συμπεριφοράς 
καί τής φωνής του καί ή παρρησία του έν 
γένει διήγειρον είδος σεβασμοΰ είς τά ς  
ψυχάς καί αύτών τώ ν καταόικασάντων 
αυτόν δικαστών. fH συνεδρίασις έγένετο 
είς τό  Πλημμελειοδικεϊον Σύρου τήν 21 
Δβρίου 1 8 5 2  κεκλεισμένων τώ ν θυρών. Ο 
κατηγορούμενος έκηρύχθη ένοχος καί κ α τ -  
εδικάσθη είς φυλάκισιν 2 ετών καί 10 
ημερών. Δέν προτιθεμεθα ένταΰθα νά θί- 
ξωμεν τήν ιερότητα τοϋ δεδικασμένβυ 
όπεο σεβόμεθα υπέρ π ά ντα  άλλον, ουδέ νά 
ένδιατρίψωμεν έπί τοΰ ζητήματος κατά  
πόσον ο μονοθεϊσμός (οπερ ταύτόν ττί 
θεοσεβεία) είναι ή ού γνωστή καί έπ α γγελ - 
λομένη θρησκεία καί επομένως ώς τοιαύτη 
ανεκτή κα τά  τήν ρήσιν τοΰ 1 °,J άρθρου 
καί τοϋ παλαιοϋ καί τοϋ νέου Σ υντάγμ α
τος μας. Αφηγούμεθα άπλώς τά  γεγονότα 
χάριν περιεργείας. Μετά μήνας ες άπό τής

έδιδάχθ
δωνιών,
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έγκαθείρξεώς του έτελεύτησεν εντός τών 
φυλακών Σύρου, ό δε νεκρό; του νύκτωρ 
μετεφέρθη υπο δύο αχθοφόρων Μελιταίων 
έπ ί άδροτάτη άμοιβή εις την αντίπεραν 
όχθην τη ; νήσου και έκεΐ παρεχώθη δίκην 
κυνό; είς την γην, μή χοοηγηθείσης ά 
δειας προς χριστιανικήν ή τουλάχιστον 
άνθοωπίνην κήδευσίν του. Απέναντι τη λ ι-  
καύτης φανατικότητος τοΰ τε  λαοΰ καί 
τοΰ κλήρου, άντιστρατευομένης προς τά  
άνεξίκακα παραγγέλμ ατα  καί τοϋ Σ ω τη- 
ρος ήμών και της μητρός εκκλησίας μας, 
νομίζομεν θέλει έπιτραπή ήμΐν νά έκφρα- 
σθώμεν οτι δ 19°? αιών μας δεν δικαιού
τα ι βεβαίως νά διεκδίκηση τήν αρχήν τής 
άνεξιθρησκείας, $ν τόσω πομπω δώ ς άνέ- 
γραψεν έν κεφαλίδι τώ ν νέο>ν πολιτειών 
και συνταγμάτω ν του. Προς άπόδειξιν τής 
γνώ μης μας ταύτης άρκεΐ νά άναμνησθώ- 
μεν τάς κ α τά  τον παρόντα αιώνα γνω σ τά ; 
καταδρομά; τών Ιησουιτών και Ιουδαίων 
έν Ρωσία, τώ ν ορθοδόξων έν τη  εσπερία 
Ευρώπη, τά  έν τ α ΐ;  Η γεμονίαι; σκανδα
λώδη γεγονότα , τά  χθ ε; άκόμη λαβόντα 
χώραν έν Οδησσώ τής Ρίοσία; κατά ' τών 
Ιουδαίων.

’Αθήναι 14 ’Απριλίου 1 8 7 1 .
Μ. ΚΓΡΓΟ ΤΣΙΟ Σ 

Πςωτοδίκης ’ Αθηνών.

I

Ο ΑΓΝ Ω ΣΤΟ Σ Θ ΕΟ Σ
ΥΠΟ

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ  2 Α Ν Δ 3 ΙΣ

Κ ατά τους χρόνου; τοΰ Διοκλητιανοΰ, 
οτε δ χριστιανισμό; διεδίδετο έν το ΐ; δ ι
ω γμ ο ί;, δ ίερεύ; τ ή ; Καισαρεία; Πάμφιλο; 
ήλθεν εί; Ρώμην οπω ; ένωση τ ά ;  προσπα- 
θεία; του μ ετ άλλων άγιων ανθρώπων, 
διαδόχων τών άποστόλ<ον, άγωνιζομένων 
τον καλόν τοΰ μαρτυρίου άγώνα ΐν«  το 
α ίμα τών χριστιανών έκπλύνη τους έπί 
τών λιθοστρώτων τής Ρώμης ρύπους της 
είδωλολατρικής άκολασίας. Το ολοκαύ
τω μα τοΰ Ιησοΰ έξηκολούθει άνερχόμενον

προ; τον ουρανόν’ οί μαθηταί του είχον 
θυσιασθή προ ολίγου έπί τοΰ είσέτι καπνί
ζοντας βωμοΰ, ΐνα  δ κόσμο; έξαγορασθη, 
'ίνα δ θ εό ; έκπλαγεί; έπ ί τ α ΐ ;  άνθρωπίναις 
άσχημοσύναις, θέσ?] είς τήν π λ ά σ τιγγα  τής 
δικαιοσύνης του ηρωικούς τινας θανάτους 
προς άντιστάθμισιν τοσούτων αισχρών 
βίων.

Εσπέραν τινά , μ ετά  τά  βραχέα καί υ 
ψηλά προτρεπτικά ρήματα τά  δποΐα οί 
έναπολειπόμενοι έκ τοΰ ποιμνίου ήκουον 
εκάστοτε ώς τελευταία  (διότι συχνάκις 
τήν πρωίαν, είτε δ ποιμήν είτε κανέν έκ 
τώ ν προβάτων έλειπεν έκτης έκκλησιάσεως, 
καί ή νεκρώσιμος άκολουθία έψιθυρίζετο 
χα μηλή  τη  φωνή έπι κενοταφίου), δ Π άμ- 
φιλος, ευλογήσας καί άποχαιρετίσας τούς 
άδελοού; του, εβλεπεν αυτού; μακρυνομέ- 
νου; βραδέω; καί μετά  βαθεία; σ ιω πή;, υπο 
τ ά ;  σκοτεινά; στοάς τώ ν κατακομβών. Τήν 
εσπέραν έκείνην είχε καταληφθή π λε ιό τε- 
ρον τοΰ συνήθους υπο αισθήματος άνεκ- 
φράστου θλίψεω;, δ ιότι άπειρος τρυφερό- 
τ η ;  έγεννατο τα χ έω ; καί έμεγεθύνετο μ ε
ταξύ  τών άνθρώπων τών προ; θυσίαν προ- 
ωρισμένων, καί ή ψυχή των διεμοιράζετο 
συχνάκι; μεταξύ τ ή ; π ικρ ία ; τών άνθρω- 
πίνων πόθων καί τής ηδονής θείου ενθου
σιασμού.

Ο χριστιανός ίερεύς ’έμενεν ορθιος προ 
τοΰ βο.»αοΰ καί δέν έσκέπτετο πλέον νά 
προσευχηθή. 'θ  κόπο; τοΰ σώματός του 
ξηοανθέντος υπο τής νηστείας, το  ψΰχο; 
τοΰ υπογείου, ή έπισημότης τώ ν καθημε
ρινών αποχαιρετισμώ ν, ή θέα τοΰ φερέτρου 
έκείνου όπου καθ ημέραν, προ ενός καί 
επέκεινα μηνος, π τώ μ α  ήκρωτηριασμένον 
έλάμβανε τον υγρόν είσέτι έκ τοΰ α 'ίματο; 
άλλου μάρτυρο; στέφανον, τά  πά ντα  τόν 
έπανέφερον εις αίσθημα άτομ ικότητος σε
βαστόν καί τρομερόν. Εγονυπέτησε τέλος 
προ τοΰ Χρίστου, κράζουν’

—  °Ω διδάσκαλέ μου! έάν πρέπη νά πίω  
τό ποτήριον τοΰτο, παρελθέτω άπ έμοΰ ει 
δυνατόν ή τρύξ’ εί γέγρα πτα ι νά π λ η 
ρώσω τήν λάρνακα ταύτην, γενηθήτω τοΰ
το  αύοιον, ΐνα  μή ΐδοι πλέον άλλον άδελ- 
φόν μου καταβαίνοντα έν αύτή, καί ΐνα 
στειρεύσωσι τά  δάκρυα τ ή ;  καρόία; μου»
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Κ α τ’ εκείνην τήν στιγμήν ήκουσε κρουο- 
μ,ένην έλαφρώς την θύραν $ν οί π ιστοί εί
χον  κλείσει έσωθεν, 'ίνα το υπόγειον μίαν 
μόνον έχη εξοδον (εκείνην δι ής ό ΓΙάμ— 
φ ίλο ; τούς είδεν άπερχομένους), και ίνα  τά  
μέςα. τής έπ αύτοφώρω καταλήψεως ώσι 
οπανιώτερα. Ο κατ εκείνην λοιπόν την 
στιγμήν παρουσίαζόμενος ούδέν άλλο αδύ
νατο  νά ήναι είμή κατάσκοπος, ή αδελφός 
άρτίως έλθών εκ των έκτος και άναγκα- 
■σθείς έκ τώ ν διωγμών νά καταφύγη  τ α 
χέω ς είς τά υπόγεια. Ο Πάμφιλος ήγέρθη 
άδισ τάκτω ς καί άπέσυρε τους μοχλούς διά 
■σταθεράς χειρός. Ισως ένόμισεν δτι άνε- 
γνώρισε τά  βήματα τοϋ φίλου του Ευσε
βίου, τόν όποιον είχεν άφήσει είς Καισά- 
ρειαν' ίσως ωθούμενος υπό ΰπερφυσικοϋ 
αισθήματος ένόμισεν δ τ ι δ Θεός είσήκουσεν 
αίφνης τής δεήσεώς του καί τώ  έπεμπε 
τόν ζητηθέντα  δήμιον. Ο Πάμφιλος ήτο 
μόνος' κα τά  πασαν στιγμήν τής ζωής του 
ητο έτοιμος νά έμφανισθτ, ένώπιον τοϋ Θεοϋ’ 
^ρώτησε λοιπόν διά φωνής άταράχου"

—  Τί θέλεις;
Και συγχρόνως ήνοιξε τήν θύραν.
Τότε είδε γυναίκα κεκαλυμμένην, προ- 

χωρήσασαν δειλώς καί είποϋσαν"
—  Μή μέ παραδώσης είς τά  μαρτύρια, 

μή μέ φονεύσγς' είμαι έθνική καί έρχομαι 
έδώ δχι διά νά σας προδώσω άλλά διά νά 
έπικαλεσθώ τόν Θεόν σας.

—  Ο Θεός μας είπεν' « Απόδοτε κα
λόν άντί κακοϋ,» άπεκρίθη δ Πάμφιλος" 
ήμεΐς δέν φονεύομεν, ημείς δέν παραδίδο- 
μεν είς τά  μαρτύρια κανένα, ούτε αυτούς 
τούς προδίδοντας ήμας. Είσελθε, κόρη μου, 
καί δεήθητι τοϋ άληθοϋς Θεοϋ.

—  Κλεΐσον λοιπόν τήν θύραν, άπεκρίθη 
η έθνική, δ ιότι έάν μέ κατελάμβανον έν- 
ταϋθα , θά μ  έκατηγόρουν έπί χρ ιστιανι
σμοί καί θά μέ έβασάνιζον διά νά ομολο
γήσω τά  μυστήριά σας.

Ο ίερεύς έκλεισε τήν θύραν, καί δταν 
επέστρεψε πρός τήν γυναίκα είχεν αυτη ά - 
φαιρέσει τόν πέπλον τη ς , καί είδεν δτι ήτο 
νέα ακόμη, πλουσίο>ς ένδεδυμένη καί θαυ- 
μασίας καλλονής, αολονότι τό πρόσωπό ν 
της έφερε τόν τύπον τοϋ καμάτου καί τής 
θλίψεως.

—  Ποία είσαι ; τη είπεν δ ίερεύς, καί 
τ ί ζ η τ ε ίς ; Ιδού δ βωμός τοϋ Θεοϋ ημών' 
έάν θέλτ,ς νά προσευχηθής, θά γονυπετήσω 
μετά  σοϋ καί θά προσευχηθώ δπως σέ εί- 
σακούση.

’Αλλ ή γυνή, άντί νά άποκρ'.θή, παρε- 
τήρει περί έαυτήν μετά τρόμου καί περιερ- 
γείας, καί δταν είς τήν λάμψιν τή ς καν- 
δύλας τής καιομένης πρό τοϋ θυσιαστηρίου 
διέκρινε τό κενοτάφιον, κεκαλυμμένον υπό 
πελιδνοστίκτου σαβάνου , ώπισθοχώρησεν 
έντρομος λέγουσα'

—  Λέγεις δτι δέν φονεύετε, δ τ ι δέν 
βασανίζετε, καί έν τούτοις ιδού α ίμα  καί 
φέρετρον.

—  Κόοη μου, άπεκρίθη δ ίερεύς, είναι 
τό α ίμα  τώ ν αδελφών μας τούς δποίους 
έφόνευσαν οί άδελφοί σου.

'Η  έθνική έφάνη καθησυχάσασα, έπειτα  
κατελήφθη άμέσως υπό μελαγχολίας.

—  Οί θεοί ημών δέν είναι τόσον σκλη
ροί δσον ημείς, είπε' δέν είναι ώς οι Θεοί 
τής Γ αλατίας καί τής Γερμανίας οΐτινες 
ζητοϋσιν άνθροιπίνας θυσίας' άρκοϋνται είς 
εκατόαβας προβάτων, καί τό  προιτότοκον 
δααάλεως είναι εϋαρεστότερον είς τόν Α- 
ρην αυτό-» ή τό  χυνόμενον είς τάς μάχας 
α ίμ α . Πίστευσόν με, ίερεϋ τοϋ Θεοϋ Χ ρι- 
στοϋ, οί θεοί ημών είναι γλυκείς καί έπ ι- 
εικεϊς' μας φέρουσι μάλλον είς τήν ηδονήν 
ή είς τήν μανίαν, καί μάλιστα  φαίνεται 
δτι άπεκοιμήθησαν, καί δτι ή ξανθή Ηβη 
τούς έπότισε μέ υδωρ τής Λήθης άντί άμ - 
βροσίας δ ιότι μας έγκαταλείπουσι καί δέν 
μεριμνώσι πλέον ουδόλως περί τής τύχης 
μας. Οταν οί άνθρωποι έγκαταλείπω ντα ι 
παρά τών Θεών, έξομοιοϋνται το ϊς βαρ- 
βάροις τής άρκτου. Τό κ α τ ’ έμέ, δέν 
έπαυσα νά τούς λατρεύω δπως ώφειλον. 
’Επεκαλέσθην πρό πάντων τάς θεάς, καί 
έζήτησα νά καταστήσω αύτάς εύνοϊκάς 
διά τών άξιων τοϋ βαθμοϋ μου καί τής π ε
ριουσίας μου προσφορών, δ ιότι είμαι πλού
σια καί πα τρ ικ ία , καί ονομάζομαι Λεία.

—  Είσαι ή περιβόητος έκείνη έπί πο 
λυτελεία καί καλλονή γυνή, καί έρχεσαι 
έδώ άψηφοϋσα τόν διωγμόν καί τόν θά
νατον ! θά ήσθάνθης τό κενόν καί τά ς ά λ - 
γηδόνας τών άνθρωπίνων ήόονών.
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—  Γέρων, ήσθάνθην τάς πληγάς τή ς υ
περηφάνειας καί τον κόρον τών ηδονών, 
καί έπειδή είμαι νέα άκόμη καί μέ κατέ- 
λαβεν ή μ ελα γχολ ία , έπεκαλέσθην τδν ού- 
ρανόν νά μοί άποδώσνι την πρώτην φαι
δρότατα ' άλλ εις μάτην προσέφερα θυσίας 
είς δλας τάς θεότητας τάς δυναμένας νά 
μέ βοηθήσωσιν. Είς μάτην έπίεσα διά τών 
ποδών μου τάς βαθμίδας τοΰ ναοΰ σου, ώ 
Α φροδίτη! σοί προσέφερον Ιξ ζεύγη νεα- 
ρών περιστερών τής Αφρικής λευκοτέρων 
γά λ α κτος ' ηγγισα διά τών τρεμουσών χ ε ί ' 
ρών μου καί τοΰ μαρανθέντος στόματός 
μου τον κόλπον τοΰ άγάλματος της Ν ικη
φόρου Ηρας, τήν χρυσήν καί διά τ ιμ α λ 
φών λίθων κεκοσμημένην ζώνην, είκονίζου- 
σαν εκείνην δι ής έπανέκτησε τόν έρωτα 
τοΰ άθανάτου συζύγου τη ς , τοΰ θεοΰ τών 
θεών. Λεν μοί άπέδωκας τήν δύναμιν τοΰ 
άρέσκειν, ώ θεά έπ ιλήσμω ν! καί ή Ηρα, ή 
υπεροπτική βασίλισσα τοΰ ’Ολυμπου, δέν 
μοί ένέπνευσε τήν υπερηφάνειαν ήτις π α -  
ρηγορεΐ τόν έρωτα. Εις μάτην έκέντησα 
πέπλους τή ς  Τύρου διά νά σοί τους προσ
φέρω, ώ Ηαλλάς ! δέν μοί εδωκες ουτε 
τήν σοφίαν, ουτε τήν πρός τάς σπουδάς και 
πρός τά ς εργασίας κλίσιν ! Ηβη, πρός σέ 
προσέφερα τάς πλουσιωτέραςπροσφοράςμου, 
είς σέ έθυσίασα καθαράς δαμάλεις καί πρω
τοετή  άρνία. Ωχετο πλέον ό καιρός καθ 
&ν ή άόρατος χείρ σου έξήλειφεν έκ τοΰ 
μετώπου τών προνομιούχων σόυ τά ς  ιδρώ
τας ρυτίδας τάς οποίας χαράσσει δ χρό
νος' καθ δν ή τρυφερότης σου Ικαμνεν 
ώστε τά  ρόδα νά έπανανθίζωσιν έπί τών 
χειλέων το>ν. Άφίνεις τά  δάκρυα νά χ α -  
ράττο^σι τά ς  παρειάς μου, καί τό  χρώ μα 
τής ϊοιδος νά εκτείνεται περί τά  βλέφαρά 
μου. Ω συ, Ερως, υίέ τοΰ Ηλιου, δέν σοί 
έθυσίασα τό πρωτότοκον λαγωοΰ μή γευ- 
θέν είσέτι τοΰ θύμου τών όρέοιν ! Δέν έκό- 
μ ισ α έκ τή ς  Α μαθοΰντοςκαίτής Κνίδου μύρ
τους δπως κοσμήσω τόν βωμόν σου; Ω 
Ερως, Ερως! τοσοΰτον μέ έλησμόνησες ; 

θεοί καί θεαί, έμεθύσθητε αρκούντως έν 
σιωπή έκ τοΰ καπνοΰ τώ ν θυσιών μου! τά  
παράπονά μου δέν άνέβα’.νον έπί αρκετόν 
χρόνον πρός υμάς! Δέν είναι πλέον καιρός 
νά μέ βοηθήσ·/! καί νά μ.έ παρηγορήστ)

θεότης τ ις . Ά ς  έλθη αυτη είτε έκ τής άρ
κτου εΐτε έκ τής άνατολής, είτε έκ τώ ν 
έπαρχιών τής Αφρικής, δπου λέγουσιν δ τ ι 
οί θεοί είναι μέλανες, εΐτε έκ τώ ν εβραίων 
οΐτινες ενα μόνον έχουσι θεόν, π ά ντοτε  
τόν ίδιον, καθώς μέ διηγήθησαν, άρκεΐ νά 
είσακουσθώ, θά τώ  προσφέρω κάλλιστα  
ολοκαυτώ ματα, δέν θά φεισθώ πρός τούς 
ιερείς τής θεότητος ταύτης ούτε τιμώ ν ου
τε δώρων. Ομίλει λοιπόν, ώ γέρων, καί 
έρώτησον τ ά  μαντεΐά σου έάν δ Θεός τώ ν 
Γαλιλαίων δύναται κατά  τήν δύναμιν κ α ί 
τήν αγαθότητα  νά υπερτερήσν) τους ίδ ι-  
κούς μ ας, δ ιότι έγένοντο κ ω φ ο ί!

—  Γυνή, άπεκρίθη δ Πάμφιλος, δεν &ε- 
χόμεθα δώρα, καί δέν δίδομεν χρησμούς.

—  Πώς λοιπόν υπηρετείτε τόν Θεόν σας, 
έπανέλαβεν ή Λεία, καί είς τ ί  σας χρησι
μεύει ;

—  Μας έδίδαξε τόν λόγον του , άλλά 
δέν κατοικεί είς τά  σπλάγχνα  ματαίω ν εΐ- 
δώλο^ν. Δέν εχει άνάγκην επιγείων προσ
φορών’ τό μόνον δπερ ζητεί είναι ή α γ ά 
πη  καί ή λατρεία  τών πιστών καρδιών.
" Οσον δέ διά τούς ιερείς του, αυτοί καί όλοι 
εκείνοι όσοι λατρεύουσι τόν Χριστόν ωρκί- 
σθησαν νά ζώσιν έν π τω χε ί^  καί ταπεινό- 
τη τ ι.

—  Δεν τώ  ζη τε ίτε  λοιπόν τ ίπ ο τε , καί 
δέν σάς δίδει τ ίπ ο τ ε ; Ισως είναι ώς ή 
Ειμαρμένη ητις επιβάλλει είς ολους τούς 
θεούς άλλά δέν δύναται νάμ εταβάλη  ούδέν 
έξ όσων άπαξ άπεφασίσθησαν, οϊανόήποτε 
ικεσίαν καί άν τή  άποτείνωσιν.

—  Γ0  Θεός ήμών μάς άκούει καί μάς 
εισακούει, κα ί, διά νά ομιλήσω τήν γλώ σ
σαν υαών δπως έννοηθώ, θά σάς είπώ δτι ή 
Ειμαρμένη υπακούει αύτώ ώς δ οοΰλος τώ  
κυρίο) του. *Η δύναμίς του όιέπει τό  σύμ- 
παν, καί οΰδεις θεός υπάρχει ένώπιον 
αύτοΰ. Μάθε τόν λόγον αύτοΰ, σπούδασον 
τόν νόμον αύτοΰ, καί θά ΐδης δ τ ι υπαρ- 
χουσιν έν τή  εύσπλαγχνία  αύτοΰ θησαυ
ροί μείζονες δλων τώ ν γηί'νων μεγαλειο
τήτω ν.

—  Πρέπει λοιπόν, έπανέλαβεν ή γυνή, 
νά σπουδάσω τ ά  μυστήρια σας δια να 
άποτείνω αΐτησιν είς τόν θεόν σας, και δεν 
θά μοί έπιτρέψ-/) ταύτην ένόσο> δέν είμαι
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μεμυημένη; Υγίαινε λοιπόν διότι ό βίο; 
μου όέν μοί άφίνει καιρόν ν ακούω τ ά ; 
δ ιδα χά ; σα;" εκ.—ο; i s  τούτου κινδυνεύω 
καί νά καταδιω χθώ . Έσκέφθην οτι έρχο- 
μένη εδώ νά προσφέρω τ ι ,  θά έτύγχανον 
οίασδήποτε απαντήσεως, και θά έ-έστρε- 
φον ΐσω; μ ετά  τ ινο ; έλπ ίδο ;' άλλ επειδή 
άπηγόρευται εί; τού; ίερεΐ; τοΰ νόμου σα; 
νά δέχω νται τά ; ικεσία; τώ ν εθνικών, 
απέρχομαι νά ίχετεύσοι άκόμη τήν Αφρο- 
δίτην ίνα  μοι άποδώση τήν ήδονήν, ή τήν 
Εστίαν όπω; μοί διδάξν) τήν εγκράτειαν.

