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Ο ΠΟΛΥΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ 
ΤΠΝ ΛΠΕΙΡΟΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ.

Μψος Πρώτο.

Ιδότητες τάς οποίας πρέπει ό νέος ν’ Από
κτηση πριν είσέλθη είς τό στάδιον του

κοινωνικού βίου.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΔΙΑΛΕΕΙΣ.

Περί τηο άνάγχηςτοϋ χαταγίνεσθαι μιτά σπου
δής εΐς την ίδιαν ήμων ήθιχήν τεάίειοποίησιν.

Κατά τινα τών ώραίων και τερπνών τοϋ έ’αρος εσπε
ρών, αΐτινες ύπό τής φύσεως έδόθησαν εΐς τους 
θνητούς ινα διαχέωσιν είς τό πνεύμα γαλήνην, 
καί άνοίγωσι τήν καρδίαν είς θεωρίας κα! σκέψεις σω
τηρίους, οτε τό παν έσιώπα εκτός τινών είς τό πλη
σίον δάσος, διά γλυκέων ασμάτων τήν ευτυχίαν τής 
ύπάρξεώς των καί τής άγάπης των άγγελλουσών άη- 
δόνων, ό δ’ ήλιος μέ τάς τελευταίας αύτοϋ χρυσας 
ακτίνας τήν γήν μας άποχαιρετών έκρύπτετο βαθμη
δόν όπισθεν τών όρέων τής δύσεως, ήλθεν δ Θεοφρων 
μετά τοϋ υίοϋ αύτοϋ ν’ ά·<απαυθώσιν έπί τίνος μικροϋ 
χλοεροϋ υψώματος, άπό τοϋ όποιου ήδύναντο νά θεών- 
ται πάσαν τήν ώραίαν χώραν, ήτις άφθόνως πεποικιλ- 
μένη μέ δάση, λειμώνας, αγρούς, ποταμούς, παρα
δείσους καί κώμας ένώπιον αύτών έςετείνετο. Άμφέ- 
τεροι άνεπαισθήτως άφεθεντες είς τάς γλυκείας έν'1 
τυπώσεις τής φύ σεως, πολύν καιρόν έσιώπων. Τέλος 
όμως ό Θεόφρων έλαδε τήν χεΐρα.τόΰ" ϋίοϋ'τϊυ, ■'τήν ; 
εσφιγξε μίΧ’ άγάπης πατρός, καί ήσθάνθη συγχρό-- 
νως έπί τής ΐδικής του τά πάλλοντά ΐςϋ Κλέωνος χ.είτ 
Λ5 μεθ υίϊκής τρυφερότητες καταδικαζόμενα τήνΥέ- 
ξιάν του. ’ ’

Φίλτατέ μοι υίέ, ειπεν ό Γέρων πλήρης δακρύων 
τούς όφθαλμούς, ό καιρός έπλησιασε καθ’ δν είναι πε- 
πρωμένον νά χωρισθώμεν. Μόνος θέλεις τοϋ λοιποΰ 
τήν έπικινδυνον τοϋ βίου πορείαν βαδίσει, χωρίς νά 
έχης πλέον τόν πατρικόν σου φίλον συνοδοιπόρον καί 
οδηγόν. Τόπνεϋμάμου όμως διηνεκώς άγαπών, συμ- 
δουλεύον καί εύχόμενόν σε θέλει εισθαι πλησίον σου 
πάντοτε καί πανταχοΰ όπου σέ φέρη ή όδό; τήν όποι
αν ή Πρόνοια σέ προσδιορίση. Καί όταν έγώ δέν υ
πάρχω πλέον έπ! τής γής, όταν ό κοινός πάντων ή
μών πατήρ έλευθερώση τό αθάνατον πνεύμα άπό τό 
γεγηρακός τοϋτο σωματικόν κάλυμμα, όπως πέμψη 
αύτό είς άλλας χώρας τοϋ άπειρου παντός, τότε υίέ 
μου, αύτός δ άγαθός ήμών δημιουργός, πάν
τοτε θέλει εισθαι πλησίον σου συμδουλεύων κα! ένι- 
σχύων σε άν σύ διηνεκώς βαδίζης είς τάς όδούς του. 
— Τοϋτο δέ άναμφιδόλως θέλεις τό κάμει· ή καρδια 
σου τήν όποιαν πέποιθα οτι γνωρίζω, μέ είναι άξιό- 
χρεως είς τοϋτο εγγυητής. Έναγκαλίσθητι τόν πατέ
ρα ποθητέ μοι υίέ, καί έν τώ πατρικώ κόλπφ ή πάλ- 
λουσα καρδια σον άς βεδαιώση σιωπηλώς τήν ίδικήν 
μου, οτι ποτέ δέν θέλει μετανοήσει διότι έδέχθη πα
ρά σοϋ τήν έγγύησιν ταύτην.

Ό Κλέων έπέταξεν είς τάς πατρικάς άγκάλας, 
πολύν δέ χρόνον ακίνητοι άμφότεροι έν βαθεία σιωπή 
καί άθυμίφ, περιέπτυσσον άλλήλους. Τέλος είς εαυτόν 
συνελθών ό πατήρ έξηκολούθησεν ουτω:

Υίέ μου έντός όλίγου μέλλεις νά πλεύσης είς 
θάλασσαν άδεδαίαν καί έπισφαλή, πλήρη σκοπέ
λων, σύρτεων καί θυελλών. Τόν πλοϋν τούτον πρό 
σοϋ ήδη έγώ έτέλεσα· πολλάκις κατ’ αύτόν έκιν- 

ί δύνευσα νά ναυαγήσω, τέλος όμως χάρις τώ θεω, 
ήδυνήθην νά φθάοιο είς τόν μικρόν αύτόν γαλήνιον 
λιμένα ασφαλής καί έμλεως εμπειρίας, τήν όποιαν 
διά κινδύνων πολλών καί δεινών πολυειδών έπρεπε 
πρώτον ν’ άποκτήσω. Ότε έξήλθον τής πατρικής 

.. μου οικίας ούδένα ειχον νά μέ συμδοβλεύση πρεσδύ- 
τερον φίλον δι’ ίδιας καί υπέρογκου πολλάκις δα
πάνης έπρεπε ν’ άποκτήσω πάσαν τήν βιωτικήν σο- 

1 φίαν, τής όποιας δέν ^δυνάμεθα είς τήν έπικινδυνον 
ταύτην πορείαν νά στερηθώμεν όταν θέλωμεν εύτυ- 
χώς αύτήν νά φέρωμεν είς πέρας. Πλήν τώρα έχω 
ταύτην είς χεΐρας, κα! δέν πρέπει νά καταδή μετ’
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έμοϋ εις tiv τάφον αδτη θέλει εισθαι ή κληρονομιά 
τήν όποιαν παρ’ έμοϋ θέλεις λάβει. Χαΐρε ! πλού
σια? έκληρονόμησας κληρονομιάν άν μόνον έξεύρης 
νά^ ώφεληθής έξ αυτής.

’Ακουσόν με λοιπόν μετά προσοχής, καί ζάμνε με 
πάντοτε προσεκτικόν δσάκις τυχόν ύποπέσω εις τό σύ- 
νηθες σφάλμα τοϋ γήρως και εις περιττολόγους πα
ρεκβάσεις παρεκτραπώ· καθότι τήν εσπέραν ταύτην 
έπιθυμώ μόνον να σε διδάξω, οσα είναι αναγκαία 
προς σκόπιμόν τινα προπαρασζευήν εις τό μέλλον 
τοϋ βίου σου στάδιον.

Πρό πάντων άλλων υίέ μου Κλεών σημείωσον κα
λώς τό εξής « οστις θέλει με έζβασιν ευτυχή νά 
ένεργήση έξωτερικώς επί τους άλλους πρός ιδίαν 
αύτοϋ καί των άλλων ευδαιμονίαν, ουτος πρε'πει νά 
ένεργήση πρώτον έσωτερικώς επί τόν ίδιον εαυτόν 
του, » όπόσοι τάχα, δεν έ'μαθον πολύ αργά τήν άλή- 
θειαν ταύτην! καί δεν ήθελον νά έξαγοράσωσι τόν 
πρός τοϋτο άμεταζλήτως άπολεσθέντα καιρόν, μέ αυ
τό τής καρδίας των τό αίμα.

Ό ’Αρχιμήδης διά νά κινήση δλην τήν γήν έζή- 
τησεν 'έν μόνον σταθερόν σημεΐον. Ιίαί εις τόν ηθι
κόν κόσμον έκαστος, οστις θέλει νά παράξη με
γάλα ή μόνον κοινωφελή αποτελέσματα έχει ανάγκην 
έπίσης έ?ός τοιούτου σταθερού σημείου· τοϋτο δε 
πρέπει εντός ήμών νά ύπάρχη, άλλοίμονον εις έκεϊνον, 
οστις κύκλω διευθύνει τήν δύναμιν του, χωρίς πρώ
τον αρκούντως νά στερεώση τό κέντρον.

Άφινω νϋν κατά μέρος τάς παραβολάς καί λέγω 
άπλώς· οστις θέλει νά έπιχειρήση έργα, τά όποια 
τείνουσιν εις τήν εδτυχίαν τής ανθρώπινης κοινωνίας 
πρέπει πρό πάντων νά βελτίωση εαυτόν, νά στερεωθή 
άδιασειστως εις παν 2,τι είναι καλόν και εδγενές 
καί ν’ άποκτήση διά τούτου τοσαύτην εσωτερικήν εδ- 
βροσύνην, δσην δεν δύναται πλέον ή καρδία αδτοϋ νά 
χωρήση, διό καί αισθάνεται τήν άνάγκην τοϋ νά με- 
ταδώση αδτήν εις άλλα εκτός έαυτοϋ εύρισκόμενα 
όντα. "Οστις τοϋτο παραμελεί, καί όμως θέλει νά 
επιχείρηση τι μέγα και υψηλόν ομοιάζει λαμπρόν τι 
πλήν βραχύ μεταίωρον, τό όποιον έν ροπή οφθαλ
μού καταπίπτει καί σβένυ διότι δεν έχει οδδεμίαν έν 
εαυτώ έσωτερικήν καί μόνιμον δύναμιν.

Έρεύνησον υίέ μου ακριβώς τήν κατάστασιν τής 
καρδίας σου, έξέτασον μετά προσοχής τάς διαθέσεις 
τής ψυχής σου ώς πρός άντικείμενον τοσοΰτον σπου
δαίου καί ουσιώδες. ’Εάν αίσθάνησα: εις τό βάθος 
τής καρδίας σου, οτι δ έρως πρός τό αληθές τό 
αγαθόν καί τό ήθικώς καλόν, έββιψεν ήδη πραγμα- 
τικώς βαθείας αναπόσπαστους βίζας, οτι καθ’ έκάστην 
ολαις δυνάμεσι τείνεις πάσας τάς κλίσεις καί δια
θέσεις σου νά κανονίσης καί εις τό κράτος τοϋ λόγου 
καί τής συνειδήσεως νά καθυποτάξης· έάν αίσθάνησαι 
οτι ή κακία πάσης φύσεως καί παντός είδους δέν 
παρουσιάζηται εις τούς οφθαλμούς σου άλλως, είμή ύπό 
σχήμ,α μισητόν καί βδελυρόν, τό δέ ήθικόν σου αίσ
θημα είναι ήδη τοσοΰτον λεπτόν καί έξησκησμένον, 
ώστε δύναται αμέσως νά διακρίνη μέ φρίκην και απο
στροφήν τό κακόν και αισχρόν, και'τοι ύπό γοητευτι- 
κωτάτην καί θελκτικωτάτην μορφήν παρουσιαζόμενον 
Έάν τέλος υίέ μου αΐσθάνη σαι οτι σταθερός καί ακλόνη
τος είναι πλέον ή άπόφασίς σου, καθ’ έκάστην έπί τό 
μάλλον νά ζητής παντί σθένει νά στεράιοϋσαι εις τάς 
άγαθάς ταύτας διαθέσεις, καί οδτω βαθμηδόν νά ύ- 
ψωθής εις τό ήμΐν ένταϋθα έφικτόν ύψος τής ήθικής 
τελειότητος, τότε εισελθέ αγαθή τύχη μετά Οάββους καί 
πεποιθήσεως εις τό στάδιον, τό οποίον ή θεία πρόνοια

άνοιξη εις σέ, καί μή άμφιβάλλης ποσώς οτι θέλεις 
τό διατρέξει έντίμως.

”Αν όμως ώς μή ώφειλε δέν δύνασαι νά δώσης 
είσέτι πρός σεαυτόν οδδεμίαν τοιαύτην βεβαίωσιν, ώ! 
τότε μήν έπιχειρήσης οδδέν άλλο έργον, πριν τελέ- 
σης τό πρό πάντων τών άλλων αναγκαιότατο?, τά 
έργον τής ιδίας σεαυτοΰ ήθικής βελτιώσεωςΐ

Καθότι, πίστευσον εις τόν γέροντα πατέρα σου, οσ- 
τις μά τήν αλήθειαν οδδεμίαν έχει αιτίαν νά σ’ άπα- 
τήση, δέν είναι δυνατόν ποτέ, οδδ’ ό κακός νά έχη 
μόνιμον καί σταθερά? εδδαιμονίαν, οδδ’ ό μή αισθανό
μενος εαυτόν εδτυχή διά τής συνειδήσεως τής αρε
τής του νά καταστήση άλλους εδδαίμονας·

Απλή καί αυταπόδεικτος άλήθεια είναι, οτι οδδείς 
δύναται νά δώση ο,τι ό ίδιος δέν έχει. Τι έπεται δ’ 
έντεϋθεν; ’Εκείνο τό όποιον ήδη είπομεν, οτι σοφίαν, 
αγαθότητα, εδδαιμονίαν δύναταί τις κατά τοσοΰτον μό
νον εις τους άλλους νά μεταδώση, καθ’ οσον αδτός 
ήδη κατέστη σοφός αγαθός καί ευδαίμων.

Νέος εδγενοϋς και μεγάθυμου χαρακτήρος, τόν ό
ποιον εδθουσια ή υψηλή ιδέα οτι δέν πρέπει ένταϋ- 
Οα νά ζήση άνωφελώς, αλλά τό μικρόν μερίδιο? τοϋ 
μεγάλου τοϋ Θεοϋ παραδείσου εις ο ύπό τής θείας 
προνοίας έτέθη νά καλλιεργήση βελτίωση και αν
θούν εις τούς μεταγενεστέρους νά καταλείψη, τοιοϋ- 
τος νέος λέγω, έκ τούτου τοϋ ενός μόνου λόγου 
ήθελεν αμέσως έμψυχωθή ν’ άναλάβη μετά ζήλου τό 
έργον τής ίδιας αύτοϋ ήθικής τελειοποιήσεως. Πλήν 
και έκεϊνον οστις είναι τοσοΰτον περιωρισμένος τόν νοϋν 
καί τήν καρδίαν, ώστε δέν είναι οδδενός ήθικοϋ ένθου- 
σιασμοϋ έπιδεκτικός, και τήν μικράν καί ταπεινήν ψυ
χήν τήν εις έαυτήν μόνον καί εις τάς ίδιας ήδονάς 
έγωιστικώς άποβλέπουσαν, ύπάρχουσιν άλλοι πολλοί 
λόγο: ικανοί νά έγείρωσιν από τήν λήθαργον, καί νά 
πείσωσιν αδτήν νά Οεωρή ώς ανυπερθέτως άναγκαΐον τό 
έργον τής ίδιας αδτής ήθικής τελειοποιήσεως.

Πρώτος λόγος.

« Ή ευδαιμονία είναι ο5τως άναποσπάστως συνδε- 
δεμένη μετά τής αρετής, ώς ή πηγή συνέχεται με
τά τοϋ ρύαζος καί ή αιτία μετά τοϋ αποτελέσματος.»

Ή αλήθεια αυτή υίέ μου είναι άναντίββητος καί 
πάντες ανεξαιρέτως οί φιλοσοφικοί παρατηρηταί ανα
γνωρίζεσαι ταύτην από τής δημιουργίας τοϋ κόσμου 
ποτέ δέν είδέ τις τήν μίαν άνευ τής άλλης, καί ο- 
σω ύπάρχει ό κόσμος ποτέ δέν θέλει τις δυνηθή νά 
ίδη τήν εδδαιμονίαν χωρίς τής άρετής.

Ούτως όντως παρά τού σοφοΰ καί αγαθού τών 
πάντων δημιουργού έπλάσθη ή ανθρώπινη φδσις, τοιαύ
την ουτος ήθέλησεν αλληλουχίαν μεταξύ τών ανθρωπί
νων πράξεων καί τών ανθρωπίνων τυχών, ώστε παν τό 
ήθικώς καλόν οπού καί άν ύπάρχη, νά φέρη μεθ’ έ
αυτοϋ εδτυχεΐς συνέπειας, παν δέ τουναντίον ήθικώς 
κακόν νά συνεπιφέρη δυστυχή κα1 δυσάρεστα άποτελέ- 
σματα. ‘Ως είναι αδύνατον νά ύπαρξη σωματική ασθέ
νεια άνευ δυσθυμίας κα! σωματική ύγεία άνευ ευθυ
μίας, οδτω δέν είναι δυνατόν ήθική τις ασθένεια νά μή 
συνοδεύηται μέ δυσάρεστα αισθήματα, ήθική δέ εδρω- 
στία κα! ύγεία νά μή συνεπιφέρη εδαρέστους κα! εδ, 
φροσύνους παθήσεις· αυτή είναι πασών ή μαλ-λον ά- 
ναμφισβήτητος έμπειρία, ώς πρός τήν όποιαν πάν
τοτε καί πανταχοϋ ανεξαιρέτως συμφωνοϋσιν άπαντες 
οσοι τήν ανθρώπινη? φύσιν ακριβώς έσπούδασαν, καί 
πάσας τάς διαφόρους καταστάσεις εις άς ή ιδία ψυχή 
των εύρεθη μετά προσοχής παρετήρησαν* όποια.δή-

ποτέ καί άν ώσιν αί εξωτερικά: καταστάσεις, σχέσεις 
καί τύχαι τών ανθρώπων, αδτη ή άμεσος έσωτερική 
αμοιβή, τήν οποίαν συνεπάγουσιν αί άγαθαί ή κακαί 
πράξεις μένει πάντοτε εις αδτούς βέβαια, καί δι’ 
οδδενός μέσου έπ! τής γής δύναται ποτέ νά τοΐς ά- 
φαιρεθή.— ‘Ο αγαθός άναγκαίως πρέπει νά ήναι κα
τά τοσοΰτον εδδαίμων, οίον εδφρόσυνος καί εύθυμος 
καθ’ οσον είναι αγαθός· δ δέ κακός κατά τοσοΰτον 
δυστυχής, οίον μεθ’ έαυτοϋ μετά τοϋ κόσμου καί με
τά τής ιδίας τύχης δύσκολος καί δυσάρεστος καθ’ ο
σον είναι κακός κα! πονηρός. Τοϋτο έγκειται άμετα- 
τρέπτως εις τήν φύσιν και τάξιν τών όντων, τήν όποι
αν οδδεμία πεπερασμένη δύναμις δύναται ν’ άλλοιώ- 
ση ή παραλλάξη.

Δός προσοχήν εις τοϋτο υίέ μου ! τό φαινόμενο? τού
το είναι διά τήν δπαρξιν ενός σοφού, αγαθού καί ά
γιου θεοϋ άπόδειξις μεγίστη καί άπλουστάτη, πείθου- 
σα έξίσου τόν ισχυρότατο? καί τόν ασθενέστατο? αν
θρώπινον λόγον. Καθότι πόθεν άλλοθεν δύναται νά 
πηγάζη ή αξιόλογος αδτη διάταξις τής φύσεως ήμών, 
καί πόθεν δύναται νά προέρχηται ή αδιάσπαστος ε
κείνη ιερά συναλυσίωσις τοϋ ήθικώς καλού μετ’ εδ- 
αρέστων, τοϋ ήθικώς κακοϋ μετά δυσάρεστων συνεπει
ών, είμή από τήν χεΐρα ένός πανσόφου παναγάθου καί 
δικαίου ίντος, τήν συνάφειαν καί αλληλουχίαν ταύτην 
έπί σκοπώ σοφώ διατάξαντος;

Δεύτερος λόγος.
"Απασαι αί έπιχειρήσεις ήμών κατά τοσοΰτον είναι 

τελεσφόροι καί επιτυχείς, καθόσον συγχρόνως έργαζό- 
μεθα εις τήν ιδίαν ήμών ήθικήν τελειοποίησιν.»

‘Ηέπιββοή τών έναρέτων διαθέσεων έπί τής εδτυ- 
χοϋς έκ βάσεως τών έπιχειρήσεών ήμών καί κατά συνέ
πειαν έπί πάσης τής εξωτερικής ήμών βαστώνης, εί
ναι τοσοΰτον έπαισθητή καί πρόδηλος, ώστε καί ά
νευ τής πείρας, δι’ απλών μόνον συλλογισμών δύ
ναταί τις τοϋτο νά έννοήση· είναι δέ άξιον λόγου νά 
σταθώμεν βλίγον εις τούς συλλογισμούς, τούτους 
οίτινες μετά μικράν τινα σκέψιν άφ’ εαυτών παρουσι
άζονται εις τόν βρθόν λόγον.

Πρώτος δέ παραγίγνεται ό εξής; Διάνοια μή ταρασ- 
σομένη άπό ακανόνιστους κλίσεις καί πάθη, είναι 
ορος οδσιώδης τής ψυχικής εκείνης καταστάσεως, τήν 
όποιαν καλοϋμεν γαλήνην τής ψυχής ή ε δ δ ί
α ν τοϋ πνεύματος· αδτη δέ είναι ή κατάστασις 
άνευ τής όποιας οδδεμία είναι δυνατόν νά ύπαρξη με
γάλη και μόνιμος και συνεχής ενέργεια τοϋ πνεύ
ματος. Ψυχαί πονηραί όμοιάζουσι στάσιμο? δδωρ εν
τός ακαθάρτου βορβόρου, τό όποιον ακίνητον καθ’ έ- 
αυτό καί σαπρόν, δέν δύναται νά προξενήση οδδέν α
γαθόν, όταν δέ ύπό πολλών σφοδρών καί αντιθέτων 
ανέμων ταραχθέν τεθή εις σφοδρόν τινα σάλον, τό
τε θολοϋται, άφρίζει, έξαγριαίνεται εις πάσαν τήν πε
ρίγυρον έκπεμπει θανάσιμους ατμούς, χωρίς νά δύ
ναταί οδδ’ ένα μόνον τροχόν νά βάλη εις κίνησιν. Τοδ
ναντίον δέ ψυχή άγαθή καί ένάρετος καί τήν όποιαν 
κινοϋσι μόναι αί ύπό δ.ηνεκή έποπτείαν τοϋ, λόγου 
καί τής συνειδήσεως κανονικαί αδτής κλίσεις, όμοιάζει 
μεγαλοπρεπή τινα έπί καθαροτάτης άμμου βέοντα πο-Ί 
ταμόν, οστις φαίνεται οτι δέν κινείται δι’ άλλον σκοπόν
είμή διά νά προφυλάξη εαυτόν άπό τήν οήψιν καί τήν 
διαφθοράν, νά διαδώση εις τάς περί αδτόν χώρας τήν 
ευεργετικήν του δύναμιν, καί νά διευθύνη τά έπί τών 
νώτων αύτοϋ αναπαυόμενα σκάφη, ταχέως καί ασφα
λώς εις τόν τόπον τοϋ προορισμού των.

Εις τήν παρομοίωσιν ταύτην δέν άνέφερον ποσώς

καί τούς τρομερούς τής ψυχής διασπαραγμούς, τούς 
οποίους μάλλον ή ήττον ταχέως πλήν άναγκαίως γεν
νά έν αδτη ή άί.γεινή συνείδησις πονηρών διαλογισμών 
καί αδίκων πράξεων. Μόνον ένάρετοι κλίσεις, καί 
ύπό τοϋ λόγου διευθυνόμεναι δρμαί, εύρίσκοντα: όχι 
μόνον μεθ’ έαυτών εις αρμονίαν, αλλά ,καί μετά τοϋ 
σωματικού καί πνευματικού ήμών οργανισμού, ώς 
κα; μετά τού προορισμού ήμών .έν γένει. "Απασαι τει- 
νουσιν εις ένα και τόν αύτόν σκοπόν τόν τής άναπτύ- 
ξεως καί τοϋ έξευγενισμοϋ ήμών κατά συνέπειαν ά- 
πασαι δύνανται συγχρόνως νά ένεργώσι χωρίς νά άν- 
τιπράττωσι πρός ίάλλήλας ’καί τήν γαλήνην τής ψυ
χής οδδ’ εις έλάχιστον νά διακόπτωσι· ολον δέ νϋν 
τοδναντίον αί πονηραί καί μοχθηρά: προξενοϋσιν βρέ
ξεις- ανθρώπου μοχθηρού ή ψυχή πρέπει άναγκάίως 
νά ήναι μάλλον ή ήττον έσκοτισμένη καί αμαυρά, άνα- 
λόγως τής σφοδρότητος τής πονηριάς καί τής αίσχρότη- 
τος τών έπιθυμιών της. Επειδή δέ ή ειρήνη καί ή γαλή - 
νη τοϋ πνεύματος είναι ό πρώτος αναγκαίος ορος, πρός 
πάσας τάς άνωτέρας τοϋ νοός ένεργείας, είναι φανε
ρόν οτι ή κακία πρέπει άναγκαίως, τοδ?,άχιστον μέ
χρι τινός βαθμού, νά κατασταίνη τόν άνθρωπον ανί
κανον εις μεγάλας καί λαμπράς πράξεις.

Τά γνωστά παραδείγματα διαβόητων κακούργων, 
οίτινες μετά μεγίστης σπουδής καί θαυμαστής άλη- 
θώς παρουσίας πνεύματος έξετέλεσαν τά στυγερότατα 
αδτών ανοσιουργήματα, δέν δύνανται ποσώς νά έξα- 
σθενήσωσ: τήν αλήθειαν ταύτην· καθότι όποιαν άσυγ- 
κρίτω λόγω μεγαλητέραν δύναμιν πνευματικήν καί γονι
μότητα νοεράν δεν ήθελον οί μεγάλοι οδτο: κακούργοι 
δυνηθή ν’άναπτύξωσιν, άν αί νοερά: αδτών δυνάμεις εις 
τήν ενέργειαν αδτών δέν περιωρίζοντο καί έδισμεύοντο 
δι’ άτάκτων άναγκαίως τόν νοϋν σκοτιζουσών καί έξα- 
σθενουσών όρμων καί έπιθυμιών. ’Άς άποδείξωσι 
λοιπόν άν δύνωνται, οτι οί κακούργοι οδτοι έφθασαν 
εις τόν υψιστον βαθμόν τής άναπτύξεως τής ανθρωπί
νου διανοίας, ή άς όμολογήσωσιν οτι ή έντεϋθεν λαμβα- 
νομένη ένστασις είναι μικρδςή μάλλον μηδεμιας αξίας.

’Εκτός τής άμεσου ταύτης εσωτερικής ταραχής 
τήν όποιαν γεννώσιν εις τήν ψυχήν ανθρώπων μοχ
θηρών βρέξεις πονηραί, διά τής παρανόμου αδτοϋ δι
αγωγής εις τοσαύτας ό αδτός εμπίπτει περιπλέον 
έςωτερικάς περιπλοκάς, δυσαρέσκειας, καί θλίψεις 
ώστε άναγκαίως έπρεπε νά έχη πλέον τής μιας ψυ
χής, διά νά δύνηται νά διατηρή τήν εις ολας τάς εργα
σίας άπαιτουμένην φαιδρότητα καί γαλήνην τοϋ πνεύ
ματος. Τοιοϋτος υίέ μου, πάντοτε πανταχοϋ κα: παρά 
πάντων τών τίμιων άνδρών καταφρονείται, ώς τι ά- 
χρεϊονκαί βδελυκτόν όνφρίκης κα! μίσους άντικείμενον 
είναι διά τούς δυστυχείς έκείνους, τούς όποιους ή κα
κία αδτοϋ έσειρεν εις τήν αθλιότητα καί τήν τα
λαιπωρίαν* πάσαν στιγμήν καθ’έαυτοϋ βλέπε: ώπλι- 
σμένην τήν χειρα τής δικαιοσύνης, δικαίας αδστηροτά- 

j τας ποινάς έπί τής κεφαλής αδτοϋ απειλούσαν· τό 
σώμα του διά καταχρήσεων έξασθενεΐ, τήν εδτυχίαν 
τής οικογένειας του καταστρέφει, τούς συγγενείς του 
άναγκάζει ή άθλιότης του εις θρήνον καί βδυρμούς, τά 
τέκνα του άνιλεώς βίπτει εις δυστυχίαν καί πάθη, ό ίδιος 

^δε μόνος μονώτατος έπ! τής γής χωρίς φίλον (καθότι 
πόθεν θέλει έλθει εις τόν κακοϋργον δ θησαυρός 
οϋτος ό προωρισμένος μόνον διά τήν αρετήν,) χωρίς 
παρήγορον, χωρίς βοηθόν, κατασπαράσσεται τέλος,
άπό τάς έσωτερικάς βασάνους τής αισχύνης, τής 
μετάνοιας καί τών έλέγχων τής συνειδήσεως. αύται 
είναι αληθώς υίέ μου αί συνήθεις συνέ-ειαι τής κα
κίας, αίτινες τέλος καί τήν σκληρότατη? καρδίαν τοϋ
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ά/αισθητοτάτου κακούργου συντριβουσι, τδ πνεύμα του 
καταπιέζουσι, αύτδ/ δέ άλγεινως, δυσθύμως διατιθέ- 
μεναι, καθιστώσιν απολύτως ανίκανον καί άνεπιτή- 
διον εις πάσαν τοϋ νοδς έξοχον ένέργειαν, ήτις άναγ- 
καίως απαιτεί φαιδρότητα πνεύματος καί αρμονίαν 
ψυχής.

Τρίτος λόγος.

Εις τούς δύω προηγούμενους λόγους πρέπει νά 
προσθέσω νυν καί τρίτον τινά, την ιδίαν δηλ. πείραν, 
Καίτοι δεν δύναμαι νά βεβαιώσω τό αύτδ περί των 
άλλων, δύναμαι όμως περί έμαυτοϋ νά ομολογήσω 
μέ τον θετικότερου τρόπον, οτι από τής νεωτάτης μου 
ήλικίας μέχρι τής ώρας ταύτης τοΰ γήρως μου ά- 
πειράκις έδοκίμασα εντός μου άκουσίως τδ έξης. 
‘Οσάκις δηλονότι ή συνειδησις μου έπεμαρτύρει έν έμοΐ 
οτι έξεπλήρωσα οσον ήδυνάμην εύόρκως τά καθήκοντά 
μου, πάντοτε τότε τδ παν έλάμβανε περί έμέ μορ
φήν χαρίεσσαν καί ιλαράν, πασαι αί επιχειρήσεις μου 
ώς επί τδ πλεϊστον έλάμβανον αίσιον πέρας, τά έμ- 
πόδια άφ’ έαυτών έφαινοντο οτι έξωμαλιζοντο, καί 
σπανιότατα αυτή ή έναντότης τής’, τύχης ήτον ικανή 
νά ταράξη τήν γαλήνην τοϋ πνεύματός μου. Παν 
ο;τι καλδν καί άξιο·/ λογου έ’πραξα εις τδ διάστημα 
τής ζωής μου, ύπήρξεν ό καρπός τοιούτων ευτυχών 
στιγμών τής αύταρκείας, καθ’ άς άπήλαυον τής ίδιας 
συνειδήσεως τήν συναίνεσιν ένισχύουσάν με εις τήν 
αρετήν, καί πληρούσαν με ευδαιμονίας.

'Οσάκις δε τούναντίον άπεμακρυνόμην τώ.ν καθη
κόντων μου, οσάκις ύπδ αγενούς τίνος πάθους έκυρι- 
ευόμην καί εις πράξεις τοιΛύτας παρεκτρεπόμην, τάς 
οποίας ό έσωτερικδς δικαστής εις τάς ήσύχους στιγ- 
μάς τής αυτοεξετάσεως δέν ήδύνατο νά έγκρίνη, τότε 
ό άστήρ τής ευδαιμονίας μου έφαίνετο οτι έξέλειπε δι’ 
έμέ, τότε ήσθανόμην έμαυτδν ανίκανον εις όποιανδή- 
ποτε αγαθήν καί άξιάγαστον πρ&ξιν, τότε συνήθως 
έπήρχοντο εξωτερικός ολα τά κακά, τά όποια ή με- 
γαλητέρα φρόνησις ήτον αδύνατος ν’ άπομακρύνη.

