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Εις τήν ίπποτικήν άλλοτε Ισπανίαν, μέχρι 
τής χ_θές, και σήμερον έτι,έμ.φωλεύουσι τά πάθη 
καί αί διαιρέσεις. Έζήτουν βασιλέα, έκρουον 
τάς αύλάς των ήγεμ.όνων, καί δμ.ως οί βασι
λίσκοι, περιφρονητικόν έρριπτον βλέμμα πρός τό 
στέμμα τής πατρίδος τού δόν 'Ροδρίγου. Μά- 
την τό γνήσιον τής δημοκρατίας τέκνον, μάτην 
ό περιφανής Καστελλάρ, άπό τού βήματος τής 
βουλής, έξεφώνει καί εκφωνεί έτι τούς εϋφρα- 
δεΐς καί γνησίου δημοκράτου λόγους. Ό  ιππο- 
τισμός δεν βασιλεύει έν τή δημοκρατία, οί τί
τλοι καταπίπτουσι, βασιλείς δεν υπάρχουν, οί 
πάντες είσίν ίσοι. Τό δημοκρατικόν φρόνημα εν 
'Ισπανία έχει ρίζας, ά7Λ’ αΰται πρέπει νά ριζώ 
σωσι βαθύτερα εις τά πνεύματα καί τάς καρδίας 
των Ισπανών. Έν τή βουλή, τής Μαδρίτης ό 
Καστελλάρ έχει πολλούς όμόφρονας αΰτώ, άλλ’ 
οί μ.οναρχικοί υπερισχύουν. 'Ο Πριμ. καί ό Σερ- 
ράνας ΰπερίσχυον, καί δεν ήσαν δμως δημοκρά- 
ται. Εύρον βασιλέα, πρίγκηπα Πρώσσον, καί 
ιδού ούτος, ώς πρόφασις, συνταράσσει δύο έθνη 
μεγάλα καί μόλις πρό μικρού έπαύσαντο άπό

( ! )  T i παρόν β ιο γρ α μ κ ί*  υπόμνημα άνεγνώα^η εν τ ώ  

y -λολογιπώ οΠαρνατιώ» τήν 9 Δεχεμζρ’ευ 587C.

τού ν’ άλληλοσφάζωνται. “ίίδη έτερος πριγκηψ 
Ιταλός άνηγορεύθη, ά; έλπίσωμ,εν ότι ούτος δέν 
θέλει γείνει άφορμή νέων σφαγών καί ανθρω
ποθυσιών. ’Αλλά μάτην οί μ.ονάρχαι· ή Γαλλία 
δημοκρατεΐται ήδη, μετ’ ού πού,ύ θά τήν μ.ιμη- 
θώσιν ίσως 'Ισπανία καί ’Ιταλία, καί θά έλθνι 
καιρός, καθ’ ον σύμπασα ή άνθρωπότης, καταρ- 
ρίψασα τούς βασιλείς, άδελφαάς χεϊρας θά τείνη 
πρός άπαντα τά εθνη καί τό εύηχον τής δημο
κρατίας όνομα, απανταχού θά άντηχήσνι καί 
πάντες αδελφοί θά ένωθώσιν έν τή δημοκρατία 
καί θά παύσωσιν οί ένεκα τών αρχόντων πό- 
λεμ.οι.

Έν 'Ισπανία μ.έχρι τής χΟές ύπέρ παν άλλο 
ή -ιούετο τού Πριμ. τό ονομ.α" εύτυχήσας νά ευ
ρώ περί αύτού βιογραφικάς σημειώσεις, θά εκ
θέσω ταύτας ένταύθα, ίνα πάντες γνωρίσωμεν 
τον ένδοξον τούτον στρατηγόν.

Ό Δόν Ζουάν Πριμ, έγεννήθη είς 'Ρέους τής 
Καταύ.ωνίας, τήν 12 Δεκεμβρίου τού έτους 
1814. Ό  πατήρ αύτού αξιωματικός τού πεζι
κού, Παύλος Πριμ, κατήγενο έξ οικογένειας εύ- 
γενούς, καί έττέδειξε χαρακτήρα καί βίον τιμής 
επάξια, άγωνισθείς μ.άλιστα καί εις τούς κατά 
τού Ναπολέοντος πολέμους" πλήν ύποπεσοον 
μετά ταύτα εις τήν δυσμ-ένειαν τού βασιλέως 
Φερδινάνδου Ζ'. άπελύθη τής υπηρεσίας, φέρων 
τόν βαθμόν ταγματάρχου.
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Το 1834 πόλεμο; εμφύλιος κατεσπάρασσε 
τήν 'Ισπανίαν ό Πρίμ νέος τότε, ήσθάνετο με- 
γίστην κλίσιν διά τό στρατιωτικόν στάδιον, 
ό Μίνα; προσεκάλεσε την νεολαίαν της Κατα- 
λωνίας εις τά  όπλα, καί ό Πρίμ, καί τοι νεώτα- 
τος, κατετάχθη εις την μερίδα των φιλελευθέ
ρων, άντιπροσωπευομένην τότε ύπό της βασι- 
λίσσης Χριστίνης, κηδεμόνας τής θυγατρός της 
’Ισαβέλλας, καί άντιβασιλίσσης. Κατετάχθη εις 
τήν φιλελευθέραν μερίδα, τών έθελοντών τής 
’Ισαβέλλας. Επειδή δέ εις τό σώμα εκείνο έφά- 
νη ούς διακεκριμμ-ένος στρατιώτης, καί ην κα
ταγωγής οΰκ ευκαταφρόνητου, ήδύνατο, από 
άπλοΰ έθελοντού, να γείνρ έπιλοχίας, χωρίς να 
διέλθ·/ι τους μεταξύ βαθμούς.

Κ ατά τήν εποχήν ταύτην ήρξατο ό περί δια
δοχής τού 'Ισπανικού θρόνου πόλεμος, δστις κυ
ρίως δεν περιεστρέφετο εις τήν διαδοχήν, άλλα 
περί τών πολιτικών αρχών.

Ή  ελευθερία καί τά πολιτικόν δίαικον, έπά- 
λαιον κατά τών προνομίων καί τών παοελθου- 
σών καταχρήσεων, καί ή βασίλισσα ήτο τότε 
τό σύμβολον τής Ισπανικής άναγεννήσεως. Ή 
φύσις τού Τίριμ όργα πρός τόν πόλεμον ήδη καί 
πεοιμένει τοιούτον. Λεν ήργησε ν’ άναφανφ, πλήν 
εμφύλιος καί αδελφικός καί μολαταύτα τρομε
ρός καί επικίνδυνος. Έ πτά έτη διήρκεσεν ό πό
λεμος ούτος" ό Πριμ εις οσας καί αν παοευρέθη 
μάχας, έξεπλήρωσε μετ’ άπαραμίλλου ζήλου 
καί ανδρείας τό έαυτού καθήκον. Εννέα πληγάς 
κατά τήν επταετή ταύτην πάλην έλαβεν ό Πρίμ 
επί τού σώματός του, καί πάντες έν ταΐς μά- 
χαις αύτόν έθαύμασαν. Ό  Πρίμ διά τήν έν ταΐς 
μάχαις ανδρείαν του, προήχθη εις τά τιμητικόν 
έπίθετον τού Σίδ τής Καταλωνίας.

Ό  στρατηγός τής Καταλιωνίας Λώδερ, μαχό- 
μ,ενος εναντίον τών Καρλιστών, όδηγουμένων 
ύπό τού Καβρέρα καί Γομέζ, έκ πρώτης δψεως 
παρατηρήσας τόν νέον Πρίμ., άνεγνώρισεν έν αύ 
τ ώ  τά  διαλάμποντα στρατιωτικά αύτού προτε- 
ρήματα. Έπί δέ τού πεδίου τής μάχης, μετά 
τόν πόλεμον τού 'Ριβάς, άντήλλαξε του στρα
τιώτου τό δπλον μέ τού άξιωμ.ατικού τό ξίφος, 
ώς άνταμ.οιβήν γενναίου έθελοντού, βαρέως έν 
έκείνν) τή μ.άχ·/ι πληγωθέντος. Ό  πόλεμ,ος έκεΐ- 
νος ήτο ορεινός καί έμάχοντο σχεδόν άτομον 
πρός άτομον. Ά λ λ ’ έν αύτώ ήδύνατό τις νά δια- 
κριθή, καί μέγα, ώς επαθλον, ν’ άποκτήσνι όνομα. 
Ό  Πρίμ. δέν ήμ.έλησε τούτο.

Ή το ύπό τάς διαταγάς τού στρατηγού Κλί- 
μ-έντου.

—  Αξιωματικέ, τώ  λέγει πρωίαν τινά ό 
στρατηγός, νομίζω δτι ό εχθρός εύρίσκεται πρός 
τά δεξιά ήμ.ών, εις τό δάσος, τό στέφον τήν 
κορυφήν τού δρους . . . Βάδισον. —  Εύχαρίστως 
στρατηγέ μ.ου.

Μετά τινας στιγμάς ή συνοδία ώδευεν" δτε 
δέ εύρίσκετο εις άπόστασίν τινα έκ τού στρα
τοπέδου, ό Πρίμ λέγει πρός τούς στρατιώτας 
του.

—  Τέκνα μ.ου, εμεθα έκατόν, καί εις τι έν· 
ταύθα μ.έρος, ύπάρχουν πέντε χιλιάδες έχθρών. 
Τί σείς λέγετε ;

—  ’Εμπρός ! άναφωνούσιν οΐ στρατιωται.
Βαδίζουν ούτω έπί δύο ή τρεις ώρας, πλήν

μ.άτην. Άναρριχώνται εις τά  δρη . . ούδ’ ό έλά- 
χιστος έχθρός ! Διαβαίνουσι τό δάσος . . . Αί 
πρώται τάξεις πίπτουσι κεραυνοβοληθεΐσαι ύπό 
πυρών πανταχόθεν. Ή  νύς έπήρχετο, καί ό 
στρατηγός Κλεμέντης ήρχισε ν’ άνησυχή περί 
τού λοχαγού του, δτε αίφνης εϊδεν άξιωματικόν, 
πλησιάζοντα εις τό στρατό πεδον, έπιστηριζό* 
μενον εις στρατιώτην, τόν μόνον δστις έκ τής 
σφαγής διεσώθη. "Οτε δέ ήλθε πρό τού στρα
τηγού του, ό λοχαγός Πρίμ ήφανισμένος άπό 
τού πόνου καί τής λύπης, έδειξεν αύτώ τό ύπό 
τίνος σφαίρας καθημαγμένον στήθος του, καί, 
στρατηγέ, τώ  εϊπεν, εί'χετε δίκαιον; ό εχθρός 
ήτο άκριβώς, όπου τόν ύπωπτεύετε.

Αί λαμπραί καί ένδοξοι αύται πράξεις, άνα- 
γνωρισθεισαι ύφ’ όλου τού στρατού, τω  έπέφε- 
ρον τό 1836, τόν σταυρόν τού αγίου Ψερδινάν- 
δου, προότης τάξεως, καί τόν σταυρόν ’Ισαβέλ
λας τής Καθολικής, τον όποιον ό στρατηγός 
Καρβώ προσεκόλλησεν εις τό στήθός του, έπί 
παρουσία τού τάγμ.ατος, ώς δικαίαν άνταμ,οι- 
βήν τής γενναιότητάς του κατά τήν πολιορκίαν 
τού Πικέρδα. Μετά τινα χρόνον διωρίσθη λοχα
γός οδηγός τών κυνηγών τής Ζαμ.όρας. ’Αρχη
γός αύτών έγένετο κατά τήν πολιορκίαν τού 
“Αγερ· τόν φεβρουάριον τού 1837 προσέβαλε 
τούς έχθρούς καί έπέφερε ταραχήν πρό ολοκλή
ρου τού στρατού, δστις ήλϊκτρισθείς, έχειροκρό- 
τει μ,ακρόθεν.

Μετά τάς άςιομνημονεύτους ήαέρας τών 'Ρι
βάς, Βιλλα-Μαγιόρ, Πικέρδα, "Αγερ καί άλλων, 
έλαβε τόν βαθμών τού άντισυνταγματάρχου, 
προτάσει τού βαρώνου Δέ Μέρ, άρχιστρατήγου, 
μάρτυρος τών λαμπρών αύτού στρατηγημάτων.
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Καθ’ ήν δ ’ εποχήν έπαυσεν ό εμφύλιος πόλεμος, 
ό Πρίμ είχε παρευρεθή εις τριάκοντα πέντε μά- 
χας, καί εις μέγαν άριθμ,όν αψιμαχιών, καί ά- 
πανταχού έδειξε δείγματα τού ηρωικού του 
θάρρους. Είκοσιπενταετής, ώνομάσθη ταγμ,ατάρ- 
χης, άπέκτησε δέ πλείστους φίλους, ους τώ  έ- 
πέσυρεν ή φήμη του ώς γενναιοτέρου τών γεν
ναίων, καί ό καλός καί συμπαθής χαρακτήρ του.

’Ατρόμητος πάντοτε, ούδέν έφοβεΐτο. Η μέ
ραν τινά τώ  άναγγέλλουσιν δτι στρατιωτών 
δεκάς, τυχοδιωκτών, τόν άνεζήτει ΐνα τόν φο- 
νεύσιρ —  Αί, είπεν ό Πρίμ, καί πού είσιν 
ούτοι;

Εύρίσκοντο είς τινα άχυρώνα, ολίγα βήματα 
εντεύθεν. Ό  Πρίμ κομβώνει τήν στολήν του, 
πληροί τάς πιστόλας του, καί κατάμονος, πο
ρεύεται πρός αύτόν, κρούει τήν θύραν καί εισέρ
χεται. Οί τυχοδιώκται έθερμαίνοντο πλησίον 
μεγάλης πυρά:.

— Ζητείτε τόν Ζουάν Πρίμ; είπεν ά λοχαγός, 
έγώ είμι.

’Εκείνοι πηδώσιν εις τά τουφέκια των καί τά 
διορθούσι. Ό  Πρίμ. παρευθύς περιεκυκλώθη ύπό 
κύκλου στομ.ίων καοαβινών, τάς έγείρει ά- 
ποτόμ.ως μέ τούς δύο του βραχίονας, καί τή 
αύτή στιγμή, ό άχυρών περικυκλούται ύπό 
στρατιωτών πάραυτα σπευσάντων, καί θελόν- 
των νά τουφεκίσωσι τούς αιχμαλώτους. Ά λ λ ’ ό 
Πρίμ τούς έμπόδισε καί τούς άφήκε ν’ άπέλ- 
θωσι λέγων ; Πρέπει δλοι νά ζήσουν, ούδέποτε 
οφείλει τις νά ύβρίζη τινά ! Τόν άνδρα διά τού 
σιδήρου ή τού μολύβόου μ.όνον πληγώνουσι.

Τά 1840, ή Βαρκελόνη τόν άνέδειξεν άντι- 
πρόσωπόν της έν τή Συνελεύσει. Τό έπόμ,ενον έ
τος έγένετο τό ύπό τόν στρατηγόν Όδοννέλ 
κίνημα, εις τό όποιον ό Πρίμ, ώς άνήκων είς τήν 
φιλελευθέραν μερίδα, ούδέν έλαβε μέρος, καί 
τό έπολέμησε μάλιστα- κατηυνάσθη δέ πάραυ
τα τούτο ύπό τής έθνικής άγανακτήσεως. Ώς 
πρός τάς πολιτικά; δοξασίας άνήκεν εις τούς 
προοδευτικούς, οϊτινε; ήλθον εις τήν έξουσίαν 
διά τού Έσπαρτέρου. Ή  μ,ερίς όμως αύτη, μετά 
τόν έαυτής θρίαμβον διεχωρίσθη, ό δέ Πρίμ έ- 
νεκολπώθη τήν τών μετριοφρόνων. Εις τά  συμ
βάντα τού 1843 κατά τής άντιβασιλείας Έ 
σπαρτέρου, δστις ήγειρε κατ’αύτού άπάσας τάς 
μερίδας τής 'Ισπανίας, ό Πρίμ έτέθη έπί κεφα
λής τής Καταλωνίας, δπως άποκαταστήση τήν 
τάξιν. 'II κυβέρνησις έχανε τάς πόλεις τήν μίαν 
κατόπιν τής άλλ/ις, «ί δέ άρχαί μετά τού γενι
κού διοικητού Άραόζ, ήκολούθουν τήν ψοφοδεή

πολιτικήν, τού νά ίδωσιν εις ποιον μέρος ήθελε 
κλίνει ή νίκη. Ό  Πρίμ έσχημάτισε τήν πεποίθη- 
σιν δτι ή πατρίς του διά τών συχνών έπανας-κ- 
τικών κινημάτων τού κόμματος ήθελε πάθει 
πολλάς δυστυχίας, δθεν, έλαβε μέρος ύπέρ τής κυ- 
βερνήσεως, Ά φ ’ού έβίασε τόν στρατηγόν Άραάζ 
νά τώ  παρέξη δυνάμεις τινάς, διηυθύνθη κατά 
τού Ά μ τλερ , άρχηγού τών προοδευτικών, τόν 
προσέβαλε παρά τόν "Αγιον Άνδρέαν τού Πα- 
λομάρ καί το Ματαρό, καί δι’ ένάς πραξικοπή
ματος, έγένετο κύριος τού φρουρίου τής Φιγουέ- 
ρας. Τά αίφνίδιον τής πράξεώς του άπεθάρρυνε 
τούς έπαναστάτας καί έπανέφεοεν είς ύποταγήν 
τήν Καταλωνίαν. Αί μερίδες ήγέρθησαν κατ’άλ- 
λήλων, καί ή 'Ισπανία έδείκνυε παραπλήσιον 
θέαμα, τών ημερών τού ’Ιουνίου έν Παρισίοις. 
Διετάχθη νά είρηνεύσγ) τήν Καταλωνίαν, καί 
μετά έκατόν ήμέρα; άξιοθρηνήτους καί αιμο
σταγείς, μή διακοπτομένας ύπό νικών, κατώρ- 

| θωσε νά έπαναφέρρ τήν τάξιν. Μετά τό έπίπο- 
νον τούτο έργον, έλαβε τόν βαθμόν τού στρα
τηγού, τούς τίτλους τής Καστιλλίας, ύποκόμη- 
τος τού Βρούκ, καί κόμητος τού 'Ρέοις. Μετά 
τινα έτη ώνομάσθη έπιτηρητής τών καραβινο- 
φόρων τής ’Ανδαλουσίας. Πληρεξούσιος είς τήν 
Συνέλευσιν έπί πολλάς περιόδους, άπεδείχθη 
θαρραλέος καί μεγίστην έπέδειξεν ευγλωττίαν 
κατά τάς άγορεύσεις του, μεταξύ τών ρητόρων 
καί άρχηγών τής έναντίας μερίδος. ’Ατρόμητος 
ώσαύτως είς τό βήμα τής βουλής, ώς καί έπί 
τού πεδίου τής μάχης, νέος, κατέχων ύψηλόν έν 
τώ  στρατώ βαθμόν, πεπροικισμένος μέ αταρα
ξίαν καί άπόφασιν, ωφειλε νά λάβη μέρος είς 
τάς πολιτικά; διαμάχας καί νά ύποστή τάς 
καταδιώξεις τής έξορίας, αί'τινες είσίν όλέθριαι 
συνέπειαι, πρό πάντων είς τόπον, ένθα ή μορφή 
τής κυβερνήσει»); δέν είναι στερεά.

