
ΕΤΟΣ Β '.-Α Ρ ΙΘ . 9 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1880 ΠΕΡΙΟίΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι  Κ Α Τ Α  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ν

Ν.Ε MOITAKHS
ΓΡΑΦΕΙΟ»

’Ett\ t-7\c ο ια σ τα υ - 
ρώ σεω  ςτώ ν ό ίώ ν  
Π ειρα ιώ ς κ α ι Γ ε -  
pavio 'j ,  άριθ. 3 0 .

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Οί ’Αόρατοι η το Μ υστιχον τον κυρ Πέτρου, μυθιστορία (μετά 

ε’ικόνος)— Ά ί  Ρωσσίδες ΙΙαρθένοι η Σκηναι τών Μηδενιστών — Ν ε- 
κοολογία, Λεωνίδας ΙΙα/.άσκας — Ποίησι: ύπ'ο Στ- Σκ· —  Πλη
θυσμό; μεγαλουπόλεων τη ; Ευρώπης κατά τάς τελευταίας αζογρα- 
φάς —  Αίνιγμα —  Ειδοποιησις*

ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ ΤΙΜΑΤΑΙ

’Εν ’Α θηναις . · . Λεττ. 1 0
» έ π α ρ χ ία ις  . . .  » 15
» τ φ  έξ& τερ ικω  . > 2 5

Φύλλα π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α  . >ί SO

. .  . . Γνωρίζετε δτι o ra  -τώ τήν Γενεβιέβην ^Σελ- 68 στ. 3).

T1MU ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Έ ν ’Α βήναις έτη σ ία  Λρ. Ν. S
,  » έξα μ η ν. » » 5
, ταΤς έ π α ρ χ . έ τη σ ία  » » 10

» » έ |α μ η ν . * » 6
> τίό Ιξω τερ . έ τη σ ία  Φρ· 15

01 ΑΟΡΑΤΟΙ
Η

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡ ΠΕΤΡΟΥ
Π Ι Ο

Ο ΤΚ Α Β ΙΟ Τ ΦΕΡΕ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν

Ή  χα τ’οϊχον epsvra. 
(Σ υ ν έχε ια )

—  ’Ε γ ώ ; άπεκρίθη αυτη, μόλι; 
ουγκρατοΰσα την συγκίνησίν τη ; '  διό
λου. φ

— Παράδοξο ! παράδοξο ! Αυτοί οί

ερωτευμένοι δέν κοιμούνται ’μέρα νύ
κτα ! έ !  ε! τόρα θά μάθωμε τί συμ
βαίνει. Νά το;.

Πράγματι ειιΤΛρχετο ο Καΐσαρ, προη
γουμένου και κρατούντο; την λυχνίαν 
τοΰ Πέτρου. ’Εφάνη οτι δέν δυσηοε- 
στήθη έπί τή παρουσία: τοΰ 'Ρεμύ' άπ’έ- 
ναντία; οΰτο; τον διηυκόλυνεν εί; τδ 
νά μή.ρίψϊ) ευθύ; ά μέσοι; τό βλέμμα 
του έπι τής Γενεβιέβη;, ητι; κατέστη 
ώχροτάτη.

—  Καλησπέρα σα;, θεΐε ΓΡεμύ! κα
λησπέρα σα;.

— Καλησπέρα σου, παιδί μου.....
Αί!.... δέν βλέπει; δτι δέν είμαι μόνο;

—  ’'Α συγγνώμην! άντεΐπεν οϋτο; 
μέ τρέμουσαν φωνήν, στρεφόμενο; προ: 
την μνηστήν του' δέν σα; είχον ΐδει. 
Γ ενεβιέβη.

Αυτη τόν έχαιοέτησε προσκλίνασα 
μικρόν καί άπέστρεψε κατόπιν τοϋ: 
οφθαλμού; άπ’ αύτοΰ.

— Διάβολε! έσκέφθη καθ’ εαυτόν 
δ 'Ρεμϋ’ εχει καί κακιώματα ή άγάπν;

’’Εκαμε νεϋμα πρό; την προστατευο- 
μένην του, ητι; τόν έπλησίασε" κύψα; 
ο εις το ους τ η ς :

— Τί τρέχει; την ήοώτησε.
Άλλά τά χείλη τη ;  δέν άπεκρίθη-

σαν’ έμόρφασεν ώσεί ένοχλ.ηθεΐσα καί
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κατόπιν έκάθισε παρά την τράπεζαν 
φυλλομετρούσα βιβλίον τι καί πχοατη- 
ροΰσα τάς εικονογραφία; του.

Ο Πέτρο; προσεφερε κάθισμ,αεΐς τον 
νεοελθόντα.

Κάθισε, παιδί μου, καί ’πέ υ.α; 
τ ι  σ εφερεν εόω.

ΓΗ Γενεβιέβη ήσχαλλε" ήθέλησε ν’ά- 
ποσυρθή, άλλ’ η άνυπομονησία, ό φό
βος, η ανάγκη νά μάθη καί αυτη την 
αιτίαν ήτις ώδήγησε τον Καίσαρα εις 
τήν οικίαν της, την έκράτησαν.

Άπλούστατον, είπεν 5 Καΐσαρ" 
εΟρον εΐς τον δρόμον πρδς τδ μέρος τής 
εκκλησίας, τδ περιδέραιον τοΰτο, τδ 
όποιον άναμφιβόλως θά άπώλεσεν ή 
Γενεβιέβη' έφοβήθην μήπως άνη-ιυχήστι 
καί έσπευσα νά τή τδ φέρω.

Συγχρόνως δε ήγέρθη και ετεινε τδ 
κόσμημα πρδς τήν μνηστήν του, παρα
τηρώ'» αύτήν διά βλέμματος τρυφερω- 
τάτου.

Ετεινε καί έκείνη τήν χεΐρα ΐνα τδ 
λαβγ) αλλ’ό πατήρ της τήν προσέλαβε 
καί έτέθη μεταξύ αύτής καί τοΰ Καί- 
σαρος.

Ασύνετη! ε ίτε  χαμηλοφόνως 
προς αυτήν, Ειτα μ,εγαλη τή φωνή: 
Εύχαριστώ, παιδί μου, αύτδ είνε μ,ία 
πολύτιμη υπηρεσία ποΰ μας προσφέρεις. 
Εμπρός! Γενεβιέβη, εύχαρίστησε τδν 

Καίσαρα! άλόμη αργείς; φιληθείτε 
γρήγορα!....

Σας ευχαριστώ, Καΐσαο.... ειπε 
μόλις {’κείνη. Έπλησίασεν εκείνος, καί 
άποθέτων τά χείλη του έπί τή; π α 
ρέας της:

ΕΙσθε εύχαριστημένη ; .  . . τήν 
ήοώτησε.

’Ησθάνθη έν εαυτή δευτέραν ήτταν 
υπδ τήν γενναιοφροσύνην τοΰ v8oj ία- 
γάτου καί δεν ήδυνήθη νά εύρη λέξεις 
ν’ άποκριθή.

Ό  'Γεμδ έφιλοσόφησεν έπί τής σκη
νής ταύτης:

ίδου, εσκεφθη, τί τήν άνησυχοΰσε. 
Καί στραφείς κατόπιν πρδς τήν κόρην.

Αυτο λοιπον σε εκαυ.ε νάνησυ- 
χής ; την ηρωτησε. Καί λαβών έν χερσί 
τδ κόσμημα ΐνα τδ παρατηρήοϊΐ: Διά
βολε!. . . καταλαμ.βάνω. . . αξίζει τδν 
κ ό π ο ν !

Παρετηρει τον Πέτρον δι’ήμ.ικεκλει- 
σμ,ενου οφθαλμοΰ, ολως ίδιάζοντος τρό
που :

-Ναι, απηντησεν εκείνος εΐς τήν 
διά τής *λείσεως τοΰ οφθαλμού έρώ- 
τη σ ιντο ΰ  ΓΡεμύ, μετά  φυσικής τίνος 

αδιαφορίας,^ είνε ενα μεντα .ΙΛ ιόκ  μέ 
τήν άλυσσίδα του ποΰ Αγόρασα άπδ 
»να ιγγλεζο ψαρα αντί μ.ιας άρ>γγας 
τοΰ ώκεανοΰ.

Καλέ τ ί  περίφημο πραμμα εινε 
τοΰτο! τι φατοΰρα! τ ί  πέτραις!

Περίεργο λοιπδν σοΰ φαίνεται, 
κουμπάρε;

Εις την πρόκλησιν ταύτην τοΰ Πέ- 
τρου, το ένστικτον τοΰ έμπορου κατέ
βαλε-/ αίφνης εκείνο τοΰ άποθαυμασμοΰ 
τοΰ έραστοΰ τών πολυτίμων κοσμημά-
T 6 ) V .

Nat, ναι, εΐνε νοστιμ,ώτατον, 
λαμ,πρδν, περίφημον !

Αφοΰ σοΰ άρέσει λοιπδν τόσο 
πολύ, σοΰ το δίδω σέ τιμ.ή καλή.

Τίποτε άρίγγαις τοΰ ώκεανοΰ;...
Τόρα δέν χωρατεύω. Νά ’μιλή- 

σωμε καθαρα. Τί μ,οΰ δίνεις ;
Άλλά π ά τ ε ρ μ ο υ . . .  παρετή- 

ρησε δειλώς ή Γενεβιέβη.
θα  σοΰ όιοσω έ’να καλλίτερο. 

Αύτδ δεν σοΰ πηγαίνει καί τόσο καλά.
Διολου δεν σοΰ πηγαίνει, μάλι

στα και επειτα ήμπορεΐς νά τδ ξανα- 
χασγ)ς και όεν ευρίσκονται κάθε φορά 
Καισαρες να σοΰ τδ φέρνουν.

Τδ περ'έστρεφεν έντδς τών δακτύ- 
λ&>ν του, εξετάζων τδ βάρος ώς πρό- 
τερον έςέταζε τήν επεξεργασίαν.

Ε! λοιπον! τί δίνεις; ήρώ- 
τησεν ό Πέτρος.

— Ά  ! ά ! είνε έλαφρδ, έλαφοό! 
Δέν δουλεύουν τόρα όπως μιά φορά. "Ο
ταν ήμουν νέος έκαμαν κάτι στολίδια, 
ολο μάλαμμα ... Ά λ λ ’ ας είνε' πόσο 
λές κοστίζει τοΰτο δά είκοσι σκοΰδα ;

Ο Πέτρος άνεκάθησεν έπί τής έδρας 
του :

Είκοσι σκοΰδα; Στολίδι ποΰ 
βγήκε άπδ τήν καλλίτερη φάμπρικα 
τοΰ Λονδίνου ;

Ά ς  ήνε λοιπόν" οκτώ π>-στόλαις 
καλά δίνω;

Κοστίζει ’μμάτια μου εκατδν 
πενήντα λίβραις! είπεν ό Πέτρος ούτε 
λεπτδ παρακάτω’ καί τόρα δσο λέμε 
χάνω τά μισά.