Τάς μεγαλητέρας πικρίας και τά βάσανα, τά όποια ή 
πρόνοια ηΰδόκησε νά έπιβάλη έπ’ έμέ, χωρίς νά 
δύνωμαι ν’ μά·/ακαλύψω φυσικόν τινα σύνδεσμον αυτών 
μετά τών πράξεων μ.ου, τάς ήσθάνθη ακριβώς ή καρ 
δία μου κατά τήν εποχήν ταύτην, οτε ή συνειδησις 
μου είχε·/ αιτίαν νά μεμφθή έν έμοί όλιγωρίαν τών 
καθηκόντων μου ή διαφθοράν τών διαλογισμών μου. 
Τοσάκις δέ καί τοσοΰτον έπαισθητώς τούτο έκ νε- 
αρας ήλικίας ώς ειρεται ήσθάνθην ώστε δι’ έμέ πλέον 
βεβαιοτάτη μεταξύ πασών τών αναμφίλεκτων έμπει- 
ρικών αληθειών είναι καί αυτή, οτι καί ή εξωτερική 
εδδαιμονία καί κακοδαιμονία τοϋ βίου ημών καί αί κοι
νωνικοί ήμών καταστάσεις έκεΐναι,αιτινες δέν είναι άμε
σοί συνέπειαι τών ήμετέρων πράξεων, αν οχι πάντοτε 
τοΰλάχις-ον συχνότατα κατά τήν κατάς-ασιν τής καρδίας 
ήμών θειήι τινί μοίρα κανονίζονται.'II τοσαυτάκιςέν έμοί 
έπαναληφθεϊσα αυτή πείρα μ’ ένέπνευσε τήν ιδέαν οτι ή 
θεία πρόνοια διά τής σοφής ταύτης διατάξεως τής τύχης 
ήμών, θέλει έν μέρει μέν νά μας πείση περί τής 
ύπάρξεώς της έν μέρει δέ νά μας άναγκάση νά ή- 
μαθα αγαθοί, «■/ θέλωμεν νά ήμεθα εδδαιμονες. 
'II ιδέα αυτή δλίγον κατ’ ολίγον τοσοΰτον βαθέως έ· ε- 
χαράχθη εις τήν καρδίαν μου, ώστε διά νά δυνηθή 
τις πλέον νά τήν έξαλείψη άπ’ αυτής ή νά τήν κα 
ταστήση μόνον αμφίβολον, έπρεπε πρώτον νά μέ 
κάμη νά λησμονήσω όλοτελώς ολην τήν παρελθού- 
σαν ζωήν μου μεθ’ όλων τών διαφόρων αυτή; περιπε
τειών οσω όμως δύναμαι ν’ ανακαλώ εις τήν μνήμην

τοϋ &ίου μου τδ παρελθόν, θέλω χρεως-ώ μάλλον νά μέ
νω σταθερός καί αδιάσειστος εις τήν ιδέαν μου ταύτην.

Καί σύ ωσαύτως υιέ μου παρατηρεί προσεκτιώς τήν 
πορείαν τής τύχης σου, κα! άν ύπδ τής ίδιας σου πεί
ρας ΐδης έπικυριούμενον ο,τι έγώ έκ τής έμής σοί 
έδιδαξα, φρόντισον νά συντείνης τδ κατά δύναμιν εις 
τήν διάδοσιν αλήθειας, ή τις άν γενικώς παρά πάντων 
άνεγνωρίζετο, καί μετά πεποιθήσεως έγίγνετο παραδε
κτή, ήθελε καταστήσει περιττήν πάσαν άλλην περί 
ύπάρξεώς Θεού άπόδειξιν, καί πάσαν άλλην πρδς τδ 
αγαθόν παρακέλευσιν. Πρόσεξε όμως καλώς έκ ταυ- 
τη; τής πείρας νά μή έξζξης καί τδ έναντίον συμ
πέρασμα· νά θεωρής δηλονότι ένοχους ολους έκείνους, 
δσοι εύρισκοντα: εις θλίψεις κα! δυστυχίας· τδ συμπέρα
σμα τούτο ήθελεν εισθαι πολύ τολμηρόν πολύ άστοργου 
καί σκληρόν, καθότι τών δεινών τά οποία ή θεία πρόνοια 
έφ’ ήμάς καταπέμπει, δύνατα: νά ή··αι άλλος τις ό σκο
πός έπίσης σοφός καί αγαθός, ή ή τιμωρία διά τάς από 
τής ευθείας όδοϋ ήμετέρας παρατροπάς, Δι’ αύτών ώς 
διά τίνος προφυλαχτικού μέσου σκοπεύειΐσως μόνον αυ
τή, νά μάς διατηρήση καί προφυλάξη από ήθιζά τινά 
έγκλήματα εις τά όποια έκινδυνεύομεν νά ύποπέσω- 
μεν, εις τά όποια όμως εϊσέτι δέν είχομεν ύποπέσε:· 
αυτή δύναται .— καί ποσάκις τούτο πραγματικώς δέν 
συνέβη — νά στείλη εις ήμάς θλίψεις καί λύπας διό
τι σύνοιδε έν τή πανσοφία αυτής οτι ταϋτα είναι απο
λύτως άναγκαια εις τήν μέλλουσαν καί ήμών καί 
άλλων τινών ευτυχίαν. Ταϋτα πάντα συλλογιζό- 
μενος, καί έγώ αυτός τούτου πολλάκις πείραν λα- 
βώ·>, καίτοι είωθώς έν έμαυτώ νά ζητώ τήν έγγυ- 
τέραν ή άπωτέραν αιτίαν πάσης δυστυχίας, ποτέ εις 
τάς τών άλλων δυστυχίας δέν έτόλμησα ηθικήν τινα 
έλλειψιν νά προϋποθέσω, ένεκα τής όποιας έπέσυραν 
έφ’ έαυτών τήν κατάστασιν ταύτην. Καί σύ υίέ μου 
ποίησον ίδιον τδν τρόπον τούτον τοϋ σκέπτεσθαι, οσ- 
τις είναι σύμφωνος μέ τδν λόγον και τήν δικαιοσύνην.

Τέταρτος λόγος.
Διά νά γενή δέ πλέον καταφανής εις σε καί έπαι- 

σθητή ή ανάγκη τής ηθικής καλλιέργειας, σημειώ
σου τελευταίου υίέ μου οτι αί έξοχώτεραι νοεραί δυ
νάμεις όταν δέν τείνωσιν εις εύγενείς καί άξιους σκο
πούς, όμοιάζουσι πολύτιμον μαργαρίτην τεθαμμένον ύ
πδ τή/ γήν, ή άκατέργαστον άδάμαντα εις τάς χεί- 
ρας άφρονός τίνος παιδδςοστις δι’ αυτού τοσούτω κινδυ- 
νωδέστερον πλη^ένει τάς συμπαίκτας του, οσω σκλη
ρότερος είναι ουτος πάντων τών λοιπών λίθων. Όταν Ο
μως τδ άσημου και αφανές τούτο κημήλιον πέση εις χεΓ- 
ρας τεχνίτου οστις τά έξωτερικά τραχέα αύτοϋ μέ
ρη απόξεση εις λείας καί στιλπνά; επιφάνειας, κομ- 
ψώς δέ καί έπιτηδείως δέση αύτδ, τότε πρώτον διακρί- 
νεται από τούς λοιπούς κοινούς λίθους κα! σύρει εις 
εαυτό πάντων τά δμματα. Τδ αύτδ ακριβώς συμβαί
νει καί μέ τάς διαφόρους δυνάμεις καί δεξιότητας τών 
ανθρώπων· απασαι αύται είναι ούδέν, ή μάλλον εί
ναι άρά καί διά τδν έχοντα καί διά τήν άνθρωπίνην 
κοινωνίαν, όταν δέν ήναι συνδεδεμέναι μετά εύγενοΰς 
καί γενναίας καρδίας. Τούναντίον δέ είναι διά πάντα; ή 
ωραιότερα τοϋ ούρανοϋ εύλογία όταν κοσμώσι καθα
ρά·/ τινα ένάρετον καί γενναία·/ ψυχήν.

Πιστεύω φίλτατε μοι Κλεών οτι σέ είπον αρκετά 
διά νά σέ πεισω περί τής αλήθειας τής προτέρας προ- 
τάσεώ; μου, οτι οστις θέλει μετ’ έπιτυχιας νά ένερ- 
γήση έπί τδν εξωτερικόν κόσμον καί νά πράξη τι με- 
γα καί έξοχον πρέπει πρώτο/ νά ένεργήση έσωτερι- 
κώς έπ! τδν ίδιον εαυτόν του, διοτθών τούς διαλογισμούς

που, κονονίζων τάς κλείσει; του, καί εις πάσαν τήν η
θικήν αύτοϋ διαγωγήν έπιθέτων τδν ανεξάλειπτου τύπον 
αληθούς τίνος καί αύστηράς δικαιοσύνης. —

Αί παραιτέρω τής προτάσεως ταύτης αναπτύξεις, 
ήθελαν είσθα: πολύ μακράν, καί ήθελον μάς φέρει εις 
άρχάς θρησκευτικά; καί ήθικάς, τάς όποιας δέν έχω 
ανάγκην νά σ’ άναμνήσω καθότι πρδ πολλοϋ ήδη χρό
νου είσαι οικείος μετ’ αύτών κα! συνήθης.

Πλήν έν εϊσέτι με φαίνεται σπουδαιότατου καί α
πολύτως αναγκαίου ένεκα τής απειρίας τής ηλικίας 
σου, νά διευθύνω τήν προσοχήν σου εις τούς χαρακτήρας 
καί τάς βάσεις τής ηθικής τελειότητος, καθότι άνευ 
τούτων πάσα: αί λοιπά! προσπάθεια: πρδς έπίτευξιν 
τοϋ ύψηλοΰ τούτου ήθικοϋ σκοπού, θέλουσι μένε: πάν
τοτε άγονο: καί αλυσιτελείς. —

Τούτο θέλει εισθαι υίέ μου τδ αντικείμενου τής 
δευτέρας ήμών συνδιαλέξεως. —·

Ταϋτα είπών ήγέρθη ό Γέρων, και στηριζόμενος ε
πί τοϋ Κλέωνος έκίνησε πρδς τήν κατοικίαν του, θεω
ρών μετ’ άγαλιάσεως τδν ένάστερον ουρανόν.—<

Έκ τοϋ Γερμανικού τοΰ Κάμπη.

Κ. Φρέαρ ίτης.
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II άΰ-ττι ν.Μ ή

Έμπορός τις Έλλην όνομαζόμ.ενος Δημήτριος, εί
χε·/ αποφασίσει ν’ αναχώρηση άπδ τδν τόπον του, 
καί νά ύπάγη ν’ άποκατασταθή εις τήν Αυστρίαν. Ή 
οικογένεια του έσύγκειτο άπδ την γυναίκά του Ευφρο
σύνην, τήν όποιαν ύπερηγάπα, καί άπδ τήν χαριτω- 
μένην του κόρην 'Ελένην.

Ό Δημήτριος έκοινοποίησε τδ σχέδιό·/ του εις τήν 
σύζυγόν του, τήν τούς λόγους τα>, καί τήν
έρώτησεν εάν άπεφάσιζε ν’ άφήση τήν 'Ελλάδα διά 
νά τδν συνοδεύση εϊς τήν Αύστρίαν.

Ή Ευφροσύνη ήρπασε τήν χείρα τοϋ άνδρός της 
καί σφίγγουσα αυτήν επάνω εις τήν καρδίαν της, ώ 
φίλε μου! είπεν, ή πατρίςμου μέ είναι βεβαίως πολ
λή αγαπητή, άλλά μήπως νομίζης οτι άγαπώ καί σέ 
δλιγώτερον; σέ έδωκα τήν καρδίαν μου και διά νά 
είμαι ευτυχής δέν έχω ανάγκην είμή τής αγάπης 
σου. Σύ ήξεύρεις καλήτερά μου τ': τδ ώφελιμώτερον 
εις τήν οίκογένειάν σου. Όσον τδ κατ’ εμέ, καί εις 
τήν άκραν τοϋ κόσμου άν ύπάγης θά σέ ακολουθήσω 
ευχαρίστως· διότι πώς ήμπορώ νά ζήσω ευχαριστη
μένη μακράν σου.

Ό Δημήτριοο έφίά.ησε τήν πιστήν του σύζυγον καί 
τήν είπε·/· « ώ πόσον μέ κάμνεις εύτυχή, αγαπητή μου! 
Ό,τι καί άν έχω άν χάσω, σύ μόνη άρκείς διά τήν·* 
ευτυχίαν μου. Πολλοί λόγοι μέ αναγκάζουν νά ανα
χωρήσω άπδ τήν πατρίδα μας, καί νά άποκατασταθώ 
εις τά ξένα, οπού επιθυμώ νά τελειώσω έν ειρήνη 
τδ έπίλοιπον τής ζωής μου. » Καί ό καλός έμπορος 
έξηγησεν έκ νέου εις τήν γυναίκά του τά αίτια τά 
όποια τδν ύπεχρέουν νά ύπάγη τόσον μακράν πρδς 
άναζήτησιν τύχης.

Όταν ή μικρά Ελένη, ή όποια ήταν μόλις Οκταε
τής, έμαθε·/ οτι οί γονείς της έμελλον νά ύπάγωσι·/; 
εϊς τήν Αύστρίαν, ήρχισε νά κλαίη, « Τί δυστυχία 
έλεγε, τόσα κακά ή'κουσα νά λέγωσ: δι’ εκείνον τδν 
τόπον! τδν χειμώνα παγόνουν οί άνθρωποι· τά δάση 
πλημμυροϋν άπδ αρκούδας καί λύκους, καί οί άθλιοι 
κατάδικοι καί αιχμάλωτοι ακόμη, στέλλονται άπδ 
τήν Κυβέρνησιν εις τδ Σπιλβέργ, οπού ζώσιν ώς 
άγριοι, τυραννούμενοι αιωνίως, βασανιζόμενοι εϊς κά- 
Ουγρα ύπόγεια, καί τρεφόμενοι ώς ζώα· θεέ μου τί 
φρικώδης τόπος!

« Έχεις άδικον νά όμιλής κατ’ αυτόν τδν τρόπον, 
αγαπητόν μου τέκνο·/, είπεν ό πατήρ της. 'II Αύστρϊα 
δέν είναι τόσον τρομερά όπως σέ τήν παρέστησαν. 
Εύρίσκονται εκεί πολλαί επαρχία: τών όποιων τδ 
κλίμα είναι έπίσης θερμ.δν ώς καί τδ έδικόν μας· 
οπού δέ τδ ψύχος είναι δριμύτερον, άνάπτουν φω
τιάν, ένδύονται μέ γούνας, καί λαμβάνουν ολας τάς 
δυνατά; προφυλάξεις. Δέν λέγω οτι τδ Σπιλβέργ είναι 
μέρος ευάρεστο·/, καί οτι δέν είναι έτι πλέον δυσάρε
στο·/ τδ κλεισθή τις εντός αύτοϋ· άλλ’ έάν ή Κυ- 
βέρνησις στέλλη ενίοτε καταδίκους, καί έάν άκόμη 
εξορίζονται τινες αθώοι, τήν δυστυχίαν αύτήν δέν θά 
πάθωμεν βεβαίως ήμείς. »

Ό πατήρ έπρόσθεσε καί άλλους λόγοτς ακόμη, 
ώστε τδ μίσος τής Ελένης κατά τής Αύστριας ήρ- 
χισε νά παύη δλίγον κατ’ δλίγον. Έλυπεϊτο όμως 
κατά πολλά διότι έμελλε ν’ άποχωρισθή τδν τόπον 
τής γεννήσεώςτης, κα: τήν άγαπημένην της συμμαθή- 
τριαν Μαρίαν. Συχνά, μέ δφθαλμούς γεμάτους άπδ 
δάκρυα, έτρεχεν εϊς τούς γονείς της κα: έλεγε·/·« έάν 
τούλάχιστον ήμποροϋσε νά ελθη μαζή μου ή Μαρία, 
θά άναχωροΰσα εύχαριστημένη· άλλά νά τήν άφήσω 
έδώ, ώ! πόσον μέ θλίβε: τούτο. » 'Η λύπη της ήτον 
τόσον βαθεία, ώστε ή μήτηρ της δέν έδύνατο νά τήν 
παρηγόρηση. Καί όταν ή Μαρία ήρχετο νά τήν έπι- 
σκεφθή, τήν έφίλε: συχνά συχνά, καί τήν έλεγε κλαί- 
ουσα « άγαπητή μου, μετ’ δλίγον θά άποχωρισθώ- 
μεν· πώς θά ήμπορέσω νά υποφέρω τδν σκληρόν 
αύτδ·/ χωρισμόν! ή Αυστρία θά ήτον ώραιαέάν ήρχεσο 
καί σύ μαζή μου. »

Έφθασε τέλος πάντων ή ήμέρα κατά τήν όποιαν 
έμελλε ν’ αναχώρηση δ Δημήτριος μέ τήν οίκογέ- 
νειάντου- ήμέρα πολλά λυπηρά! οί συγγενείς καί οί 
φίλοι του συνήχθησαν ολοι εϊς τήν οικίαν του, καί ή 
λύπη τοϋ αποχωρισμού ήτον ζωγραφισμένη εϊς όλων 
τά πρόσωπα. Όταν δλίγας στιγμάς πρδ τής αποδη
μίας ή Μαρία ήλθε ν’ άποχαιρετήση την Ελένην, αί 
δύω μικραί συμμαθήτριαι έρρίφθησαν ή μία εις τής 
άλλης τάς άγκάλας, καί κλαίουσαι, καί δδυρόμεναι 
έλεγον ώ άγαπητή μου Μαρία ! . . . ώ άγαπητή μου 
Ελένη! . . . Θεέ μου! χωριζόμεθα διά πάντα δέν θά 
ένταμωθώμεν πλέον! . . . Καί έπρόφερον τά λόγια 

ρύτά μέ φωνήν τόσον παθητικήν, ώστε έκλαιον ολοι 
οί περιέστώτες.

« Μή μέ λησμονήσης, Ελένη μου έλεγεν ή Μαρία, 
μή μέ λησμονήσης, καί διά νά ένθυμήσα: τήν αγάπην 
μας, λάβε αύτδ τδ μικρόν κιβώτιο·/, καί όταν τδ 
βλέπης, ένθυμοϋ την φίλην σου. »
1 Ή Ελένη τήν εύχαρίστησεν άπδ καρδίας, καί ώρ- 
κίσθη οτι δέν θά τήν λησμονήση ποτέ. ’Έπειτα έπρέ- 
σφερε καί αύτή εϊς τήν Μαρίαν τάς τρυγόνας της, καί 
τήν παρεκάλεσε νά τάς καί νά τάς φροντιζη
δι’ αγάπην της.

Εϊς τδ μικρόν κιβώτιου περιείχοντο μαργαριτάρια, 
μία εύμορφη θήκη, ένας μικρός καθρέφτης, ένα ώ-
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ραίον ψχλιδάχιον, καί δίώ κεντημένα έγκόλπια επά
νω εις τά όποια άναγινώσκοντό at λέξεις αυται· ή 
τελευταία εύχήτής φίλης σου.

Ό αποχωρισμός των κατεσπάραττε τάς καρδιάς· 
έστέκοντο πολλήν ώραν έναγζαλισμέναι, έχωρ-ζοντο 
καί πάλιν ένηγκαλίζοντο, 'έως οτου δ Δημήτριος έ- 
θιάσθη νά τραβίση τήν Μαρίαν άπό τήν χείρα· « α
γαπητή μου κόρη, τήν ειπεν, εις μάτην εξακολουθείς 
νά όϊύρεσαι· πρέπει τέλος πάντων νά άναχωρήσωμεν 
ύγείαίνε λοιπόν καλή μου Μαρία. ΈνΟυμοΰ καί έμέ 
καί τήν κόρην μου. »

Ό Δημήτριος άνέβη εις τήν άμαξαν μετά τής 
οικογένειας του. καί άνεχώρησε. Πολλοί των φίλων 
του τόν συνώδευσαν δύω καί τρία στάδια μακράν 
Φθάσας εις τό ύψος ενός λόφου, οθεν έφαίνετο ή 
πόλις τής γεννήοεώς του, δ έμπορος ολος κατατεραγ- 
μενος, έστάθη, κατεβη άπό τήν άμαξαν όμοϋ με τήν 
γυναίκα καί τήν κόρην του, και στρέφων λυπηρά τά 
βλέμματά του προς τόν τόπον τόν όποιον έγκατελίμ- 
πανε διά πάντοτε· « βουνά, κοιλάδες τής πατρίδες μου 
έφώναξε, σάς βλέπω διά τήν τελευταίαν φοράν ! » Καί 
λαβών τό μανδύλιόν του, έσπόγγισε τά δάκρυά του· 
έπειτα ήσπάσθη τους φίλους του, τους άπεχαιρέτησε, 
άνέβη εις τήν άμαξαν, καί έξηκολούΟηοε τόν δρόμον 
του μέχρι τοϋ παραλίου, συνεδευόμενος άπό τά δά
κρυα καί τάς ευχάς των φίλων του,

’Εντός τοϋ άτμοπλοίου, ή 'Ελένη έξηζολουθησε νά 
μένη βυθισμένη εις τήν λύπην της, έως οτου ή ποικι
λία των τόπων πλησίον άπό τους όποιους έπεροϋ- 
σαν, ή θέα διαφόρων ωραίων τοποθεσιών καί at δμι- 
λίαι τοϋ πατρός της, κατεπράϋναν δλίγον κατ’ ολίγον 
τήν θλίψιν της. 'Ο Δημήτριος διέμεινεν δλίγας ημέρας 
εις Τεργέστιον, οπού πολλά! φιλικαί του οικογένεια:, 
τον έπεριποιήθησαν, καί τόν έδωσαν άπειρα δείγματα 
καλοκάγαθίας καί άγάπης. Η πόλις ήρεσε κατά πολ
λά εις τήν 'Ελένην, ή όποια ήρχισε νά πείθεται 
οτ: και έκτός τής πατρίδες μας εύρίσζομεν φίλους, 
και αντικείμενα χαράς.

"Οταν έφθασαν εις τά σύνορα τής κυρίως Αυστρί
ας δπεβλήθησαν εις αυστηρά-? έπισκεψιν άπό μέρους 
τοϋ τελώνου, μήπως έχωσι πραγματείας αί όποια: 
είναι άπηγορευμένον νά είσάγωνται εις εκείνην τήν 
επικράτειαν.

Έκατέβησαν έν πρώτοις εις Σεμπροΰν, οπού ετυχον 
εϋμενεστάτης υποδοχής άπό μέρος μιας οικογένειας 
εις τήν όποιαν ήσαν συστημένοι. ’Επειδή πολλοί "Ελ
ληνες κατοικούν έκεϊ, ή Ελένη ένόμιζεν οτι είναι ά- 
κόμη εις τήν πατρίδα της. 'Ο φιλοφρονητικός τρόπος 
των νέων φίλων τήν κατέθελγεν- οθεν καί ήγάπησε 
τήν πόλιν εκείνην, καί θά εϋχαριστειτο πολύ εάν 
δ πατήρ της άπεφάσιζε νά μεινη εκεί. ’Εν τω μέσω 
όμως των τόσων διασκεδάσεων, δεν έλησμόνησέ ποτέ 
τήν συμμαθήτριάν της· έξ εναντίας τήν ενθυμείτο περισ
σότερον. Πόσον θά ήτον ευτυχής εάν τήν είχε πλη
σίον της! τήν έγραψεν έν τοσούτω έν γράμμα όταν 
έφθασεν εις τήν Αυστρίαν.

Άλλ’ή νέα οδοιπόρος έμεινεν ολη έκθαμβος όταν 
είδε τήν Βιένναν. Δέν έφαντάζετο ποτέ οτι ή πόλις 
αυτή ήτον τόσον μεγάλη 1 Ένόμιζεν έως αυτήν τήν 
στιγμήν ότι οί κάτοικοί της ήσαν ολως διόλου υπε
ρήφανοι καί μισέλληνες" άλλ’ έθαύμασεν εύροϋσα αυ
τούς πάντη διαφορετικούς. Τήν ήμέραν καθ’ ήν έφθα
σαν ήκουσετά όμιλώσι Γαλλικά, Γερμανικά, ’Αγγλικά, 
’Ιταλικά, καί Ελληνικά, οί κάτοικοι ήσαν εΰγενεις· 
καί οί περισσότεροι ένδεδυμένο: με κομψότητα. Αί οι
κογένεια: τάς όποιας έπεσκέφθη όμοϋ μέ τούς γονείς

της, ώμιλοϋσαν όρθώς, καί έφαίνοντο άξιολόγου άνα- 
τροφήο, ήσαν δέ τοσοϋτον εύκοινώνητοι, πρόσχαροι καί 
ειλικρινείς, ώστε ή Ελένη κατεγοητεύθη, καί ήσθάνθη 
διασκεδαζομένας τάς προλήψεις τάς όποιας είχε κατά 
τής Αυστρίας, καί των κατοίκων της. 'Ο Δημήτριος δια- 
τρίψας οκτώ μόνον ημέρας εις τήν Βιενναν, μετέβη 
μετά τής γυναικός καί τής θυγατρός του εις μικρά? 
τινα πόλιν, ολίγα στάδια μακράν τής πρωτευούσης, και 
άγοράσας μίαν οικίαν ήρχιάε νά εμπορεύεται.

Ειχον ήδη παρέλθει δύο έτη άφ’ ότου όλος εύχα- 
ριστημένος καί ευτυχής ό καλός έμπορος έκατοίκε: 
εις τήν μικράν πόλιν. Αί υποθέσεις του ευδοκιμούσαν 
ή κατάστασις του ηΰξανε σημαντικά, καί διά τής τι- 
μιότητος καί τής ακρίβειας του, όχι μόνον εί'λκυσε 
τήν εμπιστοσύνην των συμπατριωτών του, οί όποιο: 
άπετείνοντο πρός αύτόν, άλλά καί πολλών πολιτών καί 
εύγενών τής Βιέννης, οί όποιοι ήγόραζον άπό αύτόν 
τάς πραγματείας όσων ειχον άνάγκην.

Αί ύποθεσεις του καί αί σχέσεις του έπολυπλασιάσ- 
Οησαν μετ’ δλίγον εις τοιοϋτον βαθμόν, ώστε ήναγ- 
κάσθη νά προσλάβη πολλούς γραμματείς· ή οιζογέ- 
νειά του έτιματο καί ήγαπατο παρά πάντων, και 
αύτόν τόν ίδιον έσέβοντο έν γένει. Έπροθυμοποιοϋν- 
το νά τόν άπονέμωσι χιλίων ειδών υπηρεσίας, τόν 
έπροσκαλοϋσαν συνεχώς όμοϋ μέ τήν σύζυγον καί 
τήν κόρην του, εις ένα λόγον, τόν έκαμον τόσας 
περιποιήσεις, ώστε έθεώρει τήν Βιένναν ώς δευτέραν 
πατρίδα του.

Η Ελένη ένηλιζιουμένη ήτον ή χαρά ιών γο
νέων της. Είχε κράσιν άδύνατον και φιλάσθενο-?, άλλ’ 
ό δροσερός καί ύγειής άήρ τόν οποίον άνέπνεε σή
μερον, τήν έζωογόνησε, άνέπτυξε τάς δυνάμεις της, 
καί τήν κατέστησε πλέον εϋρωστον. Ό φόβος τών 
γονέων της μήπως μείνη καχεκτική, έλειψεν όλο- 
τελώς· τό σώμά της έγεινε πλέον ευτραφές, χωρίς 
έν τοσούτω να στερηθή τήν γλυζύτητα καί τήν έ- 
ξαίρετον ευαισθησίαν, αί ,όποίαι ήσαν ή κυρία βάσις 
τοϋ χαρακτήρός της· ευχαριστημένου καί φαιδρόν τό 
φιλόφρον Ουγάτριον, έρρίπτετο συχνά εις τούς κόλ
πους τοϋ πατρός ή τής μητριός του, καί έλεγε κατα- 
φιλούμενον, « πόσον ωραία είναι ή Αυστρία! »

« ’Αγαπητή μου, κόρη, άπεζρινετο ό πατήρ, παντού 
δύναταί τις νά εύρη ειρήνην καί ευδαιμονίαν, διότι παν
τού έπιτηρούμεθα άπό τόν διθαλμόν τοϋ Θεού, δ ό
ποιος, ώς καλός πατήρ, έπιδαψιλεύε: εις ημάς άγάπην 
καί εύεργεσίας. Τί είμεθα; εις τούτο πρέπει νά προ- 
σηλόνωμεν τόν προσοχήν μας, καί όχι εις τούτον ή 
εκείνον τόν τόπο ν ή πηγή τής ευτυχίας μας είμε
θα ημείς ο! ίδιοι. Πράττε μόνον ολα σου τά χρέη, 
έσο πάντοτε ευσεβής καί ά·ζαθή, καλλιεργεί τήν α
ρετήν αί τήν δικαιοσύνην, και ή χαρά δεν θά λειψή 
άπό τήν καρδιάν σου- καί είτε ύπό τόν ώραΐον ου
ρανόν τής Ελλάδος, είτε έντός τών παγωμένων δα
σών τής Αυστρίας, ή ζωή σου θά είναι εύάρεστος.

'Η Ελένη είχε πολλήν κλίσιν πρός τήν αρετήν 
ήκουε μέ προσοχήν τούς σοφούς λόγους τοϋ πατρός 
της, ύπετάσσετο εις τάς συμβουλάς του, καί οΰτως ηϋ- 
ξανε καθ’ήμέραν τό πρός αυτήν φιλτρον τών γονέων της.

Όποια καλή καί εύτυχής οικογένεια! δέν ήτον 
κρίμα νάταραχθή ό ειρηνικός αυτός βίος; άλλ’ήάρετή 
δέν πρέπει νά άναθέτή τάς έλπίδας της εις τήν στα
θερότητα τής τύχης, διότι αυτή συχνά τήν έγζατα- 
λιμπάνει, καί τήν έγζαταλιμπάνει περιφρονημένήν καί 
καταδιωζομένην. Κατά τάς πικράς καί σκληράς ταύ- 
τας δοκιμασίας, ό ενάρετος άνθρωπος ευρίσκει εΰτυ- 

| χίαν έν τή καρδία του· όσον θέλει άς τόν καταπιέζη

ή δυστυχία, εάν «υτδς έμμένη εις τήν οδόν τής αρε
τής, ή συναιοθησις τής άθωότητός του, θά στρέφει 
πάντοτε τόν νοϋν του πρός τήν άγαθότητα καί τήν 
προστασίαν τοϋ ουρανίου πατρός, οστις διευθύνει άνω
θεν τάς τύχας τών ανθρώπων.

Ή ζωή τοϋ έναρέτου Δημητρίου πλησιάζει νά κα- 
ταπλαζωθή άπό συμφοράς· και αυτός καί ή οικο- 
γένειά του, θά δοκιμασθώσιν άπό τήν κακοδαιμονίαν 
ένας κόσμος ολόκληρος δυστυχημάτων παρουσιάζε
τε: έμπροσθεν των. Νέο: άναγνώσται! ακούσατε τήν 
ιστορίαν, καί οικτείρετε αυτούς, διότι είναι άξιοι τοϋ 
οίκτου σας!

Μίαν ήμέραν τοϋ χειμώνος πολλά ψυχράν ό Δη- 
μήτριος, ή Ευφροσύνη και ή Ελένη καθήμενοι πλησίον 
ό ένας τοϋ άλλου, ώμιλοϋσαν περί τής Ελλάδος και 
περί τών φίλων τούς όποιους άφησαν έζεί. 'Η νέα 
κόρη ενθυμείτο τήν Μαρίαν, τής όποιας τήν τρυφε
ρά-? φιλίαν δέν έδύνατο νά λησμονή-η. Έν τω μέσω 
τής οΐκειακής αυτής συναναστροφής, ακούουν κρότον 
άμάξης ή όποια έστάθη έμπροσθεν τής οικίας των, 
καί ευθύς εΐδον έρχόμενον ένα υπηρέτην μετά στο
λής, οστις άνήγγειλεν οτι δ κύριός του Βαρώνος 
Σαπουνσπούργ έπιθυμεί νά λαλήση τόν Δημήτριον.

