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δέν έφαίνετο εις τοιαύτην συνάθροισιν πρέπων· έλε
γες μάλλον ότι τά ύί/ηλά έκεϊνα άτομα συνήλθον
έκεί ΐνα παρευρεθώσιν εις θρησκευτικήν τινα τελετήν,
διότι εις τδ ένδότερον τοΰ εικονοστασίου ύψοΰτο μικρός
βωμός, σπουδή κεκοσμημένος, έφ’ ου έκαίοντο λαμ
πάδες ένώπιον είκόνος τοΰ έσταυρωμένου άπδ μελανός
μεταςοπτίλου περιβεβλημένης.
Διά νεύματος τής κομήσσης ή έν σιγή περιμένουσα
όμήγυρις έγονάτισεν έπί τοΰ έδάφους· ευθύς δέ θύρα
ήνεώχθη, καί ίερεύς τά ιερά του ένδύματα ένδεδυμένος άνέβαινε τάς βαθμίδας τοϋ θυσιαστηρίου, δτε έτε
ρο ύπ’ αυλαίων κεκαλυμμένη, έστράφη βραδέως επ':
τών στροφεων, καί άφησε τήν διάδασιν εις νέον άγον
τα διά χειρδς γυναίκα φέρουσαν καλύπτραν καί έν
δύματα λευκά· άμφότεροι δέ ούτοι πλησιάσαντεξ έγο
νάτισαν πάρα τδν βωμόν.
Μετά τήν άνάγνωσιν προσευχών τινων, εις άς οί
περιεστώτες εδγενεις άπήντων κατά τδ ρωμαϊκόν δόγ
μα, ό ίερεύς στραφείς πρδς τδ νεανικόν ζεΰγος.
— Ουίλλιαμ Σέΰμουρ, είπε, δέχεσαι ώς νόμιμον
σύζυγον τήν μίσ Άραδέλλαν Στουάρδ ;
— Μάλιστα, άπεκρίθη δ νέος.
— Άραδέλλα Στουάρδ, δέχεσαι τδν λόρδον Σίΰμουρ ώς νόμιμον σύζυγον καί όρένύεις αύτώ πιστιν

'Εσπέραν τινα κατά τδν φεβρουάριον τοϋ 1611, κύ
ριοι καί κυριαι εϋγενεις τών πρώτων τής Σκωτίας
οικογενειών, ήσαν συνηθρο'.σμεναι εις τδ εΐκονοστάσιον
τής κομήσσης Σχρεσβουρύ. Πάντες δέ οί εύπατρίδαι
ούτοι, άρχαϊοι θεράποντες τών Στουάρδων, μετά τήν
ενωσιν τών δυο βασιλείων, άκολουθήσανττς τδν ’Ιάκω
βον Α' εις ’Αγγλίαν καί δυσαρεστουμενοι διά τήν α
χαριστίαν τοΰ άσωτου και φιλήδονου τούτου βασιλεως,
άπεμακρύνθησαν βαθμηδδν άπδ τής αυλής, οπού νέοι
ευνοούμενοι διεϊπον τήν τύχην τοϋ κράτους έν όνόματι
τοΰ ήγεμένος.
Άπδ δέ τδ σοβαρδν και τήν μυστικότητα τής όμηγύρεως έκεινης έδύνατό τις νά νομίση οτι σκοπός
αυτής ήν συνωμοσία, πράγμα τόσον συχνόν κατά τους
καιρούς έκείνους τών εμφυλίων διενέξεων, καθ άς οί
μεγάλοι φεουδάρχαι τών στεμμάτων τής ’Αγγλίας καί
Σκωτίας άνεβίβαζον καί κατεβιβαζον τους βασιλείς
κατά θέλησιν, καί έπλήρουν ένδόξων θυμάτων τάς
κρύπτας τών βασιλικών τάφων πλήν δ τόπος ούτος καί ύπακοήν;
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— Μάλιστα, ειπεν αδτη ευσταθώς την λευκήν χαλύπτραν ιφρόξ τά οπίσω ρίπτουσα.
— Έστε ηνωμένοι, είπεν ό ίερεύς ευλογών αυτούς.

Μόλις έτελείωσαν αί τελευταιαι εύχαϊ καί ιδού
θόρυβος μέγας εις παρακείμενον δωμάτων καί βή
ματα ενόπλων άνδρών άντηχοϋσίν εις τους διαδρόμους
τοϋ μεγάρου, καί ιδού ό αρχηγός των σωματοφυλά
κων τοϋ βασιλέως εισέρχεται μετά ξίφους γυμνού,
καί εις τόν βωμόν πλησιάζων.
— Λόρδε Σέϋμουρ, λέγει πρός τόν νέον έγερθέντα
εις τήν ό’ψιν αυτού, έν δνόματι τού βασιλέως σέ συλ
λαμβάνω· ύμεϊς δέ κυρία, είσθε ωσαύτως αιχμάλωτός
μου. Όχημα σάς περιμένει ΐνα σάς μεταφέρη οπού ό
βασιλεύς ώρισεν.