, Βλέπων τδν δισταγμόν τοΰ 'Ρευ.ύ, 
τδΰ^έκαμε νεύμα νά τοΰ τδ άπσδώσϊ]" 
άλλ ό μεταπίολητής τδ άφήκε νά ολί
σθηση ταχέοι; έκ τής χειρδς εΐς τδ θυ- 
λάκιόν του.

Α . ττολίί δοσκολος είσαι εις 
αύταΐς τής δουλειαϊς. Τδ πέρνω, άλλά 
μέ καταστρέφεις. Ά ς  ηνε ομως. . . αύ
ριο σοΰ ^^pvoj τά λεπτά.

' Ω ! γ» αύτο δα δεν βιαζόμ,εθα, 
είπεν ό Πέτοος.

1 Ο Καισαρ δεν ήνοει ούδέν τόσον 
εκ τής συνδιαλεςεως όσον καί έκ τής 
αφιλοκερδείας τοΰ μέλλοντος πενθεροΰ 
το*, διότι τδ περιδέοαιον ήςιζε τδ τρι-

πλοΰν τής τιμής εΐς ην συγκατετέθη 
νά τδ πώληση.

— Οί μεμψίμοιροι λόγοι τοΰ 'Pty.b 
διεκόπησαν αίφνης υπδ κρότου βημά- 
τ&ίν διερχομένοιν τήν όδον καί διευθυ- 
νομενων πρδς τήν οικίαν τοΰ Πέτρου 
Λεγράς.

Ούτος εσπευσε πρδς τδ παράίυρον, 
καί έπανελθών μ.ετά σπουδής χωρς νά 
εί'πη τί είδε :

— Λοιπδν, καληνύχτα, κουμπάρε, 
τώ είπε" έλα, πάμε νά σέ ’βγάλωώς 
τήν θύρα.

— Καί τδν ώδήγησεν έν τάχει π (4ς 
στενήν τινα κλίμακα ήτις Ιληγεν ε̂  
έςώθυράν τινα,έκ τοΰ οπισθίου άποκέν 
τρου μέρους τής οικίας, όπόθεν ποτ; 
σχεδδν δέν έξήρχοντο.

Μόλις ό μεταπωλητής ε ί/ε  πατήσει 
τδν πόδα του εξω καί εκλεινε τήν θύ
ραν δ ι’ ήι, εξήλθε, και άμέσως ήκούσθη 
σφοδρδς κτύπος έπί τής συνήθους θύ- 
ρας, συνοδευόμενος υπδ τής έπισήμου 
προσκλήσεως.

— Έν όνόματι τοΰ βασιλέως ! ά
νοιξα τε !

—  Έ ν όνόματι τοΰ βασιλέως; έπα- 
νέλαβεν ώσεί κεραυνόπληκτος ό Καΐσαρ 
καί ή Γενεβιέβη.

—  Ά λ λ ’ ό Πέτρος, ήρεμος, ατάρα
χος ρίψας Sv βλέμμα έπί τής έστίας 
ήτις πρδ ολίγης ώρα; είχε καταστρέψει 
τίς οίδε τί χάρτην, ελαβεν έκ νέου τήν 
λυχνίαν καί μετέβη ν’ άνοιξη.

—  Τί θέλετε, κύριοι; Α ρώτησε μετά 
τή; μεγαλειτέρας ψυχραιμίας.

Πέντε τδν άριθμ,δν ήσαν οι νεωστί 
έλθόντες. Είς ένωμοτάρχης καί τέσσα- 
ρεςυπάλληλοι τής υπηρεσίας τών άκτο- 
φυλακείοίν. Μεταξύ αύτών ήριθμεΐτο 
καί 6 Βαλεντίνος, δστις μόλις εΐσήλ.- 
θεν, εΰρε μέσον νά πλησιάση μυστη- 
ριωδώς τδν Πέτρον καί νά τώ ε’ιπτ; χα- 
μηλοφώνως είς τδ ούς τάς λέξεις ταύ- 
τα ; :

— Έμπιστευθήτε εΐ; έμέ καί θά 
σας σώσιο.

Ά λ λ ’ έκεινος έφάνη δτι δέν τάς ή- 
κουσε.

Εΐσέλθετε, κύριοι, εΐσέλθετε. Εΐς τί 
χρεωστώ τήν έπίσκεψί σας ;

— Εΐς διαταγήν τοΰ κυρίου ένοι- 
κιαστοΰ τών τελωνιακών φόρων τοΰ 
διαμερίσμ.ατος τή; Διέππης, άπεκρίθη 
s ένωμοτάρχης, παοουσιάζων αύτώ έν
ταλμα διατάσσον ερεύνας έν τή οικία 
τοΰ Πέτρου Λεγράς, εμποροπλοιάρχου, 
όδδς Φολί.

— Συγχωρήσατέ μας, προσέθεσεν ό 
αύτδς ύπαξιωμκτικδς, διότι, ώς βλέ
πετε δέν ^προέρχεται έξ ημών άν τα - 
ράσσωμεν τήν άνάπαυσίν σας.
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— Κάμετε το χρέος σας, κύριοι, ά
πεκρίθη άπλώς ό Πέτρος, οδηγών αυ
τούς εις τά έντος τής οικίας. Ά π ο  ποΰ 
θέλετε ν’ άρχίσητε ;

— Άφ* ο που εύαρεστεΐσθε, άπήντη- 
σεν 5 Βαλεντίνος χαμηλοφώνως είς §ν 
έφαίνετο 5 άνώτερός του δτι τω π α 
ρείχε μέρος τής εξουσίας του.

— Ά λ λ ’ ώς καί τήν πρώτην φοράν, 
ό Πέτρος προσεποιήθη δτι δεν ήκουσε 
τούς λόγους τούτους.

— Λοιπδν ορίστε έπάνω, προσέθε- 
σεν δ γέρων λαθρέμπορος.

ΓΗ Γενεβιέβη καί δ Καΐσαρ άνεγνώ- 
ρισαν την φωνήν τοΰ Βαλεντίνου' άλ
λ’ εις έκαστον ένεποίησε διάφορον αϊ- 
σθησιν.

—  Άνερχομένων, πρώτος έφάνη δ 
Βαλεντίνος, οστις, πλησιάσας την Γε- 
νεβιέβην, ερριψεν έπ’ αύτής τρυφερώ- 
τατον βλέμμα και τί) είπε :

— Μη φοβήσθε διόλου.
Κατόπιν, ώς διά νά συμπληρώσω

την φράσιν του, έστράφη προς τδν Πέ
τρον :

— Χωρίς άλλο είσθε θύμα άπατης 
τίνος, κύριε.

— ’Η τίποτε συκοφαντία, άπήντη- 
σεν δ ναύτης άταράχως. ’Αλλά, είτε τδ 
ένα είτε τδ άλλο, σείς, κύριοι, κύτ- 
τάξετε δσον θέλετε.

—  Πιστεύσατέ με δτι μετά μεγί
στης μου λύπης ίλαβον την διαταγήν 
νά έκπληρώσω τά καθήκοντα τοΰ έρευ- 
νητοΰ.

— Και εγώ ήθελα νά τδ ’πίστευα. 
’Αλλά δέν πειράζει' τδ χρέος σας πρέ
πει νά κάμετε σείς.

Ό  Βαλεντίνος, θέλων νά προσφέρη 
έκδούλευσίν τινα έτι εις την Γενεβιέ 
βην, μόλις κατώοθωσενά τήν πλησιάση, 
τή έψιθύρισε: ,

— θεέ μου ! πόσον είμαι δυστυχές !
Ε ίτα , λαμβάνων ήθος δλιβερδν, άπε- 

τάθη πρδς τδν άρχηγόν το υ :
—  Ένωμοτάρχα, διατί νά μέπροσ- 

καλέσητε νά ελθω μεθ’ υμών;

Ούτος τώ Ιίρριψε παράδοξον βλέμμα, 
καί διά τόνου σοβαρώς γελοίου :

— Τδ καθήκον πρδ παντδς άλλου ! 
είπε.

Ό  Βαλεντίνος προσεποιήθη 07ΐ τώ 
διέφυγε στεναγμός.

Κατόπιν ήρξατο ή έρευνα' διηοεύνη- 
σαν παντοΰ καί ιδίως εις τδ δωμάτιον 
καί είς την κοσμηματοθήκην τής Γε- 
νεβιέβης, άλλά δέν ευρον δ ,τι ήθελον.

Ό  Βαλεντίνος τότε έπλησίασε τδν 
Πέτρον έκ νέου καί δήθεν χαίρων καί 
εμπιστευτικώς:

— Ά ! χαίρω, χαίρω πολύ, είπε 
διότι έκρύψατε τόσον καλώς τδ προϊδν 
τής λαθρεμπορίας σας, ήσυχάσατε' έγώ 
σάς έπαναλαμβάνο) πολύ εύχαριστήθην 
τίποτε δέν άνεύρομεν.

Μειδίαμα έκπλήξεως διέστειλε τά 
χείλη τοΰ πλοιάρχου τής ΠέρΛας, ένώ 
συνάμα άπήντησεν ύψηλοφώνως.

— Τδ λαθρεμπόριό μου;. . .
Ό  Βαλεντίνος τότε χολωθείς, δτι 

μάτην έφαίνετο προστατεύων αυτούς, 
διότι ούδεμίαν είδε φιλοφρόνησίν των 
πρδς αύτδν, ώς πας τυχδν ένοχος ήθελε 
πράξει έν τοιαύτη πΐριπτώσει, έν τή 
οργή του έστρεψε τδ άγριον βλέμμα 
του πρδς τδν Καίσαρα, καί διά φωνής 
μαρτυρούσης τδ μίσος, δπερ τήν ώθει;

— Δέν υπάρχει, είπε, έπιτηδειότε- 
ρος εις τό νά κρύπτη. . .

Ό  Πέτρος συνεκινήθη καί πως top— 
γίσθη, έκαμε μάλιστα καί βήματά 
τινα πρδς αύτδν, άλλ’ δ ενωμοτάρχης 
συνεπλήρωσε τήν φράσιν το υ :

— Κύριε Κίΐσαρ, έν δνόματι τοΰ 
Νόμου σας προσκαλώ νά μοί άποδώ- 
σητε τά κοσμήματα ξένου τίνος έργο- 
στασίου ατινα φέρετε.