Ό Δημήτριος έμεινεν έκστατικός, διότι δέν έδύνατο 
νά έννοήση πώς ό Βαρώνος Σαπουνσβούργ, τά μέγιστα 
έν ύπολήψει παρά τή Αϋλή, καί γνωστός έν γένει 
διά τήν άλαζονείαν του, συγζατέβη επί τοσοϋτον ώσ
τε νά ζητήσή νά τόν όμιλήση. Διευθύνεται έν το
σούτω πρός τήν άμαξαν, συρομένην άπό οκτώ ίππους 
λαμπρότατα στολισμένους, καί κύπτει μέ σέβας τήν 
κεφαλήν του ενώπιον τοϋ Βαρώνου. Διατάξας τού; ύ- 
πηρέτας του νά μαζρυνθώοιν, ό Βαρώνος έλάλησε 
κρυφίως τόν Δημήτριον, δ όποιος άφ’ ού ήζουσεν 
ήσύχως ολας του τάς προτάσεις, άπεκρίθη μέ συ
στολήν άϋ,λά μέ τόνον αποφασιστικόν, οτι είναι ά
δύνατον νά πράξη έναντιον τής συνειδήσεώς του. Ό 
Βαρώνος έφάνη πολλά δυσαρεστημένος διά τήν ά- 
πόκρισιν, καί έπανέλαβε τάς έξηγήσεις του- άλλ’ ό 
Δημήτριος έβεβαίωσεν έκ νέου δτι δέν επαναλαμβάνει 
τίποτε. 'Η έπιμονή αυτή πβρώργισεν εις τό άκρον
τόν Βαρώνον τά βλέμματά του, τό ήθος του εξηγού
σαν μανίαν άκάθεκτον καί μεταβαλών τόν φιλικόν 
τόνον «ζήτησε μέ άπειλάς άπό τόν Δημήτριον νά 
τόν φανερώση έντός όκτώ ήμερών τήν τελείαν άπό- 
φασιν του. Μετά ταϋτα άνεχώρησε μέ βίαν.

'II Ευφροσύνη, ή όποία είδεν άπό τό παράθυρον 
το θυμωμένοι» πρόσωπον τοϋ Βαρώνου, έτρεμε διά 
τόν σύζυγόν της, διότι έγνώριζε πόσην ίσχύν είχεν 
ό ύπερήφανος αύλικός, καί πόσον ή ψυχή του ήτον 
μοχθηρά· διό καί άμα τόν είδεν άναχωροϋντα, ή- 
σθάνθη οτι έφυγεν ένα μέγα βάρος άπό τήν καρ
διάν της· δ Δημήτριος, ολως ανήσυχος, τήν έπλησί- 
ασε, καί τήν είπε μυστικώς οτι ό Βαρώνος έζήτει ν’ 
άποκριθή αύτός άντί έκεινου διά τινας πραγματείας 
σταλείσας άπό τήν Γαλλίαν, άλύ.ά τών όποιων ή εισα
γωγή ήτον άπό τίνος άπηγορευμένη· « δέν ήμπορώ, 
είπενό τίμιος έμπορος εις τήν γυναίκά του, νά ανακατω
θώ εις αυτήν τήν ΰπόθεσιν, χωρίς νά βλάψω τήν συ- 
νείδηοίν μου, νά υστερηθώ τήν κοινήν έμπιστοσύνην, 
εάν δ δόλος φανερωθή, καί νά έξοριοθώ επί τέλους 
καί εις Σπιλβέργ. »

Η Ευφροσύνη άνετριχίασ:, προβλέπουσα οτι ό Βα- 
ρωνος, ερεθισμένος άπό τήν άρνησιν τοϋ άνδρός της, 
θά προσπαθήσει νά τόν έκδικηθή- « αγαπητέ μου σύ
ζυγε, ειπεν ολη έντρομος, δέν είναι τρόπος νά έκ- 
πληρώσης τήν έκιθομάν τ«; Ms φαίνεται ότι ήμπο·

ρεϊς νά μεταφέρης έντός τής έπικρατείας μερικά; 
πραγματείας χωρίς νά άναζαλυφθώσιν.

_ Όχι, άπεκρίθη δ Δημήτριος, ή πράξις αυτή 
είναι άτοπος. Χρεωστώ νά μήν υπακούσω εις τάς 
θελήσεις τοϋ Βαρώνου, καί άς γείνη ο,τι γίνει· άς 
ύποθέσωμεν οτ: δέν θά φανερωθή ό δόλος, άλλά μή
πως δεν θά είμαι πάντοτε παραβάτης τοϋ νόμου, 
καί δεν θά μέ τύπτει άδιακόπως ή σκνείδησίς μου; 
Δέν φοβούμαι, ειπεν ή Ευφροσύνη, παρά τήν δργήν 
αυτού τοϋ ανθρώπου, ήξεύρεις οτι είναι πολλά ισχυρός, 
καί έτ: μάλλον επιρρεπής εις τήν έκδίκησιν.

Βεβαίως τό ήξεύρω έπανέλαδεν ό έμπορος, καί 
έχω άπό τοϋδε προαισθήματα φόβου· άλλά προτι
μώ νά πάθω, νά δυστυχήσω μάλιστα, παρά νάγείνω 
ένοχος μιας πράξεως εναντίας εις τό χρέος μου· τίποτε 
δέν μέ μέλλε: όταν ή συνείδησίς μου είναι καθαρά. »

Όλίγας ημέρας μετέπειτα ό έντιμος έμπορος έ
γραψεν εις τόν Βαρώνον, οτι δέν έδύνατο ούτε νά 
παραδεχθή τήν πρότασίν του, ούτε ν’ άποκριθή αύ
τός διά τάς πραγματείας. ’Αναγινώσκουσα τήν επι
στολήν ή Ευφροσύνη κατεθλίβετο άπό απαίσια προ
αισθήματα· άλλ’ ή καλή αύτή σύζυγος, όχι μόνον 
δέν κατέζρινε τήν εύγενή διαγωγήν τοϋ άνδρός της, 
άλλά καί έπεδοκίμασεν έξ όλης καρδιάς τήν γενναίαν 
του αρετήν, τήν όποιαν δέν έσάλευεν ό φόβος, ού
τε έτρόμαζον οί κίνδυνοι· ό Βαρώνος άφρισε διά 
τήν άκλόνητον τιμήν τοϋ Δημητρίου, ώρκίσθη νά τόν 
έκδικηθή, καί πρός τούτο δεν έπερίμενεν είμή ευ
καιρίαν άρμοδίαν.

Έν τώ μεταξύ, έμπορικαί τινες υποθέσεις, ύπε- 
χρέωναν τόν Δημήτριον νά μεταβή εις μίαν πλη
σιόχωρο·? έπαρχάν, άλλ’ επειδή αί ασχολία: του δέν 
τόν έσυγχωροϋσαν νά ύπάγη αυτοπροσώπως, ή σύζυ
γός του άπεφάσισε νά έπιχειρισθή αυτή τό ταξείδιον 
συντροφευμένη καί άπό δύω φίλους των.

Μίαν ήμέραν τοϋ Δεκεμβρίου, έν ω καθήμενος όμοϋ 
μέ τήν κόρην του πλησίον τής εστίας του έπρο- 
γεύετο, καί ώμιλοϋσε περί τής μήτρός τής Ελένης 
ήτις έμελλε νά έπιστρέψη έντός όλίγων ήμερών, 
έφθασεν ένας αμαξηλάτης, φέρων φορτίον πραγματειών 
καί διέκοψε τήν συνομιλίαν. Ό αμαξηλάτης έπήρε 
κατά μέρος τόν έμπορον, καί τόν είπε κρυφίως οτ: 
μεταξύ τών πραγματειών ήτον καί μά δέσμη τήν 
οποίαν έπρεπε νά κρύψη αμέσως εις μέρος ασφαλές, 
διότι είχε πραγματείας άπηγορευμένας.

Ό Δημήτριος ολος έκθαμβος άπεκρίθη, οτι δέν 
είχε ποτέ παραγγείλει τοιαύτας πραγματείας, καί 
οτ: ή δέσμη, θά ανήκε: εις τινα άλλον έμπορον άλλ’ 
ό αμαξηλάτης έβεβαίωσε τό έναντίον, και έπαρουσίασε 
τήν -καταγραφήν εις τήν οποίαν ολα: αί δέομαι, καθώς 
καί ή άπηγορευμένη, ήσαν σημειωμένα:, Αί πραγματεία: 
αύτα: ήρχοντο άπό τήν Γερμανίαν καί έστέλλοντο εις

ξόν Δημήτριον πρό έξ μηνών, δτε ή απαγορεύεις δέν 
τον διατεταγμένη. Ειχον μείνει πολύ·? καιρόν εις 

τά σύνορα, καί ιδού διατί άργοπόρησαν.
Ό Δημήτριος ήτον εις αμηχανίαν· έν τοσούτω έ- 

ξεφόρτωσε τήν δέσμην, καί τήν άπέθεσεν εις τόπον 
παράμερον τής οικίας του, πλήν όχι μόνον δέν εί- 
^ε διόλου σκοπόν νά παραβή τόν νόμον, άλλά καί 
αποφασισμένος ήτον νά δηλώοη τάς πραγματείας 
αυτάς εις Βιένναν, διά νά άποφύγη τήν υποψίαν, οτ: 
τάς έζήτησεν έναντίον τών ψηφισμάτων τοϋ αϋτοκρα- 
τορος. Έάν ή σύζυγός του δέν έλλειπε, θά αναχω
ρούσε·? αμέσως διά τήν Πρωτεύουσαν· διά νά μή 
παράλειψη όμως ο,τι ήτον πρέπον, έγραψεν εις τήν 
άρμοδίαν ’Αρχήν περί τής ύποθεσεως. Κατά δυστυχίαν
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•ti ταχυδρομείου είχεν αναχωρήσει, και έπομένωςή- 
ναγζάσθη νέ περιμείνη τρεις ήμέρας, μέχρι τοΰ «λ 
λου ταχυδρόμου. Έν τοσούτφ ό Δημήτριος ένόμιζεν 
οτι δέν είχε κανένα φόβον, έπειδή τήν μεν δέσμην 
δεν παρετήρησε κανείς, αυτός δέ τήν άπέθεσεν εις 
μέρος ασφαλές.

Δύω ήμέρας μετέπειτα, αφού ό χαλδς έμπορος 
έτελείωσε τάς πολλάς του ασχολίας έπλαγίασε πε- 
τϊ τήν δεκάτην τής νυκτός, καί έπειδή ήτον πολλά 
κοπιασμένος, έκοιμήθη αμέσως. Ή ‘Ελένη έπίοης έ- 
κοιμάτο πρό μιας ώρας. ’Εξαφνα ακούονται κτυπή
ματα σφοδρότατα εις τήν Ούραν· ό Δημήτριος νομί- 
ζων οτι είναι ή σύζυγός του, έτρεξε μόνος του νά 
άνοιξη· μόλις έπρόφθασε νά ρίψη εις τήν ράχην του 
ένα έπανωφόρεμα, καί υπήγε νά έξυπνήση τήν ‘Ελέ
νην ο έξύπνα κόρη μου, ήλθεν ή μήτηρ σου. »

'Η Ελένη έπήδησεν από τήν χαράν της, καί ήμι- 
σοκοιμισμένη έφώναξε- « μάνα μου, μάνα μου. »

« ’Δ τέκνον μου! πόσον σε λυπούμαι’ δεν είναι ή 
μάνα σου. »

Δύω υπάλληλο: τής Κυβερνήσεως συντροφευμένο: 
καί από τινας αστυνομικούς ύπηρέτας καί πολλούς στρα
τιώτας έμβαίνουν τότε εις τόν θάλαμον, καί με φω
νήν απειλητικήν λέγει ένας έξ αυτών δνομαζόμενος 
Σφάρτζ, καί ό όποιος έφαίνετο πλέον άγριος από τούς 
άλλους·« σύ είσαι ό έμπορος Δημήτριος; »

«Μάλιστα· τι αγαπάτε;
« Είσαι ύπανδρευμένος; πώς δνομάζεται ή σύζυγός 

σου; πού είναι;
« ’Ονομάζεται Ευφροσύνη. Δέν είναι'έδώ. »
« Ποϋ είναι, και πότε Θά επιστρέφει;»
Ό Δημήτριος έφανέρωσε τό μέρος οπού υπήγε, καί 

είπεν οτι τήν έπερίμεναν από στιγμήν εις στιγμήν.
« Έχεις τέκνα; πώς δνομάζονται; »
" Δεν έχω παρά μίαν κόρην, τήν 'Ελένην. »
«Γνωρίζεις τόν αμαξηλάτην "Αϋμαν ;
« Μάλιστα. »
« Σέ έφερεν εσχάτως πραγματείας ; »
« Μάλιστα. »
« Μεταξύ αυτών ήσαν καί άπηγορευμέναι; »
‘Ο Δημήτριος χωρίς νά διστάση άπεκρίΟη' « ήσαν, 

άλλά δεν τάς παρήγγειλα. ο
« Καλά, άς τάς ίδώμεν. »
Ό Δημήτριος ώδήγησε τόν Σφάρτζ εις τό μέρος 

οπού ήτον κρυμμένη ή δέσμη.
« ’Ιδού περίφημος κρυφών, είπε περιγελαστικά δ 

Σφάρτζ, καί άνυφόνων τήν κεφαλήν του- ci έπιτηδεώ- 
τεροι κλέπται δεν θά ήμποροϋσαν νά τήν ευρωσιν, »

"Οταν μετ’ ολίγον έπέστρεφαν εις τόν θάλαμον, ή 
Ελένη ήρχισε νά τρέμη- ή δφις των τήν έφόβιζεν 
έθαρβοΰσεν οτι ήσαν κλέπται καί οτι ήλθον νά φο- 
νεύσωσι τόν πατέρα της, καί νά ληστεύσωσι τήν οι
κίαν· ή πρώτη ταραχή τοΰ πατρός της, επιβεβαίωνε 
τήν ιδέαν της· άλλ’ όταν τόν είδεν ύστερον νά άνα- 
λαμβάνη τήν συνειθισμένην του ήσυχίαν καί νά μή δει- 
χνη κανένα σημεΐον δειλ'ας, οί φόβοι της ήρχισαν νά 
όλιγοστεύωσι, καί αϊ ελπίδες της νά άναγεννώνται,

’Αλλά πόσον έτρόμαξεν όταν οί στρατιώται οί ό
ποιο: είχον περικυκλωμένον τόν πατέρα της, διέτα
ξαν καί αυτόν καί τήν κόρην του, νά έτοιμάσωσι τά 
φορέματά των, έπειδή είχον νά κάμωσι διεξοδικόν τα- 
ξείδιον ή άθλια Ελένη προαισθανόμενη τήν δυστυχίαν 
τοΰ πατρός της, εδγαλε *α<^ μεγάλη? φωνήν, τόν 
έπλησίασε τρέμουσα, καί τόν έ,όριφεν έ'να βλέμμα πε- 
ρίλυπον, μέ τό όποιον έφαίνετο οτι τόν έρωτα έάν εί
χον άκόμη νά φοβηθώσί τι ή έάν τούς έμενε κζμμίζ

ελπίς. Ό Δημήτριος τήν έσφιγξεν εις τάς άγκάλος 
του, καί μέ φωνήν ταραγμένην τήν είπε ο παρηγου- 
ρήσου, κόρη μου, δεν είναι τίποτε, διότι είμεθα α
θώοι. »

Οί άνθρωποι τής άστυνομίας έσφράγισαν όλα τά έ
πιπλα καί τούς θαλάμους, καί διέταξαν όλους τούς 
ύπηρέτας νά άναχωρήσωσιν άμέσως. Μετά ταΰτα ό 
Δημήτριος έπεριζυκλώθη άπό τούς στρατιώτας, καί 
κατά διαταγήν τοΰ Σφάρτζ έδέθη μέ άλυσίδας· ή Ε
λένη ήτον απελπισμένη- έκρεματο άπό τόν λαιμόν 
τοΰ πατρός της, ένηγκαλιζετο τά γόνατά του, καί φω- 
νάζουσα οτι ήτον αθώος, τίμιος, έπαρακαλοΰσε τόν 
Σφάρτζ νά μή τούς χωρίση· άλλ’ ε·’ς μάτην καί τά 
παράπονα καί αί παρακλήσεις της.

« Ελένη τήν είπεν δ αρχηγός μέ φωνήν γλυκυτέ- 
ραν άλλά πάντοτε τραχειαν, δέν οέ χωρίζω άπό τόν 
πατέρα σου, θά υπάγεις μαζή του, καί θά τόν συνοδεύ
σεις εις τό ταξειδιόν του. »

« Μάλιστα! μάλιστα ! έφώναξεν ή καλή κόρη, καί 
έκρατσϋσε σφιγκτά τόν πατέρα της, δ όποιος βέβαιος 
περί τής άθωοτητός του, έφαίνετο ατάραχος, ώς βρά
χος ό όποιος μένει ακίνητος όταν τόν κτυπώσι τά 
άγρια καί αλλεπάλληλα κύματα.

‘Η οικία έκλείσθη, καί τά κλειδιά παρακατετέ- 
θησαν εις τήν άνωτέραν αρχήν τής πόλεως· ό Δη- 
μήτριος καί ή θυγάτηρ του έμβήκαν μέσα εις όχημα 
τό όποιον τούς έπερίμενεν εις τήν θύραν, καί άνεχώ- 
ρησαν συνωδευμένοι. Περί τήν τετάρτην ώραν μετά τό 
μεσονύκτιον έ'φθασαν εις ένα μέρος οπού διετάχθησαν 
νά καταβώσι καί νά εϊσέλθωσιν εις σκοτεινόν βάρα- 
Θρον εις τό όποιον έφυλακίσθησαν.

Πεπεισμένος εις τήν άθωότητά του ό Δημήτριος έλ
πιζε? οτι οί δικασταί θά τόν άπέλυον άμέσως, καί 
οτι δγλήγωρα θά έπέστρεφε πλησίον τής συζύγου του, 
διά τήν όποιαν έλυπεϊτο εις άκρον, διότι έγνώριζε πό
σον τόν αγαπούσε, καί πόσον θά τήν έκεραυνοβο- 
λοΰσεν ή είδησις τής φυλακίσεώς του- έλα αύτά τά 
αίτια τόν έ'καμον νά έπιθυμή ώστε νά δικασθή ή ύ- 
πόθεσις του χωρίς αναβολήν.

Πόσον ήτον περίλυπος ή Ελένη’ ή μήτηρ της τήν 
όποιαν άγαποΰσεν ύπερβολικά, ήτον άκαταπαύστως εις 
τόν νοΰν της. « Μάνα μου! καλή μου μάνα! έλεγε, 
όποιαν λύπην θά δοκιμάσει; ’ Ελπίζεις οτι θά έλθεις 
νά μάς έναγκαλισθής, καί δέν θά εΰρεις κανένα μας’ 
καί δέν θά μάς έξαναϊδής ίσως ποτέ ’ . . . Θεέ μου’ 
εάν είναι γραμμένον νά μήν τήν ϊδώ πλέον, ν’ α
κούω τάς μητρικάς της συμβουλάς, τά γλυκεΐά της 
λόγια, νά μέ φιλή, νά τήν φιλώ, πόσον θά είμαι δυ
στυχής καί άπαρηγόρητος! »

Ό άθλιος πατήρ έπαρακαλοΰσε τήν θυγατέρα του 
νά παύση τά κλαύματά τη; καί νά έλπίζη· άλλ’ ή 
‘Ελένη αδυνατούσε νά μετριάση τόν πόνον τη;· ή αγά
πη τη; προς τήν μητέρα της ήτο παράπολυ μεγά
λη, ή ευαισθησία της ζωηροτάτη, καί τα δάκρυά της 
αδιάκοπα. Μόνον ή πραότης τοΰ ύφους τοΰ πατρός της 
έμετρίαζε τήν ήμέραν τά πικρά της παράπονα.

‘Η παράκλησις τοΰ Δημητρίου ειοηκούσθη τέλος 
πάντων, καί ή ύπόθεσίς του εισήχθη εις δίκην. Οί δικα- 
σταΐ τόν ύπέβαλον εις τάς αύτάς σχεδόν ανακρίσεις, 
ώς καί ό Σφάρτζ· άλλ’ όταν ήθέλησε νά διηγηθή εμ
περιστατωμένος τήν ιστορίαν τής δέσμης των άπηγο- 
ρευμένων πραγματειών, τόν επέβαλαν σιωπήν καί τόν 
έπαρακάλεσαν νά άφήση τάς λεπτομέρειας, καί νά α
ποκρίνεται έν σύντομ α μόνον εις τάς έρωτήσεις των.

Μετά τήν άνάκρισιν ό Δημήτριος έπαρακάλεσε τούς 
δικαστάς νά έκδώσωιιν, έάν ήτον δυνατόν, άπόφασιν

οριστικήν, επειδή ήσθάνετο μεγίστην επιθυμίαν νά έ- 
πιστρέφη τάχιστα πλησίον τής συζύγου του.

Ο: δικασταί προσήλωσαν έπάνω του τά βλέμμα
τά των μέ αύστηρότητα συνάμα καί οίκτον, ανύψω
σαν τούς ώμους των μέ τρόπον θλιδερώς έμφαντικόν, 
καί τόν άπέπεμφαν ύποσχόμενοι οτι ή άπόφασις θά 
γίνει γνωστή τήν έπιοϋσαν.

Βέβαιος περί τής άθωότητός του, καί πλήρης έλ- 
πιδος οτι θά έξαναϊδέι όσον ουπω τήν πιστήν σύζυ
γόν του, έπέστρεψεν εις τήν φυλακήν, έφιλησε τήν 
‘Ελένην, ή οποία τόν ήρώτησεν όλω; ανήσυχη, έάν θά 
ΐδή δγλήγωρα τήν μητέρα της' ό πατήρ της τήν έδω
σε χρηστάς έλπίδας, και ή καλή κόρη έχυσεν άπειρα 
δάκρυα άπό τήν χαράν της.

Τήν έπιοϋσαν έ'να όχημα έστάθη έμπροσθεν εις τήν 
φυλακήν. Πλησίον τοΰ ήνιόχου έστέκετο ένας άνθρω
πο; μεσόκοπος- τό ήθόςτου ήτον σοβαρόν καί αυτός έφο- 
ροΰσεν όπλα. ’Ολίγον μετέπειτα μία ύπηρέτρια έμβήκεν 
εί; τήν φυλακήν, καί δώσασα μίαν γούναν καί πεν- 
τήκοντα σφάντζικα εις τόν Δημήτριον καί μίαν άλλην 
εις τήν Ελένην. « δ κύριός μου, είπε, σας τά- προσ
φέρει, καί παρακαλεϊ τόν Θεόν νά γίνετε μίαν ήμέ 
ραν ευτυχέστεροι. »

Ή καρδία τοΰ Δημητρίου κατενύχθη δ:ά τήν τόσην 
γενναιότητα· άλλ’ εις μάτην έπαρακαλοΰσε τήν υπηρέ
τριαν νά τόν φανερώση τό όνομα του εύεργέτου του, 
ίσια αυτή άνεχώρησε χωρίς νά ει’πή τίποτε.

Μόλις άπεμακρύνθη, καί δύω κλητήρες δικαστικοί 
έμβαίνουν εις τήν φυλακήν, καί μέ πρόσωπο? περί
λυπο?, ειδοποιούν τόν Δημήτριον δτιή όριστική άπόφα- 
σις τοΰ δικαστηρίου καταδικάζει καί αυτόν καί όλην του 
τήν οικογένειαν εις παντοτεινήν εξορίαν εις' Σπιλβέργ, 
τόν ένεχείρισαν άκολούθως τήν καταδικαστικήν ά- 
πόφασιν, ύπογεγραμμένην άπό τόν επί τής δικαιοσύ
νης ύπουργόν.

Κεραυνοβοληθείς άπό τήν άπροσδόκητον αύτήν αγ
γελίαν, δ Δημήτριος έκλειδοστόμισε τό κατ’ άρχάς. 
Ή 'Ελένη κατάπληκτος, έρβίφθη εις τάς άγκάλας του, 
έφώναξε και έχυσε πικρά δάκρυα, δ δέ πατήρ της τήν 
έφιλησε. Τέλος πάντων τά θανατηφόρα αισθήματα τά 
οποία έσπάραττον τήν καρδίαν του κατεπραύνθησαν, 
καί ό νους του τόν έσυγχώρητε νά έξανοίξη μικρούς 
πίνας σπινθήρας παρηγοριάς· ό στοχασμός, είμαι α
θώος, τόν έδιδε ψυχήν καί έλπίδα· άλλ’ ή ένθύμη- 
σις τής αγαπητής του Ευφροσύνης, τόν έβύθισεν έζ νέου 
εις άθυμίαν. Εύρίσκετο εις τήν άξιοδάζρυτον έκείνην 
κατάστασιν, κατά τήν όποιαν ό άνθρωπος παλαίει μέ 
τόν πόνον καί μέ τό χρέος τό όποιον τόν παραγγέλ- 
λει νά μή καταβάλλεται άπό τήν δυστυχίαν. 'Η φωνή 
τοΰ χρέους ένίζησεν επί τέλους. Έφάνη πλέον ήσυ
χος, έφιλ.ησε τήν 'Ελένην μέ τρυφερότητα, καί τήν 
έπρότρεψε μέ γλυκύτητα νά είναι ύπομονητική καί νά 
ύποταχθή εις τό θέλημα τοΰ Κυρίου.

’Αλλ’ ή Έλ=νη ήτον απαρηγόρητος' ή ένθύμησις 
τής μητρός της, καί ή ιδέα ότι δέν θά τήν ιδή πλέον 
τήν κατετάραττον εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε δλίγον 
έλειπε νά καταβληθή άπό τήν απελπισίαν.

Ό Δημήτριος έπαρακάλεσε νά τόν κάμωσι τήν χά- . 
ρι·< νά τον δώσωσιν δλίγων ήμερων προθεσμίαν διά νά 
&~*γη εις άναζήτησιν τής γυναικός του, ή όποια θά 
ε’·χσν έως τώρα έπιστρέψεΐ" άλλ’ ή παράκλησις του 
δέν είσηκσύσθη, αν καί τήν έπανέλαβεν έκ νέου- τέ
λος πάντων έπεκαλέσθη ώς τελευταίαν χάριν νά τόν 
Ζ:Ρϊίϊή*=υν δλίγας ώρας διά νά τήν γράφη· άλλά μό
λις τόν έδωκαν τόσον καιρόν, όσος έχρειάσθη διά νά 
σχεδίαση τά δλίγα ταΰτα λόγια.

« Φ.λτάτη μου Ευφροσύνη I σέ αποχαιρετώ, καί ί
σως διά πάντοτε. Σ’ εύχαριστώ διά τήν τρυφερά? α
γάπην τήν όποιαν είχες πρός έμέ· δέν θέλω τήν λησμο
νήσει ποτέ ! . .. Πάσχομεν ένω είμεθα αθώοι. Μόνον 
αυτή ή ιδέα άς σέ παρηγορη! άνάθεσε τάς έλπίδας 
σου εις τόν ουρανόν, ένθυμοΰ τόν συμβίον σου, ύγειαινε!

Καί ή Ελένη προσέτι ήθελε νά γράψη δλίγας λέ
ξεις, άλλά μόλις ήμποροϋσε νά κράτηση τό κονδύ
λων· τά δάκρυά της κατέβρεχον τό χαρτίον ό πα
τήρ της έπίασε τήν χειρά της. καί τήν έβοήθησε νά 
χαράξη μόνον τό όνομά της. Έπειτα έφιλησε τό γράμ
μα μέ αίσθημα αγάπης καί πόνον ανεξήγητο?.

Ή σκηνή αυτή ήτον τοσοΰτον τραγική, ώστε ο: έλ- 
θόντες νά κοινοπόιήσωσ: τήν διαταγήν τής αστυνομίας 
έστρεφαν τό πρόσωπό? των διά νά κρύψωσί τήν τα
ραχήν των. Ό Δημήτριος ένεχειρισε εις ένα εξ αύτών 
τό γράμμα του, καί τόν παρεκάλεσε θερμώς νά τό 
άποστείλη εις τήν γυναίκά του. Αυτός τό έλαβε καί 
ύπεσχέθη νά τό στείλη, δίδων συγχρόνως νά έννο- 
ήση οτι καί έκεινη έχε: νά πάθη τά ίδια- ή νέα 
αυτή είδησις έπεσεν ώς κεραυνός κατά τοΰ αθλίου 
Δημητρίου, δ όποιος έμεινε πολλάς ώρας ώς κατά
πληκτος. Έλπιζε? ότι θά τόν έλευθερώσουν άπό τάς 
άλυσίδας, άλλ’ εις μάτην. Έμβήκεν εις τήν άμαξαν 
τήν όποιαν έσυρον τρεις ίπποι μέ άπιστευτον ταχύτητα.

’Εντός δλίγων ωρών έ'φθασαν εις Βιένναν, όπου 
δέν έστάθησαν διόλου, καί τήν αύτήν ήμέραν έπέρασαν 
πλησίον μεγαλοπρεπούς τίνος παλατιού, άπό τό ο
ποίον έφώναξαν τόν· αμαξηλάτην νά σταθή,

‘Η καρδία τής ‘Ελένης έκτύπησεν άπό έλπίδα, 
ένόμισεν ότι ό θεός λαβών έλεος διά τά άδικα πα
θήματα τοΰ πατρός της, ευδόκησε νά τόν έλευθερώση. 
Καί ό Δημήτριος έπι'σης συνέλαβε τήν ιδέαν αύτήν 
« τις ήξεύρει, είπε καθ’ έαυτόν, έάν καμμία γενναία 
ψυχή, ό κύριος ίσως τοΰ παλατιού, έλαβε συμπάθειαν 
δί έμέ καί κατόρθωσε τήν άποφυλάκισίν μου. »

Οί άθλιοι 1 μετ’ δλίγας στιγμάς έννόησαν τήν 
πλάνην των. Ένας ύπηρέτης ένδύματα φέρων γελω
τοποιού, έφάνη έμπροσθεν τοϋ παλατιού, κρατών 
εις τήν μίαν χείρα μίαν φιάλην και ένα ποτήριον, 
καί εις τήν άλλην ένα πινάκων μέ κομμάτια ψω
μιού. Έν ω έγέμιζε μέ ζύθον τό ποτήριον, ειας 
άνθρωπος πλουσιότατα φορεμένος, έφάνη εις ένα άπό 
τά παράθυρα τοΰ παλατιού, καί έφώναξε μέ ύφος 
ύβριστικόν- η ώρα καλή ’ τό ταξειδιόν σου £ά είναι 
βεβαίως διεξοδικόν βόφισε μίαν, φίλε, καί ένθυμοΰ 
ένίοτε εκείνον τοΰ όποιου ήρνήθης νά έκπληρώσης 
τήν επιθυμίαν! »

Ό Δημήτριος στρέψας τά βλέμματά του πρός έ- 
κείνον ό οποίος εξέμεσε τά σατανικά αύτά λόγια, 
είδε . . . τόνΒαρώνον Σαπουνσβούργ. Άπέβαλεν εύθύς 
μέ καταφρόνησιν τόν ύπηρέτην, καθώς καί τό ποτή- 
ώίον τό δποίσν τόν έπρόσφερεν, έχώθη εις τό βάθος 
τής άμάξης, διαλογιζόμενος τήν ανήκουστο? κακίαν 
τοΰ Βαρώνου, καί μήν άμφιδάλλων πλέον ότι αυ
τός ήτον ό πρωταίτιος τής συμφοράς του.

‘Η Ελένη ήτον περίλυπος. Είχεν άναγνώσει καί 
ακούσει τόσα κακά διά τό Σπιλβέργ, ώστε ή μόνη 
Κέα ότι έμελλε νά ζήση όλην της τήν ζωήν 
έκεί, τήν κατετρομαζεν. 'Ως τόσον ή γενναιότη; 
τοϋ θαυμάσιου πατρός φης μετεδιδετο δλίγον κατ’ 
δλίγον καί εις αύτήν όκϊίνη ή αταραξία, ή όποια δέν 
ζωγραφίζεται παρά μονά τά πρόσωπα των αγαθών, 
οί λόγοι του, λόγοι πραοτητος καί υποταγής, α: 
πατρικα: του ένισχύοεις, έμετρίασαν έπί τέλους τόν 
πόνον τη;, καί τόν μετέβαλον εις μελαγχολίζν ά-
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νεκτήν. Ή προς θεόν πίστίς, ή ευσέβεια ένεστάλαξαν 
παρηγοριάν εις την καρδίαν της, καί επειδή οί όδη- 
γοί δέν τούς μετεχειρίζοντο μέ 'υπερβολικήν αυστη
ρότητα, οί δέ κάτοικοι των μερών διά των όποιων 
διέβαινον έδειχνον. πολλήν συμπάθειαν πρδς αυτούς, 
ή 'Ελένη ήσθάνθη δτι έξηλείφετο ή λύπη της- άλλ’ 
ή ζατάστασίς της, φορητή άζόμη τότε, έχειροτέρευ- 
σεν ή θλίφις είχε κατασπαράξει την ζαρδίαν καί 
προσβάλει τήν ύγείαν της· μία έκτακτος αδυναμία, 
ανορεξία μεγάλη, και πόνοι τής καρδίας, ζατήντησαν 
τήν πτωχήν 'Ελένην εις τόσην ατονίαν, ώστε ό πα
τήρ της ήρχισε νά φοβήται διά τήν ζωήν της. Εκτός 
τούτου, ζαί αυτές ό ίδιος ΰπέπεσεν εις έπικίνδυνον 
αρρώστιαν ή θέρμη (ολιγόστευε μέ πολλήν ταχύτητα 
τάς δυνάμεις του, ζαί θά έχάνετο βεβαίως όμοϋ με 
τήν κόρην του, έν τω μέσω τής έρημίας διά τής 
όποιας διέβαινον, έάν δέν έφΟανον εύτυχώς εις μίαν 
πόλιν, οπού δ δυστυχής ζατώρθωσε διά παρακλή
σεων νά έλθη νά έπισζεφθή ιατρός καί αυτόν καί 
τήν θυγατέρα του. Διά ζάλήν του τύχην ό ιατρός 
ήτον ζαί επιτήδειος καί φιλάνθρωπος, τούς μετε- 
χειρίσθη μέ τόσην φιλοφροσύνην καί επιμέλειαν, ώστε 
άνέλαβον εντός ολίγου ζαί έξηζολούθησαν τήν οδοι
πορίαν των τούς έσυμδούλευσε νά άναφέρωσιν έμπε- 
ριστατωμένως εις τόν αΰτοκράτορα τά αίτια τής εξο
ρίας των, ζαί μάλιστα πριν φθάσουν εις τό Σπιλ- 
βέργ, διότι ό’χι μόνον θά παρήρχετο δ αρμόδιος 
καιρός, αλλά καί θά καταντούσε σχεδόν αδύνατον 
τό νά φθάση ή αναφορά των εις τόν αΰτοκράτορα.