—  Σ τήθ ι, τϊ, είπεν ό Πάμφιλο; μετά 
γλ υ κ ύ τη το ;, μοι απαγορεύεται νά αποτεί
νω πρό; τον Θεόν α ιτήσει; παραλόγου; ή 
ενόχου;" μοι έφάνη ό'τι παρεπονεΐσο διά 
τήν  καταστροφήν ην έπήνεγκόν σοι τά  έτη 
και διά τήν φυγήν τών βεβήλων ερώτων. 
Ο λόγο; τοΰ Χρίστου μ α ; διδάσκει ότι ή 

μόνη καλλονή είναι ή καλλονή τή ; ψυχή; 
και δ μόνος ευάρεστο; ερω; πρό; τόν Κύριον 
είναι δ καθαρό; ερω;. Αλλ’ έάν ένότ,σα 
καλώ ; τού ; λόγου; σου, βλέπω π ά σ χει; έκ 
τ ή ;  τυραννούση; τό έθνος σου άσθενείας, 
δηλαδή τή ; άηδία; και τής άνίας" έπικα- 
λεΐσαι συγχρόνως τάς μυθώδει; θεότητα; 
α ΐτ ινε ;, ώ ; νομίζετε, δύνανται νά προσφέ- 
ρωσι τά  μάλ.λον έναντία δώρα, τήν σωφρο
σύνην, τήν λαγνείαν, τήν επιστήμην, τήν 
υπερηφάνειαν, τήν άποπλάντ,σιν, τήν σο
φίαν. Δέν ήςεύρει; τ ί  ζ η τ ε ί; ' άγνοεΐ; τ ί  
δύναται νά σέ θεραπεύσω καί σέ τό  λέγω , 
δέν θά μέ έννοήσγ;;, δ ιότι αί σ τιγμ α ί είσί 
μεμετρημέναι, μίαν μόνην ώραν θέλει; νά 
δίέλθη; ένταΰθα, καί τό πνεϋμά σου είναι 
τοσοΰτον ξένον πρό; to  πνεΰμα τοΰ άλη~ 
θοΰ; Θεοΰ, ώστε δλόκληρον έτο ; θά χοει- 
ασθη διά νά σέ κ α τη χή σ ω . . . ’Αλλ’ ακου- 
σον" ιδού ή είκών τοΰ Θεοΰ τούτου, γονυ- 
πέτησον πρό αύτή ; εύλαβώ;, ούχί διά τό 
ξύλον τοΰ εσταυρωμένου τούτου, άλλά διά 
τον υιον τοΰ Θεοΰ τον όποιον παριστάί καί 
οστι; είναι έν το ΐ;  ούρανοΐ;. Υψωσον τήν 
ψυχήν σου πρό; τόν Αίό>νιον, καί είπε αύ- 
τώ  τήν θλίψιν σου. Ηξευρε μόνον ό τι εί
ναι θ εό ; άγαθότητο ; καί επιείκειας, π α 
τήρ τώ ν τεθλιμμένων καί τών στεναζόν- 
τω ν, Θεό; ά γά πη ; διά τού ; ταρασσομένου; 
καί επικαλούμενου; αύτόν. Δέν υπάρχει

ανάγκη διεομηνέω;, μήτε ίερέω;, μήτε α γ 
γέλου μεταξύ σοΰ καί αύτοΰ. Ικέτευσον 
μόνον αύτόν διά νά ϊδ·/) τό βάθο; τ ή ; 
καρδίας σου' θά ϊδ·/ι αύτό καλλίτερον σοΰ, 
καί έάν έπιθυμή; είλικρινώ; νά τόν γνω - 
ρίση;, θά καταπέμψ·/) έπί σοΰ τήν χάριν 
του, ή τ ι; έστί δώρον πυλυτιμόιερον καί 
παρηγορί* ίσχυροτέρα τών ψευδών άπο- 
λαύσεων τή ; ζω ή;.

—  Ηκουσα καί άλλοτε τοιούτου; λό
γου ;, έπανέλαβεν ή Λεία’ με διηγήθησαν 
οτι οί Ναζοιραΐοι, καταδικασθέντε; εί; 
θάνατον κατά  τού; τελευταίου; τούτου; 
χρόνου;, έπεκαλοΰντο ολοι έ'να Θεόν τόν 
όποιον έκάλουν Θεόν άγά πη ; καί χά ρ ιτο ;. 
Έ ν το ύ το ι;, λέγουσιν οτι δέν ομοιάζει 
παντάπασ ι μέ τόν Θεόν τή ; Κυθήρν;; καί 
τή ; Πάφου, καί δυσκολεύομαι νά έννοήσω 
ποίαν χάριν μοί υπόσχεσαι έκ μέρου; του. 
Ούχ ήττον, έπειδή μοί έπ ιτρέπει; νά 
προσευχηθώ έν τώ  ναώ του, θά τόν έπ ι-  
καλεσθώ' επειδή , έάν οί αθάνατοι θεοί 
γινώσκωσι τού ; άποκρύφου; διαλογισμού; 
τώ ν ανθρώπων, συντελεστικώτερον είναι 
νά τούς άποκαλύπτη  τ ις  είς αύτούς, διά 
νά άποδεικνύη ότι έλπίζει εί; αύτού;.

—  Πράξον ο ,τ ι θέλει;, ω τυφλή ή τ ι;  
ζη τε ί; τό φ ώ ;! άπεκρίθη δ Πάμφιλο;" 
είθε δ Κύβιο; νά σέ φωτίση !

Τότε ή ρωμαία κυρία έγονυπέτησεν έπί
τ ή ; ύγρά; γ ή ;, ρίπτουσα δέ εί; τά  οπίσω
τήν ώραίαν κεφαλήν της, καί ύψοΰσα πρός
τόν Χριστόν τούς χιονώδεις καί γυμνού;
μέχρι τοΰ ώμου βοαχίονά; τ η ; ,  ώμίλτ,σεν 
<* <* »* ~ . ω ; εςη;

—  Αγνοώ τ ί  νά ζητήσω παρά σοΰ, ώ 
άγνωστε Θ εέ! άλλ.ά γινώσκω καλώ ; ποιον 
παράπονον δύναμαι νά άποτείνω ποό; τόν 
ούρανόν, διότι ό βίο; μου κατέστη πικρό
τερο; τ ή ;  έπί τοΰ δένδρου δρεπομένη; 
ελαία;. Είδον εί; τού ; πό δα ; μου τό  άνθο; 
τών άνδρών, άλλ εκείνο; τόν όποιον έξέ- 
λεξα ώ ; σύζυγον μέ παρήτησεν ά ν ιί  χ υ -  
δαί&ιν ηδονών. Πάσα ή έπιθυμία του ήτο 
νά μέ ίόή άποπτύουσαν τήν αυστηρότητα 
τών ήθών μου καί ρίπτομένην ε ί; τ ά ;  
άγκάλας άλλου, διά νά εχνι τό  δικαίω μα

> ι ι »
ίχ παραοιοεται εις επονειυιστους έρωτας. 
Ενοα»*σ% δτι έ*οι*οϋ[Λαι, την υπερηφάνειαν
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μου άγαπώ σα τον ’Ιούλιον. ’Ηξεύρεις, ώ 
θεέ τώ ν Ναζωραίων, άφοΰ λέγουσιν δτι ώς 
ό Ζευς γνωρίζεις δλας τάς πράξεις κα ί τάς 
σκέψεις τώ ν ανθρώπων’ ήξεύρεις οτι δ 
’Ιούλιος υπήρξεν ανάξιος τοϋ έρωτός μου 
κ,αί δ τ ι μέ έγκχτέλειψε χάριν τώ ν εταιρών, 
προφασιζόμενος δ τ ι δέν η ίύνατο  νά ά γα π&. 
έπί πολυ ά π ισ τον ' γυναίκα. Ο Αντώνιος 
οστις έπί τινα  χρόνον υπήρξε δεσμευμένος 
είς τούς πόδας μου, δπέπεσε μ ετ ολίγον 
είς τδ  αύτδ έγκλημα ώς δ Ιούλιος' καί 
διά νά δικαιολογήσω την προδοσίαν του, 
άπεκρίθη είς τήν μανίαν μου δτ ι ή εταίρα 
δέν ήτο μάλλον περιφρονητέα τής γυναι- 
κδς ήτις έλησμόνησε δύο έρωτας. Ηξεύ- 
ρεις, ώ Θ εέ! δτι δέν έταπεινώθην είς το ι-  
οϋτον βαθμόν ώστε νά ικετεύσω τον ά τ ι-  
μον, κα ί δ τ ι εσπευσα νά ζητήσω εκδικητήν 
τής ύβρεώς μου' άλλ ήξεύρεις δ τ ι δ έρως 
ούτος δέν υπήρξεν ευτυχέστερος τώ ν ά λ 
λων, καί δ τ ι πάντοτε υβριζομένη, ή ζωή 
μου έςηντλήθη καί ή καλλονή μου έμα- 
ράνθη είς άνωφελεΐς παραφοράς τρυφερό
τητας καί οργής. Οταν δέ έπεκαλέσθην 
έπί τώ ν προδοτών τούτων τήν έκδίκησιν 
τώ ν καταχθονίων θεών, ήξεύρεις δ τ ι μέ 
άπεκρίθησαν δτ ι δέν ύπήρχον πλέον υπο
χθόνιοι θεοί, δ τ ι δ Κέρβερος έπνίγη υπδ τής 
'Ηδονής, καί δτι αί Εριννύες έγένοντο πει
θήνιοι άφότου δ Πλοϋτος διεμοίρασε μετά  
τοϋ Πριάπου καί τοϋ^ Κώμου τδ κράτος 
τής γής.

» ’Ιδού ποϋ εύρισκόμεθα, ώ άγνωστε 
Θ εέ! Οί άνθρωποι δέν πιστεύουσι πλέον 
είς τήν δικαιοσύνην τοϋ ούρανοΰ, καί αί 
άσεμνοι μαινάδες ύβρίζουσι τάς μ ελα γχο - 
λικάς έστιάδας. Η Είλείθυια δέν προστα
τεύει πλέον τήν αξιοπρέπειαν τών συζύγων 
καί τώ ν μητέρων, καί οί βωμοί τής Κύ- 
πριδος δέν υπηρετοΰνται πλέον είμή υπδ 
έκλελυμένων βακχίδων. Καί έν τούτοις αί 
γυναίκες υπάρχουσι διά νά άγαπώ σι καί

• νά άγαπώ ντα ι. Τί θά γίνωσιν έκεΐναι τάς 
οποίας μόνος δ ερως δδηγεΐ είς τήν έκ ρό
δων στρωμνήν, έάν δ χρυσός πλάττν) ήδο-

• νάς δοιμυτέρας, καί έάν τά  πορνεία τής 
Ρ ώ μ η ς γινώσκωσι μυστήρια τά  δπο"ϊα η 
μείς άγνοοϋμεν; Οί άνδρες ημών προτι- 
μώσιν ακαθάρτους παλλακίδας ' πρέπει άρά

[ΠΑΡΘΕΝΩΝ— ΕΤΟΣ δ ' . ]

γε  καί ημείς, διά νά άντικαταστήσωμεν 
αυτούς, νά καλέσωμεν είς τά ς  άγκάλας 
μας τούς δούλους ημώ ν; Π λεΐσται μεταξύ 
ημών δέν ήσχόνθησαν νά πράξωσι τοϋτο , 
καί παρεδόθησαν είς τερατώ δη οργιά βλέ- 
πουσαι τήν έρημίαν τοϋ άνακτόρου τω ν. 
Καί έν τούτοις ή γυνή είναι άσθενής, ώ 
Θεέ ισχυρέ! καί δέν έπλάσθη δπως εγκα
ταλείπω  πρώτη τδ  στήριγμα δπερ Ιδωκεν 
είς εαυτόν. Η τιμ ή  καθιστά: είς αύτήν τήν 
απιστίαν επικίνδυνον καί έκτίει αύτήν διά 
τοϋ α’ίσχους. Τούς άνδρας λοιπόν κ α τη 
γορώ ένώπιόν σου, Ναζο>ραΐε! τδν σύζυγόν 
μου, τδν Ιούλιον, τδν Αντώνιον, δλους 
έκείνους τούς δποίους είς μάτην ήγάπησα 
κα τα γγέλλω  είς τήν  δικαιοσύνην σου' ζη τώ  
έκδίκησιν κ α τ  αύτών, ή εύδόκησον νά τούς 
λησμονήσω καί νά περιορισθώ είς τήν ά- 
διαφορίαν τοΰ γήρατος. Εάν άπώλεσα μ έ
ρος τής καλλονής μου, καί έάν έπανακτώ - 
σα αύτδ έπανακτήσω συγχρόνως τήν π ί-  
στιν εκείνων οΐτινες μέ έπρόδωσαν, άπο
δος μοι τήν νεότητα  καί τήν ίσχύν αύτής. 
Αλλά πώς! είς τοιοΰτον βαθμόν άπώλεσα 

τά  θέλγητρά μου ώστε ή άοιδος Τορκουάτα, 
ήτις έφθάρη έν τα ΐς άκολασίαις, νά προτι- 
μ α τα ι έμοϋ; Μήπως ή Ελληνί: Λύκορις, 
χήρα έννεακοσίων άνδρών, εχει πλειοτέραν 
δροσερότητα καί ζω ηρότητα έμοϋ; Αλλ 
έκτος τούτου, δέν βλέπω οτι αί νεώτεραι 
καί αί ώραιότεραι μεταξύ ημών έγ κ α τα - 
λείποντα ι ώς έγώ χάριν τών πελιδνοχρόων 
ετα ιρώ ν; Πρέπει άράγε νά φανώμεν γ υ -  
μναί είς τά  θέατρα ; πρέπει νά παρουσία - 
σθώμεν μεθύουσαι ένώπιον τών έραστών 
μας, δπως έξεγείρωμεν έν αύτοΐς σπινθήρά 
τινα  τής κοιμωμένης φλογός τω ν ;

» Καί έν τούτο ις, τ ί  νά κάμωμεν, μ ό- 
ναι καί περιφρονημέναι, είς τ ά  βάθη τώ ν 
σιωπηλών κήπων μας ; Τά υπουργήματα 
τοϋ Κράτους, δ πόλεμος, αί άκαδημίαι δέν 
μας παραδέχονται είς τάς έργασίας τα ύ τα ς 
αιτινες άπορροφώσι τούς άνδρας καί τούς 
παρηγοροϋσι. Μάς διδάσκουσι νά άρέσκω- 
μεν, καί ή πρώτη φροντίς τών μητέρ&)ν 
μας είναι, άμα ή κόμη μας κυματίση έπί 
τών ώμων μ ας, νά μάς διδάξωσι πώ ς νά 
ύψώμεν αύτήν είς πλοκάμ.ους ευώδεις, καί 
πώ ς νά κοσμώμεν αύτήν διά  νά έλκύιομεν

30
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τά  βλέμμ ατα  τοϋ άνδρός. At σπουδαιοτε- 
ραι έργασιαι μας συνίστανται εις τόν στο
λισμόν, και αί μόναι συνδιαλέξεις αΐτινες 
άρμόζουσιν ήμΐν είναι αί διεγείρουσαι τάς 
αισθήσεις μας καί προκαλοΰσαι τήν ήδυπά- 
θειαν. Καί εν τούτοις έάν μείνωμεν αγναΐ, 
δεν έμπνέομεν εις τους συζύγους μας είμή 
ψυχρόν σεβασμόν καί ανίαν. ’Εάν ζητώμεν 
νά τούς κρατήσωμεν έπί τοΰ στήθους μας 
διά ζηλοτύπω ν παραφορών, μας υποπτεύ
ονται καί μας περιφρονοϋσιν.

» Ιδού, ώ Θεέ τ ι ς  Γαλιλαίας! ιδού πώς 
μ εταχειρ ίζοντα ι τάς γυναίκας τής Ρώμης! 
ιδού τ ί  έγένοντο αί τοσοΰτον σεβασταί άλ
λοτε αύτα ί κυρίαι, αΐτινες έδιδον τά  χρυ
σά ψέλλιά το^ν είς τήν πατρίδα  καί έβά- 
σταζον ήρωας είς τά  σ πλάγχνα  των. Η 
Ασέλγεια κατεκλίθη έπί τών δημοσίων 

πλατειώ ν, καί τό ανδρικόν φϋλον άνήγει- 
ρεν αύτήν έν θριάμβορ υπό τούς οφθαλμούς 
τώ ν τιμίων γυναικών. Εάν δ λαός σου ή 
ναι πιστός είς τάς άρχαίας άρετάς, έάν δ 
νόμος σου άναγκάζτ; τάς καρδίας είς τήν 
π ίστιν  καί τούς νεφρού; είς τήν εγκράτειαν, 
κεραυνοβόλησον τήν ασεβή ταύτην πόλιν, 
ώ Γαλιλα ΐε! καί έγκατάστν,σον έν αύτϊί 
φυλήν νέαν. Σοί ειπον τάς φρικαλεότητας 
τής τύχη ς μας, άποκρίθητί μοι διά τοΰ 
στόματος τοΰ ίερέως σου. Ας με παρηγό
ρηση ή α ; ρ.έ όιδάξη χρησμός τ ις . ’Εάν 
ήναι ανάγκη πρός θεραπείαν τής ανίας καί 
τής οργής αΐτινες με καταβιβρώσκουσι νά 
έπικαλεσθώ τήν μαγείαν, νά παρασταθώ 
είς φοβεράς θυσίας, νά πίω τά  δηλητήρια 
τοΰ Ερέβους, θά τό πράξω άλλά δέν. θά 
έπιστρέψω άνευ έλπίδος είς τήν μονήρη 
στρωμνήν μου καί είς τάς βασάνου; τής 
άνισχύρου έκδικήσεώς μου.—  'ίϊμ ίλη σ α  είς 
τόν Θεόν σου' ήδη, ίερεΰ, δμίλησον ά ντ’ 
αύτοΰ. Δέν έχεις σίβυλλάν τινα οπως τήν 
συμβουλευθώ ; Α ! έάν γνωρίζης φίλτρον τ ι 
έμπνέον τόν έρωτα είς τούς άνδρας, ή σβΰ· 
νον αύτόν είς τήν καρδίαν τών γυναικών, 
δός μοι αύτό, θά τό πίω  μέχρι τής τελευ· 
τα ία ς ρανίδος εστω καί μέ κίνδυνον νά 
φέρω εί; τά  σ πλάγχνα  μου τάς ά γω - 
νίας τοΰ θανάτου. Ά ποκρί^ητι, γέρων, 
ποίαν εκατόμβην πρέπει νά προσφέρω 
εις τού ; βωμού; σου; ’Αμφιβάλλει; διά

τά  πλούτη μ ο υ ; αμφιβάλλεις περί τοΰ ορ- 
κου μου; Θά θυσιάσω είς τόν Χριστόν σου 
δλα τά  ποίμνιά μου' θά τώ  πέμψω ολ* τά  
χρυσά α γγεία  τοϋ ανακτόρου μου. Θέλεις 
τά  στρόφια τοΰ μετώ που μου, τού ; τ ιμ α λ 
φείς λίθους τών πεδίλων μου ; Λέγουσιν 
οτι δέχεσθε τά  δώρα τοΰ πλουσίου διά νά 
τά  διανέμετε είς τούς ιΐτω χούς, καί οτι 
τά  δώρα τα ΰ τα  καθιστώσι τού ; θεούς σας 
ευμενείς. Θά πράξο) τά  πά ντα  διά νά άπο- 
κτήσω τόν θησαυρόν τοΰ ερωτος ή τόν τής 
λήθης.

—  Α τυχής γυνή, άπεκρίθη δ Πάμφιλος, 
αύτό τό δποϊον ζητείς δέν είναι είς τήν  
εξουσίαν μου. Ο Θεός ήμών δέν μας δίδει 
τό δικαίω μα νά έργαζώμεθα όπως Εκανο- 
ποιώμεν τά  ανθρώπινα πάθη ' θά έξήραινε 
τήν εγκληματικήν χεΐρα ήτις ήθελεν υπεκ- 
καύσει ή ψυχράνει διά δηλητηρίων τό α ί
μα τό ρέον είς τάς φλέβας τοϋ άνθρώπου. 
Οί θεράποντες αύτοΰ τοΰ Θεού τής αγνείας 
επαγγέλλοντα ι τήν αγνείαν κα τά  τό π α 
ράδειγμά του. Οσοι έξ ήμών νυμφευθώσι 
θεοιροϋσι τήν π ίστιν ώς καθήκον τοΰ άν- 
δρός καθώς και τής γυναικός, καί τό έ γ 
κλημα τ ή ; προδοσίας είναι κοινόν καί διά 
τά  δύο φϋλα. Μόνον μεταξύ τών χ ρ ισ τ ια 
νών δύναται νά βασΟ.εύσ·/; δ ειλικρινής καί 
διαρκής έρως. Δέν λατρεύουσιν είμή ενα 
κύριον, οστις είς μόνον εαυτόν συνενοΐ ολας 
τάς άρετάς, ένώ οί εθνικοί σας λατρεύου- 
σιν ολας τάς αμαρτίας υπό τήν μορφήν 
διαφόρων θεοτήτω ν. Αί θεότητες α ύτα ι, 
κόρη μου, είναι μαΰροι δαίμονες, καί άντί 
νά τού; λατρεύωμεν καί νά τού ; φοβώμεθα 
πρέπει νά τού ; πεοιφρονώρ.εν καί νά τούς 
μισώμεν. Πρός τόν Θεόν τοΰ ελέους, τής 
γλυκύτητος καί τής καθαρότητος οφείλεις 
νά θυσιάζνις, οχι άμνούς καί δαμάλεις, 
άλλ’ άπάσας τάς έκδικητικάς επιθυμίας, 
ολας τά ς  άναστατώσεις τής περιφρονηθεί- 
σης υπερηφανείας σου, καί ολας τάς μ α - 
τα ίας ήδονάς τοΰ βίου σου.

—  rO βίος μου είναι είς τό εξής ανευ 
ηδονών καί &νευ ησυχίας^ άνέκραξεν ή Ρω
μα ία ' δέν δύναμαι νά θυσιάσω άλλο τ ί 
πο τε  είς τόν Θεόν σου είμή τό  μισός μου 
καί τήν μνησικακίαν μου, έάν μοί επιτρέ
ψε τά ς  ήδονάς τα ύ τα ; αΐτινες μέ φεύ-
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γουσι, καί τήν ησυχίαν ταύτην την όποιαν 
ζητώ .

—  Τάς ήδονάς τα ύ τα ς ό θεός μου δέν 
θά τά ς  εύλογήση. Τάς άποδοκιμάζει, τάς 
άπαγορεύει είς εκείνους οΐτινες δέν καθη- 
γίασαν αύτάς έν ονόματί του δι όρκου 
άλυτου.

—  Καί ποίαν λοιπόν παρηγορίαν επ ι
τρέπει είς τάς έγκαταλελειμμένας γυναί
κας ; είπεν ή Λεία εγειρόμενη.

—  Τείνει αύταΐς τάς άγκάλας, άπεκρί
θη ό χριστιανός, καί προσκαλεΐ αύτάς νά 
παρηγοοηθώσιν είς τούς κόλπους του.

—  Ώ  ίερεϋ ! είπεν ή Ρωμαία, δ χρη
σμός ούτος είναι σκοτεινός, καί δέν τόν 
εννοώ. Δύναμαι νά άγαπώ  τόν Θεόν σου, 
καί δ Θεός σου δύναται νά με ά γα π α  ;

—  Ν αι, κόρη μου, δ Θεός ά γα πα  όλους 
τούς άνθρώπους, διότι είναι τέκνα του, καί 
όταν οί άνθοωποι εγκαταλείπω σιν άλλή- 
λους, παρηγορεΐ εκείνους όσοι καταφεύγου- 
σιν είς αυτόν. Δοκίμασον τόν θειον έρ&)τα, 
ώ Λεία, καί θά ευρης έν αύτώ τοσοΰτον 
καθαράς ήδονάς, ώστε θά λησμόνησες όλας 
τά ς  έπιγείους.

—  Οί χρησμοί σου μέ έκπλήττουσι καί 
μέ τρομάζουσιν έπί μάλλον καί μάλλον, 
είπεν ή γυνή μακρυνομένη άπό τόν βωμόν 
καί καλύπτουσα ολίγον διά τοΰ πέπλου 
τήν μορφήν της. Ώ  γέρων, δ ερο>ς τώ ν θεών 
είναι τρομερός, κα ί άπέτισαν αύτόν άκριβά 
οσαι θνηταί έτόλμησαν νά παραδόθώσιν 
είς αύτόν. Η Σεμέλη έγένετο σποδός έκ 
της λάμψεως της μορφής τοΰ Διός, καί ή 
ζηλ>ότυπος Ηρα κατεδίωξε τήν Λητώ . . . .

—  Στήθι ! δυστυχής άφρων, καί άπό- 
βαλον τάς άμαθεΐς καί μηδαμινάς ταύτας 
ιδέας. Ο άληθής Θεός δέν καταβαίνει μέ
χρι τώ ν άνθρωπίνων αδυναμιών, διότι δέν 
έχει γήΐνον περικάλυμμα ώς οί μυθώόεις 
κύριοί σας. Ώ  κόρη τοΰ αίώνος ! τοσοΰτον 
είσαι πεπλανημένη ώστε δέν ήξεύρω μέ 
ποίαν γλώσσαν νά σοί δμιλήσω. Καιρόν 
δέν εχω  νά σέ διδάξω. Θέλεις νά γίνης 
χριστιανη ;

—  Πώς δύναμαι νά τό  θέλω, έάν δέν 
βεβαιωθώ ότι γενομένη τοιαύτη θά ευρω 
τό  τέλος τών οδυνών μου ;

—  Σοί υπόσχομαι, έν ονόματί τοΰ Αίοι-

νίου, τήν έν τώ  παρόντι βίοι παρηγορίαν, 
καί τήν έν τώ  μέλλοντι άνταμοιβήν.

—  Καί πώς νά πιστεύσω είς τάς υπο
σχέσεις σου έάν δέν εχω άπό τοΰδε άπό- 
δειξίν τ ινα  της ισχύος τοΰ Θεοΰ σου ;

—  Νά ζητήσω λοιπόν παρά τοΰ Θεοΰ 
νά σέ πείση διά θαυμάτων ; είπεν δ ίερεύς 
ομιλών πρός εαυτόν μάλλον ή πρός τήν 
ρωμαίαν κυρίαν.

—  ΓΙραξον τοΰτο, άνέκραξεν αυτη , θά 
πέσω πρηνής.