Μετ’ ού πολύ οί μετριόφρονες μή δντες εύ- 
χαριστημένοινάώσιν άποκεχωρισμένοι τών προο
δευτικών, ήρχισαν φανερά νά έπιζητώσι τούς 
άρχαίους των συμμάχους. Ό  στρατηγός Πρίμ. 
έκηρύχθη κατά τούτων καί τούς έπολέμησε διά 
τών νομίμων μέσων, άπερ είς διάθεσιν αύτού 
είχεν έν τε τώ  τόπω καί ταΐς βουλαΐς. Ή άν- 
τίθετος μερίς έκέρδισε, καί, πρωθυπουργούντος 
τού Ναρβαέζ, ό Πρίμ. άνευ αιτίας συνελήφθη 
καί έδικάσθη, κατηγορηθείς ό'τι έλαβε μ.έρος είς 
τήν κατά τού Κόγχα καί Ναρβαέζ δολοφονίαν" 
πλήν, καί τοι ευκόλως, ψευδείς τάς κατ’ αύτού 
κατηγορίας άποδείξας, κατεδικάσθή είς εξαετή 
φυλάκισιν είς τάς Φιλιππινάς νήσους, άλλά μετ
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ολίγον τώ  έδόθη χάρις, ώς αδίκως καταδικα- 
σθέντος. Οί έχθροί του δε ύπαινιττόμενοι τήν 
μισητήν ταύτην κωμ.ωδίαν, έγραψαν, οτι 6 αχά
ριστος Πριμ, ώφείλεν ήδη την ζωήν του εις τήν 
επιείκειαν τη; ήγεμονίόος. 'II κατηγορία είπο- 
μεν, άπεδείχθη ψευδή;, καί προς ίκανοποίησιν 
ύβρεως καί κρατήσεως τινών μηνών, ή κυβέρνη
σες τόν ώνόμασε διοικητήν του Πορτορίκου. Έν 
τή δέσει ταύτφ έγένετο ευεργετικός ού μόνον εις 
τους Γάλλους άποίκους τής Μαρτινίκας, οίτινες, 
έκαιωχθέντες ένεκα ανταρσίας των Μαύρων, κα- 
τέφυγον εις τό Πορτορίκον, άλλα καί εις τήν ι
δίαν νήσον, διατηρήσας αύτήν ειρηνικήν εις έπο- 
χάς επαναστάσεων, χάρις εις διαφόρους είσαχθεί- 
σας μεταρρυθμίσεις" λόγοι υγείας τον ήνάγκα- 
σαν τό επόμενον έτος νά ζητήσή τήν παραίτη- 
σίν του.

Διά τήν επωφελή υπηρεσίαν, ήν παρέσχεν εις 
τήν Δανιμαρκίαν, καταβαλών τήν έπανάστασιν 
τή; Σάντα-Κρούζ, τώ  έδόθη έκ μέρους του βα- 
σιλεως, ό μεγαλόσταυρος τού Λανεβούργου. Μ’ 
όλας δέ τή; εξουσίας τάς καταθλίψεις, ή Κατα- 
λωνία αύθις τω  ένεπιστεύθη τήν αντιπροσω
πείαν της, καί έκ νέου τόν έστειλεν εις τήν Σ ;- 
νέλευσιν. Δεν έπαυσε πάντοτε μ.έχρι του 1834 
άντιπροσωπεύων αύτήν, ό'τε ό εις τόν βαθμόν 
του στρατηγού προβιβασμός αύτού, τω έχορή- 
γησε θέσιν εις τήν Γερουσίαν. Μέχρι δέ τής τε
λευταίας ταύτη; εποχής, ό Πριμ. συνεχώς ύπέ- 
φερε τάς περιπετείας τής μερίδος του, καί τάς 
άνηκούστους καταδιώξεις αίτινες ολίγον ανί
σχυροι κατά τά 1852, συνέτειναν, ώστε νά 
τόν άπομακρύνωσι τή; χερσονήσου, δόντες αύτω 
τήν έντιμον εντολήν νά σπουδάσρ τά στρατη- 
νικά έργα τού έν τή ’Ανατολή έκκραγέντος πο- 
λέμου.

*0 πόλεμος τού 1854 έξερράγη ήδη έν Κρι- 
μ.αία. Ό  Πριμ ήτο έκεΐ, ή δέ οσμή τής πυρίτι- | 
δος, τόν ένεθουσίαζε. Ό  Όμ.έρ Πασσας ελαβεν 
αυτόν πλησίον του, μετέσχε δ’ αρκούντως τού. 
πολέμου, καί πολλάκις τόν έσυμβουλεύοντο" ό
ταν ό Όυ.έρ ΙΙασσάς, έσωσε τά όρια τής Τουρ
κίας, μαχόμενος εις τήν πεδιάδα τού Δουνά- 
βεως, ό Πριμ εΰρίσκετο πλησίον του, συνεβού- 
λευε, διηύθυνε τήν μάχην, καί μυρίας υπηρεσίας 
προσέφερεν εις τά στρατεύματα τού Παδισάχ. 
Ή παοουσία δ’ αύτού συνετέλεσεν ού μικρόν εϊς 
τά νά μόρφωση τά ήθη τού τουρκικού στρατού.

Τοσαύτην φήμην καί ύπόλ.ηψιν άπέκτησεν ό 
Πρίυ. κατά τό μικρόν διάστημά τής εν Τουρκία

διαμονή; του, ¿νσΐε ό αρχηγός έδωρήσατο αύτώ 
δύο λαμπρούς ίππους, καί προς ανταμοιβήν του 
ό Σουλτάνος τώ έγραψεν αύτόγραφον επιστολήν 
προσφέρων αύτω συνάμα τά παράσημ,ον τού 
Μεδζιδ ιέ καί σπάθην τιμητικήν, ώς δείγμα τής 
μ-εγάλης ύπολήψεώς του.

Άπ<ύν κατά τήν έπανάστασιν τού 1854 έκ 
τής πατρ δος του, άνεκλήθη εις 'Ισπανίαν, έκλε- 
χθείς εις Κόρτες, ώς αντιπρόσωπος τής πόλεως 
Βαρκελόνης, ήν αντιπροσώπευσε μέχρι τού 1860 
καί είτα έν τή Γερουσία, ψηφίζων πάντοτε τούς 
φιλελευθεροτέρους ύπέρ τού λαού θεσμούς. 'Υπήρ
ξε πάντοτε τό μόνον μέλος τής φιλοπροοδευτι- 
κή; μερίδος, εκλεχθείς αύθις εις Κόρτες τω  
1857.'

Εκλεχθείς τό αύτό έτος γενικός στρατηγός 
τής Γρενάδης, μετέβη έκεϊθεν είς Μελιδλή, όπως 
πολεμήσρ τούς Καβύλους τού 'Ρίφφ, άπειλοΰν- 
τας τήν πόλιν εκείνην. Τό 1856, ένεκα επι
στολής τίνος, ήν έγραφεν έκ Βαρκελόνης πρός 
τούς φίλους του, καί ήτις έδημοσιεύθη διά πολ
λών έφημ,ερίδων, τόν συνέλαβον καί τόν παρέ- 
πεμψαν είς τό στρατοδικεϊον, άλλα καί τοι έν 
φυλακή εύρισκόμενος, έςελέχθη βουλευτής, μαρ- 
τύριον τούτο τής μεγάλης ύπολήψεως, ήν πρός 
αύτόν ειχον οί συμ,πατριώταί του.

Τά 1 858 έγένετο γερουσιαστής έπί τού στρα
τάρχου Όδοννέλ. Έλαβε δέ μ.έρος ένεργόν είς το 
περί διαδοχής τού Μεξικανικού θρόνου. Τό έπό- 
μ.ενον έτος 1859— 1860, έλαβε μέρος εϊς τόν 
τελευταΐον πόλεμον τού Μαρόκου, καί συνετέ- 
λεσε τά μ.έγιστα εϊ; τά; μάχας καί τάς επι
τυχίας τών Ισπανικών στρατευμ.άτων. Πάντοτε 
πρώτος, πάντοτε τολμηρός, πάντοτε επιτυχής, 
άπό τής πρώτης μέχρι τή; τελευταίας μάχης, 
ό Πριμ, ό στρατηγός ούτος, ούδένα έχων όμοιον, 

ι άτρόμητος καί άφοβος έν μέσω τών σφαιρών, 
ύπό τήν βροχήν καί τήν χάλαζαν τού σίδηρου, 
έμ,άχετο ώς θερμαινόμενος ύπό έσωτερικού τίνος 
πυρός, καθ’ έκάστην στιγμήν προ αύτού τόν θά
νατον άτενίζων. Είναι γνωστή ή ένέργεια αύτού 
καθ’ όλον τό διάστημ.α τού πολέμου" άνδρες 
οίος αύτός, άνδρεΐοι, τίμιοι, βεβαίως ήθελον 
κατωρθώσει νά άναλάβη ό Ισπανικός στρατός 
τήν ήν έχαιρεν ύπόληψιν, έάν οί έλεύθεραι θεσμοί 
διά τών όποιων ήθελε άναπτυχθή ή χώρα, δέν 
έδεσμεύοντο διαδοχικώς έν τή άναπτύξει των 
ύπό πολιτικής πάντγ ακαταλλήλου πρός τό 
πνεϋμ.α τού αΐώνός μ.ας. Τήν ήμ,έραν τού Λός 
Καστιλλέγιος (α'. ίανουαρίου 1860) κτυπών
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τόν ίππον του, μέ μέγαν καλπασμόν, έφορμά ρ 
κατά τού εχθρού, τήν σημαίαν τής Καρδούης ε 
κρατών εϊς χεϊρας. .Μόνος έπί τινας στιγμ.άς ’ 
οωνάζων ; Ζήζω ή 'lunaria ! έξίφισε τόν έχ- ; 
θρόν, ά'νευ οργής, υπερήφανος, περιμένων τούς ι 
ούσσάρους αύτού, τούς ήρωϊκούς εκείνους οΰσ- ι 
σάροιχ τΓ/ς Λριγχηπίσσης, ήλεκτρισθέντας έκ 
τού ήρωϊκού παραδείγματος του. ΈΙκουεν έν 
μέσω τού πεπυκνωμ.ένου πυρός τήν έπίμονον ι 
σάλπιγγα τού πολέμ,ου, ήχούσαν προσβολήν 
ύπήρζε πόλεμος τρομερός καί αιματηρό;" έπί 
κεφαλή; ολίγων μόνον άνδρών, άπεδίωξε σ ω 
ρούς πολυαρίθμων μ,αύρων καί κατεδίωξε μ.α- 
κράν άπαντας τούς τετρομασμένου; έχθρούς. Ό 
Πριμ είς τήν μάχην τού Λός Καπαμ-έντος, ή'τις 
άπεφάσισε τήν πτώσιν τού Τετουάν, έρρίφθη έν 
τή μάχν) καί έκάρφωσεν έπί τού τηλεβόλου ένα 
πυραβολιστήν, μέλλοντα νά πυροβολήσφ κατά 
τού ισπανικού στοατού.

"Οταν έπέστρεψεν εϊς τήν πατρίδα του, τόν 
ύπεδέχθησαν διά μ,εγάλων άνευφημιών, διά τε 
τό πνεύμα καί τήν τόλμ.ην αύτού. Μετά τά; 
έπιτυχεΐς έν Μαρόκω νίκας, έλαβε τόν τίτλον 
Μαρκησίου τού Λός Καστιλλέγιος, έγένετο με- 
γιστάν πρώτης τάξεως έν 'Ισπανία καί ώνομ.ά- 
σθη γενικός διευθυντής τού μηχανικού, τόν Ια 
νουάριον τού 1861. Έπί τού στήθους του ε- 
λαμπον αί μεγάλαι ταινίαι τής στρατιωτική; 
τάξεως τού αγίου Φερδινάνδου, τού Καρόλου 
Γ'. τής Ισπανίας, τού Λέοντος καί τού Είφους 
τής Περσίας" οί σταυροί Λωρεδά, δευτέρας τά
ξεως, τού πεντάκις ιππότου τών στρατιωτικών 
τάξεων τού Αγίου Φερδινάνδου καί τή; ’Ισα
βέλλας τή; Καθολικής. Έκαστον τών παρα
σήμων τούτων άντεπροσοίπει μ.ίαν νίκην καί δέν 
θά ήδύναντο όλα όμ.ού, νά καλύψωσι τάς πλη 
γάς τού κατατετραυματισμ-ένου σώματός του.

Έλεγον ότι ό Πριμ, έδείχθη αχάριστος πρός 
τήν ήγεμ.ονίδα του, —  ούτος, όστις έλαβεν έν- 
νέα πληγάς, διέλυσε τοεϊς πολιορκίας, συνεκρό- 
τησε δεκαπέντε μάχας, έκατοντάκις δ ’ έκινδύ- 
νευσε τήν ζωήν του, ίνα έξασφαλίσρ τόν θρόνον 
τής ’Ισαβέλλας Β '.—  μίσζιζ\ διά τόν τόπον 
του, ένώ παρευρέθη είς πλείονας τών τεσσαρά
κοντα μαχών, ίνα ύποστηρίξή τήν ανεξαρτη
σίαν καί τό μεγαλεΐόν του;—  καί ό στρατηγός 
ούδέν οφείλει εϊς τινας έπειδή τά πάντα όφεί\ει 
εϊς έαυτόν καί τήν σπάθην του.

Τό 1862 έγένετο ή εκστρατεία τού Μεξικού, 
είς ήν ό στρατηγός Ποίμ προώριστο νά παρευ-

ρεθή. Τήν 31 ’Οκτωβρίου, συνθήκη ύπεγράφη 
είς Λονδινον, μεταξύ Γαλλίας, Ισπανίας καί 
’Αγγλίας. Σκοπός τών τριών δυνάμεων ήτο, άπό 
κοινού ν’ άναφέρωαι τά ; αιτήσεις των πρός τή  ̂
μεξικανικήν δημοκρατίαν" άλλ’ έπειδή δέν εί- 
σηκούσθησαν, αί τρεις δυνάμεις ελαβον τά όπλα . 
'Διορισθείς συγχρόνως άπόλυτος στρατηγός τών 
Ισπάνικών στρατευμ.άτων, ό Πριμ έλογίζετο 
εύτυχής, συμπολεμ.ών μετά τών στρατιωτών 
τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας, τού; όποιους ώ- 
δήγει, έχων ούτος τήν γενικήν αρχηγίαν.

Τήν ιδιαιτέραν ύπόληψιν, ήν έτρεφεν ό Μο
νάρχης τών Γάλλων ύπέρ αύτού, δείκνυσιν αρ
κούντως ή έπομένη έπιστολή, ήν ή Αύτού πρώην 
Μεγαλειότη; έπεμψεν αύτω,

ιιΠχιίν 5·. τήν 23 Φϊ icsuxfíou 1852.

« Στρατηγέ ¡ισ υ ,

» Τό έν Βισύ ονειρον ημών έπραγματοποι- 
ϊήθη: ιδού τά Ισπανικά καί Γαλλικά στρατεύ- 
»ματα συμπολεμ.οΰντα διά τήν αύτήν αιτίαν.

» ’Έμ.αθον εύχαοίστως ότι σάς άνηγόρευσαν 
»άρχηγόν τού έν έκστρατεία στρατού. Σάς συ- 
»νιστώ τόν Στρατηγόν Δορενσέζ, 8ν όνομάζο» 
»αρχηγόν τού έν τή έκδρομή μικρού μ.ου στρα- 
»τιωτικού σώματος. Έάν κτυπηθώσι, θά τόν 
»εΰρητε έπάξιον νά παρίσταται πλησίον σας, 
»Ελπίζω ότι, έπειδή αί ίδέαι τή; Κυβερνήσέως 
»σας, συμφωνούσι προ; τάς έμάς, δέν θά ύπάρ- 
»ξνΐ διαίρ^σις γνωμ,ών μεταξύ τών αρχηγών. Ό  
»Στρατηγός Λορενσέ', οφείλει νά διευθύνη τά 
» στρατεύματά μου, ό Ναύαρχος Ζουριεν Δελα- 
»γραβιέρ, έπιφορτίζεται τά τής πολιτικής δι- 
»ευθύνσεως.

»Επιθυμώ ζωηρώς, καί τάς ένθερμοτέρας εύ- 
»χάς αποτείνω, ίνα ή άρχομένη έκστρατεία έπι- 
»φέρρ τήν στενωτάτην ένωσιν μεταξύ τής Ίσπα* 
»νίας καί τής Γαλλίας, καί δεν άμφιβάλλω ότι 
»ή παρουσία ύμ.ών, έπί κεφαλή; τών 'Ισπανικών 
»στρατευμάτων, θέλει συντελ.έσει είς τό εύτυ* 
»χές τούτο άποτέλεσμα.