'Η συμβουλή αυτή έγέννησε πολλάς σκέψεις εις 
τήν κεφαλήν τού άτυχούς Δημητρίου· χίλια σχέδια 
άνεβοζατέβαιναν εις τόν νουν του, ζαί δλα τά παραι- 
τοϋσε τό ένα κατόπιν τού άλλου. Έπί τέλους συνέλαβε 
τήν ιδέαν νά δραπετεύση όμοϋ μέ τήν κόρην του, 
νά έπιστρέψη κρυφίως εις Βιένναν, ζαί νά ύποβάλη 
τήν ύπόθεσίν του εις τόν αΰτοκράτορα. Τό επιχεί
ρημα τόν έφαίνετο έν τοσούτω φρικώδες, αλλά δέν 
έβλεπεν άλλο μέσον σωτηρίας. « Ό αΰτοκράτωρ, έ'λεγε 
καθ’ εαυτόν, είναι δίκαιος* έάν θεωρήση όπως πρέπει 
τήν ύπόθεσίν μου, θά μέ ελευθερώσει άφεύκτως· έάν 
όμως μέ ζαταζρίνη ώς ένοχον, τότε είναι κύριος 
νά μέ μεταχειρισθή κατά τήν όρεξίν τον θά υπο
ταχθώ εις τήν άπόφασίν του. » Ταΰτα διαλογιζόμε- 
νος, καί σκεπτόμενος περί τού τρόπου τής δρα- 
πετεύσεως, έρρψε τά βλέμματά που έπάνω εις τάς 
άλύσεις του· έστοχάσθη οτι ήτον αδύνατον νά τάς 
συντρίψη, καί ουτω τόν έγζατέλειψεν ή γενναιότης 
του, καί αί ελπίδες του διελύθησαν ώς καπνός.

Άφ’ ου διέτρεξαν πολλάς έζατοστυίας σταδίων, 
οί εξόριστοι ζαί οί όδηγοι των, έπλησίασαν τέλος 
πάντων πρός τό Σπιλβέργ, μέ δλους τούς πλυειδεϊς 
κινδύνους, από τούς όποιους έσώθησαν εύτυχώς. 'H 
Ελένη έξαναζύλισε, καί έφαίνετο οτι αδυνατούσε νά 
όνθέξη εις τήν τραχύτητα του κλίματος. Ό πατήρ 
της βλέπων αυτήν ζαί πάλιν πάσχουσαν, ήσθάνθη 
τήν ζαρδίαν του κατατρωγομένην από ανησυχίαν ζαί 
θλίψιν. Οί όδηγοι των, οί όποιοι δέν έφοβοϋντο πλέον 
μή δραπετεεύσωσι, τόν έλυσαν από τάς άλύσεις, 
ζαί τότε ή ιδέα τής φυγής έπανήλθεν εις τήν κε
φαλήν τοϋ Δημητρίου.

Έν τω μέσω τών άγριων ζαί φορτωμένων άπό 
χιόνας ζαί πάγους δασών, έφαίνετο ένας τόπος κατοι- 
ζημένοο, εις τόν όποιον οί δδοιπόροι μας έφθασαν τήν 
νύκτα, ζαί έπέζευσαν. Οί όδηγοι ευρόντες έζεϊπαλαιους 
τινας φίλους, έδόθησαν άμέσωςείς τήν κραιπάλην έπιον 
δέ τόσον ραζίον, ώστε ήναγζάσθησαν νά πλαγιάσωσιν.

, Ό Δημήτριος έστοχάσθη οτι ή στιγμή ήτον κα
τά?,ζήλος διά νά έκπληρώση τόν σκοπόν του. Μετά 
τά μεσάνυχτα έσηχώθη δμοϋ μέ τήν ζόρην του, 
κατέβησαν άπό τό παράθυρου χωρίς κρότον, ζαί έ
μακρύνθησαν δσον τό δυνατόν ταχύτερα· τήν αύγήν 
εφθασαν εις μικράν τινα πόλιν, όπου άγώγιασαν μίαν 
άμαξαν, έπί τής όποιας διέτρεξαν πολλά στάδια· 
άλλ’ έπειδή δ Δημήτριος έφοβεΐτο μήπως τρέξουν κα
τόπιν των καί τούς συλλάβουν, έστοχάσθη καλόν νά 
μακρυνθώσιν άπό τόν μεγάλον δρόμον, ζαί νά οδοι- 
πορησωσι πεζοί. Οί εξόριστοι είχον διατρέξει τέσσαρα 
η πέντε στάδιά, ζαί εύρέΟησαν έν τω μέσω έζτε- 
ταμένου τινός δάσους, οπού δέν έβλεπον ’έξοδον* 
Τού Δημητρίου ή καρδία κατεσπαράττετο διά τήν 
κόρην του, διότι μόλις ήμπορούσε νά πατήση τά 
ποδάρια της. Οταν ένύκτωσεν, οί δυστυχείς έβλεπον 
οτι ή θα ξεπαγιασωσιν άπό τό δριμύτατον ψύχος, ή 
θά γίνωσι βορά τών άγριων θηρίων. 'Η Ελένη δέν 
είχε δύναμιν νά κρύψη τόν τρόμον της· κοπιασμένη 
ζαί φοβισμένη ώς ήτον, έπεσεν έπάνω εις τό στή
θος τοϋ πατρος της, ζαί είπε μέ φωνήν τρέμουσαν* 
« έάν είναι ν’ άποθάνω, άς άποθάνω εις τάς άγκά- 
λας σου, επάνω εις τήν ζαρδίαν σου, άγαπητέ μου 
πάτερ I »

Ό πατήρ της τήν έφίλησεν δλος περίλυπος ζαί 
τήν είπε· « μή στοχάζεσαι τόν θάνατον, τέκνον μου, 
ό Θεός δύναται νά μας σώση άκόμη. Μέ αυτήν 
τήν πιστιν λάβε θάρρος, ζαί άνάθεσε τάς ελπίδας 
σου εις τήν πρόνοιάν του.»

Έξηντλημένοι άπό τό ψύχος καί τόν κόπον, έπε- 
ριπλανήθησαν ζατ αύτόν τόν τρόπον ήμίσειαν ώραν 
άκόμη. Εξαφνα, έν τω μέσω τοϋ σκότους τό οποίον 
άρχιζε νά τούς περικυκλόνη ειδον μακρόθεν ένα μι
κρόν όχημα σκεπασμένου. Έλαβον αμέσως δλίγον 
θάρρος, έδιπλασίασαν τό βήμα, καί μετ’ δλίγον τό 
έφθασαν. Ό Δημήτριος ανοίγει δγλήγωρα, δγλήγωρα 
το παράθυρου, βλέπει μέσα, καί παρατηρών οτι εί
ναι εύκαιρον, έπήδησεν έντός αύτοϋ όμοϋ μέ τήν κό
ρην του, ευχαριστών τόν Θεόν διότι τούς έβαλεν εις 
τόπον άσφαλή, διά τήν νύκτα έκείνην τουλάχιστον.

Ύστερον άπό τόσον κόπον, ό ύπνος δέν άργησε 
νά βαρόνη τά βλέφαρά των ά?ίλά μόλις έκοιμή- 
θησαν δλίγας ώρας, καί τούς έξύπνησαν αίφνηδίως 
μουκγρίσματα καί σφοδρότατοι κτύποι σείοντες τό 
όχημα. -‘θ Δημήτριος έστοχάσθη οτι πρέπει νά ήσαν 
αρκούδες, καί έκλεισε καλά τήν Ουράν οσον ήτον δυ
νατόν τά άγρια θηρία έξηζολούθησαν νά μουγκρί
ζουν ζαί νά τριγ'υριζουν τό όχημα έως μίαν ώραν 
άκόμη, καί μετά ταΰτα άνεχώρησαν. Όταν έξημέ- 
ρωσεν έκατέβησαν άπό τό όχημα, καί δέν ειδον τρι
γύρω των εϊμή μεγάλην έ'κτασιν δάσους καί χιόνος. 
'Η Ελένη ήτον τότον αδύνατος ώστε δέν ήμπορούσε 
πλέον νά περιπατήση. Εκτός τής δυστυχίας αυτής υ
πήρχε καί ή έλλειψις τών τροφίμων, διότι μόλις εί
χον ολίγα τινά. Φοβούμενος μήπως ή κόρη του άπο
θάνη άπό πείναν ή άπό ψύχραν, δ Δημήτριος έβιά- 
σθη νά τήν άφήση, διά νά ύπάγη νά εύρη κανένα 
πλησιόχωρου μέρος κατοιζημένον, νά προμηθευθή τρο- 
φάς καί νά άγωγιάση ζώα διά νά μεταφερη τήν Ε
λένην. 'Η άθλια 'Ελένη έκαμε τότε άπειρους παρα
τηρήσεις εις τόν πατέρα της· τον έξώρζισε νά μείνη 
πλησίον της, λέγουσα πόσον έφοβεΐτο μήπως τόν συλ
λάβουν καί τόν χάσει διά πάντοτε· άλλ’ εκείνος πα- 
ραστήσας τήν έσχάτην άνάγκην εις τήν όποιαν εΰρί- 
σκοντο τήν έφίλησε μέ τά δάκρυα εις τά δμμάτια ζαί 
μέ ζαρδίαν καταπ?-ηγωμένην, ώς νά μήν ήθελε τήν

ιδή πλέον, ζαί τήν άφησεν ύγείαν, άφιερώσας αυτήν 
εις τήν προστασίαν τοϋ ουρανού, και υποσχεθεις νά 
έπιστρέψη τό ταχύτερου.

Όλίγαι ώραι είχον περάσει, ώραι ατελείωτοι Ολί- 
ψεως καί στενοχοριας διά τήν πτωχήν Ελένην, όταν 
πολλοί τουφεζοβολισμοί, τούς όποιους διεδέχθη μια 
μεγάλη φωνή, τήν ζατετρόμαξαν αίφνηδίως· δ πρώ
τος στοχασμός δ όποιος τήν ή?-θεν ώς κεραυνός ήτον, 
δτι δ πατήρ της άνεκαθ,ύφθη καί έσυθ.λήφθη. Έφριξε, 
καί θά έπετοϋσεν άμέσως πρός τό μέρος οθεν ήλθεν

. δ κρότος, διά νά συμμερισθή τήν τύχην τού πατρός 
της, έάν τήν έβοηθοϋσαν αί δυνάμεις της’ μ ολον τού
το κατέβηκεν άπό τό όχημα, καί έπεριπατησεν δλι- 
γα βήματα πρός τό μέρος έκεΐνο- μήν ήμπορούσα ό
μως νά προχωρήση, έπεσεν εις τήν ρίζαν ενός δένδρου.

Ά?.λ’ιδού νέος τρόμος 1 Μόλις έζάθησε και είδε 
τρεχούσας κατεπάνω της άπό διάφορα μέρη τεσσα- 
ρας μεγάλαςάρκούδας, με επανειλημμένα μουγκρίσμα- 
σα. ’Ενόμισε τότε οτι δ θάνατός της έπλησιασε, και 
έτοιμάζετο νά άποθάνη. ’Αλλ’ έμενεν άκόμη ένα μέ
σον σωτηρίας· νά άναβή εις τό δένδρυν υποκάτω 
άπό τό όποιον έκάθητο. Έπροσπάθησε λοιπόν νά 
άναλάβη τάς δυνάμεις της, καί δ φόβος τοϋ κινδύνου 
τήν έδωσε τοιαύτην ανέλπιστου ένεργητιχότητα, 
ώστε ζατώρθωσε νά πιάση τά ζλαδία τοϋ δένδρου, 
εις τούς πόδας τοϋ όποιου έφθασαν δλίγον μετά ταϋ- 
τα αί άρκόϋδαι. Στρόφων πρός τό δένδρου ένα βλέμ
μα τρομακτικόν τό μεγαλήτερον άπό αύτάτά Θη
ρία, έδοζ'μασε νά άναβή εις αυτό- ή Ελένη έτρε
με χειροπόδαρα βλέπουσα αύτό νά πλησιαζη, και 
άπό τήν μεγάλην της τρομάραν, έφώναξε δυνατωτα- 
τα· τό θηρίου, αναποφάσιστον, έκατέβηκεν ώς διά νά 
σχεφθή τάχα περί μιας δευτέρας δοχιμϋίς. Ερχεται 
μια άλλη άρκοΰδα, ή όποια προσπαθεί δμοιως νά ά
ναβή· πλήν φοβηθεϊσα άπό τάς φωνάς τής Ελένης 
έκατέβηκε, καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή δυστυχής άπε- 
φυγε τούς δδόντας των άγριων έχθρών της· άλ?7 αύτοί 
εξακολουθούν νά περιφέρονται γύρω εις τό δένδρου. 
Τό ψύχος έπάγωσε τάς χεϊράς της· μόλις ήμπορεΤ 
νά κράτη τά ζλαδία εις τά όποια ζατέφυγε· δλίγον 
άκόμη καί θά έπιπτε βορά τών θηρίων τά όποια τήν 
περικυκλόνουν. Ένώ κάθε έλπίς είχε πλέον εςαλειφθή, 
ήκουσε πθ.ησίον της δυνατά γαυγίσμοτα σζύλλων αί αρ
κούδα! δμα τά ήζουσαν, έφυγαν δρομαιαι. Μετ’ δλίγον 
πολλοί τουφεζοβολισμοί άντήχησαν, καί μετ’αύτούς έπα- 
ρουσιάσθησαν τέσσαρες άνθρωποι μέ γούνας, οί όποιοι 
έφαίνοντο δτι ήσαν κυνηγοί, καί διευθύνθησαν πρός τό 
όχημα, τό όποιον ήτον έδικδντων. Ή 'Ελένη, άπό έπάνω 
άπό τό δένδρου, τούς φωνάζει. Έμειναν έκθαμβοι όταν 
ειδον μίαν νέαν εις τόσον παράδοξον καί άθλίαν 
Οέσιν, ώχραν, παγωμένην ζαί ήμιθανή· τήν κατέβα
σα ·, τήν έπεριποιήθησαν οσον ήτον τότε δυνατόν, τήν 
έδωκαν νά φάγη και νά πίη, ζαί τήν έβαλον εις τό 
άναπαυτικώτερον μέρος τοϋ δχήματδς των. Δεν έν- 
νοούσαν διόλου τι έλεγεν. Ά?νλ’ αυτή ζατώρθωσε νά 
καταλάβη άπό τήν συνομιλίαν των, οτι οί πρώτοι τουφε- 
ζοβολισμοί είχον τραβιχθή κατεπάνω ένός άνθρώπου φεύ
γοντας, τόν όποιον ιππείς τινες συνέλαβον έπί τέλους^ 
Αυτή ή λυπηρά άνακάλυψις τής τύχης τοϋ πατρός της* 
τήν έρριψεν έκ νέου εις άπελπισίαν ύψωνε μέ σπα
σμούς τάς χεϊράς της πρός τόν ουρανόν, έφώναζε ζαί 
έχυνε δάκρυα. Ο; κυνηγοί, οί όποιοι δέν εννοούσαν τό 
αίτιον τής λύπης της, τήν άπέδιδον εις τούς φυσι
κούς της πόνους. Μετά μίαν ώραν έφθασαν οί ίπποι, 
τούς όποιους έζευξαν εις τό όχημα καί άνεχώρησαν.

'Η φιλανθρωπία κατοικεί παντού εις τά; γενναίας

καί συμπαθητικές ψυχάς. 'Η δυστυχής Ελένη ηυρεν 
εις τήν οικίαν ενός τών κυνηγών πολλά φιλόφρονα 
ύποδεξίωσιν τήν μετεχειρίζοντο ώς νά ήτον κόρη των 
καί αυτή ήτον εις τόν έσχατον βαθμόν ευγνώμων διά 
τήν άγαθότητα τών οικοδεσποτών άλλ ή ένθύμησις 
τοϋ πατρός της τήν έβασάνιζεν αιωνίως. Μ’ βλον δτι 
είχεν άναλάδει τήν υγείαν της, αί ήμέραι της έπε- 
ροϋσαν μέ θλίψιν καί μέ άδημονίαν πολλάκις δταν 
ήτον μόνη, ήρχιζε νά κλαιη, καί ή μόνη παρηγοριά 
της ήιον, οτι ό θάνατος ταχέως Οά έτελείωνεν τήν 
δυστυχίαν της.

Ό τίμιος κυνηγός εις τήν οικίαν τυϋ όποιου ευρί- 
σκετο ή Ελένη, μετέβη δλίγους τινάς μήνας ύστερον 
εις πθ,ησιόχωρόν τινα πόλιν διά ν άγοράση προζω- 
άρκεια. 'II 'Ελένη τόν έσυντρόφευσεν, έστέκετο δέ έμ- 
πρός ενός ξενοδοχείου, δτε έφθασεν ένα όχημα. Ό 
αμαξηλάτης έζήτησεν ένα ποτήριον ρακιού, τό έπιε, 
καί πριν νά έξακολουθήση τόν δρόμον του, ώμι/,η- 
σεν εις ένα άνθρωπον ό όποιος έκάθητο έντός τοϋ ο
χήματος· ό άνθρωπος αυτός ήτον μία γυνή, ή όποια, 
άφοΰ έλάλησε μέ τόν αμαξηλάτην, έσηκώθηκε, καί 
έκύταξε γύρω τριγύρω έκτός τοϋ δχήματος. Θεέ! ποιον 
πρόσωπον 1 καί ποια έκστασις κατέλαβε τήν Ελένην! 
ήτον ή μήτηρ της . . . Θέλει νά τρέξη κατόπιν της* 
ά?,λ’ ό αμαξηλάτης έμάστισε τά πλευρά τών ίππων 
καί έμακρύνθησαν. Εις μάτην ή άθλια κόρη δαγκάνει 
τάς χεϊράς της, καί φωνάζει μέ δσην είχε φωνήν διάνά 
σταθή τό όχημα· έντός δλίγου έγεινεν άφαντον. Π3ρα- 
φερομένη άπό τήν άπελπισίαν της έρωτά δλους τούς 
διαβάτας, ποΰ ώδηγοϋσαν τήν γυναίκα έκείνην ή μό
νη άπόκρισις τήν οποίαν ήν.ουσεν άπό δλους, ήτον, 
δτι τήν έπήγαιναν εις τήν έξορίαν διά νά τελειώση 
έκεϊ τάς ήμέρας της.

Άθλια νέα Γ δλα τήν κατατρέχουν ή πλέον πικρά 
λύπη καταφαρμακεύει τήν καρδίαν της· κανείς σπιν- 
θήρ έλπίδος, κανέν Οέλγητρον εις τήν ζωήν της, ά
φοΰ έχασε τόν πατέρα της, τήν μητέρα της, οί όποιοι 
ήσαν τό παν οι’ αύτήν έπί τής γης. Έπεστρεψεν εις 
τήν οικίαν τοϋ κυνηγού, δπου έζησεν άκόμη δύω έτη 
έν τω μέσω τής άθυμίας καί τοϋ πένθους. Αί μόνοι 
της παρηγορίαι ήσαν ή άγαθότης τοϋ Θεοΰ καί ή έλ
πίς εύτυχεστέρας ζωής.

Μιαν ημέραν έφθασεν εις τό μέρος εις τό οποίον έ- 
κατοικοϋσεν, ό διοικητής μιας ’Επαρχίας πλησιόχω
ρου τοϋ Σπιλβέργ, ό όποιος, γνωρίσας τήν δυστυχή καί 
άξιαγάπητον νέαν, τήν έπρότεινε νά ύπάγη μαζή του, 
διά νά συμβοηθή τήν σύζυγόν του εις τάς οίκειακάς 
της υποθέσεις. 'II Ελένη, έπιθυμοϋσα νά ζήση έν τψ 
μέσω μεγαθ.ητέρας κοινωνίας, έδέχθη τήν πρότασιν* 
άλλ! έν τοσούτω ή πρός τήν οικογένειαν τοϋ κυνηγού 
ευγνωμοσύνη της ήτον μεγίστη, και όταν έχωρισθη 
άπό αυτήν έχυσεν άπειρα δάκρυα, διότι τήν είχον μ»- 

, ταχειρισθή μέ πατρικήν τωόντι φιλοφροσύνην καί ά-
ϊά“ύ'Λ , , ,

Μετά τινων ήμερων ταξείδιον ή Ελένη καί ό διοι
κητής Λύδερ, έφθασαν εις τήν έδραν τής Διοικήσεως. 
« ’Ιδού μία νέα σύντροφος τήν όποιαν σέ φέρω, » ειπεν 
εις τήν γυναύκά του παρουσιάσας εις αυτήν τήν κόρην. 

4 'H Κυρία τήν ήρεσεν, ήθέλησεν δμως νά δοκιμάση τόν 
χαρακτήρά της, πριν να τήν εισάξη δλως διόλου εις 
τήν εσωτερικήν υπηρεσίαν τής οικίας. Εύχαριστήθη δ- 
σον ενδέχεται διά τήν καθαριότητά της, τήν τάξιν της, 
τήν είλικρίνειάν της, καί διά τάς τόσας ά?ύλας άξιο- 
λόγους άρετάς της· εις τρόπον ώστε έκέρδησεν ή

Ινέα έντός δλίγου καιρού δ?,ην τήν έμπιστοσΰνην καί 
τήν εύνοιαν τού διοικητοϋ καί τής γυναικός του.
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/>·; Ελένη έπέρασε τρία έ'τη πλησίον αυτής 
της σί/.σγενείας. ΤΙ θέσις της ήτον υποφερτή- καί θά 
ητον ευτυχής, εάν ή ίόέα των άθλιων γονέων της, 
δεν ήρχετο νά πνίξη κάθε χαράν ένω ετοιμάζετο νά 
γεννηθή εις τήν καρδιάν της, και νά τήν έπαναρρ.ψη 
εις τήν αδιάκοπου λύπην της. Έπροσπάθησεν οσον 
ητον δυνατόν νά λάβη ειδήσεις περί των αγαπητών 
της γο νέων άλλ’ δλαι της αί προσπάθεια! έ'μεινον 
άτελεσφόρητοι.

Κατ’ εκείνην τήν εποχήν, δ διοικητής έλαβε μίαν 
έπιστολήν ή όποια έπροξένησε πολλήν χαράν και εις 
αυτόν και εις τήν σύζυγόν του· τους έδιδετο ή είδη- 
σις δτι ένας πολλά οικείος των, δνομαζόμενος Κιρχ- 
μάγερ, διωρίσθη διοικητής τής Επαρχίας εις τήν ό
ποιαν έμπεριεχετα; τό Σπιλβέργ. Ό Λυδερ καί ή 
σύζυγός του άπεφάσισαν νά πηγαίνωσιν ενίοτε διά τής 
άμάςης νά έπισκέπτωνται τόν φίλον των.

Τήν άπόφασίν του αυτήν έπραγματοποίησε μίαν 
ήμέραν, ΤΙ 'Ελένη έσυντρόφευσε τήν κυρίαν της, ή 
όποια τήν αγαπούσε πολύ, και εντός δλιγων ήμερων 
έ’φθασαν εις τήν οικίαν του διοικητου Κιρχμάγερ, ό 
όποιος τους ΰπεδέχθη μέ πολλήν εύγένειαν καί χα
ράν. 'Η σύζυγός του έκατάγετο άπό τήν 'Ελλάδα, καί 
ύπερεχάρη ευροϋσαμίαν νέαν συμπατριώτιδα- ή υπο
δοχή και ή περιποίησις ήσαν τωόντι λαμπραί. Μετά 
τίνας ήμέρας χαράς και ευχαριστήσεως, άπεφάσισαν 
νά περιέλθωσι διάφορα μέρη τής ’Επαρχίας, καθόσον 
μάλιστα ό Κιρχμάγερ έχρεωστοϋσε νά κάμη αυ
τήν τήν περιοδείαν. Έλθών εις Σπιλβέργ εξέταζε πε
ρί των αναγκών των φυλακισμένων, καί τους ώμι- 
λοϋσε μέ πολλήν ευπροσηγοριαν, ήκουε τα παράπονά 
των, και έπροσπαθοϋσε νά καλητερεύση τήν τύχην των. 
Ή 'Ελένη, παρούσα εις τάς πράξεις αύτάς τοϋ διοίκη- 
τοϋ, έθαΰμαζεν τήν φιλανθρωπίαν του, και συνέλαβε 
μέγα σέβας προς αυτόν. Προχωρήσας εις άλλο μέ 
ρος δ Κιρχμάγερ έπροσκάλεσεν ενώπιον του ολους τους 
φυλακισμένους. Μεταξύ αυτών ευρίσκετε ένας άνθρω
πος, ό όποιος διεκρίνετο άπό ολους τους άλλους διά 
τήν ίλαρότητα τοϋ προσώπου του, τό ευγενές καί ’υ
πομονητικόν ύφος του, καί τους άξιοπρεπεις τρόπους 
του. 'Ο Κιρχμάγερ τόν έκαμε νεϋμα νά τόν πλησιά- 
οη, καί τόν έρώτησε ποια ήτον ή πατρίς του· « ή 'Ελ
λάς, » άπεκριθη δ φυλακισμένος. 'Ο διοικητής έμή- 
νυσεν ευθύς τήν γυναίκα του καί τήν 'Ελένην διά νά 
έλθωσι νά ίδώσιν ένα συμπατριώτην των ή νέα, ώς νά 
προηοθάνθη κατιτί, τρέχει αμέσως εις τό παράθυρο? 
τοϋ κοιτώνος εις τόν όποιον εύρέθη, βλέπει, καί φω 
νάζει ώς νά ήτον έξω άπό τόν εαυτόν της.

Επλησίαζε νά πέση εάν δεν έπρόφθανον νά τήν 
κρατήσουν. Πίπτει τρέμουσα εις τούς πόδας τοϋ διοι- 
κητοϋ, φωνάζει· « είναι ό πατήρ μου, δ πατήρ μου! » 
« Ελένη, λέγει ό διοικητής, ό όποιος δεν έγνώριζε τά 
δυστυχήματα της, Ελένη, τί έχεις; » άλλ’ ή νέα 
σφιγγουσα έτι μάλλον τούς πόδας του εφώναζεν εις 
τρόπον τόν όποϊσν είναι αδύνατον νά περιγράψωμεν 
« ναι ό πατήρ μου, ό πατήρ μου! »

Ο διοικητής έφώναξε νά τήν ' βοηθήσωσι νομίζω? 
ο:ι έπασχε? άλλ’ ό Λυδερ προαισθανθείς τήν άλή 
θειαν, υπήγε πρός άναζήτησιν τοϋ φυλακισμένου. "Α
μα ουτος ήλθε? εις τόν κοιτώνα καί είδε τήν 'Ελέ
νην, έσ αματησεν αίφνηδίως ώς κατάπληκτος, καί 
χωρίς νά ήμπορέση νά προφέρη μήτε καν λεξ’ιν. Έ
πειτα παρατηρώ? αυτήν έκ νέου, καί προσηλόνων επά
νω της τά βλέμματά του ώς νά μήν έπιστευεν δτι 
ήτον ή κόρη του, προχωρεί πρός αύτήν ολος τρέμων, 
τήν πέρν : είς τάο άγκάλας του, καί στρέφω? τά όμ-

ματάτου πρός τό? ουρανόν έφώναξε κλαίω?· « Ελέ
νη, κόρη μου! » αυτή δέ κρεμασμένη εις τόν λαιμόν
του, δεν έκαμνεν άλλο παρά νά κλαίη, καί τά δια
κεκομμένα της λόγια έξεψυχοϋσαν επάνω εις τά χεί
λη της. Τέλος πάντων γονατίζει, ύψόνει τους όφθαλμους
της πρός τόν ουρανόν, καί ευχαριστεί τόν Θεόν σιωπη-
λώς διά τήν ευτυχίαν της. Καί δ πατήρ, καί ή κόρη
δεν ήμποροΰσαν διά πολλήν ώραν νά συέλθουν- ποτέ
μεν έβλεπεν ό ένας τόν άλλον, ποτέ δε έπαρατηροϋ-
σαν τούς περιεστώτας, οι όποιοι ολοι, άλλοι μέ δά
κρυα, καί άλλοι μέ χαμογέλεια εξηγούσαν τήν εύχα-
ρίστησιν των διά τήν άνέλπιστον αυτήν ευτυχίαν.

'Ο διοικητής Κιρχμάγερ, είπεν άκόμη τινάς λό
γους εις τούς φυλακισμένους, καί κρατήσας πλησίον
του τόν Λημήτριον, έζήτησε νά τόν πληροφορήση πε
ρί όλων του των περιστατικών. 'Ο καλός διοικητής
έλαβεν εύσπλαγχνίαν μαθών τήν άθωότητα τοϋ τίμιου
έμπορου, καί τά πενταετήτου δυστυχήματα. « Έχε θάρ
ρος, τόν είπεν επι τέλους, θά προσπαθήσω νά μετρι
άσω τά δεινά σου- έλα μαζή μου, καί εις τό έξής
θά μένης εις την οικίαν μου· ναι μέν δέν έχω τήν ε
ξουσίαν νά σέ έλευθερώσω εγώ, θά φροντίσω όμως νά
κάμω ο,τι είναι δυνατόν διά νά έλευθερωθής. » 'Ο Δη-
μήτριος ολος ευγνώμων διά τήν γενναιότητα τοϋ διοι-
κητοΰ, τόν ευχαριστησεν έκ βάθους καρδιάς, κάμνων
συγχρόνως τήν παρατήρησιν, δτι ή εύνοιά του πρός έ
να κατάδικον, ενδέχεται νά τόν βλάψη καιρίως· άλλ’
ό διοικητής σφιγγών τήν χείρά του φιλικώς άπεκριθη.
α Μή φροντιζης δί έμέ’ πρέπει τις νά τολμά διά νά
σώση ένα καλόν άνθρωπον άπό τήν δυστυχίαν. » Ή
Ελένη εΰρισκομένη πλησίον εις τόν πατέρα της, ή-
σθάνθη δτι άναγεννάται καί δένήμποροϋσε νά μέτρια-
ση^τήν χαράν της. , ,

Όταν έπέστρεψαν εις τήν καθέδραν τής διοικήσεως,
έδόθησαν εις τόν Λημήτριον κοιτώνες καί δί αυτόν καί
διά τήν κόρην του, ή όποια δέν ήθελε πλέον νά χω-
ρισθή άπό τόν πατέρα της, καί διά τούτο άφησε τόν
Λυδερ καί τήν γυναΐκάτου.