Πάντες τότε ένόησαν διατί δλη ή 
ερευνά των διευθύνετο πρδς τδ δωμά
τιον καί τήν κοσμηματοθήκην τήςΓε- 
νεβιέβης" πάντες, έκτδς αύτής ίσως, 
ήτις είχε μείνει άναυδος.

— Άπατάσθε, άπεκρίθη άξιοπρε- 
πώς δ νέος έργάτης, ουτω προσκληθείς' 
δέν μετέρχομαι τδ έπάγγελμα δπερ 
υπωπτεύθητε' δέν φέρω έπ’έμοΰ ο.ύδέν 
δπερ νά μ’ ένοχοποιή.

Ήρεύνησαν τότε τά θυλάκιά του, είς 
3 δένάντέστη ποσώς' δτε δμως διευθύν- 
θησαν αί χεΐρές των πρδς τά τοΰ υπεν
δύτου του, ήσθάνθη ταραχήν τινα καί 
άγωνίαν, προξενήσαν είς τδν αντίζηλόν 
του στιγμιαίαν καί παροδικήν άγαλ- 
λίασιν' εν τών θυλακίων τούτων π ε 
ριείχε μόνον άνθύλιά τινα μεμαραμ- 
μένα, έκεΐνα, άτινα είχε συλλέξει είς 
τδν χορδν τοΰ J a n v a l ' αύτά ήσαν 
δι’ αύτδν δ πολύτιμος θησαυρδς 8ν δέν 
ήθελε ν’ άφήστ} νά κηλιδώσουν αί προσ- 
ψαύσεις μισητής χειρδς ή νά τά ιδωσι 
τοΰ άντιζήλου οί άντιπαθητικοί οφ
θαλμοί.

—  ’Αρκεί. . . μάς συγχωρεΐτε, κύρ 
Λεγράς, είπεν δ ενωμοτάρχης άνταλάσ- 
σων μετά τοΰ Βαλεντίνου βλέμμα ά- 
πέλπιδος αποτυχίας. Μας συγχωρεΐτε 
κ«ί υμείς έπίσης, δεσποινίς διά τήν 
άνησυχίαν καί τήν ταραχήν τήν όποιαν 
σας έπροξενήσαμεν.

Ό  Βαλεντίνος δέν προσέθεσεν ουδέ 
λέξιν, άλλ’ άναχωρών ερριψεν έπί του 
Καίσαρος ίοβόλον βλέμμα πλήρες μί
σους καί φθόνου.

Άφοΰ άνεχώρησα>, δ Πέτρος δέν ά- 
νέμενε νά έρωτηθ-?, ΐνα δωση έξηγήσεις, 
άλλά διά τόνου ρ.'ι έπιδεχομένου άν- 
τίρρησιν:

— Βλέπεις, είπεν αύστηρώς είς τήν 
θυγατέρα του, σέ τ ί βρωμοδουλειαΐς 
μάς μπερδεύεις ; άν ευρισκαν τόρα έδώ 
τδ μενταλλιδν, τί έκάναμε τότε;

’Ησθάνθη Ιαυτήν δικαίως έπιτιμω- 
μένην καί κούπτουσα θερμόν δάκρυ, 
δπερ ώς μαργαρίτης ώλίσθαινεν έπί τής 
παρειάς της, είσήλθε, χωρίς νά είπη 
ούδέ λέξιν είς τδ δωμάτίόν της.

Ό  Καΐσαρ τήν ήκολούθησε διά βλέμ
ματος θλιβεροΰ, καί άφοΰ αυτη είσήλθε 
καί έκλεισε τήν θύραν τοΰ δωματίου 
της, έπλησίασεν εύνοΐκώς τδν κύρ Πέ
τρον καί σφιγγών τήν χεΐρα του :

— Δέν διατρέχετε ούδένα κίνδυνον, 
τ,δν ήρώτησε’ δέν είνε αληθές;

— Ευχαριστώ, παιδί μου δέν έχω 
νά φοβηθώ τίποτε ' μείνε ήσυχος' ’σύ- 
χασε καί πήγαινε νά κοιμηθής χωρίς 
καρδιοχτύπι.

Καί οΰτω πεισθείς δτι ούδένα δια
τρέχει κίνδυνον δ πατήρ τής κόρης ·?,ν 
ήγάπα, δ Καΐσαρ ηύχήθη αύτώ καλήν 
νύκτα καί άπήλθε.

’Εν τούτοις, ένώ δ Πέτρος καί δ 
μελλόγαμβρός του άπεχωρίζοντο έν τή 
βεβαιότητι περί τοΰ άκινδύνου τής θέ- 
σεο ς̂ αυτών, δ Βαλεντίνος, είσελθών έν 
τω δωματίω του, έξήγεν έκ τοΰ θυλα
κίου του χάρτην, 8ν έξήταζε καί έπει- 
ρατο νάναγνώστ)· ?Ητο τεμάχιόν τι , 
λείψανον πεοισωθέν που έκεϊ οπισθέν 
τίνος επίπλου πλησίον τής εστίας, έξ 
εκείνων ους είχε ρίψει είς τδ πΰρ δ Λε
γράς δτε κατά πρώτον παρουσιάσαμεν 
αύτδν είς τδν άναγνώστην, δμιλοΰντα 
μετά τοΰ ΓΡεμύ, καί δπερ τεμάχΐΌν 
υπέκλεψεν οΰτως είπεΐν, κατά τήν ώραν 
τής έρεύνης.

Άφοΰ μάτην έπί πολλήν ώραν έκο- 
πίασε Τίν’ αναγνώστη καί έννοήστι τάς 
ήμιτελεΐς ώς έκ τοΰ πυοδς λέξεις, ή 
τούλάχιστον νά λάβνι ιδέαν τινά τής 
δλης έννοιας, τέλος συνέπτυξε τδ τε- 
μάχιον τοΰτο, καί τδ έθεσεν έντδς συρ- 
ταρίου, δπερ έκλείδωσε καί ελαβε κα
τόπιν τήν κλείδα' τδ μέτωπόν του 
ήστραψε χαράν σκοτεινήν καί άπαίσιον 
μειδίαμα διέστειλε τά χείλη του.

— θά  γείνω ένωμοτάρχης καί 6ά
λάβω καί άριστεΐον................. έψιθύρισεν
αίφνης,

ΤΡΙΚΥΜΙΑ!

Είς άπομεμακρυσμένην τινά γωνίαν, 
τής οδού Ά β λ  καταληγούσης είς σ τ ε 
νωπόν ήδη έξαφανισθείσαν, καί ητις
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έςετείνετο τότε παραλλήλως τής σει
ράς τοϋ λιμένος τ ί ;  Διέππης, οχι μα
κράν τ ί ;  δδού Φολί, άνεγίνωσκέ τις 
επι έρηπωμένης πλευράς άρκετά υπό
πτου οικίας" τήν εξής πομπώδη ε π ι
γραφήν : Ζίΐζ· t o r  μ έγα ν  Ά . γ κ ώ .

Ά γκώ , ό πατριάρχης ναυτικών τής 
Διέππης, είχε δώσει τ ’ δνομά του εις 
τό πνεύματοπωλεΐον τοΰτο,’ υποχρεω
τικόν έντευκτήριον τών ναυτών καί 
i /ί’Μζ τών τολμνιοών συντρόφων τοΰ 
Πέτρου Λεγράς. Έκεΐ, έντος άτμο- 
σφαίρας πεπιεσμένης έξ άναθυμιάσεων 
ζύθου, μηλίτου οίνου, ρακής, καί νεφών 
κχπνοϋ, ήδύνατό τις νά τούς εύρη άνά 
πάσαν στιγμήν άρκεΐ ή έν τώ πλοίω 
υπηρεσία των νά είχε τελειώσει.

Εις γωνίαν τινά πρός τό βάθος, εΐχον 
ώρισμένην τινά τράπεζαν, περί ην συ- 
νήρχοντο καί ητις, ήδύνατό τις νά είπη, 
δτι είχε καταντήσει ιδιοκτησία, των. 
Έκεΐ καθήμ.ενοι έφείλκυον τόν θαυμα
σμόν τών συναδέλφ6>ν των, διότι ή 
ψήμη είχε διαδονήση πανταχοϋ γης 
διεππικής την ναυτικήν τόλμην, άν- 
δοείαν, ικανότητα καί άφοβίαν των.

Άφωσιωμένοι καί υπήκοοι εις τόν 
πλοίαρχόν των, ώμίλουν δλίγον, άλλά 
σύντροφοι σπάνιοι, εις οΰδέν την ζωήν 
των λογιζόμενοι, οταν λ. χ. έπρόκειτο 
περί διασώσεως έκ κινδύνου συντρόφου 
των τινός. Οΰδ’ δ άνεμος, οΰδ’ αί κα
ταιγίδες, ουδ’ οί προφανέστεροι κίνδυ
νοι ήδύναντο ποτέ νά μειώσωσιν οΰ- 
δ ’ έπ’ έλάχιστον την άφοβίαν των. 
’Απ’ εναντίας αί τρικυμία', τους ηΰχα- 
ρίστουν καί μάλιστα κάπως δεν ήρέ- 
σκοντο εις τόν γαληνιαΐον καιρόν. Μό
λις δ ουρανός άρχιζε νά καλύπτηται 
υπό μελανών νεφών, η έμυκάτο δ άνε
μος εγείροιν έν τώ ώκεανώ σειράς άφρι- 
ζόντων κυμάτων, έβλεπέ τις τον ΓΡώκ, 
τόν Δανιήλ καί τόν Μάρτιαλ παραδι- 
δομένους εις άκράτητον ευθυμίαν, ότι 
έμελλον μ ετ’ δλίγον νά παίξωσι μέ 
τάς λυσσώδους δρμ-άς τοΰ άνεμου καί 
της εξογκωμένη; θαλάσσης.

Δύο άτομα ημέραν τινά διηυθύνον- 
το, έκαστοι ές αντιθέτου διευθύνσεως, 
πρός τήν προκυμαίαν, δ Καΐσαρ καί δ 
ΤΡεμύ Ζακέ.

Ό  δεύτερος μετέβη 'ίνα άναμείνη 
τήν ελευσιν τοΰ κυρ Πέτρου, ίστάαενο; 
παρά τήν σανίδα, ητις έχρησίμευε ώς 
γέφυρα ίνα έκ τή ; προκυμαίας είσέλθη 
τις είς τό πλοΐόν του, τήν όνομαστήν 
Περ J a r .