» Σάς άνανεώ εύχαρίστως τήν βεβαίωσιν 
»τών αισθημάτων ύπολήψεως καί φιλίας.

α Ύ π ^ ν εγ ^ α μ ιι.· Ν Α Π Ο Λ Ε Ώ Χ » .
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ΕΝ ΤίΙ ΝΟΤΙΩι ΑΦΡΙΚΙΙι.

(-■/νΐ'χΐ’ χ ÎSc φυλλ. Γ '.)

"Οταν ό λέων, ώς έκ τον γήρατος του, δέν 
δύναται νά συλλάβφ τήν ήν διώκει λείαν, ει
σέρχεται είς τάς κώμ.ας αύτάς καί φονεύει αίγας' 
έάν τότε γυννί τις η παις έξέλθνι την νύκτα, 
καθίσταται ευκόλως βορά τού θηρίου, όπερ στε- 
ρούμ.ε\ον τού λοιπού παντός έτέοου μέσου συν· 
τηρήσεως, έξακού.ουθεΐ ούτωσίδιατρεφόμ.ενον. Έκ 
τούτου έγεννήθη ή ιδέα ό'τι ό λέων άπαξ γευ- 
σάμενος άνρθωπίνην σάρκα προτιμά αυτήν πά- 
σης άλλης. Οί προσβάλλοντες τόν άνθρωπον λέον
τες είσΐ πάντοτε λέοντες προβεβηκότες. "Οταν 
τις έκ των τελευταίων τούτων, ύπερνικήσας τόν 
προς τόν άνθρωπον φόβον του, πλησιάση χωρίον 
τι και προσβάλφ τάς αίγας, οί κάτοικοι λέγου- 
σιν κδτι οί όιΐόντες του είσίν έφθαρμένοι καί ό'τι 
έντός μικρού θά φονεύση τινά.» Επομένως, συ
ναισθανόμενοι την τής άμ.ύνης ανάγκην, κατα- 
διώκβυσιν αυτόν παραχρήμα.

"Οταν ό λέων βιών εις τόπον πάντη άκατοί- 
κητον, ή κατεχόμενος υπό τού φόβου των φυλών 
τής Βουσμ,ένηςή τής Βακαλαχάρης.ύποκύ]/Υΐ εις α 
σθένειαν ή γήρας, θηρεύει μύς καί άλλα τρωκτι
κά ζώ α, ενίοτε δέ τρώγει καί χόρτον ό'περ με
ταχειρίζεται ίσως άντί καθαρτικού, ώς τούτο 
παρατηρεΐται καί παρά τοΐς κυσί. 'Οπωσδήποτε, 
οί εγχώριοι διακρίνουσιν έν τω  βολβίτω (fiente) 
τού ζώου φυτικάς τινας υλας άπεπτους καί 
οΰτω άκολουθούσι τά ίχνη αύτού μετά τής 
πεποιθήσεως ό'τι θά τύχωσιν αύτό ΰπό δένδρον 
τι, ό'που καί πράγματι τό εύρίσκν^σιν, ανίκανον 
εις πάσαν κίνησιν καί τό οονεύουσιν άνευ τής 
ελάχιστης δυσχερείας.

Καθ' οσον άφορά τόν φόβον όν ό άνθρωπος 
εμπνέει εις τά σαρκοβόρα ζώ α, έχομ.εν πειστι- 
κωτάτην περί τής ισχύος του άπόδειξιν την α
κόλουθον. Λέαιναι διαιτώμεναι εις περίχωρα πο
λκών τινων όπόθεν ή χρή^ις πού πυροβόλου ά- 
πεδίωξε τά ζώ α δι’ ών έτρέφοντο συνήθως, έκό- 
ρεσαν την πεινάν των καταβροχθίσασαι τούς ε
αυτών σκύυ.νους. Καί κύνες άλλως τε κατέ
στησαν ένοχοι τής τοιαύτης παρά φύσιν πρά·

τροφής, ανάγκης επιτακτικής ήν οί εγχώριοι 
ύφίστανται ό'σον καί τά σαρκοβόρα κτήνη.

’Οφείλω έν τούτοις νά προσθέσω ότι έάν τά 
ίχνη μόνον τής τού ανθρώπου διαβάσεως παρο- 
τρύνουσι τούς λέοντας εις φυγήν, ύπάρχουσιν 
όμως καί τινες εξαιρέσεις τού γενικού τούτου 
κανόνος. ’Ενώ ήσχολούμην εις την έν Κοϊσβέγ- 
γη μεταφοράν τών διαιτημάτων μας, έπέδρα- 
μ.ε τοσούτο πλήθος λεόντων πέριζ τών έν Χου- 
σμανέ οικιών μας, ερήμων σχεδόν τότε, ώστε 
οί ιθαγενείς οϊτινες έμ.ενον μετά τής κυρίας 
Αιβιγκστώνος δέν άπετόλμων έφ’ οίαδήποτε 
άμ.οιβή νά έξέλθωσιν άμ.α τής νυκτός έπελθούσης.

Έάν άπαντήσητε λέοντα έν πλήρει μεσημ
βρία, πράγμα άλλως τε συνηθέστατον εις τά 
μέρη ταύτα, καί δέν εισθε προκατηλειμμένοι 
έκ τής ιδέας ότι θά ίδητε έν αύτώ εύγενέστα- 
τον καί μεγαλοπρεπέστατόν τι ον, βλέπετε α 
πλώς ζώον ολίγον ογκωδέστερου μ,εγαλοσώμου 
κυνός καί ούτινος τά χαρακτηριστικά όμοιάζου- 
σι πολύ μ.ετά τών τού κυνείου γένους. Τά πρό- 
σωπον τού λέοντος δέν ομοιάζει ποσώς μ.έ ε
κείνο δπεο αί είκονογραφίαι παριστώσιν ήμΐν 
συνήθως. Ή  ρίς έπιμηκύνεται ώς τό ρύγχος τού 
κυνός καί όλίγην εχει την αναλογίαν πρός την 
ύπό τών ζωγράφων τηρηθεΐσαν παράόοσιν. Οί 
κύριοι αύτοί έκφράζουσιν έν γένει την περί τής 
αΐλουρική; μεγαλοπρεπείας ιδέαν των δίδοντες 
εις τούς λέοντας ούς άπεικονίζουσιν ήμΐν, μορφήν 
γραός νυκτικόν φορούσης κεκρύφαλον. Καί όμως 
θά τοϊς ή το εύκολώτατον νά πθ.ηοοφορηθώσι 
περί τής ακρίβειας έάν έλάμ.βανον τόν κόπον νά 
μ,ελετήσωσιν αύτήν την φύσιν έν τοΐς ζωολογι- 
κοϊς κήποις.

Ημέρας ούσης, ό λέων ϊσταται έπί έν ή δύο 
δευτερόλεπτα όπως παρατηρήση τόν συναντώ /- 
τα αυτόν άνθρωπον' είτα στρέφεται περί αύτόν, 
απομακρύνεται τινα βήμ.ατα, πάντοτε βραδέως 
καί παρατηρών όπισθεν του. Μετά ταύτα άρχε- 
ται τριποδίζων καί τρέπεται εϊς φυγήν πηδών 
ώς κυνηγετικός κόων άμ.α ώς έννοήσγ ότι δέν 
δύνανται νά τόν ίδωσι. Εις τό διάστημα τής ή- 
μ,έρας, ό άνθρωπος ούδένα διατρέχει κίνδυνον 
νά προσβληθή ύπό λέοντος έάν δέν ένοχλήσνι 
αύτόν. Τήν νύκτα ακόμη, ύπαρχούσης σελήνης, 
ή συνάντησις τού λέοντος είναι ακίνδυνος, εκτός 
τής εποχής καθ’ ήν τά ζώ α ταύτα κατέχονται 
ύπό τού έρωτος τών νεογεννήτων των, α.σθή- 

αΰτά εις τήν περιφρόνησιν 
άνθρωπός τις

ξεως, περιελθούσαι πιθανώς εις τήν έσχάτην 
ταύτην άπόγνωσιν έκ τής ανάγκης τής ζωικής

ματος εμφυχουντος 
οίουδήποτε κινδύνου. Έάν τότ
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δικβή εγγύς αυτών, 6 δέ άνεμος πνέων σφοδρώς 
είδοποιήσν] τά  θηρία περί τής διαβάσεοός του, ό 
λέων καί ή λέαινα όρμώσι κατ’ αύτού όπως και 
ή κόων όταν έχη σκύλλακας. Ούχ’ ήττον, τό 
τοιούτον είναι σπάνιον' δύο ή τρία μόνον παρα
δείγματα είδον, τούθ’ δπερ καταδείκνυσιν ότι 
δέν είναι τόσιρ σύνηθες. Τοιαύτης ασφαλείας 
άπηλαύομεν κατά τάς σεληνοφωτίστους νύκτας, 
ώστε σπανίως έδένομεν τούς βόας μ.ας οίτινες 
καί κατεκλίνοντο ήσυχοι παρά τάς άμά- 
ξας, ένω, κατά τάς σκοτεινάς καί βροχεράς 
νύκτας, έάν λέων τις εύρίσκετο εις τά πέριζ, εί- 
μεθα σχεδόν βέβαιοι ότι θά προσέβαλε τάς
άγέλας.

Ό  λέων πλησιάζει πάντοτε λαθραίω τώ  βή- 
ματι,εκτός έάν ήναι πληγωμένος, εις τήν περί 
στασιν δέ ταύτην ούδ’ ή θέα τής παγίδος έμ- 
ποδίζει αύτόν ν’ άνασκιρτήση δι’ ύστάτην φοράν.
Τό αίσθημα τής προφυλάξεως όπερ ή θέα τής 
ένέδρας έμ.ποιεΐ εις τόν λέοντα, χαρακτηρίζει, 
ώς φαίνεται, πάντα τά  τού αίλουρικού γένους 
ζώ α. Έν Ινδία προσηλούσιν έπί πασσάλον αίγα 
χρησιμεύουσαν ώς δέλεαρ εϊς τήν τίγριδα' έάν 
όμως ή παγίς εύρίσκεται είς ανοικτόν μέρος, τό 
θηρίον πλησιάζει, αρπάζει διά τών ονύχων τήν 
λείαν καίτόσω ταχέως, ώ στε  ό ένεδρεύων θηρευ
τής δέν εχει τόνάποχρώντα καιρόν όπως τό σκο- 
πεύσ·/). "Οθεν, πρός αποφυγήν τού τοιούτου,όρύσ- 
σουσι τάφρον είς τό βάθος τής οποίας προσδένουσι 
τήν αίγα, έμβάλλαντες είς τό ούς τού δυστυ
χούς ζώου μ,ικρόν χάλικα όπως άναγκάσωσιν 
αύτό νά κραυγάζ/) έφ’ όλης τής νυκτός. Ί1 τί- 
γρις πλησιάζει τότε καί βλέπουσα τήν παγίδα 
περιέρχεται έπανηλειμμ.ένως τήν τάφρον καί 
ούτω παρέχει είς τόν κυνηγόν τόν ύλικόν και
ρόν όπως σκοπεύση αύτήν εύστόχως καί άσφα- 
λώς.

"Οταν ό λέων ένεδρεύγι πιεζόμ,ενος έξ ύπερ
βολικής πείνης, όρμ.α καθ’ οποιοσδήποτε έμφα- 
νιζομένου ζώου. "Ανθρωπός τις είρπέ ποτε έν 
μέσω τών θάμνων θηρεύων ρινόκερώ τινα, ότε, 
στρέψας τό βλέμ.μα, είδε μετά φρίκης εαυτόν 
καταδιωκ.όμ.ενον ύπό λέοντος, μ,όλις δέ έσώθη 
άναρριχηθείς έπί τίνος δένδρου. Έν Λοπόπν) μία 
λέαινα ώρμησε δι’ ένός άλματος κατά τού ίπ 
που τού κυρίου Ό σββέλ' ό ίππος άνεσκίρτηοεν 
ώσαύτως καί έτράπη είς φυγήν' ό ίππεύς, περι
πλεχτείς είς ακανθώδη τινα φυτά, χυδαϊστί 
•καλούμενα «στάσου κομμάτι,» έκυλίσθη χαμ,αί 
καί έμεινεν αναίσθητος έως ού οί κύνες του έσω-

σαν αύτόν. "Ετερός τις Ά γγλ ος, ό κύριος 
Κόδριγκτων, κατελήφθη ομοίως έξ απροόπτου, 
καίτοι μή θηρεύων καθ’ ήν στιγμήν προσεβλήθη 
ό ίππος του παρά τού λέοντος· έστράφη όμως 
παραχρήμα καί πυροβολήσας έκ τού σύνεγγυς,

I έφόνευσε τό θηρίο/. Ά λ λ ο τε  πάλιν, είς έκ τών 
ίππων τού αύτού περιηγητού, φυγών έκ τού ιπ
ποστασίου,έκρατήθη τρέχων, περιπλακέντος τού 
χαλινού του είς κορμόν τινα δένδρου. Μετά τεσ
σαράκοντα καί οκτώ ώρας ό ίππεύς άνευοέθη εις 
τήν αύτήν θέσιν αβλαβής. Περί αύτόν, καί εϊς 
σημαντικήν περιφερείας έκτασιν, έφαίνοντο ίχνη 
πλείστων λεόντων- ούτοι, προφανώς δέν έτόλ- 
μησαν νά προσβάλωσι τό ζώον έκ τού φόβου 
μή τούτο ήν έπίτηδες δεδεμένον έκείσε ό'πως 
σύρη αύτούς είς παγίδα. Τρεις λέοντες έπλησία- 
σαν νύκτα τινά άρνίον δεδεμένον ώσαύτως είς 
δένδρον καί βόας έζευγμ.ένους είς άμαξαν έβα- 
λον φρικώδεις ώρυγάς, άλλά δέν έτόλμησαν νά 
έγγίσωσι τήν πρόσφορον εκείνην λείαν ύποπτευό*
μενοι ένεδράν τινα.

"Αλλοτε πάλιν, έν Μασχόη, είς έξ ημών έκοι- 
μάτο βαθέως ό'πισθέν τίνος λόχμης καί έν μέσω 
δύο ιθαγενών' ούτοι, καταβεβλημένοι ύπό κα
μάτου, είχον παραμελήσει τήν προ τών ποδών 
των άνημμ,ένην πυράν εις λέων έπλησίασε καί 
έβαλεν ώρυγάς άντί νά ριφθ-ρ καθ’ ένός τών έγ- 
γύς αύτού άνδρών. Τό μόνον όπερ άνεχαίτισε 
τό θηρίον τού νά έπιπέσφ έξ όρμ,εμ.φύτου κατά 
τής ευχερούς εκείνης λείας, ύπήρξε βούς τις δστις 
ήν προσδεδεμένος είς τούς θάμ.νους. Καί όντως, 
άπεσύρθη έπί ύψώματός τίνος, τριακόσια σχε- 
δόν μέτρα άπέχοντος, όπου καί έξηκολούθησεν 
ώρυόμενον καί μυκώμενον μ.έχρι τής στιγμής 
καθ’ ήν, ύποφωσκούσης τής ημέρας, άπεσύρθη 
ή μικρά όμ.άς.

Έ ξ όσων ίδίοις δμμασιν έπληροφορήθην, ού- 
I δέν επΐισέ με περί τής θηριωδίας καί τής τού 
j χαρακτήρος μεγαλοπρεπείας άς άποδίδουσι γε

νικώς τώ  λέοντι. Ούτος στερείται παντελώς τού 
εύγενούς ήθους τών κυνών τής Νέας Γης καί 
τού "Ορους τού Αγίου Βερνάρδου. Δέν δύναται 
τις ν’ άρνηθή βεβαίως τήν θαυμασίαν ρώμ.ην του, 
οί δέ περί τάς σιαγόνας, τούς ώμους καί τούς πό- 
δας του άπειροπληθεϊς μυώνες αύτού, μαρτυ- 
ρούσιν άριδήλως περί τής τρομεράς ισχύος του' 
ούχ’ ήττον, αύτη φαίνεται ύποδεεστέρα τής τού 
ινδικού τίγριδος. Ό  λέων δέν αίρει τόν βούν Sv 
φονεύει, άλλά σύρει αύτόν- τούλάχιστόν τούτο 
πάντοτε παρετήρησα. Πηδά, έν τισι περιστάγ
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σεσιν, έωί τής ράχεως τού ίππου άλλ' ουδέποτε 
είδέ τις αύτόν έπί τού αύχένος τής καμηλοπαρ- 
δάλεως. Ουδέ κάν έ—I τής άλκης άναβαίνει, άλ
λα την ρίπτει καταξεσχίζων αύτήν διά των 
ονύχων του. Οί Κ. Κ. "Οσββελ καί Βάρδων εί- 
δόν ποτε τρεΐ; λέοντας προσπαθούντας νά κα- 
ταρίψωσι βόνασον οστις καί έποίει αΰτοίς μα- 
κράν αντίσταση» καί τοι τετραυματισμένος ήδη 
θανατηφόρως υπό σφαίρας. Παραθέσωμ.εν τάς 
γραμμάς έν αϊς ό κ. Βάρδων άφηγεϊται τό έν 
λόγω έπεισόδιο·;

« Τνί 15 σεπτεμβρίου 1846, ό "Οσββελ καί 
εγώ διηρχόμ.εθα μετά μεσημβρίαν την παραλίαν 
του Λιυ.πόπου, ότε ιπποπόταμος τις διέβη μετά 
τάχους απέναντι ήμών. Έπέζευσα δπως ακολου
θήσω αύτόν διά μέσου των λοχριών, πάραυτα 
δέ τρεις βόνασοι άνηγέρθησαν εις την προσέγ- 
γισίν μ.ου, προυχώρησάν τινα βήματα καί εϊτα 
έστάθησαν. Ό  εγγύτερον έμού ευρισκόμενος 
έστράφη δπως μέ παρατηρήση. Έςέπεμψα αύτω 
σφαίραν δύο ούγγιών εις τήν ωμοπλάτην, παρα- 
χρήμα δέ καί οί τρεις βόνασοι έτράπησαν εις 
φυγήν. Τούς ήκολουθήσαμεν άμα ώς έπκήρωσα 
έκ νέου τά πυροβόλον μου, καθ’ ήν δέ στιγμήν 
έπανείδομεν εκείνον βν εΐχον πληγοίσει καί δστις 
έπέσπευδεν όλονέν τήν φυγήν του, τρεις λέοντες 
έρρίφΟησαν καί προσέβαλον τό ατυχές ζώον, 
οπερ έβαλε μανιιόδη μυκηθμόν καί έςηκολού- 
θησεν έπί τινας στιγμάς τρέχον καί άνθιστά- 
μενον κατά των έφορμώντων. Άλλα μετ’ ού 
πολύ έστάθη, οί δέ πόδες του έκάμφθησαν. Ή 
πάλη προσέφερεν ήμϊν τότε θέαμα λαμπρότατου. 
Οί τρεϊς λέοντες, έπί των οπισθίων ποδών στη- 
ριζόμ.ενοι, έξέσχιζον τόν βόνασον διά τόν οδόν- 
των καί των ονύχων των. Έπλησιάσαμ,εν έρπον- 
τες καί ότε έφθάσαμεν εις τριάκοντα, ώς έγγι
στα, βημάτων άπόστασιν, άνηγέρθημ.εν έπί των 
γονάτων καί έπυροβολήσαμεν κατά των λεόν
των. Εις έί; αύτών μόλις έσχε τόν καιρόν 
νά στραφή καί άρπάση διά των όδόντων παρα
κείμενόν τινα θάμ,νον, παραχρήμα δ ’ επεσε νε
κρός τόν θάμνον έχ ων έν τω στόματι' ό έτερος 
έτράπη εις άμεσον φυγήν, ό δέ τρίτος ήτένισεν 
ημάς άπαθώς, άνήγειρε τά πτώμ.α τού βονάσου 
καί ήρξατο καταξεσχίζων αύτά μανιωδώς. Άπε 
μακρύνθημεν δπως γεμίσωμεν έκ νέου τά δπλα 
μας, εΐτα δέ έπαναστρέψαντες έπυροβολήσαμεν 
καί αύθις κατά τού έναπου.είναντος λέοντος. 
Ούτος έτράπη τότε είς φυγήν, άλλά σφαΐρά τις 
ήτις είχε διατρυπήσει τήν ώμοπλάτην του ήνάγ-

κασεν αύτόν μετ’ ολίγον νά σταθή. Καταδιω- 
χθείς καί αύθις, έφονεύθη έπί τέλους άοού πολ- 
λάκις είς τό διάστημα τούτο έστράφη καθ’ η
μών. Ούόέποτε θά λησμ,ονήσω τό έπεισόδιον 
έκεΐνο τό ΰπερμέτρως συγκινήσαν καί διερεθί- 
σαν ήμας.»