—  Ο χι, άπεκρίθη δ Πάμφιλος, διότι ή 
ψυχή σου δεσμεύεται υπό της πλάνης, καί 
δέν σέ καλεΐ ή φωνή τοΰ Ούρανοΰ είς τήν 
έπιστροφήν' είναι ή φωνή τώ ν παθών σου, 
τά  όποια παλαίουσιν είσέτι πολύ καί δέν 
σέ άφίνουν ν άκούσης τήν φανήν τοΰ Θεοΰ. 
^Ακουσον, γΰναι, έπίστρεψον είς τήν οικίαν 
σου, προσπάθησον νά λησμόνησες τόν άν
θρωπον οστις σέ προσέβαλε, καί ζήσον έγ - 
κρατώς. Καταδίκασαν σεαυτήν έν τη  μο
νώσει, έν τώ  άπό τοΰ κόσμου χωρισμώ, έν 
τή  θλίψει' πρόσφερον είς τόν Θεόν τάς ο- 
δύνας σου καί τά ς  λύπας σου, καί μή βα - 
ρυνθής νά βαστάζης αύτάς. Ο ταν αί οδύ- 
ναι σου σοί φανώσιν υπέρτεραι τώ ν δυνά- 
μεών σου, μή έπικαλεσθής τήν Εστίαν η 
τήν Αφροδίτην, λησμόνησαν τά  φαντά
σματα  τα ΰ τα ' γονυπέτησον καί άρον τά  
δμ μ α τά  σου πρός τόν ουρανόν οπού βασι-

/ r  Γ \ '  r  V* ~  .  /  ■» > \ *» /V
λευει ο Οεος ο (,ojv τοτε ε ίπ ε  τας λεςεις 
ταύτας : Θεέ άληθινέ ! δίδαξαν με νά σέ 
γνοιρίσω καί νά σέ ά γα πώ , δ ιότι δεν θέλω 
νά γνωρίσω καί νά αγαπήσω άλλον παρά σέ!

—  Καί τό τε  ποιον θαΰμα θά κάμη υπέρ 
έμοΰ ; είπεν ή Ρωμαία ε/.πληκτος.

—  Η αλήθεια θά καταβή είς τήν καρ
δίαν σου, ό θείος έρως θά έξεγείοη τό θάρ
ρος σου, ή ησυχία θά γεννηθη έκ νέου είς 
τάς αισθήσεις σου, καί θά παρηγορηθής.

—  Διά παντός ;
—  Oyj.' ό άνθρωπος είναι ασθενής καί 

ούδέν δύναται νά πράξη άνευ τής έξ υψους 
βοήθειας. Πρέπει νά προσεύχεσαι οσάκις σέ 
καταλαμβάνει ή θλίψις.

—  Καί πά ντοτε θά πα ρη γορώ μ α ι;
—  Εάν προσεύχεσαι μετά  ζήλου καί 

ειλικρίνειας.
—  Καί θά ημαι χριστιανη ; είπεν ή
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λ ε ία  άνησυχοΰσα. f0  σύζυγός μου θά με 
καταγγείλω  καί θά μέ ττέμψ·>3 εϊς θάνατον.

At καταδιώ ξει; θά έξασθενίσωσι καί 
ό Χρίστος θά θριαμβεύσω, είπεν ο Πάμφι- 
λος. Εοις τό τε , μή φοβοϋ τ ίπ ο τε , μή ά - 
ποκαλυψη; εις κανένα τήν νέαν π ίστιν σου, 
κα ι ίκετευε τον άγνωστον 0εόν έν τδ> κρυ· 
π τώ  τ ή ; καρόίας σου. Εντός όλίγου θά 
διψησ*/); την διδασκαλίαν καί τό βά πτισ μα ' 
καί οταν γίντ,ς χριστιανή, δέν θά φοβήσαι 
πλέον τό j j . scρτύριον. ’Αποσύρθητι, ή ώρα 
παρήλθεν. Οταν αϊσθανθή; τό αποτέλεσμα 
τώ ν ύποσχέσεών μου, έπάνελθε είς τάς 
κατακόμβας.

Τήν έπιοΰσαν αί κατακόμβαι κατελή- 
φθησαν, οί χριστιανοί διεσπάρησαν, καί 
έπ ι δυο ετγ) η θρησκεία τοΰ Χριστοΰ έφάνη 
πν,γεΐσα  έν τί) ΓΡώμγ). 'θ  Πάμφιλος έπέ- 
στρεψεν εϊς Καισαρείαν, καί ό Ευσέβιος ήλ
θε νά τόν αντικαταστήσει εϊς τήν πόλιν 
τοΰ άγιου Πέτρου επιφορτισμένος μέ τάς 
όδ/;γιας τοΰ φίλου του. Συνήθροισε τό ποί- 
μνιον και το ευρεν ηυζημενον. Η π ίστις 
έμεγαλύνθνι είς τά  δεσμά- ή αλήθεια ε ι/ε  
διαδοθή έν τή  σκια, καί μέχρι τώ ν τά ξ ε 
ων τώ ν αρχαίων δ ιω κτώ ν, νέοι αδελφοί 
συνεκοινώνουν πνεύματι μετά  τώ ν πιστών.

Δούλη άφρικανίς έπληοίασε τόν Ευσέβιον 
εσπέραν τινά  καθ ήν ούτος διέσχιζε τήν 
πόλιν τώ ν Καισάρων διά νά μεταβή εϊς 
κρυφίαν τινά  κρύπτην έν το ΐ; άγροΐς. "Η 
γ υνη εκείνη επι πολυ εβαδισεν όπισθεν αύ
τοΰ, και την έςελαβεν ύ ;  κατάσκοπον.^Ητο 
λοιπον έτοιμος να επιστρεψγ) όιά νά τήν ά- 
πκτήσγ) ώς πρός τόν σκοπόν της διευθύν- 
σεώς του, οταν έκείνη τώ  είπεν'

Έ ν όνόματι τοΰ Θεοΰ της Ν αζαρέτ, 
ρωμαία τις κυρία θέλει νά σας ίδή κατά  
τ α ;  τελευταίας αύτη; σ τιγμ ά ;. ’Ακολου- 
θησατέ με καί μή φοβήσθε τ ίπ ο τε , διότι 
ο Θεό; σα; είναι μεθ’ ήμών.

Ο Ευσέβιο; τήν ήκολούθησε καί άφοΰ 
διέσχισεν ένώ επήρχετο ή νυξ τά  πυκνά 
φυλλώ ματα μεγαλόπρεπου; εξοχική; οι
κ ία ;, είσήχθη πλησίον τ-?,; Λεία;. Η ρο>- 
μ ζ ια  κυρία ένδεδυαένη πορφυράν έσθήτα 
καί ήδη ψυχρά άνεκάθησεν έπί τ ή ; έλεφαν- 
τίνης κλίνης τ η ; ,  καί τώ  είπε δ ι’ έσβεσαέ- 
νη; φωνής'

■— Είσαι ό Ευσέβιο; ό φίλος τοΰ Παμ·*

—  Ν αι, άπεκρίνατο ό άγιος απόστολο;.
—  Λοιπόν, είπεν ή ψυχορραγοΰσα ρω

μα ία , έλθε νά μοί δώση,ς τό  βάπτισμα , 
όιότι άποθνήσκουσα θέλω νά ομολογήσω 
τον άγνωστον Θεόν. Πρό δύο έτών προσεύ
χομ αι εί; αύτόν καί κλαίω επικαλούμενη 
τήν άντίληψίν του. 'θ  Π άμφιλο; μέ τό 
ειχεν υποσχεθή’ ή θλϊψις έγένετο μοι προς· 
φ ιλη ;, καί τά  δάκρυα μου έπαυσαν νά 
μέ καίωσιν, εζησα ώ ; μέ είπεν* έγκατέλει· 
ψα τ ά ;  ήδονάς, καί τό  ίπποδρόμιον, καί 
τά  συμπόσια, καί τά  άρματα , καί τόν 
ναόν τώ ν άνισχύρων Θεών- άποσυρθεΐσα 
ει; τό βάθος τώ ν σιωπηλών κήπων μου, 
προσηυχήθην οσάκις ησθανόμην τάς επιθυ
μίας βασανιζούσας με, καί π άντοτε , θαυ
μαστή γαλήνη καί παράδοξο; ευδαιμονία 
κατέβησαν έν έμοί. Δέν ήδυνήθηννά μυηθώ 
τά  μυστήρια σα ;’ θά έξέθετον ένα έξ υμών 
εϊ; τόν διωγμόν, καί περιέμενον καταλλη- 
λοτέραν στιγμήν. ’Αλλ’ ό θάνατο; δέν μέ 
άφήκε νά άπολαύσω τήν ευτυχίαν ταύτην. 
Αποθνήσκω καί αποθνήσκω έν ειρήνη, μέ 

την έλπίόα νά ίδιο τόν Θεόν σου,διότι επραξα 
παν δ .τ ι προέγραψεν ό Πάμφιλος' προσηυ
χήθην ένθέρρ,ως καί είλικρινώς. Είπον ά- 
παύστω ; τήν προσευχήν τήν  όποιαν μέ 
είχε διδάξει' & Θεέ άληθινέ, άξίωσόν με νά 
σέ γνωρίσω καί νά σέ ά γα π ή σ ω ! . . . »

Ο λόγο; έξέπνευσεν έπί τών χειλέων 
τή ; Α εία;' ό Ευσέβιο; έρριψεν αγιασμόν έπί 
τοΰ μετώ που τ η ; έπί τοΰ οποίου έξετείνε- 
το ήδη ό πελιδνό; πέπλο ; τοΰ θανάτου, 
λέγων αύτή '

—  Είθε 5 Θεός νά σε διδάξτ, |ν  τοϊς 
ουρανοί; δ ,τ ι δέν ήδυνήθης νά μάθη; έπί 
τή ; γ η ; ! Ο εξιλασμός καί ή ειλικρίνεια 
είσί τό μόνον βάπτισμα δπερ ά πα ιτεΐ έδώ 
κάτω .

II Λεία έμειδίασε, καί ή δούλη ή τ ι;  τήν 
ύπηρέτει, έκπλαγεΐσκ έπί τ?ι θεία καλλονή 
ή τ ι; περιεχεΐτο έπί τοΰ προσώπου τ η ;,  
έδραμε νά φέργ, κάτοπτρον έκ χάλυβος έ- 
στιλβωμένου καί τό παρουσίασε κράζουσα 
μετ άφελεία;'

—  Ω κυρία μου, μή φοβοΰ δτι θά άπο- 
θάννι;, δ ιότι ιδού ή νεότη; σου άνθοΰσα έκ
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νέου έπ! τοΰ προσώπου σου. Οί οφθαλμοί 
σου λάμπουν, τά  χείλη σου πορφυροΰνται' δ 
θεός τής Γαλιλαίας έθαυματούργησε πρός 
χάριν σου, καί έάν κα τ αυτήν τήν σ τ ι γ 
μήν σέ έβλεπον οί άνθρωποι, θά έγκατέλει- 
πον ολας τάς γυναίκας διά νά σέ προσκυ- 
νήσωσιν. Εγέρθητι λοιπόν, διάταξον νά 
ετοιμασθϊ) τό  άρμα σου’ θά δέσω καί θά 
κοσμήσω τήν κόμην σου, και αυτός δ Καί- 
σαρ θά σέ λατρεύστ, σήμερον.

Η Λεία παρετήρησε τήν εικόνα της είς 
τό  στίλβον μέταλλον' έπειτα  άφίνουσα τόν 
έςησθενημένον βραχίονά της νά έπαναπέση*

—  Εάν δ θεός τής Γαλιλαίας μοι άπέ- 
διδε τήν ζωήν, δέν θά έπέστρεφον μεταξύ 
τώ ν άνθρώπων. Δέν θά άφινα τήν καλλο
νήν μου, άνανεοοθεΐσαν έκ τοΰ μυστηριώ
δους έρωτός του, νά κατασ τή  τό  μεμο- 
λυσμένον τρόπαιον θνητοΰ καταφρονητοΰ. 
Αισθάνομαι οτι άποθνήσκο^ και οτι μέλλω 
νά μεταβώ  είς τήν εστίαν τής άφθάρτου 
καλλονής -?,ν δ θείος Πλάτων καλεϊ υπέρ- 
τα το ν  αγαθόν. Και αύτό; επίσης έθεσεν είς 
τους ουρανούς τήν πηγήν τοΰ έρωτος και 
τής τελ ε ιό τη τα ς .. . Ω ίερεΰ! τό ΰδωρ τοΰτο 
διά  τοΰ οποίου ραίνεις τό  μέτωπόν μου 
δέν είναι τό  έμβλημα τής άνεξαντλήτου 
πηγής δπου μεταβαίν&> νά δροσισθώ;

—  Ν αι, κόρη μου, άπεκρίνατο δ ίερεύς.
Και ένώ τή  ώμίλει περί σωτηρίας καί

έλπίδος, τήν είδεν έκπνέουσαν μέ τό  μει
δίαμα είς τ ά  χείλη . 'Η  γαλήνη τήν δτίοίαν 
είχεν εΰρει άφιερο^θεΐσα είς τήν λατρείαν 
τοΰ αγνώστου θεοΰ, καί ή ησυχία τής τ ε 
λευταίας ώρας της τοσοΰτον έξέπληξαν 
τήν μαύρην δούλην,ώστε αυτη ήκολούθησε 
τόν Ευσέβιον είς τήν κρύπτην τώ ν χρι
στιανών καί ήσπάσθη τήν θρησκείαν τοΰ 
παραμυθητοΰ τών ερωμένων καί τοΰ λυ- 
ρωτοΰ τώ ν δούλων.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ. 'Ω  μισώ τους κακολογοΰν- 
τας ' είναι ανυπόφοροι άνθρω~οι.

ΕΥΡΥΔΙΚΗ. "Ε χετε δίκαιον' καί δμω ς,....

ΧΑΡΙΑΑΟΣ. Καί δμως πάντες κακολο- 
γοΰσιν ενόσω άναπνέουσι; Βεβαίως' εγώ 
ομως δέν άνέχομαι τό τοιοΰτο καί δ ι’αύτό 
συχνότατα δ ιαπληκτίζομα ι μέ τούς φίλους 
μου. Χθές είς έξ αύτών μέ έλεγεν δτν ό 
φίλος σας Πλάτων είναι μέχρις αηδίας φι
λάργυρος, δ τ ι είναι στενοΰ χαρακτήρος άν
θρωπος καί εγώ διά νά μή άκούω τάς κρί
σεις τα ύ τα ς ήναγκάσθην ν’ άναχωρήσω. 
θ ά  Ομολογήσετε δ τ ι ή φιλαργυρία είναι 
κάκιστον έλάττω αα .

ΕΥΡΥΔΙΚΗ. Ευτελής κακία άληθώς.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ. Μέ έλεγον λοιπόν δτι δ 

Πλάτων είς τοσοΰτον βαθμόν φιλαργυρίας 
έφθασεν ώστε ά γα π ^  τήν ξανθήν κόμην 
δ ιότι τό χρώ μα τοΰτο ομοιάζει τό  τοΰ 
χρυσοΰ.

ΕΥΡΥΔΙΚΗ. (ώχ^ιωαα.) Δέν είναι δυνατόν.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ. Ε χετε ώραίαν ξανθήν κό

μην. Επειδή δέ άνεχώρησα παροργισμένος 
δ φίλος μου δ κακολογών, τόν δποϊον δι
καίως δέν θεωρώ πλέον φίλον μου,μ’έπεσκέ- 
φθη σήμερον καί ήθελε νά μέ πείση δτι ε -  
λεγεν αλήθειαν καί πρός άπόδειξιν . .  .

ΕΥΡΥΔΙΚΗ. Αρκεί, αρκεί' ας μ ετα β ά - 
λωμεν θέμα. Τί γίνετα ι δ φίλος σας Πέτρος;

ΧΑΡΙΛΑΟΣ. Είναι χαριέστατος νέοςί 
άλλά έλεγον χθές πολλοί φίλοι μου δτι 
είναι άληθώς έσκιαγραφημένος, δτι άγαπα  
τόν λαιμοδέτην αύτοΰ υπέρ τήν ερωμένην 
καί δ τ ι εξομολογούμενος ποτε τόν έρωτα 
αύτοΰ πρός κόρην, ένώπιον τής δποίας έ
κλινε τό γόνυ, διέκοψεν αίφνης τήν έξομο- 
λόγησιν άνακράξας —  Ώ  κυρία μου, ή 
υπηρέτρια έλησμόνησε νά σαρώση, καί τό 
πανταλόνιόν μου έγέμισε κονιορτόν. ’Εν
νοείται δτι ούδέν έξ αύτών πιστεύω γνω - 
ρίζων τόν μοχθηρίαν τών άνθρο!>πων. ’Λλλά 
σας βεβαιώ δτ ι αν ήμην κυρία καί μέ συ- 
νέβαινε τοιοΰτό τ ι  ήθελον άποδιώξει άμέ
σως τόν γελοΐον.

ΕΥΡΥΔΙΚΗ. Μ’ έποτίσατε δηλητήριον. 
Λοιπόν είναι τοσοΰτον γελοίος δ Π έτρος;

ΧΑΡΙΛΑΟΣ. Ώ ϊά γ ν ο ώ , κυρία μου' μέ τό 
είπον άλλά τό  επαναλαμβάνω , δέν τό  π ι 
στεύω' δ άνθρωπος είναι ζώον φ ιλοκατή- 
γορον, ιδού δ άληθέστερος καί άπλούστε- 
ρος δρισμός τοΰ άνθρώπου' δ Πλάτων ήτο 
μωρός άγωνιζόμενος ν’ άνεύρη άλλον.
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Ή  Ευρυδίκη έσιώπησεν" έσκέπτετο άν 
δέν είναι φοβερώτερον το  είδος τοϋτο τής 
κατηγορίας το  όποιον μεταχειρίζονται οί 
ευφυείς συκοφάνται, υποκρινόμενοι δτι μ ι-  
σοϋσι τά ς  κατηγορίας καί διά τοϋτο κατα- 
κρίνοντες τούς λέγοντας το ιαϋτα  η το ι-  
αΰτα περί τώ ν άλλ&ίν. Επαναλαμβάνουσι 
λοιπον έπιτηδείω ς πάσαν ΰβριν καί συκο
φαντίαν φαινόμενοι μάλλον αξιόπιστοι, 
ό ιότι υποκρίνονται άγανάκτησιν κ α τά  τών 
το ιαϋτα  λεγόντων.

'Η com m une επεσεν' οί κυβερνητικοί 
προς τούς άπανθρώπους έφάνησαν τρίς 
άπανθρωπότεροι' άλλ ή κυβέρνησις είναι 
κυβέρνησις καί επομένως έχει το δικαίωμα 
νά κακούργη. IIδη ό κόσμος ολος δέν ευ
ρίσκει λέξεις νά έκφραση την άγανάκτησιν 
αύτοϋ κα τά  τοϋ Δήμου και τών οπαδών 
αύτοϋ, δέν ευρίσκει λέξεις νά στιγματίσ η  
τήν οίκτράν παραφοράν μεθυούσης έπανα- 
στάσεως. Καί ομως ή ίς-ορία πιθανόν έσεται 
όικαιοτέρα' λέγομεν πιθανόν διότι ένίοτε ή 
ιστορία μ εταχειρ ίζετα ι τά  γεγονότα  όπ(ος 
οί δημοτικοί τά  μνημεία τών Παοισίων. ' l l  
ιστορία θά άνευρη τον λόγον όι §ν έγεννήθη 
ο Δήμος καί άντί ν άγανακτήση κ α τ’ αύ
τοϋ θ άγανακτήση κ α τά  τώ ν αιτίω ν ά - 
τινα  παρήγαγον τον Δήμον καί τά  α ίτ ια  
είναι αύτή ή μέση καί ή άνοι τάξις τών 
Παρισίο^ν η μάλλον είναι 5 υλισμός ούχί δ 
έπικούρειος χαρίεις υλισμός,άλλ’ ό τα π ε ι
νός εκείνος δι ού άπονέμεται πάσα τιίλή 
καί πάσα άξια εις τον πλοϋτον καί το ι κακώς 
άποκτηθέντα, δ ι’ ού ή πενία θεωοεΐται ώς 
τ ι  ανάξιον τοϋ άνθρώπου, δι’ ού δ ημερό
βιος, δ έργάτης θεωρείται κοινωνικώς ίσος 
προς τον φορτηγόνονον,καί ίση πρός αύτόν 
τιμ ή  άπονέμεται καί υπόληψις. Πλοϋτον σέ- 
βου,πλοϋτον τ ίμ α ' δ χρόνος χρήματα ,ή  τιμή  
χρή μ α τα ' δέν έ χ ε ις ; δέν είσαι άνθρωπος. 
Ιόού τά  άξιώ ματα  τοϋ δεκάτου έννάτου 

αίώνος. Αλλά τό τε  όταν ή τύχη  καί αί 
περιστάσεις κατέστησαν τινά πλούσιον καί 
ούτος ζη τρυφηλώς καί άργώς άπολαμβά- 
νων εν τούτοις τόν σεβασμόν καί τήν τ ι 
μήν τώ ν άλλνων, δ πένης, δ ημερόβιος, δ 
χρηστός έργάτης, δ διά τοϋνίδοώτος τοϋ 
προσώπου αύτοϋ ζών, αύτός δ βλέπων έαυ- 
τον περιφρονούμενον, οίκτειρόμενον, ούχί

άνθροιπον, καί το ι άνώτερον ηθικώς δντα 
τοΰ άργοϋ έκείνου πλουσίου, δ πένης αύτός 
θέλετε νά μή οργισθή, νά μή έξεγερθή έπί 
τέλους καί νά μή ζητήση νά έκδικηθη τήν 
τύχην καί νά ώφεληθή τών περιστάσεων; 
Κ εχει άρά γε άδικον ; βεβαίως' άλλά πολύ 
πλέον άδικον έχουσιν οί παθόντες. Μή ά π α - 
τάσθε' μή νομίσετε δτι έν τώ  Δήμοι έπε- 
κράτησεν ή άρπακτική διάθεσις τοΰ άνθρώ
που, ο χ ι' ή ιστορία δεν άναφέρει το ιαΰτα  
παραδείγμ ατα ' καί τό νέον τοϋτο σύμ
π τω μ α , όηλοϊ τήν ΰπαρξιν νέας νόσου. Τό 
έμφυτον αίσθημα τής ιδιοκτησίας εχει όρια 
καί 0σω ίσχυρώτεοον είναι τοσοΰτον ολι— 
γώτερον έκτρεπεται είς άρχήν κοινοκτη
μοσύνης. Εν τώ  Δήμω υπήρχεν ή άγανά- 
κτησις κα τά  τής υπεροχής τοϋ πλούτου 
καί τής έσχάτης περιφρονήσεως τή ς έντι
μου πενίας' ή άλαζωνία τής συμφοράς έξη- 
γέρθη κατά  τοΰ θράσους τής υλικής ευ
δαιμονίας. Βεβαίως δ πλοΰτος εχει αξίαν, 
άλλά πάντοτε σχετικήν. Ο άνθρωπος έχει 
πάντοτε περισσοτέραν αξίαν τοΰ χρυσοΰ' 
καί δταν βλέπη δτ ι ένώπιον αύτοϋ εξαφα
νίζετα ι άγανακτεΐ κατά  τώ ν έκπροσωπούν- 
τω ν τήν δύναμιν ταύτην καί άφαιρεΐ άπ  
αύτών τήν λεοντήν. Ο Δήμος είναι πρώ
τον σύμπτω μα άντιδράσεως κατά  τής φο
βέρας νόσου τοϋ υλισμοΰ,τής νόσου έκείνης 
ήτις άνέπλασε τόν άνθρωπον τελειοποιημέ- 
νον πίθηκα, ή τις ήρνήθη πάν εύγενές καί 
γενναΐον αίσθημα, ήτις ύπεδούλωσε τήν 
ψυχήν είς τό  σώμα καί τά ς θειοτάτας 
προαιρέσεις εις τόν χρυσόν. Σεβασθήτε τήν 
κρίσιν ταύτην διότι άνευ αύτής θά έπήρχετο 
θάνατος.

'Η  θερμότης είναι ζωή, λέγουσιν οί χ η 
μικοί' άλλά βεβαίως δέν κατώκουν τάς 
διακεκαυμένας ζώνας διότι οχι είς τά ς  
ζώνας τα ύ τα ς , άλλ ούδ είς τά ς Αθήνας 
δυνάμεθα νά είπωμεν δτι τά  κυνικά καύ
μ α τα  είναι ζωή. Καύσων καί κονιορτός' 
ιδού αί ’Αθήναι' ώραία άληθώς πόλις! εχει 
ναοιεστάτας έξογάς διά τούς ληστάς, εύ- 
ρυτατους ορομους οια τον ήλιον και τον 
κονιορτόν' περισσότερα καφενεία ή οικίας 
διά τούς κηφήνας' σχολεία διά τούς αγραμ
μάτους, καί τόν Παναγήν Κυριακοϋ διά 
τήν δημαρχίαν. Γ0  πένης ούτος δήμος ήτο
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δίκαιον νά έχη δήμαρχον τόν Κυριάκόν άλλά 
πρός τελειοποίησιν τ ή ; είκόνος άπητεΐτο  
νά κράτη λύραν καί δίσκον. 'Ωραία πόλις 
κι Αθήναι ιδίως έν μηνί Ιουλίω κα τά  τήν 
μεσημβρίαν, οτε ούδαμοΰ επισκιάζεται τ ις  
ουδέ παρ’ αύτώ τω  Δημάρχω. Δέν υπάρ- 
χουσιν ύπεροχαί έν Ε λλάδι' τετέλεστα ι.