Ό Κιρχμάγερ έγραψε? άμέσως εις Βιένναν πρός
τινα των εκεί φίλων του, διά νά πληροφορηθή τά πε
ρί τής ύποθέσεως τοϋ Δημητρίου· ή άπόκρισις δέν ή
τον πολλά ενθαρρυντική· λ ολος δ κόσμος γνωρίζει
έδώ, έγραφε? ό φίλος, τήν άθωότητα τοϋ Δημητρίου’
άλλ’ ό Βαρώνος Σαπουνσβούργ, ό όποιος είναι πάντο
τε εν ισχύει εις τήν Αυλήν, είναι εχθρός του αδιάλ
λακτος- αυτός είναι ό αίτιος τής καταδίκης καί φυλα-
κίσεως τοϋ Δημητρίου. Έσο προσεκτικός καί μήν πα-
ραεκτιθεσε διά αυτόν, διότι ήμπορεϊς νά πάθης καί σύ
ό ίδιος.» Αλλ ό Κιρχμάγερ ήτον εξ εκείνων των σπα
νίων ανθρώπων,« όποιοι λησμονούν τήν ίδίαντωνύπαρ-
ξιν όταν πρόκειται νά σώσουν ένα άθώον ούτε έφρόν ·
τιζε διά τόν κίνδυνον τόν όποιον έτρεχε?· ό Δημήτριος
επασχεν άδίκως, τόσο? έφθανε δϊ αύτόν. Συντάξας μίαν
άναφοράν διά τον αύτοκράτορα, έπερίγραψε μέ ζωηρά
χρώματα τήν τιμιότητα τοϋ Δημητρίου, τήν αθωότητα
του, καί τά βάσανα εις τά όποια κατεδικάσθη πρό πέντε
χρόνων τήν άναφοράν του δέ ταυτην έστειλεν εις Βιένναν,
παρακαλώ? τον φίλον του νά τήν ύποβάλη εις τόν αΰτοκρά-
τορα, τυχούσης άομοδίας ευκαιρίας. Μέάνυπομονησίαν
έπερίμενεν ό Κιρχμάγερ τό τέλος τήςύποθέσεως- τρεις
μήνες είχον περάσει, χωρίς νάλάβη καμμίαν άπάντησιν, »
όταν αίφνηδίως ένα εσπέρας έφθασεν έκτακτος ταχυδρό
μος άπό τήν Βιένναν, καί τόν ένεχείρισεν ένα διάταγμα 
αύτοκρατορικόν. Μεταξύ φόβου καί έλπιδος, άνοιξε τό 
έγγραφον, καί άνέγνωσε μέ άνεκλάλ.ητον χαράν οτι 
ό Δημήτριος καί ή κόρη του έλευθερόνονται, οτι πρέ-

πει νά έπίστρέψωσιν άμέσως εις τήν παλαιάν των 
κατοικίαν, καί διά έξοδα τοϋ ταξειδιουτων νά λάβωσι 
χιλίας σφάντζικας άπό τό δημόσιον. Δέν ήμπορούμεν 
νά περιγράψωμεν όπόσον ή στιγμή εκείνη ήτον ευτυ
χής διά τόνάξιότιμον διοικητήν, διά τήν σύζυγόν του, καί 
διά τόν Λημήτριον έξαιρέτως καί τήν Ελένην. Όλοι 
όσοι τούς έγνώριζον ύπερεχάρησαν.

Βλέπεις, Ελένη, έλεγεν ό ένάρετος έμπορος, ό θεός 
προστατεύει καί ευεργετεί έκείνους οσοι μένουν πιστοί 
εις τά προστάγματα του, καί των όποιων ή διαγωγή 
δέν είναι άξιόμεμπτος· ή ευτυχία μας λοιπόν είναι καί 
μεγαλητέρα καί καθαρωτέρα.

Τί χαρά αυτή μ’ όλο? τούτο δέ? ήτο? τελεία, καί 
συχνά ή Ελένη άνεστέναζε μέ πόνον καρδιας· ό 
Δημήτριος εννοούσε τήν λύπην της* « αγαπητόν μου 
τέκνον, τήν έλεγε, παρηγορήσου- εάν ή μήτηρ σου ζή 
άκόμη, ώς δέν αμφιβάλλω, θά τήν έξαναιδώμεν. Ό 
Μονάρχης ό όποιος μάς ελευθέρωσε, θά ελευθερώσει 
και αύτήν. » Οί λόγοι αυτοί έπαρηγοροΰσαν τήν νέαν, 
καί αι γλυκειαι εικόνες τής έλπιδος, έθελγον τήν 
ψυχήν της καί άνύψωνο? πρός τό? ουρανό? τή? καρ- 
δ.α? της.

Μετ’ δλίγας ήμέρας, ό πατήρ καί ή θυγάτηρ άνε- 
χώρησα? άπό τή? οικίαν τοϋ άξιολόγου διοικητου, εις 
τόν όποιον καί μόνον έχρεωστοΰσαν τήν έλευθερίαν 
των. Δέν είχαν λόγους ?ά έκφράσουν τάς ευχαριστίας 
των, καί δάκρυα ευγνωμοσύνης κατέβρεχον τό πρόσω
πό? των. Ό Λύδερ καί ή σύζυγός του τούς συνώδευσαν 
κάμποσα στάδια μακράν, καί -όταν άπεχωρισθησαν 
έκλαιον.

Ώ πόσον έσκιρτοΰσαν άπό τήν χαράν των καί ό 
Δημήτριος καί ή κόρη του, όταν έπλησίασαν πρός τήν 
Βιένναν καί όταν είσέβησαν εις αύτήν. Παντοΰ τούς 
ύπεδέχοντο μέ συμπάθειαν καί αγάπην άλλ’ οσάκις 
έζήτησαν ειδήσεις περί τής Ευφροσύνης τής μητρός τής 
Ελένης, κανείς δεν ήμπόρεσε νά τούς καθησυχάση.

'Εμειναν δύω ήμέρας εις Βιένναν διά νά λαβωσι 
τήν άδειαν νά έπίστρέψωσιν εις τήν οικίαν των. Ώ 
ποια χαρά όταν έπλησίασαν εις αύτήν ! καί ή χαρά αυτή 
ήτον γενική· όλοι οί κάτοικοι έτρεξαν εις προϋπάντη- 
σίν των, καί τούς έσυγχαίροντο- οί φίλοι τοϋ Δημητρίου 
τόν έναγκαλίζοντο- οί ΰπάλληλοι τής πόλεως παρόν- 
τες, τόν ανήγγειλαν δ,τι ό αύτοκράτωρ, Οέλων νά τόν 
άποζημιώση διά τά πολυετή καί άδικα δεινά του, τόν 
έχάριζεν ένα έκτεταμενον υποστατικόν. Ό καλός έμ
πορος δέν ήξευρε πώς νά έξηγήση τήν χαράν του. 
Όταν έμβήκεν εις τήν πόλιν, αί άνευφημιαι καί τά « ζη
τώ » έδιπλασίασαν ολοι έτρεχαν νά τόν ίδοΰν, νά τόν 
σφίγξουν τήν χειρά του, καί νά συμμερισθοΰ? τήν ευτυ
χίαν του.

Θά εύρετε, είπεν ένας των υπαλλήλων τής πόλεως, 
ολα τά πράγματά σας εις τήν αύτήν κατάστασιν εις 
τήν όποιαν τά αφήσατε- διότι κατά δ.αταγήν τοϋ Γα
ληνότατου αύτοκράτορος, οσα πράγματα είχον διαρ- 
παγή, έβάλθησαν εις τον τόπον των.

Τέλος πάντων ό Δημήτριος έφθασεν έξωθεν τής 
οικίας του, τήν όποιαν άφησε πρό πέντε έτών ποιος 
ήμπορεΐ νά παραστήση τό αίσθημά του ; Ένω έτοιμά- 
ζετο νά έμβη, ανοίγει ή θύρα, καί παρουσιάζεται ένας 
νέος, ό οποίος τούς υποδέχεται μέ πολλήν χάριν.

« Θεέ μου! είναι ό Νικόλαος, ό αδελφός τής Μαρίας,» 
έφώναξεν ή Ελένη. -

« Ναι, Ελένη, είναι ό ίδιος » άπεκριθη δ Νικόλαος, 
ό όποιος πίπτει εις τάς άγκάλας καί τοϋ πατρός καί 
τής κόρης, καί τούς λέγει έν συντόμω οτι άνεχώρησε 
πρό δύω χρό/ων άπό τήν Ελλάδα, και ήλθεν είς τή?

Βιέν?αν, καί δτι ό διοικητής τής πόλεως τό? έδωκε τή? 
άδεια? νά έλθη νά τούς ύποδεχθή είς τήν οικίαν των. 
Ό Δημήτριος έσφιγξε τήν χείρα του, ολος χαρούμενος 
διότι ειόεν αμα έφθασε τόν υιόν ενός παλαιού του 
φίλου καί συμπατριώτου. ΤΙ Ελένη εξέταζε διά τήν 
Μαρίαν, τήν όποιαν έσυλλογιζετο τόσο? συχνά είς 
τήν εξορίαν της.

Ό Νικόλαος έκτύπησεν είς τήν θύρα? ενός κοιτώ- 
τος, ή θύρα άνοιξε, καί ώ χαρά ανέλπιστος! ήτον 
μέσα ή Μαρία, ή Μαρία ή οποία έπέταξεν είς τάς 
άγκάλας τής φίλης της- σφικτοαγκαλιασμεναι καί αί 
δύω, κατεφιλοϋντο μή δυνάμεναι νά χορτάτη ή μίαν 
τήν άλλην, ή Ελένη έλησμόνηοε των πέντε χρόνων 
τά δεινά της, ό πατήρ της, μέ όφθαλμους δακρυσμένους, 
έχαίρετο βλέπων τά φιλήματα τών δύω νεανίδων 
άλλ’ αίφνηδίως ένα σύννεφο? μαΰρον έφάνη οτι έσκο- 
τινίασε τήν λαμπράν έκείνην σκηνήν, καί άκουσιως έφώ
ναξεν· « ώ άν ήσουν έδώ, Ευφρόσυνη! άν άπελάμβανες 
καί σύ τήν ιδίαν εύτυχίανί » 'II Ελένη άκούουσα 
τούς λόγους αύτούς, ήσθάνθη τήν χαράν της μετα- 
βαλλομένην παρευθύς είς λύπην έρριφθη είς τάς άγκάλας 
τοϋ πατρός της καί έκλαιεν. « Ο Θεός θέλει νά απο
λαύσετε πλήρη ευτυχίαν,» είπεν ό Νικόλαος, και άνοι
ξε τήν Θύραν ενός άλλου κοιτώνος. Ό Δημήτριος έμ- 
βαινει είς αύτόν καί φωνάζει- ο Θεέ μου! —ή σύζυγός 
μου! — Ά 1 φωνάζει ή Ελένη —ή μήτηρ μου! ή κα
λή μου μήτηρ! — ό σύζυγός μου! ή καλή μου κόρη! » 
καί αγκαλιάζει ό ένας τόν άλλον. Σκηνή απερίγραπτος! 
Είθε οσοι αθώοι ύποφέρουν άδίκως, είθε δλαι αί καρ- 
δίαι δσαι άνταγαπώνται, νά άπολαμβάνωσι τοιαύτην 
εύτυχίαν!

Όλίγας ήμέρας μετά τήν έπιστροφήν τής άξιο
λόγου ταυτης οικογένειας, διεδόθη ή φήμη οτι ό 
Βαρώνος Σαπουνσβούργ, ό πρωταίτιος τών δυστυχημά
των τοϋ Δημητρίου, έχασε τήν εύνοιαν τοϋ αύτοκρά
τορος καί έξωρίσθη είς τό Σπιλβέργ. Κανείς δέν τόν 
έλυπήθη, καί ή πτώσίς του έθεωρήθη ώς πράξις δί
καια τής θείας πρόνοιας· ό δέ ένάρετος Δηρ,ήτριος, 
εύτυχής, άγαπώμενος καί έν ύπολήψει, έξηκολοό- 
θησε νά βαδίζη τόν δρόμον τής τιμιότητος, χωρίς 
νά ύποπέση πλέον είς νέους πειρασμούς. ΤΙ Ελένη 
άγαπωμένη πάντοτε άπό τήν Μαρίαν, ύπανδρεύθη 
τόν αδελφόν της, καί έζησαν ολοι μαζή έν ειρήνη 
καί αρμονία.

Συχνά καθήμενοι πλησίον ό ένας τοϋ άλλου, έδιη- 
γοΰντο τά|περιστατικά τής ζωής των, καί ένθυμοΰντο 
μέ χαράν τάς δυστυχείς ήμέρας των. Ό Δημήτριος δέν 
έτελειωνε ποτέ τήν όμιλίαν, χωρίς νά είπή πόσον 
πρέπει νά σεβώμεθα τό θέλημα τοϋ θεού, καί νά 
δεχώμεθα μέ εύγνωμοσύνην τάς αποφάσεις του.

Ένα εσπέρας ο Δημήτριος, προβεβηκως ήδη τήν 
ήλικίαν, έφαίνετο ταραγμένος παρά τό σύνηθες. Έ- 
πήρε τήν 'Ελένην άπό τήν χείρα· είς τό πρόσωπό? 
|ου έφαίνετο ζωγραφισμένη ή εύσέβεια καί ή γλυκύτης· 
ή φωνή του προχωρούσα έγίνετο πλέον τρεμουλιαστή· 
« αγαπητή μου κόρη, τήν είπεν, έφθασα είς τό τέλος 
τοϋ σταδίου μου, αισθάνομαι δτι όλίγαι στίγμα! μέ 
μένουν άκόμη διά νά ζήσω. ’Ανακαλώ εις τήν μνή- 
μ^ν μου τά περιστατικά τής ζωής μου,καί αισθάνομαι 
δτι ειρήνη μυστική έξαπλόνεται είς τήν ψυχήν μου· 
διότι φρονώ δτι δέν έμεινα άνωφελώς έπάνω είς 
τήν γην. 'Η πρός θεόν ^πίστις, ό όποιος κανονίζει 
τήν τύχην μας ώς καλός πατήρ, ή πεποίθησις δτι μό
νη ή αρετή τιμά καί άποκατασταίνει τόν άνθρωπον 
εύτυχή, έστάθησαν αείποτε τά άγαπητότερά μου αι
σθήματα· καί τώρα καθ’ ήν στιγμήν πλησιάζει ό
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θάνατος, μέ κάμνουν νά τον δεχθώ μέ πραότητα καί 
αταραξίαν. Είθε καί σύ κόρη μου! . . ή φωνή τοϋ 
γέροντος έξεψύχησεν εις τά χείλη του, καί ή κεφαλή του 
έπεσεν εις τό στήθος του. 'Η 'Ελένη άνετρίχίασεν ό 
ενάρετος πατήρ της υπέπεσεν εις προσβολήν αποπλη
ξίας· ό θάνατός του ύπήρξεν ό Θάνατος τοϋ δικαίου, 
γλυκύς ύπνος, κατά τον όποιον ή ψυχή, ώς εις 
τερπνόν όνειρον, μεταβαίνει εις άλλον κόσμον.

Ή οικογένεια τοϋ Δημητρίου, έώρταζε κατ’ έτος 
τήν ήμέραν τής άπελευθερώσεώς του. Άνενθυμεΰντο 
μέ ευγνωμοσύνην τόν γενναϊον άνδρα, τον άξιόλογον 
διοικητήν, ό όποιος συνέτρεξεν εις τό νά τελειώσωσι 
τά δεινά των, καί νά έπανέλθωσιν εις τήν ευδαιμο
νίαν.- Δεν έλησμόνησάν ποτέ τήν ίεράν αυτήν άνάμνη- 
σιν, καί εις τήν καρδίαν των έτρέφετο με άδιάκοπον 
φροντίδα, τό ωραιότερου αίσθημα τοϋ ανθρώπου, ή 
ευγνωμοσύνη. * * *

ΗΘΙΚΑ-
Φ ANKIAAONOS

Π-pt τών /ζεγάλων . ^αρτζτηρων
Δ Ο Κ. I Μ I Ο Ν .

Ή Μεγαλοφυία εινε τοϋ νοός ή εντέλεια- ό μέ- 
γας χαρακτήρ εινε ή τής θελήσεως.

Η εντέλεια τοϋ ολου ανθρώπου συνίσταται εις 
τήν τής μεγαλοφυίας μετά τοϋ μεγάλου χαρακτή
ρας ένωσιν.

Έν ελλείψει τοϋ διττοϋ μεγαλείου, εύκταϊον του
λάχιστον νά συναρμολογήται πνεϋμα καί χαρακτήρ. 
Οι πλεϊστοι έχουσιν ώς πρός τοϋτο μεγίστην δυσα- 
ναλογίαν « Οί μέν, κατά τόν Δυκλός, δεν έχουσι 
τό πνεϋμα τοϋ χαρακτήρας των,, οί δέ δεν έχουσι 
τόν χαρακτήρα τοϋ πνεύματός των» ούτοι μεν έ
χουσι πλειοτέραν ευφυΐαν ή θέλησιν, βαδίζουσι παρά 
τάς ιδίας έαυτών ιδέας, βλέπουσι καλώς, άλλ’ έ- 
νεργοϋσιν εναντίον τής πεποιθήσεώς των, αδύνατοι 
λεγάμενοι· οί δε πρώτοι έχουσι περισσοτέραν θέ- 
λησιν ή ευφυΐαν, ιδέας δλίγας στενάς καί μικράς- 
άλλ εν τή · πράςει άκολουθοϋσιν αύτάς μετά σπά
νιάς επιμονής· είναι ίσχυρογνώμονεσ.

Καί αδύνατον νά ύψώση τις τό πνεϋμα μέχρι τοϋ 
χαρακτήρος του, επειδή τό πνεϋμα είνε τής φύσεως 
δώρον δύνατα: όμως νά ύψώση τόν χαρακτήρα μέχρι 
τοϋ πνεύματός του, επειδή εις τήν θέλησιν συνίσταται 
ό χαρακτήρ, καί ώς πρός τοϋτο τό μεγαλεϊον ήμών, 
άφ’ ήμών έξήρτηται.

Τί έστί μέγας χαρακτήρ; τίνα τά συνιστώντα αυ
τόν στοιχεία; τίνα τά έν τώ ήθικω κόσμω αποτε
λέσματα αυτοϋ; τινες αί βοηθοϋσαι τήν άνάπτυξίν 
του περιστάσεις; Έπιθυμοϋμεν νά διασαφήσωμεν τά 
περίεργα . ταϋτα ζητήματα, τάς άρχάς ένδεικνύον- 
τες και εγκαταλείποντες τϊς λεπτομερίας.

^Σπουδαία υπάρχει διαφορά μεταξύ τοϋ άγαθοϋ, 
τοϋ, ηθικοϋ, τοϋ καλοϋ, καί τοϋ μεγάλου χαρακτήρος.

Αγαθός μέν χαρακτήρ είναι, ουτινος κλίσεις, δι
αθέσεις και εξεις, φύσει ούδεν έχουσι κακοποιόν. 
Ό ήθικός, ύποθέτει,' αισθήματα, ιδέας, πράξεις, άεί- 
ποπε με την ταξιν και τόν κανόνα συμμορφουμένας. 
Ουτος μέν αρνητικήν έχει άξίαν, δ δέ θετικήν 
γενναται μεν τις μετ αγαθού χαρακτήρος, μορφόνει

δέ τόν ήθικόν. Ό πρώτος αποτέλεσμα των περιστά
σεων- τής τέχνης ό άλλος. 'Ο αγαθός είναι πολ- 
λάκις αδύνατος- ό ήθικός δύναταιεύγενής νά μήν ήνε.

'Ο καλός χαρακτήρ διά τής αφιλοκέρδειας δια- 
κρίνεται· ούτε μικρά πάθη ούτε προσωπικότητας 
έχει· εαυτόν λησμονεί, καί τό κάλος των πράξεων, 
συναισθάνεται μόνον ζή έξ άγαθότητος καί συνί
σταμαι εις ενθουσιώδη των αισθημάτων πρός τήν 
ιδανικήν γενναιότητα αρμονίαν. Άλλ’ ό καλλός χα
ρακτήρ δύνατα: νά ήνε αδύνατος, καί νά στερήται 
τής αναγκαίας πρός καλάς πράξεις δραστηριότητος.

Ό μέγας χαρακτήρ εινε ό εντελέστατος καί σπα- 
νιώτατος- έν αύτώ ένοϋνται κάλλος καί ύψος. Ή 
ισχύς τής θελήσεως, καί σιδηρά έάν ήναι, δέν συ- 
νιστα τόν μέγαν χαρακτήρα· αλλά μέγας δέν είνε 
άνευ ίσχυράς θελήσεως· ή μόνη δραστηριώτης ούτε 
περί τοϋ σκοποϋ έγγυάτα: ούτε περί τών μέσων. 
Υψηλός, εύγενής γενναίος χαρακτήρ δέν εινε μέγας 
έπειδή δύναται νά στερήται ισχύος καί εύσταθείας· 
αλλά μέγας δέν είναι άνευ ψυχικοϋ ύψους, διότι 
τοϋτο μόνον αποφασίζει τοϋ σκοποϋ τό μεγαλεϊον, 
καί άπαρνει'ται τήν ποταπότητα τών μέσων.

Ούτω δύο τινά ύποθέτει ό μέγας χαρακτήρ, τήν 
τής θελήσεως ι’σχύν καί τό κράτος τών ιδεών επί 
τών άναγκών καί συμφερόντων. Άς άναπτύξωμεν 
τά δύο στοιχεία.

Δός μο’ι πά στώ "να τήν γαν κινήσω, έλεγεν ό 
Αρχιμήδης. 'Ο έχων χαρακτήρα άνήρ ευρίσκει τό 
στερεόν τοϋτο σημεϊον έν έαυτω, έν τή θελήσει αύ- 
τοϋ. "Ινα μέγιστα παράξη τις αποτελέσματα έν τώ 
ήθικω κόσμω, ίνα ίσχυρώς καί συνεπώς θελήση, 
άρκεϊ νά τό θελήση.

Δύο αί τοϋ σύμπαντος δυνάμεις· ή φύσις καί ή 
θέλησις, ή ανάγκη καί ή έλευθερία. Άμφότεραι 
αδιαχώρητοι τήν ουσίαν, άπειροι τ’ αποτελέσματα, 
αθάνατοι τήν διάρκειαν. ’Εν πρώτοις φαίνςται ή φύ
σις ώςανεί δυναμένη νά συντρίψη τήν' ελευθερίαν- 
άλλ’ οσον άπειλητική, μεγάλη καί άν ήνε ή φύσις, 
ούτε τήν παραβολήν ούτε τήν πάλην δφείλει νά 
φοβήται ό άνθρωπος. Δέν δύναται μέν ή θέλησις 
νά ύποτάξη καί νά μεταβάλη πάντοτε τήν φύσιν, 
άλλ’ άφ’ ετέρου ή φύσις δεν δύναται νά ύπερτερήση 
τής έλευθερίας, διότι αυτή άνθίσταται, τροποποιεί 
τήν φύσιν, ή υποτάσσεται, άλλά κ’ έν τή υποταγή 
αυτεξούσιος είύε.

'Η θέλησις λοιπόν είναι ή πρώτη τών δυνάμεων. 
Ή πρώτη τοϋ χαρακτήρος ιδιότης πρέπει νά ήνε ή 
δραστηριότης· ό .στερούμενος αυτής, δέν έχει χαρα
κτήρα κατά τήν εύτυχή γλωσσών τινων έκφρασιν.

Ή τής θελήσεως ισχύς συνίσταται έκ τής έν- 
τάσεως μεθ’ ής επιλαμβάνεται τίνος, έκ τοϋ μεγέ
θους τών οσους δύναται νά καταδάλη άγώνων, κ’ 
έκ τής διαρκείας τών άγώνων, ήτοι τής πρός τόν 
σκοπόν φερούσης έπιμονής. ·

Μόνη ή ισχύς τής θελήσεως δέν συνιστα τόν 
μέγαν χαρακτήρα, ή διεύθυνσις αυτής είναι τό 
ουσιώδες.

Αί άνάγκαι, τά συμφέροντα, καί αί ιδέα: πρόκειτ- 
ται άρχαί, ή σκοπός τής θελήσεως.

Αί άνάγκαι προκαλοϋσιν ένίοτε άγώνας συνεχείς, 
έπιμονήν τεραστίαν καί μεγάλην δυνάμεως δαπάνην 
ευτυχής θήρα καταπονεί μάλλον τόν άγριον, ή έπαρ- 
χίας κατάκτησις τόν στρατηγόν· οί περί τάς τέχνας, 
μάλιστα έν τή νηπιότητι, κόπο: ύποθέτουσιν ολοι 
ίσχυράν θέλησιν Θαυμαστή δε καί ή τών μελισσών 
καί καστόρων υπομονή· άλλ’ ή έκ τοϋ όρμεμφύτόυ

κινούμενη θέλησις καταντά καί αυτή όρμέμφυτος.
Τά συμφέροντα ύποθέτουσι μεγαλήτερον άναπτύ- 

ξεως βαθμόν, έπειδή συνίστανται εις τό ωφέλιμον, 
καί τοϋτο είναι άποτέλεσμα σκέψεων καί προνοίας.
Ό υπό τοϋ συμφέροντος οδηγούμενος περιλαμβάνει 
μεγαλείτερον διάστημα ή ό δούλος τής στιγμιαίας 
άνάγκης· ύποτάσσει τό παρόν εις τό μέλλον, προσ
εγγίζει τά μέσα εις τόν σκοπόν, τάς αιτίας εις 
τά άποτελέσματα· άλλ’ έπειδή ολ αί σκεψεις 
καί πρόνοιαί του, εις βά περί αυτόν και τήν ευ
πραγίαν του άποβαινουσι, νοϋν μέν έχει πλειότερον 
τοϋ δουλικώς πρός τάς άνάγκας ρέποντος, μεγα
λεϊον δέ όχι- είτε θρόνον, είτε τίτλον, είτε έκατο- 
μύρια, είτε νομίσματά τινα νά άποκτήση προτιθεται, 
είτε εις συναναστροφήν, είτε εις μεγάλης .πόλεως δή
μον ν’ άρέση, άδιάφορον άμα εαυτόν μονον θεωρεί, 
τήν προσωπικήν ή τών οικείων του τήν τύχην θηρεύ- 
ων, άποδεικνύέι ικανότητα, ένέργειαν καί συνέπειαν 
άλλά μετά βαθυνοίας καί ίσχυράς Θελήσεως δύναται 
τις νά ήνε κατά τήν ψυχήν μικρός.

Οί πλεϊστοι τών άνθρώπων δέν ύψοϋνται κατά 
δυστυχίαν ύπεράνω τής άνάγκης καί τοϋ συμφέ
ροντος, μεταχειριζόμενοι τήν θέλησιν εις τό ικανο
ποιεί? αυτά. Ή έλευθερία εινε δι’ αυτούς όργανον προ
σέγγιζαν τά ευάρεστα ή ώφέλιμα- τό έν τή άνθρωπίνη 
φύσε: Θειον ύπο;άσσεται εις τό μάλλον έπιγειον και 
παχυλόν όθεός άναγκάζεται ύπό τοϋ ζωικού άνθρώπου 
εις τά ποταπώτατα έργα, ώς ό ποιμένων παρά τώ 
Άδμήτω καί τήν ουρανίαν του άπαρνούμενος φύ
σιν ’Απόλλων. Οί κοινοί λησμονοϋσιν οτι όφεί- 
λουσι νά ήνε τοϋ βίου των ή μάλλον τοϋ χαρα
κτήρος των αυτουργοί, τής έλευθερίας αύτώ έγχα- 
ράττοντες τόν τύπον. Τών πλείστων ό χαρακτήρ 
ομοιάζει τά έπί τής άμμου ύπό τών άνεμων πα- 
ραγόμενα σχήματα. Άμφότερα είναι τυφλών αιτιών 
καί ο'χι λογισμού ένεργόν άποτέλεσμα· έκ τούτου 
ή μεγίστη σπάνις τών αυτόχρημα χαρακτήρων 
τοϋτο μόνον έξηγεϊ τήν κατ’ έποχάς τής ιστο
ρίας λυπηροτάτην εικόνα- πρός τά έμπροσθεν 
φαίνονται άνδρες δραστήριο: καί μέχρις έγκλήματος 
θρασύτατοι, ύποδουλοϋντες ολόκληρον γενεάν, καί 
περί αυτούς, ή έν τώ βάθει τής εικόνος διακρίνει 
τις χαμερπή ό'ργανα ή θύματα άξιοθρήνητα ή απα
θείς θεατάς τών παθών των. '

'Υπεράνω τών άναγκών καί τών συμφερόντων ύ- 
ψοϋνται αί ιδέαι κατά τήν μάλλον τής ύλης άπεσπα- 
σμένην έννοιαν, καθόσον παριστάνουσιν ιδανικόν τι 
τελειότητος, ή μάλλον καθόσον έχουσιν άντικείμενον 
γενικόν καί άπειρον.

Αί ιδέαι αύται έχουσιν απασαι κοινόν τινα χαρα
κτήρα, οσον διάφοροι καί άν ήναι ύπό άλλας επό
ψεις. Δέν θεωροϋσι τό έν σημεϊον χρόνου καί τόπου 
κατέχον άτομον, καί περιλαμβάνουσιν ολους τούς χρό
νους καί ολους τούς τόπους.

Μή νομίση δέ τις οτι αί ιδέα: αύται δύνανται ν’ 
άναχθώσιν απασαι εις τήν ηθικήν τάξιν καί τό κα
θήκον. Ίοέα τωόντι feivai ό ήθικός νόμος, άλ αρ
νητική μάλλον ή θετική, προλαμβάνουσα καί άπα- 
γορευουσα μάλλον ή ύπαγορεύουσα πράξεις, έν ώ αί | 
περί, ών ό λόγος ιδέαι είναι ούσιωδώς ένεργείας άρ
χαί. Ό ήθικός νόμος δέν έπιτάττει ήρωισμον καί I 
ηρωισμόν κατά τήν μάλλον έκτεταμένην έννοιαν 
οφείλουσι νά έμπνέουσιν αί ιδέαι.

Ηρωισμός είναι έντελής άφιλοκέδρεια. "Οστις 
κατώρθωσε νά καταφρονή ο,τι οί πλεϊστοι φοβούν
ται, οστις κατέστη άδιάφορος εις παν τό περί τό
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άτομον του άναφερόμενον, καί εις μέγα άντικείμ*- 
νον . άφοσιοϋται ολος, εινε ήρως ο,τι δήποτε καί 
άν ήνε τό άντικείμενον τοϋτο.

Μόναι αί ιδέαι δύνανται νά- ήνε τοιαύτης. άφοσι- ' 
ώσεως άντικείμενον, έπειδή τί- μένει πλέον άφοϋ 
άποσπασθή τις διά τοϋ λογισμού παντός ιδιωτικού 
συμ.φέροντος, καί ύπ’ άλλου δεν κινείται κέρδους 
είμή ύπ’ άφιλοκερδείας.

Αί ιδέαι αύται. άνταποκρίνοντα: εις οσα άντικεί 
μένα, οφείλει ν’ άγαπα τις δι’ αυτά ταϋτα άνεξαρ- 
τήτως πάσης άλλης έπόψεως, αντικείμενα τοϋ διαν- 
νοητικοϋ κόσμου έν τώ αίσθητω άποκαλυπτόμενα οι 
άτελών σημείων καί τύπων αί ιΟεαι αυται είναι ο 
θεός ήτοι ή θρησκεία, ή αλήθεια ήτοι ή έπιστημη, 
τό καλόν ήτοι ή τέχνη, τό χρηστόν, ήτοι ή άρετή, 
ή γενική ευδαιμονία ήτοι ή άνθρωπότης, ή εθνική 
έλευθερία καί ισχύς ήτοι ή πατρίς.

Αί ιδέαι αύται έχουσιν απασαι θρησκευτικόν τι, ου
ράνιον, θειον, καθό άόρατοι, άπειροι, καθαραι και 
έλεύθεραι πάσης προσωπικότητος· δ θεός είνε τό 
κατ’ εξοχήν άπειρον, ού μετέχουσι τά άντικείμενα 
ταϋτα, καί τό μεταδίδον τόν χαρακτήρα τής λατρευ
τής αυτού ουσίας- εύλόγως λέγουν θρησκεία τοϋ ά- 
ληθοϋς, τοϋ καλοϋ, τοϋ άγαθοϋ, τοϋ πατριωτισμού, 
έπειδή ούδέν τοσοϋτον ομοιάζει λατρείαν, οσον ό εις 
τάς ιδέας αύτάς προςφερόμενος σεβασμ.ος· και αί 
ύπ’ αυτού κατεχόμεναι μεγάλα: ψυχαί εινε και ά- 
κουσαι ευσεβείς.

Νά έπιληφθή τίνος τών ιδεών τούτων οχι μόνον 
διά τής νοητικής δυνάμεως, άλλά δι’ όλης τοϋ αι
σθήματος τής θερμότητος, νά κάμη αυτήν ιδέαν 
έπικρ ατού σαν, καί τον βιον άπαντα οιευθυνουσαν, και 
ψυχήν τής ψυχής του, ή νά διαβή άπό τής μίας εις 
τήν άλλην, καθόσον ολαι ένοϋνται εις τήν πρός τό 
άπειρον τάσιν, ν’ άκολουθήση αύτάς μετ άνδριας, 
έπιμονής, εύσταθείας, αύτός είνε τοϋ ^μεγάλου χαρα
κτήρος δ τύπος.

Ψυχή ήτις διά τής φυσικής αύτής διαθέσεως ή 
διά μεγάλης έφ,’ έαυτής έργασίας εύρίσκεται έπί τοϋ 
ύψους τούτου, ούσα παντός άνωτέρα, βλέπει διακε- 
κριμένως ολα καί ουδέποτε ύπό τών πραγμάτων θο
ρυβείται* άνεξαρτήτως όσων τα συμ.βαντα και οί άν
θρωποι δύνανται νά τή δώσωσιν ή τή άρπάσωσιν, 
άνευρίσκει αυτή έαυτήν, καί τήν άρμόζουσαν αύτη 
άτμοσφαίραν.