( ’ E iu v a t  τό τέλος)

Ε Γ Α Α Α Ι Α  Π 0  Ν Τ 0  Γ  Λ.

Δ Ρ Α Μ Α
ΕΙΣ 1ΙΡΑ Ξ Ε ΙΣ  ΙΙΕΝΤΕ

ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΙ'

ΠΡΛΕΙΣ ΑΕΓΤΕΡΑ.

(suve ¡ ν . τ  íSe ς ·Λ λ  Χ Γ . )

Κ.ΪΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ, ΛΑΒΙΝΙΑΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ
(τιΟεμένη π ρ ό  τής θ ύ ρ α ;)

Μίαν στιγμήν I

ΛΑΒΙΝΙΑΝ

Τί άγαπάτε ;

ΚΥΡΙΑ ΔΟΥΠΛΕΣΣΗ

Είμαι ή κυρία Δουπλεσσή.

ΛΑΒΙΝΙΑΝ
(όπ ια θ οχ ω ρ ώ ν έντρομος)

Ή κυρία Δουπλεσσή !

ΚΥΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ

Ναι, είμαι ή κυρία Δουπλεσσή !

I Λ I Σ Σ Ο Σ

Λ Α Β Ι Ν Ι Α Ν

Αδύνατον !

ΚΥΡΙΑ ΔΟΥΠΛΕΣΣΗ 

Πώς, άδύνατον ;

ΛΑΒΓΝΙΛΝ

Άλλως τε ένα: μόνον δέν έχει μαύρα μ’άτίκ 
. .  . καί διότι τάχα ονομάζεται . . .

ΚΥΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ.

Κυρία Δουπλεσσή, ολη κ’ δλη !

ΛΑΒΙΝΙΑΝ 

Χήρα Δουπλεσσή έκ Μονβελλαάρδους'

ΚΥΡΙΑ ΔΟΥΠΑΕΣΣΙΙ 

Έκ Μονβελλιάρδου.

ΛΑΒΙΝΙΑΝ 

Σύζυγος τού ιππότου;. . .

ΚΥΡΙΑ ΛΟΥΠΑΕΣΣΠ 

Δουπλεσσή . . .

ΛΑΒΙΝΙΑΝ

Καί μήτηρ τής Κορνηλίας ;

ΚΥΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ

’ΐδού τέλος πάντων άνθρωπος μέ τά σωστά 
του.

ΛΑΒΙΝΙΑΝ
(κ α τ ’  Ιδίαν)

Ή πενθερά ! . . . όποιος απροσδόκητος διάβο
λος ! . . . Νομίζω δτι θά λειποθυμήσω . . . άς 
τό στρίβω . . .

ΚΥΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ

Μίαν στιγμήν ! Ά  τώρα πλέον δέν μού ξε
φεύγεις . . . Φοινάζω άπό τά παράθυρα 1

Λ ΑΒΙΝΙΑΝ
(κ α τ ’ ιδίαν)

Είναι ικανή νά φωνάςη καί άπό τής στέγης 
- . . "Ας κερδήσωμεν τουλάχιστον είκοσιτέσσα- 

ρας ώρας, δηλαδή τόν άναγκάΐον προς μετακό- 
μισιν καιρόν . . .

ΚΥΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ

Λοιπόν, κύριε Αουβουά,

ΛΑΒΙΝΙΑΝ

Λοιπόν ! να', κυρία Αουπλεσσή! Αέν θέλω νά 
ΰποκριθώ' άφού άπας άπηντήθημεν δλα δύ αν- 
ται νά διορθωθώσι.

ΚΥΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ

Ουδέποτε ! .  . . νά μέ εγκατάλειψης, νά μού 
άρπάσγς τήν θυγατέρα μου !

ΛΑΒΙΝΙΑΝ

Τί τά θέλετε ! αί περιστάσεις . . .  ή άπομά- 
κρυνσις. - ·

ΚΥΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ

Καί νά συλλογίζωμαι δτι ή κόρη μου δέν μοί 
έγραψε ποτέ! .  · .ούτε μίαν γραμμήν !

ΛΑΒΙΝΙΥΝ

Αιότι ΐσως νομίζει οτι δέν έμάθατε. . .

ΚΥΡΙΑ ΔΟΥΠΛΕΣΣΗ 

Μήπως ό διδάσκαλος δέν ήτο έκεϊ;

Λ Α Β Ι Ν Ι Α Ν

Ά λ λ ’ ίσως . . . διότι ό διδάσκαλος δέν είχε 
διδάξει ούδ’ αυτήν τήν ιδίαν . . . άλλ ’ άς μή 
όμιλώμεν περί όλων αύτών . . .  ®ά ΐδητε τήν 
θυγατέρα σας, κυρία Αουπλεσσή . .  .

ΚΥΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ

’Αληθώςλ , I
2 0
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ΛΑΒΙΝ ΙΑ Ν

Θά τήν ίδήτε, θά τήν έναγκαλισθήτε μετ’ 
ολίγον.

ΚΥΡ;A ΑΟ ΥΠΛΕΣΣΙΙ

’Αληθώς, αληθώς ;

ΛΑΒΙΝΙΑΝ

Καί£θά φροντίζη πολύ ττ:ρ! υμών" και δέν 
θά σάς λείψ·ρ πλέον τίποτε.

ΚΥΡΙΑ ΔΟΪΠΛΕΣΣΙΙ
(ζωηρώς)

"Α! δεν είναι δι’ αύτό ! . .  . θέλω νά τήν ίδώ ■ 
. . θέλω νά τήν άσπασθώ . . . διότι εδώ δέν 

.έχω ανάγκην άπό τίποτε !

ΛΑΒΙΝΙΑΝ

Λοιπόν δέν πρέπει νά άπολέσητε τήν καλήν 
αύτήν Οέσιν διά τίνος ακριτομυθίας.

ΚΥΡ! Λ ΔΟΤΙ1ΛΕΣΣΙ1

Δεν θέλεις τάχα νά εΐπω ότι είσαι γαμβρός 
ικου; ’Απαρνεϊσαι τήν πενθεράν σου ;

ΛΑΒΙΝΙΑΝ

Λιά σήμερον μόνον. Θά σάς εξηγήσω όλα αυ
τά· Βλέπετε δτι έπί του παρυντο; είμαι ήναγ- 
κασμένος νά παρευρεθώ εις τήν συναναστροφήν, 
άλλ’ άπόφε, πρό τής άναχωρήσεώς μου, θά τά 
όμιλήσωμεν.

ΚΥΡΙΑ ΑΟΤΠΛΕΣΣ.

Θ ά έπανίδω εντός ολίγου τήν θυγατέρα μου ;

ΛΑΒΙΝΙΑΝ

Nal, ναι. . . άφετέ με.

ΚΥΡΙΑ ΔΟΓΠΑΕΣΣΠ

Καί δέν θά τήν κρίνετε εις τό έ,ή; ά«ί εμέ;·,.

ΛΑΒΙ ΝΙ ΑΝ

"Οχι, ο /ι . . . άπονε λοιπόν θά ίδωμεν άλλή· 
λους . . . άφετέ μ.ε τώρα.

ΚΥΡΙΑ ΔΟΤΠΛΕΣΣΙΙ 

Καλά, καλά ! . . . (χωΡεΤ οπω; ίςέλθν,)

Λ Α Β Ι Ν Ι Α Ν

Εντός ολίγου.

ΚΥΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙ!
(στρεφόμενη)

Ά  ! είπε μου έν τούτοις. . .  ό γάμος σας 
υπήρξε καρποφόρος ; έχετε τέκνα ;

ΛΑΒΙΝΙΑΝ

Ναι, ναί. . . έν ώραΐον τέκνον . . .  θά τό 
ίδήτε ! . . .

ΚΙ PIA ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ
(έμποοίζουσα αύτό·/ νά έςέλθη)

Μίαν λέξιν ακόμη . . . είναι κόρη ή άγοράκι

ΛΑΒΙΝ ΙΑ Ν
(προσπαθών νά οιεκφύγτ,)

’Αγοράκι !

ΚΥΡΙΑ ΔΟΪΠΛΕΣΣΙΙ 

Γιμαι λοιπόν γιαγίά ;

ΛΑΒΙΝΙΑΝ
(φ εύγω ν)

Πιθανόν . . . υγιαίνετε . . .

ΚΥΡΙΑ ΑΟΥΠΛΕΣΣΙΙ
(τρέχουσα κατόπιν αΰτοΟ)

νΑ ! έλησμόνησα νά τόν έρωτήσω έάν μου ο
μοιάζει. "Άκουσε ! ακούσε (έςέρχεται)

I
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Σ Κ Π Λ ΊΙ Τ'.
ί

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ ΓΑΖΕΡΩΤΟΣ

Λοιπόν, κύριε Γαζερώτε, ας ίδωμεν τί σπου- 
δαίον έχετε νά μοί διακοινωσητε και μ.ε εφερα* 
τε ενταύθα, μακράν των άλλων ·,

ΓΑΖΕΡΩΤΟΣ

Θέλω νά σας δείξω μ.ίαν επιστολήν ήν πρό 
■¿λίγου έλαβον.

Ο Μ  ν Ρ Κ Π Σ Ι Ο Σ

Είναι λοιπόν ΰπόθεσις επείγουσα;

ΓΑΖΕΡΩΤΟΣ

Κοίνατε ό ίδιος '.(άιοίγων επιστολήν η. και 
άναγινώτκει μυστηριωοδ»; πίϋ:) « Έγινε τέλος 
«πάντων γνωστόν ποια είναι ή μετά τού κυ- 
«ρίου ΐορσή κατοικούσα γυνή καί τό μυστικόν αΰ- 
«τό επιθυμεί ό γράφιον νά τό έμπιστευθή εις τόν 
«κύριον Γαζερώτον» "Ε ! τί λέγετε περί τούτων, 
,μαρκήσιε ;

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

ϋαράδοξο"', τώ δντι.

ΓΑΖΕΡΩΤΟΣ

Δέν είναι αύτό μόνον" ακούσατε, (άναγινώσκει) 
«’ θ  κύριο; Γαζερώτος δικαιούται νά μάθρ τό 
εν λόγω μυστικόν καθό φίλος τής κυρία; Δε 
Σανζιρών ήν ή άποκάλυψι; αΰτη ενδιαφερει σπου- 
δαίως . . . »

Ο  Λ Ι Α Ρ Κ Π Σ Ι Ο Σ
(λαμβάνων τήν επιστολήν

Τήν σύζυγόν μου ! ενδιαφέρει τήν σύζυγόν 
μου!

ΓΑΖΕΡΩΤΟΣ

'Η επιστολή τό λέγει! . .  . δεν τό λέγω εγώ.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Καί ποίος σά; ένεχείρισε τήν επιστολήν ταυ 
την ;

ΓΑΖΕΡΩΤΟΣ

Ιοίς έκ των ανθρώπων σας, ’Αλλ’ ΐδήτε καί 
τό υστερόγραφων ! (αναλαμβάνει τήν έπιστολήν και 
άναγινώσκει)« Γι -αι πρό πάντων άνάγκη νά λάβνι 
« ό κύριος Γαζερώτος προφορικά; τινας εξηγήσεις 
« παρά τού κοαιστού, ά; οφείλει ν’ άνακ,οινώση 
« τή κυρία Δε Σανζιρών, καί^τάς^όπαίας δέν δύ 
«ναμαι νά έμπιστευθώ εις τόν χάρτην»

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Καί τί άπηντήσατε ;

ΓΑΖΕΡΩΤΟΣ

Τίποτε ακόμη" ό υπηρέτης σας πεοιμένει τήν 
άπάντησιν" άλλ’ επειδή εν τή επιστολή γίνεται 
λόγος πε,Ι εξηγήσεων άς ώφείλω ν’ ανακοινώσω 
ΰμΐν μετά ταύτα, προτιμώ νά πράξω τούτο έκ των 
προτέρων.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Πώς ! χωρίς ακόμη νά λάβητε αύτά; υμείς ς

ΓΑΖΕΡΩΤΟΣ

’Ακούσατε, κύριε Δε Σα'-ζιρών, σάς άγαπώ, 
ό δ| κύριος πατήρ σας με έτίμα διά τής πρός 
με όπολήψεώς του" έάν καλώς παρετήρησα, έάν 
δέν άπατώμαι, ή κυ-ία Δέ Σανζιρών δεν είναι 
ευτυχής . . .

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Κύριε Γαζερώτε !

ΓΑΖΕΡΩΤΟΣ

Σφάλλω . . . Καί ώς έκ τούτου, μή έπιθνμών 
ν’ άναυ.ιχθώ εις πάντα ταυτα, σάς διδω τήν 
έπιστολήν ταότην. ΙΙροκειται, νομιζιυ,περι υποθε- 
σεως γυναικών, καί · . ·

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Τότε σάς παρακαλώ νά μείνητε, καί θά πει* 
σθήτε ίδίοις δ/μασι πόσον αί ΰπόνοιαί σας είσίν 
άδικοι.



1 Λ I  Σ Σ Ο 2

ΓΑΖΕΡΩΤΟΣ

Το πιστεύω" άλλα, όπωσδήποτε . . .  άφοϋ 
θά ¿χρησίμευαν απλώς ως μεσάζων εις τά; άπο 
καλύψεις, ας ή επιστολή αγγέλλει, προτιμώ νά 
αγνοώ αύτάς.

Ο ΜΥΡΚΠΣΙΟΣ

Έ στω  ! (κ ρ ο ύ ω ν  κ ω δ ω ν ίσ κ ο ν ) ' Είσάξατε τον 
άνθρωπον δστι; εφερε τήν επιστολήν ταύτην.

ΓΛΖΕΓΩΓΟΣ

Σά; άφίνω.

Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ

Έπιστρίψατε λοιπδν παρά τοίς κυρίοις καί 
δικαιολογήσατε τήν απουσίαν μου, σας παρακα
λώ. ΰγιαίνοιτε . . (κ α τ ’ Ιδίαν) Ναι, τούτο είναι 
παράδοξον καί οπωσδήποτε προτιμώ νά ήμαι 
μένος εις τήν έκμυστήρευσιν ταύτην, εις ήν ανα
μιγνύεται τό ονομα της κυρίας Δε Σανζιρών.

Ο ΥΠΗΡ2ΤΙΙΣ

Είσέλθετε, κύριε, (ό  υ π η ρέτη ; ε ξέ ρ χ ε τα ι) .

ΣΚΗΝΗ ΙΑ/.

Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕΝΝΕΒΙΛ

ΔΕΝΝΕΒΠΛ
(κατ’ ίδιαν)

'θ  μαρκήσ.ος ! · . . νίμην βέβαιο; περί τούτου!

Ο ΜΑΡΚΙ1ΣΙΟΣ
(π α ρ α τ η ρ ώ ν  αυτόν έκ στατικ ώ ς  μακρόύεν )

Μοί φαίνεται οτι γνωρίζω αύτό τό τρόσωπον
(π ρ ο ς  τόν Δ εν εβίλ ) Πλησιάσατε, κύριε . , . φαίνε-
σθε εκπλησσόμενος . . .

ΛΕΝΕΒΙΑ
(δ ια κ όπ τω ν  α υτόν )

Αιότι ευρίσκω υμάς εις τήν θεσιν τοϋ κυρίου

Γαζερώτου; "Ογι, κύριε μαρκήσιε' καί μάλλον 
εΐς ύμά; έπεΟύμουν ν’ άποτανΟώ. .  . Έν μέσω 
της συναναστροφή; σας δεν έδικαιούμην ν’ απαι
τήσω άμεσον συνέντευξιν, άλλως τε δέ έφοβή- 
θην μ ή διεγείρω ΰπονοίας' δθεν γράφων, ώς 
εποαξα, πρός τόν κύριον Γαζερώτον,ήμην σ/εδόν 
βέβαιο; ότι ήθελε δείξει ύμΐν τήν επιστολήν μου.

