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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Α
Γ'. ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΟΥ.

Είς τόφυλλάδιον ΙΘ'. καί Κ.'. ώμιλήσαμεν περί 
τών μαρμάρων τής Ξάνθου, παλαιάς πρωτευύσης τής 
Λυκίας, τών κατατεθειμένων είς τό Βρεταννικόν μου- 
σεΐον. ό σαρκοφάγος ου κατεχωρίσαμεν τάς εικό
νας, άποδεικνύει οπι είς τά μέρη έκεϊνα ήσκεΐτο ή 
γλυπτική είς χρόνους αρχαιότατους, άπό τής έκτης 
μέχρι τής τετάρτης πρό Χριστού έκατονταετηρίδος.

Αλλά καί άφ’ ού έφθασεν ή τέχνη εις τήν άνωτά- 
την ακμήν της είς τήν Ελλάδα, δέν φαίνεται νά 
παρημελήθη καί είς τά μέρη ταύτα, τά ανέκαθεν 
έλληνικόν εχοντα τόν πληθυσμόν καί τόν πολιτι
σμόν, άλλ* έξηκολουθησε πιθανότατα άρυομένη τά 
υποδείγματα της έκ τών μεγάλων τής κυρίως Ελ
λάδος εργαστηρίων. Εύρίσκονται τουλάχιστον με-

(Α) ΑΡΤΕΜΙΣ.

ταξύ τών έρειπίων της αγάλματα, εχοντα τόν τύπον 
τής άρίστης Ελληνικής έποχής, καί κατά τόν ρυθ
μόν ακόμη καί τήν ακρίβειαν τής εργασίας ολίγον 
λειπόμενα τών άξιολογωτέρων Ελληνικών. Τοιαϋτα 
sivat τά τρία ένταύθα δημοσιευόμενα αγάλματα, 
άτινα, μετακομισθέντα έκ Ξάνθου διατηρούνται είς 
τό Βρεταννικόν μουσεϊον. Τό εν έξ αύτών (Α) φαί
νεται ώς έκ τής τολμηρας του κινήσεως, παριστών 
ίσως Αρτεμιν κυνηγέτιν. Εχει δέ ωραιότατου τού 
σώματος τόν σχηματισμόν καί τάς αναλογίας, καί 
πολλήν τήν ζωηρότητα τής έκφράσεως, καί τήν εντέ
λειαν τού σχηματισμού τών μελών διά τών δια
φανών τού χιτώνος πτυχών.

Τό δέ (Β), φαίνεται μάλλον Ιριν ή Νίκην τινα

(Β) ΙΡΙΣ Η ΝΙΚΗ.

παριστών, διότι αί πλοόσιαι καί βαθεΐαι καί θαυ· 
μασίως είργασμέναι πτυχαί τοΰ χιτώνος καί τού ί 
ματίου του, ίσχυρώς ύπό τού ανέμου κολπούμεναι 
άποδεικνύουσι βιαίαν κίνησιν πρός τά πρόσω.
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Τέλος τό (γ) είναι κορμός γυναικός διηΛοίδα. 
ένδεδυμένης, εφγον φυσικώτατον, καί φέρον σώφρο- 
νος γλυφίδος τύπον καί χαρακτήρα.

(Γ) ΓΥΝΗ.

--------i-saar^-s-s-® --------

Β
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Κατ’ έτος έν μηνί Μζϊω ή Ελληνική Αρχαιολο
γικέ) Εταιρία τελεί μίαν τών ωραιότερων έορτών όσαι 
φαιδρύνουσι τήν πρωτεύουσαν τής Ελλάδος, τήν γε
νικήν επέτειον αυτής βυνεδρίασιν εις μνήμην τής 
πρώτης αυτής καθιδρύσεως. Απειρον πλήθος λαού, 
όλοι οί φίλοι τής επιστήμης, δλοι τής αρχαίας 
τέχνης οί θαυμασταί, αί κομψότεραι τών Αθηνών 
Κύριαι, συρρέουσιν, άμα μετριασθή ό καύσων τής 
άγγελθείσης ημέρας, εις τήν Αζρόπολιν, καί ή άνο
δος αύτής, ερημική συνήθως καί νεκρά ώς τά μνη
μεία πρός ά όδηγεϊ, καί μόλις άκούουσα τόν πένθι
μου κλαυθμόν τής μονήρους γλαυκός, ζωογονείται 
αίφνης, καί πολύκροτος γίνεται ώς εις τάς έορτα- 
σίμους ημέρας, όταν τά παναθήναια μετά πομπής 
τήν διήρχοντο. Μετ’ ολίγον ό Παρθένων, ό σιωπη
λός αύτός παραστάτης τών άπελθόντων αιώνων, ού 
τό εμβαδόν άι έσκαψε καί έκάθηρεν ή Αρχαιολογι
κή Εταιρία, πληροϋται λαοΰ, καί άνυπομόνων α
κροατών, ώς δτε συνήρχετο ό ιοστεφής δήμος τών 
Αθηναίων εις τάς Ουσίας τής πολιούχου θεά; του. 
Πολλαί σειραί καθεδρών, διατεθεΐσαι ύπό τής έται- 
ρίας εις τό ε’μβαδάν τοϋ Ναού, καταλαμβάνονται 
άπό τάς κυρίας, οί δε άνδρες περικεχυμένοι πέριξ 
αύτών, στέφουσι ζωγραφικώταταόλους τούς αρχαίους 
λίθους καί τά υψηλότερα τού μνημείου μέρη. Εν δέ 
τώ μέσω τής νοτίας πλευράς αύτοϋ ύψοΰνται εύ- 
πρεπώς επί μαρμάρινου βάθρου δύω μαρμάρινοι θρό
νοι αρχαίοι, έφ’ ών προκάθηνται τής Συνελεύσεως αί 
ΑΑ. ΜΜ· ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα, περιστοεχι- 
ζόμενοι ύπό τής αυλής, και κατά πλευράν τών θρό
νων είς θέσιν, έπϊπεφυλαγμένην, κάθητ.αι έν .ήμικυ- 
κλίω ή Εφορεία τής εταιρίας, περί τράπεζαν, έφ’ ή; 
είσίν εκτεθειμένα τά βιβλία αυτής.

Ενίοτε προοιμιάζει ό Πρόεδρο; τής εταιρίας διά

λόγου τίνος άφορώντος τόν σκοπόν τοϋ καταχάματος, 
τήν άρχαίαν τής Ελλάδος δόξαν κτλ. Οί λόγοι τοϋ 
Κ. Γ Ρίζου, προεδρεύσαντος έπί ίπτά ετη τήν έται
ρίαν, είσί τά ώραιότερα δοκίμια τής συγχρόνου 
Ελληνικής εύγλωττίας.

Μετά δέ τόν πρόεδρον ό ετήσιος Γραμματεύς 
έκθέτει τά έργα όσα ή εταιρία έπραξε καθ’ δλον 
τό τού έτους διάστημα. Εκ τής έκθέσεως τού Κ. 
Α. Ρ. Ραγκαβή, γραμματεύοντος κατά τό ένεστός 
έτος, αζιον οημοσιευσεως μας εφανη το κατωτέρω 
χωρίον περί τών Μαρμάρων τής Φιγαλείας, ών γύ
ψινα έκμαγεϊα έδωρήσατο τό Βρεταννικδν Μουσείου 
είς τήν Αρχαιολογικήν έταιρίαν. Είς έν δέ τών προ
σεχών φύλλων Οέλομεν δημοσιεύσει επίσης απόσπα
σμα τοϋ κατά τό παρελθόν έτος λόγου αύτοϋ, 
πραγματευόμενου τήν περιγραφήν τών τοϋ Παρθενώ
νας γλυφών.

ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ.
« Επειδή τά καλλιτεχνήματα τούτα είσίν ήδη έν 

τών αγλαισμάτων τοϋ τής έταιρίας Μουσείου, καί αν
τικείμενου συνεχές τής έπισκέψεως έκάστου τών φι- 
λοκάλων καί φιλάρχαιων, φέρε άναφέρωμεν κεφα- 
λαιωδώς τά περί αύτών, κυρίως έπιτέμνοντες δσα 
περί αύτών ό πολύ; έν Αρχαιολόγοι; Λεβάσιος είπε (1), 
καθώς καί πέρυσι περιεγράψαμεν τά Φειδαϊκά εκείνα 
έν περιλήψει. Καί είθε καθ’έκαστον έτος όμοιοι 
εύποιΐαι νά μάς παρέχωσι περιστάσεις τοϋ νά έπι- 
θεωρήσωμεν οϋτω βαθμηδόν πάντα τ’ αριστουργή
ματα τή; Ελληνικής τέχνης, όσα, έκφυλα σήμερον, 
κοσμούσι Μουσεία άλλότρια.

Οταν έπί τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου ό ολέ
θριος έκεΐνος λοιμός ένέσκηψεν είς Αθήνας, καί συγ
χρόνως είς πολύ τής Πελοποννήσου (2), τότε οί κά
τοικοι τής Αρκαδικής πόλεώς Φιγαλείας, κατατρί- 
χόμενοι ύπό τής μάστιγός, κατέλιπον τάς έστίας 
των, καί κατέφυγαν είς τά παρακείμενα όρη, ιδίως 
δέ, φαίνεται, άνήλθον είς τήν υψηλήν καί σύμφυτον 
θέσιν Βάσσας, όπου ή διασπορά αύτών, τά εύκραέ- 
στερον κλίμα, καί ή ε’κεΐ δροσερά καί ζωογόνος ύπερ- 
βόρειος αύρα, άπέσβεσαν διόλου τό μίασμα. Διά 
τούτο τήν σωτηρίαν των είς τοϋ ϊπερβορείου Απόλλω
νος άναφέροντες τήν έπικουρίαν, άνήγειρον οί Φιγα- 
λεϊς είς αύτήν τής καταφυγής των τήν θέσιν (3), 
κατά τάς άμφιθεατροειδεϊς καί ζωγραφικά; ύπορείας 
τού Κοτυλίου ορούς, Ναόν ’Επικουρίου Απόλλωνος 
(4). Τοσαύτη δέ ήν τότε (5) ή καλλιτεχνική τών 
Αθηναίων υπεροχή, ώστε οί Αρκάδες παρ’ αύτών, 
καί τοι πολεμίων, μετεπέμψαντο οικοδόμον, τόν πε
ρικλεή Ικτίνον, έναύλους έτι έχοντα τών Ελλήνων τάς 
χειροκροτήσεις διά τήν άνεγερσιν τοϋ Παρθενώνος, τού 
άρχιτεκτεκτονικού αριστουργήματος τών αρχαίων 
χρόνων. 0 σοφός ούτος αριστοτέχνη; έφεΰρε καί διά 
τό Αρκαδικόν ιερόν νέας αναλογίας καί νέον ρυθμόν, 
καί κατεποίκιλεν αυτό παντοίω κόσμω, ώστε τό ά- 
νέδειξεν ένα τών ώραιοτάτων καί περιφημοτάτων 
ναών έφ’ οίς ή Πελοπόννησος έσεμνύνετο (5).

Χωρίς νά εκταθώ είς τά καθ’ έκαστα τής άρχιτε- 
κτονικής διασκευή; τού ναού τούτου, άρκοϋμαι λέγων

(1) Lebas, Monumens d'Antiquite figtirte, t. f.abier.
(2) θιυκ. B'. 54.
(3) Lenormant, TresorBe nutfiism. et de glypl p· !&·
(4) Π»υ». H'. 41.—-£5>j£v 'ffK. 86. 3'.

ότι ·ην έσωθεν κεκοσμημένος δι’ ήμικιόνων ένωκοδο- 
μημένων τώ τοίχω, τά δ’ ανάγλυφα περί ών ήμΐν 
πρόκειται, περιέθεον υπέρ τού; ήμικίονας τούτους, 
ώς τις έσωτερική ζώνη, έκατόμπους μέν τό μήκος, 
τό δέ ύψος δίπους περίπου (1). 6 πρός άλληλα διά 
θεσίς τών 3 πρός τοΐς 20 τμημάτων έξ ών αυτή 
συνέκειτο, έγινε διαφόρων εικασιών άντικείμενον, 
διότι ότε ταΰτα άνευρέθησαν έν 1811 ύφ’ έταιρίας 
άρχαιεμπόρων, ήσαν πάντα συγκεχυμένα καί συντε- 
θλασμένα. Αλλ’ άφ’ ού τό Βρεταννικόν Μουσεϊον, 
πριάμενον αύτά, τά συνεκόλλησε καί τά άπήρτισεν, 
ή αλληλουχία των άπεδείχθη πάσης αμφιβολίας 
κρείττων (2).

Είς τόν αριστοτέχνην τής γλυπτικής ταύτης του 
ναού στεφάνης, ίσως αυτόν τόν Ικτίνον (διότι παρά 
τοΐς αρχαίοι; άρτιος τεχνίτης, άρχιτέκτων μάλιστα, 
ήν ό κατέχων τής τέχνη: τήν ανθοδέσμην ολόκλη
ρον), προϋκειτο βεβαίως τό θέμα, νά διαιώνιση διά 
τής γλυφίδας τήν περίστασιν τής τοϋ ναού άνεγέρ- 
σεως, μέγα δεινόν έπελθόν έπί τήν Ελλάδα, καί τόν 
Απόλλωνα έπιφανέντα είς σωτηρίαν αύτής. ’Αλλά, 
τή μέν ή Ελληνική διάνοια, φιλούσα ύπό ποιητικά 
νά ένδύη εμβλήματα τήν πεζήν ιστορίαν, τή δέ τού 
’Αθηναίου ή πατριωτική κενοδοξία, φιλοτιμουμένη 
αττικήν νά έπιτυπώση σφραγίδα έπί τοϋ Πελοπον- 
νησιακού μνημείου, παρέστησεν άντί τοϋ όλετήρος 
λοιμού, τών κενταύρων τήν άνθρωποφόνον λύσσαν 
καί τών Αμαζόνων τήν καταστρεπτικήν εισβολήν, 
δύω μυθεύματα αττικά, τών αρχαίων ’Λτθίδων καί 
Θι/σηί'δωχ προσφιλή αντικείμενα (3), ών τό μέν (ή 
Κενταρομαχία) καί τοϋ Θησείου έκόσμει τήν ζωο
φόρον, καί τάς μετόπας τού Παρθενώνος, καί τήν 
ασπίδα τής Παρθένου, καί τόν αετόν τοϋ έν Πισά- 
τιδι ’Ολυμπείου, τό δέ (ή μάχη τών ’Αμαζόνων), 
τά πέδιλα τής φειδαϊκής ’Αθηνάς, τόν θρόνον τοϋ 
’Ολυμπίου Διός, τήν Ποικίλην, καί άμφότεραι αί 
σκηναί όμού έν έντοιχίω γραφή τό Θησεΐον. Συνέδε· 
σε δέ άμφότερα μετά τής επιχωρίου λατρείας, καί 
τής τού Θεού είς δν ό ναός άφιέρωται, παρεμβαλών 
τόν ’Απόλλωνα ώ; συναντιλήπτορα τών Ελλήνων 
κατά τού έπικειμένου κινδύνου, τόσω φυσικώτερον, 
όσφ ό αύτός Θεός ήν καί Joiftux (4) τ,ά.Ιίδ,ίχαχος 
ένταυτώ (5), ό αύτός δέ καί Αμαζόνιος., καθ’ β 
επικούρησα; τοΐς ’Αθηναίοι; κατά τών ’Αμαζόνων.

Τοιαύτη; οΰσης τής τών γλυφών ύποθέσεως, δέν 
θέλω, φορτικώς μακρηγορών, καί περιγράφων τά α
περίγραπτα, νά προβώ είς τήν διά λέξεων ώχράν 
σκιαγραφίαν τής τών έργων τούτων ποικιλίας καί 
ζωηρότητος. Δώτι παντός λόγου κρεΐσσον είναι εΐ; 
τήν ’Αμαζονομαχίαν τό έκ τής άντιθεσεω; τών δύω 
γενών αποτέλεσμα, καί είς τήν τών ’Αμαζόνων διά- 
πλασιν, θαυμασία ή σύγκρασις τής γυναικείας τρυ- 
φερότητος μετά τής ανδρικής δραστηριότητός τε καί 
ρώμης, καί ανεξάντλητος τής φαντασίας ό πλούτος, 
ο πολλαπλασιάζων τά τή; μάχης συμβάντα, καί
_________ _____________________ ;______________ ι

(1) Μήκος 100' 2". ύ'ψος 2·' 1 112".
(2) Der Apollo tempi zu Bassae in Arcadien und die da- 

selbst ausgegrabenen Bildnerke, dargestellt und erlailtert 
durch. Ο. M. Baron V. Stackelberg. Rom. 1826.

(3) Οτ.στέίε; Πυθοττράτου καί Κιοστράτου. Διογ. A. Β'. 59 — 
Κ,οορου. Juven, Sat. I, 2. — Θησεός. Εύριπ, άττοσπ.

(4) Macrob. Saturn, I, 17.
(5) Παν» A'. 3. Β'. 4ι. κτλ.

γραφικώταται συγχρόνως καί φυσικώταται τών μα- 
χομένων αί θέσεις, άτέ μέν ’Αμαζόνες καταβληθεϊ- 
σαι ή πίπτουσαι τετρωμέναι, λυθείσης τής προς- 
κτήτου αυτών ανδρείας, καί ’Αθηναίοι επικείμενοι 
ένθουσιωδώς, καί σύροντες έκ τής κόμης αύτάς μά- 
την άνθισταμένας, ότέ δέ πολεμισταί καταπονηθέν- 
τες ύπό τού στρατόν τον στυγάνορος (1), καί ά- 
μίμητον έπιδεικνύντες τοϋ ’Εφηβικού σώματος τόν 
σχηματισμόν, καί άλλοτε ή μάχη ισόρροπος, όλη 
κίνησις καί όλα ενέργεια .'

Αλλ’ ή ζωηροτάτη πασών τών σκηνών, ή; αί 
λοιπαί είσίν ώς επεισόδια μόνον, έστιν ή κατεχουσχ 
τό κέντρον τής πρός εω πλευράς. ’Εκεί περίτάςτρεΐς 
βασιλίδας τών ’Αμαζόνων, τήν ’Ορύθιαν, τήν ίπ
πολύτην καί ’Αντιόπην, αίρεται ή μάχη δεινή. Καί 
αί τρεις άδελφαί είσίν έφιπποι, αλλά τήν μέν κα- 
τακρημνιζει τοϋ άποτρέχοντος ίππου, έκ τής κόμης 
σόρων αύτήν, στιβαρός ’Αθηναίου βραχίων, έν ώ κα- 
ταφέρεται, νά τήν σπαράξη, τό ξίφος του' ή δέ, 
καυχάται μέν ότι θριαμβεύει, ύπό δύω συντρόφων 
βοηθουμένη, καί νέος Ελλην έκπνέει ύπό τούς πόδας 
τοϋ ίππου της. ’Αλλ’ όμως ό ήρω; τοϋ δράματος, 
ό Θησεύς, λεοντήν περιβεβλημένος, αίρει κατ’ αύτής 
τό τερατοκτόνον του ρόπαλον, καί ή τύχη της δέν 
μένει πλέον αμφίβολος. Πριν όμως ή στραφή πρός 
αύτήν, διά βαρεία; πληγής είχε καταβάλει τής 
τρίτης βασιλίδος τόν ίππον, καί έν ώ τήν σύρει έκ 
τής κόμης, είς τών οπαδών του τήν άναρπάζει καί 
τήν αιχμαλωτίζει.

’Αλλά τό άλλο τού Άζτιχον ιΗραχ2του<; (2) 
άθλον είναι πολύ εύκλεέστεοον τούτου. Δεν μάχονται 
οί Λαπίθαι καί ό Θησεύς κατά γυναικών πλέον, 
ούδέ κάν κατ’ άνδρών, αλλά κατ’ ορεσιβίων τεράτων, 
έχόντων άγριανθρώπων μέν ρώμην, ίππων δέ ό- 
πλάς καί ταχύτητα. 0 συνδυασμός ούτος καί ή άρ- 
μογή τής ίππεία; καί τή; ανθρώπινης φύσεως παρέ- 
σχε θαυμασίαν συνθέσεων αφορμήν είς τόν γλύπτην, 
όστις τοσοϋτον σοφώς διέπλασε τό ιδανικόν τούτο 
όν, ώστε είς μέν τά πρόσωπα έπιπνέει τι θηριώδες, 
τό δέ σώμα φαίνεται ώς ύπό νοήμονος ψυχή; κατοι- 
κσύμενον. ’Επί πάσης δέ τής συνθεσεως ταύτης, 
έπιφαίνεται φοικαλέον τι, καί απαίσιος είναι, τών 
θηρίων ή όψις, είτε τούς κορμούς τών δένδρων, είτε 
τών όρεων τούς βράχου; έκριζώσαντα σφενδονίζω- 
σιν, είτε έπιβαίνωσι διά τών εμπρόσθιων ποδών 
των, ή λακτίζωσι λυσιωδώς, ή άρπάζωσιν έφ’ΰβρει 
καί άπ’ αύτών τών βωμών τάς γυναίκας καί τά 
παιδία, ή όδάξ επικείμενοι σπαράττωσι τών εχθρών 
των τάς σάρκας. ’Απαίσιος δέ είναι έπίσης ή όψις 
των καί όταν, ή καταβαλλόμενοι ύπό τό σιδηρούν 
γόνυ, ή άποπνιγόμενοι άπό τήν εϋρωστον χεΐρα τών 

έων Λαπίθων, διαστρέφωσι δυσμόρφως καί έναγω- 
νίως αύτήν, καί πνέωσι μανίαν άνίσχυρον.

’Αλλ’ ώς έπί τής άντικκμένης πλευράς, οδτω κα
τά τό κέντρον τής δυτικής ταύτης. παρίσταται τοϋ 
δοάματος ή κυριωτάτη σκηνή, αύτή ήτις καί εν τή 
ζωοφόρω τοϋ Θησείου άπαραλλάκτως έπαναλαμβάνε- 
ται. Καινέας, ό βασιλεύς τών Λαπίθων προσσαλλε- 
ται λυσσωδώς ύπό τών τερατόμορφων εχθρών του. 
’Αλλά μάτην έξαντλοϋσι κατ’ αύτού τάς άνισχύρους

(|) Αίσχ. UfOji. Δεσ;ζ. 73υ. — (2) ΠΔοότ. Θκσ.
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πληγάς των. ό Ποσίμων τόν κατέστησε/ άτρωτου . 
Τότε τά έπ’ ώμότητι επινοητικά τέρατα άποφασί- 
ζουσι νά τόν Οάψωσι ζώντα, καί τόν κατέχωσαν 
μέχρι τής όσφύο; δι’όγγωδών λίθων. Μάτην δ’ά- 
νατείνει τοΰ λοιπού τήν άσπίδα ύπέρ τόν κεφαλήν 
καί κρατεί είς τήν χεΐρα τό άχρηστον ξίφος. Λύω 
αίμοβόροι κένταυροι, άσθμαί,οντε; ύπό τό άχθος 
τεραστίου πέτρου, ταλαντεύουσιν αύτόν εκκρεμή 
ύπεράνω του, καί κατακρημνίσαντές τον, θέλουσι 
κατασυντρίψει τό δύσμορον Λαπίθην συν αύτω τω 
ξίφει καί τή άσπίδι.

Αλλ’ούδείς φόβος ! ό Θεός μετά τών Ελλήνων !
Κατά τό μέσον τής νοτίας πλευράς ό ’Απόλλων 

ύπό τής άδελφής του ήν,οχαύμενος, ε’πέρχεται, τό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Ε Ρ Δ Ε Ρ.

0 Ιωάννης Γοττφρήδ Ερ-| 
δερ, γεννηθείς τό 1744 έ
τος εις Μόρυγγεν, μικράν 
πόλιν τής ανατολικής Πρωσ- 
σίας, ύπήρξεν έκ τώνδιαση- 
μοτέρων συγγραφέων τής Γερ
μανίας, καί έκ τών γονιμωτέ- 
ρων νοών τούς οποίους ανα
φέρει ή ιστορία τών γραμ
μάτων. Καθό υιός παιδα
γωγού τίνος κορασίων, δέν 
έδιδάχθη είς τήν πατρικήν! 
του οικίαν ειμή μικρά τινα 
μαθήματα. ’Αλλά στρατιω
τικός τις χειρουργός, τόν ό
ποιον ή καλή του τύχη συ- 
νοικείωσε μέ τήν οικογένειαν 
του, τόν καθωδήγησεν ώς 
πρός τόν τρόπον καί τήν εκ
λογήν τών σπουδών του.
Μετ’ολίγον, ό μέλλων ίγο- 
ρικός τής ανθρωπότητας ί- 
καμε τοιαύτας προόδους, καί 
τοι εργαζόμενος συγχρόνως 
διά νά πορίζεται τά πρός τό 
ζήν, ώστε τό 21 έτος τής η
λικίας του ώνομάσθη ιερό 
κήρυξ καί διευθυντής σχο
λείου τίνος είς Ρίγα. Γενική 
ήτο ή ύπόληψις τήν όποιαν 
άπελάμβανεν είς τήν πόλιν 
εκείνην· φλέγόμενος όμως 
άπό ακράτητου έπιθυμίαν τού 
νά ΐδή τόν κόσμον καί ν’ αύ- 
ξήση τάς γνώσεις του, κα τέ- 
λειψε την θεσιντου καί μετέβη είς Παρισίους, όπου 
έσχετίσθη μέ διακεκριμένους τινας άνδρας, καί έπλη- 
σίασε τούς έξοχωτέρους φιλοσόφους καί έπιστήμονας. 
Επιστρεψας είς τήν πατρίδα του, άνέλαβε τήν αγω
γήν τού πριγγιπος Εύτεν· άλλ’ ένω τόν συνώδευεν 
είς τήν μητρόπολιν τής Γαλλίας, ό κόμης τού Σά- 
ουμοούργ-Αήπ, μαθητής τής φιλοσοφίας τού πα
ρελθόντος αίώνος, τόν διώρισεν ιεροκήρυκα τής μι

τόξον ταννύων, θεός έπικούριος, ώς ότε κατήλθεν 
ευμενής πρός ταύς Φιγαλεΐς, άπαλλάττων αύτούς 
τής λοιμώδους θεομηνίας. Εζαίρει $’ ή παρουσία του 
τήν ορμήν τοΰ Θησέως, δστις, ώς πάνθνρ ριφθεΐς 
καθ’ ίεροσύλου Κενταύρου, επισείει επί κεφαλής του 
τό τρομερόν ρόπαλον, έν φ συντρίβει μέν τά νώτα 
του μέ τό γόνυ, τόν άποπνίγει δέ είς άγριον εναγ
καλισμόν, καί ούτως επισφραγίζει τήν νίκην.

Τοιαυτη είναι ή καλλιτεχνική αύτη σύνθεσις, μία 
τών έζαισιωτάτων άφ’ ασας ποτέ παρήγαγεν Ελ- 
ληνος τεχνίτου γλυφίς, έξαισία διά τής έπινοίας 
τήν ποίησιν, διά τής παραστάσεως τήν δραματικήν 
έμφασιν, διά τής εργασίας τήν ιδανικήν ώραιότητα.

ι
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κρής του Αύλής, καί έφορον τοΰ κλήρου τής ή εμο- 
νείας του, είιά,ων εκ τών συγφοαμμάτων τού Ερδερ, 
ότι προσελάμβανεν άνδρα .μάλλον φιλολόγου ·ή ιε
ρέα. Αλλ’ ό ίρδερ, ούτινος ή φαντασία ήτο εξημμένη 
καί ή εύσέβεια διάπυρος, δέν εύχαριστεϊτο είς τήν 
θέσιν αυτήν, άλλ’ ε'ζήτει διά τών έν Γοτίγκνι φίλων 
του, καθεδραν τινά θεολογίας είς τά περιώνυμον τής 
πόλεως έκείνης πανεπιστήμιο··. Εν τοσούεφ, διά

■
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τών προσπαθειών τού Γκέτ, τόν όποιον είχε γνωρί
σει είς Στρασβούργ, ό δούξ τής Βε'ϊμαρ, έπρόσφερεν 
είς αύτόν τήν θέσιν τού πρώτου ίεροκήρυκος καί τού 
γενικού έφόρου τού κράτους του. ·Η Βίίμαρ έθεω- 
ρεϊτο τήν εποχήν έκείνην ώς αί ’Αθήναι τής Γερμα
νίας. ’Εν αύτή έζων δ Βίελανδ καί ό Γκετ, και είς 
αύτήν συνέρρεον όλοι οί έξοχώτεροι νόες τής Γερ
μανίας. 0 Ερδερ, προσκληθείς άρα έκεΐσε, έλογίσθη 
ευτυχέστατος· άλλ’ ή ύπερβολική του ένασχόλησις 
καί εργασία, έφθειραν μετ’ ολίγον τήν υγείαν του, 
καί τόν κατέστησαν εις τό άκρον εύερεθιστον. Προ- 
βιβασθείς άπό τόν ηγεμόνα του, λαβών δίπλωμα 
εύγενείας άπό τόν εκλέκτορα τής Βαυαρίας, τιμώ
μενος άπό τήν Γερμανίαν, καί γνωστός κατασταθείς 
καί είς τήν άλλοτρίαν, άπέθανε τό 1803 νέος έτι 
καί ήττον εύτυχής άφ’ όσον έπρεπε νά ήναι έξ αι
τίας τής θέσεώς του.

Θεολόγος, ί*ροκήρυξ, πρωτότυπος καί μεταφρα
στής ποιητής, φιλολόγος, αρχαιολόγος, ιστορικός, 
φιλόσοφος καί κριτικός, λαμποάν έχων τήν φαντα
σίαν, γράφων μέ πλειοτέραν θερμότητα καί εύφρά- 
δειαν ή μέ βαθύνοιαν, έθεωρήθη μέχρι τινός ώς πάν
σοφος καί έξοχος συγγραφ ύς. ’Ενασχοληθείς είς όλα 
έν γένει τά αντικείμενα τής επιστήμης, δέν κατώρ- 
θωσε νά άναβή είς τήν άνωτάτην βαθμίδα, καί νά 
καταλείψγ είς τάς έπερχομένας γεννεάς μνημείου ά
ξιου τής μεγαλοφυίας του. Παρασ>ρθεί; άπό τήν επι
κίνδυνον* έκείνην εύκολίαν, ήτις αποπλανά τόσα 
γόνιμα πνεύματα, έσπούδασεναπείρους γλώσσας, ένέ- 
κυψεν είς ολα τά είδη τής φιλολογίας, έτρεξεν 
άνενδότως κατόπιν τών ακαδημαϊκών δαφνών τού 
Βερολίνου καί τού Μονάχου, καί έκαρύχθη επί τέ
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λους άντίπαλος τού γίγαντος τής γερμανικής φιλο
σοφίας, τού Κάντ, τού δποίου ή διάλεκτος είναι τό
σον δυσνόητος καί τό πνεύμα τόσον διαφορετικόν 
άπό τό ίδικόν του.