"Οσον δ’ άφορά τόν Καίσαρα εξηκο- 
λούθησε νά βαδίζη έπ'. τή ;  ευθείας δδοΰ 
τοΰ λιμένος περίφροντις καί τεθλιμμέ
νος. Μόλίς είχε παρέλθει είς μήν άπό 
τής κατ’ οίκον έρευνης καί τά χαρα
κτηριστικά του ειχον "λλοιωθή" καί

τοΰτο προήρχετο, διότι ή Γενεβιέβη 
εκτοτε ήοχιζε καταδήλως πλέον άπελ- 
πίζουσα αΰτόν περί τοϋ έρωτός της.

Μάτην προσεπάθη καί εκείνη νά νι- 
κήση τόν άγώνα 8ν ήσθάνετο έν τη 
καρδίι .̂ της.

θέλουσα δέ νά ευρη διέξοδον μεταξύ 
τών καλών τη; διαθέσεων άφ’ ενός καί 
τών δρμητικών πόθων τής καρδία; της 
άφ’ ετέρου διεμοίοασε τάς συμπαθείας 
της, φυλάξασα τήν μέν άπλήν φιλίαν 
διά τόν Ιναίσαρα, τόν δ’ έρωτά της 
δι’ εκείνον οστις έξ άπήνης τήν κατ'ε- 
κυρίευσε.

'Η εύγενής διαγωγή τοΰ πρώτου, έ- 
νόμιζεν, ότι δέν τήν υπεχρέου νά τόν 
άγαπά.

Δέν αδύνατο πλέον έξερχομένη ίνα 
μεταβη είτε είς περίπατον είτε εί; τήν 
εκκλησίαν, νά μή ίδη τόν Βαλεντίνον, 
όστις, πάντοτε κομψός, πάντοτε μει- 
όιών, πάντοτε στ.εύδοιν νά τήν χ α ι
ρετά, τήν έπλησίαζε ζητών άφορμήν 
νά συνάπτη συνδιάλεξιν.

Ά λ λ ’ ή δειλία της, ή έπίγνωσις τοΰ 
κινδύνου τών συναντήσεων τούτων Sv 
διέτρεχε, τήν έκράτουν δλίγον. 'Π ώς 
νεάνιδος κούφης μ.αταιότης της έκολα- 
κεύθη έκ τή; συμ,περιφορας τοΰ Βαλεν- 
τίνιυ, ευρισκεν είς τοΰτο ευτοχίαν’ καί 
μεθυσκομένη ΰπό τοιαύτας εκστάσεις, 
αίτινε; πολλά; νεάνιδας ώς αυτήν, κα
τέστρεψαν, έφαντάζετο ότιήδύνατο νά 
μηκύνη έπί πολύ τόν σιωπηλόν καίπλα- 
τωνικόν τοΰτον έρωτα, όστις έξ άλλου 
ήρκει είς τήν άδαή πόθου πρακτικω- 
τέρα; άπολαύσεως φύσιν της, καί τή 
προΰξένει τόσον γλυκείας συγκινήσεις.

Μεθ’ όλας έν τόύτοις τάς προσπά
θειας του, δ νέος τελωνιακός υπάλληλος 
δέν ήδυνήθη νά συνέχιση τήν συνδιάλε- 
ξίν του μ.ετ’ αυτής άφ’ ής ουτω; άπο- 
τόμως διεκόπη είς τόν χορόν τοΰ J a n -  
v al. Τό μ.όνον, όπερ, άχρι τότε είχε 
κερδίσει, ήσαν μικραί τινες προσφωνη- 
τικαί φράσεις, άπαντήσεις ούτως είπεΐν 
τών χαιρετισμών του.

Είς τό επακρον τής ευτυχίας της 
καί^ιλαζονευομένη ότι ένέπνευσε τόσω 
σφοδρόν έρωτα, διότι έξελάμ.βανε τήν 
επιμονήν τοΰ Βαλεντίνου ώς μαρτυρίαν 
άπειρίας αίσθήμ-ατος, έδέχετο αάς θω
πείας τοϋ ΚαίσαρΟς μετά αισθήματος 
δ/ληρότητος, όπερ ένόει δ τάλας, καί 
έβλεπε εξαφανιζόμενα έν πρός έν, ήμέρ$ 
τη ημέρα τά χρυσά τής ευτυχίας του 
όνειρα.

Κοίταστραφείς, τρωθείς θανασίμ.ως 
τήν καρδίαν έκ τής άποστροφής τής 
Γενεβιέβης ·?,ν δ ’.έκρινεν έκδηλουμένην 
πρός αΰτόν, δέν είχε πλέον θάρρος διά 
τίποτε. ΓΗ εργασία του, ητις πότε ή-

νοΰτο μετά τής έλπίδος δλβίας Ινώ- 
σεως, τώ ήτο μ.ισητή.

Ή  άγωνία αύτη τόν εφερεν είς άπελ- 
πισίαν. ’Έπροτίμα νά μάθη εύθύς διά 
μια; τήν ειμαρμένην του- ή τήν ευδαι
μονίαν ή τήν άπώλειάν του’ ή άβε- 
βαιότης αυτη, τό μετέωρον τών ελπί- 
δωντου, ή άγωνία τέλοςτοΰάγνωστου, 
τώ Ιφαίνοντο δριμυτέρα καί τή; φρι- 
κωδεστέρας βεβαιότητος.

Τοιαϋτα λοιπόν διαλογιζόμενος έ- 
ξήλθε τοΰ εργαστηρίου του, προφασι- 
ζόμενος άδιαθεσίαν, ·?,ν έδικαιολόγει ή 
κόπωσι; καί ή έζωγραφημένη Ιπί τών 
χαρακτήρίον τοϋ προσώπου του δδύνη. 
’’Ηθελε νά λήξη ή βάσανός του αυτη 
διά μιάς έξηγήσεως μετά τοΰ Πέτρου, 
άλλά σταθεράς καί κατηγορηματικής.

Μόλις μακρόθεν παρετήρησεν αΰτόν 
ερχόμενον δ πατήρ τής Γενεβιέβης, 
προύχώρησεν πρός συνάντησίν του εύ
θυμος καί μειδιών.

—  Σύ έδώ, παιδί μου; Εορτή λοι
πόν τώχεις σήμερα;

—  ’’θ '/ ι ,  πατέρα μ.ου, σάς έζήτουν.
— Χμ ! Έδιάλεξες άσχημη ώρα. Οι 

ναύταις μέ περιμένουν. Άλλά δέν πει
ράζει' α; ’δοΰμε. Γιά σένα είμαι πάν
τοτε πρύθυμος, ώς καθώς λέγουν.

—  *Ω ευχαριστώ! τό γνωρίζω.
Καί τώ έθλιψε τήν χεΐρα.
— ’Εμπρός λοιπόν ! λέγε, τ ί είνε ; 

Γιατί τό πρόσιοπό σου είνε έτσι θλι
βερό; — Οί άλλοι μέ περιμένουν μέσα, 
άλλά δέν πειράζει' άς ’πα ’ νά περιμέ
νουν—λέγε, θέλω νά μάθω τ ί  σέ κάμε: 
νά λυπήσαι.

Γ0  Καΐσαρ έκίνησε λυπηρώς τήν κε
φαλήν.

— Δέν μ.οΰ λές τίποτε ; Είνε λοιπόν 
σπουδαΐον τό πράγμα ;

—  Μάλιστα, σπουδαιότατον! δεν 
τολμώ. . . .

—  Τ ί ; μυστικά άπό ’μένα ; λέγε ! 
εμπρός !. . . .

Αίφνης τό μέτωπόν του έσκυθρώπα- 
σε. Παρετήρησε τόν νέον έργάτην με
τ ’ άκουσίου βλέμματος δυσπιστίας.

— Λέγε λοιπόν ! τ ί  δέν τολμάς νά 
μέ κυττάξης ς’ τό πρόσωπο καί σκύβεις 
τό κεφάλι;

'Ο Καΐσαρ ύψωσε τότε τήν κεφαλήν 
του καί διηύθυνε τό ίδυνηρον βλέμμα 
του είς τό τοΰ Πέτρου.

— Διάβολε! ΐψιθύρισεν ούτος δμι- 
λών καθ’ εαυτόν. Τό πράγμα μυΟ φαί- 
νετο σπονδαΐο! Αδύνατο!

— Ακούσατε, κατώρθωσε τέλος νά 
είπη δ Καΐσαρ, άνακαλών άπαν τό θάρ
ρος του. θά  ήμαι ειλικρινής" γνωρίζετε 
οτι άγαπώ τήν Γενεβιέβην. , . .
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— yA ! . .  . . έσκέφθη δ πλοίαρχος' 
ερωτοδουλειά τρέχει ’ς τη μέση.

— Ά λ λ ’ εκείνο το όποιον πιθανόν 
να μη παρετηρήσατε τπΐς, είνε ή άλ- 
λαγή η τις συνέβη εις αύτήν.

— Λοιπόν! είπεν δ Πέτρος, εις 8ν 
οι λόγοι ο&τοι διήγειραν ετι μάλλον 
την προσοχήν.

—  ’Έρχομαι νά4σας ζητήσω νά μοί 
άποκριθήτε καθαρώς' τοΰτο θά ηνε του
λάχιστον παρηγορία δι’ έμέ, νά γνω
ρίζω τούτέστιν άν οφείλω ν’ άπελπι- 
σ θ ώ . . .  »

—  Ν’ άπελπισθής; Και για ποιο 
πράγμα ;.  . .

— Διά την χεΐρα της θυγατρός σας.
— Και τδ σκέπ.τεσαι αυτό ; τ ί  κά

θεσαι καί μοϋ ψάλλεις αύτοϋ ;
—  Δεν βλέπετε μέ πόσην έπιτη- 

δειότητα αποφεύγει νά μοι άπαντα 
όπόταν τή υπενθυμίζω τάς υποσχέσεις 
της, δταν την παρακαλώ νά σπεύσή 
νά δρίσ-ij την ημέραν τών γάμων μας, 
■δστις άπδ τοσούτου ήδη καιρού άπε- 
φασίσθη και οστις ώφειλε μέχρι σήμε
ρον νά ήτο καί τετελεσμένος ; .  . .

'Ο Πέτρος τδν άφήκε νά έξακολουθή 
τδν έπι τοϋ αντικειμένου τούτου λόγον 
του, παραδιδόμενος και αύτδς εϊς σο- 
βαράς σκέψεις' κατόπιν μετ’ ολίγον, 
διακόπτων αύτδν άποτόμως καί κτυ- 
πών φιλικώς αύτδν εϊς τδν ώμον :

—  Ή  Γενεβιέβη είνε φρόνιμο καί 
τίμιο κορίτσι !. . .