Ο ΜΑΡΚ [ΙΣΙΟΣ

Εάν όμως σας ϋπεδέχετο έκεΐνος ;

ΔΕΝΝΕΒΙΛ

Θά τόν παρεκάλουν νά με παρουσίασ·ρ πεός 
υμάς.

Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ

Εις τό προκείαενον λοιπόν, κύριε' ήδη ανα
γνωρίζω υμάς' σήμερον την πρωίαν σάς ειδον εις 
τόν οίκον τοϋ κυρίου Ααβινιάν.

ΔΕΝΝΕΒΙΛ 

Ναι, κύριε μαρκήσιε.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Σάς ακούω.

ΔΕΝΝΕΒΙΛ

*Έσομαι βραχύλογο; . . . Άλλά προηγουμέ
νως . . . γινώσκω ότι δύναται τις νά βασισθή εις 
τόν λόγον σας . . . όρκισθητέμοι ότι εάν ή σύμ- 
βασις, ήν θά προτείνω ΰμΐνδέν σάς συμφέρω, δεν 
θά ειπητε εις οόδένα οϋ τε λέξιν έξ όσων θά ανα
κοινώσω ύμΐν.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ
(έκπληκτος)

Σύμβασιν, λέγετε ;

ΔΕΝΝΕΒΙΛ 

Τόν λόγον σας, καί εξηγούμαι αμέσως.

Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ 

Τον εχετε, κύριε.
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λΕΝΝΕΒΙΛ I
Συλλογισθητε πρό πάντων ότι διά της έκμυ-. 

στηρεύσεως ταύτη; ριψοκινδυνεύω τήν έλευθερίαν 
μου, ίσως τήν ζωήν μου !

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Οϋδέν έννοώ έξ όλων αυτών των μυστηριωδών 
φράσεων, κύριε. Έγράψχτε τώ κυρίω Γαζερώτω 
ότι τό όνομα τή; μετά τοϋ κυρίου Τορσή κατοι- 
κούσης γυναικός ένδιαφέρει τήν κυρίαν Δέ Σαν- | 
ζιρών' ώστε ένδιαφ'ρει καί εμέ, καί τά όνομα ' 
αύτό θέλω νά μάθω.

ΔΕΝΝΕΒΙΛ
(μ υ σ τη ρ ιω δ ώ ;)

Καί αν ή άποκάλυψις αυτη άναβιβάσφ μίαν 
νεαράν γυναίκα εί; τήν λαιμητόμον;

Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ
|όπι σΟοχωρών)

Εις τήν λαιμητόμον 1. . - Τί έ'/νοείτε ;

ΛΕΝ ΝΕΕ Α Λ

Καί όμως, κύριε μαρκησιε τοιαύτη θά ή το ή 
συνέπεια της έλαχίστη; ακριτομυθίας.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Καί διατείνεσθε, κύριε, ότι τό ονομα τή; γυ- 
ναικός αύτή; ενδιαφέρει τήν κυρίαν Δέ Σανζιρών;

ΔΕΝΝΕΒΙΛ

“Οτι ενδιαφέρει πρό πάντων τήν δεσποινίδα 
Δε Πρ,βιζ !

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ
(έ ν τρ ο μ ο ς )

Τήν δεσποινίδα Δέ Πρεβίζ ! . . . ώ 0εέ μου ! 
'. . .  μή τυχόν είναι ή άθλία . . .  άλλ’ όχε! όχι ! 
. . .  έκείνη άπέθανε . . .

ΔΕΝΝΕΒΙΛ

Κύριε μαρκησιε, μοί κάμνετε τήν γάριν νά 
μοϋ άκροασθήτε ολίγον χωρίς νά μέ διακόψητε;

Λέγετε κύριε" (κατ’ ιδίαν μετά λύπης) ’Ώ  ! όχι, 
όχ ι. .  . είναι αδύνατον - . · άπέθανε!

Δ EN NEBI V.

Εν πρώτοι;, όπως άνακοινώσω ύμΐν τό μυστι
κόν μου ζητώ εκατόν χιλιάδας φράγκων.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ
(όργίλως)

Κύριε! τολμάτε ; . . .

ΔΕΝΝΕΒΙΛ
(απαθώς)

"Εστω ! δέν ζητώ τίποτε . . . άλλά καί δεν 
λέγω τίποτε.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ
(κατ’ Ιδίαν)

—  νΩ ! ή άποκάλυψις αϋτη σχετίζεται βεβαίως 
μέ τό κακούργημα εκείνο ! (γεγοουία τ$ φωνή) 
και τί εχετε νά μοί προσφέρητε αντί τοϋ ποιοϋ

I τούτου;

ΔΕΝΝΕΒΙΛ

’Ετήσιον εισόδημα εκατόν χιλιάδων φράγκων, 
κύριε μαρκήσ-.ε . . . Βλέπετε, τό μυστικόν μου 
αξίζει περισσότερον, άλλά τέλος πάντων ώρισα 
τήν τιμήν.

Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ

Θά έξηγηθήτε ;

ΔΕΝΝΕΒΙΛ
(ΐλυστηριωδώ;)

Ή διαθήκη τής κυρίας Λέ Σανβιράν υπάρχει.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ
(έκπληκτος)

Ή διαθήκη !

ΔΕΝΝΕΒΙΛ

Γνωρίζω ποϋ θά τήν εϋρω.

Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ
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Ο Μ ΑΡΚΙΙΣΙΟΣ

Λοιπόν δέν έζηφάνισεν αύτήν ή άθλία ήτις 
έφόνευσε την κυρίαν Αέ Σιυβιράν;

ΔΕΝΝΕΒΙΛ

Ή δυστυχή; Ευλαλία Ποντουα είναι τόσον 
αθώα εις τόν θάνατον εκείνον δσον καί ΰμ.είς.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

’Αθώα είναι ;

ΔΕΝΝΕΒΙΛ 

’Αθώα, είμί βέβαιος

Ο Μ Α Ρ Κ .Η Σ Ό Σ

(έςαπτόμενο;)

II Ευλαλία ! . . . ”Α ! άποδειζόν μ,οι τό τοι- 
οϋτον, άποδειξον μ,οί το καί σέ καθ.στώ πλού
σιον 1

ΔΕΝΝΕΒΙΛ

Δέχομαι' καθόσον ϊσω; οφείλω νά εΐπω πολ- 
λά εις την κόρην αυτήν όπως δυνηθή ν’ απόδειξη 
ή ιδία τήν αθωότητα της.

Ο ΜΑΡΧΙΙΣΙΟΣ

Νά τήν άποδείζγ ή ιδία ! . . .  Τί λέγεις, ώ 
άνθρωπε ; . . Λοιπόν ζή ! ή Εύλαλία ζή !

ΔΕΝΝΕΒΙΑ

Πώς, κύριε μαρκήσιε, δέν ¿μαντεύσατε ακόμη;

Ο ΜΑΡΙΑIIΣΙΟΣ

"Οτι ή γυνή ήτις είναι εις τήν οικίαν του κυ
ρίου Τοοσή . . .

ΔΕΝΝΕΒΙΑ

Είναι ή Εύλαλία Ποντουα.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

'II Εύλαλία !

ΔΕΝΝΕΒΙΑ

Λυτή ή Εύλαλία !

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ
(ζωηρΡν; κ α τ ’ ιδίαν)

’ Λ ! έπρεπε νά τήν αναγνωρίσω έκ τής ώραιό- 
τητος' ναι, ή εϊκών έκείνη ήτις μέ έξέπλ/ζε σή
μερον τήν πρωίαν, είχε τήν αξιοπρέπειαν, τό β>έμ- 
μ.α, τήν γαλήνην, τό εύρύ μέτωπον τού πατρός 
μου . . . (προ; τόν ΔεννεβΙλ) καί είσαι βέβαιος . . .  
ο/ι δτι είναι άθώα, διότι ήδη δέν αμφιβάλλω 
πλέον εγώ περί του το ούτου ! . .  . άλλ’ ε ισαι 
βέβαιος ότι δύνασαι νά τό απόδειξής;

ΔΕΝΝΕΒΙΛ

Δεν λέγω τούτο, κύριε μαρκήσιε, δέν τό βε- 
βαιώ άλλ ελπίζω. Καί πρώτον έχομεν ανάγκην 
τής διαθήκης.

Ο ΜΑΡΧΙΙΣΙΟΣ

Δεν τήν έχεις, σύ;

ΔΕΝΝΕΒΙΑ

Θα τήν άποκτήσωμεν διά χρημάτων . . . Άλ- 
λ’ όφείλομεν νά -προλάβωμεν μεγαλείτερόν Ttva 
κίνδυνον καί πρέπει νά σπεύσωμ.εν, διότι τρέμω 
διά τά σχέδια τού Παύλου Βερμύν.

Ο ΜΑΡΧΙΙΣΙΟΣ

Τά σχέδια του Παύλου Β ρυ.όν ;

ΔΕ Ν Ν Ε ΒΙΛ

ΌρκίσΟη ότι Οά εισχώρηση παρά τή κυρία 
Τορσή . . . και άν άνακαλύψν) ότι ή ’Αντωνία δέν 
είναι ή αύτή ή Εύλαλία . . .

Ο ΜΑΡΧΙΙΣΙΟΣ

’Αλλά δέν τήν γνωρίζει.

ΔΕΝΝΕΒΙΑ

Καθώς καί έκείνη δέν τόν γνωρίζει, τό είξεύ- 
ρω' άλλ’ ό άνθρωπος αύτό; κέκτηται όρμέμφυ- 

. τόν τινα πρός τά κακόν ροπήν ήτιςώθεϊ αϊτόν
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εκεί ό’που μέλλει νά εύργ τό τελευταΐόν του Οϋμα.

Ο ΜΑΡΧΙΙΣΙΟΣ

Όποια λοιπόν είσί τά πρώτά του θύματα!
+

ΔΕΝΝΈΒ1 V

'Η κυρία Δέ Σουβιράν . . .  ό ΙΙοντουα, 8 ν  ώθη- 
σεν εις τά έγκλημα καί εγώ, δ< κατέστησε συν 
ένοχόν του.. .

Ο ΜΑΡΧΙΙΣΙΟΣ

Καί δέν φύβ-ϊσθε. . .

ΔΕΝΝΕΒΙΑ 

Άρκούμαι νά σάς ε’ίπω ο τι ήθέτησε τόν πρός 
έμέ λόγον του.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Σώσατε τήν Εύλαλίαν καί θέλω τηρήσει τόν 
ίδικόν μου·

ΔΕΝΝΕΒΙΑ

Καί μοί όρκίζεσθε ότι άφού μ.οί έγχε·ρίσετε 
τάς έκατόν χιλιάδας φράγκων εις αντάλλαγμα 
τής διαθήκης, θά έχω άκόμη εις τήν διαθεσίν μου 
τεσσαράκοντα όκτώ ώρα; όπως έγκαταλειψω 
τήν Γαλλίαν εάν ή ΰπόθεσις καταδιωχθή δικα- 
στικώς;

ΤΟΡΣΙΙ
(εμ φ α ν ιζό μ ε ν ο ;)

Ιδού αύτός.

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Σοί τό υπόσχομαι . . . Άλλά πού καί πότε 
θα σε επανίδω ;

ΔΕΝΝΕΒΙΛ

Πρέπει νά τελειώσωμεν αμέσως ! πρέπει νά μέ 
ακολουθήσητε καί νά μή λησμονήσητε προ πάν
των ότι ό Παύλος Βερμ,όν είναι πως εί; τήν οι
κίαν τού Τορσή J

Ο ΜΑΡΧΙΙΣΙΟΣ

Σέ ακολουθώ.

ΣΚΗ.\£Γ ΙΒ\

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ Δ3ΝΝΕΒΙΛ ΤΟΡΣΙΙ.

ΤΟΡΣΙΙ

Συγγνώμην. .

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ 

Ά  σύ είσαι 'Εμμανουήλ ;

ΤΟΡΣΙΙ

Όστις καί σάς ζητώ μίαν στιγμήν έξηγήσεως.ί 

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Περί τίνος;

ΤΟΡΣΙΙ

Μία μόνη λέξις θέλει σάς πληροφορήσει. . · 
Τήν γυναίκα εκείνην ήτις κατοικ ϊ μ,ετ’ εμού . 
τήν γυναίκα τής οποίας σάς έδειξα τήν εικόνα... 
τήν γνωρίζετε ;

Ο ΜΑΡΚ11Σ10Σ 

Ναι, τήν γνωρίζω.

; ΤΟΡΣΙΙ

Τό ομολογείτε ;

Ο ΜΑΡΚΠΣΙΟΣ

Α ί! σέ μαντεύω . . . καί αί ΰπόνοιαί σου ε;-; 
ναι ύβρεις πρός έμ.έ . . . καί πρός εκείνην . . 1 
άλλά πρέπει νά τήν σώσωμεν . . . Κατά τή{ 
στιγμήν ταύτην, ίσως 6 Παέλο; Βερμόν . . .

ΤΟΡΣΙΙ.

Ο Παύλο; Βερμόν ; . . .
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Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ

"Ο Παύλος Βερμόν εΰρίσκεται ’ίσως παρ’ αυτή..·

ΤΟΡΣΙΙ

'Ο Παύλος Βερμόν εις τόν οίκον μου !

Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ

"Υπαγε, τρεξε όπως τώ-η; τήν άτυχή έκ:ί· 
νην . . . Λύτρωσον τήν ’Αντωνίαν αου άπό των 
ύβρεων ένός άθλιου . . .

ΤΟΡΣΙΙ

'Ο Πχύλος Βερμόν ! .  . . νΛ ! εύχαριστώ . . . 
εύχαρ*στώ . · .  καί δυστυχία εις αυτόν εάν είναι
άληθές ! (εξέρχεται)

Σ Κ Π Λ Π  Ι Γ .

ΛΑΒΙΝΙΑΝ, Ι1ΚΟΜΠΣΣΑ, ΚΑΜΙΑΛΠ, ΚΥΡΙΑ 
ΔΟΥΠΛΕΣΣΠ, ΤΟΡΣΙ1, Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ, 

ΓΑΖΕΡΩΤΟΣ, ΔΕΝΝΕΒΙΛ.

ΔΕΝΝΕΒΙΛ.
(ιτρό; τόν μ α ρ κ ή τιο ν)

,11 ώ:α παρέρχεται έλθετε !

ΚΑΜΙΑΛΠ
(προς τόν μαρκήαιον)

Πρέπει νά έρχώιεθα να σας ζητώμεν εως έδώ 
κύριε ; . · Οΐ προσκεκλημένοι μας σάς περιμένου- 
σι . . .

Ο ΜΑΡΚΙΙΣΙΟΣ

Συγγνώμην . . * απροσδόκητος τις υπόδεσις . . 
εν δυστύχημα . . .

II ΚΟΜΠΣΣΑ 

Ti σημαίνει τούτο ;

Ο ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ

Συγγνώμην . . .  συγγνώμην, Καμίλλη, λυπού
μαι μεγάλως . . . άλλα είναι ανάγκη . . .  (προς 
τόν Δεννεδίλ) αγωμεν, κύριε(έςέρχονται άμφότεροι)

κ α μ ιλ λ ιι

“ \ μητέρ μου, μήτερ μου! με ήτα τα !

ΛΑΒΙΝΙΑΝ.

Έ χω ορεξιν νά τ ό  στρίβω . . .

ΚΥΡΙΑ ΔΟΥΠΛΕΣΣΙΙ 

Μίαν στιγμήν . . .

ΛΑΒΙΝΙΑΝ 

Τα έμπλέςαμεν πάλιν. . . .

(ixcXsuOeî)

ΤΟ ΚΛΤΑΨΙΛΗ.ΜΑ TOT ΠΑΠΙΚΟΥ 
ΣΑΝΔΑΛΙΟΥ.

Περί τού πάπα Λέοντος τού μεγάλου, τού 
πρώτου είσαγαγόντος την βασιλικήν μεγαλο
πρέπειαν εις τήν ρωμαϊκήν αυλήν, Θεόφιλος ό 
'Ραϊνάλδος, όί Βολλανδισταί καί άλλοι τής 
ρωμανύκαθολικής ’Εκκλησίας ιστοριογράφοι διη
γούνται ρωμαντικόν τι καί δλως φαντασιώδες 
παραμύΟιον όπως έρμηνεύσωσι τήν άρχήν τής 
τελετής τού καταφιλήαατος τού παπικού σαν- 
δ αλίου. Έν μια ήμ.έρα τού Πάσχα Λέων ό πά
πας, μετά τήν Θείαν μυσταγωγίαν, έπέτρεψεν 
εις ώρισμ.ένον άριθμόν πιστών νά άσπασθώσι 
κατά τό εϊωθός τήν δεξιάν αύτού. Μεταξύ τών 
μακαριστών ήτο καί γυνή ίσοφαρίζουσα, τό δή 
λεγόμενον, τή χρυσή Άφροδίτγ κατά τήν καλ
λονήν ής τό φίλημ.α είσήνεγκε τόν άγιον άνδρα 
εις μ.έγιστον πειρασμ,όν. Μνησθείς τών λόγων 
τού Σωτήρος κ καί εί ή δεξιάσου χειρ σκανδα
λίζει σε, έκκοψον αυτήν καί βάλε άπό σου’ συμ.- 
φέρει γάρ σοι ΐνα άπόλυται έν τών μελών σου 
καί μ.ή ό'λον τό σώμά σου εις γέενναν άπέλθη », 
έξέλαβε κυριολεκτικώς τό χωρίον τοΰτο καί ά- 
πέκοψε τήν δεξιάν αυτού. Πένθος καί άδημο- 
νία κατέλαβον αμέσως τούς πιστούς καθ’ δσον
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δ ήκρωτηριασμένος πάπας ούτε νά λειτουργήσω 
ήδύνατο πλέον ούτε νά τοϊς χαρίση, τήν ευλο
γίαν. Συντρίβεις λοιπόν τήν καρδίαν ύπό τής οί- 
μ.ωγή; αυτών, έδεήθη ό Λέων τού 0εού νά τώ 
άποδώσρ τό άποκοπέν μέλος, καί παραχρήμα 
ή δεξιά προσεφύη εις τόν κορμόν. Ίνα όέ μή 
περιέλθ-ρ αύθις εις τόν αύτόν πειρασμόν, διέτα- 
ξεν ό πάπας ,νά τώ  κατασπάζωνται οί ευλα
βείς τόν πόδα αντί τής χειρός.