Καί πάλιν ένθυμήθην τόν Δήμον τών 
ΙΙαρισίων. Η καταστροφή τώ ν μνημείων 
παρήγαγεν έν τώ  νώμου τό  ζή τη μ α  αν τά  
εξοχα έργα τής τέχνης, ού μόνον τής ζω 
γραφικής, τής άγαλματοποιΐ'ας καί τής 
αρχιτεκτονικής, άλλά καί τής ποιήσεως 
δέν βλά πτω σι διασωζόμενα έπί αιώνας 
άντί νά ώφελήσωσι. Νομίζει κανείς ότι ή 
τέχνη  οπισθοδρομεί ή μάλλον σ τα μ α τα  
άντί νά προχωρήση. Ε ίναι δέ άναμφισβή- 
τητον οτι καταστρέφει πολύ τήν πρω τοτυ
πίαν ή διατήρησις τών εργ&^ν τή ; τέχνης. 
Ο καλλ ιτέχνη ; δέν τολμά  νά παρεκκλίνη 

τ ή ;  κεχαραγμένης δδοΰ, ώς έπί τό π λ ε ΐ-  
στον μάλιστα  καθ έ'ξιν βαδίζει έπ’ αύτή; 
καί άντί νά άναπλάσσϊ) νέα εργα μ ιμ είτα ι 
άκων τά  παρε7,θόντα. Οί κριτικοί πάλιν 
πλάττουσ ι κανόνας έπί τή  βάσει έργων τής 
δείνα ή δείνα έποχής ένώ ή τέχνη είναι 
ποικίλη όσον καί ή φύσις καί είς τό πρώ
τον βήμα είς 8 άπομακρυνθή τής τετρ ιμ  
μένης οδοΰ ό κα λλ ιτέχνη ;, λιθοβολεΐται. 
Αν δέν εσώζοντο σήμερον τά  εργα τοϋ 
Ομήρου, τοϋ Αισχύλου, τοϋ Εύοιπίδου καί 

τοϋ Σοφοκλέους ή άνθρωπότη; ήθελεν ϊσίος 
άπο κτήση έργα πολύ άνώτερα εκείνων. 
Καί πολύ φοβούμαι οτι ή ζωγραφική ήκ- 
μασεν έν Ιτα λ ία  διότι δέν έσώθηοαν τ  άρ- 
χα ΐα  ζω γραφήματα. ΓΗ τυπογραφία έφερε 
δημοκρατικόν τ ι πνεύμα είς πά ντα  καί εί; 
αύτήν τήν ποίησιν, ή δέ ισορροπία αυτη 
άντιβαίνει εί; τήν έννοιαν παντός έξοχου 
έργου. Λέγουσιν οτι οί μετά  τόν πρώτον 
έρωτα παλμοί τ ή ; καρδία; καί το ι γεννών- 
τα ι έ'νεκα άλλου άντικειμένου, άληθώς ομως 
επαναλαμβάνουσι τήν πρώτην έκείνην λ.α- 
τρείαν προ; τήν χαρίεσσαν μορφήν τ ή ;  πρώ
της ερωμένη; μέ τήν μορφήν τ ή ;  όποιας 
στολίζετα ι πασα μεταγενες-έρα έρωμένη. Τό 
αύτό συμβαίνει καί είς τήν τέχνην. Αλλ’ 
«ν ο Πετράρχης δέν άπέκαμε λατρεύων 
την Λάουραν, ή άνθρωπότης άπέκαμε λ α -

τρεύουσα τόν ^Ομηρον' καί μά τόν ζϋθον 
ήδυνάαην κάλλιστα νά παοαστήσω τό  ποό- 
σωπον τοϋ χωρικοϋ πρός τόν Αριστείόην, 
έξοστρακίζων άπό τής Αθανασίας τόν 
Ομηρον διότι άπέκαμα άκούων αύτόν έπι- 

καλούμενον άθάνατον καί πρό πάντω ν διότι 
μέ κατέβαλε τό ομηρικόν ζήτημα.

Δ. ΠΑΠΑΡΓΗΓΟΠΟΤΛΟΣ

Ο ΚΟΜ Η Σ ΙΒΑ Ν Ο Φ Σ Κ Η Σ

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

(Συνέχεια ιδε φυλλ. γ Λ.)

—  Ω! μή , κυρία, παρακαλώ , είπε κρα
τών αύτήν σχεδόν διά τής βίας, δέν βλά
π τε ι τοϋτο . . . Α λλοτε, προσφιλέστατέ 
μοι άγγελε, δέν είχον καρδίαν, ούδένα ή- 
γάπων" ό πρώτος μου ερως είναι ούτος, 
μάρτυς μου δ Θεός! Μή άνεχθήτε νά ήναι 
τοσοΰτον ατυ χή ς, κυρία. Σ3ς άγαπώ , ώς 
δέν ήγάπησα . . . τήν μητέρα μου, σας 
άγαπώ  . . .

—  Αρκεί, κύριε κόμη, άρκεΤ σας ευ
χαριστώ  διά τ ά ;  ένδείξεις τα ύ τα ς τής 
άγάπης σας, ύπέλαβεν ή κυρία ΙΙέτκωφ 
μετά  τίνος είρωνίας ίοοϋσα οτι δ κόμης 
έπέμενε μετά  θράσου; τοσούτου" χαίρω 
πολύ εχουσα φίλον τόσον πολύτιμον. Ποτέ 
όμως δέν έπίστευον οτι άνθρωπο; εύγενή;, 
ώ ; υμείς, θά παρέβαινε τοσοΰτον τά  καθή
κοντα τής φιλοξενίας καί τής τιμής. Νά 
σας υποδέχετα ι έν τή  οικία του μετά  τ ο -  
σαύτης έμπιστοσύνης δ σύζυγός μου, καί 
σείς άντί ευγνωμοσύνης νά θέλετε νά ρί- 
ψετε τήν σύζυγόν του είς τήν άβυσσον τής 
ατιμ ίας καί τοΰ αίσχους ! . . .

' θ  κόμης υπό τό  βάρος τής κατηγορίας 
ταύτης έκυψε τήν κεφαλήν.

—  Αίσχος ! κύριε κόμη, αισχύνη ! προσ- 
έΟηκεν ή ’Αλεξάνδρα καί έξήλθε τοϋ δω
ματίου άφήσασα τόν άνθρωπον τοϋτον γο- 
νυκλιτή καί μόνον.

— νΩ ! τήν άγαπώ  ! τήν άγαπώ  ! έψιθύ- 
Ρ’.ζεν δ άθλιος περιφερόμενος έν τώ  δοι- 
μ·».τίω, ώ ; μεθύων.
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’Απήλθεν' άλλ’ δ κόμη; δεν ήτο εκ τών 
καταβαλλομένων εύχερώ; ανθρώπων. Έ ν 
τή  διεφθαρμένη υπό τών παθών καρδία 
του έπάφλαζον άπειρα αισθήματα, κυρίως 
δέ ή υπερηφανία καί δ ερως. Εσκέπτετο 
δτι ούδεμία γυνή μέχρι τής στιγμής έκεί- 
νν;; ήρνήθη νά υποτάξω το πεπρωμένον 
τ·/)ς είς τήν θέλησίν του. Πρώτον ήδη το 
τοιοΰτο συνέβαινεν είς αύτόν, καί ώργίζετο 
μέχρι μανίας καί παραφορά;. Προς δε δ 
κόμης ησθάνετο άληθώ; διεγειρόμενον εί; 
τήν κυλιομένων έν τώ  βορβόρα» τών παθών 
καρδίαν του νέον τ ι  αίσθημα διά τήν κυ
ρίάν Πέτκωφ, άγνωστον τέοις είς αυτόν.

Οταν άνήρ τις  ήναι βέβαιος οτι 'ο ενεκα 
τοϋ κάλλους του ή ενεκα άλλων σο^ματι- 
κών ή πνευματικών προτερημάτων θά τώ  
άνοίξωσιν οίανδήποτε θύραν καί αν κρούση, 
τ ί ;  ή άνάγκη νά άγαπήσω άληθώ;. Ο λίγο; 
μόνον επ ίπ λ α ςο ; ερωςπρό; απάτην εκείνη; 
ή ; δρέγεται αρκεί, καί τά  π ά ντα  τελειό- 
νουσιν . . . ’Επειδή δε ή συνεχή; κατάλυ- 
σις τοϋ αύτοϋ φαγητοϋ, ες-ω καί τοϋ μ ά λ
λον ήδέο; καί ευχάριστου, συνεπάγεται καί 
τον κόρον —  κοινή ή παρομοίωσι;, άλλά  
καί λίαν εκφραστική —  οί τοιοϋτοι άνδρε; 
ο'ντε; βέβαιοι δτ ι καί άλλαχοϋ δύνανται 
νά ευρο>σι νωπότερον Ιύεσμα έγκ α τα λ ιμ - 
πάνουσι τ ά ;  δι άπειρων ψευδών δρκων 
καί θυσιών άπατηθείσα; καί άναζητοϋσιν 
άλ.λας . . . .  Ο ήμέτερος ήρως είς ταύτην 
τών άνδρών τήν τάξιν άνήκεν.

Ε π ε ιδ ή  δε δ άνθρωπος συνήθως δ ,τ ι 
άνθίστατα ι πρδς αύτδν επιθυμεί νά κ α τα - 
βάλη, καί εν τη  κατανικήσει αύτοϋ ευρί
σκει ηδονήν άπειρον, διά τοΰτο καί ούτος 
άπεφάσισε νά έπιμείνη είς τδν έρωτα τοϋ- 
τον. —  Τδ δυστύχημα δμως δι αύτδν ήτο 
δτι ήδη ή γά πα  μετά  πάθους καί δ τ ι οί 
δοκοί καί δ Ιρ<ος δέν ήσαν επ ίπλαστα  —

θ ά ε λ ε γ έ τ ις  δτι έτιμωρεϊτο ύπδ τ ή ; 
Πρόνοιας!

Τήν έπιοΰσαν κ α τά  τήν αύτήν ώραν δ 
κόμη; επανήλθε. Πά; άλλο; τοσαύτα; 
υποστά; προσβολά; θά παρητεΐτο  τοϋ έρω
τος τούτου' άλλ’ ώς πρδς τόν'-κόμητα άλ
λως είχε τδ  πράγμα . ’Απεφάσισε διά παν
τός μέσου νά απολαύσω τ0 ° ποθουμένου.

Έ ν  τοΐς κατωτέρω θά ίδωμεν κ ατά  πόσον 
επέτυχε τοϋ σκοποϋ του.

Η κυρία Πέτκωφ τήν στιγμήν τ ή ;  άφί- 
ξεω ; τοϋ κόμητος έκάθητο έν τώ  δω μα- 
τίω  έχουσα έπί τών γονάτων τδ  μικρό- 
τερον τώ ν τέκνων τ η ; ' λέγομεν δέ μικρό- 
τερον, δ ιότι ό κατά  Ιν περίπου Ι τ ο ;  μ ε- 
γα λ ΐίτερο ; υιό; τ η ;  διέμενε τό τε  έν Βου- 
κουρεστιφ παρά τώ  πάππα) του, δστις έν 
έλλείψει τή ; θυγατρό; του έπεθύμει νά έχω 
παρ έαυτώ τδν εγγονόν του.

Οτε άνήγγειλα\ αύτή τήν ελευσιν τοϋ 
κόμητο ;, φλόξ οργή; καί άγανακτήσεω; 
διεχύθη έπί τοϋ προσώπου τη ;.

—  'A !  πολύ αύθάδη; θά ήναι δ άνθρω
π ο ; ούτο ;, είπε καθ έαυτήν καί πρέπει νά 
τδν άποβάλω . . . .  Μαρία ! προσέθηκε κρά
ζουσα τήν θαλαμηπόλον.

—  Δ ιατά ξατε, κυρία, είπεν αύτη είσελ- 
θοϋσα.

—  Είπε . .  . τ ίπ ο τε  . . . δέν σέ θέλω . . .  
’Αλλά καί τοϋτο δέν είναι δυνατόν νά γεί- 
νη, προσέθηκε σκεπτομένη' πιθανόν νά εκ
θέσω τδν εαυτόν μου . . .  δ άνθρίυπο; οϋτο; 
δύναται νά πράξω τ * πά ντα . : . . Εάν τί> 
πράγμα γείνη γνωστδν υπο άλλην έποψιν... 
δ κόσμο; είναι πρόθυμο; ν άκούη συκο
φ αντία ; . . .  Α! Ιωάννη μου ! προσέθηκε 
σχεδόν δακρύουσα, ποϋ είσαι νά μέ σώ
σω; . . . .  Τί στέκει; λοιπόν! άνέκραξεν 
άποτεινομένη πρό; τήν θαλαμηπόλον θέ- 
λουσα δήθεν νά επίδειξη αδιαφορίαν, δέν 
εισάγει; τδν κύριον!

'Η  θαλαμηπόλο; έξήλθε καίδ κόμη; μ ετ ού 
πολύ ένεφανίσθη. Ε ί; τ ά ;  πρώ τα ; ενδείξεις 
τ ή ;  άφοσιώσεω; αύτοϋ ή κυρία Πέτκωφ'

—  Ν ομίζω , κύριε κόμη, υπέλαβεν αυτη, 
δτι καί χθ έ; ελαβον τήν τιμήν νά σά; εϊποι 
δτι χαίρω πολύ έχουσα τοιοΰτον φ ίλον..  
άλλά γνωρίζετε βεβαίω; δ τ ι, δταν φίλο; 
τ ι ;  έπιθυμή νά επαναλαμβάνω άήιακόπω; 
δτι είναι άφωσιωμένο;, έστω καί μέχρι 
θανάτου, κ α τα ντά  σχεδόν οχληρό;, προσέ
θηκε μ ε τ’ ειρωνεία;.

—  Κυρία, μ ή μ ’έμ πα ίζετε! . .  . Σ ά ; α γα 
πώ  . .  . 'Ω !  δέν αίσθάνεσθε' σά; αγαπώ  ! 
δέν θ’ ακούσω άπδ τοϋ σ τόματό; σα; τήν 
λέξιν τα ύ τη ν ! .  . . Δέν εχ_ετε καρδίαν . . , 
δέν αίσθάνεσθε π α ντά π α σ ιν ! . , .
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?0  άθλιος! αίσθημα ούνόμαζε τό νά εξύ
βριση τήν τιμήν τοΰ συζύγου τη ;.

—  Τί έστιν ερως άγνοεΐτε, εξακολού
θησε. Σ ά ; έξορκίζω εί; τό ονομα τοϋ υίοϋ 
σας, τόν όποιον κρατείτε τήν στιγμήν ταύ
την είς τάς άγκάλας σας' λάβετε οίκτον... 
έν ονόματί τοϋ μικροϋ τούτου αγγέλου, σας 
ικετεύω . .  .

—  Α! μά τήν αλήθειαν, κύριε κόμη, 
πολύ ωφέλιμο; θά μοί ήτο δ υιό; μου, εάν 
μετεχειρίζοντο τό ό'νομά του διά τήν ά τ ι— 
μωσιν τ ή ;  μητρό; του. Σάς βεβαιώ ομω ;, 
κύριε, οτι κακόν αρωγόν καί σύμμαχον 
έπεκαλέσθητε' δ ιότι ό υιό; μου, ό μικρός 
οΰτος άγγελ.ο;, ώ ; τόν άποκαλεΐτε, είναι 
τό  κυριώτερον τών καθ υμών δπλαιν μου.
Επρεπε νά γνωρίζετε, κύριε κόμη, ότι 

π ά ντε ; οί γονεί;, πάσα μήτηρ εχει άσπίόα 
ω ; τήν τοϋ Α ιαντο; ή καί εκείνη; μάλλον 
άδιαπέραστον τό δνομα τών τέκνων τη;" 
δ ιότι πρό πάντω ν οφείλει νά άφίνη εί; 
αύτά , εν ελλείψει άλλων αγαθών τούλάχι- 
στον ονομα άκηλίδωτον.

—  Ινυρία, ακούσατε- μέχρι τοΰδε δεν 
είχον καρδίαν, καί σεΐ; μοί τήν έχορηγή- 
σατε . . . ποτε δέν επαλλεν, ώ ; πάλλει 
τώ ρα . . .  ώ ! δότε μοι τήν χεΐρά σα;. . . 
ΠλεΈσται, πάμπολλοι γυναίκες με Αγάπη
σαν, ύπεκρίθην καί έγώ τόν ά γ α π ώ ν τ α ...  
ήπάτησα, Αλεξάνδρα μου, μέ εννοείτε! 
ήπάτησα . . . άλλ άρά γε  θά άρκέστ) ή βά
σανο; αυτη , δι ή ; τώρα τιμωρούμαι, νά 
μέ άπαλλάξγ) τών πολλών μου έγκλημά- 
τ£ον; Σ ά ; ά γα πώ , προσφιλή; μου κυρία, 
σάς ά γ α π ώ ! . .

—  Ω ! προτιμότερον θά ήτο,κύριε κόμη, 
νά έλέγετε τα ΰ τα  πρό; τόν πνευματικόν σα; 
ή πρό; έμέ. Σείς ιιάΐιστα οί 'Ρώσοι είσθε 
ή ευσέβεια ποοσωποπεποιημένη, υπέλαβεν 
ή κυρία Πέτκωφ τονίζουσά π ω ; τ ά :  τελευ
τα ία ; τα ύ τα ; λ.έξεις. Καί έπειτα  έστω, α ; 
σάς πις-εύσω πρό; ς-ιγμήν" τ ί ;  δμως με βέ
βαιοί οτι δεν θά προσενεχθήτεκαί πρό; έμέ, 
καθώ; καί πρόςτά ; ά λλ α ;. Ανθρωπο; άπαξ 
έξοκείλα; δυσκόλω; έπειτα  διορθοΰται . . .

—  Τό όρκίζομαι, κυρία, τό  δρκ ίζομα ι! 
οα; άγαπώ  είλικρινώ; ! άνέκραξεν δ κόμη; 
συλλαβών ελπίδα τινά  επ ιτυ χ ία ; εκ τών 
τελευταίων λόγων τ η ;  κυρία;.

[ Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν — Ε Τ Ο Σ  Α ' . ]

—  Πολύ βιάζεσθε, κύριε! νομίζω οτι δέν 
σά; είπον δτι σά; άγαπώ , άλλ’ άν πιστεύ- 
σο> πρό; στιγμήν είς τόν έρωτα το ϋ το ν . . .

—  Κυρία, πρέπει νά ησθε πολύ σκλη
ρά . .  . άνευ καρδία; . . . Μά τήν αλήθειαν 
οργίζομαι κάπως διά τήν συμπεριφοράν 
σα; τα ύ τη ν , υπέλαβεν δ κόμη; προσπαθών 
νά μειδιάση’ καθ’ δλον τό διάστημα τ ή ;  
συνομιλία; μ α ; έςακολουθεΐτε νά μέ όμι— 
λ*ήτε μετ ειρωνεία;.

—  Α ! πολύ αργά, φίλε μου, τό ένοή- 
σατε . . . Ημην ολίγον πληκτική  ενεκα 
τ ή ;  απουσία; τοϋ συζύγου μου καί όιεσκέ- 
δαζον μ ετά  τοΰ υίοϋ μου, δτε μοί ανήγ
γειλαν τήν ελευσίν σα;. Τή άλήθείο^, φίλε 
μου, έχάρην— βλέπετε άν σά; ά γα π ώ — διό
τ ι ήμην βεβαία οτι θά διεσκέδαζον μέ τ ά ; 
ενδείξεις τοϋ έρωτο; καί τή ; άφοσιώσεώ; 
σα; . . .

Ό  κόμης άνεπήδησεν έκ τ ή ; θέσεώ; του 
άκούσας τούς λόγους τούτους. Ή γνόει τ ί  
νά άπαντήσνι.

—  Ε ίμαι ώραΐος, είπεν έπ ί τέλους θέ- 
λων ν’ άποβάλτ μέρος τής πιεζούση; αύτόν 
στενοχώ ρια;, κολακεύομαι πιστεύων δτι 
είμαι τοιοΰτο;" τό γνωρίζω πρό; τούτοις έκ 
τών κατακτήσεών μου . . . Οπου προσέβα
λαν, κυρία, δέν άπέτυχον, καί απορώ πώ ς...

ΐδετε πόσον γελοΐον καθίστησιν ενίοτε 
τόν άνθρο>πον τό άλογον πάθος.

—  Ν αί’ τό  δμολογώ, κύριε κόμη, ύπέ- 
λαβεν ή κυρία Πέτκωφ, τό δμολογώ, είσθε 
ώ ία ιό τα το ;' άλλ έχετέ τ ι  ένίοτε έν τώ  
βλέμμ ατί σας, δπερ άν έβλεπον αί κ α τα - 
κτηθεϊσαι, ώς τόπαρετήοησα έγώ , πιστεύω 
δτι αί κατακτήσει; έκεΐναι θ ά π ετύ γχα - 
νον... Αλλά τ ί νά γείνη,... Σεΐ; οί Ρώσοι 
α γα π ά τε  τ ά ;  κατακτήσεις' μάρτυ; ή μέση 
’Ασία . . . Τ ί; οιδε τ ί ήλθετε καί έόώ να 
πράξετε . . . ’Αλλ’ ά ; έπανέλθωμεν ε ί; τό 
περί ώ οαιότητο; κεφάλαιον. Εν τώ  χορώ 
τοϋ ήγεμόνο; Κούζα, τό δμολογώ , ένώ οί 
άλλοι σά; έθαύμαζον, έγώ έρρίγουν υπό 
φρίκη;' τοΰτο δέ οφείλεται εί; το βλέμμα 
σ α ; . . .

—  Κυρία ! κυρία ! άνέκραξεν δ κόμη;' 
έάν έγνωρίζετε οποίον πϋρ καίει έόώ, έν 
τή  καρδία μου, δέν θά μοί ώ μιλεϊτε ουτο>...

ΓΗ κυρία Πέτκωφ έσκέφθη πρό: στιγμήν'
31
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—  Ούτε ή ειρωνεία καταβάλλει τον 
δαίμονα τοϋτον, είπε καθ έαυτήν' άλλ άς 
ΰπομείνω μέχρι τή ς  έλεύσεως τοϋ συζύ
γου μου. Ηδη άς προσπαθήσω νά τω  διε
γείρω την Φιλοτιμίαν.

Ισως τ ις  ένταϋθα έροίτήση, πώς η κυ
ρία Πέτκωφ είχε τήν διάθεσιν νά πα ίζη  
σχεδόν μετά  τοΰ κόμητος’ δ ια τί δεν με- 
τεχειρ ίζετο  άλλον τινά  τρόπον, τόν τής 
αποβολή; παραδείγματος χάριν. Εί'πομεν 
ανωτέρω δτι δεν έπραξε τοΰτο φοβηθεΐσα 
μή δ κόμη;, δστις ήτο άνθρωπο; δυνάμε- 
νο; νά μετέλθη τά  π ά ντα , έκθέση τό 
πράγμα  άλλω ; ε ί; τόν σύζυγόν τ η ; ' πρό; 
δε τούτο ι; ένόμιζεν δτι θά κατορθώση νά 
πείση αύτόν ή ίδ ια , ώστε άνευ θορύβου 
και τα ρ α χή ; ο κόμη; νά παραιτηθη, χω ρι; 
μάλ ισ τα  ό λίαν άγαθός και εύπιστος σύ
ζυγός της νά μάθη τ ι  τώ ν συμβαινόντων" 
επειδή έφοβεΈτο μή και ούτω διεγερθώσιν 
ΰπόνοιαι παρά τώ  συζύγο) τ η ; ' δ ιότι ουδέ
ποτε βεβαίω; ο κύριος Πέτκοιφ θά έπ ί- 
στευεν οτι ό χαρακτήρ τοΰ κόμητος ήτο 
τοιοΰτος.

—  Ιδού πόσον κακόν είναι νά εχη τ ις  
σύζυγον άπειρόκακον ή , άν θέλετε ευήθη.

Τάς σκέψεις ταύτας εκαμε καί ή κυρία 
ΓΙέτκωφ.

—  Ε π ειτα , κύριε κόμη, υμεΐ; εισθε 
άνθρωπος εύγενή;,προσέθηκεν έξακολουθοΰ- 
οχ τήν μ ετ  αύτοΰ συνομιλίαν, γνωρίζετε 
τ ί  έστι καθήκον . . . Λάβετε τήν θέσιν μου 
καί κρίνατε . . . Τί προτείνετε εί; έμέ; Νά 
προδώσω τήν τιμήν τοΰ συζύγου μου' δπερ 
ουδέποτε θά πράξω, ουδέποτε! Εγώ νο
μίζω  δτι δεν υπάρχει ποινή ικανή πρό; 
τιμωρίαν ενόχου συζύγου . . .

Ηδη δ κόμης έμειόίασεν, άλλ έν τώ  
μ ε ιί ιχ μ α τ ι εκείνοι υπήρχέ τ ι άπαίσιον.

—  Κυρία, υπέλαβε πάντοτε μειδιών, 
σά; είπον καί προηγούμενοι; αί κ α τα κ τή 
σει; μου είναι άπειροι" δεν υπάρχει γυνή 
έν Πετρουπόλει μή χαρίσασά μοι μειδίαμα 
και Ιρωτα . . .  Η π ίστις σας, ή πρός τόν 
σύζυγόν σας άφοσίοισις είναι τω όντι μονα
δική ! έάν εγνώριζον δ τ ι ή φωνή μου θά 
έφθανε μέχρι τής ακοής άπασών τώ ν έπί 
τής γης γυναικών, θά προέβαλον είς αύτάς 
ώς παράδειγμα υμάς' τ ιμ ιό τη ς ακλόνητος,

ώς βράχος, καί άξια θαυμασμοΰ. . . κύπτο) 
ένώπιον αύτής τόν αύχένα . .  . Πολλά έδι- 
δάχθην έκ τοΰ μαθήματος τούτου. ’Εάν 
άπασαι αί γυναΐκε; ήσαν ώ ; υμεΐ;, ό κό
σμος σύμπας θά εύρίσκετο είς τό ζενίθ τής 
ευδαιμονίας. ’’Ρίψατε είς λήθην τό άπεγνω - 
σμένον τοΰτο διάβημά μ ο υ ... αναχωρώ .. 
τ ιμ ά τε  με διά τής ύπολήψεώς σας. fH με- 
γίστη  χάρις ·?,ν δύνασθε καί τήν δποίαν 
απα ιτώ  νά μοί κάμητε είναι νά μοί επ ιτρέ
πετε νά σας έπ ισκέπτω μαι ένίοτε ώς φίλος. 
Ε’ίπετε , δχι ! . . .  καί δεν θά με ίδετε πλέον 
έν τή  οικία σας . . . Ζητώ συγγνώμην, κυ
ρία, διά τόν άφρονα τοϋτον έρωτα . . .  ΊΓ* 
για ίνοιτε, προσέθηκε καί άνεχώρησε.