— ’Εάν είχον αμφιβολίαν περί τού
του δέν θά μ ’ έβλέπατε τόρα εδώ.

—  Τήν αγαπάς πάντοτε
— Ά ν  τήν ά γα π ώ !.  . . .

(άκολουθεΐ)

ΑΙ ΡΏ Σ Σ ΙΔ  ΕΣ Π Α ΡΘ ΕΝ Ο Ι
Η

1K1I.VAI Τ Δ Ν  Μ ΙΙΛΕΝ ΊΣΤΩ Χ

(Σ υ ν έχε ια )

XX

Η ΕΚ  Γ Ε Ν Ε Τ Η Σ  Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η

Μετά τινα χρόνον ήλπισα νά κατα
στώ μήτηρ. 'Ο πρίγκηψ είχε διακαή 
επιθυμίαν ν’ άποκτήση υιόν.

—  'Γποσχέσου μοι, τή λέγω εσπέ
ραν τινά, δτι άν άποκτήσωμεν υίδν,θά 
έλευθερώσης τδν νέον διδάκτορα.

—  Τί παράδοξον ενδιαφέρον λαμβά

νεις διά τδν νέον αύτόν! μοί είπε γε- 
λών. Καλά λοιπόν! σοί τδ υπόσχομαι.

'Η εγκυμοσύνη μου υπήρξε δεινή και 
μάλιστα άμφέβαλον περί εύκολου το- 
κετοϋ. Και συνενοήθην μετά τοϋ γέ 
ροντας Μάρκεβιτς, δτι θά ήτο έργον 
φρονήσεως άν ή'ρχετο κατά τήν εποχήν 
τοΰ τοκετού ό διδάκτωρ τής Πετρου- 
πόλεως.

— Πράγματι, είπεν δ Μάρκεβιτς. 
'Π άφιξίς του θά χαροποιήσνι τά  μάλα 
καί τους γονείς του. Ή  μήτηρ του, ήν 
έπεσκέφΰην χθες είνε βαρέως άσθενίις 
καί έζήτει ώς υπάτην εύδαιμονίαν ν’ά- 
σπασθή πριν άποθάνή, τδν υιόν της.

'Ημέραν τινά μετά τδ τέλος ωραίου 
περιπάτου έπεσκέφθην τήν πτωχήν γυ
ναίκα εις τήν ϊσβαν  *) της.

Νέα, άμέριμνος, περιχαρής, συνο- 
όευορ.ένη πάντοτε υπδ πολυαρίθμου 
άκολουθίας, ουδέποτε άλλοτε είχον 
εισχωρήσει μόνη εΐς χωρικήν καλύβην. 
Κατεπλάγην έπί τή άθλιότητι τών δού
λων μας. Αυτη λοιπδν ήτον ή ειμαρ
μένη τών δυστυχών εκείνων, οΐτινες 
μάς παρεΐχον τά πρδς τδ ζήν; Έ κ  τής 
άθλιότητός των λοιπδν, έκ τών στερή
σεων των παράγετο ή άσύνετος πολυ- 
τέλειά μας ; τά αισθήματα ταΰτα τής 
δικαιοσύνης καί τοΰ οίκτου έπανέστη- 
σαν έν εμοί κατά μιας τοιαύτης άνι- 
σότητος έν τή τύχη τών άνθρωπίνων 
υπάοξε&ιν.

Εΰρον τδν πατέρα τοΰ Φεδερώφ έν 
τή ούδώ τής θύρας του. Μέ ύπεδέχθη 
μετ’ ήθους σκοτεινοΰ καί άγριου. Έάν 
ετι εζη, τοΰτο δφείλετο έκ τής λίαν 
ϊσχυράς κράσεώς του, διότι πρδ ολίγου 
χρόνου είχε καταδίκασθή εΐς διάκο-

f y ** \ ·> Ζ Γσιους κνουτισμονς  J, ενω, ως γνω- 
στδν δεν δ^ναταί τις νά έπιζήση μετά 
τδν εκατοστόν. Καί διατί ή καταδίκη 
αυτη ; Διότι έτέθη έπί κεφαλής δια- 
δηλώσεώς τίνος έναντίον παρανόμου 
φορολογίας ένδς επιστάτου.

Έπραύνθη δμως δτε τώ έδωκα πλη
ροφορίας περί τοΰ υίοΰ του.

  θά  εύχαριστηθήτε, τδν ήρώτη-
σα, έάν ΐδήτε μ ε τ ’ δλίγον τδν Μιχαήλ 
σας ; Δέν υπερηφανεύεσθε διά τήν ά- 
ξίαν το υ ;

—  ’’Α χ !  μπάρινα! άπεκρίθη πικρώς, 
τ ί  ώφελοΰν δλα δσα εμαθεν εΐς ΐνα 
δοΰλον; *Οσω περισσότερον άναπτύσ- 
σεται, τόσω μάλλον αισθάνεται δοιμύ- 
τερον τδ άλγος τή ; δουλείας.

Ένόησα δτι είχε δίκαιον καί τώ πα- 
ρέσχον τήν ελπίδα δτι μετ’ ολίγον θά 
άπελευθεροίθή.

'Η δύστηνος σύζυγός του, άσθενης

*) Ί σ β α  αχυροσκεπής ρωσσικήκαλύβη·
**) Coups de Knout.

πρδ καιροΰ, έκειτο χαμαί, κεκαλυμ- 
μένη δι’ άθλιου ράκους.

’Έστρεψα νά τήν ϊδω.
— 'Η μπάρινα τή λέγει δ σύζυγός 

της.
'Η μπάρινα εΐς τήν άχυροκαλύβην 

τη ς ;  Ένόμισεν δτι δνειρεύετο.
Έάν ή παρθένος Μαρία τή παρου- 

σιάζετό ποτε, θά τή προύξένει όλιγω- 
τέραν έντύπωσιν’ διότι θά ήκουσέ ποτε 
άναμφιβόλως νά δμιλώσι περί θείών 
οραμάτων’ άλλά μία πριγκήπισσα νά 
κατέλθη μέχρι τοΰ νά έπισκεφθή τή^ 
δούλην της, τοΰτο υπερέβαινε τά δρια 
πάσης λογικής πιθανότητος.

Τήν ήρώτων μετά ζωηροϋ ένδιαφέ- 
ροντος περί τών οδυνών της" τή ώμί- 
λησα περί τοΰ τέκνου της καί μόλις 
προέφερα τδ ό'νομά του άφθονα δάκρυα 
Ιρρευσαν έκ τών οφθαλμών της.

— Δέν θά τδν έπανίδω, έψέλλιζε 
θρηνοΰσα.

— Μάλιστα, ταλαίπωρος γύναι, θά 
τδν ΐδτις καί θά ΐαθής. Ή  μπάρινα τ»  
θέλει, τδ διατάσσει, θά σοί άποστείλω 
τδν Μάρκεβιτς ΐνα σέ περιποιηθή καί 
δυνηθής καλώς έχουσα νά έπανίδη,ς τδν 
άγαπητόν σου υιόν.

Έσκεπτόμ.ην καθ’ εαυτήν νά τώ ά- 
άποστείλω έγώ κρύφα τδ άναγκαιοΰν 
ποσδν τών οδοιπορικών εξόδων, άν δ 
πρίγκηψ ήρνεΐτο νά τδ πράξη.

"Οταν άφήκα τούς δυστυχείς τού
τους, τά πρόσιοπά των ήσαν ήσσ’δν θλι
βερά, ίσσον σκοτεινά ένώ σύναμα καί 
έγώ ήσθανόμην ένδόμυχον άγαλλίασιν, 
ής ούδέποτε είχον άπολαύσει.

Έάν σοί περιγράφω ουτω μακρώς 
τήν έπίσκεψιν ταύτην, Βάνδα μοο, 
τοΰτο πράττω, διότι μοί άφήκεν άνε~ 
ξαλείπτους εντυπώσεις.

Αναμφιβόλους εν τή νεότητί μου εί
χον συνεχώς άκούσει περί τών φόρων 
ους άποτίουσιν οί Πολωνοί εϊς τους 
'Ρώσσους καί τάς σκληρότητας τών δευ
τέρων πρδς τους πρώτους' έκεΐ τούλά- 
χιστον ήδύνατό τις νά κολάση τάς 
καταπιέσεις ταύτας, ύπάγων αύτάς εΐς 
τάς όρμ.άς πολίτικου πάθους' ήτο κα- 
ταπίεσις τοΰ ΐσχυροΰ έπί τοΰ άδυνά- 
του, άλλά λαοΰ πρδς λαόν. Ένταΰθα 
δμως έγίνετο κατάχρησις μυσαρωτέρα.

Πρώτον ήδη έσκεπτόμην περί τής 
κοινωνικής καταστάσεως τής 'Ρωσσίας' 
ήρώτων εμαυτήν, τίνι δικαιώματι κα- 
τέχουσί τινες τήν γην, άπολαύουσι τών 
προϊόντων αύτής, χωρίς νά έργάζωνται 
τδ παράπχν υπέρ τής κοινωνίας, ένώ 
εκείνοι οΐτινες εργάζονται, ού μόνον 
δέν κατέχουσί τ ι ,  άλλ’ ούδ’ άρτον πολ- 
λάκις έχουσιν ΐνα άποκτώσι δυνάμει^ 
νά έργάζωνται»
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Κατά την εποχήν εκείνην ήρχιζεν 
υπόκωφος οργασμδς καί πάντες ώμί- 
λουν περί τών κοινωνιστικών δογμάτων.

Έ στε ιλα  καί Αγόρασα λάθρα έκ Κιέ- 
€ου -δλα τά τοιαΰτα βιβλία, δσα έπω- 
λοΰντο μυστικώ; τά βιβλία ταΰτα ή- 
νέωξαν εν έμοί νέου; άχανεΐς ορίζοντας.

Επειδή  υπέφερον πολύ, καί έφοβού- 
μην  μνι εχουσα παρ’ έμοί η μόνον τον 
Μάρκεβιτς, προσέγγιζε δέ καί δ χρόνος 
τοΰ τ°κετοϋ δ πρίγκηψ συγκατετέθη 
νά ελθ^ δ Μιχαήλ.

Τρία ετη εΐχομεν νά τον ίδωμεν" 
διότι τδν τελευταΐον χειμώνα, άντίνά 
μείνωμεν εις Πετρούπολιν, διήλθομεν 
εις τούς Παρισίους καί εί; τήν Νίκαιαν.