Παραλείποντες τά παραμύθια τών παπιστών, 
όφείλομεν νά ζητήσωμεν άλλοθι που τήν άρχήν 
τής άλλοκότου συνήθειας. Οΰδείς άγνοεΐ δτι αί 
πλεισται τών εξωτερικών τελετών έν τή Κα
θολική Εκκλησία παρελήφθησαν έκ τής προγε- 
νεστέρας πολυθείας τών εθνικών· οί καθολικοί 
όμως ιστοριογράφοι, φιλοτιμούμενοι ν’ άποδεί- 
ξωσι τήν θείαν άρχήν καί τών ελάχιστων ιερο
τελεστιών,έξαλείφουσι κατάτό δυνατόν, ρινίζου- 
σιν ή παραποιούσι τήν όπόυδήποθι σωζομένην 
εισέτι σφραγίδα τής άρχαιοτάτης λατρείας. Εις 
τόν διάδοχον τού Πέτρου καί τόν επί γής το- 
ποτηρητήν τού Θεού ούδεμίαν θά περιεποίει τι
μήν ή διάδοσις τής αληθινής ιστορίας δτι δη
λαδή τό καταφίλημα τού σανδαλιού ήτο πα
λαιόν έθιμ.ον τής ’.(Ανατολής, είσήχθη δέ εις τήν 
Δύσιν καί πρώτον εις τήν ’Ρώμ.ην, ύπό τού αν
θρωπόμορφου τέρατος Γαίου ΚαίσαροςΚαλιγόλα. 
Ά λλά μήπως ή Παπωσύνη, έν τοΐς καθ’ ημάς 
χρόνοις μάλιστα, δέν άπεμιμήθη τόν θηριώδη 
αύτοκράτορα εις άλλα πολλά καί δή καί χεί- 
ρονα τού καταφιλήματος τών σανδαλίων ; 
«Καθ’ 8ν τρόπον (ειπέ ποτε ό Καλιγόλας) οί 
πρόβατα καί βόας ποιμαίνοντες, ούτε πρόβατα 
αύτοί είναι ούτε βόες, άλλ’ όντα φύσεως ύπερ 
τέρας, ουτω καί οί άρχοντες άνθοώπων δέν είναι 
άνθρωποι άλλά Θεοί!»

Όπόταν δέ άναγινώσκομ.εν δτι ό μέν Καλι- 
γ'όλας παρέθηκεν εις τόν αγαπητόν ίππον του 
χρυσώ πεπασμένας κριθάς, ή δέ δουλόφρων καί 
παντάπασιν έξηχρειωμένη ρωμαϊκή Σύγκλητος 
εστησεν είς τιμήν τού ίππου έκείνου κολοσσι
αίου άγαλμ.α, τί παράδοξον έάν ό Καλιγόλας 
ένομοθέτησε νά καταφιλώσιν οί 'Ρωμαίοι τά 
σανδάλια του; Έν τούτοις οί παπισταί έξύ- 
φαναν τόν προμνημονευθέντα μύθον ίνα μή φανή 
ό "Αγ. Πατήρ μιμητής μονάρχου, ού τίνος ό 
βίος δλος είναι αιώνιον αίσχος τής άνθρωπότητος, 
καί δστις τόν προκάτοχόν του Τιβέριον άσθε- 
νούντα επνιξεν έπί τής κλίνης έπισωρεύσας είς 
την κεφαλήν του πολλά στρώμ.ατα καί προσ-

κεφάλαια. Τήν δουλικήν ταύτην συνήθεια'· ήν 
παρημέλησαν οί τού Καλιγόλα διάδοχοι, πάλιν 
άνεκαίνισεν ά έμμανής καί πεφυσιωμένος νεανίας 
Ήλιογάβάλος, ό μ.ετά τρύ αύτοκρατορικού δια- 
δήμ ατος συνδυάσας καί τό διάδημα τού άρχιε- 
ρέως τού Τίλιου. Προς χαρακτηρισμόν τού τοι- 
ούτου έξαμ,βλώματος τής ήθικϊς φύσεως άρκεϊ 
νά εϊπωμεν δτι έθυσίαζεν άνθρώπους είς τά εί
δωλα, προεμαντεύετο τό μέλλον έξετάζων τά 
έντόσθια τών ύπ’ αύτού φονευομ.έ.νων παιδίων, 
περιεπάτει έν τώ  παλατίω του έπί πυκνής κό - 
νεως χρυσού καί άργύρου, καί άπέδειξεν ύπα
τον τόν αγαπητόν ίππον του.

ΔολοφονηΟεντος τού Τίλιογαβάλου, πάλιν πα- 
ρημελήθη τό καταφίλημ.α τού σανδαλιού, οί 
πρώτοι δέ χριστιανοί αύτοκράτορες έδοσαν ά 
δειαν νά γίνηται άπλή τής φράσεως χρήσις έν 
ταΐς έγγράφοις, ίκεσίαις καί άναφοραΐς. Ό  Επί
σκοπος Τύρου Φώτιος λ. χ. περαίνει τήν πρός 
τόν αύτοκάτορα ικεσίαν του λέγων « Δέομαι σου 
τήν χάριν ταύτην γονυπετών προ τών άγίων 
ποδών σου». Ό  έπίσκοπος’Εφέσου Βασσάνιος (;) 
γράφει» πίπτω προ τών ποδών σου», ό δέ Νι
κομήδειας Εύνόμιος « κλίνω τόν αυχένα πρό 
τών ιχνών τής σής δυνάμεως » καί « ήλθον 
ίνα προσπέσω πρό τών ιχνών τής σής εΰσπλαγ- 
χνίας».

Ό  ϊς-οριογράφος Προκόπιος, δ έπί Ίους-ινιανοΰ 
συμμετασχών τών έν Άσία, ’Αφρική καί ’Ιταλία 
πολέμων, άναγορευθείς δέ τώ 542 έπαρχος έν 
Ινωνσταντινουπόλει καί άκριβώς μελετήσας τήν 
άσωτον καί άκόλαστον αύλήν τού αύτοκράτο- 
ρος έκείνου, διηγείται έν τή «μυστική ιστορία» 
(Άνεκδότω) δτι έκ τών χριστιανών αϋτοκρα- 
τόρων πρώτος ό ’Ιουστινιανός, τή προτροπή τής 
δοξομανούς συζύγου του Θεοδώρας, έξέδωκεν 
αύστηράν έπιταγήν καθ’ ήν ώφειλον άπαντες νά 
κατασπάζωνται τούς πόδας εαυτού τε καί τής 
αύτοκρατείρας». ’Επίσκοποι λοιπόν καί Γερου- 
σιασταί ήναγκάσθησαν νά φιλώσι τό σανδάλιον 
τής πρώην έταίρας. Σημειωτέου δέ δτι τού επο
νείδιστου τούτου φόρου ούδ’ οί Πάπαι ήσαν ά- 
πηλλαγμένοι.

Ό Ιεράρχης τής μεγάλης Συρίας, προσαγο- 
ρεύων ποτέ τόν ’Ιουστινιανόν, εΐπεν αύτώ’ 
« έτιμήσατε τόν Πάπαν άξιώσαντες αύτόν 
φιλοφρονεστάτης συνεντεύξεως καί τής χάριτος 
νά κατασπασθή τούς πόδας υμών». Ό  πάπας 
Γρηγόριος ό μέγας, έκ τού αρχαίου ρωμαϊκού 
γένους τών Άνικιέρων, άνήρ θρησκευτικώτατος

21
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καί δραστήριος, όστις άπεκάλεσεν εαυτόν κδού- 
λον των δούλων τού Θεού» έπιστέλλων πρός 
τόν ιατρόν τού αύτοκράτορος Μαυρίκιου Θεόδω
ρον έλεγε »δεν αρκεί ή γλωσσά μου νά διηγηθή 
ό'σας έλαβον χάριτας παρά ©εοΰ καί τού κρα- 
ταιοτάτου αύτοκράτορος· τήν Α. Μεγ. δέν δύ
ναμαι άλλως νά άνταμείψω η αγαπών αϋτόν 
έκ καρδιάς καί καταφίλών εύλαβώς τούς πόδας 
αύτού».

Ενταύθα ό μέγας Γρηγόριος, ό διά παν
τός τού βίου του έπί πολιτική ίκανότητι 
διαπρέψας, δέν λαλεϊ μετά της ειλικρίνειας ε
κείνης, μεθ’ ής άλλοτε έδογμ.άτισεν ότι «μήτηρ 
τής εύσεβείας είναι ή άμάθεια». Δίκαιον έχει 
ό θαυμάσιος άνήρ έάν ύπό τό όνομα τής εύσε- 
βείας έννοηθή ή δεισιδαιμονία, ή εΐδωλολατρεία, 
ό έκνομ.ος καί παράλογος θρησκευτικός ζήλος. 
Καί έν τω Συλλάβφ Πίου τού Έννάτου λανθά- 
νουσιν όιχοίως πολλαί νύξεις ότι μήτηρτήςλεγο- 
μένης εύσεβείας είναι ή άμ.άθεια καί ή παντελής 
άρνησις τής επιστημονικής άληθείας ! επανερχό
μενοι εις τό προκείμενον σημειούμεν ότι καί 
κατά την έβδόμην εκατονταετηρίδα δέν ήσπά- 
ζοντο οί ευσεβείς τούς πόδας των Παπών 
άλλ’ αύτοί οί Αύτοκράτορες έταπείνουν τούς 
Παπας άναγκάζοντες αυτούς εις τόν ασπασμόν 
τού σανδαλιού των. Άποστέλλων τώ 681 ό 
πάπας Άγάθων τούς τοποτηρητάς αύτού εις 
την έκτην σύνοδον, τοΐς ένεχείρισεν επιστολήν 
πρός τόν αύτοκράτορα Κωνσταντίνον τόν Πω- 
γωνάτον λέγουσαν « ώσανεί έγονυπέτουν καί 
κατεφίλουν τούς πόδας υμών κ.λ.Β

Μόλις οπότε οί Πάπαι έγένοντο καί κοσμι
κοί ηγεμόνες παρέλαβον σύν πολλοί; άλλοις 
έθιμοις των άρχαίων εθνικών καί τό καταφίλη- 
μα τού σανδαλιού. Μετά τόν ’Αναστάσιον πρώ
τος Ευγένιος ό δεύτερος (ψ827) ένομοθέτησε 
να καταφιλώνται τά σανδάλια τών Παπών. Ό  
αύτος Ευγένιος έπί τής περί εικόνων έριδος 
προσκληθείς ύπό τού αύτοκράτορος νά προσαγά- 
γη, εκ τής Αγίας Γραφής αποδείξεις περί τής 
συγχωρηθείσης ύπό τών Παπών προσκυνήσεως 
τών εικόνων ήρνήθη νά δώσν; άπάντησιν μετά 
σατανικής άγερωχίας. Γρηγόριος ό "Εβδομος, ό 
νομοθετήσας τήν άγαμίαν τών ιερέων, ταπεινώ· 
σας τόν αύτοκράτορα καί τούς ιταλούς εΰπα- 
τρίδας καί παγιώσας τήν κοσμοκρατορίαν τής 
Παπωσύνης, έξέδωκε διαφόρους νόμους καθ’ ούς 
μόνο; μεν αύτό; είχε τό δικαίωμα νά οορή αύ-

τοκρατορικήν στολήν, μόνου δέ αύτού ώφειλον 
νά κατασπάζωνται τόν πόδα οί κοσμικοί ήγε- 
μόνες. Έκτοτε επικρατεί ή συνήθεια έως τής 
σήμερον. Έκ τού W anderer

Κ Λ Ε ΙΩ .

II Κ  Λ  II  Ρ  Ο Ν Ο Μ Κ Α

ΤΟΓ

ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΥ ΙΠΠΕΩΣ.

ΔΙΗΓΠΜΑ.

Α Α Φ Ρ Ε Δ Ο Ϊ  Π Ο Γ Ρ Ε Ε Α . )

(Χ ν ν ί 'χ μ '.*  ^ ν λ λ . Ε . ' )

Έπωλει πρός τούτοις φάρμακα κατά τών 
άσθενειών τών κτηνών. Ένσκηψάσης έπιζωο- 
τίας, ήτις άπεδεκάτιζε τά πρόβατα καί τούς 
βοας τής κώμης, ό Ζηνόβιος παρεκλήθη νά θε- 
ραπεύση, αυτά" τά θεραπευτικά του μέσα έπέ- 
τυχον καί ούτω τό παρελθόν έλησμονήθη. Ό  
Λουκάς μ,όνος έξηκολούθησε μνησικακών πρός 
αύτον ό όέ Ζηνόβιος άπέφευγε τού νά διαβαί- 
ν·ρ πρό τής θύρας του, καίτοι ούδέν είχε νά φο- 
βηθή έκ μέρους τού αρχαίου εχθρού του δστις 
ςύλινον έχων ήδη τόν έτερον τών ποδών δέν 
ηόυνατο νά καταδιώξη, τόν Ζηνόβιον. Ό  μάγος 
έζ άλλου δέν παρημέλει τήν άναπόλησιν τού 
παρελθόντος. Άπαντήσας πολλάκις τόν Ψλαβια- 
νόν, διηγήθη αύτώότι είχε γνωρίσει τόν πατέρα 
καί τήν μητέρα του, ότι ό Λουκάς ύπήρξεν 
άδικος πρός αύτάν καί ό'τι τόν είχε συκοφαντή
σει, ούχ’ ήττον, έλεγεν, ό Λουκά; ήτο αγαθός 
άνθρωπος μόνον έλάττωμα έχων όλίγην ζωη· 
ρότητα χαρακτήρος.

Ό  Ζηνόοιος έδωρήσατο τώ Φλαβιανώ ώραίον 
μ,εταξωτόν χειρόμακτρον διά τήν μνηστήν του, 
παρακαλέσας αύτόν όμως νά μ.ή είπη παρά 
τίνος τό έλαβεν, ένεκα τών κατά τού δωρητού 
προκαταλήψεων τού κηδεμόνος τού νεανίου.

Ό  Φλαβιανός ύπεσχέθη έχεμυθίαν, ό δέ 
μ,άγος προσκτησάμενος τήν τού νέου έμπιστο- 
σύνην, έμαθε παρ’ αύτού χωρίς ν’ άποδείξή 
περιέργειάν τινα, πώς διήγεν ούτος μ.ετά τού 
θετού πατρός του, ποιον ήτο τό έκ τής έργασίας 
του κερδηθέν ποσόν, καί εί; ποιον τού δώμα-
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τίου μέρος εΰρίσκετο, δηλαδή έν τώ  αύτώ 
κιβωτίω ένθα ήσαν κατατεθειμένα καί τά τού 
άμαξοπηγού χρήματα.

Ό μεταπράτης Ζηνόβιος συμμετείχε σπεϊράς 
τίνος κακοποιών, οίτινες έλυμ.αίνοντο τά πέριξ. 
Τά χωρίον Σαλαίξ δέν είχεν είσέτι δεχθή τήν 
έπίσκεψίν των· άλλ’ ό αρχαίος βοσκός τοΐς προ- 
έτεινε πραξικόπημά τι έπικερδές έν τώ μνη- 
σθέντι χωρίω ώς πρό πολλού ονειροπολών μέ
σον τι όπως άπογυμνώσν) συγχρόνως καί τόν 
άνθρωπον όστις ήθέλησε νά τόν φονεύσνι καί τόν 
υιόν τής Άδελίνης. Ύπάρχουσιν όντα, ολιγά
ριθμα εύτυχώς, άπερ τεκταίνουσι τοιαύτα έγ- 
κληματικά σχέδια ό'πως ό ούπάς (1) παράγει 
τά δηλητήριον.

—  *0 πατήρ σου, Φλαβιανέ, δέν σοι άφήκε 
τίποτε λοιπόν; προσέθηκεν ό Ζηνόβιος.

—  Τίποτε άλλο παρά μίαν περισκελίδα ά- 
ξιωυ.ατικού τών κοζάκων, ήν καί ούδέποτε έ- 
φόρεσα.

—  Μή τήν φορέσης ποτέ- θά σοί γίνη πρό
ξενος κακού.

—  Καί διατί;
—  Άναγινώσκω εις τό μέλλον πιστευσέ με, 

μή φορέσγς ποτέ τήν περισκελίδα έκείνην.
—  Είναι έπικίνδυνος ;
—  ’Επικίνδυνος ! θανατηφόρος, είπε μάλλον! 

Καλλίτερα υιέ μου νά σέ δαγκάσή λυσσασμέ
νος σκύλος.

Ό  Φλαβιανός εφριξεν, ό δέ Ζηνόβιος είδεν 
ότι δέν είχον άπαντήσει αύτόν περί τής δειλίας 
τού νεανίου καί ότι, χρείας τυχούση;, ό υιός τής 
Άδελίνης δέν θά ήτο επίφοβος αντίπαλο;. Ο- 
θεν, δέν παρέτεινε έπί πλέον τήν δοκιμασίαν 
κατά τήν ημέραν έκείνην καί άφήκε τόν νεανίαν 
τοσούτον τεθορυβημένον, ώστε όταν τήν εσπέ
ραν είσήλθεν έν τώ οϊκω, ό Λουκάς, ή Λαμβέρτη 
καί ή Ίουστίνη, παοά τήν εστίαν καθήμενοι, 
διέκριναν παοαχρήμα τήν ταραχήν του.

—  Ποιον γελοίον ύφος έχεις; είπεν ό Αουσ- 
σάρδος· μήπως είδες καμμίαν αγελάδα τρέχου- 
σαν ή μήπως κανέν ζωύφιον σέ έδάγκασεν εις 
τήν πτέρναν καί είσαι τόσον κατσουφιασμένος ;

—  “Οχι, άνάδοχέ μου . . .  είμαι όπως καί 
τάς άλλα; ημέρας . .  .