Μέγας χαρακτήρ δύναται καί πάθη νά έχη· τινα 
μάλιστα τώ άρμοζουσι και ίοιαζουσιν αυτω. Αλλα 
τοϊς επιβάλλει τούς χαρακτήρας και τόν τύπον τοϋ 
μεγαλείου του* φέρει’εις το φιλοπρωτον, εις την φι
λοδοξίαν, εις τήν ύπερηφανίαν μέγα τι καί ευρύ 
εύδιάκριτον καί άμίμητον.

Ούδέποτε τό φιλοπρωτον αυτοϋ εκπίπτει εις. πλε
ονεξίαν, ή φιλοδοξία του εις παιδαριώδη ματαιοφροσύ
νην, ή ύπερηφανία του εις άλαζονίαν ζών διά τά με
γάλα καί αιώνια τής άνθρωπότητος συμφέροντα, 
έγκαταλείπων τό άθλιον έγώ, καί στηριζόμενος 
έκουσίως εις τάς άθανάτους ιδέας, εις αύτάς θέτει 
τό φιλοπρωτον, τήν φιλοδοξίαν καί τήν ύπερηφανίαν 
του- όμιλεΐ τυχόν περί έαυτοΰ, άλλ’ ούτ’ αύτα- 
ρΑ;κως, ούτε συνεχώς, αί μεγάλα: ιδέαι καί πράξεις 
τώ εινε οικεία: καί δέν χρονοτριβεί διηγούμενος· ό 
πλούτος ή αφθονία, ή ίσχγς του τόν έλκουν πρός τό 
καλούν αύτόν μέλλον, καί τόν καμνουν να λησμονή 
τό παρελθόν* αίσθάνετο.ι τόν έπαινον ω; ακούσιον 
δείγμα τοϋ πρός τάς ιδέας σεβασμού .τών ανθρώπων, 
άλλά τά εγκώμια καταφρονεί, τής αξιοπρεπειαο - .· ι



17

τό αίσθημα τω εμπνέει άπάχθειαν πρός την κολα
κείαν, ή φιλοκαλία μισητας τω κατασταίνει τάς ύπερ- 
βολάς ταύτας· φοβείται μήπως διά τής ανοχής του 
προκαλέση τόν έξευτελισμόν ύπερασπίζε'ται κατά 
τής ύβρεως ταύτης μή βέλων νά έξευτελισθώσιν οί 
σύγχρονοί του πρός τούς έπερχομένους διά του πρός 
αυτόν έξευτελισμοϋ των.

Ταϋτα είνε τά προσόντα του μεγάλου χαρακτήρος, 
έκ δύο συντιθέμενου στοιχείων, έκ των ιδεών διευ- 
θυνουσών την δύναμιν, κ’ έκ τής δυνάμεως πραγμα- 
τοποιούσης τάς ιδέας.

'Ίσως βαθμός τις μεγαλοφυίας είναι μεγάλου χα
ρακτήρος αναπόσπαστος, τού των ιδεών κράτους έπί 
ψυχής δραστήριας καί υψηλής ύποθέτοντος πάντοτε 
μεγάλην νοός δύναμιν. Διό είτε πράξεις είτε συγ
γράμματα είνε τά έργα του, δίδει πάντοτε εις αυτά 
την σφραγίδα του πρωτοτύπου, διαχέει έφ’ ο,τι ποιεί 
γοητείαν ποιητικήν καί Οείαν, επειδή όλα εξ έμ- 
πνεύσεως άποορέουσι.

(ακολουθεί.)

Ο ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ

f Ex των τοϊί Βύρωνος.)

Ό χρόνος, καί ή δυσαής μανία τών ανέμων,
Καί τών χειμώνων ή πνοή, κ’ ή λύσσα τών πολέμων 
Αιώνας ήδη καί καιρούς τήν Κόρινθον μαστίζουν,
Πλήν δεν τήν σείουν θύελλα!, σεισμοί δέν τήν κλονίζουν. 
’Ελευθερίας προμάχων ακράδαντος, άρχαίοσ,
Εις γην ήτις ανέκτησε τόν παλαιόν της κλέος 
’Εγείρει μέχρι νεφελών τό γαϋρον μέτωπόν της,
Καί δύω βρέχουν θάλασσαι τά άκρα τών ποδών της· 
Καί φαίνονται τά κύματα αυτών ώς νά ποθώσι 
Νά τρέξωσι πρός άλληλα καί νά συνενωθώσι·
Καί συνωθοϋνται, καί πολύν αγώνα πάντα έχουν, 
’Αλλ’ εις τήν γήν θραυόμενα δπίσω πάλιν τρέχουν.

’Αλλ’ άν τό αίμα τό χυθέν από ανθρώπων φόνον 
’Εδώ, περί τήν γήν αυτήν έκ παλαιοτάτων χρόνων, 
’Αφού τοϋ Τιμολέοντος ό αδελφός έσφάγη,
’II άφοϋ ίδεν εις αυτά ό Ξέρξης τά πέλαγη 
Νικώμενον, θραυόμενον μυριοναύτην στόλον 
’Αν έκ τής γή; άνέβλυζε τό αίμα τοϋτο ολον,
Ό ρύαξ οστις έμελλεν έντεϋθεν νά προκύψη 
Ήθελε·? άπαν τοϋ Ίσθμοϋ τό πρόσωπο·? καλύψει.

Ή άν τών όσων έλαχον εδώ νά φονευθώσιν 
Έδύναντο τά κόκκαλα όμοΰ νά σωρευθώσιν,
Ή πυραμις θά έφθανεν αύτή εις τόν αιθέρα, 
Ύψηλοτέρα παρά σέ καί μετεωροτέρα,
Πυργοαφής Άκρόπολιο, ήτις τά νέφη σχίζεις,
Καί φαίνεσαι τοϋ ούρανοΰ τόν θόλον νά έγγίζης.

I. Δ. Καρατσούτσας.

13 ΗΪΚΠΣ.1 ΠΡΑΛίΧΠ

Φρικώδες καί άποτρόπαιον δραμα συνετάραξεν 
εσχάτως τάς κλάσεις ολας τής μεγαλοπόλεως τών 
Παρισσίων, καί άπετέλεσε θλιβεροτάτην έντύπωσιν 
πανταχοΰ οπού τοϋ συμβάντος ή φήμη διεδόθη.

Μίαν πρωίαν περί τό λυκαυγεύς, ή Δούκησα Πρα
λίνη, γυνή τεσσαρακοντούτης τήν ήλικίαν αλλ’ ωραία 
έτι καί χαριεσσα εύρέθη ήπτία έπί τοϋ έδάφους τοϋ 
κοιτώνοςτης, καθημαγμένη καί είκοσι περίπου φέρου- 
σα πληγάς έπί τοϋ σώματος.

Ή Δούκησα Πραλίνη ήτον μονογενής θυγάτηρ τοϋ δι- 
ασήμου Στρατάρχου τής Γαλλίας Κ. Σεβαστιανού· 
έγεννήθη δ’ εις τήν Κωνσταντινούπουλιν, έπί τής έκεϊ- 
σε διατριβής τοϋ πατρός της ώς πρέσβεως, καί έλα- 
τρεύετο μεν ύπ’ αύτοϋ, έθωπεύετο δέ παρά πάντων, 
καί έθεωρειτο ώς παραμυθία ύπό πολυάριθμων έν- 
δεών οικογενειών πρός ας ή ένάρετος αυτή γυνή έτει
νε πάντοτε αρωγόν χεΐρα.

Έννεακαιδεκαε.τής ούσα περί τό 1826°ν έτος έ- 
νυμφεύθη Θεοβάλδον τόν πρωτότοκον υιόν τοϋ Δουκός 
Πραλίνου, εις μίαν τών άρχαιοτέρων καί δλβιωτέρων 
αριστοκρατικών τής Γαλλίας οικογενειών άνήκοντα, 
καί περί τό 21 τής ήλικίας του έτος ευρισκόμενον 
Μέχρι τινός συνέζησε μετ’ αύτοϋ έν πληρεστάτη ευ
δαιμονία τε καί αρμονία, έννέα δέ τέκνα ήσαν τής 
τοιαύσης συμβιώσεώς των οί καρποί· αλλ’ αίφνης 
μελανά νέφη κατεσκιασαν τήν ευημερίαν της Πρό έξ 
περίπου έτών ό σύζυγός της παρέλαβεν εις τήν οικίαν 
των ώς παιδαγωγόν τών τέκνων του, νεάνιδα Άγ- 
γλιδα ή Βελγίαν τήν καταγωγήν, ήτις από μισθω
τής κατέστη μετ’ ού πολύ κυρία τοϋ Πραλινίου οίκου. 
Ό Θεοβάλδος καιτοι Δούξ ήδη, άποθανόντος τοϋ πα
τρός του, καί ομότιμος τής Γαλλίας Γερουσιαστής, 
ούδ’ εαυτόν ουδέ τήν υψηλήν τής κοινωνικής θέσεώς του 
περιωπή·?, ούδε τόν διάσημον κα'ιγηρα'όν πενθερόν του 
έσεδάσθη, άλλ’ ύπό τής ραδιούργου πλήν ωραίας παι
δαγωγού καταγοητευθεις, παρημέλησε τήν ένάρετον 
σύζυγόν του, ήτις μήτηρ ήτον ώς προειπομεν έννέα τέ
κνων, καί περιεπλάκη σκανδαλωδώς εις τοϋ κακοϋ 
τούτου δαίμονος τάς ραδιουργίας. Παρατηρήσεις 
πολλαί ύπό αισθήματος αξιοπρέπειας συνάμα καί 
ζηλοτυπίας έγένοντο παντοιωτρόπως παρά τής Δου- 
κήσης εις τόν σύζυγόν της, ώς πρός τήν άτοπον καί 
άπρεπή αύτοϋ διαγωγήν· άλλ’ αντί νά έλαττώσωσιν 
αί παρατηρήσεις αύται έπηύξησαν μάλλον τό σκάν- 
δαλον καί τήν πρός τήν γυναίκα του δυσμενή τοϋ 
Δουκός διάθεσιν, εις βαθμόν ώστε οί σύζυγοί άπεχω- 
ρίσθησαν πραγματικώς, καταλύοντες έκάτερος εις 
ίδιον οίκημα έντός τοϋ αύτοϋ οίκου, καί τά τέκνα 
όλοτελώς τής μητρός των άποξενωθέντα παρεδόθησαν 
εις τήν άπόλυτον τής παιδαγωγού διεύθυνσιν, 
χωρίς νά ήναι εις τήν δυστυχή Δούκήσαν ούδε καν 
νά τά βλέπη έπιτετραμμένον.

Ή διαγωγή αΰτη τοϋ Δουκός δεν ήτον μόνον απο
τέλεσμα πείσματος ή αποστροφής πρός τήν σύζυγόν 
του, αλλά και σχέδιον δι’ ού ήλπιζε νά καταστήση 
άναγκαίαν καί άναπόφευκτον μάλιστα τής παιδαγωγού 
τήν παρουσίαν εις τήν οικογένειαν του, διά τής πρός 
αυτήν όλοσχεροϋς άφοσιώσεο.ς τών τέκνων του, άφαι- 
ρεθέντων άπό τής μητρός των τήν έπι^ροήν.

’Αφοϋ οί τρόποι ολοι οσους δύναται νά διάθεση 
γυνή εύαίσθητος καί ένάρετος έξηντλήθησαν έπί μα- 
ταίω, ή Δούκησα Πραλίνη βλέπουσα έαυτήν έντελώς

μεμονωμένη·? καί καταφρονουμένην, καί έκ τοϋ βίου | 
τών βασάνων άπαυδήσασα, προσέφυγεν εις τό έσχα
τον μέσον καί άπεφάσισε νά ζητήση τόν άπό τοϋ 
συζύγου της διαχωρισμόν. Τότε μόνον έδραμεν εις 
τοϋ πατρός της τάς άγκάλας, καί έναπέθεσεν εις τήν 
καρδίαν αύτοϋ τάς θλίψεις της καί έζήτησε τήν συν
δρομήν του.

Ό Σεβαστιάνης, πατήρ φιλόστοργος αλλά καί συ
νετός άνήρ άπώθησε πάσαν ιδέαν διαχωρισμού, με- 
σολαβήσας δε παρά τω γαμβρω του τόν έπέπληξε 
σφοδρώς, καί τόν ύποχρέωσεν έπί τέλους ν’ άπο- 
βάλη τού οίκου τήν ραδιούργο'? παιδαγωγόν, καί 
προσέλθη εις τήν γυναΐκά του. ΊΙ μεταξύ τών δύω 
συζύγων διαλλαγή έφάνη πληρέστατη, ή παιδαγωγός 
άπήλθε τής οικίας λαβοϋσα τήν υπηρεσίαν διδασκά
λου εις έν εκπαιδευτικόν κοραοίων κατάστημα, τά 
δέ τέκνα άπεδόθησαν εις τήν μητέρα των ήτις έπαυσε 
πλέον τοϋ νά φαίνηται δυσμενής πρός τήν παιδαγω
γόν, συναινέσασα μάλιστα εις τό νά τή δοθή παρά 
τοϋ συζύγου της καί σύνταξις ισόβιος έκ τριών χι
λιάδων φράγκων.

Ή νηνεμία όμως αυτή εις τήν έπίφάνειαν μόνον 
ήτον, καί έν τή καρδίςι τοϋ Δουκός έσώζετο σφοδρόν 
πάντοτε τό πρός τήν παιδαγωγόν άπονενοημένον 
πάθος του· άπό καιρού εις καιρόν άπήρχετο εις τό 
κατάστημα πρός έπίσκεψίν της φέρων μεθ’ έαυτοΰ 
καί τινα τών τέκνων του, ατινα ώς έκ τής μακράς 
έξεως ήσθάνοντο αγάπην καί άφοσίωσιν μεγάλην 
πρός εκείνην ήτις τά άνέθρεψε.

Κατά προτροπήν τής Δουκήσης καί τών οικείων 
της δ Δούξ άπήλθε μετά τής οικογένειας του εις 
τόν τής έξοχής οίκον, Πραλίνου καλούμενο·?· ά?.λ’ 
αντί τοϋ νά ζατευνάση τό πάθος του ώς έλπιζε1·© ή 
απουσία τής παιδαγωγού, παρόξυνε τούτο έτι μάλ
λον, καί ό Δούξ καθ’ ολον τό διάστημα τής έκεΐ διαμο
νής του παραδεδομένος εις μελαγχολίαν βαθύτατη·?, 
δεν άπώθει μέν ώς άλλοτε τήν σύζυγόν του, ούδε 
διεφέρετο μετ’ αύτής, άλλ’ έσίγα διηνεκώς καί έφαί
νετο ψυχρός εις τάς θωπεόσεις της, χωρίς νά δώση 
σημεϊόν τι διαθέσεως πρός νέαν ρήξιν.

Μετά παρέλευσιν τίνος χρόνου ο! δύω σύζυγοι 
άπεφάσισαν συμφώνως ν’ άπέλθωσι μετά τής οικογέ
νειας των άπάσης εις τά θαλάσσια λουτρά· έπί τούτω 
δέ έπέστρεψαν εις Παρισσιους οπού σκοπόν ειχον νά 
διαμείνωσι μίαν νύκτα, καί ν’ άναχωρήσωσι τήν έπι- 
οϋσαν λίαν πρωί,

"Αμα έφθασαν εις τό προάστυον τών Παρισσίων ο
πού παύει ό άπό τής αγροικίας των εις τήν πρωτεύ
ουσαν άγων σιδηρόδρομος κατέβησαν τής οδοιπορικής 
άμάξης, καί διηνεμήθη απασα ή οικογένεια εις τρία 
δχήματα τής πόλεως, δι’ ών έπρεπε νά μεταβή εις τήν 
οικίαν των. ’Εντός τοϋ δχήματος οπού δ Δούξ είσήλθεν, 
έφερε μεθ’ έαυτοϋ, καί τρία έκ τών τέκνων του· τά 
δέ λοιπά εϊσήλθον εις έτερον όχημα μετά τής μη- * 
τρός των, τό όποιον παρακολουθούμενον υπό τρίτου 
δχήματος φέροντος τούς δπηρέτας έ'φθασεν εις τήν 
οικίαν χωρίς νά φανή έπί πολλάς ώρας έπειτα τό 
τοϋ Δουκός.

Ίΐ άμαξα τοϋ Δουκός Πραλίνου έσταμάτησεν ίίς « 
τάς θύρας τοϋ έκπαιδευτηρίου ένθα εύρίσζετο ή πρώην 
παιδαγωγός τών τέκνων του. Έκεΐ έζήτησε νά ίδη 
ιήν γόητα γυναίκα καί έπετράπη αύτφ παρά τής 
διευθύντριας νά τήν ένταμώση· λέγουσιν οτι τότε ή 
παιδαγωγός τω απεύθυνε πικρά παράπονα κατά τής 
Δουκήσης, ώς άρνηθείσης νά τή πέμύη τό παρ’ αύτής 
ζητηθέν πιστοποιητικόν καλής διαγωγής, άνευ τοϋ

όποιου δέν συγκατετίθετο ή δίεύθυνσις τοϋ έκπαιδευ- 
τηρίου νά τήν διατηρήση, καί δ Δούξ θυμωθείς ένεκα 
τούτου τή όπεσχέθη τό πιστοποιητικό·?, ή έν περι- 
πτώσει αποτυχίας τήν έκδίκησιν. Είσελθών δέ μετά 
ταϋτα εις τόν οίκόν του άπεσύρθη εις τόν θάλαμόν 
του.

Ή Δούκησα δειπνήσασα λιτήν τράπεζαν είσήλθεν 
εις τήν κλίνην, περί δέ τήν 10 ώραν απαντες έν 
τω Πραλινίω οί'κω ήσαν ήδη παραδεδομένοι εις τόν 
ύπνον, καί άκρα ήρεμία έπεκράτησε μέχρι τής 4 
τής πρωίας, οτε κρότος κώδωνος σφοδρός καί άτα
κτος ήκούσθη πρός τήν πτέρυγα τήν παρά τών υπη
ρετών κατοιζουμένην.

Ή ώρα καθ’ ήν δ κώδων έκρούετο παρά τό σύνη- 
θες, καί ή ολως παράδοξος σφοδρότης, ήτις έφαίνετο 
εις τήν κροϋσιν, έμαρτύρουν αρκούντως οτι έκτακτον 
τι συνέβη εις τήν οικοδέσποιναν, έθεν είς τών υπη
ρετών καί ή θεραπαινίς τής Δουκήσης έγερθέντες 
τής κλίνης καί ένδυθέντες έν βία έδραμον πρός τό 
οίκημα τής Κυρίας των άλλ’ είς τόν κοιτώνα αύτής 
φθάσαντες εύρον παραδόξως τήν θύραν ζεζλεισμένην 
έσωθεν, άπό καιρού δέ είς καιρόν ήκουον ρεγκώδεις 
στεναγμούς, μηνύοντας άνθρωπον ψυχορραγοϋντα. Πλή
ρεις τρόμου καί ανησυχίας έδραμον πρός τήν αίθου
σαν έλπιζοντες νάευρωσι τάς έπ’ αύτής θύρας ανοικτάς, 
άλλα καί αύται ήσαν κεκλεισμέναι έπίσης. Τότε 
κατέβησαν τήν κλίμακα καί έφοδιασθέντες μέ λύχνον 
διήλθον τήν αυλήν, εϊσήλθον έκ τοϋ ετέρου μέρους 
εις διάδρομον συνέχοντα τό οίκημα τής Δουκήσης 
μέ τό τοϋ Δουκός, καί τήν έπί τοϋ διαδρόμου τούτου 
θύραν τοϋ θαλάμου τής Κυρίας των εύρον άνοικτήν.

"Οτε εϊσήλθον είς τόν θάλαμον, τρομερά φρίκη 
. τούς κατέλαβε·?. Ή δυστυχής γυνή τής όποιας τό 

πρόσωπο·? ώς έκ τών πληγών καί τών κατα^εόν- 
των αιμάτων δέν . διεζρίνετο ποσώς, έκειτο έπί τοϋ 
έδάφους, φέρουσα χιτώνα μόνον λευκόν αλλά ζαθη- 
μαγμένον, καί τήν κεφαλήν έχουσα έστηριγμένην έπί 
τίνος χαμηλού κλιντήρος· άνεπνεεν έτι άλλ’ ούδείς 
φθόγγος έξήρχετο τοϋ στόματός της, ούδε κίνημά τι είς 
τά μέλη της έφαίνετο. ‘Ο υπηρέτης έξήλθε ζράζων 
πρός άνεύρεσιν ιατρού, ένφ ή θεραπαινίς έπεχείρισε ν’ 
άποπλύνη τό πρόσωπό·? της δι’ υ'δατος. Τοϋ υπηρέτου 
αί ζραυγαί έφείλκυσαν αμέσως έπί τής σκηνής τοϋ 
δράματος απαντας τού οίκου τούς κατοίκους μεθ’ ών 
καί ό Δούξ αύτόσ, οστις έπεσε·? αμέσως έπί τοϋ αψύχου 
ήδη σώματος τής συζύγου του, δδυρόμενος καί κράζων 
αυτήν διά τών γλυκυτέρω·? δνομάτων.

Μετ’ οΰ πολύ φθάνουσιν ό ιατρός καί κατόπιν τού
του δ Άστυτόμος καί δ Είσαγγελεύς. Ή Δούκησα 
είχεν έκπνεύσει ήδη, ό δέ δούξ άπεσύρθη είς τό οίκη
μά του, Έρεύνης ακριβούς γενομένης ούδεμία παρε- 
τηρήθη ρήξις έμφαίνουσα τήν έξωθεν είσοδον κακούρ
γων, αί Ούραι τοϋ θαλάμου εύρέθησαν έσωθεν κεκλει- 
σμέναι, καί μόνη ή πρός τόν συνέχοντα τό οίκημα 
τής Δουκήσης μέ τό τοϋ Δουκός διάδρομον ήτον ανοι
κτή· δι’ αυτής αρα μόνον έδύνατο νά είσέλθη, ή του
λάχιστον νά εξέλθη δ φονεύς’ τά έπί τοϋ νεκρού 
σώματος τραύματα ήσαν τοσοϋτον πολλυπληθή καί 
ανεπιτήδεια, ώστ’ έδείκνυον αρκούντως οτι τό όποιον 
έπέφερεν αυτά ξίφος έκρατεΐτο άπό χεΐρα άνεπιδέ- 
ξιον περί τά κακουργήματα· ή αταξία τών έν τω 
θαλάμφ έπίπλων καί τά έπί τών τοίχων φαινόμενα 
αιματηρά στίγματα έμαρτύρουν οτι ή δυστυχής γυ
νή ύπεκυψεν μετά τρομ.εράν πάλιν κατά τοϋ φονέ- 
ω? τη?’ ή κλίνη της, ιδίως δέ τό προσκεφάλαιόν της, 
ήσαν αιματηρά, καί φαίνεται οτι έπί τής κλίνης ένώ 
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έτι έκοιμάτο τή έπέφερεν ό φονεύς τό πρώτον τραύ
μα, έξ οδ έξυπνήσασα έπάλαισε μετ’ αύτοΰ μέχρι 
τής στιγμής καθ’ ήν έδυνήθη νά καταλάβη τόν θώμιγ- 
γα τού κώδωνος διά νά ήχήση· ό τύπος τής ζαθη- 
μαγμένης χειρός της έμεινεν έπί τής άζρας τοϋ 
θώμιγγος· παρά τω πτώματι εύρέθη πιστόλα τής 
όποιας ή λαβή ουχί μόνον ζαθημαγμένη ήτον, αλλά 
καί τεμάχια έφερεν ανθρωπίνου σαρζός, ό δέ τύπος 
τής λαβής έφαίνετο αιματηρός έπ! τοϋ μετώπου τοϋ 
νεκροΰ. Φαίνεται δτι έντω μέσω τής απελπισίας ή ά
θλια γυνή καταλαδοϋσα μίαν στιγμήν τό κατατραυ- 
ματίζθ)ΐ αυτήν ξίφος έμπόδιζε τόν φονέα τοϋ ν’ άπο- 
περατώση τό έ'ργον του ταχέως, καί δτι ουτος τότε 
λαβών τήν πιστόλαν τήν όποιαν είχε διά παν έν- 
δεχόμενον μεθ’ έαυτοϋ, μή τολμήσας δμως νά τήν 
μεταχειρισθή καθό φοβούμενος τόν κρότον, έκτύπησε 
σφοδρώς τήν Δούκησαν διά τής λαβής· ή πιστόλα
άνεγνωρίσθη ώς άνήκουσα εις τόν Πραλίνον.

Όλα ταϋτα έμαρτΰρουν δτι δ φονεύς ήτον έκ τών 
έν τή οικία, καί υπόνοια! σφοδρά! διηγέρθησαν κατά τοϋ 
Δουκός. Ό υπηρέτης, οστις είχεν άπέλθη πρός ά- 
νεύρεσιν Εατροϋ είπεν δτι παρετήρησε καπνόν έξερ- 
χόμενον έκ τής καπνοδόχου τοϋ Δουκός, δπερ τω 
έφάνη άπορρν είς τοιαύτην ώραν κα! κατά τόν ’Ιού
λιον μάλιστα μήνα- ή μαρτυρία αυτή συνεπέφερε 
τήν ύπόνοιαν τοϋ δτι δ Δούξ παρέδωκεν είς τό πΰρ 
δλα δσα είΧεν ένδύματα και έγγραφα δυνάμενα νά 
τόν ένοχοποιήσωσι, κα! αι κατ’ αυτού ύπόνοιαι 
κατέστησαν σοβαραί κα! βάσιμοι.

Μετ’ ού πολύ διάφορα άλλα περιστατικά συνδυα- 
ζόμενα μέ τ’ άνωτέρω άφήρεσαν πάσαν άμφιβολιαν. 
Ό Δουξ ήτον δ στυγερός τής άθλιας συζύγου του φονεύς. 
Ό είσαγγελευς κα! δ ’Αστυνόμος άμφιβάλλοντες άν - 
ήδύναντο καθό Γερουσιαστήν νά τόν φυλακίσωσιν ά
μέσως, ήρκέσθησαν εις τό νά τόν θέσωσι προσωρινώς 
ύπό έπιτήρησιν μέχρις οδ συγκροτηθή η Γερουσία εις 
δικαστήριον, δυνάμει τών παρά τοϋ νόμου άποδιδο- 
μένων είς τούς γερουσιαστάς τής Γαλλίας προνομίων, 
δπως τόν δικάση, κα! έκδοθήύπό τοϋ Προέδρου αυτής τό 
προς φυλάκισιν άνήκον ένταλμα. Έν τω διαστήματι 
τουτω δ Δούξ ύπεβλήθη είς παντοιας έρωτήσεις, άλ
λ’ άπέφευγε πασαν άπάντησιν, ή άν άπεκρίνετο ένί- 
οτε αι άπαντήσεις του δέν ήσαν παντάπασι σαφείς 
κα! θετικά!.

Τήν έπιοϋσαν έξεδόθη τό Β. διάταγμα, δι’ οδ ή 
Γερουσία συνεκροτεϊτο είς δικαστήριον, κα! δ Πρόεδρος 
έσπευσε νά διατάξη τήν φυλάκισιν του· άλλ’ δ Δούξ 
ΙΙραλίνος, βαρέως άσθενήσας δέν έδύνατο νά μετακο- 
μισθή άμέσως είς τάς φυλακάς τοϋ Λουξεμβουργίου 
οίκου ένθα συνέρχεται ή Γερουσία· μόλις δέ περί τήν 
τρι'την ήμέραν ή άσθένειά του έδωκε τινά σημεία βελ- 
τιώσεως παρακινήσαντα τούς ιατρούς είς τό νά έπι- 
τρέψωσι τήν μετακόμησίν του. ‘Η βελτίωσις δμως 
αυτή όλίγον μόνον διήρκεσε, κα! τρομερά συμπτώμα
τα δηλητηριάσεως άνεφάνησαν μετ’ όλίγον προμηνυ- 
οντα τόν θάνατον. Τότε μόνον οί ιατρό! ήννόησαν τήν 
άσθένειάν του, πλήν δέν ήτον καιρός πλέον νά τήν 
πολεμήσωσιν· έξ ήμέρας μετά τό τραγικόν συμβάν, δ 
Δούξ Πραλινος άπεβίωσεν είς τάς φυλακάς χωρ!ς νά 
όμολογήση ουδέ ν’ άρνηθή τήν ενοχήν του.

Ή διά δηλητηρίου αύτοχειρίασίς του, έστιηύξησε τήν 
φρίκην τοϋ κοινού, έκίνησεν έτι μάλλον τήν άγανάζτη- 
οίν του, καθότι τω άφηρεΐτο τό άπαίσιον άλλά δι’ αυ
τό θελκτικώτατον θέαμα τής διά λαιμητόμου καρα
τομίας ενός αριστοκράτου, θέαμα τοϋ όποιου δ όχλος

πρό τοσουτου ή'δη χρόνου έστερεΐτο, κα! έδωκεν α
φορμήν είς διαφόρους ύπονοίας.

Τίνι τρόπω, έλεγον, έπρομηθεύθη τό δηλητήριον; 
πώς εδρε καιρόν νά τό πίη; πώς οί έπισζεπτόμενοι 
τούτον ιατροί, έκ τών έμπειροτέρων κα! διαζεκριμ- 
μένων όντες τής Γοιλλίας ήπατήθησαν είς βαθμόν ώς·ε 
νά μήν έννοήσωσιν άμέσως τήν δηλητηρίασιν, άλλά 
νά θεραπεύωσι τόν άσθενή έπ! τρεις ήμέρας διά φαρ
μάκων ένισχυόντων μάλλον τήν ένέργειαν τοϋ δηλη
τηρίου; πώς άφοΰ τοσοΰτον μεγάλην ποσότητα έλαβεν 
ή άσθένειά του παρετάθη έπ! έξ ήμέρας; Δέν συνά
γεται έκ τούτου δτι έπανελήφθη ή δόσις έν τή φυλα
κή, καί δτι χειρ άφανής τω έχορήγησεν είς άμφο- 
τέρας τάς περιστάσεις τό δηλητήριον έπενεργήσασα 
κα! έπ! τών ιατρών δπως μή οΰδετερώσωσι τήν ένέρ- 
γειάν του, έπισκοπώ τοϋ νά τόν σώσωσιν ουτω τοϋ διά 
τής λαιμητόμου επονείδιστου θανάτου;

‘Υπήρχον βεβαίως λόγοι ισχυροί πρός ύποστήριξιν 
ύπονοιών τοιούτων, άλλ’ άπεδειχθη έπειτα διά τών 
πραγμάτων και τήςέπιστήμης δτι ούδε’ις ήτον συνένοχος 
τής αυτοχειριάσεως τοϋ κατηγορουμένου. Τό δηλητή
ριον έφερεν δ ίδιος έπίτηδες έκ τής έξοχής καί έλα
βε τοΰτο αμα ήννόησεν δτι σοβαρα! κα! σπουδαία! υ
πόνοια! τόν έπεβάρυνον, και πριν ή ένεργηθή έπ’ αυ
τού αύστηρά έπαγρύπνησις. Έγένετο δέ βραδεία ή a- 
νέργειά του διότι τό ποσόν τοϋ £;υστοΰ έν ώ άνελύ- 
θη τό άρσενικόν ήτον πολλά μικρόν άναλόγως 
τής ποσότητος τοϋ δηλητηρίου, καί είς τοιαύτας 
περιστάσεις, καθ’ & άπέδειξαν οί έπιστήμονες, ή ενέρ
γεια γίνεται μετά βραδύτητος, κα! τά συμπτώματα 
τής άσθενείας δύνανται ευκόλως ν’ άπατήσωσι τούς 
ιατρούς.

Μετά τόν θάνατον τού αυτουργού τής δολοφονίας, 
ή Γερουσία άπεξεδύθη τόν χαρακτήρα τοϋ δικαστη
ρίου παραδοϋσα είς τά τακτικά δικαστήρια τήν ώς συ
νένοχον τής πράξεως κατά διαταγήν της κρατηθεί- 
σαν παιδαγωγόν. Πρός ϊκανοποίησιν δμως τής κοινω
νίας καί τής δικαιοσύνης έδημοσίευσεν ολην δσην εί- 
χεν ένεργήσει δικογραφίαν κα! πλήθος έπιστολών τής 
Δουκήσης πρός τόν σύζυγόν της, αί'τινες είχον εύρε- 
θή είς διάφορα μέρη τής οικίας των, καί έστιγμάτισε 
διά τής έκθέσεως τοϋ Προέδρου της τόν κακοϋργον, 
άναδειξασα συγχρόνως τήν ήθικήν, τάς άρετάς καί τά 
πλεονεκτήματα τής δολοφονηθείσης.