—  Δόξα σοί δ Θεός! είπεν ή κυρία Πέτ- 
κοχρ στενάξασα έκ βάθους καρδίας, ώς εί 
άφηρεΐτο έκ τοΰ στήθους αυτής υπερμέγε- 
θες βάρος' άπήλθεν έπί τέλους δ δαίμο>ν 
ούτος. Πόσον καλά εκαρ.α κρατήσασα τήν 
οργήν μου . .  . Ά λ λ ά  δ ια τ ί τόσον ευκόλως 
νά υποχώρηση,ένώ ήτο παράφρων, μ α ν ιώ 
δη ς; . . . άρά γε , διότι συνησθάνθη τό  ά - 
τοπον τής πράξεώς του;... άρά γε , δ ιότι...

Δεν ήδυνήθη νά τελειώση τήν οκέψιν 
της ' έρρίγησεν υπό φρίκης. Καί είχεν έν 
μέρει δίκαιον.

Ανδρες, οιος δ κόμης, δυσκόλως υπο- 
χωροΰσιν.

ν τ '

Τήν 31 δεκεμβρίου άνθρωπός τις καλώ ; 
περιτετυλιγμένος έντός χειμερινοΰ μαν- 
δύου, ώπλισμένος διά δικάνου λαμ πρά; 
κατασκευής, πολυκρότου έπαργύρου καί 
ακολουθούμενος υπό όύο κυνών περιήρχετο 
τήν περί τό Καζανλίκιον μικράν πεδιάόα 
περισκοπών τά  πέριξ. Ε ί; πά ντα  τριγμόν 
δένδρων άνεσκίρτα.

Οσα τών πτηνών έλάμβανον τήν α τυ 
χίαν νά διέρχωνται πλησίον του έόοκίμα- 
ζον τήν ήδύτητα  τώ ν σφαιριδίων του. Εάν 
8μο>; τήν στιγμήν έκείνην διήοχετό τ ι ;  
καί έβλεπεν αύτόν, θά παρετήρει δτ ι πάν
τοτε τήν αύτήν κάνναν έπλήρου καί έκε- 
νου, τήν 6 άλλην άφινεν άθικτον. Δυο
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ώρα>. είχαν παρέλθει ουτω καί δ άνθρωπος 
εκείνος, μολονότι τό ψΰχο; ήτο δριμύτα- 
τον καί ή χιών επ ιπ τε  πυκνοτάτη , έξη- 
κολούθει περιερχόμενο;. Επί τέλους"

—  Μά τ ί διάβολο! έψιθύρισεν εντός τών 
οδόντων του, οΐτινες ήρξαντο κροτοϋντες 
ενεκα τοΰ ψύχους, έπάγωσα εδώ καί δ ά 
θλιος αύτός δέν φαίνεται . . .  Αϊ ! άς θεο- 
μανθώ δλίγον, προσέθηκε καί έξαγαγών έκ 
τοΰ θυλακίου τοΰ έπενδύτου αύτοΰ άγγεΐον 
πλήρες ρουμίου επιεν. Αφοΰ δέ έπί ήμίσειαν 
σχεδόν ώραν περιήλθε, χωρίς δ υπ’ αύτοΰ 
περιμενόμενος νά φανίι, ή δέ ημέρα ήρχισε 
νά κλιν/ι πρός τό  τέλος"

—  Καθώς φαίνετα ι, εψιθύρισε μ ε τ ’ αδη
μονίας, δέν υπάρχει ελπίς . . .  ας αναχω 
ρήσω' καί φωνήσας τούς δύο κύνας έλαβε 
τήν πρός τήν κωμόπολιν άγουσαν.

Τήν πρωίαν τής έπιούση;, \ ϊανουαρίου 
1864·, δ αύτός άνθροιπος περιέμενεν εϊς τό 
αύτό μέρος, άλλά προσέχουν πά ντοτε νά 
μή άπομακρύνεται πολύ άπό τίνος δένδρου 
κειμένου έκεΐ που πλησίον. Μετά τινα  
χρόνον διέκρινε τάς σκιάς δύο ιππέω ν' λέ- 
γομεν δέ σκιάς, δ ιότι, ώς έπ ιπτεν ή χ ιώ ν, 
ήτο  άδύνατον νά βλέπη τ ις  καθαρώς.

—  Οΰτος ε ίν α ι! εψιθύρισεν ο κυνηγός 
καί εδραμεν δπως κρυβή δπισθεν τοΰ κορ- 
μοΰ τοΰ παρακειμένου δένδρου.

—  Α! πολύ εύγενήςείναι δ κύριος, προ
σέθηκε' δ ιότι σήμερον, καθώς βλέπω, δέν 
μέ ήνάγκασε νά περιμένω μάτην ολόκλη
ρον σχεδόν τήν ημέραν ώς χθές.

Ταΰτα εϊπών άνύψωσε τούς οφθαλμούς 
πρός . . . τίνα  ; Τόν ούρανόν; ούχ ί! διότι 
άνθρωπος τοιοΰτος μέλλων νά δολοφονήσ·/;, 
δέν τολμόί νά προσίδϊ) τήν κατοικίαν τοΰ 
Θεοΰ . . . Αλλά μή ήτο τόσω άθλιος, ώστε 
νά τολμήσ·/] ν άποτείνη ικεσίαν πρός Αύτόν, 
καθ ην στιγμήν θά διέπραττεν έγκλημα , 
κακούργημα . . . δέν έφοβεΐτο τήν τιμωρίαν 
Του; Δέν έφοβεΐτο μή ο Θεός, βν ύβριζε διά 
τής παρακλήσεώς του τόν ήφάνιζε; . . . 
Τήν έρώτησιν ταύτην μηδείς τών άναγνω- 
στών άς άποτείνν) πρός εαυτόν. Ανά μέσον 
τοΰ συρίζοντος βορρά καί τής πιπτούσης 
χιόνος φωνή τ ις  έψιθύρισε'

—  Προχώρησον, προχώρησον άφόβως, 
άθλιε! δ σκοπός τ ή ; άποστολής σου δεν

έξεπληρώθη εϊσέτι. Περάτωσον τήν πορείαν 
σου, άλλά μή λησμονεί τήν περιμένουσάν 
σε τ ιμ ω ρ ία ν ! . .  .

Ο βορράς επνεε μεθ όλης τής δυνάμεως 
καί ορμής αύτοΰ περιστρέφων τήν χιόνα. 
Οί δέ δύο ιππείς έξηκολούθουν τήν οδόν 
τω ν, χωρίς παντάπασ ι νά ίδωσι τόν ένε- 
δρεύοντα άνθροιπον, οστις τήν στιγμήν ε
κείνην έσκόπευε κατά  τοΰ ενός έξ αύτών.

Μετ ού πολύ έφθασαν πρό τοΰ δέν
δρου . . . κρότος πυροβόλου ήκούσθη καί δ 
προπορευόμενος κύριος κατέπεσεν έκ τοΰ 
ίππου  ό'στις αισθανόμενος ήδη εαυτόν έλεύ- 
θερον ήρξατο τρέχων μεθ δρμής άνά τό  
πεδίον. Ό  άκολουθών υπηρέτης άφωσιωμέ- 
νος είς τόν κύριον αύτοΰ μέχρι θανάτου έρ- 
ρίφθη πάραυτα εκ τοΰ ίππου , χωρίς νά 
σκεφθή ότι δ φονεύσας τόν κύριον ήδύνατο 
νά φονεύσϊ) καί αύτόν, χωρίς νά ίδη οτι τό 
όπλον τοΰ παραμονεύοντος διευθύνετο ήδη 
καί κα τ αύτοΰ.

—  Σύζυγέ μου! . .  . τέκνα μ ο υ ! . . .  έ- 
ψιθύρισεν δ κύριος στενάζων καί κΰμα α ί
ματος έξήλθεν έκ τοΰ σ τόματό ; του, σύ- 
ναμα δέ καί ή ψυχή- . · ·

Δεύτερο; κρότο; άντήχησε καί δ εύγνώ· 
μων υπηρέτη; κατέπεσεν έπί τοΰ π τώ μ α -  
το ; τοΰ κυρίου του . . . .  Ο ίπ π ο ; αύτοΰ 
τρομάξα; ήρξατο άναπηδών καί παρασύ- 
ρων τόν υπηρέτην, ουτινο; ή χείρ ήτο περι
πεπλεγμένη μεταξύ τών ηνίων. Τρίτον πυρο- 
βόλημα ήκούσθη καί δ ίπ π ο ; περιστραφείς, 
ώ ; μανιώ δη;, καί κ α τα πα τή σ α ; τόν υπη
ρέτην κατέπεσε.

Πάραυτα δ κακούργο; έξήλθε τή ; κρύ
π τ η ; του έχο)ν τό πρόσωπον άκτινοβόλον 
έκ τ ή ;  χαρά ;.

—  Ωραΐον γεΰμα διά τού; λύκου;, είπε 
μειδιών σατανικώ ;. Ε ίτα ,

—  Εχω  σύζυγον, προσέθηκε μυκτηρί- 
ζ&)ν τόν φονευθέντα, δέν δύναμαι νά τόν 
προδώσω . . . .  ’Α λλ’ ήδη, κυρία, ανέκραξε 
στραφεί; πρό; τήν κωμόπολιν, ήδη δ σύζυ- 
j o ;  σα; δδοιπορεΐ διά τόν άλλον κόσμον . . .  
’Ερχομαι, προσέθηκεν, έρχομαι! άλλοίμο- 
νον άν άντιστή;.

Καί έλαβε τήν προ; τό  Καζανλίκιον ά 
γουσαν.
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τ'.
Ο κόμης άναχωρήσας έκ τής οικίας τοΰ 

κυρίου Πέτκωφ, ώ ; εν τω  δευτέρω κεφα- 
λαίω  τής παρούσης «Κηγήσεως ειπομεν, και 
έπανελθών είς τήν οικίαν του είσήλθεν είς 
τό δοιμάτιόν του παραγγείλας τω  υπηρέτη 
νά [/.ή έπιτρέψη είς ούδένα τήν είσοδον.

—  Αΐ! τέλος πάντο:>ν, είπε μετά  τήν έ
ξοδον του υπηρέτου ύψών μετά  σατανικής 
άλαζονίας τήν κεφαλήν, τέλος πάντων £ν 
κώλυμα ήρθη εκ τοΰ μέσου. Τόν σύζυγόν 
της τόν εψαγον οί λύκοι, προσέΟηκε μειδιών 
οιά τοΰ ίδιάζοντος είς αύτόν μειδιάματος. 
Αί τρεις ήμέοαι θά παρέλθίοσι ταχέω ς.

Ενθυμείται βεβαίως ό άναγνώστης δτι 
ό κόμης άναχωρών έζήτησε τήν άδειαν 
παρά τής κυρίας Πέτκωφ οποις μετά  τρεις 
ημέρας τήν έπισκεφθή.

—  Θά ζητήσω τήν χεΐρά της, καί π ι-  
στεύο) δ τ ι δεν θά μοι τήν άρνηθή' τ ί θά 
κάμη εδώ, έν τώ  χωρίω, μόνη, αυτη ήτις 
είναι συνειθισμενη νά ζή έν κοινο^νία ύψη- 
λνοτέρα . . . Θά τη  παοαστήσω τά  αγαθά, 
ών θ άπολαμβάνη μ ε τ ’ έμοΰ, θά τη  παρα
στήσω τά ς  ήδονάς και τέρψεις τής αυλής, 
θά τή  ε’ιπ ω . . . .  θά τή  ύποσχεθώ τά  πάν
τα  . . .  . Ε πειτα  δέν είναι μικρόν νά γείνη 
κόμησσα ΐβανόφσκη γυνή άπλοΰ έμπορί- 
σκου, καί αί γυναίκες είναι πάντοτε κενό
δοξοι καί πλήρεις φιλοδοξίας . . .  Θά τήν 
λάβω σύζυγόν μου, προσέθηκε μετ ειρω- 
νίας' καί μετά  μικράν σιωπήν, Χ ά ! χ ά !  
χά .! παρεφρόνησα! . . . Αρκεί νά πεισθη 
είς τοΰτο" άφοΰ δέ δ κόμης ΐβανόφσκης 
απολαύσει τής θείας ταύτης ώραιότητος, 
άφοΰ έπί τινα  χρόνον σφίγξη αυτήν περι- 
παθώς είς τά ς άγκάλας του, άφοΰ δοκι- 
μάση δσας ήδονάς δύναταί τις νά ευοη είς 
άγγελον τόσω ώραΐον, άφοΰ έντρυφήση είς 
τά  θέλγητρα τής καλλονής ταύτης π άντα , 
άφοΰ . . . τό τε  νύκτα τινά καταλείπει τό 
Καζανλίκιον και κατευθύνεται είς ’Αδρια- 
νούπολιν ΐνα έκτελέση τά ς δ ια τα γά ς τοΰ 
Αυτοκράτορός του . . . Εάν δμως, προσέ
θηκε συσπών τάς οφρΰς, έάν δμως δέν π ε ι' 
σθή, ώ ! τό τε  . . . καί κρότος ήκούσθη είς 
τήν θύραν τοΰ δωματίου.

—  Ποιος είναι πάλιν ! άνέκραξεν.

—  ’Ε γώ , κύριε, εΤπεν έξωθεν δ οίκέτης.
—  Εΐσελθε.
—— Μολονότι έγνώριζον, είπεν δ υπηρέ

της μετά  συστολής, δτι θά παραβώ τήν 
ό ια ΐα γή ν  σας διαταράττω ν τήν ησυχίαν 
σας, έτόλμησα δμως νά κάμω τοΰτο’ διότι 
περί τοΰ προσώπου τό δποϊον περιμένει 
εξω . . .  ούδεμίαν εχο) δ ιαταγήν ή μάλλον 
γνωρίζω . . . δτι δ κύριος κόμης. . .

—  ΙΙοΐος είναι; ήρώτησεν δ Ρώσος άπο- 
τόμως.

—  Η Μαρία, ή θαλαμηπόλος τής . . .
—  Είπε εις αύτήν οτι δέν £^ω καιρόν 

τώρα . . .  Α ! περίμενε, περίμενε ! προσέ
θηκεν αποτεινόμενος πρός τόν υπηρέτην 
έτοιμαζόμενον νά έξέλθη, είσάγαγέ την. 
Οποίαν ανοησίαν ολίγον έλειψε νά π ρ ά ςω ! 

έψιθύρισε, τοΰ υπηρέτου έξελθόντος. Ε λη- 
σμόνησα καθ δλοκληρίαν δτι εχω άνάγ- 
κην τοΰ κορασιού τούτου . . . έπ ε ιτα  είναι 
τόσω ώραΐον. . .  καί τελευταίον διαφθείρων 
μίαν αθωότητα έκδικοΰμαι κατά  τής άρε- 
τής, οίον δήποτε ονομα καί άν φέρη αυτη ' 
εΐτε κυρία Πέτκωφ ονομάζεται, εΐτε . . . 
άδιάφορον, έγώ έκδικοΰμαι. Αλλά τ ίε ίπ ο ν ; 
Άρετή\ καί τ ί  είναι α υ τη ; Ακούεις έκεΐ 
άρετή! τ ίς  οίδε τίνος μωροΰ έπινόημα εί
ναι. Τίς οίδε τίνος δειλοΰ έφεύρεσις είναι, 
δστις φοβούμενος νά πρά ττη  τό κακόν, 
ώς τό ώνόμασαν οί άνθρωποι, μή θέλων
δέ άφ’ ετέρου νά υφ ίσταται τοιοΰτον
έφεΰρε τό μορμολύκειον τοΰτο νομίζων 
δτι θά δυνηθη νά έμποδίση καί τους
άλλους άπό τό  νά πράττω σι καί νά ζώσι 
κα τά  βούλησιν' άλλά τά  μορμολύκεια έγέ- 
νοντο διά τά  πα ιδ ία ... Αρετή! ανοησία... 
Φ άγε, π ιε, διασκέδασον, απόλαυσαν, ιδού 
ή αρετή, ίδου ή άκρα ευδαιμονία... Αύριον 
αποθνήσκω καί τό τε  ταΰτα  πά ντα  αφανί
ζο ντα ι. . . Ενόσο> ζώ λοιπόν, άς προσφέρω 
δσας δύναμαι ήδονάς είς τό  σαρκίον μου 
τοΰτο, τό όποιον αύριον θ άπολέσω . . . 
Αΐ! πόσον σέ οίκτείρω, φ ιλτά τη  κυρία
Πέτκωφ, διά τάς το ιαύτας σου αντισ τά 
σεις. . . Αλλά συ είσαι ενάρετος, σύζυγος 
τιιιία, πιστή . . .  α ΐ β λ ά ξ ! Εχεις πρό το- 
σούτου χρόνου ενώπιον σου άνόρα ώραΐον, 
ευπατρίδην ίκετεύοντά σε . . . καί σύ α 
πορρίπτεις τάς παρακλήσεις του. Δ ιατί ;
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διότι είσαι σύζυγος ενάρετος! διότι δέν 
θέλεις νά παραβης τά  συζυγικά σου καθή
κοντα.! δ ιότι θέλεις νά φυλάς Γ,ς τήν τιμήν 
σου! . . . Α ρετή! έξηκολούθησεν 5 'Ρώσος 
κόμης, εΐτε υπάρχεις, είτε ό'χι, άδιάφορον’ 
άλλ αν ύπάρχης σε προκαλώ . . . Ισο 
δμ&ίς βέβαια ότι θά υποχώρησης' δ ιότι ή 
γυνή αυτη τήν οποίαν έπεθύμησα θά παρα- 
δοθη εις έμέ ! καί τείνας την πυγμήν, ώς 
ει αυτη ·$ν προοκάλει ήτο παρούσα, άνέ- 
κραςεν, ακούεις! θά παραδοθή είς έ μ έ ! . . .

Τοσαύτη ύπερηφανία, τοσαύτη έπαρ- 
giς, τοσαύτη άλαζονεία ύπήοχεν έπί τοϋ 
κόμητος λέγοντος τα ϋ τ* , όση δέν ύπήοχεν 
έπί τοϋ Σ ατάν, οτε ήθέλησε νά στήση τόν 
θρόνον του υπεράνοι τοϋ 'Υψίστου. . . ’Εάν 
εβλεπέ τ ις  αυτόν τήν στιγμήν έκείνην, θά 
ενόμιζεν οτι εχει ένώπιον του τόν Βελιάο, 
τόν αποστάτην άγγελον !

Μόλις ό κόμης έτελείωσε τούς λόγους 
του αυτούς, καί ή θύρα έκρούσθη έκ νέου.

—  Εμπρός ! είπεν ό 'Ρώσος άπό της 
σατανικές μορφής τοϋ όποιου είχεν έξα- 
λειφθη παν ϊχνος της προτέρας αύτοϋ κα
κ ίας, καί ή θαλαμηπόλος εισηλθεν.

—  Ω! Μαρία μου, ήλθες! άνέκραξενυ- 
ποκρινόμενος τόν έρωτομανή. "Ελα είς τάς 
άγκάλας μου, ελα . . .

—  Ευχαριστώ , ευχαριστώ , κύριε, έψέλ- 
λισεν ή άτυχής νεάνις. Πόσον είσθε καλός, 
κύριε . . .  με ά γ α π α τ ε ,π ά ν τ ο τ ε . . . ά ! έγώ 
δέν γνωρίζετε πόσον σάς άγαπώ  . . . ΤΝίο- 
μίζω  ότι, αν δέν σάς ΐδω  μίαν μόνον ημέ
ραν, θά άποθάνω . . . μέ α γα π ά τε  καί σείς; 
αϊ, δέν είναι άληθές ; . . .

Αθώα κόρη! έάν είχες τήν μικράν τα ύ 
την δ ιορατικότητα , νά παρατηρήσης μεθ’ 
όπόσης ψυχρότητας ό άνθρωπος εκείνος 
σοί έξέφραζε τήν αγάπην του, θά κατενόεις 
τό πάν, ήθελες φρίξει καί ήθελες σ τα μ α 
τήσει . . .

—  Καί έρωτας, κόρη μου; ύπέλαβεν δ 
κόμης. ’Εάν δέν σέ ήγάπω ν, θά ησο τώρα 
είς τό  δω μάτιόν μου;

—  Ναί είμαι, άλλά ποιος ήςεύρει, άν 
Η-έ δέχεσθε μόνον . . . καί ή άθώα νεάνις 
Εοάκουσε.

—  Μή κλαίης, άγγελέ μου, ύπέλαβεν 
ο κ ό μ η ς ,  μ ή  κλαίης' καί ήρπασεν αυτήν

εις τάς άγκάλας του, δπως δήθεν άπομάξη 
τά  όάκρυά της.

—  Ιδού δ ι’ αυτό, έψέλλασεν η νεάνις 
πνιγομένη υπό λυγμών καί συμπληροϋσα τήν 
υπό τοϋ κόμητος όιακοπεισαν φράσιν τ η : .

—  Αμφιβάλλεις, Μαρία, περί τής άγά- 
πης μ ο υ ; ήρώτησεν δ Ρώσος καταφιλώ ν 
τάς ροδόχρους τής νεάνιδος παρειάς.

—  Α ! οχι* συγχωρήσατέ μοι, κύριε....
Ο ταν μέ κρατήτε ούτως, έψέλλισεν, α ί-

σθανομαι . . . δεν ήμπορώ νά ε’ίποι τ ί ' σάς 
ά γα πώ , αγα πη τέ μου κύριε, σάς άγαπώ ...

—  Καί έγώ , Μαρία μου, καί έγώ ! . .  .
—  Τώρα, σάς παρακαλώ , άφήσατέ με 

να άναχωρήσω, υπέλαβεν ή νεάνις. Φ αν- 
τασθήτε είς ποίαν κατάστασιν άφήκα τήν 
οικίαν" τήν κυρίαν μου οδυρομένην διά τόν 
θάνατον τοϋ συζύγου της, τά  πά ντα  άνω 
κάτω  . . . Φ αντασθήτε πόσον σάς ά γ α π ώ ! 
μόλις κατώρθωσα νά ευρω στιγμήν κ α τά λ 
ληλον, καί πάραυτα εδραμον διά νά σας 
ΐδω . Εάν μέ ζητήση τις  τήν στιγμήν τα ύ 
την, τ ί θά ειπω ; Είς τοιαύτην περίστασιν 
νά έξέλθω άπό τήν οικίαν ! . . .

Καί ή νεαρά κόρη τα ϋ τα  είποϋσα ήτοι- 
μάσθη ν άπέλθη.

—  Μή φεύγης άκόμη, άγγελέ μου' κά- 
θησε ολίγον άκόμη,σέ παρακαλώ,ύπέλαβεν 
δ κόμης κρατήσας αύτήν έκ τής έσθήτος.

—  Ω ! κύριε, αφήσατε μ ε ! ίκέτευεν ή 
νεάνις εχουσα τού; οφθαλμούς πλήρεις δα- 
κρύων.

—  Ελα έδώ, φίλη μου. . . ελα έδώ. . . 
έλεγεν δ Ρώσος μετά  φωνής ύποτρεαούσης.

Οι οφθαλμοί του έςηκόντιζον φλόγας 
πάθους καί άσελγείας !

—  Α ! μή , μή, κύριε ! εκραζεν ή νεά
νις έχουοα συνηνωμένας τά ς  χείρας, σάς 
ικετεύω ! . . .

—  Μή φεύγης, άγγελέ μου' ώ ! μή σέ 
παρακαλώ !

-— Α χ! θά φω νάςω ! άφήσατέ με, κύ
ριε, δεν είναι. . .

Ά λ λ  δ Ρώσος δστις ήτο ικανός νά λα μ - 
βάνη μεταμορφώσεις καί τοϋ Προιτέως 
αύτοϋ πλείονας-

—  Πολύ καλά, φύγε! άνέκραξεν, ενώ 
έπί τής μορφής του έφαίνετο διατρέχον 
νέφος δυσαρεσκείας.
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—  Μή θυμόνετε, φίλε μου, ύπέλαβεν ή 
ά τυ χες  νεανις' πάντοτε δέν υπακούω είς 
τά ς  δ ιαταγάς σας ; δέν είμαι πρόθυμος είς 
την  εκτέλεσήν αύτών ; τώρα δμως, καθώς 
σας είπον, δέν δύναμαι νά μείνω περισσό
τερον . . .  Διατηρείτε άκόμη τήν οργήν σας; 
Ε ίπέτε  μ ο ι . . .

—  Εγώ ! οχ ι, κόρη μου, δ χ ι, άπήντησεν 
ο κόμης δστις έφαίνετο ολίγον κατ δλίγον 
πραϋνόμενος. Δέν δύναμαι νά σε κρατήσω 
πλέον' πήγαινε.

—  Αλλ ιδού μέ όμιλεΐτε άκόμη μέ 
δυσαρέσκειαν . .  .