—  Κατά πρώτον, προσέθεσεν ή Ίουστίνη, 
σέ ειδοποιώ, φλαβιανέ, ότι δέν θέλω άνθρωπον

όστις ριγοί αιωνίως άπά φόβον. Είσαι ίκανώτα- 
τος εις τήν έργασίαν σου, θά μέ αγαπάς όπως 
σέ αγαπώ, άλλ’ ή γυνή άρέσκεται στηριζομένη 
εις τόν βραχίονα άνδρός, όστις τρέμει πάντοτε 
ώς φύλλον λεύκης.

—1 ©ά ήμαι όπως θέλεις, μικρά μου Ίουστίνη* 
μή θυμών η;.

—  Ωραία ύπόσχεσις! έάν τήν νύκτα τό πή
δημα τού ποντικού σέ τρομάζει, καί τήν ημέ
ραν σέ δακτυλοδεικτούσιν ένώπιόν μου ώς άναν- 
δρον ! . . . Καί όταν μίαν ήμέραν γίνρ; καί σύ 
αρχιεργάτης τού άμαξοπηγείου, έδική μ.ου φρον- 
τίς θά ήναι τό νά έπιβάλλω εις τού; έογάτας 
σου σέβας ;

—  ©ά διορθωθώ’ θά ίδής.
—  Τά έλπίζω, ύπέλαβεν ή Λαμβέρτη, καί 

ιδού ϊσα ΐσα ή περίστασις. Τήν κυριακήν θά ύ- 
πάγωμεν νά γευματίσωμεν ό Λουκάς, ή Ίου
στίνη καί £γο>, εις Άμιένς, εις τήν οικίαν τού 
θείου μου Γερί ιον τού λεπτουργού, ό'στις καί κα
λά ήθελε νά δώση εις τήν Ίουστίνην σύζυγον 
τής άρεσκείας του. Δέν θά σέ πάρωμεν μ.εθ’ υ
μών, διότι πρέπει έν πρώτοι; νά κατηχήσωμεν 
έντελώ; τόν θεΐόν μ.ας όπως παραδεχθή τήν ι
δέαν τής έκλογή; μ.ας. ©ά κοιμηθώμ.εν έκει, σύ 
δέ θά μείνης έδώ μ,όνος μέ τόν Τούρκον.

Ό  Τούοκος ήτο έγκονος τού Βλανδίνου τε- 
λευτήσαντος έκ γήρατος.

Ό  Φλαβιανός δέν έτόλμ.ησε νά είπη ότι ή ι
δέα αύτη τού νά κοιμ.ηθή δηλονότι μόνος έν τή 
οικία τώ ήτο λίαν δυσάρεστος.

—  Καλά, άπήντησε μ.έ ύφος νεοσυλλέκτου, 
8ν στέλλουσιν εις προφυλακήν, ήτοι εις σχεδόν 
βέβαιον θάνατον καλά . . .  θά κάμ.ω τό χρέος 
μου θά φυλάξω τήν θέσιν μου . . .

— ’Αγαθή τύχν)! είπεν ή Λαμβέρτη, άλλως τε 
όπως έγκαρδιωθής περισσότερον, αύριον νά φο- 
ρέήη; τήν περισκελίδα, τήν οποίαν σοί έκληρο- 
δότησε ό πτωχός πατήρ σου, άφού τω έκλαπη 
όλη ή λοιπή του περιουσία, ©ά σοί στενέψω ο
λίγον αυτήν διότι δέν πρέπει νά όμοιάζγς μέ 
τόν κοζάκον όστις τήν έφόρει. Τοιουτοτρόπως 
θά άποκτήσγ,ς ήθος στρατιωτικού καί δέν θά 
τολμώσιν εις τό έξη; νά σέ χλευάζωσιν εις τό 
χωρίον.

—  Τήν περισκελίδα ένός 'Ρώσσου τόν όποιον 
έφόνευσεν ό πατήρ μου, δέν είναι άληθές, μ.ήτερ; 
Δέν φοβείσαι όμως μήπως ή περισκελίς έκείνη... 
περισκελίς άποθαμ.μένου . . .

—  Σού κόψη τούς πόδας, έ, ανόητε ; ’Έλα,
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σιώπα ! τό αϊμά μου βράζει άπό θυμόν- Έλθέ ί 
νά δειπνήσής καί παύσε τάς ανοησία;· ι

Ή  οικογένεια έκάθησεν είς την τράπεζαν. < 
Μετά ρ,ίαν ώραν ό Φλαβιανός άπεχώρησεν εις ■ 
τον κοιτώνά του ούχί άνευ ενδομύχου τίνος δυσ- · 
Ουρίας. Τό νά διέλθτι προσεχώς την νύκτα | 
μόνος έν τή οικία έκείνγ και νά «ρορεσνι την , 
περισκελίδα εκείνην ητις καθά ό αρχαίος βοσκός : 
ίσχυρίζετο ήτο μαγγανευμένη, όποια λυπηρά 
του γάμου του προεισόδιαί

Τής κυριακής έπελθούσης, ό Δουσσάρδος, ή 
σύζυγός του, και ή θυγάτηρ του έπέβησαν τού 
άμαξιδίου των καί άνεχώρησαν δι’ Άμιέννην, 
μυρία όσα είπόντες καί συστήσαντες τώ  Φλα- 
βιανώ. Οΰτος ήκολούθησε την άραζαν μέχρι 
τής γεφύρας του Μέτζ, την καρδίαν έχων κατα- 
βεβαρυρένην, έκεΐθεν δ ’ έπανέστρεψεν εις τά  
ΐδια μετά πένθιμου ήθους παρελαύνων τάς οι
κίας τής Σαλουέλης. Έκεΐσε άπήντησε τόν μά
γον συνοδευόμενον υπό δύο ετέρων μεταπρατών 
πολλά φερόντων δέματα.

—  Πού υπάγεις, φίλε Φλαβιανέ, ήρώτησεν ό 
Ζηνόβιος.

—  Εις την οικίαν του Δεζαρδέν ό'που καί θά 
δειπνήσω.

—  Λοιπόν, καλήν ό'ρεςιν ! πίνεις ένα ποτη
ράκι πρό του δείπνου, έκεΐ είς τά καπηλεΐον τής 
γραίας Πιχελίνας;

—  Δεν πηγαίνω ποτέ είς τό καπηλεΐον.
—  Συγγνώμην λοιπόν. Θά έλεγε τις ότι πά

σχεις από θέρμην' είναι αληθές ότι τό ψύχος 
τσούζει ολίγον, άλλ’ είναι ή εποχή καί τούτο 
μάς προμηνύει άφθονον θέρισμα. ’Αφίνεις λοιπόν 
τούς Δουσσάρδους μόνους σήμερον ;

—  ”£  ! δέν τούς είδες διαβαίνοντας πρό ολί
γου μέ τό άμαξίδιόν των ;

—  Ό χ ι, είς τήν πίστιν μου! Πηγαίνουν λοι
πόν είς τήν πόλιν ;

—  Καί, είς τόν οίκον τού θείου τής κυρίας 
Δουσσάρδου, καί τούτο μέ στενοχωρεΐ πολύ.

—  Μεγάλη ύπόθεσις ! Δέν θά μείνουν βεβαί
ως έκεΐ μ-έχρι τής δευτέρας παρουσίας !

—  Μέχρι τής πρωίας τής αΰριον.
—  "Α ! καί τούτο σέ ανησυχεί ; Μη βιάζε

σαι ! "Εχεις καιρόν νά ίδή,ς τήν γυναΐκά σου 
πλησίον σου. Υπάρχουν άνθρωποι πολλοί οί 
όποιοι επιθυμούν νά ήναι άνύπανδροι κάθε κυρια- 
κήν ! . . . "Ισως λυπεΐσαι διότι ή κλίνη σου δέν 
θά ήναι στρωμμένη καλά απόψε.

Οί δύο σύντροφοι τοΰ Ζηνοβίου έςερράγησαν

εϊς γέλωτα, ό δέ Φλαβιανος έξηκολούθησε τήν 
όδόν του, όμολογών καθ’ έαυτόν ότι ή τοΰ άνα- 
δόχου του καί πλείστων άλλων κατά τοΰ μ.ά- 
γου αντιπάθεια ήτο κάπως δικαία. Άπήλθε δέ 
πρός τούς άγαθούς εκείνους ανθρώπους τούς έπι · 
μεληθέντας τήν νηπιακήν του ηλικίαν, ούς καί 
δέν έγκατέλιπεν ή όπως άποχωρήσγ είς τόν οί
κον του, ότι η δεκάτη τής έσπέρας έσήμαινεν 
είς τό τής εκκλησίας τού χωρίου ώρολόγιον.

Ή  οικία τού Λουκά συνέκειτο έκ δύο ιδιαι
τέρων οικοδομών' ή πρώτη, ή έπί τής όδοΰ, έ- 
χρησίμευεν αύτώ ώς έργοστάσιον είς όπερ εϊσήρ- 
χετό τις διά μεγάλης διφύλλου θύρας. 'Εκατέ
ρωθεν υπήρχε τοίχος έξ ποδών υψους, έ'χων 
δεξιόθεν μικράν θύραν ητις ήγε διά τίνος προ
αυλίου είς τήν κατοικίαν τής οικογένειας Δουσ
σάρδου, ητις καί διητάτο είς δύο δωμάτια 
ενός καί τού αυτού ορόφου λίαν χαμηλού καί 
ούτινος ύπερέκειτο μικρόν άνώγαιον. Ό  Φλαβια- 
νός είχε τήν κλίνην του είς τρίτον τι δωμάτιον 
άνεξάρτητον τών άλλων δύο καί έχον παρά- 
θυρον έπί τού προαυλίου! · '

Ό  Φλαβιανος είσήλθε διά τής μικράς θύρας 
καί εκλεισεν αύτήν. Ό  Τούρκος, όστις δέν ήτο 
άλυσίδετος, έχώρησε πρός αύτόν σείων τήν ου
ράν, ό δέ νέος κύριός του έπέτρεψεν αύτώ νά 
τόν άκολουθήσγ μέχρι τού δωματίου του όπου 
καί έκδυθεΐς άπεκοιμήθη έπί τέλους, φρικιάσας 
προηγουμένως πολλάκις είς τήν βοήν τού ανέμου 
τού ταράσσοντος τούς άπογεγυμνωμένους κλά
δους τών καρυών τού κήπου.

Αίφνης ό έπί τού δαπέδου έςηπλωμένος 
Τούρκος, άνωρθώθη έπί τών τεσσάρων ποδών 
του καί έβαλεν ύπόκωφον γρυλισμόν. Ό  Φλαβια- 
νός άφυπνισθείς άνεσκίρτησεν έπί τής στρωμνής 
του έντρομος ύπό αισθήματος κινδύνου ον όμως 
δέν έβλεπε. Τό ζώον έστηρίχθη ορθιον έπί τού 
έρείσματος τού παραθύρου καί ήρξατο υλακτούν 
άδιαλείπτως καί ίσχυρώς. Ό  κύριός του έπήδη- 
σεν άπό τής κλίνης καί ήνοιξε τό παράθυρου 
ώσεί ΐνα άποφύγγ εχθρόν είσέτι αόρατον.

Ό  κύων,ευρών διέξοδον, έπήδησεν είς τό προ- 
αύλιον καί έτρεξε πρός τό έργοστάσιον. Άναμφι.- 
βόλως, οί κακοποιοί, έάν ύπήρχον τοιούτοι, θά 
είχον καταφύγει έκεΐσε, άποδιωχθέντες ύπό τών 

ι υλακών τού άτρομήτου μ.ολοσσού
Δύο σκιαί, άς ό Τούρκος κατεδίωξε καί άς 

ι ώς είκός κατέφθασε, έθέάθησαν παρά τοΰ Φλα- 
βιανού άναρριχώμεναι τόν έπί τής όδού τοίχον 

ι καί έγένοντο άφαντοι.
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Ό  ΤαΟρκος, ούτινος αΐ λεΐαι διέφευγον, εστρά- 
φη και έχώρησε πρός τήν έν τή αύλή καί πρό 
τού έργοστασίου αποθήκην. Ήγωνίζετο βεβαίως 
κατ’ έχθρού, είς 8ν είχε καταστή αδύνατος ή 
φυγή. Τά λευκόν δέρμα τού ζώου διεκρίνετο 
£ν, τώ  σκότει καί καθίστα όρατάς τάς βιαίας 
κινήσεις του συνοδευομένας ότέ μέν ύπό γοερών 
ότέ δέ ύπό βραγχωδών ύ λακών.

Ό  πτωχός Φλαβιανος έμενε προσηλωμένος είς 
τά πρόθυρον ύπό σιωπηλού τρόμου, όστις έπα- 
γωνε τάς φλέβας του πλέον ή ό ψυχρός τή ;
νυκτός άήρ.

Μετά τιν* λεπτά είδε τόν Τούρκον έγκατα- 
λείποντα τήν θέσιν, έν ή βεβαίως έτελέσθη σκηνή 
φρικωδεστάτη, καθόσω μάλλον έκαλύπτετο εί
σέτι ύπό μυστηρίου, έπισκεπτόμενον άπάσας 
τάς τή; αύλής γωνίας μετά γοργού βήματος, 
καί έπί τέλους έπανεισερχόμενον έν τώ  οΐκω μέ 
ήθος θριαμβευτικόν ώς έξασφαλίσας βεβαίως 
τήν τού καταλύματος ασφάλειαν. Ό  κύων άνήλ- 
θε παρά τώ  κυρίω τού, όστις μ.ηχανικώς πως 
ήναπτεν έν κηρίον.

Ό  Φλαβιανος διέκρινε τότε ότι τό στόμα, τό 
στήθος καί οί πόδες τού μολοσσού ήσαν αίματό- 
φυρτοι, καί εις τήν θέαν εκείνην έλειποθύμησε.

"Οτε έπανήλθεν είς έαυτόν ήτο ψυχρός καί 
ακίνητος. Ό  Τούρκος είχε κατακλινθή παρ’ αύ
τώ  όπως τόν θερμάνγ. Ή ημέρα είχεν άνατεί- 
λει. Ή  μ,ικρά θύρα έκρούσθη. ΤΗσα> οί έργάται 
τού Λουκά.

Ό  Φλαβιανός κατέβη, χωρών δέ όπως άνοίςγ 
τήν θύραν, είδε τόν Ζηνόβιον κείμενον εκτάδην 
έν μέσω λίμνης αίματος καί τό πρόσωπον έχον- 
τα  κα-ίεσχισμένον ύπό δηγμάτων. Ό  Τούρκος 
είχεν άρπάσει προφανώς αύτόν άπό τού τρα
χήλου καί τώ  είχεν άποκόψέι διά τών βρομερών 
καί κοπτερών όδόντων του ώς διά ψαλίδος τήν 
καρωτίδα αρτηρίαν. Ό  θάνατος ύπήρζε βεβαίως 
άμεσος. Ό  Φλαβιανός καί οί λοιποί έργάται, έν 
μέσω τών οποίων περιήρχετο ό Τούρκος ώς έν 
άσχολία καί, μετά θριαμβευτικού ήθους, δ'.έκρι
ναν πρό τού τοίχου καί έπ’ αύτού ρανίδας αΐ 
μ,ατος αϊτινες έφαίνοντο έκρεύσασαι άπό τραυ
μάτων δύο ανθρώπων. Άριδήλως νάμφότεροι οί 
φυγάδες είχον δηχθή. Έν τή όδώ τά  αύτά τού 
βκματος ίχνη-έφαίνοντο είς διάστημα τεσσαρά- 

ι κοντά ή πεντήκοντα βημάτων.
Ό  δήμαρχος καί οί χωροφύλακες, είτα ό εί- 

ρηνοδίκης τού τόπου, ήλθον άλληλοδιαδόχως 
καί ένήργησαν άνάκρισιν. Εύρον είς· τά  θυλάκια

του ζηνοβίου δύο πιστόλια, καί εις τήν χεΐ- 
ρά τοΰ μάχαιραν κοπτεράν, ής βεβαίως δέν έλα
βε καιρόν νά κάμη χρήσιν. Άναμφιβόλως ό Φλα- 
βιανός είχε διατρέξει σπουδαίου κίνδυνον.

. Ό  Λουκάς,-ή Α,αμβέρτη'καί ή Ίουστίνη έφθα- 
σαν μετά ταύτα καί συύεχάρησαν τώ  Φλαβια* 
νω ότι έσχε τήν γενναιότητα νά διαφυλάξη 
καθ’ όλην τήν νύκπα» π-ήν τής οικογένειας περι
ουσίαν. Ή  Ίουστίνη •ενηγκαλίσθή'; εύθύμως τόν 
τρέμοντα μνηστήρά της. '"Ηναψμν ,μεγάλην πυ
ράν ό Τούρκος έλαβεν επίσης τά τών θωπειών 
μερίδιόν του καί ώς δώρον πλακούντα τιμητι
κόν. Τό πρόγευμα έτελέσθη έν μέσω τού άθρόως 
προερχομένου πλήθους όπως πληροφορηθ-ή περί 
τών λεπτομερειών. ? <Ό Φλαβιανός όμως δέν ή- 
δύνατο νά άνοιξη τό στόμα’ ή άνάμνησις μόνον 
τού παρελθόντος τρόμου του ήρκει όπως κρατή 
πάντοτε αύτόν περιδεή. Τώ έφαίνετο ότι έβλεπε 
τόν μάγον, 8ν είχον ήδη άπαγάγει έπί φορείου 
περικαλύψαντες αύτόν δι’ εύτελούς οθόνης, άνορ- 

I θούμενον αίφνιδίως καί έκφέροντα κατ’ αύτού 
καί κατά τής ’ΐσύστίνης τάς τρομερωτέοας τών 
προρρήσεων.