Γ0  νέος διδάκτωο ήτον ήδη τέλειος 
άνήρ. Πρδς δέ είχε προσλάβει δλου; 
τούς τρόπους ένδς διακεκριμμένου άν
θρωποι». Δυνηθείς νά εύρη παραδόσεις 
τΐνάς είς Πετρούπολιν, είχε τούς π ό 
ρους νά ένδύηται κατά τδν Γαλλικδν 
συρμόν. At έπιστημονικαί πρόοδοί του, 
τω άπέξησαν οΰτως είπεΐν την δειλίαν 
έκείνην τοΰ δούλου έπί παρουσία τών 
κυρίων του.

"Ημην μόνη εί; την αίθουσαν, δτε 
μοί άνηγγέλθϊ) ΐνα παρουσιασθή. Τδν 
ύπεδέχθην ώ; ισότιμον καί τφ  προσέ- 
φερα κάθισμα, δπερ ελαβε χωρί; νά 
στενοχωρηθώ ποσώ;.

Καί συνδιαλεγόμεθα’ εγώ αίσθανο- 
μένη άπειρον ενδόμυχον χαράν έπί τϊί 
ευτυχία -ΐ,ν θά προύζένει ή παρουσία 
του εί; τήν γραίαν μητέρα του' έκεΐνος 
μοί ώμολόγει τήν αιώνιον ευγνωμοσύ
νην του διά θερμοτάτων εκφράσεων, 
οοδέν δμω; έχουσών τδ δουλικόν.

Τήν στιγμήν έκείνην είσήλθεν δ πρίγ- 
κτ.ψ έπιστρέφων έκ τή ; θύρα;. [Ιροσέ- 
βλεπε τδν Μ'.χαήλ δι’ ήθους ερωτημα
τικού άλλά καί φιλόφρονος. Τδν έξέ- 
λαβε, πιθανδν δ ι’ ευγενή τινα τών πε- 
ρ.χώρων.

— Αϊ δά ! τώ είπον έγώ τότε, Δεν 
αναγνωρίζεις τδν διδάκτορα;

—  Ποιον διδάκτορα; ήρώτησεν έκ 
πληκτος.

—  Τδν Μιχαήλ Φεδερώφ.
ΙΙοτέ δέν θά λησμονήσω τδ μυσαρδν, 

τδ άλαζονικδν, τδ θηριώδες, τδ άπο- 
«τρόπαιον βλέμμα, δπερ μετά τά ;  τε
λευταία; λέξε·.ς μου ερριψεν δ πατήρ 
σου έπί τοϋ Μιχαήλ Ένόμιζε; δτι ή 
θελε διά του βλέμματο; τούτου μόνου 
νά τδν κατακρυμνίσιρ εί; τοΰ άδου τά 
Τάρταρα.

rO Μιχαήλ ένόησε και άνεμενεν ά- 
πτόη ο; καί σταθερό; τήν μέλλουσαν 
νλ έκραγώ καταίγίδ*.

•ι*· ! μόλ.; κατώρθω ;ε κατ’ άρ-

χ ά ;  νά εΐπη λυσσών δ πρίγκηψ’ ϊγεινε 
καί αϋτδ; κ ύ ρ ι ο ς ;

"Οτι έτόλμησε δηλαδή νά παρακά- 
θηταί παρά τήν σύζυγόν του— έμέ—  
ένδεδυμένο; ευρωπαϊκήν κομψήν ένδυ- 
μασίαν ώς έκεΐνο; δ εΰγενής; νΩ ! τοϋτο, 
κατά τδν πατέρα σου ήτο έγκλημα 
καθοσιώσεως.

—  ’Εγώ, αποκρίνομαι τότε διά νά 
τδν καθησυχάσω, τώ είπον νά καθήση, 
ΐνα τδν έρωτήσω περί τών σπουδών του.

—  Τί; σοί έπέτρεψε νά φορέση; 
τοιαύτην ένδυμασίαν; ήρώτησε λυσσών 
καίμένεα πνέων δ πρίγκηψ τδν Μιχαήλ.

Καί κατόπιν προσέθετο:
— Φύγε γρήγορα, ύπαγε νά φορέ- 

σνι; τά δουλικά ένδύματα" τότε καί 
μόνον τότε θά σοί έπιτοέπω νά παρου
σιάζεσαι ένώπιόν μου καί ένώπιον τη; 
πριγκηπίσση;.

—  Ά λλά, φίλε μου, τώ λέγω τότε, 
λησμονεί; οτι ’έ χ ε ι  πτυχίον διδάκτορος, 
δτι πιθανώτατα τδ Ιιτόμενον ετος νά 
γίνγ  καί καθηγητή; ; δτι ή αξία του, 
ή άτομική, καί αί επίκτητοι γνώσεις 
του τδν άποκαθιστώσιν ισότιμόν μα;, 
ώ; θεωρείται παρ’ δλου τοΰ κόσμου.

—  Δέν μ ’ ένδιαφέρει ποσώ; τοϋτο! 
Έ γώ  γνωρίζω δτι είνε δοΰλό; μου. Καί 
βλέπω καί άκούω δτι φέρεται πρδ; έμέ 
πάντν) άλλω; ή ώ; εδει εί; δοΰλο; νά 
φέρηται πρδ; τδν κύριόν του.

Καί ένώ ώμίλει ταΰτα, έβάδιζε με
γάλοι; βήμασιν, άνατρέπων τά ;  τρα- 
πέζα; καί τά καθίσματα. Οί οφθαλμοί 
του, αν τούς έβλεπέ τ ι ; ,  ένόμιζεν δτι 
εμελλον νά χυθώσιν έκ τή ;  κόγχη; των.

Α’ιφνη; εστη ένώπιον έμοΰ καί διά 
φω-.ή; θηριώδους :

—  Τί ήσαν τά κοινωνιστικά έκεΐνα 
' βιβλία άτινα εύρον τήν πρωίαν ταύτην

εί; τδν κοιτώνά σας;
—  Μοί τά έδάνεισαν ΐνα τ ’ άνα- 

γνώσω, έτόλμησα μόλις νά συλλαβίσω.

— Ποιος; ποιο; ! Έκεΐνο;, δ άλι- 
τήριο; έκεΐνο; δόκτωρ ; Άνεμίχθη είς 
τδ κοινωνιστικδν κίνημα, στοιχημ.ατί- 
ζω. Ήθελήσατε νά τδν άποστείλητε 
είς Πετρούπολιν διά νά τδν προαγάγη- 
τε, καί έπέστρεψε φέρων τά συμπτώ
ματα τής έπικινδύνου γαγγραίνης, ήτι; 
καταμαστίζει τήν διεφθαρμένην νεο
λαίαν τών σχολών καί πανεπιστημίων. 
Στοιχηματίζω οτι αυτδς χωρί; άλλο 
σα; εδωκε τά βιβλία ταΰτα.

— Σέ διαβεβαιώ, Πέτρε, οτι δέν 
είνε ούτο;, δστις μοί τά εδωκε.

Τότε λοιπδν τίς είνε ; βνομάσατέ
τον !

Δεν ήδυνήθην πλέον ν’ άνθέξω καί 
μ ετ’ έλίγον Ιπεςα λειπόθυμος.

—  Τοιαΰτα βιβλία είς τήν οικίαν 
μου 1 έπανέλαβε κατόπιν δ πρίγκηψ.
Α ! τοϋτο είνε άνεξήγητον, μυστηριώ

δες! Αυτοί οι δοϋλοι είνε δολιώτατοι. 
Γ0  πατήρ του Μιχαήλ είνε επαναστά
της κατηχών άκαταπαύστω; τού; 6- 
μοίου; του. ’’Α ! δέν τδν υποφέρω! Εί
μαι κύριος καί ώς τοιοϋτος θά φανώ. 
’Ακούετε;

Μανιώδης, λυσσών, έκτδς έαυτοΰ, 
έξηκολούθησεν ουτω; δμιλών έπί πολύ, 
κατασυντρίβων παν τδ προστυγχάνον 
εί; τά ;  χεϊράς του ή τδ κωλϋον τήν 
διάβασίν του, διότι διέτρεχεν ώς π α -  
ράφρων τήν αίθουσαν.

Δέον νά εμαΟες τάς παραφοράς του 
ήδη πλέον' τδν είχον ίδει πολλάκις 
ώργισμένον, άλλ’ αυτη ητον ή πρώτη 
φορά καθ’ ήν ή Οργή του έξέσπα έπ’ έ
μοΰ, καί τόσον σφοδρώς.

’Ησθάνθην εσωτερικήν τινα πάθησιν 
καί ταραχήν καί ένφ ήρχιζον ν’ άνα- 
λαμβάνω ολίγον τά ; αισθήσεις μου έκ 
τή ; πρώτη; συγκινήσεως, έπαναπώ- 
λησ* αΰτάς έκ νέου καί έλειποθύμησα 
εί; βαθμόν επικίνδυνον.

"Οταν μετά πολλά; προσπαθεία; συ- 
νήλθον εί; έμαυτήν ήσθανόμην δριμεΐς. 
πόνου; εί; απαν τδ σώμά μου.

*Ησαν αί πρώται ώδινε; τοΰ προσε- 
χοΰ; τοκετοΰ, αί δέ συγκινήσεις, ας 
μοί προσήνεγκον αί δρμαί τοϋ. πρίγκη- 
πο;, έπετάχυνον τήν κρίσιν.

Ό  Μάρκεβιτ;ήτο πλησίον μου, σφό- 
δρα άνήσυχο;, λίαν άμηχανών.

—  Πρέπει νά ελθΐ} δ Μιχαήλ, είπεν 
οΰτος.

—  'Υπάρχει κίνδυνος; ήρώτησεν 
αγωνιών δ πρίγκηψ.

’Αντί άπαντήσεως δ Μάρκεβιτς εκλινε 
θλιβερώς τήν κεφαλήν.

'Ο πρίγκηψ μετεκαλέσατο τδν Μι
χαήλ, δστις έβράδυνεν ολίγον νά ελθη.

—  Πώς ! άνέκραξεν δ πρίγκηψ βλέ- 
πων αύτδν τέλος έλθόντα, ή πριγκή- 
πισσα κινδυνεύει, σας προσεκάλεσα καί 
έβραδύνατε νά ελθητε ;

— Δέν μέ ειδοποίησαν εγκαίρως, 
άπεκρίθη έκεΐνος, διότι -^σχολούμην νά 
εύρω τά ενδύματα τοϋ δούλου, ατινα 
δέν είχον.