—  Εγώ ! οταν σοί λέγω ο χ ι !
—  Μειδιάσατε λοιπον δλίγον . . .
—  Αφοϋ το θέλεις, έστω ! είπεν δ κό

μης μειδιών.
—  Αΐ ! τώ ρα φεύγω ευχαριστημένη.
—  Πριν φύγνις δμως, θά σέ πα ρα ζα 

λίσω  νά μοί κάμης μίαν χάριν' μοί το  υπό
σχεσαι^;

—  Ω ! λέγετε μόνον.
—  Δ ιατί έπαυσες τοΰ νά μοί φέοιρς τον 

υιόν της κυρίας σου ;
—  Νά ήσθε βέβαιος δ τ ι δέν το  κάμνω

' ϊ  ’ ’ >εζ επίτηδες.
—  Αφοϋ έχει ούτως, αύριον, οταν ελ- 

θ$ς, νά τδν φέρν;ς μαζή σου.
—  Δ ιατί ;

(Ε π ε τ ιι  to  τέλος) Λ. Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΓΛΟΣ

Κ Α Τ Α Δ ΙΚ Ο Υ  Α Θ Ω Ο ΤΗ Σ

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

I

Τδν σεπτέμβριον τοϋ 1 8 2 8 , περί τήν 
δευτέραν μετά τδ μεσονύκτιον, αί έξοχικαί 
οικίαι αί κα τά  μήκος της Καρόννης καί 
μεταξύ της Ρεόλλης καί τοϋ Καδιλιάκ κεί- 
μεναι, ήσαν βεβυθισμέναι είς τήν ησυχίαν 
εκείνην $ν άγνοεΐ δ ύπνος τώ ν πόλεων, καί 
ξιαρκούσης τή ς δποίας, κ α τά  τήν έκφρα- 
σιν τοϋ Δελίλ, δέν βλέπει τις είμή τήν σκο- 
τίαν καί δέν άκούει άλλο είμή τήν σιωπήν.

Μεμονωμένο ν τ ι  περίπτερον έν μέσω κήπου 
μετρίας έκτάσεως έφαίνετο έξαιρούμενον 
τής γενικής ησυχίας. Είς τήν άνατολικήν 
γωνίαν τής οικοδομής εκείνης, παράθυρόν 
τ ι  τοϋ πρώτου ορόφου άφινε νά διέρχετα ι 
λάμψις τοσοΰτον άμυδρά ώστε, ευρισκόμε
νός τ ις  δλίγον άπωτέρω, έπρεπε νά παρα
τηρήσω προσεκτικώς δπως βεβαιωθ^ περί 
τής ύπαρξεώςτης. Περίεργός τ ις , έάνκατώρ- 
θωνε νά άναβ?) τδν το ίχον, νά άναρριχηθνι 
κατόπιν μέχρι τοϋ εξώστου τοϋ παραθύρου 
εκείνου καί νά μείνη έκεΐ αίωρημένο;, θά 
άντήμειβεν άρκούντως τδν κόπον του διά 
τής παρουσιαζομένης είς τήν περιέργειάν 
του μυστηριώδους είκόνος. Διά τής ρωγμής 
τώ ν έκ κυανής μετάξης δύο πα ρα πετα 
σμάτων, δ δφθαλμδς ήδύνατο ·»ά διί'δγ] τδ  
έσωτερικδν υπνοδωματίου διεσκευασμένου 
μετά  κομψότητος καί ήδέως φωτιζομένου 
υπο λυχνίας. Επί κλίνης είς τδ βάθος ευ- 
ρισκομένης, γυνή τ ις , είς τδ  άνθος τής 
ηλικίας καί τής καλλονής, έκοιμάτο ύπνον 
τοϋ δποίου ή πυρετώδης ταραχή  έπρόδιδε 
συγκίνησιν έκ τών επιμόνων εκείνων α ΐτ ι-  
νες ούδ’ έπ ί στιγμήν διακόπτουσι τδν 
στιγμ ια ΐον λήθαργον τοϋ αίσθάνεσθαι καί 
τοϋ σκέπτεσθαι. Πλησίον αυτής, άνθρωπός 
τ ις  ώχρομέτωπος καί έρρυτιδωμένος υπο 
γήρατος, ήγρύπνει άκίνητος καί άφωνος. 
Τήν κεφαλήν Ιχω ν κεκλιμένην έπί τοϋ 
προσκεφαλαίου, άναστέλλων τήν αναπνοήν 
του καί συνέχων διά τής χειρδς τούς π α λ 
μούς τής καρδίας του, κατεσκόπευε μετ ά - 
παισίας απληστίας τούς άσυναρτήτους λό
γους τούς δποίους οδυνηρόν ονειρον άπέσπα 
άπδ τά  χείλη  τή ς νεαρας γυναικός.

—  Τδ ονομά του! δέν θά προφέρω τδ  
ονομά του! είπε καθ έαυτδν μετά  ματα ίαν 
προσδοκίαν καί περ’.φέρων βλέμμα έν τ φ  
δποίω έξήστραπτεν άνίσχυρος λύσσα.

—  Αρθοϋρε, έψιθύρισεν εκείνη, ώς έάν 
μοιραία δύναμις έθραυσεν αίφνιδίως τήν 
τελευταίαν σφραγίδα τήν  προστατεύουσαν 
άκόμη μυστικόν ήμιαποκαλυφθέν έκ τώ ν 
εκμυστηρεύσεων τοϋ υπνου.

—  Αρθούρος, επανέλαβεν δ γέρων δρ- 
θούμενος άποτόμως ώς έάν τδ  δνομα εκείνο 
ήτο έγχειρίδιον έτοιμον νά διαπεράσν] τδ 
στήθος του. — ’Αρθοϋρος Δωβιάν! καί ήρ-
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νούμην νά το  πιστεύσω. ’Αρθούρος! ’'Ω, 
πόσον ελεεινός τυφλός ή μ η ν !

’Α πέμαξε διά σπασμωδικοΰ κινήματος 
τον ύγραίνοντα το πελιδνόν του μέτωπον 
ίδρώ-ta, και κύπτων επί της κλίνης εκεί
νης ητις ήτο δι αύτον άπαισιωτέρα τάφου 
άνοικτοΰ, έπλησίασεν έκ νέου το ώτίον 
του προς το δοοσερον καί θελκτικόν στόμα 
έκ τοΰ οποίου έξήρχοντο δηλητηριώδεις 
λέξεις.

—  Δέν θέλω πλέον, έψέλλισεν η νεαρά 
γυνή άγωνιώσα νά άνασηκωθή- ριψοκινδυ
νεύεις τήν ζοίήν σου . . . άόιάφορον διά τήν 
{δικήν μου, άλλά σύ . . . ο χ ι, δέν θέλω 
πλέον . . . υποπτεύεται . . . θά σέ φονεύσνι!

’Εξέφερε πεπνιγμένον ολολυγμον, άνε- 
τριχίασεν άπο κορυφής μέχρι ποδώ ν, καί 
άνεκάθησεν έπί τής κλίνης διά κινήματος 
άγ6>νιώδους. 'Ο γέρων ένόμισεν οτι άφυ- 
πν ίζετο , καί οΥλίσθησεν ό'πισθεν τών παρα
πετασμάτω ν τής κλίνης διά νά κρυβή’ 
ά λλ’ εκείνη, χο>ρΙς νά άνοιξη τούς οφθαλ
μούς, έμεινεν έπί τινας σ τιγμάς ακίνητος 
έν τή  θέσει ην είχε λάβει. Βαθμηδόν ή 
μεταβολή τής φυσιογνωμίας της ανήγγειλε 
τήν μεταβολήν τώ ν ιδεών της ' τον έπί 
τώ ν χαρακτήρων της έντετυπωμένον τρό
μον διεδέχθη εκφρασις συννοίας, ητις καί 
αύτή μετεβλήθη εις περίφροντιν καί βα- 
θεΐαν προσοχήν. Η νεαρά γυνή, τής δποίας 
ό νευρικός ερεθισμός έλαβε τον βαθμόν 
εκείνον τής έντάσεως άπο τοΰ όποιου άρ- 
χοντα ι τά  φαινόμενα τής υπνοβασίας,έκλινε 
τήν κεφαλήν ώσεί διά νά άκροασθή θόρυ
βον έμβάλλοντα εις άνησυχίας' αίφνης ή- 
γέρθη, έφόρεσε νυκτερινήν έσθήτα καί έ- 
πλησίασεν είς το παράθυρον βαδίζουσα 
μ ετά  προφυλάξεως.

—  Μεσονύκτιον, είπε χαμηλοφώνως' 
δέν έχω ούτε ρανίδα α ίματος είς τάς φλέ
βας . . . Τόσον υψηλός είναι αύτος δ το ί
χος ! έάν έπληγόνετο! . . . Τον άκούω είς 
τον κήπον . . . Πόσον θορυβωδώς περ ιπα- 
τε ι... Ε ίναι ή άμμος μέ τήν δποίαν ές·οωσαν 
τά ς  δενδροστοιχίας . . .  ”ί1 ! είναι ή τελευ
τα ία  φορά . . . β ά  τοΰ το είπώ . . . Τοιοΰ- 
τος φόβος είναι χειρότερος άπο τον θάνατον.

Μετ άκριβών κινήσεων μαρτυρουσών 
την έσωτερικήν έκείνην διαύγειαν ίν  ή επ ι

στήμη δέν έξήγησεν άκόμη άρκούντως, ή 
υπνοβάτις, με κεκλεισμένα πάντοτε βλέ
φαρα, εσβυσε τήν λυχνίαν καί έσυρε τον 
μοχλύν τής θύρας" έπειτα  έκίνησε τά  π α 
ραπετάσματα  καί ήνοιξε το παράθυρον χ&)· 
ρίς ούδ’ δ παραμικρός κρότος νά φθάση είς 
τά  ώ τα  τοΰ συζύγου της. Ελαβεν έπειτα  
έκ τίνος τραπέζης τοΰ έργοχείοου μακράν 
ταινίαν τήν δποίαν άνετύλιζεν έκτος τοΰ 
παραθύρου μέχρις ού υπέθεσεν οτι ήγγισε 
το έδαφος' μετά  . μίαν στιγμήν, τήν άνέ- 
συρε καί έκαμνεν ώ ςνά  έδενενείς το  ς-ήριγ- 
μα τοΰ έξώστου το  άρπάγιον σχοινίνης 
κλίμακος. Είσήλθεν άμέσως έντος τοΰ δω
ματίου, μέ καρδίαν πάλλοϋσαν καί μόλις 
άναπνεύουσα. Α’ίφνης ήνοιξε τούς βραχίο
νας καί τούς ερριψε παραφόρως περί τον 
τράχηλον φαντασιώδους τίνος ο'ντος ψιθυ- 
ρίζουσα διά φωνής περιπαθοΰς'

—  Ζωή μου!
Δέν ένηγκαλίσθη είμή το κενόν καί έμει· 

νεν έπί τινα  χρόνον άναυδος μέ τούς βρα
χίονας έσταυρωμένους έπί τοΰ στήθους.

—  ’Αρθοΰρε! άνέκραξε τέλος, καταλη- 
φθεΐσα ύπο παραφόρου τρόμου, καί ώρ- 
μησε προς τον έξώστην. Αί άδύνατοι χ ε ϊ-  
ρες τοΰ συζύγου τη ς εύρον στιγμ ια ίαν ενερ
γη τ ικ ό τη τα  διά νά τήν κρατήσωσι.

—  Φ οβοΰμαι! Δεν πρέπει νά μέ φοβί
ζουν, είπεν ύποκώφως παλιαίουσα είς τάς 
άγκάλας του.

Τάς άγοίνίας τής έρώσης γυναικοςδιεδέ · 
χθη το ίδιάζον τοΐς ύπνοβάταις όρμέμφυ- 
τον, ο'ίτινες, ύπο άκατανοήτου άντιλήψεως 
τής κατας-άσεώς τω ν, φοβοΰνται πλειότε- 
ρον άπο παν άλλο το  νά τούς άφυπνί- 
σωσιν άποτόμως. Αλλ ή συγκίνησις ήτο 
τοσοΰτον ισχυρά ώστε δέν ήόύνατο νά εχτι 
ήρέμον λύσιν. Τά μυστηριώδη νήματα  όι 
ών ή ψυχή δικσπείρει, διαρκοΰντος τοΰ 
ύπνου τώ ν οργάνων, τούς συνήθεις πρακτο- 
οάς τη ς , διερράγησαν έν τώ  έγκεφάλω ώς 
διαρρήγνυνται, ύπο δάκτυλον πολύ τρα - 
χύν, αί χορδαί κιθάρας. Η νεαρά γυνή 
άφυπνίσθη καί έξέφερε κραυγάς πεπ ν ιγμ έ- 
νας εύρεθεΤσα έν μέσω βαθέος σκότους, έν
τος άγνώστων βραχιόνων κρατούντων αύ
τήν στενώς.

—  ’Εγώ είμαι, Λουκία, ';ή είπεν δ γ έ 
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ρων μ ε τ ’ δδυνηροϋ άγώνος' εγώ είμαι, μή 
φοβήσαι.

Ηναψε κηρίον, έκλεισε τό παράθυρον 
καί κατευνάζων την φυσιογνοιμίαν του, 
έπλησίασε τήν σύζυγόν του ητις είχε καθί
σει έπ ί τής κλίνης καί παρετήρει περί Ιαυ- 
τήν μετά  σιωπηλής έκπλήξεως.

—  Τί συνέβη λοιπόν ; ήρώτησε θλίβουσα 
διά τώ ν δύο χειρών τό μέτωπόν τη ς ' έχω 
χάος είς την κεφαλήν, ήφαίστιον! πώς εί- 
σθε εδ ώ ;

—  Σε ήκουσα περιπατούσαν, άπεκρίθη 
δ σύζυγός της μετά  φωνής ήλλοι&>μένης' 
έφοβήθην μήπως είσαι ασθενής, καί άνέβην.

—  Ακούεται έκ τοϋ δωματίου σας οταν 
περ ιπατή  τ ις  έδώ ; έπανέλαβεν ή Λουκία 
μετά  τρόμου ενδομύχου.

—  Τώρα κατά  πρώτον συνέβη τοϋτο. 
Ποτέ δ ύπνος σου δεν ήτο τόσον τεταραγ- 
μένος.

—  Φρικώδες πράγμ α  ή υπνοβασία, είπε 
ταπεινοϋσα τήν κεφαλήν, καί λέγουσιν ότι 
είναι άθεραπευτος. Μήπως ώμίλησα είς τόν 
ύπνον μ ο υ ;

Τάς τελευταίας ταύτας λέξεις έπρόφερε 
μετά  φοινής άσθενοϋς.

—  Ο χι, άπεκρίθη δ γέροιν, τοϋ δποίου 
ή μορφή έμεινε ψυχρά, ένώ οί δνυχές του 
έξέσχιζον τό  στήθος του.

Ελαβε κηρίον, ηύχήθη είς τήν νεαράν 
του σύζυγον ειρηνικόν τέλος τής νυκτός 
καί κατέβη είς τό  δωμάτιόν του. Αμα 
είσήλθεν, αί δυνάμεις του τόν έγκατέλιπον 
καί κατέπεσεν έπί καθέδρας. Εμεινεν έκεΐ 
άκίνητος καί ούτως είπεΐν αναίσθητος. ’Επί 
τέλους ή ηθική ένέργεια τήν δποίαν δέν 
καταστρέφει πάντοτε τό φυσικόν γήρας, 
έςηγέρθη μανιώδης καί αμείλικτος έν τη  
καρδία τοϋ γέροντος έκείνου τοϋ κ α τ ’ έπ ι- 
φάνειαν συντετριμμένου υπό τής άνακαλύ- 
ψεως τής α τιμ ία ς του.

—  Πώς νά τόν φονεύσο); άνέκραξε συ- 
στρέφων τά ς χεΐρας . . . Αύτήν δέν θά εχω  
τό θάρρος. ΛλΛ εκείνον! εκείνον! Νά τόν 
προκχλέσω! Θά άονηθή τήν μονομαχίαν. 
Θά προφασισθή τό  γήράς μου, κ α ί δλος δ 
κόσμος θά τόν δικαιώση. Ε ίνα ί-έπ ιτετραμ- 
μένον, είναι έντιμον νά άποσπδί τ ις  παρ’ 
ένός γέροντας τήν ευδαιμονίαν τώ ν τελευ

τ α ίο ι  του ημερών, νά παραδίδη τό δνομά 
του είς τόν κοινόν περίγελων, νά τόν κα - 
θιστοί παράφρονα υπό αίσχους καί α πελ
π ισίας' άλλά νά διασταύρωση τόν σίδη
ρον μ ε τ ’ αΰτοϋ, θά ήτο προσβολή κατά  
τών λευκών του τρ ιχώ ν! Καί μήπως δέν 
έχουν δίκαιον; Τό εξωτερικόν μου είναι 
αδύνατον, ή χειρ μου τρέμει' έάν μονομα- 
χήσο) θά πέσο) χωρίς νά εκδικηθώ. Θά μέ 
φεισθή ’ίσως ; Ο χι, μακράν ή μονομαχία , 
μακράν ή άβεβαιότης, μακράν ή τύχη . 
Θέλω με πάσαν θυσίαν τόν θάνατόν ταυ, 
έστω καί τήν δολοφονίαν τ ο υ !

Γ0  ύβρισθείς σύζυγος διήλθε τό  έπ ίλο ι- 
πον τής νυκτός σ /εδιάζω ν έν τώ  πνεύματί 
του μυρία εκδικητικά σχέδια. Περί τήν 
χαραυγήν, έξήλθε καί πεοιεφέρθη πολλήν 
ώραν είς τόν κήπον, πριν ή έγερθή κανείς 
έκ τώ ν τού οίκου. Τέλος κηπουρός τις πρό 
δλίγου προσληφθείς είς τήν υπηρεσίαν του 
τόν συνήντησεν είς τήν καμπήν όενόροστοι- 
χ ία ς  τινός. Είς τήν θέαν τοϋ γεροντος, δ 
έργάτης άπεκάλυψε τήν κεφαλήν, καί π λ η 
σιάζουν με ύφος μυστηριώδες'

—  Κύριε Γορσάζ, τώ  είπεν, ευτύχημα 
ότι σας ευρίσκοι τόσον πρωΐ, έχο> κ ά τι νά 
σάς είπώ , καί δέν θέλω νά ευρίσκωνται 
άλλοι παρόντες.

—  Τί τρέχει, Π ικέτε; ήρώτησενδ γέρων 
άποτόμω ς.

—  Χθές τήν νύκτα, κύριε Γορσάζ, π α -  
ρεβίασαν τό παράθυρον τοϋ μικροϋ φυτο
κομείου δπου κλείομεν τά  έργαλεΐά μας. 
Ά π ό  τό εσπέρας είχα  λησμονήσει έκεΐ τό  
έπανωφόριόν μου δπου εύρίσκετο τό  ώρο- 
λόγιόν μου άξίας δεκαοκτώ φράγκων. Ε ίχα  
επίσης είς εν θυλάκιον τέσσαρα σκοϋόα καί 
εκατόν σολδία καί έ'ως τρία φράγκα είς μ ι
κρά νομίσματα. Επανεϋρον τό έπανωφό" 
ριον καί ιδού αύτό πρός άπόδειξιν είς τήν 
ράχιν μου' άλλά τά  χρήματα  καί τό ώρο- 
λόγιον άς νά μή.

—  Μόνον οί έργάται σας ανοίγουν αύτό 
τό  φυτοκοαέΐαν, είπεν δ Κ. Γορσάζ.

—  Δι’ αύτό καί έγώ λέγω δτι κάποιος 
έξ αύτών θά επραξε τήν κλοπήν' βάζω τό 
χέρι μου στή φω τιά .

—  Ποιον ύποπτεύετε;
—  Γ0  Γιάννης Πέτρος καί δ Βασεοότας
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«Τναι συμπατρ ιώ τα ι' του ; γνωρίζω τώρα 
είκοσι χρόνια καί εγγυώ μαι δι αυτούς 
καθώς καί δι έμέ. Δέν μένει λοιπον άλλος 
παρά δ Καλοχέρης.

—  Ο Καλοχέρης; έπανέλαβεν δ γέρων 
οστις έφάνη βαθέως σκεπτόμενος.

—  Π άντοτε είχα  δυσπιστίας πρός αυ
τόν- τόν ξένον, έπανέλαβεν δ Π ικέτο;, καί 
έντρέπομαι μάλ ισ τα  δι αυτόν δ ιό τι κατα* 
στρέφει τά  έργα μ α ;. Λ έγετα ι κηπουρό; 
καί δέν ήξεύρει μήτε ενα αυλάκι νά κάμη.

—  Υπονοίας μόνον έχετε καί μας χρειά 
ζοντα ι αποδείξεις, είπεν δ Κ. Γορσάζ, οστι; 
έφαίνετο λαμβάνων δι αυτήν τήν υπόθεσιν 
πλειότερον ενδιαφέρον παρ δσον περιέ- 
μενέ τις.

—  Α ποδείξει;! ίδου μ ία  τήν δποίαν 
τολμώ  νά εΐπω ολίγον καθαράν, άπεκρίθη 
δ κηπουρό; σύρων έκ τοΰ θυλακίου του μ ι
κρόν καρφίον καί κρατών αυτό διά τοϋ λι- 
χανοϋ καί τοϋ άντίχειρο ;' αύτό τό καρφίον 
τό  εϋρον ε ίςτό  παοάθυρον. Μόνον δ Κ αλοχέ- 
ρης έχει το ιαϋτα  είς τά  υποδήματά του 
τά  δποϊα ήγόρασεν είς τήν Ρεόλην πρό 
δέκα ημερών, καί άκριβώς τοϋ λείπει Ιν 
άπό τό δεξιόν ποδάρι" είδα τοϋτο χθες 
δταν εξέβαλε τά  υποδήματά του διά νά 
καταβή είς τό  ίχθυοτροφεΐον.

—  Ωμιλήσατε περί τούτου είς κανένα; 
ήρώτησεν δ γέρων.

—  Δέν είμαι τόσον ανόητος, άπεκρίθη 
δ κηπουρός διά πονηροϋ υφους" ήθέλησα 
πρώτον νά σάς συμβουλευθώ.

—  ’Επράξατε φρονίμως. Μέχρι νέα; δ ια 
τα γ ή ;,  μή λέγετε τ ίπ ο τε  εί; κανένα" καί 
δταν ιδήτε τόν Καλοχέρην στείλατέ τον 
εί; έμέ" θά τόν άναγκάσω νά δμιλήση.

Ο Π ικέτο; έκίνησε τήν κεφαλήν μέ ίίφος 
άμφιβολίας.

—  Είναι πανούργο;, είπε, τετραπερα- 
σμένο;, κύριε Γορσάζ.

Ο γέρων άπεπεμψε τόν κηρουρόν διά κι · 
νήματο; τ η ; κεφαλής καί έπέστρεψε βρα
δέως είς τήν οικίαν. Είσελθών εί; τό δω
μάτω ν του περιέμενε μετά  παραδόξου άνυ- 
πομονησίας τόν υποτιθέμενον αυτουργόν 
τής κλοπής, δστις δέν έβράδυνε νά έμφα- 
νισθ/j έπί τής θύρας δπου έστάθη εύλαβώς 
με τόν πίλον είς τήν χεΐρα.

[ΠΑΡΘΕΝΩΝ— Ε Τ 0 2  Α '.]

I I

*0 Καλοχέρης ητο πεντήκοντα  περίπου 
έτώ ν, ρωμαλέος, είχε μείλίχίον φυσιογνω
μίαν καί έφόρει ενδύματα πολυ δυσανάλο
γα  πρό; τό έργον δπερ μετήρχετο.

—  Κλείσατε τήν θύραν καί πλησιάσατε, 
τώ  είπεν δ Κ. Γορσάζ κλείσα; καί αύτός 
τά  φύλλα τοϋ παραθύρου ένώπιον τοϋ δ
ποίου έκάθητο.

Ο έργάτης άφοϋ υπήκουσεν εμεινεν ορ- 
θιος καί άκίνητος" ή στάσις του ήτο ήσυ
χο ς  καί ή μορφή του άτάραχος.

—  Καλοχέρη, ή μάλλον Β απτιστά  Λερού, 
τώ  είπεν δ γέρων άτενίζων αύτόν μετά 
βλέμματος σταθεροϋ καί διαπεραστικού, 
κλοπή διεπράχθη τήν παρελθοϋσαν νύκτα 
είς τήν οικίαν μου. Αθώος ή ένοχος, θά 
καταμηνυθήτε, δ ιότι ενεκα τών προηγου
μένων σας α [ υπόνοιαι πίπτουσιν άναγ- 
καίως έφ’ υμών" άλλως δέ υπάρχουσιν άπό 
τοϋδε αποδείξεις, καί ή άνάκρισις θά φέρτ, 
είς φως καί ά λλα ;. Υ πέστητε ήδη πρώτην 
τινά  τιμωρίαν καί γνωρίζετε π ο ία ; ποινάς 
έπισύρει ή υποτροπή.

—  Τί λέγετε! άπεκρίθη δ Καλοχέρης 
μεθ’ υφους έκπεπληγμένου τό δποΐον θά 
άφώ πλιζε καί αύτόν τόν ανακριτήν" σας 
δίδω τόν λόγον τής τιμής μου, κύριε Γορ
σάζ, δτι είμαι αθώος. Ε ίναι αληθές, δέν 
λέγω τό έναντίον δ τ ι ήμην είς τήν φυλα
κήν, άφοϋ, δταν ήλθα νά σας ζητήσου έρ- 
γασίαν, ήναγκάσθην νά σας δείξω τό  φύλ- 
λον τής πορεία; μου" άλλ έπειδή έπραξέ τ ις  
μίαν άνοησίαν είς τήν νεότητά του δέν έπε- 
τα ι δτι είς ολην Ίου τήν ζωήν θά ήναι ά 
τιμ ος άνθρωπος. Βέβαιος καθώς δτ ι υπάρ
χε ι Θεός οστι; μας ακούει, δέν γνωρίζω τί 
θέλετε νά είπήτε.

— Διά ποιον έγκλημα έτιμωρήθητε κατά  
πρώ τον; ήρώτησεν δ Κ. Γορσάζ.