Τά συγγράμματα του, έξυμνηθέντα άλλοτε υπερ
βαλλόντως, έλησμονήθησαν σήμερον· διότι ή Γερμα
νία, εύκόλως ένθουσιαζομε'νη, παύει έν γένει τού νά 
υπολήπτεται άμα παυσει καί τού νά θαυμάζτρ. ζ/ϊ 
.τεφΐ τής ιστορίας τής άτ-βρνπότητος ίϋί'αι τον εί
ναι τό αριστούργημά του.

Οί Γερμανοί ώνόμασαν πολλάκις τον Βίελανδ 
Βολταίρ τής Γερμανίας, ένω τά συγγράμματα του 
περιορίζονται είς έλάχεστον αριθμόν άντικειμένων. 
‘II έξομοίωσις αυτή -ήρμοζε μάλίον είς τόν Ερδερ, 
ούτινος ή απέραντο;γονιμότηςκαίπολυμάθεια προσήγ- 
γιζον είς τάς τού ανεξάντλητου συγγραφέως τής 
Γαλλίας. ‘Ω; πρός τάς κλίσεις δμως καί τάς άρ- 
γας μέγα χάσμα έστήρικται μεταξύ τούτων διό
τι ό Ερδερ κατεπολέμει τήν σχολήν τού Βολταίρ, 
άφού πρώτον έσπούδασε τάς κυριώτερα; του δοξα
σίας. Τά ηθικά του προτερήματα θέλουσι πρό πάν
των διασώσει άπό τήν λήθην τό όνομά του· αύτά 
έδόξασαν τόν βίον του, καί αύτά τόν ύψωσαν 
ύπεοάνω πολλών συγγραφέων δευτέρας τάξεως, καί 
αύτού ακόμη τού Βίελανδ καί Γκέτ οίτινες, δμού 
μετά τοΰ φίλου των Σχίλλερ υπήρξαν τό καύχημα 
τής γερμανικής φιλολογίας Δι’ αύτά ταύτα τά προ
τερήματα έπωνομάσθη Φεπ.Ιωκ τής Γτριιατίας, 
επώνυμον ένδοξον τό όποιον δέν θέλουσι βεβαίως 
άρνηθή εί; αύτόν οί μεταγενέστεροι και όταν παύ- 
σωσι τού νά άναγινώσκωνται τά συγγράμματα του.

Η. Μ.
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θαΰμα. Εκεί, μετά τήν έξ Αίγυπτου έφοδον τών 
Ισραηλιτών, ύ Θεός έδωσεν είς αύτους τόν νόμον 
του· τότε κατά την Οείαν γραφήν, έγε'νοντο φωναί 
καί άστραπαί καί νεφέλη γνοφώδης έπ ορούς Σινα, 
φωνή της σάλπιγγος ήχει μέγα- καί έπτοηθη πας δ 
λαός δ έν τή ^παρεμβολή. Τά φρικτα ταΰτα σημεία 
κατεφόβισαν τόν λαόν, οστις ΐστατο μακρά κατά 
τήν διαταγήν τοΰ κυρίου- άλλ’ήκουε τήν φωνήν 
τήν άπαγγέλλουσαν τόν δεκάλογον καί έώρα καί 
τάς λαμπάδας, καί τήν φωνήν τής σάλπιγγος, καί 
τό όρος τό καπνίζον.

Εκτοτε ό Μωύσής ένομοθέτησε τήν έορτήν τής 
Πεντηκοστής, τήν δποίαν Ιώρταζον όλοι οί παρευρε- 
θέντες κατά τήν απαγγελίαν τών εντολών τοϋ κυ
ρίου .

Ζητήσαντές τινες ν’ άμφισβητήσωσι τό θαΰμα, 
ειπον ότι άλλο τό όρος Χωρήβ καί άλλο τό Σινά" 
αλλά καί κατά τούς γεωγράφους, καί κατα τούς πε
ριηγητές είναι βέβαιον, ότι διά τών ονομάτων τού
των διακρίνονται δύω κορυφαί τοΰ ίδιου όρους, έξ 
ών ή μία βλέπει πρός τήν ίδουμαίαν, καί ή άλλη, 
ή υψηλότερα,πρός τήν Αραβίαν.

Προ πολλών αιώνων, επί τής θέσεως όπου δ Θεός 
ιομίλησε πρός τόν νομοθέτην τών Ιουδαίων, άνηγέρ
θη μ.ονή και εκκλησία τής Αγίας Αικατερίνης, σω- 
ζόμεναι καί μέχρι τής σήμερον. Ξ· Μ.

-------«ajs3i«ss>--------

0 ΓΠΟΚΟΜΠΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΑΟΒΠΣ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΝΕΩΤΑΤΟΝ 

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΟΥΜΑ.

Μεταγρασθεκ έκ τοΰ Γα.Ι.Ιιχοΰ
Υπό * * *

(Συνέχεια. Ιδέ φυλλάδιον ΚΑ'_)

ΣΤ.
ΛΝΠΡ άγνωστος.

Αφοΰ τοιαύτην ελαβεν αρχήν, καί τοιουτοτρόπως 
έσυστήθη διά τοΰ τεχνοσήμου του, τό ξενοδοχείου 
Κροπόλ έκαμ.νε καθ’ ήμέραν σταθεράς καί μεγάλας 
προόδους.

Δεν έπερίμενε βέβαια ό Κροπόλ υπέρμετρα πλού- 
τη· ήλπιζεν όμως νά διπλασιάση τούλάχιστον τά 
χίλια φλωρίά, τά όποια τοΰ έκληροδότησεν ό πατήρ 
του, νά λάβη άλλα χίλια άπό τήν πώλησιν τής οι
κίας καί τοΰ κτήματος, καί ούτως, ελεύθερος τέλος 
πάντων, νά ζήση εύτυχής ώς οί πολλοί τών 
συμπολιτών του.

0 Κροπόλ έν τούτοις ήτον φιλοκερδής- ολίγον έλειψε 
λ.οιπόν νά τρελλαθή άπό τήν χαράν του όταν έμαθεν 
ότι ήρχετο είς Βλουά ό βασιλεύς Λουδοβίκος ό ΙΔ'.

Αύτός, ή σύζυγός του, ό Πέτρινος καί δύω τών υ
πηρετών άρχισαν αμέσως τρομεράν σφαγήν κατά τών 
κατοίκων τής αύλής τοΰ ξενοδοχείου, περιστερών 
δηλαδή καί ορνίθων καί χηνών καί κουνελίων- είς 
τρόπον ώςε ήκούσθησαν τότε έντάς τής αύλής έκείνης 
τόσος θρήνος καί κλαυθμός καί όδυρμός πολύς, ό
σοι δεν ήκούσθησαν άλλοτε έν Ραμα.

Τήν στιγμήν έκείνην δ Κροπόλ ενα μόνον ξένον 
είχεν.

Ητον ούτος τριακονταετής μόλις τήν ηλικίαν, ω
ραίος, υψηλός, αύςηρός, — ή μάλλον μελαγχολικός, — 
καί είς τά βλέμματα καί είς τά κινήματά του.

Εφόρει φόρεμα μαΰρον βελλούδινον, με κοσμήμα
τα γαγάτου- δ λευκός λαιμοδέτης του, απλοΰς 
ώς δ τών αυστηρότερων καθαριβΐΰτ·, εκαμνε κα- 
ταφανέστερον τό ζωηρόν καί λεπτόν χρώμα τοΰ 
πλήρους νεότητος τραχήλου του- μικρά δε καί ξανθά 
μυστάκια μόλις έσκέπαζαν τά άγανάκτησιν καί 
περίφρόνησιν πολλήν έμφαί'-οντα χείλη του.

Πρύς όσους έλάλει, τού; έκύτταζε πάντοτε κατά 
πρόσωπον κάμμία προσποίησις,— άλλα καί κάμμία 
πεοιποίησις— δέν ύπήρχεν είς τούς γαλανούς οφθαλ
μούς του, ή λάμψις τών δποίων τόσον ανυπόφορος 
έγίνετο, ώστε πολλά βλέμματα έχαμηλόνοντο απέ
ναντι τοΰ βλέμ.ματός του, καθώς τό άδυνατώτερον 
ξίφος είς τήν μονομαχίαν.

Τόν καιρόν έκεΐνον καθ βν οί άνθρωποι, πλα- 
σθέντες όλοι παρά Θεοΰ ίσοι, διηροΰντο, κατά τας 
ΰπαρχούσας προλήψεις, είς δύω διακεκριμένα; φυ
λάς, τούς εύγενεΐς καί τούς άγενεϊς, καθώς διαι
ρούνται πραγματικώς είς δύω γενεάς, τού; λευκούς 
καί τούς αΐθίοπας, τόν καιρόν έκεΐνον, λέγομ,εν, ό 
άνθρωπος τοΰ δποίου έπειράθημεν νά σκιαγραφήσω- 
μεν τήν εικόνα, δέν ήτον δυνατόν νά μήις έκληφθή 
ώς εύγενής, καί τή; καλητέρας μάλιστα γενεάς. Αρ
κετόν είς τούτο ήτον νά παρατήρηση κάνεις τάς χεϊ- 
ράς του, αί όποΐαι ήσαν λεπταί, λευκαί, μακροδά- 
κτυλοι, καί τών δποίων όλοι οί μυώνες, δλαι αί 
φλέβες, έφαίνοντο ύπό τό δέρμα διαφανείς είς το 
παραμικρόν κίνημα, καθώς οί αρμοί είς τήν παρα
μικρήν συστολήν έκοκκίνιζαν,

0 εύγενής λοιπόν οΰεος (άφοΰ ώς τοιοΰτον πρεπει 
νά τόν χαρακτηρίσωμεν) ήλθε μόνος είς τό ξενοδο- 
χεΐον τοΰ Κροπόλ. Ελαβε, χωρίς νά διστάξη, χωρίς 
καν νά σταθή νά συλλογισθή, τό άξιολογώτερον δώ
μα τοΰ ξενοδοχείου, τό όποιον τοΰ έδειξεν ώς τοιοΰτο 
ό ξενοδόχο; μέ σκοπόν πλεονεξίας έπιληψιμώτατον 
μέν κατά τινας, έπαινετώτατον δέ κατ’ άλλους, άν 
παραδέχωνται ότι ό Κροπόλ έγνώριζε τάς φυσιογνω- 
μονίας, καί έκρινε τούς άνθρώπους έκ πρώτης όψεως.

Τό δώμα τούτο κατεΐχεν όλον τό έμπροσθεν μέ
ρος τής παλαιάς τριγωνοειδοΰς οικίας, καί συνίστατο 
άπό μεγάλην αίθουσαν, τήν οποίαν έφώτιζαν δυω 
παράθυρα είς τό πρώτον πάτωμα, μικρόν δωμάτων 
πλησίον αύτής, καί δωμάτων άλλο έπάνω αυτού.

’Αφοΰ έφθασεν έκεϊ, δ εύγενής ούτος μόλις ηγ- 
γιξεν είς τά χείλη του τό φερόμενον είς τό δωμά- 
τών του φαγητόν. Δύω λέξεις όλας όλας ειχεν εί
πεϊ είς τόν ξενοδόχου, καί αύταί ήσαν ότε εμελλε 
νά έλθη ξένος τις, Παρρύ καλούμενος, τόν όποιον έ
πρεπε ν’ άφήση νά έλθη προ; αύτόν.

Μετά ταΰτα, τόσον βαθεΐαν σιωπήν έτήρησεν, 
ώστε ό Κροπόλ, αγαπών πάντοτε τούς φαιδρούς και 
ομιλητικούς ξένους, είχε σχεδόν προσβληθή άπό τήν 
διαγωγήν του.

Τέλος πάντων, ό εύγενής ούτος είχε σηκωθή πρωί, 
τήν ήμέραν καθ’ ήν άρχίζει ή παρούσα ιστορία, και 
έξελθών έκάθησεν είς τόν εξώστην τής αιθούσης του, 
καί έκύτταζε μέ λύπην καί έπιμονήν πρός τάς δύω

άκρας τής δδοΰ, παραμονεύων άναμφιβόλώς πότε νά 
έλθη ό ξένος έκεΐνος, περί τοΰ όποιου είχεν είπεϊ τά 
ανωτέρω πρός τόν ξενοδόχον.

Εκεί καθήμενος, είδε τήν μικράν συνοδίαν τοΰ 
Δεςποτοϊ έπιστρέφουσαν άπό τό κυνήγιον, έπειτα 
άπήλαυσεν έκ νέου τήν βαθυτάτην ησυχίαν τής π,ό- 
λεως, βυθισμένος ΐύν κάί αύτός είς τάς σκέψεις 
τής προσδοκίας του.

Αίφνης τότε, ήγέρθη κίνησις καί θόρυβος πολύ; 
είς τήν πόλιν πτωχαί γυναίκες, ώς είπαμεν, έξήρ- 
χοντο είς τούς άγρούς, ταχυδρόμοι άνεχώρουν μέ 
διαφόρους παραγγελίας, άνθρωποι έ'πλυναν τό έδαφος, 
άλλοι έτρεχαν ν’ αγοράσουν τρόφιμα καί κοσμήματα, 
άλλοι έφώναζαν μεγαλοφώνως τάς πραγματείας καί 
τήν τέχνην των- τέλος πάντων, παντού ύπήρχε συγ
κεχυμένος ήχος, κρότος, πάταγος, άνθρώπων, ζώων, 
αμαξών, όστις έξέπληξε μέν τόν εύγενή ξένον, δέν 
τοΰ άφήρεσεν όμως τίποτε άπό τήν απαθή καί ύπεο- 
τάτην έκείνην μεγαλειότητα, ήτις δίδει είς τόν 
άετδν κάί είς τον λέοντα τδ γαληνόν καί περιφρονη
τικόν ένταυτφ βλέμμα, έν μέσω τών βοών καί τών 
κτύπων τών κυνηγών, ή τών περιέργων θεατών.

Μετ ολίγον, αί κραυγαί τών σφαζομένων εις τήν 
αύλήν θυμάτων, τά κατεσπευσμένα βήυ.ατα τής 
κυρίας Κροπόλ επί τής στενή; καί ήχητικής ξύλινης 
κλίμακος, τά σκιρτώντα κινήματα τοΰ Πέτρινου, 
όστις, και τό πρωί εκείνο άκόμ-η, έκάπνιζεν έμπρο
σθεν τής θύρας, άπαθή; ώς όλλ.ανδός, όλα ταΰτα 
άρχισαν ολίγον κατ’ ολίγον νά τόν έκπλήττουν καί 
νά τόν ταράττουν.

Ενφ λοιπόν έσηκώθη θέλων νά μάθη τήν αιτίαν, 
άνοιξεν αίφνης ή θύρα τής αιθούσης, ό άγνωστος 
τότε ένόμισεν ότι ήρχετο βέβαια ό άνθρωπος τόν ό
ποιον άνυπομόνως έπερίμενεν.

Εκίνησε λοιπόν μέ ορμήν σχεδόν, καί έπλησίασε 
τρία βήματα προ; τήν άνοιγομένην ταύτην θύραν.

Αλλ’ άντί τοΰ προσώπου τό όποιον ήλπιζε νά 
ίδή, έφάνη έμπροσθεν του ό ξενοδόχος Κροπόλ, καί 
όπίσω αύτοΰ, είς τδ ύπόσκιον μέρος τής κλίμακος, 
τό καθ’ έαυτό μέν εράσμιον, χυδαΐον δέ τότε διά 
τήν περιέργειαν, πρόσωπον τής κυρίας Κροπόλ, ήτις, 
ρίψασα βλέμμα λαθραϊον είς τόν ώραϊον καί εύγενή 
ξένον, έγεινεν άφαντος.

Ο Κροπόλ έπλησίασε μέ φαίδραν καί μειδιώσαν 
όψιν, κρατών είς χείρας τον πΐλόν του, καί κυρτός 
μάλλον παρά σκύπτων.

Νεύμα τοΰ αγνώστου τόν ήρώτησε τί ήθελε, χωρίς 
ν’ άκουσθή ούδεμία λέξις.

— Κύριε, είπεν ό Κροπόλ, ήθελα νά σ’ έρωτή- 
σω . . . . πώς πρέπει παρακαλώ, νά ονομάζω τήν 
ευγενίαν σου, κύριε κόμη, ή- -θούριε μαρκή ; . . . .

,— Κύριε μόνον λέγεχ καί λέγε γρήγορα, άπε
κρίθη ό άγνωστος μέ .τό άγέρωχον έκεϊνο ύφος, τό 
μή άνεχόμενον μήτε συζήτησιν μήτ’ έπανάληψιν.

—- Ηθελα λοιπόν νά πληροφορηθώ πώς άπέρασεν 
ό κύριος τήν νύκτα, καί άν σκοπεύη νά κράτηση τό 
δώμα τούτο.

— Ναι.
— Ακολουθεί όμως, κύριε, άλλο τι περιστατικά?, 

το όποιον δέν είχαμεν ύπ’ όψιν,
—>- Ποιον;
— Η Αύτοΰ Μεγαλειότης δ Λουδοβίκος ΙΑ' έμ-

βαίνει σήμερον είς τήν πόλιν μας, όπου θά διαμείνη 
μίαν ήμέραν, καί δύω ίσως.

Ζωηρά έκπληξις έζωγραφήθη είς τό πρόσωπον τοΰ 
άγνώστου.

— Ο βασιλεύς τή; Γαλλίας έρχεται είς Βλουά ί
— Είναι είς τόν δρόμον, κύριε.
— Τότε, τόσον περισσότερον πρέπει νά μείνω, 

είπεν ό άγνωστος.
— Πολύ καλά, κύριε- πλήν κρατείς όλον τδ δώ

μα τούτο-,
— Αέν σέ καταλαμβάνω. Διατί νά έχω σήμερον 

όλινώτερον παρότι είχα χθες ς
— Διότι, κύριε, μέ συγχωρεΐς νά σοΰ τό είπώ, 

χθες, όταν «προτίμησες τό δώμα τούτο, δέν ένόμισα 
πρέπον νά προσδιορίσω τιμήν, φοβούμενος μήν έκ- 
λάβη; ότι ύπέθετα περιωρισμένα τά μέσα σου.... 
ένώ σήμερον ....

Ο άγνωστο; έκοκκίνισε. Τοΰ ήλθε παοευθύ; ή ιδέα 
ότι ό ξενοδόχος τον υπέθετε πτωχόν καί τόν προσ- 
έβαλλεν.

— Ενώ σήμερον, έπανέλαβε. μέ ψυχρότητα, τό 
υποθέτεις ;

— Κύριε, είμαι τίμιος άνθρωπος, δόξα τώ Θείρ, 
καί, μολονότι ξενοδόχος, έχω αίμα εΰγενές εις τάς 
φλέβας μου- ό πατήρ μου ήτον υπηρέτης καί αξιω
ματικός τοΰ ποτέ στρατάρχου Δάγκρου, ό Θεός νά 
μακαρίση τήν ψυχήν του ! . . .

— Τούτο δέν τό φιλονεικώ, κύριε- έπιθυμώ μό
νον νά μάθω, καί νά μάθω εύθύς, ποΰ τείνουν αί 
έοωτήσεις σου.

— Είσαι, κύριε, γνωστικός άνθρωπος, καί κατα
λαμβάνεις βέβαια ότι ή πόλις μας είναι μικρά, ότι 
ή αύλή θ’ αύξήση τόν αριθμόν τών κατοίκων, αί οί- 
κίαι θά γεμίσουν, καί επομένως τά ένοίκια θά υ
ψωθούν καί αύτά σημαντικά.

Ο άγνωστος έκοκκίνισε πάλιν.
— Λέγε τάς συμφωνία; σου, κύριε, τοΰ «ίπεν
— ϊδού, κύριε- έγώ είμαι διακριτικός, διότι έπι

θυμώ κέρδος τίμιον, καί θέλω νά ωφεληθώ χωρίς νά 
φανώ πλεονέκτης ή αγροίκος είς τάς έπιθυμίας μου... 
Τό δώμα λοιπόν τό όποιον κατοικείς είναι πολύ εύ- 
ρύχωρον, καί ή εύγενία σου είσαι μόνος . . .

— Αύτά είναι φροντ ; έδική μου.
— ίί ! χωρίς άλλο, καί διά τούτο έγώ δέν απο

βάλλω τόν κύριον.
Τό αίμα συνέρρευσεν είς τούς κροτάφους τοΰ ά

γνώστου, όστις έρριψεν έπί τοΰ πτωχού Κροπόλ, α
πογόνου τοΰ άζιωματικοΰ τοΰ ποτέ στρατάρχου Δάγ
κρου, βλέμμα τό όποιον θά τόν έμβαζε πάλιν ΰπά 
τήν περίφημον έκείνην πλάκα τής καπνοδόχης, άν ό 
Κροπόλ δέν έκαρφόνετο είς τήν θέσιν του άπό τήν ά- 
γάπην τών συμφερόντων του.

— Θέλεις ν’ άναχωρήσω ς είπεν, έξηγήσου, πλήν 
εύθύς.
'ί —·, Κύριε, κύριε, δέν μ’ ένόησες. Εγώ ο,τι κάμνω 

τό κάμνω μέ διάκρισιν, εξηγούμαι όμως κακά, ·η 
ίσως, έπειδή ό κύριος είναι £ένος., καθώς φαίνεται 
άπό τήν λαλιάν ...

Τω οντι, ά ξένος έλάλει μέ τήν έλαφράν έκείνην 
παχυστομίαν, ήτις είναι ό κυριώτερος χαρακτήρ τής 
άγγλικής προφοράς, καί δι’έκεϊνο υς άκόμη τούς 
Αγγλους οϊτινες όμιλοΰν καθαρώτερα τά γαλλικά.
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αΰταπάρνησις τού άγνωστου, καί προσέτι ή αμετά
βλητος έκείνη ύπομονή του πρός τάς τόσας στρεψο
δικίας καί υποψίας του· — Ω! κύριε, ελπίζω δτι 
δέν κλέπτουν δά είς Βλουά, καθώς φαίνεται δτι 
νομίζεις, καί,,άν ό άδάμας άξίζη καθώς λέγεις ....

Ο άγνωστος έκεραυνοβόλκσε καί πάλεν τόν Κρο
πόλ μέ τό κυανούν βλέμμα του-

— Δέν γνωρίζω τάς τιμάς, κύριε, πίστευσέ με, 
έφώναξεν ό ξενοδόχος.

— Οί χρυσοχόοι δμως τάς γνωρίζουν. Ερώτησέ 
τους, είπεν δ άγνωστος. Τώρα νομίζω δτι οί λο
γαριασμοί μας έτελείωσαν, δέν είναι αλήθεια, κύριε 
ξενοδόχε ·,

— Ναί, κύριε, καί μέ πολλήν μου λύπην, διότε 
φοβούμαι μήπως έπείραξα τόν κύριον.

— Καθόλου, έπανέλαβεν ό άγνωστος μέ τήν 
μεγαλοπρέπειαν τής παντοδυναμίας.

— Η μήπως έφάνην δτι θέλω νά γυμνώσω τοι-
ούτον εύγενή ξένον........... άπόδοσέ το, παρακαλώ,
είς τήν άνάγκην, κύριε.

— Φθάνει πλέον· καί κάμε μου τήν χάριν νά μέ 
άφήσν,ς μόνον.

0 Κροπόλ έπροσκύνησεν έδαφιαίως, καί άνεχώρη- 
ρησε ξηρός καί άλαλος· φανερόν δτι είχεν άγαθήν 
καρδίαν καί ήσθάνετο έλεγχον άληθή συνεεδήσεως.

0 άγνωστος ύπήγε καί έκλεισεν ό ίδιος τήν θύ- 
ραν, καί, άφού έμεινε μόνος, έκύτταξε τό βάθος τού 
βαλαντίου του, δθεν είχεν έβγάλει θήκην μεταξω
τήν, ήτις περιείχε τόν άδάμαντα, τήν μόνην πε
ριουσίαν του.

Ηρεύνησεν έπίσης τόν κόλπον του, καί είδεν δτι 
ήτον κενός· έκύτταξε τά έγγραφα τού χαρτοφυλα
κίου του, καί έπείσθη δτι έμελλε νά περιπέση είς 
άκραν καί άπόλυτον ένδειαν.

Τότε ύψωσε τούς οφθαλμούς πρός τόν ουρανόν, 
έμφαίνών αίσθημα ύψηλόν γαλήνης καί άπογνώ- 
σεως, εσφόγγισε μέ τήν τρέμουσαν χεϊρά του στα
λαγμούς τινας ίδρώτος, διαβρέχοντας τό εύγενές 
μέτωπόν του, καί καταίβασε πάλιν εις τήν γην τό 
φέρον πρό ολίγου τόν τύπον θείας μεγαλειότητος 
βλέμμα του.

0 θύελλα άπεμακρύνθη. Ισως άπό τό βάθος τής 
ψυχής του είχεν άπευθύνει πρός τόν Ϋψκχον δέησιν.

Εξελθών τότε είς τόν εξώστην, έλαβε πάλιν τήν 
συνήθη θέισν του, καί έμεινεν έκεϊ άκίνητος, άψυ
χος, νεκρός, έως τήν στιγμήν καθ’ ήν άρχισε τό 
σκότος νά έπισκιάζη τόν ούρανόν, τά πρώτα φώτα 
τά διέρχωνται τάς μοσχομυρισμένας οδούς, καί ή 
φωτοχυσία νά διαδίδεται είς δλα τα παραθυρα τής 
πόλεώς.

Ζ.
ΠΑΡΡΤ.

έν ώ δ άγνωστος έβλεπε μέ περιέργειαν τά φώτα 
ταύτα, καί ε’πρόσεχεν εις δσα ήκουεν, ό ξενοδόχος 
Κροπόλ έμβήκεν είς τήν αίθουσαν μέ δύω ύπηρέτας, 
οϊτινες ήτοίμασαν τήν τράπεζαν.

0 ξένος δέν έδωκε τήν παραμικράν προσοχήν εις 
αύτούς.

Τότε δ Κροπόλ, πλησιάσας, είπεν είς τό αύτίον 
του μέ βαθύ σέβας·

— Κύριε, δ άδάμας έξετιμήθη.

— Επειδή, λέγω, ό κύριος είναι ξένος, ίσως αύ
τός δέν εννοεί καλά τό νόημα τών λόγων μου. Το 
νόημα τούτο είναι δτι ό κύριος ήμπορεΐ ν άφησνι εν 
ή δύω άπό τά τρία δωμάτια πα όποια κατέχει, καί 
τούτο θά όλιγοστεύση πολύ τό ένοίκιον, καί Οα ελα- 
φρώσνι καί τήν συνείδησιν μου. Καί τώ ό'ντι, είναι 
σκληρόν ν’ αύξηση κανείς υπέρμετρα τήν άξίαν τών 
δωματίων, άφοϋ έλαβε προτήτερα τήν τιμήν νά προσ- 
διορίσγ δι’ αύτά ένοίκιον μέτριον.

— Πόσον είναι τό ένοίκιον άπό χθές ·,
— Κύριε, εν φλωρίον μέ τήν τροφήν καί τήν 

φροντίδα τού ίππου.
— Καλά. Καί σήμερον ·,
— A ! ιδού ή δυσκολία ! Σήμερον περιμένεται ό 

βασιλεύς· άν έλθη, λοιπόν ή αύλή εως τό έσπέρας, 
ή ήμερα τού ενοικίου άριθμεϊται· καί τότε, τρία δω
μάτια πρός δύω φλωρία κάμνουν έζ φλωρία. Δύω 
φλωρία, κύριε, δέν είναι τίποτε, εξ φλωρία όμως εί
ναι πολύ.

Ο άγνωστος, δστις πρύτερον είχε κοκκινίσει, ε- 
γεινε τότε κατακίτρινος.

Εσυρεν άπό τόν κόλπον του, μέ ηρωικήν ανδρείαν, 
βαλάντιον κεντημένον μέ παράσημα, τά όποια ε- 
κρυψεν έπιμελώς είς τήν παλάμην του. Τό βαλάντιον 
τούτο ήτον τόσον ισχνόν, τόσον χαλαρόν, τόσον ά
ψυχον, ώςε δέν διέφυγε τά βλέμμα τού ξενοδόχου.

Ο άγνωστος έκένωσε τό βαλάντιον τούτο είς τήν 
χεϊρά του. Περιείχε τρία διπλά ψΧωρία, ΐσοδυναμούν- 
τα μέ έξ, δσα ό ξενοδόχος είχε ζητήσει.

Μολαταύτα ό ξενοδόχος είχε ζητήσει έπτά. 
έκύτταξε λοιπόν τόν άγνωστον, ωσάν νά τού έ

λεγε" Καί έπειτα ;
—Λείπει έν φλωρίον, δέν είναι αλήθεια, κύριε ξε

νοδόχε ;
— Ναί, κύριε, πλήν . . . 
ό άγωστος έφερε τήν χεΐρα είς τά θυλάκιον τού 

ύπενδύτου του καί τό έκένωσε' περιείχε τούτο μι
κρόν χαρτοφυλάκων, κλειδίον χρυσούν καί ολίγα αρ
γυρά νομίσματα.

Μέ τά νομίσματα ταύτα έσύνθεσε τά άντίτιμον 
ενός φλωρίου.

— Εύχαριστώ, κύριε, είπεν ό ξενοδόχος. Τώρα 
δμως μένει νά μάθω, άν ό κύριος σκοπεύη νά κρα- 
τήση τό δώμα τούτο καί αΰριον άκόμη· διότι, είς 
έναντίαν περίστασιν, ήμπορώ νά τό ύποσχεθώ είς 
τούς άνθρώπους τής Α. Μ. οϊτινες περιμένονται.

— Εχεις δίκαιον, είπεν ό άγνωστος μετά μα
κράν σιωπήν· έπειδή δμως, καθώς είδες, δέν έχω 
πλέον χρήματα, καί έν τοσούτω κρατώ τό δώμα τού
το, πρέπει νά πωλήσης αύτόν τόν άδάμαντα εις 
τήν πόλιν, ή νά τόν κρατήσγ,ς ώς ένέχυρον.

0 Κροπόλ τόσην ώραν έκύτταξε τόν άδάμαντα, 
ώστε ό άγνωστος έβιάσθη νά τού είπίΐ.

— Προτιμώ νά τόν πωλήσης, κύριε, διότι αξίζει 
τριακοσίας δούπιας. Αν κάνείς έβραϊος — είναι 
κάνεις έβραϊος είς Βλουά·,— σού δώση διακοσίας, 
έστω καί εκατόν πεντήκοντα . . . τέλος πάντων, 
λάβε δ,τι σού δώση, έστω καί μόνον τό ένοίκιον. 
Πήγαινε !