(Έπεται τά τέλβ;)
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ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΚΤΙΛΟΓΙΑΧ^

Κύριε ονγτάχτα -τον 'Μισσοΰ
Έν τώ  ύμετέρω περιόδικω υπάρχει καί τί

τλος « ’Ανθών», ύπό τόν όποιον δημοσιεύεται 
άνθολόγιόν τι γνωμών διαφόρων ποιητών καί 
λογογράφων, αρχαίων τε και νεωτέρων, ημεδα
πών καί αλλοδαπών* τίς ό έκλέγων καί συλλό
γων αύτάς αγνοώ, άλλ’ όστιςδήποτε καί άν 
ήναι, διήγειρέ πως δι’ αύτών τήν προσοχήν μου 
πρός χρήσιν καί νέας τινός έπιγραφής, άλλου 
τίτλου, ύφ’ 8ν οιονεί κατ’ άντιπαράθεσιν, είτε 
παραλλήλως, πρός τά  ύπό τήν επιγραφήν « ’Α ν 
θών» γραφόμενα, δημοσιευτέα νομίζω καί άλ
λα, τροποποιουμένων ή ύπό νέαν διάφορον έπα- 
ψιν έξεταζοιχένων έκείνων. Ό  δέ τίτλος ούτος, 
έάν θέλητε, είναι: «Στάδιον αντιλογίας», ύφ’ 8ν 
ένίοτε ίσως καί έγώ άντιλογήσω έν τώ  Ίλισσώ, 
άρχόμενος άπό τούδε. ’Αλλά καί ή επιγραφή 
« παίγνια πνευματικά » ισως δέν φανή άχρη
στος.

Τούτο δέν πιστεύω νά προξενήση είς κανένα
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απορίαν, άλλ’ ίσως έλκύση μάλλον τήν προσο
χήν των αναγνωστών του ύμ.ετέρου Περιοδικού, 
τουλάχιστον εκλεκτών τινων έξ αυτών ούτως, 
ώστε νά δηλώσωσιν, εάν τυχόν έχωσιν όρεξιν 
<πρό; ταιαύτην αντιλογίαν, ή όποία δύναται 
νά υπενθυμίσει, ποός λελογισμένων ύπεράσπισιν 
έαυτής καί παραγωγήν, καί τό «πάτταλος πατ- 
τάλω έκρούεται» καί τά «πόλεμος πατήρ πάν
των» καί «δτι έκ τής συγκρούσεως τών γνωμών 
παράγεται ό σπινδήρ τής αλήθειας» καί είτι 
άλλο τοιούτον. (*)

'Οπωσδήποτε,κύριε συντάκτα,επειδή τά όίνβη 
παράγουσιν άνθη, καί οί λόγοι λόγους—  τά άν- 
6νΐ μοί φαίνονται οί λόγοι τής Φύσεως καί οί 
λόγοι τά άνθη του πνεύματος, —  περατών τήν 
παρούσαν μ,ου, προσφέρω εις τον « Ίλισσόν » μ,ι- 
κρόν τι δοκίμιον νέας έπόψεως καί αντιλογίας 
τού έν τώ προτελευταίε» φύλλω τού περιοδι
κού δημοσιευδέντος ανθηρού άλλως γνωμολογίου 
τών ποιητών : Εύριπίδου, Σοφοκλέους, Σατω- 
βριάνδου, Γ. X. Ζαλοκώστα καί 0 . Γ. Όρφα- 
νίδου, καί εύχομαι μόνον τό όποιονδήποτε τού
το δοκίμιόν μου, μή άπομακρυνόμενον κατ’ ου
σίαν άπά τοΰ πνεύματος καί τού σκοπού τού 
ύμετέρου «Άνθώνος», νά παράσχω άφορμ.ήν

(1) Σημ· Καί ή εύφυεστάτη καί αθάνατος Στάελ 
λέγει εν τωι σελίδι τοΟ ένοχου μυθιστορήματος τη;
. Ή  Ινορ! ννα» τά έξης, δυνάμενα νά άναχθίϋσιν εί; 
τό θέμα, δπερ ένταΰθα θίγω καί νά τό ύποστηρίξωσιν.

«Ουτ’ έγώ τώρα έννο& π&ς ή ευφυΐα μου διετη- 
*ρήθη ζ&σα εις τήν θανατηφόρον έκείνην ψ·χρότητα, 
»ήτις παντύΐχόθεν μέ περιεκύκλου. ’Επειδή τΐ νά τό 
»κρύπτωμεν; Πάντα τά ανθρώπινα πράγματα θεώ
ν ροΰ^ταιέχ δύω όψεων Γ0  ένΟουσιασμός, φέρ* ειπεΤν, 
»δέχεται και έπαινον και κατηγορίαν· *Η κίνησις, ή 
»ηρεμία, ή ποικιλία, ή μονοτονία, πάντα, έν ένι λό- 
»γω, ευρίσκουσιν έπιχειρήματα και υπέρ και κατά. 
»Δικηγόρει όσον θέλεις υπέρ τής ζωΑς,ικανά έχει άλλος
*νά εΐπη υπέρ τοΰ θανάτου, ή υπέρ όσων ομοιάζου
ν σι πρός τον θάνατον Δεν είναι λοιπόν αληθές ότι 
»ειμποροΰμεν άπλ&ς και μόνον νά καταφρονήσωμεν 
»τών τυχαίων άνθρωπων τούς λόγους, οΐτινες, θ·λο- 
»μεν δέν Οέλομεν, είσχωροΰσιυ βίς τοΰ πνεύματος ή- 
»μ&ν τα βάθη και άναμένοντες τήν στιγμήν, καθ’ ην 
ή υπεροχή προύξένησεν εις ήμας βατάνους, έκφωνοΰ- 
» σι τό άδυσώπητον έκεΐνο· β λ έ π ε ι ς  λο ι πόν ;  . . . 
»λόγον ήσυχον καί μέτριον κατά τό ιραινόμενον, άλλ* 
»άληθ&ς πικρόν και σκληρότατον μεταξύ πάντων, 
•όσους ποτέ ό άνθρωπος δύναται ν’ άκούστ »̂·

^Κ,αχά τήν από πολλοΰ γενομένην χαρίεσσαν μετά- 
φρασιν όλου τοΰ μυθιστορήματος έκ τής Γαλλικής είς 
τήν καθομιλουμένην υπό τοΰ εύμούσου κ. Εύς*αθίου 
Ζίμου.)

ττρος παραγωγήν κ,αΐ άλλων πολύ κρ&ιττόνων, 
εύωίών πνευματικών άνθέων:

*

Δυστυχώς πολλοί ευτύχησαν και εύτυχούσιν 
έν τώ κόσμω τοΰτω ά^ικοϋντες και έν τώ $ΐ- 
καίω τού ισχυρότερου πολλάκις υπήρξαν καί 
ύπάρχουσιν ελπίδες σωτηρίας* άλλα τό δίκαιον 
τού οπωσδήποτε άλλως ισχυρότερου, άνευ και 
τής άποχρώσης ηθικής ισχύος δέν είναι αύτά 
δή τό άδικον ;

*

Έάν κατ’ αξίαν πάντοτε έμοιράζοντο είς τόν 
κόσμον τό κακόν καί τό άγαβόν, καί ή ευτυχία, 
καί ή δυστυχία, ώ ! τότε ούδείς ήθελεν εύλόγως 
μεμψιμ,οιρεϊ· άλλ’ επειδή πολλά έν τή άτελεϊάν- 
θρωπίνν) κοινωνία πάντη παρ’ αξίαν μάλιστα γί 
νονται καί δίδονται, διά τούτο ουδέποτε έπαυ
σαν, ούτε δύνανται νά παύσεοσι καί τά παράπονα 
παντός είδους.

*

Τήν πίκραν αλήθειαν, καίπερ άγγελον λόγων 
κακών ή ειδήσεων ούααν, δύναται καί οφείλει 
νά στέργιρ καν μόνον ό αληθής σοφός· καί τής 
στοργής ταύτης παραδείγματα, όσονδήποτε δυ
σχερής καί άν ΰποτεδή, παρέσχεν ενίοτε ή Άρ- 
χαιότης.

*

Οί δεισιδεμοναίστεροι καί πολύ πεπλανημένοι 
άνθρωποι ήσαν καί είναι συχνά, συχνά, οί μάλι- 
στα άγαπήσαντες. Πολλοί δέ έγένοντο άγιοι,μό
νον καί μ.όνον διότι έμίσησαν τόν κόσμον καί 
διότι μισήσαντες μ.όνον ένίκησαν αύτόν.

*

Ή ποίησις, ούσα ονειρον, είναι έν ταΰτω καί 
ή άκραιφνεστάτη πραγματικότης, δηλονότι, ή 
άληθής Ποίησις: διότι ή αληθής Ποίησις συγγε
νεύει πρός τό ιδεώδες τού καλού, όπερ πάλιν 
συνέχεται στενώτατα καί συνάπτεται μ.ετά 
τού ίδειόδους τού αγαθού καί τού άληθούς· τά 
δέ κατά τό φαινόμ.ενον τρία ταύτα ιδεώδη 
όμού συναποτελούσι κατ’ ουσίαν μίαν καί μ.όνην 
μονάδα, αυτήν τήν ύπερτάτήν πραγματικήν αι
τίαν τού Σύμπαντος, ής άνευ ούδέν, απολύτως 
ούδέν δυνατόν που νά ύπαρξη.
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Ύπάρχουοι συμφοραί, ύπάρχουσιν όδύναι 
τής ανθρώπινη; καρδίας, αί όποϊαι διά τής συ- 
χνοτάτης έπαναλήψεώς των άποναρκούσιν ένίοτε 
βαθμηδόν, έκλύουσι τάς δυνάμεις καί αυτού τού 
ισχυροτάτου τών οργανισμών καί εί; ύπνον 
ληθαργικόν έμβάλλουσιν όλόκληρον τόν άνθρω
πον. *

Όταν τερπώμεθα,ρεμβάξωμεν, τουλάχιστον, 
άν δέν σκεπτώμεθα- άλλ’ δταν ρεμβάζωμεν δέν 
λογαριάζομεν.

Φ. Λ. Οι.

Η Γ Γ Μ Ι

— »θέλω κοντά ατό μνήμά μου μικρό δαφνουλα;
[κλώνο,

Τό δένδρο ποΟ αγάπησα μ’ αυτό ν’ αποκοιμούμαι. 
Νά τό ποτίζ$ ή ξανθή κάθε αύγή μέ πόνο 

Κ.’ έγώ νά λησμονοΟμαι!

νΟέλω κοντά ατό μνήμα μου δάκρυ πικρό νά '/ύνη, 
Καί νά 0υυ3ται πώς πολύ τήν είχα αγαπήσει!
51’ ένα γλυκό παράπονο ή φίλη μου εκείνη 

Γλυκά νά μέ κοίμησή 1

»θέλω καί ξύλινο σταυρό στό μνήμά μου απάνω· 
θέλω μέ βρύσι δροσερή, φτωχός, νά γειτονεύω!

Ναι, θέλω νά δροσίζωμαι καί όταν άποθάνω·
Αύτά νεκρός γυρεύω! * 

6 · . · · · ·  · · ·

Κλώνος δαφνοΰλας δροσερής στό μνήμά του φυτρόνει 
Και μέ τήν σκέπη τοΰ σταυρου ό άτυχος κοιμάται· 

Βρυσούλας δροσερό νερό έκεΐ τόν βαλσαμόνει,
Μόνον ή άπιστη ή ξανθή εκείνον δέν Ουμδται

Ε. Γ. Ζ.
(8  Σεπτέμβριον 1871 (πριν ΦΑΙΔΩΝ)*.

* *Εν τώ  Καζαμί^  Κορομηλ^ τοΰ 1872 έτους,γράδων Ιννοι- 
ο; τις έαφετερίοΟη τό ήμετερον ψευδώνυμον . . ·

Τώ άρκοΰ3·. χ\ ολίγαι αύται λεξεις . · ,

ΘΑ ΦΓΓΩ
Τά δάκρυα δέν όϊ-ελοΟν, ώ μήτερ, μή λυπήσαι, 

Τού; κόλπους μου ανοίγω 
Έλθέ νά σ’ άσπασδώ, έλθέ, σύ θά με ένθυμήσαι

"Αν ιρύγω.

Μή κλαίτ,ς, μήτερ μου χρυσή, τά δάκρυ μ ϊ πληγώ-
[νει,

Ώ  μήτερ μου, έπείγω, 
Έλθέ, έλθέ νά σ’ άσπασθώ, ά; παόσωσιν οί στόνοι,

Θά ούγω.

Μή πλέον, μήτερ, δάκροα, έλθέ τώρα πλησίον 
Τάς χεΤρας μου ανοίγω, 

Πλησίασον στόν κόλπον μου, αναχωρεί τό πλοΐον
Θά φύγω.

"Π μήτερ, σέ ευχαριστώ, σύ ϊπαυσας νά κλαίτ,ς, 
’Αναχωρώ,έπείγω,

Τόν ασπασμόν μου δέχθητι, δάκρυ μή μάτην χέε,ς,
Ά ;  φύγω.

Α . .  .

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ Κ VI ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.

Ό  έν Βιένη αρχιμανδρίτης Κ. ’Αγαθάγγελος 
Λοντόπουλος, λόγω παιδεία; καί αρετής, είς τών 
αρίστων λειτουργών τής Άνατολ,ική; Εκκλησί
ας, εκδίδει αυτόθι μετ’ ού πολύ περισπούδαστου 
σύγγραμμα Ευγενίου τού Βουλγάρεως, έξ άπο- 
γράφου άποτεθησαυρισμένου παρά τώ  Κ. Γ. 
Μαυροκορδάτω. Τό ανέκδοτον έργον τού κλεινού 
ιεράρχου έπιγεγραπται «Σύνταγμα θεολογίας»· 
έχει δέ, ώς ήκούσαμεν, τοσαύτην άξίαν, ώστε, 
καί μεθ’ όλην τ ήν πρόοδον τής θεολογική; έπι- 
στήμης, ή δημοσίευσις αύτού θά άποβή πολυτι
μότατου κόσμημα είς τήν κατά τάλλα ούχί ευ
πορούσαν τοιούτων συγοαμμάτων νεωτέραν φιλο
λογίαν.
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*¥* Έκ τών εύδοκίμως διδασκόντων έν τοΐς 
παιδευτηρίοις τού ιταλικού βασιλείου είναι όμο- 
λογουμένω; καί ό λόγιος δμογενής Κ. Δ-/μητρι
ός Λειβαδίτης, κάθηγητ/,ς τής φιλοσοφίας έν 
τω  βασιλικω λυκείω τού Ρηγίου. Ό  Κ. Λειβα- 
δίτης έξέδωκεν εσχάτως έν Βολωνία ϊταλιστί 
τό πρώτον μέρος τών «-ηθικών αύτού συγγραμ
μάτων» ένδα,ώς έπί τό πολύ έν είδει διαλόγων, 
κατά τό πρότυπον τού Λεοπάρδη, άναπτύσει 
καί διαλευκαίνει τά σπουδαιότερα ηθικά καί 
φιλοσοφικά θέματα’ τό φιλοσοφικόν ΰφος τού Κ. 
Λειβαδίτου, πολλαχού δαψιλώς ήρτυμένον δι’ 
αττικού άλατος, διαλάμπει έπί έμβριθεία έπα- 
γωγοτάτνι, ήτις, άνακουφίζουσα ούτως εΐπεΐν 
τόν βαρύν όγκον τών ήθικοφιλοσοφικών σκέψε
ων, καθιστά τήν βίβλον ήδονικώτατον καί φι- 
λοσοφικώτατον ανάγνωσμα. Ό  ιταλικός τύπος 
καί οί προεξάρχοντες τών έν’Ιταλία συγγραφέων 
(έν οΐς ό Θωμαζαϊος καί ό Μιάνης, έάν καλώς

ένθυμούμεθα) έπήνεσαν κατ' αξίαν τά έργα τού 
Κ. Λειβαδίτου, όν άλλως καί ή ιταλική κυβέρ- 
νησις έτίμησεν άπονείμασα. αύτώ τό παράσημου 
τού «Στέμματος».

*¥* Έτελεύτησε κατ’ αύτάς έν Καινιγσβέργη 
ό έν τώ  αυτόθι πανεπιστημίω καθηγητής "ϊβερ- 
βεγ, συγγραφεύς τού δοκιμ,ωτέρου έγχειριδίου 
τής ιστορίας τής φιλοσοφίας, έκδοτης καί μετα
φραστής τής Ποιητικής τού Άριστοτέλους, συγ
γραφεύς πολυτίμου πονήματος περί τής χρονο
λογικής τών Πλατωνικών διαλόγων τάξεως καί 
άλλων έργων.

Υ 'Ο  έν τώ  πανεπιστημ.ίω τού Μονάχου 
καθηγητής τού ρωμαϊκού δικαίου Ζέγκερ έτε
λεύτησε κατ’ αύτάς ύπερεβδομηκοντούτης.

*¥* Ό  Γεώργιος Γρότε έκληροδότησε τήν 
πλουσίαν αύτού βιβλιοθήκην εις τό έν Λονδίνω 
πανεπιστήμιού, ούτινος ΰπήρςεν έπί πολλά έτη 
άοκνος επιμελητής.

Παροράματα ΣΤ. Φυλλαδίου·

Σελ. 123 στήλη Α'. στίχ. 7 — ’Αντί άγλαεστίρον άνάγν. άγλαοτέρων. 
» » » " Β’. » 44 » Δικαιοσύνη; » δικαίως.'

Λυσις του ¿ν τώ ΣΤ'· ψυ.Μ,αδίω αινίγματος·

Πυράγρα.

Τήν άνω λύσιν έπεμψεν ήμϊν έζ ’Αθηνών, ή δεσποινίς ’Αφροδίτη Γρ. Αωροβίνη.
Μετά τήν έκτύπωσιν τού ΣΤ', φυλλαδίου εστάλη ήμϊν καί έκ ’Ρόδου, παρά τής κυρίας Μαοου- 

λίτσας Καζούλη, ή Χύσις τού έν τώ  Κ'. φυλλαδίω γρίφου.

τ ο ν ~ ~ ι ρ

Εις τόν πρώτον έκ τών Έλλ. επαρχιών πέμψοντα τήν λύσιν δωρηθήσεται μυθιστόρημά τι.