Διά νά δώσωμεν ιδέαν τινά είς τούς άναγνώστας 
μας περί τής Δουκήσης Πραλίνης, καί περί τών βα
σάνων καί τών προτερημάτων της, προσθέτομεν κα
τωτέρω μετάφρασιν μιάς τών έπιστολών της, τήν όποι
αν έξελέξαμεν καθό άπεικονίζουσαν δεόντως τήν ώραί- 
αν ψυχήν, τόν ορθόν νοΰν, τήν ηθικήν, τήν έμπειροκα- 
λιαν κα! τήν ανατροφήν τής δυστυχούς τοϋ δράματος 
ήρωίδος κα! διδάσκουσαν συνάμα έν όλίγοις, τής μη
τρός κα! τής συζύγου τά χρέη κα! τά δικαιώματα.

ΈπιστοΛη άχςΌνο,Ιϋγητος ενρεθεΐαα εντός 
τον γραφείου τον Λονχος Πρα.Ιινον εν

Παρισίοις.

« Μή νομίσης, φίλτατέ μου Θεοβάλδε, δτι τοσοΰ
τον είμΐ παράφρων ώστε νά νομίζω δτι επιστολαι δεή
σεις, σκηναί δυσάρεστοι δύνανται νά μ’ άποδώσωσι τήν 
αγάπην καί τήν έμπιστοσύνην σου. ’Αν είχον έλπίδα 
τινά άμυδράν μέν άλλά βάσιμον δπωσοΰν τοϋ ν ά- 
ποκτήσω ποτέ ταϋτα, ήθελον περιμείνει μέ ύπομονήν 
και χωρίς περί τούτου τι νά σ’ άναφέρω, τήν εύδαί- 
μονα έκείνην ήμέραν καθ’ ήν ήθελες άποδώσει δικαι

οσύνην είς τά αίσθήματά μου. Είς ήν εύρισκόμεθα ή
δη στάσιν, έπιθυμώ νά δύναμαι νά είπω κατ’ έμαυ- 
τήν, άν διά παντός διαχωρισθώμέν, ή άν ό θάνατος 
μας καταλάβη: α θέλει μάθει, τούλάχιστον δτι ή καρ- 
δία μου καί τό λογικόν μου ήσαν πάντη διάφορα άφ’ 
δ,τι τά ένόμιζε,» δι’ δ αισθάνομαι τήν άνάγκην τοϋ νά 
σοι έκθέσω είλικρινώς τίνι τρόπω θεωρώ τήν ζωήν 
καί τά αισθήματα. Άνευ ύπολήψεως ή άγάπη συζύ
γου πρός σύζυγον είναι μηδέν. Δείγμα τής ύπολήψε
ως είναι ή έμπιστοσύνη· δ βαθμός δέ τής έμπιστο 
σύνης είναι τό μέτρον τής άγάπης.

« Ό σκοπός τής ζωής μιάς συζύγου είναι τό νά 
φαίνηται φέΧη τοϋ συζυγουτης, νά καθίσταται σύν
τροφος καί παραμυθία αυτού, ν’ άνατρέφη τά τέκνα 
της, νά διευθύνη τά οικιακά της. Ταϋτα είσίν έν τω 
κύσμω τά άντικείμενα τής έντολής μι»ς γυναικός. 
άν δέν τά έκπληρή παρατρέπεται τοϋ προορισμού 
τής ζωής της, κα! ούδέ-μιάς ύπολήψεως καθίσταται 
άξια. Είναι δν έπίσης άνωφελές καί ευκαταφρόνητου, 
ώς δ άνήρ δ ουδεμίαν άλλην έχων άσχολιαν είμή τό 
οίνοποτείν, καπνίζειν, ίππεύειν, καί χαρτοπαίζειν ύ- 
πήρξαν γυναίκες ένοχοι, αΐτινες δμως άνέθρεψαν τά 
τάκνα των, καθότι τής μητρός, ή καρδία καθαρίζεται 
καί άγνοποιείται διά τής πρός τά τέκνα της άγά
πης· ήξεύρει νά φοβήται διά τά τέκνα της κα! ν’ 
άπομακρύνη τά λάθη και τά έλαττώματα είς α ή
ιδία περιπίπτει καίτοι μεμφομένη καί οίκτείρουσα αυ
τά. Ναι, Θεοβάλδε, τήν γυναίκα τήν όποιαν δέν έκ- 
τιμά τις άξιαν τοϋ ν’ άσχοληθή εις τών τέκνων της 
τήν άνατροφήν, πρέπει νά θεωρή ώς διεφαρμένον 
πλάσμα τό όποιον όφειλει νά καταφρονή. Έπίστευσα 
έπ! πολύ, δτι έκ τής άκαθέκτου πρός τήν άνεξαρ- 
τησίαν τάσεως φερόμενος, ώθοόμενος άπό συμβουλάς 
κακάς, μεμακρυσμένος έμοΰ ένεκα τών παραφορών 
και τής ζυλοτυπίας μου (τήν όποιαν σύ αύτός ύπέ- 
θαλπες διά τών μυστηρίων σου καί τής άπομακρύν- 
σεώς σου,) φοβηθείς τήν πρός τάό δαπάνας τάσιν μου, 
(δαπάνας μεγαλυνθείσας ψευδώς ώς καί δλα τά 
έλαττώματά μου,) έπίστευσα, λέγω, ήλπισα, δτι άν 
δί δλους τούς λόγους τούτους, μ’ άπέβαλες, μ’ άπε- 
ξένωσες τής ζωής, τών διασκεδάσεων, τών άσχολει- 
ών σου, έγίνωσκες δμως τήν καρδιάν μου, ώστ’ έν 
καιρώ δυστυχιών, θλίψεων καί παθημάτων έμελλες
νά έλθης παρ’ έμοί.

α Άλλ’ δπόταν σ’ είδον πάσχοντα καί άποβάλλοντα 
έμέ μόνην τοϋ θαλάμου σου, δπόταν είδον δτι μ’ άπέ- 
φευγες καί έσίγας ένώπιόν μου είς τάς θλίψεις σου, 
δπόταν σ’ είδα άφαρπάζοντά μοι δλα μου τά τένκα· 
καί στεροΰντα με πάσης μετ’ εαυτών σχέσεως, δπως 
τά δώσης είς μίαν άγνωστον, άπρεπή, ραδιοΰργον 
φιλάρεσκον, κουφόνουν, τότε έννόησα, τότε τέλος ή- 
νοιξα τούς δφθαλμούς, είδα δτι τίποτε άλλο δέν 
δπήρχεν πλέον δι’ έμέ έν τή καρδία σου, είμή κα- 
ταφρόνησις καί μίσος, μετριαζόμενον ένίοτε διά τοϋ 
οίκτου τόν όποιον ή καλοκάγαθία σου δέν δυναται ν1 
άρνηφή είς τόν έρωτα καί είς τήν θλιβεράν ζωήν μου. 
Άναρευνών τήν συνείδησίν σου άκριβώς δέν θέλεις 
βέβαια τό άρνηθή.

ο Πώς νά μήπληγωθήή καρδία μου διά τοιο&των 
θλίψεων καί ή ύγεία μου νά μήν άλοιωθή; Είμί$ 
κατεδεδικασμένη παρά σοΰ είς έπονείδιστον άργίαν, 
καθότι ή μήτηρ έννέα τέκνων, ήτις ήθελεν έχει 
άλλον σκοπόν έπί τής γης, ή τήν έκπλήρωσιν τών 
πρός τόν σύζυγον καί τά τέκνα της καθηκόντων αύτής, 
ήθελεν-είθαι ένοχος. Μ’ είπες προχθές σκληροτάτην 
λέξιν τής όποιας ή έννοια μοι κατέτρωσε τήν καρδιαν,

μ’ είπες οτι έπειδή ούδένα τών συμφερόντων σου συ- 
νεμεριζόμην, δέν είχον πλέον δικαίωμα καί τάς 
θλίψεις σου νά συμμερισθώ. Τό είπες, τό ήθέλησες, 
δέν είναι δυνατόν τοϋ λοιπού νά εί'μεθα δ είς πρός 
πρός τόν άλλον είμή ξένοι.

« 'Υγίαινε λοιπόν! έσο ευδαίμων, δύνασαι άκόμη νά 
αίσθανθής ευδαιμονίαν, καθότι έχεις τέκνα, έν ω έγώ 
τίποτε δεν έχω πλέον τό μίσος καί ή καταφρόνησές 
σου τά πάντα μοί άφήρεσαν. Τοσαΰτα δέν ήθελε κα- 
τωρθώσει βεβαίως ή άδιαφορία.»

I. Δ-

------ -—

ο
ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΪ ΣΤΕΡΕΜΑΤΟΣ.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.
ΤΟΪ

ΠΑΥΛΟΥ ΦΕΥΑΑΟΥ.
(PAUL FEVAL)

Μεταφρααθ'ν έκ τοΰ Γαλλικοί! 

ΐ-ο A. 'Ρ. 'Ρ.

(συνέχεια ίδε φυλ. Ε'.)

— Μεγαλειότατε, είπε βραδέως δ Βασκογκέλλος, 
έχω μίαν αίτησιν νά καθυποβάλω τους πόδας τής 
Ύμετέρας Μεγαλειότητος.

— Ποιαν αίτησιν;
— ‘Υπάρχει νέα φις κόρη ήν μέλλω νά νυμφευθώ, 

καί ήτις μ’ ύπεσχέθη πίστιν.
— Πολλά ώραίον ! ύπέλαβεν δ Βασιλεύς.
Ό Σιμών έρυθρίασεν ύπ’ άγανακτήσεως.
—— Μεγαλειότατε, είπεν, ή νέα αυτή κόρη μοί ήρ- 

πάγη ταύτην τήν νύκτα.
— Ποίος τήν ήρπασε ;
•— Έλπιζα οτι ή ‘Υμετέρα Μεγαλειότης ήθελε 

μοί τό είπεί.
Ό Βασιλεύς ήτένισεν έπί τινας στιγμάς τόν Βασκογ- 

κέλλον κατά φτρόσωπον, χωρίς λέξιν νά έννοήση. Τέ
λος τω έστρεψε τήν ράχιν, καί έξεκαρδίσθη γελών.

— Τόν πτωχόν αυτόν, είπεν, δ έρως τόν έτρέλλα- 
νεν. Είναι νοστιμώτατον πράγμα.

— Είς ο,τι άγαπητόν καί ιερόν έχετε είς τόν κό
σμον τούτον, Μεγαλειότατε, άποκριθήτε με. Δέν δι- 
ετάξατε τήν νύκτα ταύτην τήν άρπαγήν τής ’Ινές Κα- 
δαυάλης;

.—· Διόλου 1 είπε ζωηρώς δ ’Αλφόνσος. ·—* Αδτή 
είναι μνηστή τοϋ κομητίσκου μας, καί δέν θέλω νά 
τόν λυπήσω, κ’ ένα ταύρον ’Ισπανικόν αν έπρόκειτο νά 
κερδίσω.

Ό Σίμων έμεινε βεβυθισμένος είς σκέψεις, καί δέν 
ήξευρε τί νά πιστεύση. Τις λοιπόν ήρπασε τήν ’Ινές; 
ποΰ νά τήν εύρη,

Ό ’Αλφόνσος έπλησίασε πρός αύτόν.
— Φίλε μου, τω( είπε, σ’ έβαρέθηκα. Πήγαινε νά 

καλέσης τούς αύλικούς μου.
Ό Βασκογκέλλος προσεκύνησενεδσεβάστως κ’ έξήλ- 

θεν. Έξερχόμενος δέ ήκουσε τόν Άλφόνσον λέγοντα 
καθ’ έαυτόν, έν ω έτριβε τάς χ^ίρας.
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·— Θά μ’ απαλλάξουν οί βάναυσοι ούτοι άπδ τδν 
Κοντήν. Διά τήν υπηρεσίαν ταύτην τούς συγχωρώ.

Ο δέ Βαλθάσαρ έζπληρών τήν ύπόσχεσίν του, ώ· 
δήγησε τούς στασιαστάς είς τδ μέρος των ανακτόρων 
οπού δ Αλφόνσος είχε κατοικίσει τόν Κόντην Και δ 
μέν αυλιζδς συνελήφΟη, ό δέ καλδς ιππότης του Πα- 
ταυ'ιου ούδαμοΰ δεν εύρέθη. Διευθύνθη έπομένως τδ 
πλήθος δπίσω πρδς τήν Λισαβώνα, φέρον έν θριάμδω 
τδν δυστυχή αιχμάλωτον, οστις καθ’ όδδν παρεδιδε- 
το βεβαίως εις Ολιδεράς σκέψεις περί βασιλικής εύ
νοιας, καί άστασίας των ανθρωπίνων πραγμάτων. 
Κυρίως δ’ έλυπείτο τδ Δουκάτον τής Καδαυάλης, καί 
κατηρατο τδν λαδν, ματαιώσαντα τδ ώραιότατον σχέ
διο? άρ’ οσα ποτέ άνεφύησαν είς έγκέφαλο? αγενούς 
όψιπλούτου (1).

Τδ πλοίου έφ’ ού έπεβιβάσθη, άπεπλευσε τήν αυ
τήν εκείνην νύκτα.

Οι δε δημόται τής Λισαβώνος διηγήθησαν είς τάς 
γυναίκας καί τά παιδία των τήν τρομερά? έφοδον κα- 
τα των Ανακτόρων τής Άλκαντάρας, φρουρουμένων 
ύπδ έξακοσίων ιπποτών τοΰ Στερεώματος. Άλλ’ ή 
ανδρεία των ένίκησε τά πάντα, καί τής ζωής τοΰ Βα
σίλειος έφείσθησαν μόνον, διότι τοΐς ύπεσχέθη οτι τοΰ 
λοιπού θέλει καλλήτερα διοικεί.

ΙΕ'.
Βασίλισσα και μήτηρ.

Άφ’ ου δ Βαλθάσαρ κατέφερε τήν πληγήν έκείνην 
μέ τδ πλατύ τής μαχαίρας του κατά τού κρανίου τού 
Μακαρόνη, καί άπηλλάγη ούτως άπδ τήν δίωξίν του, 
ή'ρχισαν οί δισταγμοί του, πού νά φέρη τήν δόναν Ίνές· 
διότι άγνοών πόσον ό Κόντης ήν εγγύς τής πτώσεως 
του, δεν έτόλμα νά έπιστρέψη μετ’ αυτής εις τδν οί
κον τής Καδαυάλης, οπού μάλλον ή εις παν άλλο 
μέρος ήν έκτεθειμένη είς τάς επιχειρήσεις τού αύλι- 
κοϋ. Αφ ετέρου δέ, ή ίδια αυτού κατοικία, έζτδς ό
τι έν αύτή έζρύπτετο ήδη δ Σίμων, δεν ήν καί άλ
λως αξιοπρεπές καταφύγιο? διά τήν κληρονόμον τών 
Καδαυάλων. Τότε έρώτησε τήν δόναν Ίνές, άλλ’ αύ
τή δεν έδύνατο ν’ άποκριθή, τόσον ήν ασθενής, καί έ- 
πρόφερε μόνον έκπνεούση τή φωνή πολλάκις τδ όνομα 
τής κομίσσης. Τέλος δε δ Βαλθάσαρ σκεπτδμενος έ- 
νεθυμηθη οτι δ Βασκογκέλλος, διηγούμενος αύτω τδ 
χθεσινόν του συμβάν πρδ τής πύλης τής Άλζάντά- 
ράς, τώ είχεν είπή οτι δ Μαρκέσιος Σαλδάνας έμελ
λε νά τδν παρουσίαση είς τήν αυλήν. “Εσπευσεν έπο
μένως πρδς τδν οίκον τού μεγιστάνος τούτου, καί πα- 
ρέδωκε τήν Ίνές είς τήν δόναν ’Ελεονόραν Μενδόσαν 
μαρκεσίαν Σαλδάναν, τήν γυναίκα του.

Τούτο δε έζπληρώσας, επανήλθε ταχέως είς τήν 
οικίαν του, οπού είχεν αφήσει τδν Σίμωνα, άλλ’ δ Σι
μών δεν ήν πλέον εκεί. ’Έτρεξεν αρα αμέσως είς τήν 
οικίαν, τού Σούζα, οπού, αντί ν’ άπαντήσωσιν είς τάς έ- 
ρωτήσεις του, τδν ήρώτουν περί τής Ίνές· άλλ’ έμπρδς 
τού Καστελμελχώρου δέν ήθελησε ν’ άνοιξη τδ στόμα 
περί αυτής. Εξ όσων δ’ έμαθε περί τής αίφνηδίας 
άναχωρήσεως καί περί τού θυμού τού Σίμωνος, έννό- 
ησε πού πρέπει νά τδν ζητήση, καί έφθασεν είς τ’

(1) Ό Κοντής έχρατήΟη τφ όντι xal Ιπεβιβάαθη είς-τλοϊον άπεθ- 
χο|λενον βες Βοαειλιαν. Αλλά την περί τούτου διαταγήν εδωχε δό
να Λουδοοίχα η Γυσμανάς, xat έςετελεσεν ό Δήυ,αρχος Λισαβώνος,

άνάκτορα τής Άλκαντάρας καθ’ ήν στιγμήν παρωρ- 
γισμένος δ όχλος έπροσπάθει νά θραύση τοΰ Βασιλι
κού κοιτώνος τάς θύρας. Ίδομεν δέ τί συνέβη μετά 
τήν άφιξι'ν του.

Μόνον άφ’ ού δ Σίμων έμεινε μόνος μετά τού Βαλ
θάσαρ, έδυνήθη νά μάθη τδ καταφύγιο? τής Ίνές, καί 
τήν εύτυχή λύσιν τών συμβάντων τής νυκτδς έκείνης. 
‘Υπερχαρής δέ γενόμενος καί εύγνωμοσύνης πλήρης 
πρδς τδν πρόσφατον τούτον φίλον, οστις πάσαν περί- 
στασιν έφαίνετο άναζητών όπως προκινδυνεύση υπέρ 
αυτού, ό Σίμων τδν περιεσφιγξεν είς τάς άγκάλας του, 
καί τδν έρώτησε τί αμοιβή ήν τοσούτων έκδουλεύσεων
άνταξία,

Ό Βαλθάσαρ έδέχθη τδν έναγκαλισμδν, κατά 
τδ φαινόμενο? καν, άταράχως. Άλλ’ οτε δ Σίμων ώ- 
μίλησε περί αμοιβής, συνεστάλη τού γίγαντος ή δφρύς.

Τοιαύτη λέξις, είπε, μέ ειδοποίησε προχθές ο
τι είχα εμπρός μου τδν Καστελμελχώραν καί όχι τδν 
Βασκογκέλλον. . . Δδν Σίμων, ώς μόνην αμοιβήν σοί 
ζητώ νά μο! μ’ δμιλήσης ποτέ περί αμοιβής. Τήν α
μοιβήν δέ ταύτην δέν τήν έξαιτοΰμαι, τήν απαιτώ.

Οί λόγοι ούτοι, καί ό τόνος μεθ’ ού έβρέΟησαν, ή- 
σάν τόσον άφελώς καί άπλάστως αξιοπρεπείς, ώστε 
δ Σίμων τούς ήσθάνθη βαθέως έν τή καρδία του.

— Βαλθάσαρ, είπε, δέν είσαι έξ έκείνων όσοι διά 
μισθού, άλλ’ οσοι δι’ άγάπης άνταμοίβονται καί τιμής, 
καί ουτω λέγων έ'λαβε τήν χείρά του. ·— Δός μοι τήν 
χείρά σου, έξηκολούθησε. Σέ θεωρώ ώς ευπατρίδην 
τήν καρδίαν. Τού λοιπού ή ευτυχής ή δυστυχής εί
ναι δ Βασκογκέλλος, έ'σο φίλος καί αδελφός του.

Ό πρώην σαλπιγκτής άνώρθωσε τδ ύψηλδν σώμά 
του, καί ήγωνίσθη παντοιοτρόπως ίνα διατηρήση 
τήν συνήθη απάθειαν τής μορφής του, αλλά δέν τδ 
κατώρθωσε. Δύω δε δάκρυα προζύψαντα έκ τών δ- 
φθαλμών του, έρρευσαν βραδέως είς τάς παρειάς του· 
καί κύψας πρδς τήν χείρά τού Σίμωνος τήν έφίλησε.

— Φίλος, έψιθύρισε, αδελφός σας ! όχι, ώ I όχι, 
κύριε I πολύ είναι τούτο . . . Άλλ’ υπηρέτης σας, μά
λιστα, έξηκολούθησε? έ,θουσιωδώς· άλλα σωματοφύ- 
λαξ, άλλ’ άσπΐς παρεντιθεμένη πάντοτε μεταξύ τού 
στήθους σας καί τής χειρδς τού θανάτου , . . Ναι, 
Βασζογκέλλε} τούτο θέλω νά ήμαι.

Μετά τινας ώρας έπειτ’ άπδ τά συμβάντα ταύτα, οτε 
δ κώδων τών ανακτόρων τής Χαβρέγας έσήμανε με
σημβρίαν, οί κλητήρες τού συμβουλίου ήνέωξαν τάς 
θύρας αυτού, καί είσήγαγον τούς έχοντας εισόδου 
δικαίωμα.

Είς τδ βάθος τής αιθούσης, ύπδ ουρανίσκον κοσ
μούμενο? διά τών παρασήμων τών Βραγαντιδών, "ς-ατο 
ό Βασιλικός θρόνος, καί ύπέρ αύτδν ύψούτο εν θυρίδι 
άνακρόζω (κατυφέ), περιπεπετασμένη ζολοσσαίος πά
γιος αργυρούς σταυρός. Παρά δέ τδν θρόνον, επίσης 
ύπδ τδν ουρανίσκον ήν τδ θρονίον τού Άλφόνσου, 
έκτδς δέ τού ουρανίσκου δεξιώς ή καθέδρα τοΰ αδελ
φού του, Βασιλόπαιδος δδν Πέτρου, καί ή έδρα τών 
μεγιστάνων, συγγενών τοΰ Βασιλέως (1). Άριστερώς 
δε, είς ήν γραμμήν ή καθέδρα τού Βασιλόπαιδος, ήν

ι

ή καθέδρα τοΰ πρωθυπουργού δδν Καισαρος Μανασή, 
καί ύπ’ αυτήν ή έδρα τών συναρχόντων του. Εκατέ
ρωθεν δέ τής αιθούσης κατ’ δρθήν γωνίαν πρδς τάς 
^ηθεισας έδρας ύψούντο δεξιώς μέν αί θέσεις τών 
κληρικών, επισκόπων, ίερεξεταστών, ήγουμένων, καί

(1) Έν Πορτογιλλία οί συγγενείς τού βασιλέως δίν είναι αυ
τοδικαίως ήγειεονες ή πρίγκιπες· χαί είς αϊτούς τούς αδελφούς τοΰ 
βασιλέως βασιλικόν διάταγμα άπονε'μει τδν τίτλον τούτον.

ί

τών άλλων τοΰ ανώτερου κλήρου μελών άριστερώς 
δέ αί τών εύπατριδών, οπού έζάθηντο οί μελάλοι γαι- 
ούχοι, οί φρούραρχοι καί οί λοιποί μεγιστάνες. Τέλος 
τδ μέσον ζατείχετο άπδ τάς έδρας τών άπλών πο
λιτών καί εδώ έμελλον νά ζαθήσωσιν αί έπιτροπαί 
τών έμπορων τής Λισαβώνος.

’Ολίγον κατ’ δλίγον έπληρώθησαν ολαι αί έδραι 
αϋται, καί περιεμένοντο πλέον μόνον οί περί τδν 
βασιλέα καί τήν βασιλομήτορα.

Τέλος οί κλητήρες έκτύπησαν θορυβωδώς τάς ράβ
δους των εις τού έδάφους τάς μαρμαρίνας πλάκας, 
καί άνήγγειλον τδν βασιλέα. Αμέσως δέ είσήλθε 
δόνα Λουδοβίκα ή Γυσμανίς, στηριζομένη έπί τοΰ 
πρωτοτόκου υιού της, καί έ’χουσα τδ βασιλικόν στέμ
μα έπί τής κεφαλής. Όπίσω δ’ αυτών δ υπουργός 
τών έσωτερικών Μελχίωρ, δέ 'Ρέγος δέ Άνδράδας, 
έ'φερεν έπί προσκεφαλαίου έξ άνακρόζου καί έντδς 
βαλαντίου τήν μεγάλην καί τήν μιζράν σφραγίδα 
τού κράτους, καί κατόπιν ει'πετο δ βασιλόπαις δδν 
Πέτρος.

Ό Αλφόνσος ήν άκόμη ωχρός έζ τών νυκτερι
νών κόπων, αλλά τδ πρόσωπόν του έξέφραζεν έν- 
τελεστάτην αναλγησίαν. Δέν ένθυμεϊτο παντελώς τήν 
ένυπόγραφον διαταγήν ήν είχε δώσει είς τδν Κόντη.? 
τήν προτεραίαν, καί ήγνόει τδν σκοπόν τής έπισήμου 
αυτής συνελεύσεως.

•— Κύριοι, είπεν ή δόνα Λουδοβίκα ζαθισασα είς 
τδν θρόνον,·—σας συνεζαλέσαμεν είς γενικόν συμβού
λιο?, καθ’ ήν έξέφρασεν ήμϊν έπιθυμίαν ό υψηλότα
τος καί ζραταιότατος ήγεμών Αλφόνσος δ Βασιλεύς 
τής Πορτογαλλίας, δ αγαπητότατος ημών υιός.

Ό Αλφόνσος, βστις είχεν έτοιμασθή νά ζοιμηθή, 
έτεινε τδ ούς, καί ήτένισε τήν μητέρα του μετ’ 
έκπλήξεως.

— Άναγνωρίοασα, έξηκολούθησε? ή δόνα Λουδοβί
κο, τδ εύλογον τής προτάσεώς του, καί θεωρούσα 
οτι ύπερέβη τδν ύπδ τού δμετέρου νόμου ώρισμέ- 
νον καιρόν τής ένηλικιότητος τών διαδόχων τού θρό
νου, θέλω καταθέσει τήν έξουσίαν είς χειράς του.

•—Νοστιμώτατον πράγμα ! έψιθύρισεν δ Βασιλεύς.
Ό Μιγουέλος δέ Μέλλος δέ Τό^ρες, πνευματικός 

τής βασιλίσσης, καί πρωτοψάλτης τής μητροπολικής 
εκκλησίας, έδρεύων μετά τών κληρικών, άνέστη καί 
προσεκύνησε βαθέως τδν βασιλέα καί τήν βασίλισσαν

—. Αίδεσιμώτατε, είπεν ή βασίλισσα, δμιλήσατε.
— Άδεια τής Ύμετερας μεγαλειότητες, είπεν δ 

Δδν Μϊγουέλης, θέλω είπή οτι ή στιγμή αυτή δέν 
είναι ίσως ή καταλληλότατη διά τδ τόσον έμδριθές 
τούτο μέτρον. Ό λαός δέν είναι ήσυχος, καί τήν 
νύκτα ταύτην άκόμη τά άνάκτορα τής Άλκαντάρας, 
ή κατοικία τής Α. Μ. τού Βασιλέως, προσεβλήθησαν 
ύπδ στασιάζοντος όχλου.

— Τδ ήξεύρω, καί ή στάσις αυτή κυρίως μέ πα
ρακινεί. Είς δύσκολους τοιαυτας περιστάσεις τδ σκή
πτρου πρέπει νά κρατήται άπδ άνδρικήν χεΐρα.

— Άνδρικήν χεΐρα ! είπε ταπεινή τή φωνή καί στε- 
νάζων δ Μέλλος δέ Τόρρες.

Άλλα δέν έτόλμησε νά έξακολουθήση, καί έκά- 
θησε.

— Κύριοι, έπανέλαβεν ή βασίλισσα, έχει τις ύ- 
μών άντφρησιν νά προτείνη;

"Ολοι έσίγων είς τάς έδρας τών εύγενών καί 
τού κλήρου.

— Καί ύμεΐς; έρώτησε προσέτι ή βασίλισσα, άπο- 
τεινομένη πρδς τούς πολίτας.

— Ό Χριστός καί ή Παναγία διαφυλάττοιεν τήν Ύ-

μετέραν Μεγαλειότητα, άπεκρίθη φωνή ταπεινή, — 
τδν κύριον ήμών και βασιλέα, καί τδν Βασιλόπαι- 
δα δδν Πέτρον. Οί πολϊται τής Λισαβώνος έ'χουσιν 
άλλην έπιθυμίαν άπδ τάς θελήσεις τών ήγεμδνων 
των ;

Ό ούτως δμιλών ήν δ Γέρων Γάσπαρ Όρτας 
Βάζος, συντεχνιάρχης τών βυρσοδεψών, σκυτοτόμων 
δερματουργών καί σκυτοπώλων τής Λισαβώνος.

.— Τήν γνωρίζω αύτήν τήν φωνήν 1 είπεν άποτδ- 
μως δ Βασιλεύς.

Ό Γάσπαρ ένίμισεν οτι άπώλετο, καί ένθυμούμενος 
τήν νυκτερινήν στάσιν, είδε κατηγορίαν έγκλήματος 
καθοσιώσεως έπικρεμαμένην έπί τής φαλακρας κεφα
λής του. Άλλ’ δ Βασιλεύς έξηκολούθησεν αμέσως.

— Μέ συγχωρείτε, Κυρία καί σεβαστή μήτερ. 
Όταν όμως ώμιλησεν δ χωριάτης έκεϊνος, μοι έφά- 
νη οτι ήκουσα τδν Μαρτίνον Κρούζιον, οστις έχει τδ 
καθήκον ν’ άφινη νά λιμόττουν οί κΰνες μου διά τάς 
άρκτομαχίας.

Καί ταύτα είπών, ήπλώθη αύταρέσκως δ Άλφδν- 
σος είς τδ θρονίον του.

Αλλά τής Βασιλίσσης τδ πρόσωπο? έβαψεν έλα- 
φρδν έρύθημα, τδ δέ βλέμμα της περιέτρεξε κρυφί
ως ο?.ην τήν δμήγυριν, όπως ίδή όποιαν έντυπωσιν 
άπετέλεσαν έπ αυτής οί απρεπείς ούτοι παραλογιομοί. 
Τά πρόσωπα όμως όλων τών αϋλικών έμεινον ακί
νητα, καί ή βασίλισσα έγερθείσα, έ'λαβεν άπδ τάς 
χείρας τοΰ ύπουργού τδ βαλάντιο? μέ τάς σφραγίδας.

— Ιδού, είπε στραφ,είσα πρδς τδν υίδν της. —· ’Ι
δού αί σφραγίδες. Μοί τάς ένεπιστεύθησαν αί βου- 
λαί τού κράτους, δυνάμει τής διαθήκης τού Βασιλέως 
καί κυρίου μου, οστις είναι ήδη ενώπιον τοΰ Θεού. 
Τάς καταθέτω είς χείρας τής Ύμετέρας Μεγαλει
ότητας, δμοϋ δέ καί τήν κυβέρνησιν ήν έλαβον παρ’ 
αυτών τών βουλών. Είθε τά πάντα νά εύοδοθώσιν 
ύπδ τήν διεύθυνσίν σας ώς εύχομαι (1).

Τάς λέξεις ταύτας έπρδφερεν ή δόνα Λουδοβίκα μέ 
ύφος έμβριθές συγχρόνως καί εύσταθές. Όλη. δ’ ή 
ομήγυρις συνεκινήθη, καί πάντες έλυπήθησαν βλέ- 
ποντες τδ σκήπτρου μεταβαίνον άπδ τάς χείρας τής 
εύγενούς ταύτης γυναικδς εις χείρας παιδδς άφρονος 
καί ύπδ κακότροπων συμβούλων οδηγούμενου. Ό 
δέ γέρων Γάσπαρ Όρτας Βάζος, φρονών οτι έπρεπε 
νά ύπερβή τήν γενικήν άθυμίαν, έστέναξε βαθέως, 
καί έσπόγγισε πολλάκις τούς οφθαλμούς του.

Ό δέ Αλφόνσος ήκουσε τήν δημηγορίαν τής μη- 
τρός του μέ ήθος άμφίβολον καί τεταραγμένον διότι 
συνήθως δσάκις έμελλε νά δμιλήση είς τδ δημόσιον, 
δ Κόντης τδ/ προεδίδασκε τδ μάθημά του. Αλλ ήδη 
εύρέθη άπροπαράσζευος.

— Νά μέ πάρ’ ό χάρος, Κυρία, είπε τέλος, άν ή- 
τον ανάγκη νά μέ φέρητε άπδ τήν Αλκαντάραν, καί 
νά ταράξητε καί ολους τούτους τούς τίμιους κυρίους 
διά νά μοί δώσητε αύτδ τδ βαλάντιον άπδ πορφυρού? 
άναζροκον μέ τά περιεχόμενα αυτά άθυρμάτια- ούχ 
ήττον όμως σας άποδίδωμι χάριτας, καί κηρύττομαι 
ευπειθέστατος υιός σας.