— Ω ! κύριε, άπεκρίθη δ Κροπόλ, καταισχυνθείς 
διά τήν μικροπρεπή θέσιν εις τήν όποιαν τόν έρ- 
ριψεν αίφνιδίως ή τόσον εύγενής καί αφιλοκερδής

ν

'-ν-/

— Α ! είπεν ό ξένος. Καί λοιπόν ;
— Λοιπόν, κύριε, ό χρυσοχόος τής A. Β, Υ. δί

δει διακοσίας όγδοήκοντα δούπιας.
— Τάς έχεις ·,
-— ’Ενόμισα δτι έπρεπε νά τάς λάβω, κύριε· 

μολαταύτα έσυμφώνησα δτι, άν ό κύριος θέλη νά 
φυλαχθή ό άδάμας έωσότου τού έμβοΰν χρήματα, 
νά μας έπιστραφή.

— Καλέ, οχι δά. Σού είπα νά τόν πωλήσης.
— Τότε σχεδόν έξεπλήρωσα τήν διαταγήν, διό

τι, χωρίς νά τόν πωλήσω όριστικώς, έλαβα τά χρή
ματα.

— Λάβε λοιπόν δσα σού άνήκουν, είπεν ό ά
γνωστος.

— Υπακούω, κύριε, άφοϋ άφεύκτως τό απαιτείς.
Πικρόν μειδίαμα έπλανήθη είς τά χείλη τού ά

γνωστου.
— Βάλε τά χρήματα είς τό κιβώτιον έκεΐνο, 

είπε στρεφόμενος καί δακτυλοδεικτών τοιοΰτό τι 
σκεύος.

Ο Κροπόλ άπέθεσε σακκίον ικανού μεγέθους, ά- 
φοΰ άφήρεσεν άπό τό περιεχόμενον αύτού τήν τιμήν 
τού ένοικίου.

— Τώρα, είπε, κύριε, όέν θά μέ λύπησης άπο-
ποιούμενος τό δεΐπνον..............Φθάνει δτι άπεποιή-
θης τό γεύμα· τούτο δά είναι προσβολή διά τό ξε- 
νοδοχεΐόν μου. ϊδέ, κύριε, τά δεΐπνον είναι έτοιμον, 
τολμώ μάλιστα νά είπώ δτι έχει καλήν θεωρίαν.

0 άγνωστος έζήτησε ποτήριον κρασίου, έβρεξεν 
είς αύτά κομμάτων ψωμιού, καί, δεεπνών ούτω, δέν 
άπεσύρθη άπό τά παράθυρον.

Εντός ολίγου ήκούσθη κρότος πολύς σαλπίγγων καί 
τυμπάνων, κραυγαίδυναταί μακρόθεν, θόρυβος μέγας 
προερχόμενος άπό τό κάτω μέρος τής πόλεώς· δ,τι 
δέ κατά πρώτον διακεκριμένως προσέβαλε τήν ά- 
κοήν τού ξένου, ήσαν τά βήματα τών προχωρούντων 
ίππων.

— Ο βασιλεύς ! δ βασιλεύς ! έπανελάμβανε τό 
θορυβώδες καί συσσωρευόμενον πλήθος.

— Ο βασιλεύς ! έπανέλαβεν ό Κροπόλ, δστις, ά- 
φήσας τόν ξένον καί τάς περί διακρίσεως ιδέας του, 
έκύτταζε πώς νά εϋχαριστήση τήν περιεργειών του.

Μέ τόν Κροπόλ έσπρόχνοντο καί ε’στριμμόνοντο 
εις τήν κλίμακα ή κυρία Κροπόλ, ό Πιτρΐνος, οί 
ΰπηρέται καί οί παραμάγειροι.

Η συνοδία προώδευε βραδέως, φωτιζοαένη άπό 
χιλιάδας φώτων, εις τε τόν δρόμον καί τά παρά
θυρα .

Μετά λόχον τινά δορυφόρων, καί πυκνόν στίφος 
εύγενών, ήρχετο τό φορεΐον τού κυρίου καρδιναλίου 
Μαζαρίνου- έσυραν δέ αύτό ώς άμαξαν ίπποι μαύροι 
τέσσαρες.

Οί άκόλουθοι καί οί αξιωματικοί τού καρδινα
λίου ήρχοντο κατόπιν.
- Μετά ταύτα ήρχετο ή άμαξα τής βασιλομήτο- 

ρος· αί νεάνιδες τής τιμής πλησίον τών θυρίδων, οί 
ευγενεΐς αύτής έφιπποι αμφοτέρωθεν τής άμάξης.

Ακολούθως ήρχετο ά βασιλεύς, ίππεύων ίππον ώ- 
ραιότατον φυλής σαξωνικής μέ χαίτην πλατείαν, ό 
νέος βασιλεύς, χαιρετών είς παράθυρά τινα, δθεν ήρ
χοντο αί μεγαλήτεραι εύφημίαι, έδειχνε τό εύγενές

καί χαριέστατον πρόσωπόν του, φωτιζόμενον άπό τάς 
λαμπάδας τών ακολούθων του.

Είς τά πλάγια τού βασιλέως, αλλά δύω βήματα 
όπίσω, ό πρίγκιψ τού Κονδέ, ό κύριος Δανζιώ καί 
άλλοι πολλοί αϋλικοί, παρακολουθούντων τών υπηρε
τών καί τών έπίπλων των, έκλειαν τήν αληθώς 
θριαμβικήν ταύτην πορείαν.

Η πομπή αύτη είχε χαρακτήρα δλως στρατιω
τικόν.

Ολίγοι τινές μόνον τών αύλικών, καί μάλιστα οί 
γέροντες, έφόρουν φόρεμα ταξειδίου· δλοι σχεδόν ήσαν 
ένδυμένοε στρατιωτικά. Πολλοί έξ αύτών έφεραν 
τόν λαιμοδέτην καί τόν δερμάτινου θώρακα τών 
χρόνων Ερρίκου τού Δ' καί Λουδοβίκου τού ΙΓ'.

Οταν ό βασιλεύς έπέρασεν έμπροσθεν του, ό ά
γνωστος, δστις είχε σκύψει είς τόν εξώστην, θέλών 
νά ίδή καλήτερα, καί είχε κρύψει τό πρόσωπόν του 
με τόν άριςερόντου βραχίονα, ήσθάνθη δτι ή καρδία 
του έφούσκονε, καί έξεχείλιζεν ή πικρά ζηλοτυπία.

Ο ήχος τών σαλπίγγων τόν έμέθυεν, αί εύφημίαι 
τού λαού τόν έκώφαιναν· έγκατέλιπε μίαν στιγ
μήν τό λογικόν του είς τάν ποταμόν εκείνον τών φώ
των, τού θορύβου καί τών λαμπρών εικόνων.

— Είναι βασιλεύς αύτός! εμουρμούρισε μέ φω
νήν άπογνώσεως καί άδημονίας, ήτις άνέβη βέβαια 
είς τούς πόδας τού θρόνου τού Θεού.

Επειτα, πρό τού νά συνέλθη άπό τήν ζοφεράν 
ταύτην σύννοιαν, δλος ό θόρυβος έκεΐνος, δλη ήλάμ- 
ψις έκείνη έξηφανίσθησαν. Είς τήν γωνίαν τοϋ δρό
μου, δέν έμεινεν άλλο τι υποκάτω τού ξένου, είμή 
βραχνώδεις τινές καί άπηχεΐς φωναί, κράζουσαι ά
κόμη έκ διαλειμμάτων Ζήτω ό βασιλεύς !

Εμειναν άκόμη καί έξ λαμπάδες, τάς όποίας έ- 
κράτουν οί κάτοικοι τού μεδιζείου ξενοδοχείου, δη
λαδή δύω ό Κροπόλ, δύω ό Πιτρΐνος, καί άνά μίαν 
οί δύω παραμάγειροι.

Ο Κροπόλ δέν έπαυε νά έπαναλέγη,!
— Πόσον καλά στέκει ό βασιλεύς, καί πόσον 

ομοιάζει τόν ένδοξον πατέρα του !
— Ωραίος ! έλεγεν ό Πιτρΐνος.
— Καί τί πρόσωπόν υπερήφανου ! έλεγεν ή κυρία 

Κροπόλ, ένόνουσα τά σχόλιά της μέ τά σχόλια τών 
γειτόνων καί τών γειτονισσών.

0 Κροπόλ έδιδε τροφήν είς τάς ομιλίας ταύτας 
μέ τάς προσωπικάς παρατηρήσεις του, χωρίς νάκα- 
ταλάβη δτι γέρων τι; πεζός, καί σύρων μικρόν ιρλαν
δικόν ίππον άπό τόν χαλινόν, έπάσχιζε νά σχίζη τό 
πλήθος τών έμπροσθεν τοϋ ξενοδοχείου σϋσσωρευ- 
μένων άνδρών καί γυναικών.

’Αλλά τήν αύτήν στιγμήν ή φωνή τού 
κούσθη άπό τό παράθυρον.

— Ανοιξε τόν δρόμον, κύριε ξενοδόχε, νά ήμπο- 
ρέσοίν οί άνθρωποι νά έμβούν εις τό ξενοδοχεΐόν σου.

0 Κροπόλ έστράφη, καί τότε μόνον είδε τόν γέ
ροντα καί τοϋ άνοιξε τόν δρόμον.

Τό παράθυρον έκλείσθη.
•J 0 Πιτρΐνος ώδήγησε τόν νεωστί έλθόντα, δστις 
έμβήκε χωρίς νά προφέρη λέξιν.

Ο ξένος τόν έπρόσμενεν είς τήν κορυφήν τής κλί>- 
μακος, άνοιξε τάς άγκάλας του είς τόν γέροντα, καί 
τόν έφερε πλησίον θρονίου· άλλ’ δ γέρων δέν ήθέλησε 
νά καθήση.

ξένου ή-

I
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— Ω ! όχι, ίχι, μυλόρδ-, είπε. Νά καθήσω έμ

προσθεν σου ! ποτέ !
•— Παρρύ, έφώναξεν ά ξένος, σέ παρακαλώ . ..., 

καλέ, σύ έρχεσαι άπό τήν ’Αγγλίαν......... άπό τό
σον μακράν! λ ' ή ήλεκία σου tint έπρεπε νά ύποφε- 
ρη τόσους κόπους διά τή» υπηρεσίαν μου. ’Αναπαύ
σου .........

— Πρό πάντων, μυλόρδ,πρέπει νάσοϋ όώσω τήν 
άπόκρεσιν.

— Παρρό............Σέ έξορκίζω, μή μοϋ λέγης τί
ποτε ..... διότι, αν ή εΐδησίς σου -ήτον καλή, δέν 
θά άρχιζε μέ τοιαύτην φράσιν. Μεταχειρίζεσαι προ
οίμια, άρα ή είδησις είναι κακή.

— Μυλόρδ, είπεν ό γέρων, μή προλαμβάνη,ς νά 
τρομάξης. Ελπίζω ότι δέν είναι παντελής άπελπι- 
σία. Θέλησις απαιτείται, επιμονή, καί πρό πάντων 
όπομο »ή-

— Παρρύ, άπεκείθη ό νέος, ήλθα εδώ μόνος $ιί 
μορίων παγίδων καί μορίων κινδύνων· δεν πιστεύεις 
λοιπόν ότι έχω θέλησιν ·, Επ.ομελέτησα τό ταξεί
διον τούτο δέκα έτη, παρακούσας όλας τάς συμβου
λάς, καταφρονήσας όλα τά εμπόδια· δεν πιστεύεις 
ότι έχω έπιμονήν; Επώλησα απόψε τόν τελεοταΐον 
άδάμαντα τού πατρός μου, διότι δέν είχα πώς άλ
λως νά πληρώσω τό ένοίκιον, καί ό ξενοδόχος εμελ
λε νά μέ άποβάλη.

0 Παρρύ έκινήθη κίνημα άγανακτήσεως, είς τό ό
ποιον ό νέος άπεκρίθη μειδιών καί σφιγγών τήν χεΐ
ρά του.

— Εχω άκόμη διακοσίας έβδομήχοντα τέσσαρας 
δούπιας· άρα είμαι πλούσιος, καί δεν άπελπίςομαι, 
ΙΙαρρύ· πιστεύεις λοιπόν ότι έχω υπομονή» ■

0 γέρων ύψωσε πρός τόν ούρανόν τάς τρεμουσας 
χειράς του.

— ’Ας άκούσωμεν λοιπόν, είπεν ό ξένος, μή μοΰ 
κρύψη,ς τίποτε· τί συνέβη ·,

— ή διήγησίς μου θά γναι σύντομος, μυλόρδ· 
άλλά, διά τούς οϊκτιρμούς τοϋ Θεοΰ, μή τρέμης κα
τ’ αύτόν τόν τρόπον.

— Είμαι άνυπόμονος, Παρρύ' λέγε λοιπόν, τί σοΰ 
είπεν ό στρατηγός.

— Εν πρώτοις, ό στρατηγός δεν ήθέλησε νά μέ 
δεχθγ.

— Σ’ έξέλαβεν ώς κατάσκοπον.
— Ναι, μυλόρδ· άλλά τού έγραψα επιστολήν.
— Τό λοιπόν j
— Τήν έλαβε καί τήν άνέγνωσε, μυλόρδ.
— Η επιστολή αυτή έξεφραζεν ακριβώς τήν θέ

σιν μου καί τάς εύχάς μου ;
— ή ναί > είπεν ό Παρρύ μέ θλιβερόν μειδία

μα ... . έξέρραζε πιστώς τόν στοχασμόν σου.
— Τότε, Παρρύ ....
— Τότε, μυλόρδ, ό ςρατηγός μοΰ έπές-ρεψε τήν 

έπιςολήν δι’ ένός τών ύπασπιςών του, καί μοϋ έμή- 
νυσεν ότι, άν αυριον μ’ ευρισκεν είς τήν περιφέρειαν 
τής άρχηγίας του, θά διέταττε νά μέ φυλακίσουν.

— Νά σέ φυλακίσουν I έμουρμούρισεν ό νέος· νά 
σέ φυλακίσουν ! σέ, τόν πιστότερον τών υπηρε
τών μου 1 '

— Ναί, μυλόρδ,
— Και ε’ν τούτοις είχες υπογράψει καθαρά τό

όνομα 77αρρή ·,

— όλόγραφο», μυλόρδ· καί ό υπασπιστής μ’ έ- 
γνώρισε» είς τό παλάτιον τοϋ Αγίου Ιακώβου, και, 
επροσθεσε στενάζων ό γέρων, είς τόν πύργον τοϋ 
Χάϊτ-Χάλλ!

0 νεο; έσκυψε τήν κεφαλήν, σκυθρωπός καί 
θύννους.

— Αύτό τό έκαμε βέβαια έμπροσθεν τών άν
θρώπων του, είπε προσπαθών ν απατήση ό ίδιος
τον εαυτόν του........... κρυφά όμως.............. όταν δέν
ήτον κάνεις............ τί έκαμεν ·, Αποκρίσου.

— Αλλοίμονον ! μυλόρδ, μοϋ έστειλε τέσσαρας 
ιππείς, οϊτινες μοϋ έδωκαν τόν ίππον μέ τόν ό
ποιον μέ είδες έπιστρέφοντα. Οί ιππείς ούτοι μέ 
συνώδευσαν πάντοτε τρέχοντες έως τόν μικρόν λιμέ
να τού Τεμβύ, μ’ έμβασαν, ή μάλλον μ’ έρμψαν, 
εις αλιευτικόν πλοιάριο», τό όποιον τήν στιγμήν 
έ. είνην άπέπλεεν είς Βρεταννίαν, καί ιδού ήλθα.

— Ω ! είπεν ό νέος, άναστενάζων καί σφιγγών 
σπασμωδικώς μέ τήν νευρώδη χεΐρά του τόν λαιμόν 
του, όπου ανέβαινε λυγμός .... Παρρύ, καί τίποτε 
άλλο ·, τίποτε άλλο ·,

— Ναι, μυλόρδ, τίποτε άλλο.
Μετά τήν σύντομον ταύτην άπόκρισιν τού Παρ

ρύ, ήκολούθησε μακρά σεωπή, καθ’ ήν ήκούετο μόνον 
ό κτύπος τής πτέρνας τού νέου, ήτις. εβασάνιζε μα- 
νιωδώς τό έδαφος.

0 γέρων επάσχισε ν’ άλλάξη τήν ομιλίαν, διότι 
τού; εφερεν είς απευκταίους στοχασμούς.

— Μυλόρδ, είπε, τί έσήμαινεν δ θόρυβος -αύτός 
πρό τού νά φθάσω ·, Ποιοι εί vat αύτοί οί φωνάζοντες 
Ζήτω ό βασιλεύς ;...........Περί τίνος βασιλέως εί
ναι ό λόγος, καί διατί όλα αύτά τά φώτα ·,

— Α’ Παρρύ, δέν ήξεύρεις, είπεν εϊρωνικώς ό νέος' 
ό βασιλεύς τής Γαλλίας επισκέπτεται τήν πιστήν 
του πόλιν Βλουά· όλαι αύταί αί σάλπιγγες sivat 
έδικαίτου- όλα αύτά τά χρυσά έφίππια είναι έδικά 
του· όλοι αύτοί οί άρχοντες υπέρ αύτοΰ φορούν τά 
ξίφη των. Η μήτηρ του προηγείται εντός άμάξης 
μεγαλοπρεπούς, χρυσοκολλήτου καί άργυροκολλήτου. 
Ευτυχισμένη μήτηρ ! ό υπουργός του σωρεύει δι’αύ
τόν εκατομμύρια, καί τόν οδηγεί εις νύμφην βαθυ- 
πλουτον. Διά τούτο όλος αύτός ό λαός είναι φαιδρός, 
αγαπά τόν βασιλέα του, τόν χαδεύει μέ τάς εύφη- 
μίας του, καί φωνάζει Ζήτω ό βασιλεύς! ζήτω ό 
βασιλεύς !

— Καλά ! καλά ! μυλόρδ, είπεν ό Παρρύ, ανη
συχών περισσότερον παρά πρότερον διότι κατήντη- 
σεν έκεΐ ή ομιλία.

— ίϊςεύρεις, έπανέλαβεν ό άγνωστος, ότι ή έδι
κή μου μήτηρ, ή έδικήμου αδελφή, ένώ όλα ταΰτα 
γίνονται είς τιμήν τού βασιλέως Λουδοβίκου τού ΙΔ', 
δέν έχουν πλέον χρήυ,ατα, δέν έχουν πλέον άρτον· 
ήξεύρεις ότι θά ημαι ελεεινός καί περιφρονημένος 
εντός δεκαπέντε ήμερων, όταν όλη ή Ευρώπη μάθνι
δ,τι τώρα μοϋ διηγήθης !............ Παρρύ.................
υπάρχει παράδειγμα άνθρωπος τοϋ βαθμού μου 
νά ....... .

— Μυλόρδ, διά τούς οϊκτιρμούς τού Θεού !
— έχεις δίκαιον, Παρρύ, είμαι άνανδρος· καί, άν 

έγώ δέν κάμω τίποτε διά τόν ίαυτόν μου, ό Θεός 
τί θά κάμη !- όχι, όχι, έχω δύω βραχίονας, Παρρύ, 
έχω ξίφος .....

Καί έ χτύπησε βιαίως τόν βραχίονά του μέ τήν 
χεΐρά του, καί άπέσπασε τό κρεμάμενον εις τόν τοΐ 
χον ξίφος του.

— Τί θά κάμφς, μυλόρδ ,
■— Παρρύ, τί θά κάμω ; ό,τι κάμνουν όλα τά 

μέλη τής οικογένειας μου· ή μήτηρ μου ζή μέ έλεη 
μοσύνην ή αδελφή μου ζητεί ελεημοσύνην διά τήν 
μητέρα μου· αλλού έχω αδελφούς ζητούντας έπίσης 
έλεημοσύνην διά τόν εαυτόν των. Εγώ, ό πρωτότο 
κος, θά κάμω καθώς όλοι αύτοί, θά ζητήσω έλεη 
μοσύνην !

Καί, ταύτα είπών, καί διακόψας άποτόμως τούς 
λόγους του διά νευρώδους καί φρικτού γέλωτος, ό 
νέος εζωσι τό ξίφος του, έλαβε τόν έπί τού κιβω
τίου κείμενον πΐλόν του, έρμψεν είς τού; ώμους του 
μανδύαν μαΰρον, τόν όποιον έφόρει εις όλον του τό 
ταξείδιον, καί, σφιγγών τάς δύω χείρας τού γέροντος, 
όστις τόν έβλεπε μέ αμηχανίαν, είπεν

— Αγαθέ μου Παρρύ, είπε νά σοΰ ανάψουν φω
τιάν, φάγε, πίε, κοιμήσου, έσο εύτυχής· άς ήμεθα 
ευτυχείς, πιστέ φίλε μου, μοναδικέ μου φίλε'εΐμεθα 
πλούσιοι ώς βασιλείς !

Καί, τούτο είπών, έκτύπησε μέ τόν γρόνθον του 
τό σακκίον με τάς δούπιας, έπεσε τούτο βαρέως 
κατα γής, καί τότε άρχισε πάλιν νά γελά μέ τόν 
πένθιμον έκεΐνον τρόπον, όστις είχε τρομάξει τόν 
Παρρύ τόσον ένώ δέ όλη ή οικία έφώναζεν, έψαλλε 
καί ήτοιμάζετο νά δεχθή καί νά τοποθετήση τού; 
ξένους, τών οποίων οϊ ύπηρέται ήλθαν προτήτερα, ό 
ξένος ούτος έξήλθεν άπό τήν μεγάλην αίθουσαν είς 
τήν οδόν, όπου ό γέρων, πρόβας είς τό παράθυ
ρου νά τόν ΐδ·ρ, τόν έχασε μετά μίαν στιγμήν.

(Ακολουθεί.)

ΤΟ ΠΕΡ11ΕΡ1Ι0Ϊ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ.
(Έκ τοΰ Γαλλικού.)

Δεν είχεν είσέτι παρέλθεε ή συγκίνησις τήν δποίαν 
έπροξένησεν ή παράστασις τοϋ γάμου τον ΦΙγαρον, 
οτε νεον δράμα σπουδαιότατου καί πραγματικόν προ- 
σείλκυσε τήν προσοχήν τού κοινού.

Μία βασίλισσα τής Γαλλίας, είς καρδινάλης, 
μ.ία τυχοδιώκτρια έκ βασιλικού αίματος, είς αμφί
βολος εύγενής, είς χωροφύλαζ, είς μυστηριώδης ξέ
νος αγύρτης τε συνάμα καί συνωμότης, ϊδού τά πρό
σωπα τού δράματος. Καί σκηνή μέν υπήρξε τό κα- 
κουργιοδικεϊον, άκροατήριον δέ, άπασα ή Ευρώπη.

Οσάκις η ιστορία συνθέτει δράματα, τά παριστά
νει συνήθως σπουδαία· τό προκείμενον όμως ύπήρξε
φρικτόν. Βλέπομεν πρίγγιπα έκ τής οικογένειας άπό τά φυσικά τη; θέλγητρα. Θ πατήρ της καταφα- 
Ροάν έγκαλούμεναν έπί κλοπή, άοχιερέα συμπαρα- γών, ώς έλεγεν εκείνη, τά λείψανα τού πατρογονι- 
βαλλόμενον μέ έταίραν, τόν πρώτον αξιωματικόν κού του πλούτου, έφυγεν άπό τάς πωληθείσας ϊδιο- 
τής Γαλλικής εκκλησίας ύποκύπτοντα εις τήν κατη- φκτησίας του διά νυκτός, αφού πρώτον εθεσεν έντός 
γορίαν άτιμου αλληλεγγύης. Βλέπομεν προσέτι βα- κανίστρου ΰπά τά παράθυρά τίνος γείτονό; του, τό 

~ νεώτερον τέκνον του. Σόρων δέ μεθ εαυτού τά δύω
άλλα καί τήν έγγυον σύζυγόν του, μετέβη τό πρώ
τον είς Παρισίους καί έπειτα είς Βαυλώνιχν όπου ά- 
πέθανεν έντός τού νοσοκομείου, άφήσας μοναδικήν 
κληρονομιάν τήν διφθεραν δι’ ής άπεόεικνόετο, ότι 
ό απόγονος τού Ερρίκου παρεδωκε τό πνεύμα επί τής 
ψάθης ώς τις αγύρτης.

σίλισσαν, τήν θυγατέρα Μαρίας τής Θηρεσίας, κα- 
ταντήσασαν νά παραιτήσγ είς τήν .τύχην διαδικα
σίας πλήρους σκανδάλων τήν άμφιβαλλομένην αρε
τήν της, καί τήν έξυβρισθεΐσαν τιμήν της. Αλλά χαί 
οί εύγενεΐς αύτοί συνεταράχθησαν άντέταξαν τούς 
Ροαν εις τούς Βουρβώνους, καί οί απόγονοι τών ίπ- 
ποτών διεσυραν πρώτοι τήν ύπόληψιν τής βασιλίσ-
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σης των. Οί υπουργοί διηρέθησαν ή Ευρώπη κατε- 
κλύσθη άπό λιβέλλους, καί έπί τέλους, έπειδή ό 
βίος τών μεγιστάνων, αί ζηλοτυπίαι των, αί έριδες 
των, αί ραδιουρ ίαι των έξετέθησαν εις τού; ύπο- 
πνηματισμού; τού όχλου, ή καταφρόνησι; ηύξησεν 
άντί νά έλαττωθή. Ας προσθέσωμεν ότι αύτό τό συ- 
νέδριον—pfsrleinent— έζέδωκεν άπόφασιν άφορώ- 
σαν τήν σύζυγον τοϋ βασιλέως καί μέγαν τινά ιε
ράρχην τής έκκλησίας, καί ύπεβαλεν είς τήν δικαιο
δοσίαν τών δικαστηρίων δύω δυ άμεις τάς οποίας 
έφθόνουν όλοι έως τότε καί τοι ύπηρετούντες αύτάς. ό 
νεωτερισμός υπήρξε βεβαίως τά μέγιστα επίφοβος. 
Ας ένθυμηθώμεν τάς χρονολογίας· τό 1785 έγεινεν 
ή δίκη τοϋ περιδέραιου, καί τό 1789 έξερράγη ή 
έπανάστασις !

0 Ροάν είχεν ήθος αξιοπρεπές, πολλήν φιλοδο
ξίαν, πνεύμα, καρδίαν φλεγομενην άπό τήν δίψαν 
τών ηδονών, και ροπήν άκαταμάχητον πρός τήν έ- 
πίδειξιν καί τήν πολυτέλειαν.

Η Μαρία Αντουανέτ είχε συλλάβει μίσος κατ’ 
αύτοΰ, τά αίτια τού όποιου διερμηνεύθησαν πολύ· 

ρόπως. Οί φίλοι τού πρίγγιπος διηγούνται ότι, 
ότε ήτον πρέσβυς είς Βιένναν, είχε γράψει πρός τόν 
δούκα Αίγκιλιών επιστολήν δημοσιευθεΐσαν έκ προ
δοσίας, δι’ ής παριστάνετο Μαρία ή Θηρεσία κλαίου- 
σα έπί τής διαμελισθείση; Πολωνίας, καθ’ ήν στιγ
μήν καί αυτή ή ιδία έλάμβανε τό μερίδιόν της. Αλ
λοι βε βαιοϋσιν ότι ό Λουί Ροάν, οχι μόνον κατέφη 
ένοχος αδιακρισίας εις τάς μετά τής βασιλίσσης 
σχέσεις του, άλλά καί έκαυχήθη μέ αναιδή κουφό
τητα. ΓΙ τελευταία αύτη ύπόθεσις δέν είναι απίθα
νος· διότι καί τά ήθη τού άρχιερέως δέν ήσαν όλως 
διόλου άμεμπτα, καί ματαιότητα πολλήν είχε, καί 
οίησιν άπερίγραπτον.

Οποιονδήποτε καί άν ήτον τό αίτιον, ή βασίλισσα 
τόν άπεστρέφετο- αύτό; όμως, άν καί προβιβασθείς 
παρά τήν θέλησίν της είς τά υψηλότερα εκκλησια
στικά αξιώματα τού βασιλείου, δέν έδύνατο νά συ- 
ειθιστι τό μίσος, έδοκίμασε λοιπόν νά δικαιολο- 

γηθή, άλλ’ άπεβληθη μετά καταφρονήσεως, καί αί 
ελπίδες του όλαι είχον σχεδόν σβεσθή, όταν άπρο- 
δόκητός τις περίστασις τάς άνεζωπύρησε.

Γυνή τις κα-.αγομένη κατ’ εύθεΐαν γραμμήν άπό 
τόν βασιλέα Ερρίκον τον Β', καί έπομένως φέρουσα 
τό έπώνυμον Βαλουά, παρουσιάσθη είς τόν Καρδινά- 
λην. Η γυνή αύτη είχε καί πνεύαα καί χάριν. Συ- 
ελθοΰσα πρό μικρού είς γάμον μετά τοΰ κόμητος 

Δελαμώτ αξιωματικού της χωροφυλακής, ύπέπεσεν 
είς παοαδόζους τινά; δοκιμασίας, αϊτινες συνξτεινον 
if τό νά έπαυξήσωσι τήν συμπάθειαν ήτις έγεννάτο 

Ο πατήρ της
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Τά τέκνα του όμως δέν έμειναν απροστάτευτα· ή 
μαρκε'ζαΒουλαινβιλιέ,οίκτείρουσα τήν δυστυχίαν των, 
τά έπερεποιήθη καί τά άνέθρεψεν. Εσχάτως δε ή 
Κυρία Δελαμώτ, άποδείξασα τήν καταγωγήν της, έ
λαβε καί σύνταξιν όκτακοσίων φράγκων.

ίδού διά ποιων διηγήσεων γοητευΟείς ό Κ. Ροάν, 
δέν έβράδυνε νά γείνη καί εύεργέτη; καί φίλος τής 
νέας κομήσσης, καί νά καταστήση αύτήν έντός ολί
γου καί φύλακα τών μυστηρίων τής καρδίας του. 
Αύτή δέ, έχουσα ήδη τήν προστασίαν τής Κυρίας Ε
λισάβετ, άπ/βλεπεν εις άλλην μεγαλητε'ραν, τήν τής 
βασιλίσσης. 0 Καρδινάλης ένίσχυσε τήν επιθυμίαν 
της, καί ή έκβασις ύπερέβη τάς προσδοκίας των· 
διότι, ΰποβαλοΰσα είς τήν βασίλισσαν άναφοράν, επέ
τυχε τήν εύμένειάν της, καί συνομιλήσασα μετ αύ
τής, συνε'λαβε τήν ελπίδα εύνοιας ιδιαιτέρας καί ε
ξαίρετου οίκειότητος.