Έ ν  τώ μέσω τών ώδίνων μου τδν 
είδον- πράγματι έφόρει χονδροειδή δού
λου ενδυμασίαν- άλλά καί ούτως ένδε- 
δυμένο; ίδύνατό τις, βλέπων αατδν, 
νά εΐπη δτι ρ.άλλον έξεΐχε τδ φυσικδν 
μεγαλεΐόν του, οί δ’ εϋγενεΐ; χαρακτή
ρες του δέν άπέβαλον τήν αϊγλην των, 
ουδέ τδ βλέμμα του τήν λάμψιν τής 
ει^φυίας. (άκολουθξί)
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Λ Ε Ω Μ Λ Λ Σ  ΠΑΛΑΣ ΚΑΣ

Άνήρ διαπρεπής έν τή ήμετέρα κοι
νωνία, ό Λ .ε ω ν £ δ α ς  Π α λ ά σ κ α ς ,  
άπεβίωσε πρό τινων ημερών μετά τετρά- 
μηνον δεινήν νόσον καί έκηδεύθη άπονε- 
μ.ηθεισών εις τόν νεκρόν αΰτοϋ τών εις 
τόν βαθμόν τοϋ πλοιάρχου έν τώ Β. 
ναυτικφ άνη*ουσών τιμών. 'Ο Παλά
σκας κατέλιπε μνήμην άγήρω παρά 
τοϊς συμπολίταις αυτοΰ, ο'ίτινες έξετί- 
μησαν τήνέξοχον παιδείαν του και τόν 
εύθύ, συνάμα δέ καί σταθερόν χαρα
κτήρα του. ’Ανήκεν είς μίαν τών πρω
τευουσών εϊκογενειών της ’Ηπείρου, η 
τις υπέστη τήν άμείλικτυν καταδρομήν 
τ«ΰ Άλη πασά τοΰ μηδεμίαν ποτέ 
άνεχθέντος υπεροχήν εν τη περιφερείς 
τής τυραννικής εξουσίας του. Ό  πατήρ 
του διετέλεσεν ανώτερος αξιωματικός 
*ν τοϊς έν Έπτανήσω οργανισθεΐσι έλ- 
ληνικοΐς τάγμασιν, ήτο δέ είς τών έα* 
πειροτέρων στρατηγών τοΰ υπέρ ανε
ξαρτησίας άγώνος και σπουδαίας ήθελε 
βεβαίως παράσχει κατ’ αυτόν υπηρε
σίας: έάν δέν έπήρχετο δ γνωστός τρα
γικός αύτοΰ θάνατος κατ’ αυτά τά 
πρώτα έτη τοΰ πολέμου. Γεννηθείς τώ 
48 1 9  δ Λ ε ω ν ίδ α ς  Π α λ ά σ κ α ς ,  ήτο 
νηπίον δτε έπήλθεν δ θάνατος τοΰ πα
τρός του. Δεκατριετής ών μόλις άπε- 
στάλη εις Γαλλίαν παρά τής μητρός 
του τή προστασία ισχυρών φιλελλήνων, 
οΐτινες έφρόντισαν περί τής έκπαιδεύ- 
σεως και άγωγής αΰτοϋ. ’Εντός Ολίγων 
ετών δ Παλάσκας διήλθεν έπιτυχώς 
την σειράν τών προκαταρκτικών σπου
δών, έςήλθε τελειοδίδακτος έκ τής ναυ
τικής σχολής τοϋ λιμένος Brest, και 
ύπηρέτησεν έν τώ γαλλικώ ναυτικώ έπί 
έννέα περίπου έτη άνελθών μέχρι τοΰ 
βαθμού τοΰ υποπλοιάρχου, καθότι χάρις 
είς τήν ιδιαιτέραν εύνοιαν τοΰ βασιλέως 
τής Γαλλίας Λουδοβίκου Φιλίππου ά- 
•πενεμήθησαν αΰτώ αί εις γάλλον πολί
την παρομαρτοϋσαι προνομία'..

Παρα τών γάλλων δ Παλάσκας έξε- 
τιμήθη ώ:; είς τών μάλλον διακεκριμέ
νων επιστημόνων αξιωματικών τοϋ 
γαλλικού πολεμ. ναυτικοΰ. 'Ως τοιοΰ- 
τος δέ περιέπλευσε τήν γην, καί δ .α- 
φόρους έκαμεν άξιολόγους περιηγήσεις. 
'Υπόμνημα παρ’ αΰτοϋ συνταχθέν καί 
άφορών εις νέον τι επιστημονικόν ναυ
τικόν θεώρημα, έξεδόθη έν Γαλλία παρά 
τών αρμοδίων μετά πολλοϋ έπαίνου 
υ~ερ τοΰ νέου ελληνος. Τφ 1846 εί- 
σήλθεν δ Παλάσκας εις τήν τής πατρί- 
δος υπηρεσίαν, έπιμόνω; προσκληθείς

παρά τοΰ οικογενειακού αυτοΰ φίλου 
τοΰ τό τ ί  προ)θυπουργοΰ ’ίωάννου Κο- 
λέττου. Περίεργον άληθώς καί αξιον 
φιλοσοφικής σκέψεως φαινόμενον παρί- 
στα τότε δ νέος Παλάσκας, διότι υίός 
ών Βρεσιβίου δπλαρχηγοΰ τοΰ άγώνος, 
ήτο αυτός τύπος διακεκριμένου καί 
πεπαιδευμένου άξιωματικοΰ ενός τών 
πρωτίστων πεπολιτισμένων εθνών τής
E ? fυρωπης.

Ό  Παλάσκας εφθασε μέχρι τοϋ βαθ
μού τοΰ πλοιάρχου 8ν πρό έτών κα τε ί
χε, διετέλεσε κυβερνήτης διαφόρων πο
λεμικών πλοίων, τμήμα τάρχης καί γε
νικός Γραμματεύς τοΰ υπουργείου τών 
ναυτικών, άπαξ δέ καί υπουργός. Συνε- 
τέλεσε τά μέγιστα εις τό νά θέση τάς 
βάσεις έπιστημΟΜίκωτέρου έργανισμοΰ 
τού πολεμικού ήμών ναυτικού, ας έλ- 
πίσωμεν δέ, δτι ή εργασία αύτοΰ δέν 
θ’ άποβή άχρηστος είς τό μέλλον. Ή -  
σχολεϊτο συνεχώς είς έπιστημονικάς 
άναγνώσεις καί συγγραφάς, δυστυχώς 
δμως κεϊνται ταΰτα χειρόγραφα. Έκ 
τών έλιγίστων παρ’αΰτοϋ δημοσιευθέν- 
των γνωρίζομεν μονογραφίαν τινα έπι- 
στημονικήν, δι’ ής άποδεικνύεται, δτι 
δ ένταϋθα ναός τοϋ Αιόλου ήτο δημό
σιον ώρολόγιον. 'Η διατριβή αυτη με- 
γάλως έξετιμ.ήθη παρά τών άρχαιολό- 
γων έν Εύρώπη. Πλήν δέν δυνάμεθα 
νά μή έκφράσωμεν τήν λύπην μας δτι 
ή δμολογουμένη έξοχος παιδεία καίεΰ- 
φυί'α τοϋ άειμνήστου Παλάσκα δέν έ- 
χρησιμοποιήθη ώς έδει παρά τών αρ
μοδίων, ή δέ χρησιμοποίησις τών προ
τερημάτων τούτων δέν ήδύνατο νάγίνη 
ή διά τής διδασκαλίας έν ναυτική 
σχολή καί διά παροχής αΰτώ τών ά- 
ν α γ ία ;ων μέσων πρός όημοσίευσιν ολο
κλήρου σειράς επιστημονικής ναυτικής 
διδασκαλίας. Ό  Παλάσκας ή-ο κάτο
χος τής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας 
καί έγραφεν άριστα τήν ελληνικήν. 
Μετά τήν έκ Γαλλίας έπάνοδον αΰτοϋ, 
ένέκυψε πολύ είς τήν μελέτην τής αρ
χαίας έλληνικής φιλολογίας, ην ένθου- 
σιωδώς ήγάπα. Ό λίγας ώρας πρό τοΰ 
τοΰ θανάτου του έν παοαλησίο: δια- 
τελών άπήγγειλε σαφώς στίχους τινάς 
τοΰ Εΰριπίδου.

'Ως αξιωματικός δ Παλάσκας ήτο 
τύπος άκριβείας καί άφοσιώσεως εις τό 
καθήκον του. Γνωστή είναι ή εύγενής 
διαγωγή του ώς πλοιάρχου τοΰ άτμο- 
δρόμονος «Ελλάδος», κατά τήν τελεύ
ταγαν περιοδείαν τοΰ αοιδίμου ’’Οθωνος 
τώ 1862. 'Ως κοινωνικός άνθρο)πος δ 
Παλάσκας διέπρεψε πάντοτε διά τε τήν 
άκραν ευγένειαν τοΰ χαρακτήρό; του 
καί διά τήν χάριν τής δμιλίας καί συμ
περιφοράς του. Έξετιμάτο  δέ μεγάλως 
οΰ ρ,όνον έν Έ λλάδι άλλά καί έν Εΰ- 
ρώπη παρά προσώπων διαπρεπών καί

σοφών, άπήλαυσε δέ πάντοτε τής ίδια- 
τέρας εΰνοίας τών διακεκριμένων καί 
πεπαιδευμένων πριγκίπων τοΰ Όο- 
λεανικοΰ οί'κου.

Τοιοΰτος γενόμενος, δ Παλάσκας ά- 
φήκε παρ’ ήμΐν κενόν δυσπλήρωτον. 
θέλουσι δέπρό πάντων διατηρήσει άνε- 
ξάλειπτον πρός τήν μνήμην άγάπην οί 
έκ τοΰ σύνεγγυς αΰτόν γνωρίσαντες 
πολλοί καί πιστοί φίλοι του. ( '’Ωρα)

II Ο I Η  ΣI Σ

Τό κατωτέρω ποίημα, μεστόνκατα- 
νυκτικού ύψους πατριωτικής άλγηδόνος 
και φαντασίας τόσον ζο)ηοάς δσον καί 
περιπαθούς, έγραψεν δ ποιητής έπί εξω
φύλλου Ιστορίας τοΰ Σουλίου ήν έδώρη 
είς τινα φίλον του. Τό έκφραστικόν τών 
παρομοιώσεων, τό ρέον καί εύρυθμον 
τών στίχων καί τό ζίοντανον τοΰ λε- 
κτικοΰ αΰτοϋ, άφαρπάζει τήν καρδίαν 
τοΰ άναγινώσκοντος, ήτις άφίεται κα- 
τακλυζομένη έκ τής δλης τής πλοκής 
γοητείας δι’ ής κοσμείται ή συγκινη
τική ΰπόθεσις.