—  Διά πλαστογραφίαν τήν δποίαν είχα  
τήν άτυχίαν νά πράξω είς εμπορικόν τινα  
οίκον, άπεκρίθη δ κακοϋργος μετά  στενο
χωρημένου υφους.

—  Διά δολοφονίαν, άπήντησεν δ γέρων 
ταπεινώ ν τήν φωνήν άλλά μετά  τόνου e- 
νεργητικοϋ, διά δολοφονίαν πραχθεΐσαν 
μεταξύ ΓΙράδου καί Βιλλεφράνς καθ ενός

32
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είσπράκτορο-ς άπό τοΰ οποίου ή λπ ίζα τε  νά 
λάβετε τάς εισπράξεις του, άλλ ευτυχώς 
δ ι’ υμας δέν εύρέθη τ ίπ ο τε  έπ αύτοϋ. Λέ
γω  ευτυχώς δ ι’ υμάς, διότι μή λαβούσης 
χώραν κλοπής, καί άποφανθέντ&^ν τών 
ένόοκων οτι δεν υπήρχε προμελέτη, δέν 
κατεδικάσθητε είμή είς φυλάκισιν έντος 
τώ ν κάτεργων. Η είς Τουλών διαγω γή 
σας έπέσυρεν έλάττωσιν της ποινής, καί 
άντί νά καταλύσετε τον βίον είς το κά- 
τεργον, έμείνατε δέκα έτη . Βλέπετε οτι 
έχω  άκριβεϊς πληροφορίας.

—  α ! γεροπανοϋργε, έσκέφθηό Β α π τ ι
στής Λερού ή Δουράνδος η Καλοχέρης, έάν 
ή μέθα μόνοι είς το βάθος δάσους, πώς θά 
έτελείωνα την ύπόθεσιν είς δύο κινήσεις, 
ώς ποϋ νά π-?ίς άμτ,ν!

Ο Κ. Γορσάζ έφάνη ότι έμάντευσε τον 
αιμοχαρή διαλογισμόν τοϋ άνθρώπου εκεί
νου, δ ιότι ίκύτταξεν έκτος τοϋ παραθύρου 
μετά  τίνος άνησυχίας καί ησύχασεν ίδών 
τούς έν τώ  κήπω καταγινομένους έργάτας. 
Εν πλήρει ήμέοα, έντος τής οικίας του 

καί πλησίον τοιαύτης βοήθειας, έσκέφθη 
οτι δέν είχε τ ίπ ο τε  νά φοβηθ^ έκ τής [Αα- 
νίας ύπο τής οποίας έφαίνετο κατεχόμε- 
νος δ κατάδικος, μέ όλους τούς άγώνάς 
του είς το νά φανη άτάραχος. Εξηκολού- 
θησε λοιπον τήν  συνομιλίαν, άλλά μάλλον 
μ ε τ ’ οίκειότητος συμβούλου έπιεικοϋς η 
μ ετ αύστηρότητος δικαστοϋ ετοίμου νά 
καταδικάσνι.

—  Μέχρι τοϋδε ε ίχα τε  ά τυ χίαν , είπε, 
ό ιήλθατε δέκα ετη είς τά  κάτεργα διά φ ό
νον άπο τον όποιον δέν ώφελήθητε τ ίπ ο τε , 
καί ιδού σείς είς τήν άκμήν νά έπιστρέψετε 
έκεΐ ίσοβίως διότι έκλέψατε έν ώρολόγιον 
αξίας είκοσι φράγκων ίσως.

—  Δέν κάμνει ούτε δέκα, διέκοψεν δ 
Καλοχέρης, όστις «μέσους εδακε τά  χείλη 
μέχρις α ίματος.

—  Δέκα ή είκοσι άδιάφορον, έπανέλα- 
βεν δ γέρων μειδιών είρωνικώς' το ουσιώ
δες είναι νά άποδειχθή η κλοπή, καί τώρα 
άποδεικνύεται έκ τής ιδίας σας όμολογίας. 
Ε ίμα ι βεβιασμένος νά διατάξω  τή,ν σύλλη~ 
ψίν σας.

—  Θά συλλάβετε άθώον, είπεν δ κ α τ ά 
δικος χάνων άκουσίως δλίγον θάρρος.

'θ  Κ. Γορσάζ εκλινε τήν κεφαλήν καί 
εμεινεν έπί τινα  χρόνον μέ οφθαλμούς τ ε -  
ταπεινωμένους" άνεγείρων δέ αύτους τ έ 
λους έστήριξεν έπί τοϋ Καλοχέρη βλέμμα 
δπερ έφαίνετο θέλοννά διαπεράσγ) τάς έσχά- 
τας π τυ χά ς  τής φαύλης εκείνης ώς έκ τής 
έξεως τοϋ έγκληματεΐν ψυχής·

—  Ας ύποθέσωμεν, είπεν, οτι άντί νάοάς 
παραδώσω είς τήν δικαιοσύνην, σάς παρέξω 
τά  μέσα νά μεταβήτε είς Βορδώ καί νά 
έπιβιβασθήτε διά ξένον λιμένα, τοΰ Αγίου 
Σεβαστιανοΰ ή τοΰ Βιλβάου' ας ύποθέσο)- 
/.εν άκόμη ό τ ι, μή άρκούμενος, είς το  νά 
σάς σώσω, σάς δώσοι χρηματικήν ποσότητα 
ίκανή,ν διά νά συστήσετε κατάσ τημά  τ ι  
έκτος τής Γαλλίας καί νά ζήσετε έκεΐ έ- 
παρκώς- δέκα χιλ ιάδες φράγκα π α ρα δείγ 
ματος χάριν, τ ί  θά έλέγατε διά τοιαύτην 
πρότασ ιν;

'θ  άπελεύθερος κατάδικος δεν έδειξε τήν 
συγκίνησίν του είμή διά σχεδόν άδιοράτου 
κινήματος τών χειλέων' μέ τήν ίδιάζουσαν 
οξυδέρκειαν τών άνθρώπων οΐτινες εζτ,σαν 
δι εγκληματικής καί ένίοτε αιμοχαρούς 
βιομηχανίας, ένόησε πάραυτα ότι έτερό— 
κειτο περί άγοραπωλησίας καί ούχί περί 
ευεργεσίας. Η σκέψις αύτη τώ  άπέοωκεν 
όλην τή,ν σοβαρότητά του ' δ ιότι τό συνά- 
πτειν  συμφωνίας μ ετ ανώτερου ταυτον τω  
έξ'.σοΰσθαι μ ετ αϋτοϋ.

—  Θά ελεγα , κύριε Γορσάζ, άπεκρίθη 
άφοΰ έφάνη σκεφθείς, είς τήν π ίστιν  μου 
ιδού τ ί  θά έλεγα : Καλοχέρη,δέν σοΰ προσ
φέρουν δέκα χ ιλ ιάδας φράγκα διά τά  εύ- 
μορφά σου μ άτια . Θά είπή οτι έχουν τήν 
άνάγκην σου διά καμμίαν ύπόθεσιν η ό
ποια νά άξίζτ) τόν κόπον. Διάβολε ! δέκα 
χιλ ιάδας φράγκα τά  λέγουν κ ά τι τ ι.

—  Καί αύτή,ν τήν ύπόθεσιν θά τή^ άνε- 
λάμ βανες; ηρώτησεν δ γέρων διά φωνής 
κεκρατημένης.

—  Κατά τά ς  περιστάσεις, είπεν ό Κ α
λοχέρης' π ο τέ  δέν άπέφυγα τήν έργασίαν' 
μόνον οί άκαμάτα ι άρνοΰνται νά έργασθοϋν' 
άλλά ποέπει τουλάχιστον νά μάθω περί 
τίνος πρόκειται.

—  Υ ποθέσατε ότι πρόκειται περί σπου
δαιότατης ύποθέσεως.

—  ΓΩς τήν ύπόθεσιν τοϋ είσπράκτορος,-
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αλήθεια ; ήρώτησεν ό κατάδικος μέ ΰ<ρος 
τεθλιμμένο·/.

—  Ν αι, άπεκρίθη ό Κ. Γορσάζ, μετά  
χαμηλής φωνής.

—  Με την διαφοράν ταύτην, δ τ ι άντ! των 
χρημάτο;ν τής κυβερνήσεως, θά έπρόκειτο 
ίσως νά άπαλλαγώ μεν ωραίου νέου δστις 
άναβαίνει τούς τοίχους καί τά  παράθυρα 
ως νά μη είχεν άλλο επάγγελμα .

—  Τόν είδες; άνέκραξεν ό γέρων έκτος 
Ιαυτοϋ ενεκα τής άπροσδοκήτου ταύτης 
άποκαλύψεως.

—  Ακούσατε, κύριε Γορσάζ, είπεν ό 
Καλοχέρης εύθαρσώς, πρέπει νά ήμεθα ειλ ι
κρινείς εις τάς υποθέσεις. Εγώ πρώτος θά 
σας δώσιο τό π α ράδειγμ α1 άλλως τε  τώρα 
δέν φοβούμαι νά μέ κ α ταγγείλετε. Ο εύή- 
θης εκείνος Πικέτος άφήκεν εις τό φυτο- 
κομεΐον τό έπανωφόριόν του δπου υπήρχε 
τό ώρολόγιόν του καί χρήματα , εγώ δέ 
ευρισκόμην εις στενοχώριας' αύτό μοϋ έ- 
δωκε μίαν ιδέαν. Άνθρωπος είναι κανείς! 
εισέρχομαι λοιπόν εις τόν κήπον διά τοϋ 
τοίχου δστις είναι δπισθεν τών πλατάνου. 
Αίφνης ακούω κρότον υπέρ τήν κεφαλήν 
μου' υπέθεσα κ α τ άρχάς δτι ήτο καμμία 
γ ά τ α  ή άλλο ζώον, άλλά παντάπασ ι, ήτο 
άνθρωπος ολισθαίνων κατά  μήκος τοϋ το ί
χου καί προχωρών κατόπιν πρός τήν οι
κίαν. Κ αλά, είπα  κ α τ έμαυτόν, ιδού ένας 
σύντροφος δ οποίος ,έχει ίσως καμμίαν ι
δέαν καλλιτέραν τή ς  ίδικής μου, καί τότε 
πρέπει νά μοιρασθώμεν. Αδιάφορον' εκβάλ
λω τά  σανδάλιά μου καί τόν άκολουθώ. 
Μετ ολίγον τόν βλέπο) καί εφθασεν άκρι- 
βώς υπό τό παράθυρόν σας' π ίπ τω  πρηνής 
είς τήν γήν ώστε έάν στραφή νά μή δυνηθή 
νά μέ ίδή. Τί βλέπω τ ό τ ε ; Παράθυρον ά - 
νοίγεται επάνω, άντικείμενον τ ι  λευκόν 
Ιμ φ ανίζετα ι, καί έπειτα  ό άνθρωπός μου 
άναβαίνει έως ποϋ νά πής αμήν. Καλά, 
είπα πάλιν κ α τ  έμαυτόν, φαίνεται δ τ ι ό 
σύντροφος είχε συνεννοήσεις εντός τής οί- 
κίας^ καί δτι ή εργασία μας είναι διαφο
ρετική. Βλέπων λοιπόν δτι τό πράγμα  δέν 
μέ άφώοα, μετεβην είς τάς μικράς μου 
υποθέσεις.

—  Ανεγνώρισες τόν άνθρωπον εκείνον; 
ηρωτησεν ό γέρων μεθ υποκώφου φωνής.

—  Ν ομίζω , άπεκρίθη ό κατάδικος σαρ- 
δωνικώς, δτ ι θά ήτο καλλίτερον νά έρω- 
τήσετε περί τούτου τήν κυρίαν Γορσάζ 
ήτις τόν είδε πλησιέστερον έμοϋ.

—  Τόν άνεγνώρισες; έπανέλαβε μετά  
φωνής μανιώδους ό σύζυγος τής Αουκίας.

—  Ν αι, είπεν δ Καλοχέρης, είναι δ Κ. 
Αρθοϋρος Δωβιάν, δστις κατοικεί πλησίον 

τοϋ ποταμοϋ , είκοσι λ επ τά  τής ώρας μ α 
κράν άπ  εδώ.

—  Ε λοιπόν! αυτόν πρέπει νά φονεύ* 
σης, είπεν δ γέρων άνεγειρόμενος μετά 
μανιώδους παραφοράς.

—  Δέν λέγω ναι, όέν λέγω  δχ ι, άπεκρίθη δ 
κατάδικος μ ετ εύθυμου ύφους. Παίζω τήν ' 
ζωήν μου είς αύτό τό  παιγνίδιον ' έάν χάσω , 
ήςεύρω τ ί  μέ περιμένει" έάν κερδίσω. . .

—  Θά λάβη,ς δέκα χ ιλ ιάδας φράγκα, 
είπεν δ Κ. Γορσάζ διακόπτω ν αύτόν.

—  Είναι περισσότερα παρ δσα άςίζει 
τό  άτομόν του" δέν εμπορεύομαι λοιπόν 
διά τήν τιμήν. Αλλ άμα τελειώση ή υπό- 
θεσις, ποΊος μέ βέβαιοί δτι θά μου δώσετε 
τά  δφειλόμενα; Εννοείτε ευκόλως δτι όέν 
εχ’ω καιρόν νά περιμένω, κ α ί, καθώς λέ- 
γ-ουν, δέκα χιλ ιάδες φράγκα δέν ευρίσκον- 
τα ι είς τόν δρόμον" ίσως δέν έχετε είς τήν 
οικίαν είμή τό τέταρτον τής ποσότητας" 
τό νά ήναι κανείς πλούσιος δέν θά είπή δτι 
είμπορεϊ νά Ιγτ, τόσα χρήματα  μετρητά.

Αντί νά άποκριθή είς τήν παρατήρησιν 
τα ύ τη ν , δ γέρων έπλησίασεν είς συρτάριον 
τραπέζης τεθειμένης πλησίου τής εστίας" 
τό  ήνοιςε καί άπέσυρεν έκ τίνος διαμερί
σματος περιέχοντας είκοσι περίπου κυλίν
δρους δύο ή τρεις, τους εθραυσε καί έκ 
τώ ν σχισθέντων περικαλυμμάτων τω ν έπε- 
σεν έπί τοϋ γραφείου βροχή χρυσών νομ ι
σμάτων. rO κατάδικος δέν άπέδειξε τήν 
συγκίνησίν του είμή διά τής αιφνίδιας σπιν- 
θηροβολήσεως τοϋ δφθαλμοϋ του καί τοϋ 
άγριου μειδιάματος τοϋ σχεδόν άμέσως 
σβεσθέντος έπί τώ ν στενών καί έκχρω μα- 
τισμένων χειλέων του.

—  Βλέπεις δ τ ι τ ά  χρήματά  σου είναι 
έτο ιμα , τώ  είπεν δ Κ. Γορσάζ βλέπων αύ
τόν άτενώς" έκλείσθη ή συμφωνία μ α ς ;

—  Οταν δέν πληρώνη τ ις  προκαταβο- 
λικώς, δίδει άρραβώνα, άπεκρίθη δ Κ αλο-
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χέρης οστις συνές-ρεφε τάς χεϊραςόπισθεν της 
ράχεως διά νά άντιστή είς τον πειρασμόν.

—  ’Ιδού αύτός, τω  είπεν 6 γέρων λα μ - 
βάνων δεκάδα είκοσαφράγκων και δίδων 
αύτά  είς αυτόν' μετά  τό πέρας τ ή ; υπο- 
θέσεω; θά λάβης πεντηκοντάκις τόσα ' 
βλέπεις οτι είναι χρυσός και δέν θά δυσκο- 
λευθής νά τόν βαστάζγ,ς.

—  Τά χρή μ α τα  ποτέ δέν είναι βαρέα, 
άπεκρίθη δ κατάδικος μετά  φωνής σοβα
ροί?, καί χωρίς νά πρόσθεσή άλλο τ ι  έσφιγ- 
ξεν έν τω  θυλακίω του τόν αρραβώνα τής 
συμφωνίας έκείνης.

Η συμφωνία έκλείσθη μεταξύ τοϋ αν
θρώπου τών κατέργων καί τοϋ άνεπιλή- 
πτου μέχρι τό τε  γέροντος. Οί δυο συνένο
χοι συνεζήτησαν όλους τούς τρόπους πώς 
νά έκτελέσωσιν άσφαλώς τήν απόπειραν 
τ·?,ς δποίας δ Άρθοϋρος Δωβιάν έμελλε νά 
γίντι τό  θϋμα. Μά ακούουν είμή τήν ανυπο
μονησίαν τοϋ μίσους του, δ άτιμασθείς σύ
ζυγος έζήτει έκδίκησιν έπίσης τα χεϊα ν  
δσον τρομεράν' τώ  έφαίνετο άφόρητον νά 
περιμείντ] μέχρι τής εσπέρας. Ο υποδεέστε
ρος δολοφόνος, έφ’ ού έπ ιπτον  η εύθυνα 
καί δ κίνδυνος τής έκτελέσεως, δέν έδυ- 
σκολεύθη νά απόδειξη δ τ ι φόνος έν μέση 
ημέρα ήτο ακατόρθωτος.

—  Αφοϋ συνειθίζει νά έξέρχεται την 
νύκτα , πρέπει νά έκλέςωμεν την στιγμήν 
ταύτην, είπε μετά  σοβαρότητος άνθρώπου 
(ώρίμως σκεφθέντος τήν ύλην περί ής δμ ι- 
λεΐ' μεταζύ  τής οικίας του καί τής ίόικής 
σας υπάρχει ατραπός πολυ κατάλληλος, 
όπου όύναταί τ ις  νά κρυφθη ό'πισθεν φρά
κτου. Δέν υπάρχει καμμία  οικία είς δέκα 
λεπτώ ν περιφέρειαν, καί ή Καρόννη απέ
χε ι δύο βήμ ατα . 'Η  σελήνη ανατέλλει είς 
τά ς δύο μετά  τό μεσονύκτιον, καί έπειδή 
κα τά  τά  φαινόμενα αρχίζει τήν εκστρα
τείαν του κ α τά  τό  μεσονύκτιον, υπάρχει 
τρόπος νά τόν ξεμπερδεύσωμεν χωρίς νά 
ένοχοποιηθώμεν. Κατά τήν νύκτα τοϋ είσ- 
πράκτορος, έξ α ίτιας τής διαβολοσελήνης 
άνεγνωρίσθην άπό ενα αμαξηλάτην, καί 
έδωκα τόν λόγον τής τ ιμ ή ς μου νά μή 
έργασθώ πλέον είς τό  εξής μέ αύτό τό  φα
νάρι επάνω είς τήν κεφαλήν. Βλέπετε, δέν 
υπάρχει μέσον νά τό  σβύση κανείς.

—  Πρέπει πρό παντός άλλου νά ά π ο - 
δώσετε είς τόν Πικέτον τό ώρολόγιον καί 
τά  χρήματα  τά  δποϊα τοϋ έπήρατε, είπεν 
δ Κ. Γορσάζ. Σας υποπτεύετα ι, καί έάν 
σας κα τα γγε ίλη  θά συλληφθήτε . . .

—  Καί αύτό θά σας εθετεν είς ά μ η χ α - 
νίαν, διέκοψεν δ κλέπτης δστις ητο έγγύς 
νά κατασ τή  δολοφόνος, έννοώ τοϋτο ' θά 
μέ έφυλάκιζον, καί είς αύτό τό  δ ιάστημα  
δ ώραϊος Δωβιάν θά έξηκολούθει νά άνα- 
βαίνη τους τοίχους τοϋ κήπου. Συμφωνώ 
είς τήν άπόδοσιν' καί υπάγω  άμέσως νά 
αποδώσω είς τόν Πικέτον δσα τοϋ έ'κλεψα. 
Δέν έτοελάθηκα διά  τήν x a g a 6 a r a r  του ή 
δποία δέν ήξιζε τόν κόπον τόν δποΐον 
κατέβαλα διά νά τήν λάβω.

Αποφασισθέντος δριστικώς τοϋ σχεδίου, 
οί δύο άνδρες άπεχωρίσθησαν" ά λλ ’ δ Κα
λοχέρης πριν έξέλθ-/] τοϋ δωματίου ήρεύ- 
νησε διά τοϋ όφθαλμοϋ καί τάς έλαχίστας 
γο^νίας μετά  τής νοήμονος προσοχής 5jv 
έχουσιν οί έξησκημένοι κλέπτα ι. Είδε τήν  
μυστικήν θέσιν τοϋ συρταρίου δπου δ γ έ 
ρων έκρυπτε τόν χρυσόν του και τόν τρό
πον όι ού έκλειε τό συρτάριον, έσπούδασε 
τήν κατασκευήν τοϋ παραθύρου, καί είδεν 
δτι δέν είχεν εσωτερικά φύλλα. Εξωθεν 
άπλοϋν δικτυωτόν τό προεφύλαττεν άπό 
άναβάσεως ·?,ν καθίστα ευχερή τό μή υψη
λόν τοϋ ίσογαίου. Εύχαριστηθείς διά τήν 
ερευνάν του, εχαιρέτισεν εύλαβώς τόν άν
θρωπον είς τόν δποΐον έπωλήθη, καί μ ε- 
τέβη είς τόν κήπον διά νά εύρη τούς συν
τρόφους του μέ τό σύνηθες αύτοΰ άτάρα- 
χον καί πρ^ον ύφος.

Μετά μεσημβρίαν δ Κ. Γορσάζ, ένώ π ε- 
ριεπάτει ρ.έ βραδέα βήμ ατα  είς τ ινα  δεν- 
δροστοιχίαν τοϋ κήπου, είδεν έκ νέου νά 
τόν πλησιάζη δ κηπουρός του.

—  Χωρίς άλλο θά μοϋ έκαμαν μ ά για , 
τώ  είπεν δ κύρ Πικέτος τοϋ δποίου ή ήλιο- 
καής φυσιογνωμία έφαίνετο διπλασίως εύ
θυμος έκ χαράς καί έκπλήξεως. Φ α ντα - 
σθήτε, κύριε Γορσάζ, δτι τό ώρολόγιόνμου 
καί τά  χρήματά  μου έπανευρέθησα.ν είς τό 
θυλάκιόν μου χωρίς νά έννοήσω πώς έπέ- 
ς-ρεψαν. Εάν ΰπήρχον άκόμη μάγοι,τό  πράγ
μα  θά ήτο φανερόν' άλλά σήμερον κανείς 
πλέον δέν πιστεύει είς αύτάς τάς ανοησίας.
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—  Κανείς έκ τώ ν συντρόφων σας θά 
ηθέλησε νά άστε'ίσθη μαζή σας, άπεκρίθη 
δ γέρων άνασηκώσας τούς ώμους καί έξα- 
κόλουθών τον περίπατόν του.

—  ’Αδιάφορον, έσκέφθη δ Πικέτος, δέν 
θά μου εύγάλουν την ιδέαν οτι δ Κ αλοχέ
ρης είναι πανούργος, καί άν ήμην εις την 
θέσιν τοϋ Κ. Γορσάζ, θά τον έξεφορτωνό- 
μην εύμορφα εύμορφα.

111

Περί τά  μέσα της άκολούθου νυκτός, 
παράδοξος συνάντησις έγένετο έπί τής κο
ρυφής τοΰ τοίχου όστις ’έκλειε τόν κήπον 
τοΰ Κ. Γορσάζ πρός τό μέρος τής δεντρο
στοιχίας τών πλατάνων. Δύο άνθρωποι 
οΐτινες άνερριχώντο τόν το ίχον εκείνον, δ 
είς εξω,θεν καί δ έτερος έσωθεν, ευρέθησαν 
άπροσδοκήτως άντιμέτω ποι όταν εφθασαν 
εις τό υψος. Εξίσου πτοηθέντες διά την 
απρόοπτον έκείνην έμφάνισιν, ολίγον έλει- 
ψε νά πέσωσιν. Εν ελλείψει σκέψεως, τό 
δρμέμφυτον τούς προεφύλαξεν άπό τήν  
πτώ σ ιν ' έκρεμάσθησαν εις τήν α ιχμήν τών 
λίθων, τήν διεσκέλισαν δι άλματος ρω
μαλέου, διά νά σταθώσιν έπί πεδίου σ τε- 
ρεωτερου παρά τά  σ τηρίγματα  τά  δποΐα 
μετεχειρίσθησαν διά τήν άνάβασίν τω ν, 
καί έμειναν πρός στιγμήν άκίνητοι άπέ- 
ναντι άλλήλοιν σφίγ,γοντες μεταξύ τών 
σκελών των τόν το ίχον, εις τρόπον ώστε 
νά διατηρώσι τάς χεΐρας έλευθέρας διά π ι
θανήν πάλην. Ησαν τοσοΰτον πλησίον άλ- 
λήλων ώστε μέ όλον τό σκότος ήδυνήθη- 
σαν νά ίδωθώσι καί μ ετ’ ολίγον νά άνα- 
γνωρισθώσιν. Ο έξωθεν ερχόμενος είδεν α ί
φνης ΰψωθέντα τόν βραχίονα τοΰ ά ντιπ ά - 
λου του καί εις τό άμυδρόν φώς τοΰ ουρα
νού διέκρινε τήν λεπ ίδα  εγχειριδίου ή μ α 
χαιριού. Π δπισθοχώρησις ήτο άόύνατος, 
ή προσδοκία θανάσιμος. Μή έχων όπλα, 
ερρίφθη έπί τοΰ άνθρώπου οστις ήτο έτο ι
μος νά τόν κτυπήση, έδραξε διά τής μιας 
χειρός τον βραχίονά του καί διά τής έτέ- 
ραςεσφιγξε τραχέως τόν λ.άρυγκά του.