Οταν ό Ροάν έμαθε ταΰτα έσκίρτησεν άπό τήν 
χαράν του. Η νέα σχέσες τής κομήσσης άνεπτέρωσε 
τάς ελπίδας του· διό καί τήν παρεκάλεσε νά δια- 
πραγματευθή προσηκόντως μετά τής βασιλίσσης 
τήν πολύευκτον συμφιλίωσιν. έπειδή δέ ή Κ. Δε- 
λαμώτ συνήνεσε χωρίς δυσκολίαν, αί διαπραγματεύ
σεις ήρχισαν, ή ύπετέθη δτι ήρχισαν, καί πρώτον α
ποτέλεσμα έπέφερον τήν άδειαν τοΰ νά δικαιολογηθή 
ό καρδινάλης. Εγραψε λοιπόν έκθεσιν, έλαβεν ά- 
πάντησιν καί έγραψεν έκ νέου· είς τρόπον ώστε, χά
ρις είς τήν μεσολάβησιν τής Κ. Δελαμώτ, ή μεταξύ 
αύτού καί τής βασιλίσσης άνταπόκρισις κατήντησε 
συστηματική.

II Μαρία Αντουανέτ έξεμυστηρεύετο τφόντι είς 
τήν Κυρίαν Δελαμώτ ς Αί πρός τόν Καρδινάλην έ- 
πιστολαί ήσαν τάχα αληθείς ή πλασταί ;

Ας σημειώσωμεν δτι αύταί αί άποδιδόμεναι είς 
τήν βασίλισσαν έπιστολαί γεγραμμέναι μέ ψυχρότη
τα καί συστολήν τό κατ’ άρχάς, έχρωματίσθησαν 
άνεπαισθήτως με χρώματα άτινα δέν ήσαν, δυνάμε- 
θα νά τό είπώμεν, ούτε τοΰ μίσους, ούτε τής κατα- 
φρονήσεως· δτι εϊχον διεγείρει είς τήν τεταραγμένην 
καρδίαν του αισθήματα, τών όποιων δέν έδυνήθη ού
τε νά μετριάση τήν έκφρασιν, ούτε νά κανονίση τήν 
διεύθυνσιν, οτιείς ένα λόγον έπίστευσεν δτι ήγαπάτο.

Καθό ανώτερος πνευματικός τοΰ παλατιού, είχε 
μυ'ρίας εύκαιρίας νά βλέπη τήν βασίλισσαν, έστω 
καί στιγμιαίω;· άλλ’ ή ανυπομονησία του δέν έπεοί- 
μενε τά: περιστάσεις αύτάς· διό καί άπ’ αύτής τής 
αρχής τής αλληλογραφία;, έζήτησε διά τή; Κ. Δε
λαμώτ, ιδιαιτέραν συνέντευξιν.

ίδού τί συνέβη.
Περί τά τέλη Αύγούστου τοΰ 1781, περίεργό; τις 

σκηνή ήκολούθησεν εί; τού; κήπου; τής Βερσαλίας.
Μεταξύ τής ένδεκάτη; ώρας καί τοΰ μεσονυκτίου, 

είς τό βάθος μκροΰ τίνος δάσους, έφάνη τις μετημ- 
φιεσμένος, καί ούτος ήτον ό Καρδινάλης Ροάν, όςυς 
έπήγαινε πρός βυνάντησιν τή; βασιλίσσης. Η νύξ 
ήτον ζοφερά. Γυνή τις μέ κεφαλήν πανταχόθεν κεκα- 
λυμμένην καί μέ μανδύαν λευκόν, έπεριμενεν είς τόν 
προσδιωρισμένον τόπον, όλο; τεταραγμένο; δ καρδι- 
νάλης προχωρεί, καί ακούει τά; λέξεις ταύτας· 
« ήξεύρεις τί σημαίνει τούτο ; » καί συγχρόνως τόν 
έδωκεν ή λευκοφόρο; έν ρόδον, τό όποιον λαβών 
καί θέσας επάνω είς τήν καρδίαν του έτοιμάζετο ν’ά-

ποκριθή· αίφνιδιως δμως γνωστή τις φωνή έψιθύρι- 
σεν είς τό ώτίον του· « Ελα, έλα, ή Δέσποινα καί ή 
Κόμησσα Αρτουά έρχονται. ·

0 Καρδινάλης ά*εχώρησε παρευθύ; δρομαίος, καί 
ήλθε πρός τόν βαρών Δεπλάντα, ενα τών οικείων 
του, καί πρός τήν Κυρίαν Δελαμώτ ήτις τόν εϊχεν 
ακολουθήσει. Καί οί τρεις έγειναν άφαντοι.

Εν τοσούτφ, ή θέσις τής Κυρίας Δελαμώτ μετε- 
βλήθη δλως διόλου. Μέχρι τοΰ 178^, μόλις άπέζη 
διά τινων δωρεών τάς όποιας έχορήγει είς αύτήν τό 
άνακτορικόν ταμεΐον, δι’ άλλων βοηθημάτων διδό
μενων κατ’ αϊτησίν της καί χάριν τή; οικογένειας 
της, καί διά τής συντάξεώς τη;, τήν όποιαν εϊχον 
αύξήσει μέχρι 1500 φράγκων. Είναι αληθές οτι ε
νίοτε εκαμεν εξωτερικά; τινας επιδείξεις πλούσιό- 
τητο:, άλλ’ έπραττε καθ’ ύπαγόρευσιν ποτέ μέν 
αλαζονείας ποτέ δέ τόλμης· διότι συχνάκις έλεγεν 
δτι δύω οί τρόποι δι ών πρέπει νά ζητή τις ελεη
μοσύνην, ή είς τήν θύραν τής εκκλησία; ή δι’ οχή
ματος.

Αλλά τό 1784, δλα τά κατ’ αύτήν έλαβον νέαν 
μορφήν ήγόρασεν όχημα, ίππους, εϊχεν οικίαν άνοι- 
κτήν, έπροσκάλει είς τήν τράπεζάν της σημαντικά 
υποκείμενα, καί έν γένει ήκολούθει τήν τάξιν καί 
τάς συνήθειας τής άνωτέρας κλάσεως τής κοινωνίας, 
όσον δέ περί τών μετά τής βασιλίσσης σχέσεών της, 
περί ών δέν έπρεπε βεβαίως νά όμιλή εάν εϊχε λό
γους νά φοβήται μή φωραθή ψευδομένη, όχι μόνον 
δέν τά; έκρυπτε διόλου, άλλά καί έκαυχάτο* καί 
τόσον ήσαν οί άνθρωποι πεπεισμένοι περί τή; κρυ- 
φία; έπιρροής της, ώστε έζήτουν καί τήν φιλίαν καί 
τήν προστασίαν της.

Τήν εποχήν έκείνην μετέβη είς Βαρ-συρ-ώβ. Ε
πειδή τήν εϊχον γνωρίσει άλλοτε έκεϊ πτωχήν, καί 
τών πτωχών τά μέσα μεταχειριζομένην πρό; πορι- 
σμόν άρτου, έξεπλήχθησαν άπό τήν σημερινήν πολυ
τέλειαν της. Είχε πλουσιώτατον κόσμημα έξ άδα- 
μάντων,—παρατηρητέον δτι τούτο συνέβη έννέα μή
να; πρό τής αγοράς τοΰ περιδέραιου, — έσθήτας κεν
τημένα; τοΰ Αυών, καί τά αργυρά της σκεύη ήσαν 
πάμπολλα καί έξαισία; κατασκευή;. ’Επλήρωσε τά 
χρέη της, ένθυμήθη καί τού; δανειστά; της έκείνους 
οίτινες εϊχον λησμονήσει τά δάνειά των, καί έκαμε 
μυρίας εύεργεσία;· ώστε ή μήτηρ τοΰ Κ. Βενιώ, 
ήτις εϊχεν έκτοτε συλλάβει άρίστην ιδέαν περί αυ
τής, δέν ήθέλησε πώποτε νά πιστεύση δτι ητον έ
νοχος.

Πόθεν άρα ό τόσο; αιφνίδιο; πλούτο;·, Όσοι ήσαν 
μεμυημένοι εί; τό μυστήριον τών μετά τοΰ Ροάν σχέ
σεών της, έσκανδαλίσθησαν χωρίς ν άπορησωσιν ώς 
οί άλλοι’ ό Καρδινάλης ήτον ύπίρπλουτο;· άπό μό
νον τά μοναστήριον τοΰ Σαιντουααστ έλάμβανε 
300,000 φρ. κατ’ έτος· τά έν Κουβραί υποστατι
κά του τόν έδιδον 30,000 φρ· είς δε τήν Αλζάς εί
χε λαμπροτάτην οικίαν. Αλλ ητο μάλλον άσωτο; 
ή πλούσιος, καί τά χρέη του ανέβαιναν τότε μέχρι 
δύω έκατομμυρίων διό καί άπέδιδον τήν κατάστα- 
σιν τή; Κυρία; Δελαμώτ είς τήν έπί τοΰ Καρδινάλη 
έπιρριήν της, ούτινος ή μεγαλοδωρία, ή αδιαφορία 
καί τό φιλήδονον ήσαν πασίγνωστα'..

Αλλ’ έκτός, τούτου έδύνατο νά έγκαταλείψη εί; 
τήν πτωχείαν γυναίκα συντρέί,κσχν τΑν οιλοδοξίαν
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και τόν έρωτά του ·, Βεβαίως όχι, άφού μάλιστα ή 
έπιτυχία έφαίνετο έπιστέφουσα τάς έπιθυμίας του· 
ποτέ του δέν ύπήρξε τοσούτον εύτυχής. Δέν έπρό- 
βλεπεν ό άθλιο; τήν φρικώδη καταστροφήν του !

Πρό πολλού οί άδαμαντοπώλαι τή; αύλής, Βέχ
μερ καί Βασσάνζ εϊχον εί; τό έργαστήριόν των έν 
περιδέραιου, δι’ ο έζήτουν έν καί ήμισυ έκατομμύ- 
ptov φράγκων, καί τό όποιον έπροσπάθουν διά παν
τός τρόπου νά πωλήσωσι. Πολλάκις ό Βέχμερ άνε- 
φέρθη περί τούτου είς τήν βασίλισσαν, άλλ’ έπί μα- 
ταίω.

Οτε τό 1778 ή Μαρία Αντουανετ έγέννησε τό 
πρώτόν της τέκνον, Λουδοβίκο; ό IT*, είσέβη μίαν 
ήμέραν είς τόν κοιτώνά της δλο; φαιδρό; καί μει- 
διών. αΕχω κάτι τι νά σέ δώσω,» εϊπεν ό βασιλεύς, 
καί ήνοιξε πλουσίαν τινα θήκην, έντός τή; όποία; 
ήτον τό περιδέραιου τοΰ Βέχμερ. Η βασίλισσα έρρι- 
ψεν έπ’ αύτού βλέμμα καταφρονήσεω;, καί τό άπε- 
ποιήθη μέ ήθο; έπιτετηδευμένον.

Εκτοτε εϊχον παρέλθει ικανά έτη. ό Βέχμερ έ- 
πρόβαλεν άλληλοδεαδόχως προτάσεις περί τοΰ πε
ριδέραιου του εί; δλου; τής Εύρώπης τούς ήγεμόνας. 
ότε τόν Οκτώβριον τού 1781 έτους ή βασίλισσα 
έγέννησε τόν διάδοχον, ό βασιλεύς, βλως περιχαρής 
διότι άπέκτησεν άρρεν, έπρόσφερεν έκ νέου εί; τήν 
σύζυγόν του τό περιδέραιου, άλλά τήν φοράν ταύτην, ή 
άπάρνησις τής Μαρίας Αντουανέτ εϊχέ τι άνεξήγητον 
καί άπροσδόκητον. « Μήπως θέλη,ς νά εύκολύνης ε ί; 
τόν Βέχμερ τά μέσα τού νά όδηγή είς τό Μελόδρα
μα νέας κατεστολισμένα; μέ άδάμαντας, καί έπιμέ - 
νεες νά πλήρωσή,ς τήν ανοησίαν του, συνενώσαντος 
είς εν περιδέραιου τού; πολυτίμους λίθους, τού; ο
ποίους έπρεπε ν’ άφήσγ, νά κυκλοφορώσιν είς τό έμ- 
πόριον ; » ’Εφαίνετο δε τοσούτον ώργισμένη ότ’ έ- 
πρόφερε τάς λέξεις αύτάς, ώστε ή νοσοκόμο; της, 
ψηλαφίσασα τόν σφυγμόν της καί ίδοΰσα ότι ήτον ε
ρεθισμένος, παρεκάλεσε τόν βασιλέα νά μήν έξακο- 
λουθήσ-η. 0 Λουδοβίκος άπεσύρθη τεταραγμένο;. Τί 
έσήμαινεν ό παράδοξος, ό προσβλητικός μάλιστα 
έκεΐνος θυμός ;

Προήρχετο τάχα άπό ζωηράν τενα καί κρυφίανέ- 
πιθυμίαν, τήν οποίαν κατηναγκάζετο νά μή έκπλη- 
ρώσνι, έξ αιτίας τή; ένδειας τού δημοσίου ταμείου, 
καί τής κοινής γνώμης παρωργισμένη; κατά τών 
άσωτειών τή; Αύλής ς

0 Βέχμερ έν τοσούτω δέν άπηλπίσθη. Περί τά 
τέλη Δεκεμβρίου τοΰ 1784, άκούσας φημιζομένην 
τήν έπιρροήν τής Κ. Δελαμώτ έπί τής βασιλίσσης, 
έπρόστρεξεν είς τήν μεσολάβησιν της, προτεινα; είς 
αύτήν πλ,ουσιώτατα δώρα, έάν έφερεν είς πέοα; τήν 
υπόθεσιν άλλ ή Κ. Δελαμώτ άπέρόιψε τήν πρότα- 
σιν. ’Εν τώ μεταξύ τούτω ό Κ. Σούζα παρηγγέλθη 
ν’ άγοράση διά τήν βασίλισσαν τή; Πορτογαλλία; τό 
περιδέραιου, ό Καρδινάλης Ροάν ήτο τότε είς Σα- 
βέρν έπέστρεψε δέ είς Παρισίους τήν 5 ίαννουα- 
ρίου 1785.

Τήν 24 τοΰ μηνός τούτου, ή Κ. Δελαμώτ, ήτις, 
κατά τήν πρώτην μετά τών άδαμαντοπώλων συ- 
νέντευξίν της, έδειξεν ότι δέν εύχαριστεΐται νά α
ναμιγνύεται είς τοιαύτας ύποθέσει;, άπήλθεν εί; συ- 
νάντησίν των, καί τούς είδοποίησεν οτι ό 
λης εϊχε διαταγήν ν’ άγοράσνι τό περιδέραιου διά

τήν Μαρίαν Αντουανέτ, άλλ’ ότι έπρεπε νά τηρήσω- 
σιν άκραν περί τούτου μυστικότητα.

Καί τωόντι μετά τινα; ήμέρα; ό καρδινάλης 
έπεσκέφθη τού; άδαμαντοπώλας, καί ένώ παρετήρει 
διάφορα κοσμήματα, παρουσιάσθη εί; τάς όψεις του 
καί τό περιδέραιου. Είπών δέ ούτο; ότι σκοπός κύ
ριο; τής έπισκέψεώς του είναι τό νά μάθη τήν τε- 
λευταίαν τιμήν τοΰ περιδέραιου, έμαθεν ότι αυ
τή ητον ένός εκατομμυρίου καί έξακοσίων χι
λιάδων φράγκων· ότι άφού ή Μαρία’Αντουανέτ ά- 
πεποιήθη πολλάκις νά τό άγοράσνι, άπεφάσισαν καί 
έστειλαν τόσχέδιόντου εί; τήν ήγεμονίδα τών 
Αστουριών. 0 καρδινάλης άπεκρίθη ότι έπροτίθετο 

ν άγοράση τά κόσμημα, όχι δι’ έαυτόν, άλλά δι’ 
άλλον τινα τόν όποιον δεν εϊχε τήν άδειαν νά όνο- 
μασγ, καί ότι, έάν καί είς τό έξή; δέν τόν έδίδετο 
αύτή ή άδεια, αί διαπραγματεύσεις θά έγίνοντο 
επ ονόματί του· έπρόσθεσε δ’ έπί τέλους ότι, κατά 
τάς οδηγίας του, δέν έδύνατο νά πραγματευθή τήν 
υπόθεσιν αύτήν ειμή μέ μόνον τόν Βέχμερ, δστις 
ητον ό άδαμαντοπώλης μεθ’ ού μόνου συνηκούετο ή 
βασίλισσα. Επειδή δέ ό Βέχμερ έκαμε τήν παρατή- 
ρησιν ότι ητον αδύνατον είς αύτόν νά πραγματευθή 
υπόθεσιν τόσον σημαντικήν άνευ τοΰ συντρόφου του, 
ό καρδινάλης άπεκρίθη ότι τότε ήτον αναγκασμένο; 
νά ζητήσν) νέα; όδηγίας.

ίδού τί διέτρεξε κατά τήν μεταξύ τοΰ Καρδινά- 
λη καί τών δύω άδαμαντοπώλων πρώτην συνέντευ- 
ξιν, όπως εξάγεται άπό τό υπόμνημα τό όποιον ύπέ- 
οαλον ούτοι μετά ταύτα είς τήν βασίλισσαν.

Δυω ήμέρα; μετά τήν έπίσκεψιν, οί άδαμαντο- 
πώλαι έλαβον έπιστόλιον γεγραμμένον τή ιδία χεερί 
τοΰ καρδινάλη, δι’ ού έπροσκαλοΰντο νά μεταβώσίν 
είς τήν οικίαν του φέροντες μεθ’ έαυτών τό jtspl ού 
ό Λόγος πραγγια. 0 καρδινάλη; εκαμεν είς αύτούς 
την ήμεραν εκείνην τάς προτάσεις του τάς όποιας καί 
εδεχθησαν κατ’αύτάς, τό περιδέραιου ήγοοάζετο εν 
έκατομμύριον καί έξακοσίας χιλιάδας φράγκων, τά 
όποια εμελλε νά πληρωθώσιν καθ’ έξαμηνίας. Τήν 1 
Φεορουαρίου, ό καρδινάλη; έπροσκάλεσεν έκ νέου 
δι έπιστολή; του τού; άδαμαντοπώλας. Ούτοι δε 
άπελθοντες είς τήν οικίαν του μετά τοΰ περιδέραιου, 
έμαθον άπορρήτω; ό,τι έγνώριζον ήδη διά τή; Κ. 
Δελαμώτ, δηλαδή, ότι ή βασίλισσα αύτή ήγόραζε 
τό περιδέραιου. Επειτα, δεικνύων τά; προτάσεις τάς 
οποίας εϊχον ήδη δεχθή, προσείλκυσε τήν προσοχήν 
των είς τά; έφεξής λέξεις σημειωμένα; είς τό περι
θωρίου. Εγχρίπται·, Μ·ιρία ArTovarit τής Γα.1· 
.ΙΙαζ. Οταν ή Κ. Δελαμ.ώτ τούς εϊχε συστήσει άκραν 
έχεμυθειαν, αύτοί έξέφρασαν φόβους περί τή; πλη- 
ρωμ·^ς. ίδού διατί έκρίθη άναγκαϊον νά ζητηθή ή 
εγκρισι; καί ή υπογραφή τή; βασιλίσσης.

Αλλά κατά τήν αύτήν έποχήν τή; διαπραγμα- 
τεύσεως, ιδού τί έγίνετο εί; τ’ άνάκτορα. Η βασί
λισσα ένησχολεΐτο είς τά τοΰ καλλωπισμού της. Η 
ρίπτρεά της Κ. Βερτέν έμβάσα διηγήθη ότι τό πε
ρίφημου περιοέραιον πωλείται τέλος πάντων· ότι τό 
αγοράζει δ Κ. Σούζα, καί τί άγοράζει διά τήν βα
σίλισσαν τής Πορτογαλλία;. «Α! χαίρω κατά πολ
λά, εφωναζεν εύθύ; ή Μαρία ’Αντουανέτ, μετ’ ολίγον 
θά μηνύσω τόν Βέχμερ, καί θά ευχαριστήσω τόν 
Κ. Σούζα διότι μ’ έσωσεν άπό αύτό τό κατηραμένον
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περιδέραιον. » Ta λόγια αύτά ήσαν άναμφιβόλως 
ειρωνική έκφρασις αισθήματος φθονερού' διότι, άμα 
ήλθεν ό Κ. Βέχμερ, ήρπασε τό βιβλίον καί προσποιη
τό δτι άνεγίνωσκεν· τοιαύτην συνήθειαν είχεν οσά
κις ήθελε νά φανεριόση τήν δυσαρέσκειάν της. Εκι- 
νήθη άραγε είς τούτο άπό ανεξήγηταν τινα αιτίαν, 
είτε άπό γυνακυίαν ζηλοτυπίαν καί ενδόμυχον πεί
σμα, διότι ξένη ήγεμονίς ήγόρασε τό κόσμημα τό 
όποιον, ώς έκ τών προσφορών, καί τών πολλών άπό 
τόπον είς τόπον μεταβάσεων τοϋ Βέχμερ ειχεν απο
κτήσει ευρωπαϊκήν σχεδόν ΰπόληψιν, καί διακωδω- 
νισθή μεταξύ τών βασιλισσών καί τών γυναικών ;
’Αφήσασα τέλος πάντων τό βιβλίον καί ρίψασα 
βλέμμα αύστηρόν έπί τόν Βέχμερ· «χαίρω, είπε, 
Κύριε, διότι έπώλησεςτό περιδέραιον σου.—Τοπερί- 
δέραϊόν μου, κυρία! —Καί το περιδέραιό·/ σου τόόποΐον 
ό Κ. Σούζα στελλει εις τήν Λισβώναν.» Καί επειδή 
ό Βέχμερ τό ήρνήθη, ή βασίλισσα έρριψεν έπί τή; 
κυρίας Βερτέν κεραυνοβόλον βλέμμα, ώς διά νά τήν 
επίπληξη διότι τήν έπροξένησεν άτόπως τόσην άνη- 

( ορχίαν. Τήν ημέραν εκείνην, έμελλε πριν ύπάγη είς 
τήν εκκλησίαν, νά ύποδεχΟή πολλάς κυρίας καί 
τούς πρέσβεις. Αμα εΐδε τόν Κ. Σούζα τόν έπλη- 
σίασε μέ ταχύτητα, εναντίον τής παραδεδεγμένης 
τάξεως, καί τόν είπε με πολλήν ζωηρότητά· «Σάς 
ειδοποιώ, Κ. Σούζα, οτι δέν θα λάβετε τό περιδέ
ραιου· δέν θά τό λάβετε· έπωλήθη. » Καί επειδή ό 
Κ· Σούζα έφαίνετο έκστατικός· » όέν θά τό λάβε
τε, κύριε, έπανέλαβε θριαμβευτικώς· μέ κακοφαίνε
ται, ■ καί ε’πανήλθεν είς τήν θέσιν της.

JEv τοσούτω τό περιδέραιου ήτονείς τάς χεΐραςτού 
Καρδινάλη, καί έπρόκειτο μόνον πώς νά δοθή είς 
τήν βασίλισσαν. Είτε τόν έδέχετο, είτε όχι, τό βέ
βαιον είναι ότι αί συνεντεύξεις των ήσαν σπανιώ- 
ταται. Τήν 1 Φεβρουάριου 1785 ό Καρδινάλης 
μετέβη είς Βερσαλίαν· ήτον μεταμφιεσμένος, καί 
Σράϊβέρ ό ύπηρέτης του τόν έσυντρόφευε φέοων θήκην 
μέ τό πολύτιμον κόσμημα. Αμα έφθασε τό έσπέρας 
έτρεξεν είς. τήν οικίαν τής Κ. Δελαμώτ, καί λαβών, 
όταν έπλησίασεν είς τήν θύ.αν της, άπό τάς χεΐρας 
τοϋ υπηρέτου τήν θήκην τόν έδιωξε, καί άνέβη. 
Μετ’ολίγον, έδόθη είδησις οτι άνθρωπός τις στελ- 
λόμενος άπό τήν βασίλισσαν επιθυμεί νά ίδή τήν 
οικοδέσποιναν καί ευθύς ό Καρδινάλης άπεσύρθη 
όπισθεν τής κλίνης, ό ξένος ένεχείρισεν είς τήν κυ
ρίαν έπιστόλιον, τό οποίον διεβί ,ασεν ή Κ. Δελα- 
μώτ είς τόν κρυφθεντα, έν φ περιείχετο ή δια
ταγή τής αποστολής τής θήκης· ή θήκη λοιπόν ένε- 
χειρίσθη είς τόν άπεσταύ μένον. Ούτος δέ ήτον είς 
τών υπηρετών τής βασιλίσσης, ονομαζόμενος Αεσ- 
κλώ, καί πρέπει νά τόν έγνώριζεν ό Καρδινάλης, 
διότι έδωκεν είς αύτόν ά»ευ δισταγμού, άνευ πλη
ροφορίας. ά·ευ αποδεικτικού μίαν θήκην ήτις περιεϊ- 
χεν έν έκατομμύριον καί έξακοσίας χιλιάδας φράγκων.

Ητον επόμενον άφού ή Μαρία Αντουανέτ έλαβε τό 
περιδέραιου, ότι έπρεπε νά είδοποιήσρ τον μεσίτην· 
διό καί έμήνυσεν είς αύτόν διά τής Κ. Δελαμώτ ότι 
τήν επιούσαν ή βασίλισσα έμελλε νά τόν φανέρωση) είς 
ώρισμένον τινά τόπον τήν παραλαβήν διά σημείου 
τινός, τό όποιον και έγεινε.

Τρεις ήμέραι δέν είχον παρέλθει μετά τήν εγχεί- 
ρισιν τού περιδέραιου, καί ό Κ. Ροάν i€ixat τού;

άδαμαντοπώλας νά ΰπάγωσι νά εύχαριστήσωσι τήν 
βασίλισσαν, τόσον ήτο βέβαιος περί τής συγκαταθέ
σεις της ! Αλλά τό χρέος τούτο είχον ήδη εκπλη
ρώσει προηγουμένως, χωρίς νά τό φανερώσωσιν είς 
τόν Καρδινάλην, διότι έφοβοϋντο μή δυσαρεστηθή, 
υποπτευόμενος ότι δέν έπίστευσαν τούς λόγους του· 
παρατηρητε'ον δέ ότι ό Κ. Βέχμερ ήτον είς τ’ ανά
κτορα τήν ημέραν τής μετά τοϋ Κ. Σούζα συνομι
λίας τής βασιλίσσης. Καί τωόντι ό Βέχμερ θά ήτον 
όλως διόλου άνόητος, εάν, ένώ είχε τήν ευκολίαν νά 
βλέπη τήν Μαρίαν Αντουανέτ, δέν τήν ήρώτα περί 
τής άγοράς καί τής παρχλήψ:ως τού περιδέραιου- 
διότι, καίάιλύυς λόγου; υποψίας εάν δέν είχε, μό
νη ή t<h'a τού ότι τήν διαπραγμάτευσή ένός κοσμή
ματος άνέλαβεν ιεράρχης, ήρκει νά τόν καταστήση 
προσεκτικό τερον.

Ιδού έως πού είχε φθάσει ή ύπόθεσις όταν, περί 
τά τέλη τοϋ Ιουνίου, ό Καρδινάλης έι'ήνυσεν είς τούς 
άδαμαντοπώλας, οτι,’ καθά διελάμβανεν επιστολή 
εγχειρισθεΐσα πρός αύτόν διά τής Κ. Δελαμώτ, ή 
βασίλισσα έθεώρει ύπερβολικήν τήν τιμήν τοϋ πεοι- 
δερχίου, καί άπήτει νά γείν·/) έλάττωσις διακοσίων 
χιλιάδων φράγκων, διότι άλλως θά τό έπέστρεφεν 
απερίγραπτος ύπήρξεν ή λύπη καί ή έκστασις τών 
πωλητών καί όμως έβιάσθ/.σαν νά ένδώσωσι. Τότε 
ό Καρδινάλης διά ν’ άπαλλαχθή, ώς φαίνεται, τής 
εύθύνης, τούς ύπηγόρευσε τήν έπομένην πρός τήν βα
σίλισσαν έπιστολήν των.

«Κυρία! είμεθα είς τό άκρου εύτυχεΐς άναλογιζό- 
μενοι ότι αί τελευταίαι προτάσεις τάς όποίας παρε- 
δέχθημεν μέ ζήλον καί σέβας, είναι νέα άπόδειξις 
τής υποταγής μας καί τής άφοσιιύσεώς μας είς τά; 
διαταγάς τής Τ. Μ. Μεγίστη έπίσης etvat ή εύχα- 
ρίστησίς μας, διότι τά λαμπρότερου κόσμημα τής 
ύφηλίου θέλει στολίσει τήν μεγαλητέραν καί τήν ά- 
γαθωτέραν τών βασιλισσών. »

Η έπιστολή αύτή, ύπό χρονολογίαν 12 Ιουλίου 
1784, παρουσιάσθη άπό τόν Βέχμερ είς τήν βασί
λισσαν, ένώ έμβαινεν εις τήν βιβλιοθήκην της. II 
Κ. Καμπάν ήτυν παρούσα. Η βασίλισσα άνέγνωσε 
μεγαλοφώνως αύτήν, καί άντί νά φανή εκστατική, 
άντί νά φρυντίση νά άνακαλΰψη τό μυστήριον, έ
πλησίασεν είς έν κηρίου αναμμένου, καί έκαψεν άτα- 
ράχως τήν έπισ-.ολήν είπούσα· «δέν είναι αναγκαίου 
νά τήν φυλάξω.»

Αλλ’ ή φρικτή προθεσμία ήγγιζεν, καθ’ ήν οί πω
ληταί έμελλον νά παρουσιασθώσιν είς τήν βασίλισ
σαν διά τήν πληρωμήν ! Εάν ή Κ. Δελαμώτ ήτον 
ένοχος, έπρεπε βεβαίως νά τρέμη, καί νά αναχώρη
ση είς ξένην γήν. Αλλ’ αύτή έζη είς τούς Ηαρισίους 
όλως ήσυχος, δίδουσα συναναστροφάς, σκοπεύουσα 
ν’ άγοράση νέα κτήματα είς Βαρ συρ-ώβ, καυχωμένη, 
υπέρ ποτέ διά τάς μετά τής βασιλίσσης σχέσεις 
της, καί μεγίστην έχουσα οικειότητα μετά τοϋ Καρ- 
δινάλη.

Αλλά καί ούτος ήτον έπίσης ήσυχος. Μίαν ημέραν 
είπεν είς τόν Κ. Σενζεμς ότι e/'ptr citei είς τάς χεΐ- 
ρας τής Μαρίας ’Αντουανέτ έπτακοσίας χιλιάδας 
φράγκων, τά όποια ετοίμασε διά τήν πρώτην δοσιν· 
άλλοτε ό Βασσάνζ έρωτήτχς αύτόν έάν συνεννοήθη 
άπ’ ίύάίί'ας μέ τήν βασίλισσαν, άπεκρίθη, «ναί» χω
ρίς διόλου νά διστάξη.