'Ο υπό τοιούτων αισθημάτων έμ- 
πνεόμενος ποιητής κατέχει τανϋν επι
φανή θέσιν έν τώ ελληνικό) κοινοβουλίω 
διαπρεπών καί έν τή πεζοτέρα τής πο
λιτικής σφαίρα οσον καί έν τή χβρεία 
τών εκλεκτών τού Έλικώνος. Είθε τά 
αυτά πάντοτε εΰγενή αισθήματα νά 
έμφορώσι τήν γενναίαν καρόίαν του 
έπ’ άγαθώ τής πατρίδος.

ΤΩι ΦΙΛΩι 

Π Ε Τ Ρ Ω ι  Β ( Σ Ε Ρ Β Ω  )

Δόσε τό γάλα στό μωρό, 
δός στό παιδί παιγνίδια,

Δός καί στή νέα τό φιλί
καί τά  χρυσά στολίδια,—  

’Αλλά στον άνδρα τό σπαθί, 
τό βροντερό τουφέκι,

Τ ’ άγριο άτη πού χουμά 
ώσάν αστροπελέκι 

"Οπου ή μάχη πιό πυκνή, 
τό σίδτρο πιό λάμπει,

Κι’ άπό χυμένα αίματα 
πιό κόκκινοι οί κάμποι 

Εΐναι τό μόνο χάρισμα
πού λαχταρεΐ ή καρδιά του 

Καί ώσάν γάμου φορεσιά
στολίζει τήν άντρειάτου!

— Χάρισμα τέτοιο έπρεπε 
ώ φίλε κ’ εις έσένα,
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Άλλά γιά ΐδές .  . . καί των δυωνών 
τά  χέρια είν’ δεμένα!

Κ’ οι δυο τοΰ Τούρκου τήν ποδιά, 
κ ’θ! δ υ ό μ α ς ά χ !  φιλοΰμε,

Καί σκλαβωμένα γόνατα
καί οί δυο βαρυά τραβοΰμαι" 

Γ ι α τ ί ; . . .  γ ιατ ί το έθνος μου 
αναίσθητο κοιμάται'

Γ ια τ ί ; .  . . γ ιατί τό έθνος σου 
τί ήταν δέν θυμαται,. . .

Ά τ η  δέν έχω.— Τό σπαθί—  
στή θήκη του σκουοιάζεί,

Καί τό φτωχό σάν τό φ.λώ 
στενάζοντα,— στενάζει.

*Ω φίλε θά τ ’ άγάπιζες,
άλλ’ ό'χι —  δέν στο δίνω, 

Σκλάβος αυτό, σκλάβο; εσύ, 
θά κλαις καί σύ κ ’εκείνο. . .

Ά λ λ '  δμως δεξου τοϋ Σουλιοΰ 
αυτήν τήν 'Ιστορία,

Καί δες τά περασμένα μας 
θαμμένα μεγαλεία"

Μόνον σάν φθάσιρς στοΰ Άλή 
τά φονικά τά τόσα,

Στά βάσανα ποϋ νά τά πή 
άνατριχιάζ’ ή γλώσσα,

Στήν Πάργα ή στά Γιάννινα, 
ή στο φριχτό Γαρδίκι,

"Οπου ακόμα κρέατα
βρίσκουν νά τρων οί λύκοι,

Μή φοβηθής!— περήφανο
αγνάντια δες τό Σοϋλι— * 

Έκεΐ άρνιά δέν βόσκουνε, 
εκεί δέν ζοΰνε δοΰλοι!

Έκεΐ δέν φθάνει δ Άλής 
τά νύχια του νά μπήςη,

Γι*τΙ ή φλόγα κι.’ δ καπνός 
τής Α’ίτνας θά τόν πνίξη, 

Γιατί εκεί έ'νας παππας 
στ’ ανδρειωμένο χέρι 

Βαστα σταυρό ποϋ γίνεται 
γιά τόν Ά λή  μαχαίρι,

Γιατί σε κάθε κορυφή 
έκεΐ γυναίκα στέκει,

Πώχει ψαλίδι τό σπαθί 
καί ρόκα τό τουφέκι,

Γιατί στο Σοϋλι πολέμα 
ή Μόσχω τοϋ Τζαβέλα, 

Κι’ άπ’ τοϋ Ζαλόγγου τήν κορφή 
έξηνταμιά κοπέλα 

Ζήτα στής πέτραις τοϋ γκρεμνοϋ 
τόν θάνατό της ναυρη 

Παρά δ Τούρκος νά χαρή 
τή νιότη της τή μαύρη !

Τέτοια θά δ-Τίς κι’ δταν τά δής 
μαζί μου πες —  ά κρίμα, 

Τέτοιαις γυναίκες άσπλαγχνο 
νά κα ^π ιτ )  τό μνημ*,

Κι’ ανάθεμα στον Έλληνα 
ποϋ γ ι’ άτιμα Π α.Ιά τια  

Στούς αγιασμένους τάφους-των 
δέν στρέφει πιά τά ’μμάτια

Κατά Φεβρουάριον 4 861

Χ τ .  Χ κ .

Ε Γ Δ Ο Π Ο Ι Η Σ 1 Σ

Ή  μή Ικπληρωσις τών υποχρεώσεων 
πολλών έκ τών συνδρομητών τοϋ Παο” 
θενώνος, καθυστερούντ(ον μέχρι τοϋδε 
ού μόνον τήν τοϋ τρέχοντος Ιτους συν
δρομήν των, άλλά καί τήν τοϋ παρελ*- 
θόντος, Ανάγκασε τήν διεύθυνσή αύτοϋ 
ακόυσαν νά διακόψη έπ’ ολίγον τήν τ α 
κτικήν εκδοσιν. Νϋν δμως άπόφασιν ε- 
χουσα νά έςακολουθήση τακτικώς καί 
άνευ ούδεμιας διακοπής τήν εκδοσιν 
αύτοΰ μέ τούς υπάρχοντας καί ΛΛηρό- 
νογτας  συνδρομάς, αναγγέλλει οτι άρ- 
χεται έκ νέου ταύτης από τής 1 5,5 τοΰ 
προσεχούς μαρτίου, μέ τάς εζής μόνον 
δλίγας τροποποιήσεις,

Ό  Παρθένων θέλει εκδίδεται τρις τοΰ 
μηνός, έκάστην 1flV, 1 01,ν καί SO71* εις 
σχήμα τό αύτό ώς καί πρότερον μέ 
υλην κατά πολύ βελτιωμένην καί καλ- 
λίστην.

Ή  συνδρομή αύτοϋ έλαττοΰται, τήν

* .......

δέ έλάττωσιν ταύτην θέλομεν άναγγεί- 
λει έν τώ πρώτω έ/.δοθησομένω φύλλω.

Πληθυσμός πόλεων τινων τής Ευρώ
πης κατά τάς τελευταίας άπογραφάς.

Ά θήναι   6 3 ,3 7 4
Άμβοΰργον . . . .  1 48 ,758
’Αμστελόδαμον . 2 8 0 ,0 0 0
Βερολΐνον  8 4 0 ,0 0 0
Βοοδώ................... 194,241
Βιέννη................... 90 0 ,0 0 0
Βενετία................  1 2 6 ,7 6 8
Β αρσοβ ία   260 ,000
Γενεύη (G enes). 12 0 ,0 0 0
Δουβλΐνον i . . .  . 154 ,850
Κωνς-αντινούπολ. 1 ,075 ,000
Κοπενάγη  1 3 3 ,1 4 7
Λονδΐνον.............  3 ,8 0 0 ,0 0 0
Λ υ ώ ν ..................  3 2 4 ,0 0 0
Μ αδρίτη  31 8 ,0 0 0
Μ α σ σ α λ ί α . . . . .  31 2 ,0 0 0
Μ ιλάνον  151 ,434
Μ ό σ χ α ................  40 0 ,0 0 0
Μόναχον.............  1 6 0 , / 7 0
Ν ε ά π ο λ ις   44 0 ,0 0 0
Νάντη   ........... 11 1,956
Παοίσιοι  1 ,86 0 ,0 0 0
Πετρούπολις . . · 6 7 0 ,0 0 0
Π ρ ά γ α ................  1 2 4 ,1 8 4
'Ρώ μη................... 1 00 ,260
Στρασβούργον . . 8 4 ,1 6 7
Στοκχόλμη . . . .  9 0 ,8 7 0
Τουρΐνον . . . . . .  13 5 ,0 0 0
Φλωρεντία . . . .  102 ,154
Φραγκφόρτη . . . 5 7 ,5 5 6

ΑΙΝΙΓΜΑ Δ'.

Τ ή ν  ά ρ ν α ία ν  κ ε φ α λ ή ν  μ ο υ  υ π ε ρ ή φ α ν ο ν  &-
[ψ ό ν ω ,

Κ ’έκ τ δ ν  σ π λ ά γ χ ν ω ν  μ ο υ  α ψ ύ χ ο υ ς  ή ρ ω » ;
[μ ε τ α μ ο ρ φ ό ν ω . 

Έ ά ν  μ ’ά κ ρ ω τ η ρ ιά σ ^ ζ ,  χ ω pi.ς π ό δ α ς  αν μ ’ά -
[φησ^ς,

Ε Ις τ ά  δ ά κ τ υ λ ά  goo τ ο τ ε  δ υ ν α σ α ι νά  μ έ  μ ε -
[ τ ρ ή ο ^ : .

S l’MAPOMHTAI ΕΓΓΡΑΦΟΛίΤΑΙ

Έ ν Ά ^ ή ν α ις  έν τώ γραφείω τοΰ 
Ι Ι α ρ θ ε ν ώ ν ο ς  έπί τής διασταυρω- 
σεως τών δδών Πειραιώς καί Γερανιού, 
άριθ. 30.
Έ ν  Σύρω  παρά τω κ. Δ. Άθηναίω.

Έν Π άτρα ις  παρά τφ κ .  Σπ. Πρινάρη. 
Έ ν  IVavxJitii παρά τώκ. Παύλω Ίατρώ. 
Έν Χ α Λ χ ίδ ι  παρά τώκ. Γ. Ν. Φιλαρέτω. 
Έ ν β ^ ί α ί ί π α ρ ά  τώ γραφείω τής Σ φ ίγ 

γας-

Έ ν Ίθ ά χ η  παρά τώ κ. Κ. Ν. Παυλάτω. 
Έ ν K epxipa  παρά τώ κ.
Έν Ζαχύνθω  παρά τώ κ Γ. Κ. Σφήκο;. 
Έ ν  K u r jn d J s i  παρά τφ  κ. Δ. Ήλιάδ^. 
Έ ν  B pa tJa  παρά τώ κ. Κ. Παπάζογλη.

S K  T O T  TK^ITO rFΑ.ΦΕΙΟΤ Τ Η Σ  Φ ΙΛ Ο Κ Α Λ ΙΑ Σ.