—  Καλοχέρη, ρίξε τό μαχαίρ ι σου, τώ  
είπε χαμηλοφώνως, άλλως σέ ρίχνω κάτω  
«πο τόν τοίχο .

’Ηναγκασμένος νά υπακούση έπ ί ποινή 
θανάτου, δ κατάδικος άφήκε τό δπλον του 
νά πέσνι έπί τοΰ κήπου.

—  Κύριε Δωβιάν, άφήσατέ με νά κ α τα 
βώ, είπε τό τε  διά φωνής διακεκομμένης' 
δέν σάς έμποδίζω  νάεϊσ έλθετε,μή  μ έμπο* 
δίζετε νά έξέλθω.

—  θ ά  διέπραξες κλοπήν, είπεν δ Αρ
θούρος' δέν άναβαίνουν τούς τοίχους χωρίς 
νά έχουν κακούς σκοπούς.

—  Ά λ λ ά  τούς άναβαίνετε καί σείς, 
άπεκρίθη δ Καλοχέρης' είσθε λοιπόν κλέ
πτης ;

Μείνας άφωνος ένεκα τής άποκρίσεως 
τα ύ τη ς , δ Ιραστής τής Αουκίας έσκέφθη 
ότι καί άν διεπράχθη κλοπή, τώ  ήτο αδύ
νατον νά συλλάβη τόν ένοχον χωρίς νά 
ένοχοποιήση τήν  γυναίκα τήν  δποίαν ή - 
γά π α .

—  Αν τόν άφήσω νά άπέλθνι, έσκέφθη, 
βεβαίως θά έχη συμφέρον νά σιωπήσω' διά 
τοΰτο καί αυτός δέν θά είπγ) τ ίπ οτε .

Α π α λλ α γείς  τοΰ διπλ.οΰ σφιγκτήρος ο- 
στις είχε συστρέψει τόν βραχίονά του καί 
σχεδόν άφαιρέσει τήν άναπνοήν του, δ Κα
λοχέρης έκλινε χοιρίς νά ειπη τ ίπ ο τε  καί 
έψηλάφησεν έκτος τοΰ τοίχου. Εύρε μ ετ 
ολίγον τό  σχοινίον μέ τούς κόμβους οπερ 
μετεχειρίσθη δ Αρθοΰρος καί όπερ έστη- 
ρίζετο έπί τής κορυφής τοΰ τοίχου ύι άρ- 
παγίου ριφθέντος διά χειρός στιβαράς καί 
γεγεμνασμενης. ' θ  κατάδικος τό έδραξεν 
ίσχυρώς καί στραφείς προς τά  έζω τα χέω ς, 
ήρχισε νά καταβαίνη. Είς τό ήμισυ τοΰ 
δρόμου έστάθη αίφνης καί άνέβη έκ νέου 
μ ετά  τής αύτής τα χ ύ τη το ς  μεθ ής είχε 
καταβή.

—  Μήτε είδαμεν μήτε άνεγνωρίσαμεν, 
είπε πρός τόν νεανίαν' άλλως έάν με κα
τα γ γε ίλ ετε , θά διηγηθώ ότι σάς είόα νά 
έμβαίνετε είς τό  δωμάτιόν τής κυρίας 
Γορσάζ.

Χωρίς νά περιμείνη άπόκρισιν δ Καλο
χέρης ώλίσθησε μέχρι τής γής καί ώρμησε 
πρός τούς άγρούς όπου χάρις είς τό σκότος 
εγινε μ ετ  ολίγον άφαντος.

"θ ’Αρθοΰρος έμεινεν έπί τινα  χρόνον άκ ί
νητος είς τήν θέσιν όπου τόν άφήκε ν ο κα 
τάδικος. Η ιδέα τοΰ οτι τό μυστήριον τών
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ερώτων του ήτο είς την διάκοισιν τοιούτου 
αθλίου τω  έπροξένησε λύπην μεμιγμένην 
μ ετ  οργής' επε ιτα  προσεπάθησε νά καθη- 
συχάσγ) σκεπτόμενος οτι δέν έπρεπε νά φο- 
βήται καμμίαν άδιακρισίαν έκ μέρους άν- 
θρώπου ενδιαφερομένου καί αΰτοϋ νά τ η -  
ρηθη εχεμύθεια. Εν τούτοις, με δλους 
τούς αγώνας τούς οποίους κατέβαλε διά 
νά άποδιώξγ εκ τοϋ πνεύματός του τήν 
έντύπθ)σιν -̂ ν τω  έπροξένησε το  δυσάοε- 
στον εκείνο παρεμπεσόν, ησθάνθη αόριστον 
φόβον τον οποίον καθ δλους τούς κινδύ
νους τω ν νυκτερινών έκείνων συνεντεύξεων 
δέν είχεν αίσθανθή. Αντί νά καταβη τ α 
χέως είς τον κήπον, ώς έσυνϊίθιζεν, έδί- 
στασε καί ήτοιμάσθη νά δπισθοχωρήστ,- 
άλλ έσκέφθη οτι ή Λουκία τον περιέμενε, 
κα ί δ έρως ΰπερίσχυσε της φρονήσεως. Με - 
τεβίβασεν είς τά  έντος τοϋ τοίχου το  σχοι- 
νίον μέ τούς κόμβους καί είδε τό τε  δτι 
τήν φοράν ταύτην τω  ήτο άνωφελές’ διότι, 
δπως εΰκολύννι τήν φυγήν του ό Κ αλοχέ
ρης είχε στήσει μίαν έκ τών μεγάλων κλ ι
μάκων τά ς  δποίας μετεχειρίζοντο είς τον 
κήπον. Ο Δωβιάν έπάτησε μ ετ’ δλίγον είς 
το  έδαφος, καί μέ δλον το  βαθύ σκότος 
διευθύνθη διά τώ ν δένδρων ώς άνθρωπος 
γνωρίζων τόν σκοτεινόν εκείνον λαβύρινθον. 
Πλησιάσας είς το περίπτερον, έσ ταμ άτη- 
σεν αίφνης διότι ένόμισεν δ τ ι άνεξήγητος 
κρότος διέρρηξε τήν σιωπήν μόλις τα ρ α τ- 
τομένην μέχρι τότε υπο τής μονοτόνου 
αύρας ή τις έσειε τά  φυλλώ ματα. Μή άκού- 
ων πλέον τ ίπ ο τε , έπανέλαβε τή ν  πορείαν 
του" άλλά σχεδόν άμέσως, ήχος μάλλον 
εΰύιάκριτος καί ομοιος μέ φωνήν άνθρώ- 
που καλοϋντος άλλους τον έσταμάτησεν 
έκ νέου. Πολλαί κραυγαί, έξερχόμεναι πολ- 
λαχόθεν, διεδέχθησαν άλλήλας ταχέω ς 
καί έφάνησαν άνταποκρινόμεναι. Ητο ποο- 
φανές δτι ή διαπραχθεΐσα κλοπή, κα τά  
πάσαν π ιθανότητα  υπο τοΰ Καλοχέρη, άφύ- 
πνισε τούς κατοίκους τής οικίας καί έτρε
χαν έν τώ  κήπω . Μέ τα χ ύ τη τ α  έλάφου 
ήτις άκούει τά ς πρώ τας ύλακάς τώ ν θη
ρευτικών κυνών, δ Αρθούρος έσπευσε 
προς το  μέρος έξ ου είχεν είσίλθει" δλίγον 
δμως πριν φθάσ·/] έκεΐ είδε τρέχουσαν εμ - 
προσθέν του φλόγα δμοίαν πυγολαμπίδος.

Διέκρινε μ ετ  δλίγον άνθρωπον κρατούντα 
φανόν καί διατρέχοντα  μεγάλοις βήμασι 
τήν στενήν δενδροστοιχίαν ήτις διήρχετο 
παραπλεύρως τοΰ τοίχου, ΐδών τήν κλί
μακα έστάθη ώς θηρευτικός κύων δσφραι* 
νόμενος ίχνος τ ι  καί ήρχισε νά έκβάλλη 
κραυγάς τάς δποίας άλλαι φωναί έπανέλα- 
βον είς τινα  άπόστασιν. Μετ δλίγον δύο 
φώτα ώς τά  πρώ τα έφάνησαν διά τώ ν 
δένδρων, καί δ εραστής τής Λουκίας είδεν 
δ ι ι  ή φυγή τω  ήτο κεκλεισμένη. Εόίς-ασε 
προς στιγμήν, έπειτα  ένόησεν οτι φρονι- 
μώτερον ήτο νά προϋπαντήσνι τον κίνδυ
νον ή νά φύγτι άνευ έλπίδος νά άπαλλαγη . 
’Επροχώρησε λοιπον προς τούς άναζητοϋν- 
τας ο'ίτινες είχον συναθροισθή περί τήν βά- 
σιν τής κλίμακος δπου συνεζήτουν λίαν 
ζωηρώς. Είς τήν θέαν τοϋ νεανίου δστις 
έξήλθεν αίφνης έκ τών δένδρων, διεδόθη 
γενική συγκίνησις. Οί φρονιμώτεροι δέν 
έκινήθησαν, άλλ δ τολμηρότερος έρρίφθη 
έπί τοΰ νεοελθόντος τον δποΐον δέν έλαβε 
καιρόν νά άναγνωρίσγ).

—  Τί τρέχει λοιπόν, Π ικ έτε ; είπεν δ 
’Αρθοΰρος άπωθών τόν άρχηγόν τής νυκτε
ρινής έκείνης περιπολίας δστις τόν είχε 
δράξει έκ τοϋ περιλαίμιου.

—  Πώς! είσθε υμείς, κύριε Δωβιάν; ά π ε
κρίθη δ κηπουρός έκπλαγείς διά τήν τοιαύ
την συνάντησιν.

—  Τί συνέβη καί τ ί  σημαίνει δλη αΰτή 
ή κίνησις; έπανέλαβεν δ νεανίας.

—  Αλοίμονον! είπεν δ Πικέτος, έόολο- 
φον*όθη δ δυστυχής Κ. Γορσάζ.

—  ’Εδολοφονήθη ! άνέκραξεν δ Δωβιάν 
ώχριών.

—  Είς τ ά  γ ε μ ά τα !  τοΰ εδωκαν κ ά τι 
μαχαιρ ια ΐς ποΰ είναι νά φρίξ-/] τινάς ! Τρέ- 
χομεν κατόπιν τοΰ δολοφόνου δ δποϊος 
βεβαίως θά έσώθη ά π ’ έδώ, δ ιότι ίόού 
άκόμη ή σκάλα μου τήν δποίαν μ ετεχε ι-  
οίσθη δ άθλιος έκείνος . . Αλλά πώς είσθε 
το ιαύτην ώραν έντος τοΰ κήπου; έζηκο- 
λούθησε παρατηρών τόν νεανίαν μέ ύφος 
δύσπιστον.

Γ0  ’Αρθοΰρος έλαβε καιρόν νά έφεύρ^ 
ιστορίαν τινά κατά  τό μάλλον καί ήττον 
πιθανήν διά νά δικαιολογήσν) τήν δύσκολον 
θέσιν είς ην εύρίσκετο.



ΠΑΡΘΕΝΩΝ 2 5 5

—  ’Εξ δσων μοϋ είπα τε , άπεκρίθη, ε ί
μαι βέβαιος ότι ε ίδατε τον δολοφόνον.

—  Ποιος ήτο, ποϊος ή το ; ήρώτησαν 
συγχρόνως οί τρεις άνδρες περικυκλοΰντες 
αύτόν.

—  ’Επέστρεφα έκ τοϋ Κωδερολ, είπεν 
δ AojStav, καί διά νά έπιστρέψω είς τήν 
οικίαν ρ.ου διηρχόρ.ην άπο τήν άτραπδν 
ή τις είναι έκτος τοϋ κήπου. Αίφνης παρε- 
τήρηοα ενα άνθρωπον ολισθαίνοντα άπ 
έπάνω άπο τον τοίχον. Τοϋτο μοϋ έφάνη 
ύποπτον καί έπλησίασα' άλλ έκεΐνος ίόών 
με τρέχοντα  κατ αύτοϋ, έφυγε καί έχάθη 
ρ.ετ δλίγον εις τούς άγρούς. Είς τήν θέσιν 
του, δέν εύρον πλέον είμή σχοινίον προση- 
λωμένον είς τον τοίχον. Φοβούμενος μήπως 
συνέβη δυστύχημά τ ι είς τον Κ. Γορσάζ, 
άνερριχήθην διά τοϋ σχοινιού εκείνου δπως 
οθάσω ταχύτερον είς τήν οικίαν καί ειδο
ποιήσω τούς έν αυτη. Αύτδ έμ.ελλα νά 
πράξω δταν παρετήρησα τούς φανούς σας.

—  Καί τον άνεγνωρίσατε ; ήρώτησεν είς 
τών υπηρετών.

—  Ο χι, είπεν δ Αρθοΰρος ένθυμηθείς 
τήν άπειλήν τοϋ καταδίκου.

—  Μόνον δ Καλοχέρης θά εκαμε τδ 
κακούργημα τοϋτο , είπεν δ Πικέτος' πά ντο 
τε τδν ύπωπτευόμ«ν τδν πανοΰργον έκεϊνον.

Εις τώ ν εργατών δστις κατεγίνετο  είς 
τδ νά έρευνα τδν το ίχον (ορθώθη αίφνης.

—  Κρατώ τδ  μ αχα ίρ ι, άνέκραξεν' εχει 
άκόμη α ίμα  έπάνω του.

Τδ φονικδν δργανον διήλθεν άπο χειρδς 
είς χεϊρα. Ητο έγχειρίδιον άνευ θήκης έκ 
τών καλουμένων κ,αταλανικών υπδ τών 
οπλοποιών, καί τών δποίων ή λεπίς άνοι- 
γομένη σ τα μ α τά  δι έλατηρίου. Γ0  χάλυψ 
ήτο προσεκτικώς έσφογγισρ-ένος, άλλ έν 
τώ  ρ,ετά τής λαβής συνδέσμω είχεν έπα- 
νεύρει τδ α ίμα  τοΰ δποίου ήθέλησαν νά 
εςαλειψωσι τα  ιχνη.

—  Δεν θά ήναι πολύ μακράν, είπεν δ 
αρχικηπουρδς, πρέπει νά τδν καταδιώ ξίυ- 
μεν ώς λύκον λυσσασρ.ένον καθώς είναι. 
Εμπρδς, όρόρ.ον, πα ιδ ιά ! Αλλά σείς, κ ύ 

ριε Δωβιάν, δεν πηγαίνετε νά παρηγορή
σετε εκείνην τήν δυστυχή κυρίαν Γορσάζ 
α δποϊα είναι σχεδόν τρελή! Φ αντασθήτε 
~ ίν  ταραχήν τής δυστυχούς γυναικός.

νΕστειλαν νά ζητήσουν τδν ίατρδν, τδν 
έφηρ.έριον, τδν εισαγγελέα, δλον τδν κό
σμον! άλλά σάς δς·ις είσθε φίλος τής οικίας 
είμαι βέβαιος δτι θά σάς ίδ^ ευχαρίστως.

Μ υιέγγικτος ώς δλοι οί έχοντες ένοχον 
τήν συνείδησιν, δ Αρθοΰρος ένόμισεν ^τι 
διέκρινεν έν τοϊς λόγοις έκείνοις είροινικδν 
τονισμόν, ξένον π ρά γμ α τι είς τδ  άπλοϊκδν 
πνεϋρ-α τοϋ τιρ.ίου κηιτουροϋ. Εν τούτοις 
έφοβήθη ρ,ήπως άρνησίς τ ις  διεγείρω τάς 
υπονοίας, άλλως τε  δέ καί ή δυστυχία 
ήτις ένέσκηψεν έπί τής Αουκίας τώ  έπρο- 
ξένησεν οδυνηράν έπιθυρ.ίαν νά τήν ίδ-?4 καί 
νά τήν βεβαιώσγι περί τής αιώνιας άφο- 
σιώσεώς του, μόνης παρηγορίας ήν ήόύ- 
νατο νά προσφέρω έν σ τιγμή  τοιαύτης 
τρομεράς καταστροφής. Χωρίς λοιπον νά 
επιφέρω καρ.μίαν παρατήρησιν, συνώδευσε 
τδν κυρ Πικέτον δστις έπανέλαβε τήν πρδς 
τήν οικίαν δδδν φέρων ώς πειςήρια  τδ  έγ
χειρίδιον καί τδ  σχοινίον με τούς κόμβους.

—  Τί προφυλάξεις ελαβεν δ κακούργος ! 
είπεν δ κηπουρδς βαδίζων' θά έσκέφθη δτι 
ή κλϊμάξ του θά ήτο πολύ βαρεία ώστε 
νά δυνηθή νά φθάσν) τδν το ίχον ' δι αύτο 
εφερεν αύτδ τδ  σχοινίον μέ τδ άρπάγιον, 
άληθές δργανον κλέπτου. Πρέπει νά Ιχτ, 
κανείς γερά χέρια καί πόδια  διά νά άναβή 
ρ.έ τοιοΰτο σύνεργο.

-—- Ά πέθανεν δ Κ. Γορσάζ; ήρώτησεν 
δ Δαιβιάν ρ.έ υφος σκεπτικόν.

—  rO δυστυχής δέν διαφέρει πολύ άπο 
νεκρδν, άπεκρίθη δ κηπουρδς σπεύδων τδ 
βήμα.

Γ0  τόπος δπου διεπράχθη τδ  έγκλημα 
ητο τδ υπνοόωρ.άτιον έν τώ  όποίω δ γ έ 
ρων πρό τινων ωρών συνδιελέχθη ρ,ετά τοϋ 
καταδίκου. 'Ο δολοφόνος είχεν είσέλθει 
έκεϊ διά τοϋ παραθύρου. Γ0  Κ. Γορσάζ 
καταληφθείς κατά  πάσαν π ιθανότητα  ενώ 
έκοιρ.άτο, έκτυπήθη άρ,έσως. Βεβαίως ή 
άντίστασίς του υπήρξεν άσθενής καί βρα
χε ία , δ ιότι τδν εύρον πλαγιασρ.ένον ώς τδ 
σύνηθες. Μόλις τδ  εφάπλωμά του ήτο με- 
τατοπισρ,ένον. Θά τδν ένόμιζέ τ ις  κοιμώ- 
μενον έάν αί δθόναι δεν ήσαν πλήρεις α ί
ματος. Τοϋ φόνου διαπραχθέντος, δ δο
λοφόνος είχε προσπαθήσει νά παραβιάσ·/) 
τδ  συρτάριον. Διαρκούσης τής απόπειρας
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τα ύ τη ς , άγγεϊον τεθειμένον επί τής εστία; 
κα ί βεβαίως κινηθέν, επεσε μετά  κρότου’ 
τό τε  μόνον υπηρέτης τ ις ,  κοιμώμενος είς 
γειτονικήν δω μάτιόν, άφυπνίσθη καί εδω - 
κεν εΐδησιν.

^Τό προ τώ ν έφθαλμών τοϋ Αρθούρου 
θέαμα όταν είσήλθεν είς το  άπαίσιον εκείνο 
μέρος έδιπλασίασε την συγκίνησιν ητις τον 
είχεν ν^δη καταλάβει. Είς την λάμψιν 
πολλών κηρίων τεθειμένων ώς Ετυχεν 
έσκιαγραφεϊτο όμιλος σιωπηλός, τεθλ ιμ 
μένος, άλλ αδρανής. II κλίνη έφ η ; 
έκειτο τό θϋμα έσύρθη είς τό  μέσον τοϋ 
δωματίου διά νά εύκολύνωσι τ ά ; βοήθειας 
τά ς οποίας ηρχισε νά δίδη 5 ιατρός. Είς 
τό προσκεφάλαιον, γέρο>ν ίερεύς ήτο δρ- 
θιος,καραδοκών σημεϊόν τ ι  ζωής έπιτρέπον 
αύτώ  νά έκπληρώση επίσης τήν άποστο- 
λήν του. Εκ τής κινήσεως τώ ν χειλέων 
του, κατεφαίνετο οτι διά νά προσευχηθη 
δέν περιέμεινε νά συγχωρήση πρώτον. Οι 
δύο εκείνοι άνδρες περιβεβλημένοι μέ κ α 
θήκοντα επίσης τρα χέα , σχεδόν επίσης ιερά, 
είχον φθάσει συγχρόνως. Είθισμένοι νά 
συναντώνται παρά τό προσκεφάλαιον τών 
ψυχορραγούντων, μόλις είχον άνταλλάςει 
μίαν λέςιν ' χωρίς νά χρονοτριβήση 5 ια 
τρός ηρχισε τό  εργον του, δ δέ ίερεύς 
έπερίμενε τό ίδικόν του.

Είς τους πόδας τής κλίνης, ή σύζυγος 
τοϋ δολοφονηθέντος γέροντας ίσ τα το  άκί
νητος. Ούτε έν δάκρυον δέν έτρεχεν εί; 
τά ς παρειάς τη ς , ούτε είς στεναγμό; δέν 
έξήρχετο τοΰ σ τόμ ατό ; τ η ; ’ έπίση; ώχρά 
ώς άν αύτή εμελλε νά άποθάνη, μέ ομμα 
άτενέ; καί οδόντας συνεσφιγμένους, παρε- 
τήρει τόν σύζυγόν τ η ; μετ άφώνου ακινη
σίας’ καί διά νά βλέπη καλλίτερον άπε- 
μάκρυνεν άπό καιρού είς καιρόν, διά κινή
ματος παραφόρου, τήν μελανήν κόμην της 
περικεχυμένην έν άταξία  έπί τοϋ μετώπου 
τ η ;  καί έπ ί τών ώμων της.

Είς τήν θέαν τοϋ έραστοϋ της ή Αου- 
κία δέν εδειξεν ουτε ταραχήν ούτε εκπλη- 
ξιν, εφαίνετο δέ οτι ή υπερβολή τής συγ- 
κινήσεώ; τ η ;  έστείρευσεν έν έαυτή τήν 
πηγήν τώ ν χυδαίων αισθημάτων’ διά 
βλέμματος βαθέος, τω  έδειξε τό άψυχον 
σώμα τοϋ γέροντος καί έπανέλαβεν άμέσως

τήν άπαθή στάσιν τη ς ή τις ενθύμιζε τά  
θύματα τής άρχαίας ειμαρμένης. Η συνεί- 
δησις λικνιζόμενη καί άποκοιμιζομένη 
συχνάκις υπό τοΰ πάθους, αφυπνίζεται 
πά ντοτε πρό τής θέας τοϋ θανάτου. Οταν 
είδε, πλέοντα  είς τό α ίμά του, τόν άνθρω
πον τοΰ οποίου είχε προδώσει τήν φιλοξε
νίαν, δ ’Αρθοΰρος ήσθάνθη μεταδιδόμενον 
είς τήν ψυχήν του μέρος τών ελέγχων οσοι 
έβασάνιζον τήν καρδίαν τής μοιχαλίδο; 
γυναικός. Κ ατά  τήν υπερτάτην έκείνην 
στιγμήν, νά αποτείνη μίαν λέςιν είς τήν 
άγαπωμένην γυναίκα, έν βλέμμα, μίαν 
σκέψιν τώ  έφάνη μισητή βεβήλωσις. Αντί 
νά τήν πλησιάση, ήλθε πρός τόν ιερέα καί 
τ φ  είπε χαμηλοφώνως'

—  Υπάρχει έλπίς νά σωθή;
—  'θ  θεός τό γινώσκει! άπεκρίθη δ 

γέρων δψών τούς οφθαλμούς πρός τόν ου
ρανόν.

’Ε π ί πολλάς ώρας αί προσπάθειαι τής 
τέχνης άπέβησαν άτελεσφόρητοι. Ο Κ. 
Γορσάζ δέν έπανελάμβανε τάς αισθήσεις 
του, καί κατά  πασαν στιγμήν ή αναπνοή 
του έφαίνετο έγγίζουσα νά έκλειψη. Ο 
ιατρός οστις είς τήν πρώτην έπιθεώρησιν 
τώ ν πληγώ ν ένόμισεν ότι δέν ήσαν θανά
σιμοι, ήρχισεν ήδη νά χάνη πασαν ελπίδα. 
ΓΗ άκρα αναισθησία τήν δποίαν κ α τ  άρ- 
χά ς είχεν άποδώσει είς τήν ροήν τοΰ α ί
ματος καί τήν άδυναμίαν τ ή ; η λ ικ ία ;, 
παρατεινομένη πέραν τοΰ δέοντο;, τω  
ένέπνευσε τον φόβον μ ή πω ; ζωτικόν τ ι  
δργανον έβλάφθη υπό τοΰ εγχειριδίου τοΰ 
δολοφόνου. Από καιροϋ είς καιρόν έκλινε 
πρός τόν πληγωμένον καί ήκροατο μ ετ 
άνησυχίας τήν άσθενή άναπνοήν δυσχερώς 
εκπεμπομένην τοϋ στόματος. Τέλος νευρι
κά'. τινες συστολαί συνέπτυξαν τήν επ ιτά 
φιον ακινησίαν ην έτήρει μέχρι τότε ή μορ
φή τοΰ γέροντος’ ή άναπνοή του έγένετο 
ίσχυροτέρα, καί μετά  δδυνηρόν αγώνα τά  
βλέφαρά του διηνοίγησαν. Προσεπάθησε νά 
άνασηκωθή, άλλά δέν τό κατώρθωσε καί 
έμεινεν έπί τινα  χρόνον μέ στόμα και 
οφθαλμού; άνοικτά άν καί δέν ήδύνατο 
άκόμη μήτε νά ίδη μήτε νά δμιλήση.

(’Εκ τοΰ γχλλίκοΰ). (άκολουθεί).