Οί πωληταί δέν είχον άρα τόν ελάχιστου φόβον, 
όταν, κατά τήν λήξιν τής προθεσμία;, ό Κ. Ροάν 
προσκαλέσας αύτούς τούς είπεν, ότι, ή Βασίλισσα 
δέν εΰκολύνετο τότε νά τούς πληρώση· ότι σκοπόν 
είχε νά έξοφλήση τό χρέος της τόν Οκτώβριον, καί, 
ότι έν τοσούτω έπρόσφερεν είς αύτούς τριάκοντα 
χιλιάδας φράγκων έπί λόγω τόκου. Οι άθλιοι αόα- 
μαντοπώλαι κατεταράχθησαν, παρεπονέθησαν, καί 
τήν φοράν ταύτην άκόμη, διά ν’ άπαλλαχθή ό καρ- 
δινάλης τής ευθύ νης, άπήτησε νά γραφθή είς τό α
ποδεικτικόν τής βασιλίσσης τό όνομα.

Εξ άλλου μέρους ή Κ. Καμπάν έρωτήσασα μίαν 
ημέραν περί σάς άρχάς Αύγοόστου τόν Βέχμερ, διά 
τίνος μέσου έλαβε τάς διαταγάς τής Μαρίας Αντουα
νέτ, « δι’ έγγραφων υπογεγραμμένων ίδια χειρί αύ
τή;, άπεκρίθη- τά όποια ά^αγκαζομαι άπό τίνος νά 
δεικνύω είς τούς δανειστάς μου, διά νά τούς καθη
συχάζω.— Δέν έλαβες λοιπόν ποτέ τίποτε ·,— Μά
λιστα, τριάκοντα χιλιάδας φράγκων είς χαρτονο
μίσματα, τά όποια μ’ έστειλεν ή μεγαλειότης της 
διά τού Καρδινάλη, όστις, έσο βέβαια, βλέπει κατ’ 
ιδίαν τήν βασίλισσαν διότι, όταν μ’ έδωκεν αύτήν 
τήν ποσότητα, μ.’ έβεβαίωσεν ότι τήν έλαβεν έπι 
παρουσία του άπό έν χαρτοφυλακίου τοποθετημένου 
εντός ιού εκ Σεβρικής πορσελαίνης γραφείου της, τό 
όποιον εύρίσκεται είς τόν κοιτώνα της. »

Ουτω λοιπόν ό καρδινάλης έλεγεν είς τόν Σαιν- 
ζέμς, είς τάν Βασάνζ, είς τάν Βέχμερ, οτι έλάμβα- 
νε συνεντεύξεις μέ τήν βασίλισσαν. Καί σημειωτέου 
ότι δέν πρέπει νά έψεύδετο, διότι εκείνοι πρός οΰ; 
άπετείνετο, είχον όλους τούς τρόπους νά έξιχνιά- 
σωσι τήν αλήθειαν, καί μέγα συμφέρον νά μή τά 
παραμελήσωσιν.

Ανελπίστως ομω; άπειλητικαΐ τινες φήμαι δεα- 
σπαρεΐσαι, έφθασαν είς "ού καρδινάλη τας άκοάς. 
Ο βαρών Βρετέλ, εχθρός του θανάσιμος, μαθών τήν 
διαπραγμάτευσιν, είδε τήν βασίλισσαν καί τήν εί
πεν άποτόμως οτι ένοχοποιήθη τό όνομά της δι’ εγ
κληματικής καταχρήσεως· αύτή δέ, καταπληχθεΐσα 
καί ταραχθεϊσα, έβεβαίωσεν ότι ήγνόει τά δεατρέ- 
ξαντα.

Εάν ό καρδινάλης ήτον πραγματικώς θύμα τή; 
ραδιουργίας τήν οποίαν άπέδωκαν είς τήν Κ. Δε
λαμώτ, θά ήνοιγε τότε τούς οφθαλμού; του. Καί 
όμως, άντί νά τρέξη μανιώδης εις τήν οικίαν της ώς 
άπατηθείς άπό αύτήν, άντί νά τήν έρωτήαη διατί 
έξύφανε τοιαύτην πλεκτάνην, άντί νά τήν έπεπλή
ξη, τήν μετέφερεν είς τήν οικίαν του, καί τήν έκρυ
ψε· φοβούμενος δέ μή συλληφθεΐσα άνακαλύψη τό 
μυστικόν τής άνταποκρισεως, τήν ε’βίαζε νά φύγη 
καί νά διαβή τόν Ρινον. Αλλ’ αύτή δέν ύπήκουσε· 
μετά τινας δέ ημέρας μετέβη μετά τού άνδρός 
της είς Βαρ-συρ-ώβ, μέ σκοπόν οχι νά μείνη έκεϊ 
ολίγον, αλλά νά διατρίψη πολύν καερόν. Δέν 
είχε Χαμμίαν ανησυχίαν, κανένα συλλογισμόν δυσά- 
ρεστον. Εφόρει άδάμαντας, έπροσκάλει είς τήν 
τράπεζαν της ξένους, έσύχναζεν είς τάς συνανα
στροφάς. Επισκεφθεΐσα τόν δούκα τοϋ Παντιέβρ 
διαμένοντα είς Σατωβιλέν, έπροσκλήθη είς τά 
γεϋμα.του, καί έλαβεν ύποδεξίωσιν κινήσασαν είς 
θαυμασμόν τούς ανθρώπους· διότι όταν άνεχώ- 
ρει άπό τήν οικίαν του, ό δούξ τήν προέπεμψε με^ρε

τής θΰρας τής δευτέρας αιθούσης, τό όποιον δέν έ- 
καμέ ποτέ ούτε διά τάς δούκησσας, άλλά μόνον διά 
τάς έξ αϊματο; ήγεμονί-ίας.

Επίσης καί όταν μετ’ολίγον επεσκέφθη ή Κ. Δε
λαμώτ τό Κλαιρβώ, ό ήγούμενος τήν ύπ-δέχθη με
τά μεγίστης φιλοφροσύνης, καί μέ πολλάς άποδεί- 
ξεις σε ασμού. Μίαν ημέραν ένφ συνεγεύετο μετ’ 
αύτοϋ καί μετά τού Κ. Βενιώ, παρουσιάσθη-αϊφνι- 
δίως ό ίερεύς Μωρύ ερχόμενος έκ Παρισίων. « Τί 
νέα ·, τόν είπον.— Πώς δεν ήξεύρετε τίποτε ς ό καρ- 
δινάλης Λουί Ροάν έτέθη ύπό κράτςσιν. » όλοι 
έμεινον αμέσως κατάπληκτοι καί εκστατικοί, Η 
Κ. Δελαμώτ ώχριάσασα έγκατέλειψε τήν αίθουσαν 
παρακολουθούμενη άπό τον Κ. Βενιώ, καί άνεχώρη- 
σα» αμέσως άμφότεροι διά τήν Βαρ-συρ-ώβ.

Αλλ’ ό Κ. Βενιώ, γνωρίζων τάς μετά τού καρ- 
δινάλη σχέσεις τής Κ. Δελαμώτ, καί φοβούμενος 
μή διακίνόυνεόσ/), τήν έσυμβούλευσε νά φύγη, και 
ε’πρότεινε νά τήν εύκολύνη τά μέσα. Αύτή όμως ά- 
πεκρίθη μετά θυμού, δειξασα ότι λαμβάνει οίκτον 
διά μόνην τή* θόσιν τοϋ καρδινάλη, καί ότι δέν 
είχε κάμμί** ενοχήν είς τήν ύπόθεσιν ταύτην. ό δε 
σύζυγός της ΖΤο τόσω ήσυχος, ώστε, όταν έφθασεν 
ή Κ. Δελαμώτ, αύτός ελειπεν είς τό κυνήγιον όπου 
είχεν ΰπάνει ®”ό πρώια; !

0 ίερεύς Μωρύ είχε δίκαιον διότι 6 καρδινάλης 
Ροάν ήτον τωό*τι θπό κράτησιν. £1 σκηνή αυτή υ
πήρξε τραγική. Η 15 Αύγουστου τού 1785 έορτή 
τής κοιμήσεώς τής Θιοτόκου, ύπήρξεν ή προσδιορι- 
σθεϊσα ήμερα διά τήν ενέργειαν τής άόυσωπήτου 
έχθρας τού βαρών τού Βρετέλ. Οί βασιλείς έτοιμά- 
ζοντο νά ύπάγωσιν είς τήν εκκλησίαν, καί ό ιεράρ
χης τούς έπερίμενεν ένδεόυμενος τήν άρχιερατικήν 
στολήν του. Πυρευθύ» τόν πρασκαλούσιν είς τόν θά
λαμον τού βασιλέως. Εμβας εύρεθη ενώπιον Λουδο
βίκου τού ΙΣΤ’, τής Μαρίας Αντουανέτ, τοϋ σφραγι- 
δοφύλακος, καί τού βαρών Βρετελ. « Τί είναι, τόν 
είπεν αμέσως ό βασιλεύς, αύτά τό περιδέραιον τό 
όποιον έπρομήθευσες είς τήν βασίλισσαν ·, » Η α
προσδόκητος αύτή έρώτησις έκεραυνοβόλησε τόν δυ
στυχή καρδινάλην.

Τεταραγμένος, ε’μβρόντητος, κλονιζόμενος, είπε 
ψελλίζων ότι τόν ήπάτησαν. Καί χωρίς διόλου ν’. 
άποκριθή είς τήν βασίλισσαν ήτις ήρώτησεν αύτόν 
πώς ήτον δυνατόν, άπευθύνθη πρός τόν βασιλέα καί 
διεμαρτυρήθη περί τής άθωότητός του. Διηγούνται 
τινες μάλιστα, ότι άμα είδε τήν Μαρίαν Αντουανέτ 
άνοίξασαν τό στόμα της, έρριψεν επ’ αύτής βλέμμα 
περιφρονητικόν, βλέμμα άγανακτήσεως καί έπιπλή- 
ξεως. Λαβών τήν άδειαν άπό τόν βασιλέα νά με- 
ταβή είς άλλον θάλαμον διά νά γράψη τήν άπολο- 
γίαν^του, έμαθεν απερχόμενος ότι διετάχθη ή κρά
τησές του.

— · 0Βασιλεϋ ! είπε, δέν παρακούω είς τάς δια- 
ταγάς τής Μεγαλειότητος σας· άλλά νεύσατε νά 
διατάξετε νά μή μέ συλλάβωσι φέροντα τά άρχιερα- 
τΐίιά μου ενώπιον όλων τών αύλικών σας.

— Καί όμως πρέπει νά γίν/ι, » άπεκρίθη ό 
Λουδοβίκος. ,

Καί τφόντι, τήν στιγμήν καθ’ ήν ό Κ Ροάν έ- 
ξήρχετο άπό τόν βασιλικόν θάλαμον, ή,ίούσθη ή φω
νή αυτή· « συλλάβετε τόν καρδινάλην ! »
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Ο βαρών Βρετέλ, ανυπόμονος νά χορτάση τό μίσος 
του, έσφετερίσθη τό καθήκον τούτο τοΰ λοχαγού τής 
φρουράς. Νε'ος τις ύπολοχαγός διετάχθη νά συνο
δεύσω, τόν Καρδινάλην. Ενώ δέ διέβαινον άμφό· 
τεροι πλησίον τής έκκλησίας, ό Κ. Ροάν άπαντήσας 
τόν υπηρέτην του ώμίλησε πρός αύτόν λόγιά τινα 
γερμανιοτί, καί ζητήσας τό μελυβδοκόνδυλον τοΰ 
αξιωματικού, έγραψε ταχέως έπί τεμαχίου χάρτου 
όλίγας τινάς γραμμάς, τάς όποίας παρε'δωκεν εις τόν 
υπηρέτην. Ούτος δέ ϊππεύσας ετρεξε μέ τόσην βίαν 
είς Παρισίους, ώστε 6 ίππος εσχασεν άμα έφθασεν 
εις τήν οικίαν τού καρδιναλη. Η διά τού μολυ
βδοκονδύλου γραφθεΐσα διαταγή, ένεχειρίσθη είς τόν 
ιερέα Ζωρζελ, καί τό χαρτοφυλάκων τό περιε'χον τήν 
αλληλογραφίαν τού καρδινάλη έκρύβη. Αλλ’ ή κατ’ 
οίκον έρευνα μόλις έγει··ε μετά τέσσαρας ώρας. Βρα- 
δύτη; παράδοξος ! μήπως έφοβούντο νά μάθωσι 
πλειότερα άφ’ όσα ήθελον ; ό Κ. Ροάν μετεφερθο 
τό έσπε'ρας είς Βαστίλ.

Κατά τάς άρχάς τού συμβάντος τούτου
μόνον αίσθημα έπεκράτει καθ’ όλην τήν πόλιν ή 
έκπληξις· άλλ’ όταν έκοινοποιήθη άργότερον οτι ό 
βασιλεύς έπρότεινεν είς τόν κατηγορούμενον έν τών 
δύω, ή νά έξαιτήση τό βασιλικόν έλεος ή νά δικα- 
σθή, άπό τά συνε'δριον, καί οτι ούτος έπροτίμησε τήν 
δίκην, τό κοινόν αίσθημα διηρέθη, καί ή διαφορά 
τών συμφερόντων ε’φανερώθη είτε άπό τήν χαράν, 
είτε άπό τήν λύπην, είτε άπό τήν οργήν, και άπό 
μύρια άλλα σχόλια αντιφατικά καί ύπερβολικά.

Αλλά τό συνέδρων έθριάμβευεν! έβλεπε τε'λος 
πάντων τήν ε’κκλησίαν ταπεινουμένην ένώπιόν του, 
καί διά τού τρόμου τών αποφάσεων του έκράτει 
μετεώρους τάς πλέον αλαζόνας οικογένειας τού βα
σιλείου ! Επρόκειτο ν’ άποφασίση περί τής τιμής τού 
βασιλέως. Οί δέ εύγενεΐς, αίσθημα εχοντες αντίθε
τον, ήσαν πάντω, καταβεβλημμε'Ό'.. Ανεμέτρων με
τ’ άγανακτήσεως τό στάδιον τό όποιον διέτρεξαν οί 
πορφυροσχήμονες εκείνοι άνθρωποι τού δήμου, καί 
έφρύαττον κατά τής βασιλίσσης, διότι παοέδωκεν 
ενα συνάδελφόν των είς τού πλήθους τούς σαρκα
σμούς. Αλλά καί ό ανώτερος αύτός κλήρος ήτον τά 
μέγιστα ώργισμένος, ώ; έφάνη άπό τήν διαμαρτύ- 
ρησίν του τή; 18 Σεπτεμβρίου 1785. Ενώ οί άπλοι 
κληρικοί ύπήγοντο εί; ίδιάζουσαν δικαιοδοσίαν, πώς 
ή τάξις τών επισκόπων, τών οποίων τά δικαιώματα 
ήσαν καθιερωμένα άπό τόσα ιστορικά μνημεία, έ- 
στερεΐτο τού προνομίου τούτου ! Οί επίσκοποι δέν 
έδύναντο, δέν έπρεπε νά δικάζων-at είμή άπό έπι- 
σκόπους. ίδυύ ποΐαι ήσαν αί απαιτήσεις τής εκκλη
σιαστικής αριστοκρατίας· καί μολονότι ό Καρδι- 
νάλης διεμαρτυρήθη, πάλιν ό Πάπας τόν ήπείλησε 
μέ καθαίρεσιν, διότι δέν άπέκρυυσε κατά τρόπον επίση
μον, απόλυτον, τήν δικαιοδοσίαν τού συνεδρίου. Καί 
αύτοί προσέτι οί ένθερμοι τής μοναρχίας οπαδοί συνέλα 
βον φόβους τινάς. Πώς νά μή διεγερθή είς τάς καο- 
δίας των αόριστόν τι προαίσθημα τής 5 καί 6 τού 
’Οκτωβρίου ; Πώς νά μή ταραχθώσι διά μίαν δίκην 
ήτις θά είσήγεν είς τόν κοιτώνα τής βασιλίσσης τήν 
φαντασίαν τού λαού ·, Κατηγόρησαν λοιπόν Λουδο
βίκον τόν ις·'. καί τόν κατέκρινον ώς άνοήτως πρά- 
ξαντα. Αλλ’ αύτός ύπ(κυψεν είς νόμον ανεξάρτητον

άπό τούς υπολογισμού; τή; ανθρώπινης φρονήσεως, 
διότι ή έπανάστασις ήτον πλέον αναπόφευκτος.

έδύνατο όμως νά προλάβη τό σκάνδαλον τής 15 
Αΰγούστου. Διατί λοιπόν δέν τό έπρόλαβε ; Διατί 
ή βασίλισσα έξετέθη είς τόν κίνδυνον τού ν’ άπελπί- 
σή άνθρωπον οστις εΐχε πώς νά τήν βλάψη ; Η δια
γωγή αυτή εκπλήττει τωόντι κατά πρώτην όψιν· 
άλλ’ όταν έξετάσωμεν όλας τάς περιστάσεις, παύει 
ή απορία μας. 0 Κ. Βρετέλ ήτον έπί τής αστυνο
μίας, καί αύτός προετοίμασε τό σκάνδαλον τής 
συλλήψεως, διότι έτρεφε μίσος άκάθεκτον κατά τού 
Καρδινάλη διαδ-χθέντος αύτόν είς τήν πρεσβείαν 
τής Βιέννης. Εάν ή Μαρία ’Αντουανέτ είχεν όλιγωτέ- 
ραν ενοχήν είς τήν ύπόθεσιν τού περιδέραιου, δέν 
υπάρχει αμφιβολία ότι θά εμπόδιζε τήν καταδίωξιν. 
’Αλλ’ όσω πλέον ήτον ενοχοποιημένη, τόσω δυσχο- 
λώτερον ήτον ν’ αποσιώπηση τό ποάγμα, διότι θά
έδιδεν άφορμήν εις φρικτα; υποψίας, όσον δέ διά 
τήν απελπισίαν τού κατηγορουμένου, κάνεις δέν τήν 

| έφοβεΐτο, διότι είχε μέγα συμφέρον νά κρύψη τήν 
αλήθειαν μία μόνη λέζις άπό μέρους του περί τών 
μετά τής συζύγου τού βασιλέως μυστικών σχέσεών 
του ήτον ικανή νά φέρη τόν θάνατόν του. *Ας είπώ- 
μεν πρός τούτοις οτι εσχάτως ό Καρδινάλης έπανέ- 
λαβε σκανδαλωδέστερον τάς καυχήσεις του, τό όποιον 
μαθούσα ίσως ή βασίλισσα, ήσθάνθη άνανεούμενον 
τό παλαιόν μισός της.

Τήν 18 Αύγούστου 1785 ή Κ. Δελαμώτ συνε- 
λήφθη εί; Βαρ-συο-ώβ· άλλ’ είχεν ήδη καύσει τά 
έγγραφά της, μεταξύ τών δποίων ήσαν καί πολλαί 
τού Καρδινάλη έπιστολαί, πλήρεις τολμηρών καί 
ήδυπαθών εξηγήσεων, όπου αί όρμαί τής κενοδοξίας 
του συνεκρούοντο μέ τήν μανίαν τού έρωτός του. 
Συνέλαβον καί τόν Καλιόστρον καταμηνυθέντα άπό 
τήν Κ. Δελαμώτ ήτις τόν ΰπωπτεύετο ώς έπιβου· 
λευθεντα αυτήν παρά τώ Κ. Ρυάν, άλλ’ οστις τήν 
έκδικήθη διά συκοφαντίας, τήν όποιαν άδικος δίκη 
έόύνατο νά θεώρηση ώς δολοφονίαν. Παρατηρητέον 
δέ, οτι όταν ό Κ. Δελαμώτ παρεδόθη οίκοθεν είς 
τήν εξουσίαν, δέν ήθέλησαν νά τόν κρατήσωσι· διό
τι έγνώριζον ότι είχε χαρακτήρα άκλόνητον, καί 
έφοβούντο μή ύπερασπισθή τήν σύ,υγόν του έναντίον 
τών επιρροών εί; τάς όποίας ήσαν έτοιμοι νά τήν 
ύποβάλωτι.

Καί τωίντι, μόλις τήν έφυλάκισαν είς Βαστ'ιλ, 
καί ό Βαρών τού Βρετέλ τήν περιεκάλυψεν έντός συ
στήματος συμβουλών έπιβούλων, αϊτινες είχον τόν 
διπλούν σκοπόν, τού νά συσκιάσωσι τήν ένοχήν τής 
βασιλίσσης καί ν’ άφανίσωσι τόν Ροάν. Εμήνυσαν 
είς τήν' φυλακισμέ-ην διά τού έπιστάτου Σενών, 
ότι Οά τήν έθανάτωναν έάν ιϋνόμαζεν έν υποκείμε
νον .. . άπαραβίαστον, καί οτι μία καί μόνη ήτον 
ή σωτήρια τη;· νά ρίψη όλα έπάνω είς τόν Καρδινά- 
λην, ό όποιος δέν ήτον άλλως άξιος ελέους διότι 
αύτός τήν κατεμήνυσε. «Δέν βλέπεις, έπρόσθεσεν ό 
έπιστάτης, ότι αύτός ό ίδιος Ροάν δεν αναφέρει κά·Λ 
τό όνομα τής βασιλίσσης ; ή λοιπόν πρέπει νά τά 
άποδώσης όλα είς αύτόν, ή νά τόν άφήσης νά τά 
φορτώση εϊς έσέ. »

Διά τοιούτων μηχανευμάτων κάτωρθώθη τό νά 
ψευσθή ή Κ. Δελαμώτ κατά τού Καρδινάλη, ό ό
ποιος ήσθάνετο ότι θά ήφανίζετο έάν δέν έψεύδετο
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κατ’ εκείνης. Ιδού ή κλεΐς τής διαδικασίας· τό ζό
φος τό όποιον τήν έκάλυπτε δέν διεσκεδάσθη πώ- 
ποτε, διότι επρεπε νά προφερθή έν όνομα τό όποιον 
δέν έδύναντο ν’ άκούσωσι προφερόμενον οί δι- 
κασταί.

Αί καταδιώξεις ήρχισαν έν τοσούτω, καί έκ τών 
έξετάσεων έπρόκυψαν τρεις σπουδαιότατοι ανακα
λύψεις.

Νέα τις όνομαζομένη ’Ολίβα, συλληφθεΐσα είς 
Βρυσέλλας, ώμολόγησεν ότι, καθ’ ύπαγόρευσιν τής 
Κ. Δελαμώτ, είχε προσποιηθή είς τήν σκηνήν τού 
κήπου, τό πρόσωπον τής βασιλίσσης.

Αλλος τις, Ριτώ Βελέτ καλούμενος, έμαρτύρησεν 
ότε, κατά διαταγήν καί ύπό τάς όψεις τής Κ. Δελα
μώτ, έμιμήθη τήν υπογραφήν τής βασιλίσσης, καί 
έγραψεν εις τό περιθώριον τών προτάσεων τών πω- 
λήτών τάς λέξεις ταύτας «Εγκρίνεται. Μαρία ’Αν
τουανέτ τής Γαλλίας.»

Επί τέλους ό Ιρλανδός καπουκΐνος Μακδερμότ 
εΐπεν, ότε ή Κ. Δελαμώτ έπώλησεν είς τόν έν Λον
δίνου άδαμαντοπώλην Γραί δέκα χιλιάδων φράγ
κων πολυτίμους λίθους, τό όποιον ώμολόγησεν καί 
αύτός ό ίδιος άγοραστής όταν έξετάσθη άπό τόν 
πρέσβυν τής Γαλλίας.

Καί αί τρεις αύταί περιστάσεις έπεβάρυνον τήν 
θέσιν τής Κ. Δελαμώτ· άλλ’ ιδού πώς αύτη τάς 
έξήγησε, πρώτον μέν είς Βαστ'ιλ, δεύτερον δέ διά 
τών εγγράφων τά όποια έδημοσιεύθησαν μετά τήν 
δίκην.

Καί περί μέν τής σκηνής τού κήπου είπεν ότι, 
τωόντι ή ’Ολίβα έπροσποιήθη τής Μαρίας Αντουα
νέτ τό πρόσωπον, άλλά κατ’ έπιταγήν αύτής τής 
ιδίας· ότι ή βασίλισσα παρευρίσκετο είς τήν συνέν- 
τευξιν, κεκρυμμένη όπισθεν τίνος φραγμού· ότι αύ- 
τή ή ιδία διέταξε τήν σκηνήν, σκοπός τής όποίας 
ήτον τό νά δοκιμασθή ό βαθμός μέχρι; ού έσέβετο 
αύτήν ό Καρδινάλης.

« Πώς είναι δυνατόν νά πιστεύσετε, έπρόσθεσεν, 
ότι χωρίς τής συγκαταθέσεως τής Βασιλίσσης, θά 
έτόλμουν νά έξυφάνω μίαν πλεκτάνην τόσον εύκολον 
νά άνακαλυφθή, καί θά έδιάλεγα, διά νά πράξω 
έγκλημα καθοσιώσεως, τόν κήπον τής Βερσάλης 
έν καιρώ μεσονυκτίου, είς έποχήν οτε αί νυκ- 
τεριναί περιδιαβάσεις, συγκεχωρημέναι ύπέρ τό 
δέον τό 1778, ήσαν τότε άπηγορευμέναι, καί δ- 
τε τά βασιλικά οικήματα έπεριφρουρούντο μετά με
γίστης προσοχή; ; άλλ’έκτός τούτου, έάν έφεύρισκον 
έγώ τόν έρωτα τής Βασιλίσσης τόν όποιον έπίστευεν 
ή καρδία τοΰ Καρδινάλη, δέν ήτον μάλλον συμφέρον 
μου νά τόν άποκοιμήσω, άντί νά τόν φέρω εις δο- 
λίαν συνέντευξιν ήτις θά έξήπτε τάς ελπίδας του, 
καί θά τόν έκαμε ν’άνακαλύψη τήν ραδιουργίαν διά 
τοϋ θάρρους μέ τό όποιον θά έπλησίαζε τήν επιού
σαν τήν Βασίλισσαν διά νά τήν όμιλήση περί τοΰ 
έρωτός του; Διότι ή πρώτη συνέντευξις θά έπεζήτει 
καί δευτέραν, καί τρίτην, καί ή μετά τής ψευδούς 
βασιλίσσης συνέντευξις θά έπετάχυνε τήν ώραν τής 
έξηγήσεως μετά τής αληθούς, ώραν φριχτήν ότε μία 
μόνη συλλαβή ήρκει νά φανέρωση τό ψεύδος χαί νά 
μέ κρημνίση είς τήν άβυσσον.»

Περί δέ τών λέξεων « Εγκρίνεται· Μαρία Αντουα
νέτ τής Γαλλίας,» ή Κ. Δελαμώτ ώμολόγει έπισή-

μως ότι έγράφθησαν ύπό τοϋ Ρετώ Βελ-} χατά ρη
τήν όμως συναίνεσιν τής τε Βασιλίσσης»Λ τού Καρ- 
δινάλη, οϊτινες είχον μεταχειρισθή έ) συμφώνου 
τόν τρόπον τούτον ώς ώφέλιμον καί axivyvov· διό
τι ή υπογραφή "Μαρία Αντουανέτ τής Γαλίας» δέν 
ήτον κάνενός υπογραφή, καί έπομένως δ; έδύνατο 
νά χαρακτηρισθή ώς πλαστογραφία, ένώ έιέναντίας 
έχρησίμευεν εϊς τό νά καταπείση τόν Βέχμι νά δώ- 
ση τό περιδέραιον, χωρίς νά έκθέση τήν Βαίλισσαν 
ή καί τόν γραφέα. Πρός ύποστήριξιν δέ τώ λόγων 
της ή Κ. Δελαμώτ έπέφεεε τήν παρατήρη,σιί πόσον 
θά ήτον παράδοξον έάν παλαιός τις πρέσβις καί 
αύλικός ήγνόει πώς ύπεγράφετο ή βασίλισσό, τής 
όποίας, καθό πρώτος πνευματικός τής Αύλής, έλάμ
βανε συνεχώς έγγράφους διαταγάς. Ητον λοιπέν δυ
νατόν νά μή παρατήρηση τό « τής Γαλλίας,» ένώ ή 
ύπογράφουσα ήτον ήγεμον'ις » τής Αύστρίας;» Ανέ- 
γνωσε τάχα ταχέως καί άνευ προσοχής τό συμβό- 
λαιον; Αλλ’ή άνάγνωσις δέν έγεινεν άπαξ, άλλά 
καί δίς καί τρις καί πολλάκις, καί τό έγγραφον, 
ύπάρχον είς χείρας αύτοΰ, έπεδείχθη καί είς τόν τα
μίαν Σενζέμς.

Οσον δέ περί τών πολυτίμων λίθων τών 
θέντων είς Λονδΐνον άπό τόν σύζυγόν της, ή Κ. 
λαμώτ ώμολόγησεν ότι τούς έχάρισεν είς αύτήν ή 
Μαρία Αντουανέτ. Επειδή ή σύζυγος τού Λουδοβί
κου δέν έδύνατο νά φορέση όπως ήτον τό περιδέραιον, 
άφοΰ τό άπεποιήθη δίς όταν τό έπρόσφερε πρός αύ- 
τήν ό βασιλεύς, έστοχάσθη οτι ό μόνος τρόπος ήτον 
νά τό διαλύση καί νά συναρμώση έν άλλο διαφορε
τικού σχεδίου καί άγνώρεστον· τούτου δέ γενομέ· 
νου επερίσσευσαν άδάμαντες, τούς οποίους έχάρισι 
κατά φυσικόν λόγον είς τήν γινώσκουσαν τό μυθικόν.

Αί μαρτυρίαι αύταί τής Κ. Δελαμώτ δέν κατε- 
χωρίσθησαν, ώς εύκόλως δυνάμεθα νά τό συμπερά- 
νωμεν, είς τά πρακτικά. Εκοινολογήθησαν όμως 
καί έπιστεύθησαν, διότι άλλως δέν ήτον δυνατόν νά 
έξηγηθώσι τόσα αναμφισβήτητα περιστατικά, άτι- 
τα παρεδόθησαν είς τήν δημοσίαν συζήτησιν άπό τά 
ύπομνήματα τών δικηγόρων καί τά επίσημα έγγραφα.

Η κοινή γνώμη διηρέθη έπομένως.
Οί θιασώται τής Μαρίας Αντουανέτ κατηγόρησαν 

μετ’ άγανακτήσεως τήν Κ. Δελαμώτ διότι, συκο- 
φαντήσασα τήν βασίλισσαν της, κατεχράσθη πτ,ς 
εύπιστίας τοΰ καρδινάλη. Διϊσχυρίσθησαν ότι ή ? ός 
αύτήν λεγομένη εύνοια τής Αύλής ήτον ψευδής, *'ι 
αί δι’ αύτής δοθεΐσαι πρός τον Ροάν έπιστολαί ήσαν 
πλασταί, καί ότι ή αγορά τού περιδέραιου ήτον απλή' 
κλοπή σχεδιασθεΐσα πρό πολλού. Καί ουτω τήν 
άπεδείκνυον ώς άπατήσασαν τό πρώτον τόν καρδι- 
νάλην εις τόν κήπον,· ώς ένεργήσασαν τήν πλαστο
γραφίαν, ώς πωλήσασαν είς Αγγλίαν άδάμαντας 
διά τού άνδρός της, καί ώς μεταβάσαν άπό τήν 
έγνωσμένην της ένδειαν είς τήν πλουσιότητα.