— Ό Θεός έλεήσαι τήν Πορτογαλλίαν! έψιθύρισεν 
„ δ Μϊγουέλης δέ Μέλλος δέ Τόρρες.
‘ Ίϊ δέ βασίλισσα δέν εκρινεν αναγκαίου νά άποκρι

θή. Άφαιρέσασα δέ άπδ τήν κεφαλήν της τδ βασι
λικόν στέμμα, τδ έζράτησ^ν έζρεμές έπί, τής κε-

(1) Ταύτα, αΰτολεξΐ ρηΟέντα ύπδ της βααιλίσσης έξηχδησαν έχ 
τού σνγγρα'ίλματος τοΰ έπιγοαφομιίνου: Έχθεαιςτων Ταρα
χών τής Πορτογαλλίας.
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φαλής τού υίοϋ της. Αΰτη ήν ή τελευταία πράξις της 
•τελετής. Διότι αμα τεθέντος τού στέμματος έπ! τής 
κεφαλής τοϋ Άλφόνσου, έγίνετο αυτές Βασιλεύς, ή 
δέ δόνα Αουδοβίκα έστερεϊτο, όλων τών δικαιωμάτων 
της, και ώς έπιτρόπου καί ώς άντιβασιλίσσης.

Άλλ’ ένώ ή χειρ της κατεβιβάζετο έπί τήν κεφα
λήν του, θόρυβος ήκούσθη αίφνήδιος, καί φωνή γυναι- 
κός, φωνή γνωστή προσέβαλε τά ώτα τής βασίλίσσης.

— Θέλω νά ίδώ τήν βασίλισσαν, νά τήν ίδώ α
μέσως, έ'λεγε.

Άλλ’ οί φρουροί τής πύλης άπέκλειον έξω τήν 
λέγουσαν.

— Δι’ όνομα τοϋ θεοϋ καί τής σωτηρίας τού υ
πηκόου, βασίλισσα, έπανέλαβεν ή φωνή ήχηρά καί 
λαμπρά, φθάσασα μέχρι τοϋ μυχού τής αιθούσης, σάς 
δρκίζω νά μέ άφήσητε νά εισέλθω.

Ίΐ δόνα Αουδοβίκα, ανήσυχος, έκπεπληγμένη, ενευσε 
μέ τήν χεΐρα, καί ή θύρα ήνοίχθη.

Έν τω αμα, γυνή πενθηφορούσα, μέλαν κάλυμμα 
έχουσα έπί τής κεφαλής, διέβη τήν αίθουσαν βραδεϊ 
κα! στερεω βήματι, κα! έλθούσα έκλινε τό γόνυ 
εις τήν πρώτην τού θρόνου βαθμίδα. "Οτε δέ, έγεί- 
ρασα τό κάλυμμά της, τό έ'βριψεν είς τούς ώμους 
της, τό όνομα τής κομίσσης Καστελμελχώρας διήλ- 
θεν άπό στόματος είς στόμα· κα! έκαστος έσιώπησε, 
περιμένων παράδοξόν τι συμβάν.

— Έγέρθητε, δόνα Χιμένα, ειπεν ή βασίλισσα, 
καί όμιλήσατε ταχέως, άν έχητε ανάγκην νά έπι- 
καλεσθήτε τήν άρρωγήν μας, διότι έπήλθεν ή έσχάτη 
στιγμή τής ισχύος μας, καί ιδού τό στέμμα ο θέλει 
στέψει τό μέτωπόν τού υιού ήμών.

Άλλ’ ή κόμισσα δέν ήγέρθη.
— ’Αγωγής δέν έχω ανάγκην, Κυρία, έπρόφερε 

τόσον ταπεινή τή φωνή, ώστε ή βασίλισσα μόλις τήν 
ήκουσε. Δέν έρχομαι νά ικετεύσω, αλλά νά κα
τηγορήσω . . . Άνάλαβε τό στέμμα σου, δόνα Λου- 
δοβίκα Γυσμάνη, διότι ό υιός σου ήμαρτε πρός πάντα 
αυτού τά καθήκοντα, καί ώς ήγεμών καί ώς ευπα
τρίδης. Άνάλαβε τό στέμμα σου, διότι άφ’ ού ή'γ· 
γισε τό ευγενές μέτωπόν σου, δέν πρέπει νά στέψη 
τήν κεφαλήν άνάνδρου αρπαγος και αγενούς δολο
φόνου.

Τάς λέξεις ταύτας διεδέχθη ανέκφραστος θόρυβος. 
Καί οί μέν έτρεμον βλέποντες τόν θρόνον ουτω κλο- 
νισθέντα έκ θεμελίων, οί δέ έπρόφερον τήν λέξιν, 
προδοσία. Ολοι δέ συνωμίλουν κρυφίως, κα! αί χει
ρονομία! των ήσαν ζωηρά!, έκτός μόνου τού Άλ- 
φόνσου, οστις, ώς άν δέν είχεν ακούσει τίποτε, έτό- 
ξευε τά βλέμματά του εις τήν δροφήν, καί έχασμάτο, 
ώς άν ήθελε νά διασπάση τάς σιαγώνάς του.

Ή βασίλισσα έμεινε κατ’ άρχάς καταπεπληγμένη· 
αλλά μετ’ ού πολύ ή άγανάκτησις τή άπέδωκε τήν 
συνήθη δραστηριότητα, καί μ’ εν νεύμα έπέβαλε σιω
πήν εις ολους.

—· Γυνή, είπε,' προφέρουσα έναγωνίως έκάστην 
λέξιν, — οί κατηγοροΰντες τόν βασιλέα ριψοκινδυνεύ- 
ουσι τήν ζωήν των. — Θ’ απόδειξης οτι είπας τώρα, 
αμέσως, ή, μά τόν σταυρόν τών Βραγαντιδών, θ’ ά- 
ποθάνης.

— Θά τ αποδείξω τώρα, αμέσως . . . Δέν είναι 
άνανδρος, Κυρία, έκεΐνος δστις περιυβρίζει γυναίκα 
άνυπεράσπιστον; — Δέν είναι αρπαξ οστις δι’ ένοπλων 
αρπαζει κόρην άπό τάς άγκάλας μητρός; — Δέν 
είναι δολοφονος οστις στήνει ένέδρας είς τής νυκτός 
τήν σκοτίαν, καί φονεύει άδλαβεις δπηρέτας, ών τό 
μόνον έγκλημα είναι οτι υπερασπισθησαν τούς κυρί

ους των; —■ Άλφόνσος δ Βασιλεύς της Πορτογαλ- 
λιας έπραξεν ολα ταϋτα.

— Τις σοι τό είπε;
— Άν μο! τό έλεγον δέν τό έπίστευον. — Άλλ’ 

οί δολοφονηθέντες υπηρέται είναι οί υπηρέται μου, δό
να Αουδοβίκα, ή άρπαγεΐσα κόρη είναι ή κόρη μου. 
Η άνάνδρως περιϋβρισθεΐσα γυνή, έγώ είμαι,

Ώχρότης θανάσιμος κατεκάλυψε τής βασίλίσσης 
τό μέτωπόν τά χείλη της έκινοΰντο χωρίς νά προφέ- 
ρωσι λέξιν, κα! ο'λα τά μέλη της έτρεμον.

—· Κυρία καί σεβαστή μήτερ, είπε χασμώμενος δ 
βασιλεύς, μέ τήν άδειαν σας θ’ άναχωρήσω νά πηγαί
νω ίίς τ’ άνάκτορα τής Ά).καντάρας.

—· Δυστυχές παιδίον, ειπεν ή Βασίλισσα κλίνασα 
πρός τό ούς του, δέν ήκουσας ;. . . δέν λέγεις τί
ποτε πρός ύπεράσπισίν σου;

— Είναι ή μήτηρ τοϋ κομητίσκου μου, άπεκρίθη ά- 
ναλγητος ό Άλφόνσος. Οί υπηρέται της καλά μας 
αντε'κρουσαν, καί έκάμαμεν κυνήγιον ώραιότατον.

—'Λοιπόν αληθές, άληθές είναι! άνεφώνησεν ή 
βασίλισσα εκτός έαυτής. ·—"Ό διάδοχος τών Βρα- 
γαντιδών είναι λοιπόν . . .

Αλλά δέν συνεπλήρωσε τόν λόγον της. Ύπερνι- 
κήσασα δ’ έαυτήν βιαίως, κατώρθωσε ν’ άναλάβη πάλιν 
τό άξιοπρεπές καί υπεροπτικόν ήθος της.

— Κύριοι, είπε θέτουσα πάλιν τό στέμμα είς τήν 
κεφαλήν της, — βασιλεύω άκόμη, καί ή άνήκουσα 
δικαιοσύνη θέλει άποδοθή.

— Καθικετευομεν τήν Μεγαλειότητά σας, άνέκρα- 
ξαν πολλοί έκ τών εδγενών, νά θεωρήση . . .

—· Σιωπή, άν θέλητε τήν ζωήν σας, ύπέλαβε βιαί
ως ή δόνα Αουδοβίκα . . . Σύ Χιμένα, έγέρθητι, — 
έκτός άν έχης, καί άλλην τινά κατηγορίαν κατά της 
γενεάς τών Βραγαντιδών.

Η κόμισσα άνέστη σιγώσα.
— Αοιπόν, δόν Άλφόνσε, έσ.ανέλαβεν ή βασίλισσα, 

τί έγινεν ή κόρη εκείνη;
— Ποια κόρη; έρώτησεν ό Βασιλεύς.
Δι’ ενός βλέμματος ή δόν ι Αουδοβίκα μετεβίβασε 

τήν έρώτησιν ταύτην είς τήν κόμισσαν.
— Ίνές τήν Καδαυάλην, άπήντησεν αυτή.
— Τήν νύμφην τοϋ κομητιί ίου, έπρόσθεσε ψυχρώς 

δ Αλφόνσος.
Έπί τής λέξεως ταύτης άσεμνος γέλως ήκούσθη 

είς τής αιθούσης τό άλλο πέρας.
Κληρικοί δέ, πολιται καί εύγενεΐς, άνεσκίρτησαν 

ολοι, διότι ήξευρον οτι δσάκις, ει και σπανίως, ή 
δόνα Αουδοβίκα έκυριεύετο άπό θυμόν, μετέβαλλε 
προσωρινώς φύσιν, καί ή όρμή της προύχώρει μέχρι 
σκληρότητος. Όλοι έπομένως έστρεψαν τούς όφθαλ- 
μούς πρός τό μέρος οθεν ήκούσθη δ Θόρυβος, καί 
παρά τήν θύραν ίδον δύω άνθρώπους φέροντας τήν 
στολήν τών σωματοφυλάκων τού Άλφόνσου. Είς έξ 
αύτών ήν δ ένοχος· καί άντί νά τρομάξη διά τό 
σφάλμα του, έξηκολούθει γελών απέναντι τής δμη
γύρεως.

Άλλ’ ή βασίλισσα, παρά τήν γενικήν προσδοκίαν, 
δέν έθύμωσε, διότι είς τήν βαθέως τετρωμένην καρ
δίαν της τό μικρόν τούτο συμβάν ούδεμίαν άπετέλει 
έντύπωσιν.

■— Νά έβγη αυτός δ άνθρωπος, είπεν.
Αλλ’ δ σωματοφύλαξ, άντί νά περιμείνη νά έχτε- 

λέσωσιν οί κλητήρες τήν διαταγήν, διέφυγε τάς χεϊ- 
ράς των, διέβη ζωηρώς τήν αίθουσαν, καί έστάθη έμ- 
πρός τοϋ θρόνου' έκεΐ δέ προσεκύνησε κατά τόν 
κομψόν έκεινον τρόπον ον πάντες, καί αυτοί οί ύπη-

ρέται έγνώριζον είς τήν αυλήν τής Γαλλίας, οστις 
έμως ήν άγνωστος άλλαχοϋ.

— Άν μοί έπετρέπετο, είπε μετ’ έμφάσεως, νά 
δψώσω τήν φωνήν ένώπιον τής σεβαστής δμηγύρεως 
ταύτης, ήτις μόνην έφάμιλλον έχει τήν βουλήν τών 
άρχαίων θεών, συνηγμένην έπί τού όρους Όλύμπου, 
καί προεδρευομένην, έν άπουσία τού Διός, ύπό τής 
"Ηρας, τής εύγενούς άρχοντίσσης του- άν λέγω έπε
τρέπετο είς εύτελή εύπατρίδην νά ύψώση τήν φω
νήν ....

— Ακούσατε τόν καλόν αύτόν άνθρωπον! άνέκρα- 
ξεν δ Άλφόνσος εύθύμως. Τόν γνωρίζω. Διηγείται κάτι 
νοστιμώτατον περί τών ένδοξων του άνιόντων... 'Ο
μίλησε, φίλτατε. Ήμπορεΐς νά καυχηθής οτι είσαι δ 
δλιγώτερον πληκτικός άπό ολους ήμάς, μή έξαιρου- 
μένης ού'τε τής μητρός τού μικρού κόμητος, ή'τις Ο
μως, στοιχηματίζω, είναι έντιμωτάτη Κυρία.

Οίον αίσθημα κινεί τόν πνιγόμενον, δστις έξαρτα- 
ται άπό φόκη μόλις δυνάμενα νά φέρωσι τό εκα
τοστόν τού βάρους τού σώματός του, τό αυτό ένεφύση- 
σε καί είς τήν βασίλισσαν έλπίδα τινά πρός τόν ά
γνωστον τούτον, ώστε άντί νά έπαναλάβη τήν διατα
γήν της, είπεν ήπώς·

— Αί στιγμαί μας είσί πολύτιμοι. ‘Ομιλήσατε, άν 
έχετέ τι νά μας άναγγείλητε, άλλ’ είπέτε το βραχυ- 
λόγως.

— Θέλω προσπαθήσει νά έκτελέσω άκριβέστατα 
τάς διαταγάς τής Εύκλεεστάτης ‘Υμετέρας Μεγαλειό- 
τητος, άπεκρίθη δ καλός ιππότης τού Παταυΐου, με- 
ταπροσκυνών χαριέστατα. — Ένα μόνον λόγον έχω 
νά είπώ, άλλά σπουδαιότατον. — Ή εύγενής κόμισ
σα Καστελμελχώρα άπατάται. *0 άρπάσας τήν νέαν 
κληρονόμον τών Καδαυάλων δέν είναι δ -Μεγαλειό - 
τατος Βασιλεύς Δόν Άλφόνσος.

— Λέγεις τήν άλήθειαν; άνέκραξεν ή βασίλισσα
— Τόν θεόν έχω μάρτυρα οτι ή καρδία μου είναι 

καθαρά άπάτης καί δόλου.
— Άλλά, είπεν ή Χιμένα, είδα, ήκουσα.
— Αύτό δά είναι τό νόστιμον! δηλαδή — δ θεός 

φυλάξαι νά προφέρω είς τόν τόπον τούτον, 2ν τιμώ 
καί σέβομαι ώς ναού ιερόν, λέξεις άπερισκέπτους ! — 
δηλαδή τό παράδοξον! Είδατε, εύγενής κόμισσα, άν
θρωπον φέροντα τήν στολήν τού βασιλικού οίκου, 
οστις ήρπασε τήν δόναν Ίνές· τόν ήκούσατε προφέ- 
ρβντα τοϋ βασιλέως τό ό'νομα. Όλα αυτά ήσαν Βόλοι 
τοϋ καταχθονίου κακούργου έχείνου, τού τέρατος δ 
έξέμεσε τό δυσωδέστερου τοϋ Ταρτάρου στόμα . . . 
τοϋ Αντωνίου Κόντη έν ένί λόγω.

— Μή μ’ δμιλήτε πλέον περί τοϋ Κόντη ! είπεν δ 
Βασιλεύς, οστις είχεν αρχίσει ν’ άποκοιμαται.

— Ό Αντώνιος Κόντης, έπανέλαβεν ό Παταυός, 
ήρπασε τήν νέαν δόνα? Ίνές διά τόν εαυτόν του, καί 
δύναμαι νά σας τό είπώ τοϋτο, διότι ήθέλησε νά μέ 
άναγκάση,—■ έμέ οστις δμιλώ είς τάς Εξοχότητάς σας,
— νά τόν βοηθήσω είς τούς αισχρούς του σκοπούς... 
οί ένδοξο! άνιόντες μου άς τόν συγχωρήσουν διά τήν 
υδριν του ταύτην.

— Άς φέρουν τόν Κόντην, είπεν ή βασίλισσα.
— Μέ τήν άδειαν τής ‘Υμετέρας Εύκλεεστάτης Με- 

γαλ ειότητος, ή διαταγή αυτή δέν δύναται ευκόλως 
νά έκτελεσθή. Ιδού δ τίμιος έκεΐνος πραγματευτής,
— δεικνύων τόν Γάσπαρ Όρταν Βάζον, — οστις, ώς 
καλός πατριώτης, άνεδέχθη νά έπιβιβάση τόν Κόντην 
είς πλοΐον διευθυνόμενον πρός τήν Βρασιλίαν, καί οσ- 
τις, έν ειδει άποχαιρετισμοϋ, τω κατέφερε ρωμαλαιώς 
τόν παλαιόν πέλεκύν του κατά τών ώμων.

Ό Γάσπαρ ήθελε νά ήνοίγετο ή γή καί νά τόν κα
τέπινε. Δέν έτόλμα νά ύψώση τούς δφθαλμούς, φαν- 
ταζόμενος οτι ήν τό κέντρον τής γενικής προσοχής, 
έν ώ τό βέβαιον είναι οτι κάνεις δέν τόν έσυλλογί- 
ζετο".

ΊΙ δέ κόμισσα έγονάτισεν αύθις.
— Καθικετεύω, είπε, τήν ‘Υμετέραν Μεγαλειότη

τα νά μέ συγχωρήση. Διά μόνην τήν Ίνές ήλθα. ΊΙ 
προσωπική ύ'βρις μου είναι άδιάφορος, καί τής ζωής 
τών υπηρετών μου κύριος είναι δ Βασιλεύς τής Πορ- 
τογαλλίας. Άν πρέπη, άνακαλώ τούς λόγους . . .

•— Αρκεί περί τούτου, κόμισσα! είπεν ή βασίλισσα.
— Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, άνέκραξε περιχαρής δ 

Παταυός, τά πάντα συμβιβάζονται, καί ευχαριστώ τόν 
ούρανόν οτι μοί έπετρεψε ν’ άναδείξω τόσον έπιση- 
μον υπηρεσίαν είς τούς ήγεμόνας μου.

Η βασιλίς συνεσταλμένας έχουσα τάς δφρϋς, έφαί
νετο σκεπτομένη βαθέως. Ό δέ βασιλεύς είχεν έντε
λώς άποκοιμηθη.

Έξ δλης τής δμηγύρεως ή Δόνα Αουδοβίκα ήν ί
σως ή μόνη έκπλαγεισα έκ τών κατηγοριών τής κο- 
μι'σσης, διότι, ώς προειπομεν, οί περί αυτήν τή έ'κρυ- 
πτον έπιμελώς τάς παραφοράς τοϋ υιού της, έξέτεινε 
δέ καί ή ίδια τήν άπάτην της έκουσίως, μή θέλου- 
σα νά πιστεύση τά κρυφίως καί πανταχόθεν είς αυ
τήν περί αύτών άγγελλόμενα. ‘Η άνακάλυψις έπο
μένως αυτή τή κατεσπάραξε τήν καρδίαν, κα! οί λό
γοι τού Μακαρόνου, έπιχυθέντες κατ’ άρχάς ώς βάλ- 
σαμον έπ’ αύτής, τήν παρεμύθησαν μόνον έπ’ όλίγας 
στιγμάς. Διότι τί έσήμαινεν άν ήρπασεν ή ό'χι τήν Ί
νές δ Άλφόνσος; Αί μυστικά! ειδήσεις οσας έθεώρει ώς 
προϊόντα κακοβουλίας ή προδοσίας, άν ήσαν άληθεΐς ή 
ψευδείς, περί τούτου έπρόκειτο νά πεισθή, καί ή μαρ
τυρία τής δόνας Χιμένας πρός ήν είχεν έμπιστοσύνην 
άπεριόριστον, δέν τή έπέτρεπεν άμφιβολίαν περί τής 
άληθείας. ‘Η βασίλισσα ήγάπα περιπαθώς τόν υιόν 
της· καί ίσως διά τής είς τάς μητρικάς καρδίας έμ- 
φωλευούσης υπερφυούς τίνος καί μυστηριώδους ροπής, 
τόν ήγάπησεν έτι μάλλον κατά τήν στιγμήν έκείνην 
καθ’ ήν έγνώρισεν έτι μάλλον τήν έλεεινότητά τοβ. 
Άλλ’ ή ψυχή της ήν ψυχή βασιλική, ώστε άποτρόπαιος 
τή έφάνη ή ιδέα τού νά παραδώση τόν θρόνον Ίωάννου 
τού Δ'. είς παράφρονα, δτέ μέν είς εύήθειαν βυθιζόμενου, 
δτέ δέ εΰ'μανιαν παροξυνόμενου. Δι ό ρίψασα έπί τόν 
ύπνότςότΐα Άλφόνσον πικρήν βλέμμα άπελπισιας, ά- 
πετΛη πάλιν πρός τήν.. συνέλευσιν, καί

—· Κύριοι, είπε, σάς εΐχομεν συγκαλέσει όπως πα- 
ρευρεθήτε είς τήν στέψιν τοϋ υίοϋ ήμών. Αλλ ό θε
ός δέν ήθέλησε νά παραδοθή σήμερον τό σκήπτρου 
τού συζύγου καί κυρίου ήμών είς χεΐρας διάδοχου ά
ξιου ... Δι’ ό σάς έπιτρέπομεν νά διαλυθήτε, μέ- 
χρις ού έγκρίνωμεν νά συγκαλέσωμεν συνέλευσιν έ- 
θνικήν.

Πρίς ταϋτα ούδείς έτόλμησε ν’ άπάντήση, κάι ή 
συνέλευσις διελύθη έν κατήφεια καί σιωπή.

— Σαλδάνα, έπρόσθεσεν ή βασίλισσα πριν έξελθη, 
σάς άναθέτω τήν εύθύνην τής φυλάξεως Άλφόνσου τοϋ 
Βραγαντίδου. Νά μήν έξέλθη άπό τ’ άνάκτορα τής 
χΑρέγας.' λ

Μετά δέτάς λέξεις ταύτας, ή Δόνα Λουδοβικα^τη- 
ριζομένη έπί τού βραχίωνος τού βασιλόπαιδος δόν Πέ
τρου, επανήλθε πρός τήν μονή/ τής Θεομήτορος, καί 
κατά διαταγήν της τήν παρηκολούθησαν ό Μιγουέλος 
δέ Μέλλος δέ Τύρβης καί ή κόμισσα Καστελμελχώρα.

Είναι πιθανόν οτι δ σκοπός τής βασίλίσσης ήν νά 
καθυπεδάλη τό ζητήμα τής διαδοχής είς τήν έθνικήν

•/Χκ "‘/S i
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συνελευσιν, ν.ο). ίσως διά τούτου ήθελεν ή Πορτδγαλ- 
λία απαλλαγή της βασιλείας Άλφόνσου τοϋ ΣΤ'. ’Αλλ’ 
άλλως εδοξε τή θεία προνοία.

Μόλις έπανήλθεν ή Δόνα Λουδοβίκοι εις την κατοι
κίαν της έν τή μονή της θεομήτορος, καί ή επίκτη
τος δύναμίς της, προϊόν της ίσχυρας της Οελήσεως, 
έν τω άμα τήν έγκατελιπεν. Έν δσφ ήν ένώπιον τής 
δμ.ηγύρεως, τήν έστήριζεν ή βασιλική καί ή μητρική 
φιλαυτία. ’Αλλά τότε, μείνασα μόνη μετά τοϋ πνευ
ματικού της, καί μετ’ εκείνης, ήν πρό πολλοΰ ώνό- 
μαζε θυγατέρα της, έ'δειξεν ολον χαΐνον τό βαθύ τής 
καρδίας της τραϋμα.

"Αμα είσελθοϋσα, έκαθέσθη, καί μέ οφθαλμούς ατε
νείς, με τους δδόντας συνεσφιγμενους, έ'μενεν ακίνη
τος εις τήν Θεσιν της. Πλησίον της δέ όρθή ή δόνα 
Χιμενα, ήθελε, καί τήν ζωήν της ολην Ουσιάζουσα, 
νά πραύνη εί δυνατόν τήν άπελπισίαν ταυίην, ής αυ
τή ήν _ή πρώτη αίτια. ‘Ο δε Μιγουέλος δε Λίέλλος έ
ψαυε·? από καιρού εις καιρόν τόν σφιγμόν της, καί σι- 
γών έκίνει τήν κεφαλήν του.

Μετά μίαν δέ όλόκληρον ώραν οι οφθαλμοί τής δό
νας Λουδοβίκος εφάνησαν ζωογονούμενοι έφημέρως, 
καί έστράφησαν προς τήν κόμισσαν, εις δε τά χείλη 
της έφάνη πλανώμενον μειδίαμα πένθιμο·?.

—- Χιμενα, είπε μέ φωνήν τόσον μεταόεόλημενην, 
ώστε έντρομος άπέίλεφεν ό ίερευς πρός αύτήν. —· 
Ενθυμείσαι, κόρη μου; Σέ είχα είπε? άν μίαν ημέ
ραν ... άν ποτέ άμαρτήση πρός τά καθήκοντα τοϋ 
βασιλε'ως καί τοϋ ευπατρίδου . . .

•— Έλεος, έλεος, έφιθόρισεν ή κόμισσα υπό τής 
θλίψεως καταβεβλημένη.

•—· *Αν ποτέ άμαρτήση πρός τά καθήκοντα τής τι
μής, έξηκολοΰθησεν ή βασίλισσα, καί ή φωνή της έ 
γίνετο ασθενής επί μάλλον καί μάλλον, ·— μή μέ τό 
λέγης, Χιμενα . . . διότι θά σέ πιστεόσω . .. καί 
θ’ άποθάνω!

‘Π κόμισσα συνε'στριπτε τάς χείράς της, καί ένηγ- 
καλίζετο τής βασιλίσσης τά γόνατα.

—> Άλλα μοί τό είπες, έπανέλαβεν αίί-η . . . Και, 
μοί τό είπες . . . ‘Υπέφερα σκληρόν βάσανον . . . Κό
ρη μου, έχε δγειαν !

‘Ο ίερευς καί ή κόμισσα έγονάτισαν κλαίοντες, άλλ’ 
ή δόνα Λουδοβίκο είχεν έκπνεόσει.

ΙΣΤ'.

Οί δίδιψ,οι ΣοΟζαι.
Τήν δ’ επαύριον Άλφόνσος δ Βραγαντίδης έστέφη 

έπισήμως έν αυτή εκείνη τή αιθούση των ’Ανακτόρων 
τής Χαδρέγας, καί ένώπιον αύτής έκείνης τής συνε- 
λεύσεως,ήτις τήν προτεραίαν είδε τήν καταισχύνην του. 
Παρ’ αύτω δέ, καί τόσον πλησίον τοϋ θρόνου, ώστε 
τοϋ ουρανίσκου οί χρυσοί Ουσσανοι ή'γγιζον τό μέτωπόν 
του, ίστατο Λουδοβίκος δ Σούζας, κόμης Καστελμελ
χώρας.

*0 Άλφόνσος δεν έφαίνετο οΰτε εύθυμος ούτε τε
θλιμμένος. Έχασμήθη δέ πολλάκις εις τό διάστημα 
τής τελετής, καί δέν παρευρέθη εις τήν κηδείαν τής 
βασιλίσσης μητρός του, προτείνουν τήν πρόφασιν οτι 
πρό δύο ήμερων οί ’Ισπανικοί ταϋροί του δέν τόν ίδον.

Οί πλεϊστοι των μεγιστάνων δπωσοϋν εόχαριστηθέν- 
τες διά τήν απουσίαν τοϋ Κόντη, παρηκολούθησαν τόν 
βασιλέα εις τά ανάκτορα τής Άλκαντάρας· διότι καί 
δ Καστελμελχώρας ήν μέν καί αυτός ευνοούμενος 
αύλικός, άλλ’ ήν συγχρόνως καί ένδοξου καταγωγής,

ώστε κατά τήν παρ’ αύλικοΐς παραδεδεγμένην νομο
λογίαν, ή ύποταγή εις τάς θελήσεις καί τάς ιδιο
τροπίας του δπετίθετο δτί δέν συνεπιφέρει αισχύνην. 
Ό Βασιλεύς τόν διώρισεν υπουργόν τοϋ κράτους καί 
διοικητήν τής Αισαδώνος.

Όλίγας δ’ ήμερος μετά τής βασιλίσσης τόν θάνατον 
δλα τά . μέλη τοϋ Σουζικοϋ οίκου ήσαν συνηθροισμέ- 
να έντός τής αιθούσης έκείνης τοϋ δμωνύμου οίκου, ο
πού πολλάκις είσηγάγομεν ήδη τόν άναγνώστην. ‘Η 
κόμισσα, ή δόνα Ίνές καί δ Βασκογκελλος έφόρουν 
ένδύματα δδοιπορικά δ δέ Καστελμελχώρας είχε λαμ- 
πρότατον αδλιζον ένδυμα.

•— Χαίρετε λοιπόν, κυρία, ειπεν δ Καστελμελχώ
ρας, φιλών τής κομισσης τήν χείρα. — Χαΐρε αδελφέ, 
καί εύτύχει.

.— Δόν Λουδοβίκε, άπήντησεν ή κόμισσα. Σ’ έσυγ- 
χώρησα. "Ηδη δτε είσαι ισχυρός, έσο πιστός.

— Δόν Λουδοβίκε, είπε καί δ Βασκογκελλος, έγώ 
δέν σ’ έσυγχώρησα, διότι ποτέ εις τήν καρδίαν μου 
δέν δπήρξε θυμός έναντίον σου. —· ’Αλλά σέ έννσησα- 
καί σήμερον μοί παραχωρείς τήν δόναν Ίνές διότι 
ή θέσις σου είναι τόσον υψηλή, ώστε νομίζεις περιτ
τήν τήν περιουσίαν της.

— ΒασκογκέλλεΙ . . . άρχισε λέγων δ δόν Λουδο
βίκος.

.—< Σέ γνωρίζω, έπανέλαβεν οΰτος· — καί πλησι
άσεις πρός αυτόν έπρόσθεσε ταπεινή τή φωνή- — χαϊ- 
ρε, δόν Λουδοβίκε. ’Απέρχομαι μακράν, πολλά μα
κράν άπ’ έδώ, διά νά μήν ακούω περί σοϋ τίποτε. Άλλ’ 
άν ή φωνή τοϋ λαοΰ τής Λίσαβώνος δψωθή ποτέ τό
σον ισχυρά, ώστε νά φθάση μέχρις έμοϋ, λέγουσά μοι 
οτι δ Σούζας βαίνει έπί τά ίχνη τοϋ Βιντιμίλλη, τότε 
θά έπανέλθω, κύριε κόμη. — διότι ώμωσα ορκον εις 
τοϋ πατρός μου τήν νεκρικήν κλίνην.

Ό Καστελμελχώρας έκλινε ψυχρώς τήν κεφαλήν, 
καί έφίλησε τήν χείρα τής Ίνές Καδαυάλης, δνομά- 
σας αυτήν άδελφήν του.

Μετά ταϋτα δέ άπήλθε πρός τόν βασιλέα.
Τά δέ λοιπά μέλη τής οίκογενείάς άνέβησαν εις τήν 

άμαξαν, καί δ ήνίοχος έμάστισε τούς ίππους.
— Είναι μακράν άπ’ έδώ ή έπαυλις των Βασκογ- 

κέλλων; έρώτησε ξένος τις τούς ύπηρέτας τής κομισσης.
—> "Εξ ήμερων πορείαν.
—ι Μόνον έξ; . . . Τότε σδς συνοδεύω.
—· Πεζός ; έρώτησεν έκθαμβος δ υπηρέτης.
■— Διατί δχι; άπεκρίθη δ ξένος φλεγματικώς.
Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή άμαξα, φέρουσα τάς 

δύω Κυρίας καί τόν Σίμωνα, έκινήθη, καί διέβη έμπρός 
των διαλεγομένων. Άποβλέψας δέ κατά τύχην δ Σιμών 
πρός έκείνο τό μέρος, άνεγνώρισε τόν Βαλθάσαρ.

— Ό θεός νά συγχωρήση τήν άγνωμοσύνην μου, 
άνέκραξεν. Έλησμόνησα τόν άνθρωπον οστις μ’ έσωσε 
δίς τήν ζωήν .. . καί οστις μοί άνέδειξεν έτι με- 
γαλητέραν εύεργεσίανί έπρόσθεσε βλέπων περιπαθώς 
τήν Ίνές.

‘Η άμαξα έστάθη, και δταν έκινήθη έκ νέου, δ 
Βαλθάσαρ περιχαρής, αλλά καί τεταραγμένος, έκά- 
θητο μεταξύ τοϋ Σίμωνος καί τής κομισσης, πρός με
γίστη·? έκπληξιν των παρακολουθούντων υπηρετών.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Λ'. ΜΕΡΟΥΣ.

('Π συνέχεια προσεχώς).
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