Α'Χφερον έπίσης ότι ή Μαρία Αντουανέτ είχεν α
νέκαθεν κατά τοΰ πρίγγιπος Λουδοβίκου Ροάν μίσος, 
τό όποιον δέν έσυμβιβάζετό μέ σχέσεις μυστικάς 
καί οικείας, καί έπρόσθετον ότι τό περιδέραιον έκεΐ- 
νο, τοϋ όποίου τήν λαθραίαν αγοράν έτόλμουν ν 
άποδίδωσιν εϊς τήν βασίλισσαν τής Γ-'" (' 
ε’πρόσφερε δίς ε·’ 6 βασιλεύς
π'^ριήθη.
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νόν, δέν τήν έξοικείωσε τάχα μέ σκηνάς παρομοίας 
μέ τήν τοΰ κήπου ; Απεστρέφετο, λέγουσι, τόν Καρ- 
δινάλ’ην άλλά τό μίσος τοΰτο, γεννηθέν άπό ιδιαι
τέραν τινά καί εύεξήγητον περίστασιν, δέν έσβέσθη 
τάχα ένώπιον τοΰ έρωτός του καί τών περί τής 
μετάνοιας του διαβεβαιώσεων ·, Τωόντι είχεν άπο- 
ποιηθή δίς τό περιδέραιον, άλλ’ ή κατάστασις τοΰ 
ταμείου δέν τήν έσυγχώρει νά πράξη άλλως πως, 
καί δσοι γνωρίζουσε τήν γυναικεΐαν καρδίαν, δέν 
πρέπει νά θαυμάζωσιν έάν άργότερον έκυριεύθη άπό 
σφοδράν έπιθυμίαν τοΰ ν' άποκτήση τό κόσμημα, 
άμα έμαθεν ότε βασίλισσά της ξένη, κατωτέοα άπό 
αύτήν, έμελλε νά τό άγοράση.

Περί δέ τής Κ. Δελαμώτ, άρα ή πλουσιότης της, 
τήν οποίαν ώφειλεν είς τήν μεγαλοδωρίαν τοΰ καρ- 
δινάλη, καί έπεδείκνυεν έννέα μήνας πρό τής άγο- 
ράς τοΰ προκειμένου κοσμήματος, αί ύποψίαι τάς 
οποίας συνέλαβον οι πωληταί δταν τούς άνήγγειλε 
τούς σκοπούς τοΰ Ροάν, αί καυχήσεις της διά τάς 
μετά τής βασιλίσσης σχέσεις της, ή μεγίστη άτα- 
ραξία της μέχρι τής τελευταίας στιγμής, ή άπόλυ- 
τος άπάρνησις της τοΰ νά φύγη δταν τό έπρότεινον 
είς αύτήν, ή ήσυχία τήν οποίαν είχεν άδιακόπως, 
δέν ήρκουν ν’ άποδείξωσιν άνυπόστατον τήν κατηγο
ρίαν τής κλοπής ·,

Αξιοθρήνητος είναι ή έξουσία δταν τό μίσος τό 
όποιον ποοκαλεΐ αύτή καθ’ έαυτής, ένισχύεται άπό 
τήν άρχομένην παρακμήν της ! II δίκη τοΰ περιδέ
ραιου εξέθεσε τήν βασιλείαν είς τάς προσβολάς, δχε 
μόνον τών φυσικών έχθρών της, άλλά καί τών πο
λυαρίθμων έκείνων βασιλικών τούς όποιους παρώρ- 
γιζεν ή άνάμνησίς τίνος άποτυχίας ή ύβρεως. Είς 
μάτην περιέπλεξαν καί έσκότισαν τήν ύπόθεσιν, είς 
μάτην τήν παρέστησαν ώς γελοίαν περίστασιν αισχρο
κέρδειας, τά βλέμματα τοΰ κοινοΰ έμειναν προσηλω
μένα έπί τοΰ θρόνου καί τής Βερσάλλης. Αποχωοισθεΐ- 
σα άπό τήν διαδικασίανήβασιλικήμεγαλειότης,διε- 
σύρθη διά λιβέλλων αισχρών δπου άνεφαίνοντο τά 
πάθη άλλ’όχι καί τά ονόματα· δυσαρεστημένων 
αύλικών· τό σκάνδαλον ύπήρξε μέγα εις τε τήν Γαλ
λίαν καί τήν Ευρώπην άπασαν ! Η δίκη τοΰ περι
δέραιου ύπήρξεν εστία δπου συνεχωνεύθησαν αί μυ- 
ρίαι κατά τής βασιλίσσης τής Γαλλίας κατηγορίαι, 
καί άπειροι έσκίρτησαν άπό τήν χαράν των διά τήν 
άτιμίαν, ώς τήν ώνόμαζον, τοΰ βασιλέως ούτινος ή 
πτώσις προσήγγιζε.

Παρατηρητέον πρός τούτοις δτι τό ζήτημα, τε- 
θέν μεταξύ τής βασιλίσσης καί τής περιφανες-έρας 
οικογένειας τοΰ βασιλείου, κατήντα όλεθριώτατον 
όι’ έκείνην.

Γί’ άπαλλαχθή τής κατηγορίας ό πρίγγιψ τοΰ 
Ροάν ήτον πάντγ, αδύνατον.'ιδού διατί ό δικηγόρος 
του Ταργέτ, υπερασπιζόμενος αύτόν, έπροσπάθησε 
νά τόν άποδείξη θύμα τοιαότης εύπιστίας, όποιαν 
μόλις τις θά άπέδιδεν είς μικρόν παιδίον. Αλλά καί 
ή άπαλλαγή αύτή θ' άπέβαινεν άνωφελής, διότι έ
μενε νά έξηγηθώσι καί δσα είπεν ό καρδινάλης είς τόν 
Βέχμερ, τόν Βασσάνζ, τόν Σαινζέμς περί τών με
τά τής βασιλίσσης άμέσων σχέσεών του,καί τόπαρ’αύ- 
τοΰ προσφερθέν άσυλον είς τήν- Κ. Δελαμώτ δταν έ- 
κοινολογήθη τό σκάνδαλον, καί τέλος ή έφεξής 
σημείωσις ήτις,.γραφθεΐσα καθ' ύπαγόρεσίν του άπό

Αλλ’ είς <ί σκέψεις αύτάς οί αντίπαλοι άντέ- 

ταττον άλλ» πολλά πλέον ελλόγους.
Καί εν ρώτοις, ήρώτων, δέ είναι παράδοξον νά 

φαντασθή < ότι, άφοΰ έλαβεν ό καρδινάλης έρω- 
τικάς έπιάολάς, είτε άληθεϊς, είτε πλαστάς άδιά- 
φορον, άφς έδόθη είς αύτόν έντός τοΰ κήπου δείγμα 
αγάπης, προσφερθέν ώς ύπετίθετο άπό την βασί
λισσαν, φοΰ είς ενα λόγον ένόμιζεν έαυτόν άντερου— 
μενον, έν έφρόντισε νά καταστήση μεγαλητε'ραν 
τήν εύηχίαν του, νά βεβαιωθώ τούλάχιστον περί 
αύτής ; αύτός δστις ήτον καθ’ήμέραν είς τ’ άνάκτο
ρα, ό ότοϊος άπηντα τόσον συνεχώς τήν Μαρίαν Αν- 
τουανέΓ, δέν θά έκαμέ ποτέ κάνέν σημεϊον, δέν θά 
έπρόφφε καμμίαν λέξιν σχέσιν έχουσαν μέ τάς έπι- 
στολάς, μέ τά παρελθόντα άτινα κατεγοήτευον τήν 
καρδίαν του καί ένησχόλουν τόν νοϋν του ! Καί έ- 
χρειάζετο πλεώτερον άπό έν σημεϊον, άπό μίαν λέ
ξιν διά νά άνακαλυφθή ή άποδιδομένη είς τήν Κ. 
Δελαμώτ ραδιουργία ;

Μήν άμφιβάλλων περί τών επιστολών ό καρδι- 
νάλης θά έλάλησε βεβαίως τήν βασίλισσαν, καί θά 
^εκαμεν άναντιρρήτως· καί επειδή ή μυστική άλ- 

σ :φία έξηκολούθησεν ολόκληρον έτος, επεται 
ή Κ. Δελαμώτ δέν ε’ψεύδετο.

Αλλ’ έκτός τούτου, τί νά ύποθέσωμεν περί τής 
σιωπής τής βασιλίσσης, δταν τήν 12 Ιουλίου έλαβε 
τήν επιστολήν τών άδαμαντοπώλων, δι’ ής έλάλουν 
περί τοΰ περιδέραιου τοΰ πωληθέντος κατ’ επιταγήν 
της, περί νέων συμβιβασμών, περί ύπακοής είς τάς 
Κλήσεις της καί περί εύγνωμοσύνης ·, Εάν τωόντι 
ήγνόει δλα ταΰτα, δέν θά έμήνυεν άμέσως τόν Βέχ- 
(,ερ, μετά τοΰ δποίου έλάμβανε άπό πολλοΰ συνο- 
ιιλίας, διά νά τόν έρωτήση περί τοΰ παρατόλμου 
Γούτου αινίγματος ;

Αλλά καί άλλη τις περίστασις έπεβάρυνε τήν 
Μαρίαν Αντουανέτ, ή τής έκπτώσεως τών διακοσίων 
χιλιάδων φράγκων, τής προβληθείσης είς τούς άία- 
μαντοπώλας πρό τής πρώτης λήξεως, δι’ έπιστολής 
έγχειρισθείσης παρά τής συνήθους μεσητρίας. Εάν 
ήτον αληθές δτι ή Κ. Δελαμώτ ήπάτησε τόν καρδι- 
νάλην, καί δτι έσφετερίσθη τούς άδάμαντας, έπί 
τίνι σκοπώ θά έζήτει διά πλαστής έπιστολής έλάτ- 
τωσιν, ήτις έδύνατο νά προξενήση τήν άκύρωσιν τής 

(,’ίμιφωνίας, τήν άπόδοσιν τοΰ περιδέραιου, νά φέ- 
ργΐ είς φώς τόν δόλον καί νά τήν άφανίση κατά 

i κρι τος·, Η έπιστολή λοιπόν αύτή, τήν οποίαν ό καρ- 
δ'.νάλης έβεβαίωνεν δτι έλαβεν άπό μέρους τής βα
σιλίσσης, δέν πρέπει νά έπλάσθη άπό τήν Κ. Δε
λαμώτ, διότι άλλως καί άνεφέρετο «ίς τάς προλα- 
βούσας καί ήτον γεγραμμένη διά τής ιδίας χειρός !

Τοιαΰται ήσαν αί κατηγορίαι τών έχθρών τής 
Μαρίας Αντουανέτ, καί είς πάσαν άντίρρησιν έζήτουν 
άπάντησιν έξετάζοντες είτε τήν διαδικασίαν, είτε 
τόν χαρακτήρα καί τάς έξεις τής βασιλίσσης. Αναμ- 
φιβόλως, έλεγον, είναι δύσκολον νά πιστεύση τις 
δτι ή σύζυγος ένός ήγεμόνος τής Γαλλίας, έκρύφθη 
όπισθεν φραγμών καί περιέπλεξε τήν άξιοπρέπειάν 
της είς τοιαύτην σκηνήν· άλλά μήπως δέν έγνώρι- 

^σίΑ0? ολος δτι 6 βίος τής Μαρίας Αντουανέτ
°’ St' *'*ς τοιούτων ανοησιών, καί τό πρόσωπον 

:ϋ χονρεως r*'· Ηας, τό όποιον 
* -ά ςταρισ μικρόν ”'οια-

τόν υπηρέτην του, έπεσεν είς χεΐρας τοΰ βαρών Βρε
τέλ· · έστειλε νά μηνύση καί δευτέραν φοράν τόν 
Β. (Βέχμερ) . . . στοχάζομαι διά νά τόν όμιλήση 
έκ νέου δι’ δσα τόν είπε τήν πρώτην φοράν περί τοΰ 
προκειμένου σχεδίου ... Η κεφαλή του είναι άνω 
κάτω άφοΰ ή Α. (ή βασίλισσα) είπε’ « τί θέλουσιν 
αύτοί οί άνθρωποι ; μέ φαίνεται δτι έχασαν τά μυα
λά των·» φοβούμαι μή χάσω καί τά έδικά μου.»

0 Λουδοβίκος Ροάν είχε πνεύμα ζωηρόν καί καλ- 
λιεργημένον, ή διπλωματική του έμπειρία ύπήρξε 
σπανία, καί ή είς Βιένναν πρεσβεία του τόν είχε δο
ξάσει. Τοιοΰτος λοιπόν άνθρωπος νά γείνη τά παίγ- 
νιον μιας χυδαίας ραδιούργου, νά πιστεύση πολλούς 
μήνας κατά συνέχειαν δ,τι δέν έβλεπε, ν’ άκούη δ,τι 
δέν τόν έλεγον, νά νομίζη τό μίσος έρωτα, ν’ άπα- 
τάται τόσον καιρόν καί νά μή φροντίζη νά έξιχνιά- 
ση δ,τι είχε μέγα συμφέρον νά ήξεύρη, νά ύπάγη 
χωρίς διόλου νά δυσπιστήση είς πλαστήν συνέντευ- 
ξιν, νά έκλάβη άληθή τήν ψευδή βασίλισσαν, καί 
νά παραδώσν) είς ψευδή υπηρέτην τό περιδέραιου, ά- [ 
γορασθέν δυνάμει πλαστής υπογραφής ! . . . δλαι 
αύταί ήσαν περιστάσεις τάς οποίας δέν έπίστευε κατ’ 
ούδένα τρόπον τό δημόσιον.

Αλλ’ έάν ό Ροάν δέν ήπατήθη, πρέπει νά συνέβη 
εν τών δύω· ή δτι ήγόρασε τό περιδέραιου διά νά τό 
οίκειοποιηθγ, ή δτι τό ήγόρασεν έν όνόματι καί κατά 
ρητήν διαταγήν τής Μαρίας Αντουανέτ. Δίλημμα 
φρικτόν άλλ’ άναπόφευκτον.

Εκ τών εγγράφων τής δ ιαδικασίας καί έκ τής μαρ
τυρίας τών δύω άδαμαντοπώλων είχε προκύψει δτι 
ή έπιστολή τής 12 ίουλίου, δι’ής εύχαρίστουν τήν 
βασίλισσαν ώς συναινέσασαν τέλος πάντων είς τήν ά- 
γοράν τοΰ περιδέραιου, τήν είχε προκαλέσει καί υπα
γορεύσει αύτός ό ίδιος καρδινάλης· έπιχείρημα, έ
λεγον, άκαταμάχητον ύπέρ τής τιμιότητάς του καί 
άπόδειξις αναντίρρητος ότι ένήργησε κατά τής βα
σιλίσσης τήν θέλησιν.

Τό ζήτημα άρα είχε τεθή ούτω πως, ώστε ή ά- 
θώωσις τοΰ καρδινάλη, δέν έδύνατο πλέον νά θεω

ρηθώ ειμή ώς προσβολή κατά τής βασιλίσσης.
Εντεύθεν συνεκροτήθησαν δύω μερίδες· ή μία έ- 

σύγκειτο άπό Λουδοβίκον τόν 1ΣΤ', άπό τήν βασί
λισσαν, τόν πρώτον πρόεδρον, τούς δύω είσηγητάς, 
ενα δικαστήν καί τόν Κ. Βρετέλ- τής άλλης μέλη 
ήσαν ό καρδινάλης, ή οίκογ'ένεια Ροάν, οί έπίσκο-
ποι, μέγας άριθμός δικαστών, καί κρυφίως ό 'Κ- 
Βερζέν.

όποία άρα θά ήτον ή έκβασις ; τό όνομα τής Κ. 
Δελαμώτ δέν άνεφέρετο σχεδόν πλέον κατά τήν 
σκανδαλώδη αύτήν συζήτησιν. Η ύπόληψις τής βα
σιλίσσης, ίδού ή γενική προσπάθεια· τινές έσκέπτον- 
το καί περί τής βασιλείας.

Εν τοσούτω αί συμπαραβολαί είχον άρχίσει, καί 
ή Κ. Δελαμώτ άνέπτυξε τοιαύτην τόλμην καί γεν
ναιότητα, οποίας άποκρούει μέν ή γυναικεία σεμνό- 
της, άλλ αΐτινες άπεδείκνυον τήν βαθεΐαν πεποί- 
θησίν της δτι ούτε είχον λόγους, ούτε θ’ άπετόλ- 
μουν νά τήν καταδικάσωσιν· ό καρδινάλης έμεινεν 
εμβρόντητος δταν τήν είδεν, ό μάρτυς Δώθ έρυθρία- 

! σεν, ό Βιλέτ κατεπλήχθη, καί διά τής έκρήξεως 
τής άγανακτήσεώς της κατατρόμαξε τούς δικαστάς. 
Ακολουθούσα δμως πιστώς τό σύστημα τής ύπερα-
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σπίσεως τό όποιον τήν διέγραψαν έξ αρχής, ήγωνί- 
ζετο νά μή συμπεριλαμβάνω είς τάς άποκρίσεις της 
τό όνομα τής βασιλίσσης. Αλλ’ ό άγών ήτον μάταιος, 
διότι άνά πάσαν στιγμήν τό όνομα τοΰτο έπανήρ- 
χετο είς τά χείλη της, ότε, άναγκαζομένη νά έπι- 
νοήση μύθους πολλάκις παραλόγους, άπεπλανάτο, 
καί έπεριπλέκετο είς ψεύδη καί άντιφάσεις. Ενίοτε, 
δυσανασχετούσα διά τήν τόσην στενοχώριαν καί βια- 
ζομένη άπό τό δικαστήρ.ον, άφηνε φωνάς αί όποιαι 
έφόβιζον τούς δικαστάς. « Καλοσυλλογισθήτέ το ί 
έάν μέ παραβιάσετε, θά όμιλήσω ...» Μίαν ή
μέραν μάλιστα, δτ’ έπρόκειτο περί μιας πρός τόν 
καρδινάλην έπιστολής, είπε στενοχωρηθεΐσα ότι ή 
επιστολή αύτή έγράφθη άπό τήν Μαρίαν Αντουανέτ 
καί ή'ρχιζεν ούτω πως· « Σε στέλλω ...»

Εν τώ μεταξύ τούτω οί κατηγορούμενοι έξέδιδον 
άδιαλείπτως ύπομνήματα. 0 Καλώστρος έσφενδό-

| νισε τό έδικόν του άπό τάς φυλακάς τής Βαστίλ.
| Επερίγραφε τήν άνατροφήν του, τόν βίον του, τάς 
I περιηγήσεις του διά μυρίων παραδοξολογιών, τάς ο

ποίας έφεΰρεν άναμφιβόλως διά νά διατηρήσω τήν 
έπί τών πνευμάτων έξουσίαν του. Ελεγεν δτι κατέ- 
τριψε τήν παιδικήν του ηλικίαν είς Μεδίναν, όνο-

i μαζόμενος Αχαράτ, είς τά παλάτιον τοΰ Μουφτή 
Σαλαχήμ,

0 διδάσκαλός του ώνομάζετο Αλθώτας· ή γέν
νησές του ήτον αίνιγμα καί είς τόν ίδιον αύτόν, 
κτλ . , . Μετά ταΰτα ήρίθμει τά ύποκείμενα τά ό
ποια έγνώρισεν ιδίως είς διάφορα μέρη τής Εύρώ
πης· είς τήν Ισπανίαν, τόν δοΰκα τοΰ Αλβέρτ καί 
τόν υιόν του τόν δοΰκα τοΰ Βεσκάρδ, τόν κόμητα 
Πρελάτα, τόν δοΰκα Μεδίνα Τσέλη. Εις Πορτογαλ- 
λιαν, τόν κόμητα Σάν Βιτσέντο, είς Ολλάνδαν τόν 
δοΰκα τοΰ Βρουνσβήκ, είς Πετρούπολιν τόν πρίγγι- 
πα Ποτέμκην, τόν Κ. Ναρίνσκην, τόν στρατηγόν τών 
Κοζάκων, τόν στρατηγόν Μεδιτσΐνο· είς Πολωνίαν, 
τήν κομήτισσαν Κομτσέσκα, τήν Πριγγιπε'σαν Νασώ- 
είς ‘Ρώμην τόν ιππότην Ακουΐνο, είς Μελέτην τόν 
άρχηγόν τοΰ τάγματος. Εκαυχάτο πρός τούτοις είς 
τό ίδιον σύγγραμμά του, ότι είς άπειρα μέρη τής 
Εύρώπης διάφοροι τραπεζϊται εϊχον διαταγήν νά έ- 
παρκώσιν εις τάς άνάγκας του καί είς τάς μεγαλο
δωρίας του, καί ώνόμασε πολλούς οίτινες δέν τόν ά- 
νήρεσαν. Αφού δέ άπέδειξεν έαυτόν, μέ περιφρόνη
σήν άλλά καί μέ μετριοπάθειαν, συκοφαντηθέντα 
άπό τήν Κ. Δελαμώτ, καί μή έχοντα καμμίαν ενο
χήν είς τήν ύπόθεσιν τοΰ περιδέραιου, » έγραψα, εί
πε τελειόνων, δ,τι άρκεϊ είς τόν νόμον, δ,τι άρκεϊ 
είς παν άλλο αίσθημα έκτός τοΰ τής ματαίας πε
ριέργειας. Θά έπιμείνετε τάχα είς τό νά γνωρίσετε 
περιστατικώτερον τήν πατρίδα, τό όνομα, τά αίτια, 
τά μέσα ένός άγνώστου ·, Τί σάς μέλλει, Γάλλοι ς 
II πατρίς μου είναι διά σάς ό πρώτος τόπος τοΰ 
κράτους σας δπου ύπετάχθην είς τούς νόμους σας· τό 
όνορΑέ μ.$υ, εκείνο τά όποιον έτιμήθη έν τώ μέσω 
σας· τό αίτιόν μου, ό θεός· τά μέσα μου, τό μυθι
κόν μου. » (

Τό ύπόμνημα τοΰτο, όπου, πλησίον ευτελών τι- 
νων περιγραφών, άνεφαίνετό τις μεγαλοφροσύνη, ηύ- 
ξησε τόν άριθμόν τών έν Γαλλία φιλοσοφικών <ppa.r- 
^ιασόκων, τήν οποίαν άντεπροσώπευεν ό Καλιόςρος.
Εκ Βερολίνου, ό Μιραβώ τόν προσέβαλε διά τίνος ά-
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τοΰ συνεδρίου εί; δ άπεκειτο ή άπόφασις. Σύμβου
λοι άναφαλαντίαι έδελεάσθησαν άπά παρακλήσεις 
τών οποίων τά θέλγητρου μαντεύεται μέν άλλά δέν 
όμολογεϊται. Αί φιλόδοξοι ψυχαί έκλινον πρά; τά 
μέρος τής εύνοιας. Η άνυπομονησία τοΰ κοινού ήτον 
μεγίστη, ό είσαγγελεύ; έπέφερε τά συμπεράσμα- 
τά του.

Κατ’ αύτά ά Βιλέτ καί ό Δελαμώτ έπρεπε νά κα- 
ταδικασθώσιν εί; ισόβια δεσμά" ή Κ. Δελαμώτ εί; 
μαστίγωσιν, σήμανσιν καί παντοτεινήν φυλάκισιν 
έντάς τοΰ νοσοκομείου, ή ’Ολίβα ν’ άποβληθή άπά 
τήν Αύλήν, δ Κόμη; Καλιόστρο; ν’άπολυθή τή; κα
τηγορία; καί δ Καρδινάλη; νά ύποχρεωθή εί; τα
πεινήν έξομολόγησιν αΰθαδεία;, να έξωτθήάπάτήν 
παρουσίαν τοΰ βασιλέω; καί τή; βασιλίσσης, καί νά 
στερηθη τά άξιώματα καί τά; θέσει; του.

Η γνώμη τοΰ είσαγγελέω; ύπεστηρίχθη άπά δύω 
είσηγητά; καί τάν Κ. Δαμκούρτ, έγένετο δεκτή 
άπά δεκατέσσαρα; δικαστά;, καί κατεπολεμήθη 
θερμώ; εί; τά περί τοΰ Καρδινάλη μέρος τη; άπά 
έξ άλλου;. 0 Κ. Δορμεσών έγνωμοδότησεν οτι, χω
ρίς ν’ άπολυθή τή; κατηγορία; ό Καρδινάλη; ν’ ά
ποβληθή τή; Αύλή;.

Πυά τή; έκδόσεω; τή; άποφάσεω; οί έγκαλούμε- 
νοι έπρεπε νά υποβληθώ σι καί είς τελευταίαν έξέ- 
τασιν. 0 Βιλέτ έκάθησε πρώτο; εί; τά σκαμνίον 
τοΰ καταδίκου, δλο; εί; τά δάκρυα, καί δταν έλαβε 
τάν λόγον έβεβαίωσεν δτι ματανοεΐ. Μετ’ αύτήν 
είσήχθη ή Κ. Δελαμώτ. Επροχώρησεν ένδεδυμένη 
άπλτύστατα, μέ μαλλία χωρίς κόνιν καί μέ βήμα 
άνδρώδες* άλλ’άμα εΐδε τήν άποτρόπαιον έδραν, 
ήλλαξεν ή δψις τη; καί τά γόνατά της ήρχισαν 
νά κλονίζωνται. Ηλθε μ’ δλον τούτο εί; τάν έαυτόν 
τη; καί άπεκρίθη μέ θάρρο;· παρετηρήθη δέ δτι δ
ταν έξήλθεν εΐχε τά μειδίαμα είς τά χείλη’ άλ
λ’ ή στάσις τοΰ Καρδινάλη ύπήρξε πάντη διάφορος. 
Αν καί τά σκαμνίον δέν υπήρχε πλέον, ή οψις του 
ήτον κάτωχρος καί ή άπελπισία έφαίνετο έζωγραφι- 
σμένη είς τού; οφθαλμούς του. Εφόρει χιτώνα πο
δήρη έκ τών φερομένων έν κάμω τελετής. Προσκλη
θεί; δμοφώνω; νά καθήση, ώμίλησε μέ γλώσσαν καί 
ήθυ; ικέτου, καί έκαμεν εί; τήν καρδίαν τών δικα
στών του βαθεϊαν έντύπωσιν οίκτου.

Τήν 31 Μαίου 1785 έμελλε νά έκφωνηθη ή ά- 
πόφασι;. Τά μέλη τή; οίκογενεία; Ροάν καί τά τή; 
Αοραίν έπήγαν καί έστάθησαν άπά πρωίας εί; τά μέ
ρος δθεν έμελλε νά διαβώσιν οί δικασταί. Ολοι, άν
δρες τε καί γυναίκες, έφόρουν πένθιμα* δταν δέδιέ- 
βη τά συνέδριου, περιωρίσθησαν είς τά νά τά έκφρά- 
σωσιν ικεσίας σιωπηλά; διά τής ταπεινή; καί με
λαγχολικής στάσεως των. Επί τέλους έφθασεν ή 
ώρα καί ό πρίγγιψ Ροάν άπελύθη τής κατηγορίας.

II είδησις αύτή διαδοθεϊσα έν άκαρεϊ; κατέστησε 
φρενήρεις τού; κατοίκου; τών Παρισίων. Επειδή ά- 
θωώθη ά Καρδινάλη;, άρα έστιγματίζετο ή βασί
λισσα, κατεδικάζετο ή Αύλή, ή μοναρχική αρχή 
έξηλέγχετο έλευθέρω; άπά τού; πολίτας καί Ικανο
ποιείτο τά έπαναστατικάν πνεύμα, ό Λουδοβίκο; 
Ροάν, δστι; εως τότε δέν άπελάμβανεν ούτε τών έ- 
λαττωμάτων του τήν δημοτικότητα, κατέστη αί- 
φνιδίω; τά είδωλον τοΰ λαοΰ. Είς τά δικαστήριον 
υπήρχε μεγίστη συρροή άνθρώπων, έξ ών οί μέν ή-
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ποΐόμου φυλλαδίου, δι’ού δμως ίγίνετο καταφανή; 
ή δημοτικότης τοϋ θαυματουργού κατά τήν έποχήν 
εκείνην. « 0 κοινή συμπάθεια, έλεγεν ά Μιραβώ, φαί
νεται δτι αναλαμβάνει τήν ύπεράσπισίν του, ή δτι 
τούλάχιστον τήν καθιστά ένδοξοτέραν. Είναι τερά- 
στειος άνθρωπο;, εύεργετη; τή; άνθρωπότητος, φι
λόσοφο;, σοφό;, έτοιμο; νά άνανεώσρ τά φρικτάν 
δράμα τοϋ Σωκράτου; πινοντο; τά κώνειου. Μυριά
δες φωνών ύψοΰνται πανταχόθεν, καί μεταξύ τών 
συγκεχυμένων τούτων κραυγών, αί λέξει; αύται δια- 
κρίνονται* τί έκαμε \ ... τί έχαιιετ ή σύΐ,Ίγός τον, 
τί έκαμαν ; . . . »

Αίφνιδίως διαδίδεται ή φήμη δτι ά Κύμη; Δε
λαμώτ είναι εί; τήν Αγγλίαν, δτι ήξεύρει τήν α
λήθειαν, δτι είναι αποφασισμένο; νά τήν φανερώσζι, 
δτι θέλει νά έλθη εί; Παρισιού;, άλλ δτι τάν έμπο- 
δίζουσιν. Εί; ταΰτα έπρόσθετάν συγκεχυμένω; πω; 
τήν είδησιν άποτυχούση; απόπειρα; δολοφονία;, καί 
πολλά; άλλα; εικασία; διασπειρομένα; άπά τάν φθό
νον. Τότε άνυψώθησαν φωναί· διατί δεν έσπευδον 
νά προσκαλέσωσι τάν μόνον άνθρωπον οστι; έδύνατο 
νά άνακαλύψη τόσα μυστήρια-, 0 Κ. Βερζέν κατώρ- 
θωσε καί συνέλαβεν εί; ξένον τόπον τήν Ολίοακαί 
τάν Βιλέτ, μάρτυρα; ευνοϊκού; είς τάν Καρδινάλην, 
διατί έδεικνύετο τόσον άδύ/ατο; καί χαλαρά; ώ; 
πρά; τήν σύλληψιν τοΰ Δελαμώτ τοΰ όποιου τήν 
μαρτυρίαν έφοβεΐτο ό Καρδινάλη;; Αί φωναί αύταί 
δέν έδειλίασαν διόλου τάν Βερζέν, δστι; είχε κάμει 
τήν άπόφασιν νά ύποστηρίξη τού; Ροάν καί διότι 
τού; ήγάπα, καί διότι έμίσει τήν Βασίλισσαν. 
Επροφασίσθη λοιπάν σέβα; πρά; τά δίκαιον τών 
εθνών, σέβα; τά όποιον δέν ένθυμήθη ούτε εί; τά; 
Βρυσέλλας, ούτε εί; τήν Γενέβην. Καί ζητήσχ; μόνον 
διά τάν τύπον άπά τήν άγγλικήν κυβέρνησιν τήν 
άπόδοσιν τοΰ Δελαμώτ, ήκολούθησε μέχρι τέλους 
τά σύστημα, καθ’ ύπαγόρευσιν τοΰ όποιου άπερριψε 
τά; εφεξής προτάσεις τοΰ Δεμερσιε, γάλλου κατα
σκόπου έν Αγγλία.

«Εάν, διά νά γείνη άνάρπαστο; ό άνθρωπο;, δέν 
άρκή μόνη ή έπιδεξιότης, νά μεταχειρισθώμεν τήν 
βίαν διά νά τάν μεταφε'ρωμεν μέχρι τή; όχθη; τής 
Ταμίζας, εί; τόπον μεμονωμένου, δπου νά γείνη 
φροντί; νά ύπάρχη, (καί άς περιμείνη καί δεκαπέντε 
ήμερα; έάν χρειασθη), άνθρακοφόρον πλοΐον διότι 
αύτά είναι τόσον παχέα, ώστε είναι άδύνατον ν’ ά- 
κουσθώσιν αί φωναί τών ριπτομένων εί; τού; μυ
χού; των.»

Τή; βασιλίσσης συμφέρον ήτον νά έλθη εί; Παρι
σιού; ό Δελαμώτ, άλλ’ έπί συμφωνία νά έναγκαλι- 
σθή τό σχέδιον τής ύπερασπίσεως κατά τοΰ Καρδι- 
νάλη, τά όποιον έδόθη καί εί; τήν σύζυγόν του. 
Θά συγκατένευεν είς τοιαύτην συμφωνίαν ; 0 Κ. 
Α,δεμάρ, πρέσβυ; τή; Γαλλία; είς Αονδινον, διετά- 
χθη νά βεβαιωθη περί τούτον διότι, καί τοι υπάλ
ληλο; τοΰ Κ. Βερζέν ύπερασπιστοΰ τών Ροάν, ό 
πρέσβυ; ούτος ήτον τή; μερίδο; τή; βασιλίσσης. 
’Επροσκάλεσε λοιπάν τόν Κ. Δελαμώτ, τάν υπέδειξε 
τί δρόμον έπρεπε ν’ άκολουθήση, καί έτοιμάζετο νά 
τόν στείλη εί; τήν Γαλλίαν, δτ’έμαθε τά τέλος τή; 
δίκης, τά όποιον κατέσπευσαν οί φίλοι τοΰ Καρδι- 
νάλη.

Πρά πολλοΰ αντίπαλοι έπιρροαί έπενήργουν έπί
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σαν συσσωρευμένοε είς τά μέρή δθεν έμελλε νά δια
βώσιν οί δικασταί, οί δέ συνωθοΰντο, καί άλλοι 
συνεπιέζοντο περί τά γραφεία. Αμα ά πρόεδρος καί 
οί δικασταί ήνοιξαν τήν θύραν διά νά άναχωρήσωσι, 
μυριάδες φωνών ύψώθησαν μέχρι; ούρανοΰ’ «ζήτω 
τό συνέδριου! ζήτω ό Καρδινάλης!» Αί γυναίκες 
τής αγορά; έτρεχον ένώπιον τών δικαστών, μέ λό
γους εύγνωμοσύνης είς τά στόμα καί μέ χεΐρας με
στά; άπά κέντρωνα; άνθέων. Κανείς δέν έφρόντιζεν, 
ούτε διά τάν Βιλέτ τιμωρηθέντα δι’ ισοβίου εξορίας, 
ούτε διά τόν Δελαμώτ καταδικάσθέντα κατ’ έοήμην 
εΐ; δεσμά, ούτε δι’ αύτήν τήν Κ. Δελαμώτ εί; ήν 
έπεβλήθη ποινή δεινοτέρα καί άπά τόν θάνατον. Ολος 
ό κόσμο; εΐχε τόν νοΰν του εί; μόνον τάν Καρδινά- 
λην καί δταν άνέβη είς τό όχημα τά όποιον έμελλε 
νά τάν μεταφέρη πρά; καιρόν εί; Βαστίλ, άνθαμιλ- 
λώντο τί; νά πρωτοασπασθή τά κράσπεδα τών 
ϊματίων του. Αλλά καί ό Καλιόστρο; μεθήξε τών 
ένθουσιωδών τούτων τιμών. Αί μεγαλήτεραι οικο
γένεια! έπευφήμουν ώς έν θριάμβω διά τά θέαμα 
τούτο- ό' θρίαμβο; προανήγγελλε τά πνεύμα τή; 
προσεχούς μεταβολής.

ϊί βασίλισσα κατεσπαράχθη άπά τήν λύπην της. 
Ο βασιλεύ; ε’ξέφρασεν άπαρακαλύπτω; τήν ιδέαν του 
ότι ό Ροάν ήτον ένοχο; κλοπής* καί ένεργήσας πράξιν 
αύθαίρετον, τή; όποίας τά παράκαιρου σκάνδαλον 
έπεσφράγιζε τά; άνοησία; τής Αύλή;, τάν έξώρισε. 
Καί ό Καλιόστρο; αύτά;, καί τοι άθώος καίάθωοθείς, 
έξωρίσθη έπίσης.

ή δέ Κ. Δελαμώτ, μαθοΰσα τήν καταδίκην της, 
ύπέπεσεν είς σπασμού; μανίας. ’Ενόσω άνεγίνωσκον 
τήν περί αύτής άπόφασιν, ήναγκάσθησαν νά τήν 
κρατώσε μετέωρον, διότι κανείς δέν κατόρθωσε διά 
τής βίας νά τήν κάμη νά γονατίση. Δεδεμένη μέ 
σχοινία καί συρομένη είς τήν αύλήν τοΰ δικαστηρίου, 
διερρηγνυτο φωνάζουσα ά'χι*άπά φόβον άλλ’ άπά μα
νίαν* καί άποτεινομένη πράς τάν λαόν έλεγεν* « έάν 
μεταχειρίζωνται κατ’ αύτάν τάν τρόπον τό γένος 
τών Βαλουά, ποία θά είναι ή τύχη τοΰ γένους τών 
Βουρβόνων; »

’Εν τώ μέσω δέ τών κραυγών τούτων τή; άγα- 
νακτήσεώ; της, τήν ήκουσαν προφέρουσαν τά αξιο
σημείωτα ταΰτα λόγια* «Εγώ πταίω διά τήν άτι- 
μίαν μου ταύτην* μίαν μόνην λέξιν έάν έλεγα, καί 
θά μ’ έκρεμοΰσαν.» Τότε έστούμβωσαν τό στόμα 
της, καί ένώ, κρατουμένη άπά τόν δήμιον έφρύαττεν 
άπά άπελπισίαν, ό καυστικά; σίδηρος δστις έμελλε 
νά ε’γκαύση τάν ωμόν της ένέκαυσε τά στήθό; της.

Τήν μετέφερον δέ εί; τήν φυλακήν, μέ κόμην 
τήν, μέ πρόσωπόν καθημαγμένον, ημίγυμνου 
προφέρουσαν κατάρας μέ δλην της τήν δύναμιν.

λυ-
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Μετά παρέλευσίν τινο; χρόνου ή πριγγιπέσα Ααμ- 
πάλ παρεκαλέσθη μυστηριωδώς νά έπισκεφθή τήν 
φυλακήν, έπί προφάσει περιεργείας* πραγματικώς 
βμω; διά νά πληροφορηθή περί τή; Κ. Δελαμώτ καί 
νά τήν δώση βοηθήματα.

Περί τά τέλη Νοεμβρίου 1776, ό σκοπός έδωκε 
τήν νύκτα εις τινα γυναίκα υπηρετούσαν τήν φυλα- 
κισικένην, ανυπόγραφου έπιστόλιον περιέχον τά έ- 
φεξής*

« ΐϊξορκίζεσαι νά μήν άψυχήση; καί νά έχης δυνά

μεις διά μακρόν τινα δρόμον* γίνεται άλονέν προσ
πάθεια νά μεταβληθή ή τύχη σου ! »

Δι’ άλλη; έπιστολή;, έγχειρισθείσης επίσης διά 
τοΰ σκοποΰ, έζητήθη ά τύπος τοΰ κλειδιού διά νά 
εύκολυνθή ή δραπέτευσις. Ο τύπο; έδόθη καί ό α
γνώριστο; στρατιώτης έφερε μετά τινα καιρόν τά 
σωτήριον κλειδίον, καθώς καί άνδρικά φορέματα δο- 
θέντα άνευ δυσκολίας είς τήν Κ. Δελαμώτ, κατά 
συννενόησιν βεβαίως τή; έπιστατούσης. Ελευθερω- 
θεΐσα ουτω πως μετέβη εί; Λονδίνου δπου τήν έπε
ρίμενεν ό σύζυγό; της.

Αν καί δέν είχε καμμίαν άμφιβολίαν δτι ή βα
σίλισσα αύτή διευκόλυνε τήν δραπέτευσίν της, ήπε- 
ποίθησί; τη; ομω; δέν ΐσχυε νά κατευνάση τήν 
άγανάκτησίν της* διά καί περί τάς άρχάς τοΰ 1787 
έτους, έφημερίς τι; Αγγλική έδημοσίευσε τά έφε- 
ξής* « Αλλο; λόγο; δέν γίνεται εί; τά; συναναστρο
φάς τοΰ Λονδίνου είμή περί σπουδαιοτάτης τινά; 
διατριβή; ήτις, θ’ ανακαλύψει τήν άλήθειαν περί 
τής ύποθέσεως τοΰ περιδέραιου. »

Κοινοποιηθεΐσα μετ’ ολίγον καί διά τών γαλλικών 
εφημερίδων ή είδησις αύτη, κατετάραξε τήν Αύλήν.
Η Μαρία Αντουανέτ κατεπτοήθη. Αί διαπραγμα
τεύσεις ήρχισαν μέ τήν Κ. Δελαμώτ διά νά έμπο- 
δισθή ή έκδοσι; τή; διατριβής* έπρόκειτο περί τι
μής. ή Κ. Δελαμώτ συγκατετέθη νά λάβη χρήμα- 
μα* ή δέ πριγγιπέσα Πολινιάκ, κατ’ έπίμονον προ
τροπήν τή; βασιλίσσης καί έν άγνοια τοΰ βασιλέως, 
άνεχώρησεν εί; Βάθ, δπου διακόσιαι χιλιάδες φράγ
κων ήγόρασαν σιωπήν λυθεισαν εύθύ; μετ’ ολίγον !

Τοιοΰτον ύπήρξε τό περίφημου άλλ’ έπί τοσοϋτον 
χρόνον αινιγματώδες έκεΐνο συμβεβηκός. όλαι αί 
Αύλαί τή; Ευρώπης συνέλαβον ιδέαν δυσάρεστου διά 
τήν Μαρίαν Αντουανέτ* καί αύτά; ό άνεψιάς της ό 
αύτοκράτωρ Φραγκίσκο; ό Β'. τήν έθεώρει σχεδόν 
ένοχον.

Λέγεται οτι μετά τήν άπόφασιν τής 31 Μαΐου 
1786 ό είσαγγελεύ; είπεν είς τάν ‘Ροβέρτ Σαίν- 
Βενσάν, τάν ένθερμότερον συνήγορον τοΰ καρδινάλη*
« Κύριε ! έκλονίσατε, χωρίς νά θέλετε, τά θεμέλια 
τή; Μοναρχία; ! » Ξ. Μ.

---------—gf-&oo'ai—---------

ΠΟΙΚΙΛΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ.
Α.

Πρός Γηκ έ^αδέ,Ιφην· uw Κ. Κα.Μιόπητ 
Παπα.ίεζοπον.1ου.

Άνχπλέων χαταπλέων είς τον χρυσορ^όαν Νείλον,
Μόνος, ξένος, είς γήν ξένην, άνευ συγγενών καί φίλων

Καί μακράν τών αδελφών μου, μακράν σοΰ, αγαπητή μου, 
Είς ό^γας ιδού λέξεις, ποία εΐνε ή ζωή μου.

Είς κοιτώνα άκατίου, λίαν περιποιημένον 
ΔΓ οχτώ παρχθυρ'ων γόρωθεν πεφωτισμένο»

"Εγκλειστος, καί ξηροβήχων άπ’ αύγής μέχρις έσπέρας, 
Γράφω καί άναγινώσχω, είς το πλεϊστον τής ημέρας.

Το λοιπον, άπ’τάς θυρίδας τοϋ μικροΰ μου δωματίου,
Τάί άμ|ΐώδεις γαίας βλέπω τοΰ άραβικοΰ πεδίου.

Καί τήν όχθην ήτις φεύγει, καί τά δένδρα, καί τά κτήνη. 
Καί τήν Κόρην τοΰ φελλάχου ήτις είς τήν όχθην πλύνει"

Παρεχεΐ γυναίκας ίλλας, ώς σκιάς [Ιελανοφόρους, 
ΐύ άνάστημα όμοιας μέ άρχαίας Κανηφόρους,

Σοβαρώς, ύπερηφάνως είς τον Νείλον νά βαδίζουν,
Άπά τά θολόν του δδωρ τα άγγεΐα νά γεμίζουν,

Τούς μικρούς των όλογύμνους πόδας μέχρι τών γονάτων, 
Άφοϋ άγνισθοΰν,τούς πλύνουν,πλύνουν καί τά πρόσωπά των.
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‘Ο χρυσός τών Αίθιόπων, ή αλόη τής ’Ινδίας,
Τοΰ Όφ'ρ οί Μσργαρίται, ή Πορφύρα τής Συρίας,

Άνταλάσσοντο ένταΰθα, καί ξηρας τε καί θαλάσσης 
Ήρχοντο τά προϊόντα έκ τής Οικουμένης πάσης.

Είπέ τόρα, ακριβή μου, αν γνωρίζης άλλον τόπον,
Κέντρον τόσου μεγαλείου, τόσων έργων καί ανθρώπων ;

......................Γ·
’Αλλά φεΰ I πώς ταΰτα πάντα μετεβλήθησαν έν γένει,

Καί έκτός τοΰ Νείλου, άλλο τίποτ’έξ αύτών δεν μένει!
Ούδαμοΰ υπάρχει ίχνος τής λαμπρότητος έκείνης,

Καί τής Μέμφιδος τήν θέσιν, δύσκολα τήν διακρίνεις.
Πού ή πόλις τοΰ ήλίου ; οί Ναοί τών τής Σαιδος ;

Πού ή θέσις τής Άμφύλλας, Καρκασώνος,Ναυκρατίδος ;
Πού α! τρεις Πτολεμαΐδες, ή Κοπτός, ή ’Αρσινόη"

Βερκίκ' ή έπί Θήρας ; Κλεοπάτρα·.; ’Αντινόη ;
Πρό δεκαοχτώ αιώνων, ό βαρύς ζυγός τών ξένων,

Μέ τήν φλογέράν πνοήν του, ήρχισε τό παν μαραίι ων. 
ί Μικρόν μέρος έρειπίων τής Έκατομπύλου μένει"

Καί ό βλέπων αύτά ξένος, στέκει άντικρύ καί χαίνει"
Τής προγονικής μας δόξης, εϊδον άπειρα μνημεία,

Ναούς, Μέγαρα, Προνάους, καί Σηκούς καί Μεμνονεϊα,
Καί Πυλώνας ύψους μέτρων έκατόν καί έτι πλέον.

Έργα δλα τών ‘Ελλήνων Πτολεμαίων Βασιλέων.
Πλήν κ’ αύτά ή βαρβαρότης είς ασβέστην μεταβάλλει,

Καί τά άκρωτηριάζουν Αέψιος καί ΙΙρίς καί άλλοι 
Βάνδαλοι ένδεδυμένοι τοΰ πολιτισμού μανδύας.

‘Ως Σοφοί έκ τής Εύρώπης έρχονται τής ‘Εσπερίας,
Κλέπτουν, καίουν, καταστρέφουν σφα κ’έλλειπή έξ ίσου,

Ποός συμπληρωμήν τοΰ έργου τοΰ ποτέ καί νΰν Καμβύσου. 
Χείρωνες τοΰ Ήρωστράτου! Τυμβωρύχοι! Καί τούς τάφους, (

Πρό πεντήκοντα αιώνων, έως τόρα άνεπάφους,
Τούς έλήστευσαν. Καί δ,τι έσεβάσθη καί ό χρόνος,

Τό κατέστρεψεν ό Πρώσσος Δόκτωρ Αέψιος άπόνως.
Τών ναών δσων άκόμη δέν έλήφθησαν οί λίθοι,

‘Ο περίβολος είς σίτου άποθήκας ιχετεβλήθη.
Είς ΰποζευγίων αεεαΰλον, ό σηκός είς 'Γινθυρίδα,

Καί εις φυλακήν κακούργων τό Μαμίς είς ‘Ερμονθίδα.
Σιγή τάφων γύρωθέν μου! Τρόμος 1 φρίκη έρημίας '

Έπληρώθη δ.τι ειπεν ό προφήτης ‘Ησαΐας.
Αύτή αρα εϊν’ ή τύχη τών Μεγάλων Βασιλείων ,

Νά μεταβληθοΰν έν τέλει είς σωρείας έρειπίων ;
Νά έκλείψωσι καί ταΰτα, νά χαθή τό όνομά των 

Καί νά βεβηλώσουν ξένοι καί τά κοιμητήριά των 1 
Είς αύτάς τάς μαύρας σκέώεις, βυθισμένον ώς τό βράδυ 

Μέ εύρίσκ* άνεπαισθήτως^ό έσπερινόν σκοτάδι.
’ Αμα δέ ό Έκηβόλος πρός τούς Κορυφαίους δύση.

Καί ή Άρτεμις τάς πέριξ ό'χθας καί βουνά φώτιση.
Καί παράθυρα καί θύραν κλείω" καί έξαπλωμένος

Είς τήν πενιχράν μου κλίνην πρός τόν όροφον στραμμένος,
Τόν ψιθυρισμόν άκούω, καί τόν φλοίσβον τών κυμάτων 

Κυλιόντων γύρωθέν μου τά αθάνατα νερά των.
Σανίς μία λεπτοτάτη από ταΰτα μέ χωρίζει,

Καί αύτήν άδιακόπως ό Βορράς τήν φοβερίζει.
Άνεσιν, παραμυθίαν ζητών έ'κθαμβος ό νοΰς μου,

Πρός Σέ ςρέφετ’εύχαρίστως,πρός Σε καί τούς αδελφούς μου.
Κι’ αναπαύεται ήρέμα ή ψυχή μου, κ’ ήσυχάζει 

Καί μελλούσας εύτυχίας από τόρα σχεδιάζει.
II. Γ. ΚΑΛΑΜ0ΓΔΑΡΤΙ1Σ.

ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ.

(’Ex τοΰ Γαλλικού.)
Αί διάφοροι φυλαί τοΰ ανθρωπίνου γένους δια- 

κρίνονται απ’άλλήλων κατά τινας σωματικά; ιδιό
τητας καί κατά τόν βαθμόν τής νοήσεως. fix τών 
φυλών τούτων ή λευκή, ήτις περιλαμβάνει τά Ευ
ρωπαϊκά έθνη, έκτός τών Λαπόνων, άλλά μετά τών 
Αράβων, Περσών καί Ινδών, παρήγαγε τούς εύφυε- 
στάτους άνδρας, καί ύψώθη εϊς τόν ύψιστον τοΰ πο
λιτισμού βαθμόν. Εφάνη δέ καί ή μεγαλοπραγμενε- 
στέρα, ίκανωτέρα καί άγχινουστερα πασών.

Εκτός τών διαφορών τούτων ευρίσκει ό προσεκτι

Μόν’έπί τής κεφαλής των βέτουσι τον αμφορέα.
Και με βήματα βραίεα, ηγεμονικά, έίραΐα,

Σύρουσαι τά ράκιά των εις τήν άμμον, έπιστρεφουν
Σιωπώσαι’ καί τριγύρω ουτ’ έν βλέμα κάν δεν στρέφουν.

Εϊνε βάχη ένίυμέναι, καί άντί χρυσοΰ κι’ άργύρου,
Φέρουν κρίκους ’ς τον λαιμόν των, κ’είς τάς χ.εϊρας έκ 

σιδήρου.
Αλλά ποιον μεγαλε'ονί πόση χάρις I τ( κομψότηςίΐ 

’Ανασσών βάκια εϊνε, καί Ματρώνων πενιχρότης.
Τής προγονικής των ίόξης τά τεράστια μνημεία 

Ποια ήταν, ποια εϊνε, εΐζονίζει κάθε μία.
‘Ως έκεΐνα τά καλύπτει ακαθαρσιών σωρεία,

Kat αύτάς τάς κατατρίχει ή πενία κ’ ή δουλεία.
Έκκιθάρισον έζεϊνα, τί διαφορά μεγάληΙ

Δός 'ς αύτάς έλευθερίαν νά ίδής όποια κάλλη I
Πλήν κ’έκεΐνα έρειποΰνται, φθείρονται άδιακόπως,

Και εις άσβεστον τά τρίβει ασεβώς ό Κερδοσκόπυς,
Καθώς φθείρονται καί αύται έργαζόμεν’δλ* ημέραν

Και μην δχουσαι καν άρτον νά δειπνήσουν τήν έσπέραν.
’Εδώ βλέπω τούς Φελλάχους, μέ Άδάμ ένδυμασίας,

Ν’ άσχολώνται κεκυφώτες εις τής γής τάς έργασίας.
Κι’ άφοΰ σπείρουν, και ποτίσουν και θερίσουν τρις τοΰ χρονου, 

Μένουν νήστεις" κοπιώντες υπέρ τοΰ σατράπου μόνου. —
’Απ* έδώ τά βλέμματά μου άποστρέφων βαρυθύμως,

’ς τήν προγονικήν των ίόξαν προσηλόνομαι προθύμως. ’
Κα'ι χωρίς *ς τας ψαλμωδίας τών Ναυτών μου νά προσέχω,

Με τόν νοΰν μου τούς αιώνας τών ‘Ραμσήδων διατρέχω.

. ΒΉ κοιλάς αύτή τοΰ Νείλου, άπύ της Κοσμογονίας,
”1δε τα συμβάντα δλα τής μεγάλης ιστορίας.

Εις αύτήν τήν γήν ό Άβραμ, πρόσφυξ έφιλοξενήθη,
Κα'ι ό ’Ιωσήφ ένταΰθα, δούλος, εχειροτονήθη

Πρώτος ΰπουργός. Ενταύθα ό τοΰ ’Ισμαήλ Γεννάρχης,
Ήλθε καί άποκατέστη Ιακώβ ό Πατριάρχης.

Εις αύτήν έδώ τήν νήσον, τοΰ Άμένοφι ή κόρη,
Μ’άν Αύγήν ένφ τοΰ Νείλου τάς έλίςεις έθεώρει

Έν κιβώτιον ’ς τήν ακραν, άπ* τά κύματα διμμένον 
"Ίδε- τό έπήρε κ’ εύρε νήπιον σπαργανωμένον,

’Σ τά ανάκτορα το φέρει" Μωυσήν το όνομάζει,
Λυτρωτήν καί Νομοθέτην τών ‘Εβραίων έτοιμάζει.

’Σ τήν άντικρυνήν δέ όχθην προ δεκαοκτώ αιώνων,
Τέκτων τις μέ τήν μνηστήν του και έν βρέφος μικρόν μόνον,

Τήν οργήν καί μίσος φεύγων τοΰ Τετράρχου Γαλιλαίας, 
Άπ’τήν Βηθλεέμ ένταΰθα έφθασε τής Ίουδαιας.

’Ιωσήφ καλεΐτ’ ό Τέκτων, ή μνηστή ήν ή Παρθένος,
Καί τό βρέφος. ... ό λυτρώσας τό ανθρώπινον τό γένος.

Οι Μεγάλοι άνδρες ολω, τών άρχαίων και τών νέων 
‘Ο Αλέξανδρος, ό Καϊσαρ, Σέσωστρις κα'ι Ναπολέων,

Εις τήν γήν αύτήν έπάνω έρβιψαν τά βλέμματά των,
Κ’ ήλθον ΐνα έκτελέσουν τά μεγάλα σχέδιά των.

Ό,τι εϊχεν έςαλλάσσον έν Σοφία και έν κάλλει 
Ή ‘Ελλάς, άπεβιβάσθη εις αύτό τό περιγιάλι.

Ή Έλέν’, ή Κλεοπάτρα, Πυθαγόρας, Πλάτων, Σόλων,
Και ό Ομηρος προ τούτων ό Διδάσκαλος τών όλων.

‘Ο ‘Ηρόδοτος, ό Στράβων, ένδοξος ’Ερατοσθένης,
Έπειτα έκ τών Πατέρων Κύριλλος καί ‘Ωριγένης,

’Αθανάσιος και Κλήμης, καί πολλοί ακόμη άλλοι,
‘Ρήτορες καί Θεολόγοι, καί φιλόσοφοι μεγάλοι.

Όταν δέ τής ‘Εσπερίας οί λαοί ούτε ύπήρχον,
Οί Αιγύπτιοι τοΰ πλείστου γνωστού τότε κόσμου ήρχον.

Καί λαός επτακοσίων μυριάδων έδώ ήτο,
Καί στρατός πεντακοσίων χιλιάδων ήριθμεϊτο.

Πανταχοϋ ’ς τάς δύο οχθας οί σωροί τών έρειπίων
Μαρτυρούν πώς ήσαν πόλεις πλείονες τών τρισμυρίων.

Καί αί Θήβαι καί ή Μέμφ ς, κατά τόν καιρόν έκεΐνον, 
‘Υπερτέρουν εις τήν λάμψιν Παρισίους καί Αονδΐνον. —

‘Η ’Ινδία, ή Κυββηνη, ή Συρία ή Λιβύα,
‘Η Βακτριανή, ή Κύπρος, ή εύδαίμων ’Αραβία.

“Ιδαοι τούς Βασιλείς των εις τό άρμα έζευγμένους,
Τοΰ Σεσώστριος, κ’ εις έργα δούλων καταδικασμένους.

Ταύτοχρόνως δέ, ό Κέκροψ, καί ό Κάδμος ’ς τήν ‘Ελλάδα, 
Τοΰ πολιτισμού έντεΰθεν μας εΐσήγαγον τήν δάδα·

Καί ένφ οί πρόγονοί μας, δερματοενδεδυμένοι,
Τροφήν ειχον τάς βαλάνους, είς τά άντρ’ άποσυρμένοι,

Είς τήν Αίγυπτον ύπήρχον Έπιστήμαι καί Σχολεία,
—εανία. Ναυτικόν καί ’Εμπορεία.

κός παρατηρητής καί χαρακτήρας προσώπων εθνικούς 
καθ’ έκαστον κλίμα καί έκαστον λαόν. Ουτω, πα
ραδείγματος χάριν, οί ββραϊοι φερουσι τό αύτό τής 
κεφαλής σΖήμα πανταχοϋ τής γής, οπού άν κατοι- 
κώσι καί άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων άκόμη, ώς 
άποδεικνύεται έκ τών εικόνων αύτών τών γεγλυμ- 
με'νων εϊς τά αιγυπτιακά μνημεία δισχίλια καί 
τρεσχίλια έτη πρό Χριστού" διότι $ίν έπιμίγνυνται 
μέ κάνε'να λαόν διά γάμων καί ηθών. Εϊς τά Ελ
ληνικά έθνη σώζονται εϊσέτι ευειδή πρόσωπα (1). 
Οί Σκώτοι εχουσι ποόσωπον έπίμηκες" πολλοί Βρε- 
ταννοί παρουσιάζουσι κρανίον σφαιρικόν, πρόσωπον δέ 
στρογγυλόν· οί κάτοικοι τών χθαμαλών καί υγρών 
τόπων διακρίνονται δΓ ατελών καί στρογγύλων 
χαρακτήρων, οί δέ τών υψηλών, ξηρών καί ανεμω
νών, φε'ρουσιν εύκρινώς διαγεγραμμένους τούς χαρα
κτήρας, καί βαθείας γραμμάς, ώστε έκεΐνοι μέν άπο- 
βαίνουσι πολύσαρκοι καί μαλθακοί, ούτοι δέ ισχνοί 
καί ζωηροί. Οί τοιοΰτοι τύποι συγχέονται μεταζύ 
τών πεπολισμένων λαών διά τόν όμοιόμορφον βίαν 
καί Via τάς ε’κ τής έμπορίας καί τών αμοιβαίων 
τών έθνών σχέσεων διηνεκείς έπιμιξίας. Διά τούτο 
είς όλας τάς έμπορικάς πόλεις εύρίσκονται νιάφορα 
πρόσωπα, έν ώ οί μεμονωμένοι καί ακοινώνητοι λαοί 
νιατηρούσι τάς ίδιας αύτών φυσιογνωμίας καθώς καί 
τα ήθη. Εκτός Vs τούτου αί μεταναστεύσεις, αί 
άποικίαι, αί κατακτήσεις, ή σύστασις νέων θρη
σκειών, νέων ήθών, νέων νόμοονδιαπράττουσι, προϊ
όντος τού χρόνου, τά σώματα καί μεταβάλλουσι 
τόν έξωτερικόν αύτών σχηματισμόν. Ούτως εϊς τά 
δεσποζόμενα κράτη, όπου οί ά'νθρωποι δυστυχούσα 
τά πρόσωπα γίνονται σοβαρά καί χαμερπή, είς Vs 
τούς εύημερούντας καί εύδαίμονας λαούς οί άνθρωποι 
έν γένει είναε εύει^έστεροι. Οί ‘Ρωμαίοι έφερον άλ
λοτε εις πάντα τόπον έπί τού μετώπου τήν άλαζω- 
νείαν τού χαοακτήρός των άλλά τήν σήμερον πα- 
ρατηρεϊται είς τήν φυσιογνωμίαν των ήθος θεοβλα- 
βές καί ψευνάγαθον. Διατί οί χωρικοί έχουσιν οψιν 
σκληροτέραν καί άγροικοτέραν τών κατοίκων τής 
πόλεως ·, Τούτο έξαρταται έκ τού τρόπου τού ζί,ν 
καί τής κακής διαίτης αύτών, διότι οί 5υσει5ές-εροι 
είναι συνήθως οί άθλιέστεροι καί νυσαγωγότεροι. 
ίντεύθεν πηγάζει ή πρόληψις, ήτις έν μέρει μέν εί
ναι αληθής έν μέρει Vs ψευδής, ότι οΐα ή ψνχή,τοιά- 
de χαι ή μορφή. Τωόντι είναι σπάνιον νά εύρεθή 
αχρείος άνθρωπος μέ γλυκεϊαν οψιν καί άφελεϊς τρό
πους· Vi’S καί όλοι οί άγριοι εχουσι πρόσωπον σκλη
ρόν καί τρομερόν, ό Μαράτ ήτο καί δυσειδής καί 
αίμοβόρος" ό ‘Ροβεσπιέρρος είχε τό ψευδές καί υπο
κριτικόν βλέμμα τής γαλής" ήσκληρότης τών έκ Καυ- 
κάσου Ασιανών ζωγραφίζεται έπί τού μετώπου των 
ή V’ ίλαρότης τής γυναικός αναγγέλλει τήν μαλα- 
κότητα τής ψυχή; της· τό τού Γάλλου άστατον έ- 
~ιφαίνεται έκ πρώτης όψεως έπί τής μορφής του, ώς 
τό τού Αγγλου άγέρωχον, ή τού Ελβετού καλοκάγα- 
θία, ή τού όλλαννού έμβρίθεια, ή τού Ισπανού άλα-

(Ι)Ό Πρισχιάρτ μάλιστα εις· τό περί τής φυσικής Ιστο
ρίας τοΰ άνθρώπου άξιόλογον σύγγραμμά του άναφίρει τόν 
Πλουμενβάχ, λίγοντα έν τοΐς άπομνημονεόμασιν αυτού, οτί 
ή 'Ελληνική κεφαλή καί μία άλλη ήτις άνήκει είς φυλήν 
διαμείνασαν πάντοτε βάρβαρον καί άμαθή, τήν τών Γεωρ
γιανών, είναι αί ώραιότεραι τής συλλογής του, συγκείμενης 
έξ 170 κρανίων διαφόρων έθνών.
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ζωνεία, ή τού Ιταλού αγχίνοια κτλ. ό όμηρος μάς 
παριστα τόν Θερσίτην καί κατά τό ηθικόν καί κατά 
τό φυσικόν ίυσάρεστον ή μήνις τού ’Αχιλλέως, ή 
μεγαλοπρέπεια τού Εκτορος, ή μεγαλοφροσύνη τού 
Αγαμέμνωνος, ή ανδρεία τού Αϊαντος, ή φρόνησις 
τού όίυσσε'ως ζωγραφίζονται έν τή μεγάλη εκείνη 
εΐκόνι, δχι μόνον κατά τό ηθικόν, αλλά καί κατά 
τάς φυσικά; εζεις αύτών τών ηρώων.

Η ήλικία μεταβάλλει τά πρόσωπα, καί ταύτα 
λαμβάνουσι τούς παρακολουθούντας αύτήν χαρακτή
ρας. Ούτως ή νεανική ήλικία εχει οπαδόν τόν γέλω
τα καί τήν χαράν, τό γήρας τήν άθυμίαν καί Ολί- 
ψεν, τό $’ άνθος τής ηλικίας τόν εοωτα καί τά 
ζωηρά πάθη, έκαστη λοιπόν τού βίου ε’ποχή έχει 
διάφορον οψιν. Αί αύταί ίε ίιαφοραί παρατηρούν- 
παι καί είς άμφότερα τά γένη, διότι ή γυνή ^ια- 
κρίνεται τού άνίρός £ιά γλυκυτέρων χαρακτη'ρων, 
5ιά σχηματισμού άβροτέρου καί ^ιά μελών ε’ν γένει 
στρογγυλοτέρων καί άπαλοτε'ρων" ό ί’ άνήρ έχει χα
ρακτήρας τραχυτέρους, μέλη μάλλον προέχοντα, τε- 
τραγωνικώτερα καί στερεώτερα.

Είναι βέβαιον, δτι ή κράσις έκάστου έμφαίνεται 
έπί τού προσώπου του. Επομένως κατά πρώτην οψιν 
φαίνεται τού φλεγματικού τό πρόσωπον έπιπε^ον, 
μέ χαρακτήρας στρογγύλους, παρειάς σπογγώδεις, 
χείλ,η όγγώδη, σώμα μαλθακόν, χαύνον, παχύ καί 
βαρύ, μετ’ έπιδερμίδος κηρόχροος καί αρθρώσεων 
χονδρών. Εκτης πείρας δ’άπεδείχθη, ότι τοιαύτης 
κράσεως άνθρωποι δέν εϊναι δραστήριοι, καί ό χα- 
ρακτήρ αύτών· είναι ανάλογος πρός τό σώμα. Δεν 
είναι λοιπόν αδύνατον νά εϊκασθή, πώς ό τοιούτος 
θέλει ένεργήσει είς δοθεϊσάν τινα εύκαιρίαν" διότι, 
άνίσως τεθή φλεγματικός είς θέσιν απαιτούσαν καρ
τερίαν καί δύναμιν πνεύματος, αύστηρότητα καί 
δραστηριότητα άκάματον, αναμφίβολον OTt θέλει 
τήν έκτελέσει κακώς. 0 χολώδης, έχων έπιδερμίδα 
ύπωχρον, σώμα ξηρόν καί χαρακτήρας εκφραστικούς, 
άντίκειται κατά πάντα είς τόν φλεγματικόν. Ο 
δ’ αιματώδης, εχων ανθηρόν καί ροδόχρουν τό πρό
σωπον, χαρακτήρα εΰθυμον καί φιλήδονον, δέν δύνα- 
ται νά κρυφθή, καί όπωσούν μικοάν έπιτηδειότητα 
έχων τις, ανακαλύπτει παρευθύς πώς θέλει ένεργή·» 
σει. « Δέν φοβούμαι, έλεγεν ό Ιούλιος Καϊσαρ, τό 
ανθηρόν καί λαμπρόν τών Λντωνίων πρόσωπον, άλ
λά “τρομάζω αύτά τά ισχνά και κατηφή τού Βρού
του καί τού Κασσίου. » Τωόντι αί μελαγχολικαί 
κράσεις έχουσιν ήθος σκυθρωπόν, κρυψίνουν τό σώ- 
μά των είναι ζηρόν, τό μυώδες σύστημά των σκλη
ρόν καί εύρωστον, καί ή φύσι; των ικανή εις πάν
τα, είς τό καλόν καί είς τό κακόν, όλαι αί ρη- 
θεϊσαι κρίνεις γνωρίζονται άπό τό πρόσωπον, καί 
οί ιατροί δέν άπατώνται κατά τούτο. Είναι αλη
θές, οτι αί πλεϊσται κράσεις είναι πολλάκις μικταί, 
καί τότε συνδυάζονται αί ίδιότητές των.

Ειμα| πεπεισμένος, οτι δλαι αί πράξεις μας λαμ
βάνουσι‘τό ^ρώμα τού χαρακτήρος καί τού προσώ
που. Περιοριζόμενοι δέ εϊς έν μόνον παράδειγμα 
έκλέγω τό ύφος ή τόν τρόπον τού*γράφειν. Ποιοι 
άγχίνους παρατηρητής δέν δύναται νά μαντεύση έ 
τού ύφους τήν κράσιν συγγραφέως τίνος, τόν όποιοι 
ποτέ δέν είδε ·, 0 κατά τούτο ύπόκρισις αποβαίνει 
ματαία, διότι ό προσεκτικός νούς εχει ευχολον πάν-
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τότε την έξέλεγξιν. Τά ύφος είναι αύτάς δ άνθρω
πος, είπεν ό Βύφφων, καί εύκόλως μαντεύεται ή 
κράσις τοΰ Βολταίρου έκ τών συγγραμμάτων του, 
καί ανακαλύπτεται ή μελαγχολία είς τόν Πασχά- 
λην, είς τάν ‘Ρουσσώ, καί ή ηδυπαθής καί εύαίσθητος 
ψυχή εις τάν ‘Ρακίναν, εις τάν Φανελώνα, καί ό 
υψηλός καί ηρωικός χαρακτήρ εις τάν Κορνήλιον καί 
τόν Βοσσουε'τον. Αί ήθικαί αύται ιδιότητες είκονί- 
ζονται καίέπίτών όψεων τών ενδόξων τούτωνάνδρών.

Διά νά μη περιπίπτωμεν εις άπατας φυσιογνω- 
μοϋντες, πρε'πει νά διακρίνωμεν τάς κινήσεις, αΐ
τινες πηγάζουσιν άπό τόν χαρακτήρα, καί τάς άπό 
τήν θε'λησιν καί σκε'ψιν παραγομε'νας. Οί άνθρωποι 
κρύπτονται πολλάκις, νοήσαντες ό'τι βλάπτονται 
έάν δειχθώσιν όποιοι είναι, διότι οί κακοί ήθελον 
προξενήσει φρίκην, έάν ολος ά κόσμος άνεκάλυπτε 
τά ένδόμυχά των· δι’ ό υποκρίνονται τους άγαθοΰς, 
κρυπτόμενοι ύπά τάν μανδύαν τής ά.ετής. Αλλ’ ό 
επιδέξιος παρατηρητής καταλαμβάνει έκ λόγου δια- 
φυγόντος ή έκ χειρονομίας- ένεδρεύει τό βλέμμα ή 
τόν σχηματισμόν τοΰ προσώπου, μαντεύει τόν χαρα
κτήρα καί αναγνωρίζει τόν άνθρωπον. Οί μεγάλοι 
άνδρες κρύπτονται επίσης μή θε'λοντες νά έφελκύσω- 
σι τόν φθόνον διά τοΰτο καλύπτουσι τόσον τάς ά- 
ρετάς των, δσον οί κακούργοι φροντίζουσι νά άποδεί- 
ξωσιν δσας δέν έχχουσιν. Αγαπώ νά βλε'πω είς τόν 
Πλούταρχον καί είς άλλους συγγραφείς τόν Αγισή 
λαόν ίππεύοντα μετά τών τέκνων του ξύλινον ίππον, 
τόν Φιλοποίμενα κόπτοντα ξύλα, τόν Αριστείδην 
γράφοντα έπί κογχύλης τό όνομά του,, τόν Αΰγουφον 
διδάσκοντα καθ’ έκάστην τό άλφάβητον είς τά τέ
κνα του. Τά μικρά πράγματα καταδηλοΰσι πρό 
πάντων τούς χαρακτήρας.

Τό πρόσωπον είναι ό καθρέπτης τών τής ψυχής 
διαθέσεων, ώς πρό πολλοΰ άπεδείχθη τοΰτο· άλλ’ 
όμως πρέπει νά παρατηρήσωμεν, ότι έκαστον μέλος 
τοΰ προσώπου είναι πρό πάντων ή άπόδειξις ένός 
είδους διαθέσεων, ώστε δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν 
αύτό είς τρεις τάξεις. Οί οφθαλμοί καί τό μέτωπον 
έκφράζουσι τά αισθήματα τής ψυχής, τό πνεύμα 
καί τήν διάνοιαν. Αί παρειαί, ή ρίν καί μέρος τοΰ 
στόματος, είκονίζουσι κυρίως τά φυσικά πάθη, τάς 
ταραχάς τής ψυχής καί τούς σωματικούς πόνους· 
τό στόμα, τά χείλη, ό πώγων, έμφαίνουσιν είδικώ- 
τερον τάς έπιθυμίας, τάς ήδονάς καί τάς σαρκικάς 
ορέξεις.

Είς τούς οφθαλμούς λάμπουσιν ή ψυχή, ή διά
νοια, τό πΰρ τής μεγαλοφυίας. Διά τών βλεμμά
των έκφράζονται αί ίδέαι, ή γενναιότης καί τό 
ύψος τών φρονημάτων έπί ηδονής σπινθηροβολού
σα οί οφθαλμοί, τούς οποίους ή πεισμονή έξάπτει, 
ή θλίψις καταβάλλει, καί ό φόβος ταράττεν έπί δέ 
τής έπιθυμίας οί οφθαλμοί προέχουσιν, έπί σεβασμού 
νεύουσιν είς τά κάτω, καί έπί έρωτος καθιστώνται 
γλυκείς καί παθητικοί. Αί όφρύες αύξάνουσι πολύ 
τήν έκφρασιν τών χαρτκτήρων, καί παριστώσι τήν 
λύπην, τήν θλίψιν καί τήν μανίαν. Αί ρυτίοες τοΰ 
προσώπου έμφαίνουσι τάς έσωτερικάς ταραχάς, άπό 
τάς οποίας ό άνθρωπος κατέχεται. Αί δέ καλούμε- 
ναι πνευματώδεις καί εύήθεις φυσιογνωμίαι ζωγρα
φίζονται κυρίως είς τό άνωθεν μέρος τοΰ προσώπου,

' ■ τούς οφθαλμούς, τάς όφρΰς καί τό μέτωπον.
Ίκοί πόνοι, ή φρίκη, τά ψυν'

θέσεων τών παρειών καί διά τοΰ στόματος. Αί σαρ- 
κικαί ορέξεις έδρεύουσιν έπί τών χειλέων, καί έκφρά- 
ζονται διά τής συστολής καί διαστολής τών μυώνων. 
Ο χρωματισμός τοΰ προσώπου, τό έρύθημα τής αΐ- 
δοΰς, ή ζέσις τής έπιθυμίας, ή ώχρότης τοΰ φόβου, 
ή χαρακτηρίζουσα τήν άπελπισίαν πελιδνότης, οί 
έξωγκωμένοι καί έντεταμένοι έπί τής οργής μυώνες, 
κεχαλασμένοι διά τήν άθυμίαν, αίωρούμενοι δέ έπί 
θαυμασμού, συνεστραμμένοι δέ είς τήν άγανάκτησιν 
καί όλως ήλλοιωμένοι είς τήν άπελπισίαν, έξεικονί- 
ζουσι ζωηρότααα τά πάθη τής άνθρωπίνης καρδίας.

Τά άντίθετα αισθήματα έχουσιν έπίσης άντιθέ- 
τους έκφράσεις· είς τά τοΰ έρωτος, τής έπιθυμίας, 
τής χαράς, τής άγάπης, τής ηδονής, τής έλπίδος, 
τής τόλμης, ολα τά μέλη προέχουσιν, άναπτύσσον- 
ται, έκτείνονται, ώς νά έτεινον είς τό νά καταλά- 
βωσι, ν’ άρπάσωσι τό άντικείμενον, έν ω είς τά τοΰ 
μίσους, τοΰ φόβον, τής θλίψεως, τής άποστροφής, 
τής άλγηδόνος, τής άπελπισίας καί τής αίδοΰςόλα 
τά όργανα συστέλλονται καί φαίνονται ώς έξηλειμ- 
μένα. Τά πρώτα έκ τών αισθημάτων τούτων είναι 
τής νεότητος, πρός τά έξω άναπτυσσομένης, τά 
δ’ άλλα άνήκουσι κυρίως είς τό γήρας, τό όποιον 
συμπτύσσεται είς τά έσω.

Είς τόν έρωτα καί θαυμασμόν τό μέτωπον όρ- 
θοΰται καί προέχει, οί οφθαλμοί διαστέλλονταί, τό 
φλέβαρον άνατείνεται. Είς τήν περιέργειαν τό στόμα 
ύποχάσκει. Η δέ χαρά καί ό γέλως ύποκλείουσι 
τούς οφθαλμούς, άνυψοΰσι τάς γωνίας τοΰ στόμα
τος καί τάς παρειάς, καί διαστέλλουσι τούς μυκτή- 
οας. Εξ έναντίας όταν θλιβώμεθα καί θρηνώμεν οί 
οφθαλμοί τείνουσι πρός τά κάτω, τό πρόσωπον μη
κύνεται, τά χείλη καταβιβάζονται. 0 άνθρωπος έπί 
τών ιλαρών αισθημάτων άναβλέπει είς τόν ούρανόν, 
έπί δέ τών κατηφών νεύει είς τήν γήν.

Είς τήν φρίκην τό στόμα άνοίγει άλληλοδιαδό- 
χως, καί οί οφθαλμοί προκύπτουσι τής κεφαλής, ή 
καταφρόνησις καθιστά τό πρόσωπον άνόμοιον, ό είς 
οφθαλμός κλείει καί ό έτερος άποστρέφεται. Τό μί
σος, ή όργή έμφαίνονται προχωροΰντος είς τά έμ
προσθεν τοΰ κατωτέρου χείλους, τοΰ δέ μετώπου 
συνοφρυωμένου καί ρυτιδουμένου. Είς τόν φθόνον αί 
όφρΰς σκεπάζουσι σχεδόν τό μεσόφρυον καί ό οφθαλ
μός κρύπτεται ύπ’ αύτάς, οί όδόντες τρίζουσι καί 
τά άκρα τοΰ στόματος διαστέλλονταί, τοΰ μεσαίου 
διαμένοντος κλειστού. Είς τήν ζηλοτυπίαν αί όφρΰς 
συστέλλονται, τό μέσον τοΰ στόματος άνυψοΰται, 
οί ύφθαλμοί βλέπουσιν είς τά κάτω, αί δέ παρειαί 
συστέλλονται.

Τοιαΰται είναι σχεδόν αί κατά τά διάφορα αισθή
ματα διαφοραί τής φυσιογνωμίας· άλλ’έκαστον ά- 
τομον έχει τόν ιδιαίτερον χαρακτήρά του. Επομέ
νως οί χαρακτήρες είναι διάφοροι είς τό παιδίον άπό 
τόν γέροντα, είς τόν άνδρα άπό τήν γυναίκα κτλ. 
Αί κράσεις καί τά κλίματα μεταβάλλουσιν όλας 
αύτάς τάς διαθέσεις, ώστε τά καθ’ έκαστα τροπο
ποιούνται άπό τά καθόλου. Τό έργον λοιπόν τοΰ 
φυσιογνώμονος είναι μέγα καί ή τέχνη αύτού Δύσκο
λος· άλλ’ ύπάρχουσιν άρχαί άρκετά άσφαλεΐς, τάς 
οποίας δυνάμεθα ν’ άναγνωρίσωμεν είς πάντα τόπον 
καί χρόνον. ’Εξ αύτών έξεθέσαμεν όσας έθεωρήσα- 
μεν βεβαιοτέρας καί άνεγνωρίσαμεν πολλάκις ώς 
'ρθάς. Κ. 2. Κ.

Προς τούς Κυρίους συνδρομητάς τής Ευτέρπης.

ΔίΕΤΡΕΞΑΜΚΝ ήδη ευτυχώς το πρώτον έτος τοΰ παρ’ή- 
μών έκδιδομένου περιοδικού συγγράμματος τής Ε ύ τ έ ρ π ης . 
Χάρις είς την γενναίαν συνδρομήν τών έντός καί έκτός τής 
"Ελλάδος ομογενών, ή Ευτέρπη δύναται όχι μόνον θαρ^α- 
λέως νά έξακολουθήση τό στάδιόν της, άλλά καί νά έπεκτα- 
θή είς βελτιώσεις. Περιττήν νομίζομεν τήν έπανάληψιν τών 
δια έγράψαμεν διά τής αγγελίας τής δημοσιευθείσης είς 
τό 1Γ ιρυλλάδιον. Πιστεύομεν δτι έξεπληρώσαμεν άκριβώς 
τάς δποσχέσεις τού προγράμματος μας, καί ώς πρός τούτο 
έπικαλούμεθα τήν ορθήν καί δικαίαν κρίσιν τών ΚΚ. συνδρο
μητών τής Ευτέρπης· Τά 24 φυλλάδιά της περιέχουσιν, 
έκτός τών 120 εικονογραφιών, κείμενον 60,000 στίχων, τό 
όποιον άντιστοιχεϊ με 120 φύλλα τυπογραφικά τών συνή
θων έκδόσεων. Καί ταύτα μέν ώς πρός τό παρελθόν.

Τό δεύτερον έτος, ή ό δεύτερος τόμος, της Εύτέρπης, έξα- 
κολουθούν τήν έκτύπωσιν περιέργων εικονογραφιών, θέλει ετι 
μάλλον διαποικίλει τήν δημοσιευομένην δλην. Ό γλαφυρός 
κάλαμος πολλών φιλολόγων μάς ύπόσχεται καί είς τό 
μέλλον πονήματα καί μεταφράσεις άξια τής εύνοιας 
τών συνδρομητών μας. Περί τό τέλος έκάστου φυλλαδίου, 
είς ά'ρθρον έπιγραφόμενον "Εργα καί Ήμέραι, θέλο- 
μεν έκθέτει, ύπό τήν κοινωνικήν τών εποψιν, τά σημαντικό
τερα συμβάντα τού κόσμου, διηγούμενοι άνέκδοτα, καί 
προσπαθούντες,τό κατά δύναμιν, νά εύχαριστήσωμεν τάς Κυ
ρίας διά τής περιγραφής τών ενδυμάτων τού τελευταίου 
συρμού καί διά τής έκθέσεως διαφόρων άντικειμένων τά ό
ποια τάς ένδιαφέρουσιν.

Τό σχήμα, τό μέγεθος, ό τύπος τής Εύτέρπης θέλουν 
διατηρηθή άπαραλλάκτως ώς εις τό παρελθόν έτος.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Έκπληρούντες τήν ύπόσχεσίν μας άρχόμεθα τής έκδόσεως 
τού παραρτήματος τού άναγγελθέντος διά τού ΙΓ' άριθμού. 
Τό παράρτημα τούτο θέλει έκδίδεσθαι έπίσης δίς τού μη
νός, ταυτοχρόνως μέ τά φυλλάδια τής Εύτέρπης, τών όποιων 
θέλει έχει τό σχήμα. Συγκείμενον έκ δύω τυπογραφικών 
φύλλων, καί τυπωμένον μέ στοιχεία τών 9 γραμμών, όμοια 

■ μέ τά τής παρούσης άγγελίας, τό παράρτημα τούτο θέλει 
διαιρείται είς δύω τόμους, εις τρόπον ώστε οί συνδρομητα! 

ί> νά λαμβάνωσι δίς τού μηνός άνά δύω φύλλα έκάστου τό 
r μου, φυλάττοντα άλληλουχίαν τής τυποόσεως, διά νά ήναι 
£ εύκολον τό δέσιμόν των είς πλήρες βιβλιον. Καί ό μέν 
Γ πρώτος τόμος θέλει περιέχει τήν μετάφρασιν ένός έκτε- 

ταμένου έκ τών ώραιοτέρων καί νεωτέρων μυθιστορημάτων 
τής Γαλλίας (πιθανώς τόν Πικουίλον ’Αλήαγα τοΰ Σκρίβου), 

| ό δέ δεύτερος διάφορα συντομότερα μυθιστορήματα ή διηγή
ματα περίεργα έκ τού ’Αγγλικού ή Γαλλικού μεταφραζόμε
να. Περιττόν είναι νά προσθέσωμεν δτι οί δύω τόμοι τού 
παραρτήματος θέλουν περιέχει ύλην 120 περίπου τυπογρα
φικών φύλλων τών κοινών εκδόσεων.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

Αί συνδρομαί, ώ; είναι γνωστόν, προπληρώνονται. Κα- 
μνομεν ένταύθα -ήν παρατήρησιν ταύτην διότι μετά τήν α

ποστολήν τού Λ', φυλλαδίου θέλομεν διακόψει τήν περαιτέ
ρω αποστολήν φυλλαδίων είς τούς μή προπληρώσαντας συν- 
δρομητάς, άνεξαιρέτως. Τό μέτρον τούτο έλάβομεν 
μετά ώριμον σκέψιν, διότι ή πείρα μας άπέδειξεν δτι κάνέν 
περιοδικόν σύγγραμμα δέν θέλει διατηρηθή είς τήν Ελλάδα 
έάν δέν συμμορφωθώμεν άκριβώς μέ τό σύστημα τής προ
πληρωμής τό παραδεδεγμε'νον άνεξαιρέτως είς δλας έν γένει 
τάς Εύρωπαίκάς κοινωνίας. "Οταν τίς τών συνδρομητών 
μας παρατηρήση διακοπήν είς τήν άποστολήν τών φυλλα
δίων, άς ήναι πεπεισμένος δτι δέν έλάβομεν τά χρήματα τή» 

συνδρομής του.
Πολλοί τών ΚΚ. συνδρομητών μάς έζήτησαν νά τούς ά- 

ναπληρώσωμεν φυλλάδια τής Εύτέρπης τά όποια, κατά τό 
λέγειν των, δέν έλαβον ή άπώλεσαν. "Εκαστος εύκόλως κα
τανοεί δτι μάς είναι άδύνατον νά ένδώσωμεν εις τήν άπαί- 
τησιν ταύτην, τήν λαβούσαν τρομακτικήν άνάπτυξιν κατά 
τήν παρελθούσαν περίοδον. Μή θέλοντες νά δυσαρεστήσωμεν 
τούς συνδρομητάς μας, έβιάσθημεν νά έξαποστείλωμεν δω
ρεάν πολλάς εκατοντάδας φυλλαδίων, καί ώς έκ τ θύτου ύ- 
πέστημεν ζημίαν σημαντικήν, κολοβώσαντες πλήθος σωμάτων 
τής Εύτέρπης, καί ύποχρεωθέντες νά μετατυπώσωμεν πολ
λά φυλλάδια έξαντληθέντα. Τό άτόπημα τούτο είναι δίκαιον 
νά παύση. Βιαζόμεθα έπομένως νά κηρύξωμεν άπό τούδε 
δτι θέλομεν άρνηθή πάσαν άναπλήρωσιν φυλλαδίων άπολεσθέν- 
των, οσάκις ή άπαίτησις τής άναπληρώσεως δέν γίνη έντός 
τής δεκαπενθημερίας τής παρακολουθούσης τήν δημοσίευσιν 
έκάστου φυλλαδίου. "Ετερον άτόπημα τού όποιου έπικαλού
μεθα τήν έπανόρθωσιν. Πολλοί τών συνδρομητών μας, με- 
ταβαίνοντες άπό πόλιν είς πόλιν, άπαιτούσιν άπό ημάς ν?. 
μαντεύωμεν τοΰτο καί νά ίιευθύνωμεν τά φυλλάδια εις τόν 
νέον τόπον τής διαμονής των. ’Επειδή δέ τοΰτο είναι φυσι- 
κώς άδύνατον, παραπονούνται καί άπαιτοΰσι νά τούς διευθύ- 
νωμεν έκ δευτέρου τά δσα τυχόν δέν έλαβον φυλλάδια. Πι- 
στεύομεν δτι δικαιούμεθα νά γνωρίζωμεν τάς μεταβολάς 
ταύτας τής διαμονής τών συνδρομητών μας, διότι ά'λλως
θέλομεν βιασθή νά άπορ^ίψωμεν ώς άπαράδεκτον πάσαν αΐ- 
τησιν περί συμπληρώσεως έλλειπόντων φυλλαδίων.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Αί κατά τήν Ελλάδα συνδρομαί προσδιορίζονται.
12
19
10

Δραχ.Ευτέρπη κατ’ έτος 
Ευτέρπη μετά τού Παραρτήματος 
Παράρτημα μόνον....................... ...
* ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

Οί κατά τήν Τουρκίαν συνδρομηταί μας άπαιτοΰσι νά 
λαμβάνωσι τά φυλλάδια τής Εύτέρπης, χωρίς νά πληρώ- 
vojpi κάνέν ταχυδρομικόν δικαίωμα. Ύποχρεούμεθα λοιπόν 
νά*συμ%εριλάβωμεν έντός τής συνδρομής τό ταχυδρομικόν 
δικαίωμα, τό όποιον είς δλα τά μέρη τού κόσμου είναι εις 
βάρος τών συνδρομητών. ΠεριορΙσαντις αύτό είς τόν έλά- 
χιστον όρον του, προσδιορίζομεν τάς συνδρομάς ώς ακο
λούθως.

Εύτέρπη κατ’ έτος ...... Γρόσια 60.
Ευτέρπη μετά τού Παραρτήματος » 100.
Παράρτημα μόνον · ........................ 50.



ΣΥΝΑΓΟΜΑΙ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑΣ.

ΑΙ σύνδρομα! Μολδοβλαχίας έλεύθεραι παντός ταχυδρο
μικού δικαιώματος προσδιορίζονται.

Εύτέρπη κατ’ έτος · ....................... Δίστηλα 3.
Εύτέρπη μετά τοΰ Παραρτήματος » 5.
Παράρτημα μόνον............................ » 2 j

,
ΣΥΝΑΓΟΜΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ.

Αί κατά τήν 'Ρωσσικήν έπιχράτειαν σύνδρομα!, έλεύθεραι 
έξόδου ή ταχυδρομικού δικαιώματος, προσδιορίζονται τοΰ 
λοιπού.

Εύτέρπη κατ’έτος · · · - . 'Ρούβ. άργ. 5.
Εύτε'ρπη μετά τοΰ Παραρτήματος ν 8.
Παράρτημα μόνον......................... s 4.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Αί κατά τάς ’Ιονίους νήσους σύνδρομα! προσδιορίζονται. 
Εύτερπη κατ’ έτος......................... φραγκ. 12.
Ευτέρπη μετά τοΰ Παραρτήματος » 19.
Παράρτημα μόνον............................... » 10.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ.

Αί κατά τά λοιπά μέρη τής Εύρώπης σύνδρομα', μη συμ

περιλαμβανομένων τών ταχυδρομικών τελών, τά όποια είναι 
είς βάρος τών ΚΚ. συνδρομητών, προσδιορίζονται ώς άχο- 
λούθως.

Εύτέρπη κατ’έτος φραγκ. 12.
Εύτέρπη μετά τοΰ Παραρτήματος » 19.
Παράρτημα μόνον ...... s 10.

Παρακαλοΰμεν τούς ΚΚ. συνδρομητάς τής Ευτέρπης 
νά μή παρεμβάλλωσιν έμπόδια είς τήν έγκαιρον πληρωμήν 
τής συνδρομής των, άναλογιζόμενοι το με'τριον τής τιμής 
τήν οποίαν πληοώνουσιν άντ! τόσης δαπάνης καί τόσων κό
πων, τούς όποιους καταβάλλομεν διά νά τούς εύχαριστήσω- 
μεν. Παρακαλοΰμεν ταυτοχρόνως τούς απανταχού ΚΚ. 
άνταποκριτάς ή επιτρόπους μας νά έπιστήσωσι σύντονον τήν 
προσοχήν των είς τήν τακτικήν καί άχριβή διανομήν τών 
φυλλαδίων, καί είς τήν έγκαιρον είσπραςιν καί αποστολήν 
τών συνδρομών, διότι άλλως ύποχρεουμεθα ή νά ζημιωθώ- 
μεν, ή μΐ λύπην μας νά δυσαρεστήσωμεν τούς ΚΚ. συνδρο
μητάς μας.

Περιμένομεν έγκαίρω; τούς καταλόγους τών συνδρομη
τών τοΰ δευτέρου έτους, διά νά μή συμβή άργοπορία είς 
τήν αποστολήν τοΰ πρώτου φυλλαδίου ή τοΰ Παραρτήματος.

’Εν ’Αθήνα; ς τήν ά. Αύγοόστου 1848.

Ό Διευθυντής 
Γ. ΚΑΜΠΟΥΓΟΓΛΟΣ.