— Όνειδος! ανέκραξαν σί εύγενεϊς Σκώτοι τά ξίφη
σπασάμενοι.
— Κάτω τά όπλα, μιλόρδοι, είπε·? ό των βουλή
σεων τοϋ ’Ιακώβου εκτελεστής. Μή επιβαρύνετε τό
σφάλμα σας δι’ Αντιστάσεως ανωφελούς. Αί έξοδοι
εί·?ε ολαι κλεισμένα:, καί είκοσι άνδρες περιμένουσι
νεύμά μου.

— Γγίαινε, Οϋιλλιαμ, ειπεν ή Άραβέλλα, τείνασα τήν χεϊρα εις τόν σύζυγον αυτής, μάς μένουσιν
ακόμη φίλο: καί θάρρος- τό παν δεν άπωλέσθφ Άγωμεν, κύριε, ΰπέλαβε στραφεΐσα πρός τόν αρχηγόν
των σωματοφυλάκων είμαι έτοιμος νά σάς ακολου
θήσω.

II.
II Άραβέλλα Στουάρδ, πρώτη έςαδέλφη τού ’Ια
κώβου Α', κατήγετο, ώς καί οδτος από τής Μαργα
ρίτας, πρεσβυτέρας θυγατρός Ερρίκου τοϋ Ζ'. Ό δέ
Οΰίλλιαμ Σέϋμουρ, παιδικός σύντροφος τής Άραβέλλας, πρό πολλοϋ μνηστής αυτού, είλκε τό γένος επί
σης από τού 'Ερρίκου Ζ'. διά τής Μαρίας, αδελφής
τής Μαργαρίτας.
“Ηρκει λοιπόν τόν καιρόν έκεϊνον εις τά ηνωμένα
βασίλεια νά ήνέ τις μέλος τοϋ βασιλεύοντος οί’κου, καί
αντεποιεΐτο αμέσως τόν θρόνον, καί προσήγετο τούς
ουσηρεστημένους πάντας εις τήν φατρίαν του.

Ό ’Ιάκωβος μή αισθανόμενος τό αγγλικόν στέμμα
ασφαλές έπί τής κεφαλής του, καί βλέπω·? άποστρεφομένην άπ’ αυτού τήν άγάπην τής Σκωτίας, ήν παρημέλει ένεκα των νέων αύτοϋ υπηκόων, ένόμισεν
ότι ή μελετηθεΐσα αυτή ένωσις των δύο συγγενών
του ύπέκρυπτε συνωμοσίαν τινά κατ’ αυτού, ή τούλάχιστον κίνδυνον εις τά τέκνα του, πρός ά οί άπόγωνοι τού Σέϋμουρ καί τής Άραβέλλας έδύναντό
ποτέ- νά διαφιλονεικήσωσι τόν θρόνον. Άπεφάσισε
Λοιπόν νά έμποδίση διά παντός τρόπου τόν γάμον
τούτον, καί κατεδίκασε τήν έςαδέλφη·? αυτού εις αί
σιον αγαμίαν. Όθεν οί δύω έρασιαί κληθέντες έν
τω συμβουλίω άπηγορεύθησαν έπί ποινή τρομερά καί
τού νά συλλογίζονται καν τήν ένωσιν ταύτην. Άλλ’
ούτο: καταφρονήσαντες τάς άπειλάς ταύτας, σύμφω
νος μετά τής κομήσσης Σχρεσβουρύ, θείας τής Άραβέλλης, καί τινων ευπατριδών Σκώτων μένεα πνεόντων κατά τής τυραννίας τοϋ βασιλέως, άπεφάσισαν
μυστικόν γάμον. Άλλ’ ειδομεν όποια ΰπήρςεν ή συ
νέπεια τής απερισκεψίας ταύτης.

Ill
Μετά τριών ημερών παρέλευσιν τοϋ έν τώ πύργω
τού Λονδίνοϋ έγκλεισμοϋ τοϋ λόρδου Σέϋμουρ καί τής
απαγωγής τής δυστυχούς κόρης των Στουάρδων έν
τή δδώ τοϋ Λαμβέθου, ένθα ό σίρ θωμάς Παρρύ,
ώφειλε νά τήν φυλάττη 3? τώ πύργω αυτού, αβέβαιος
ό Ούίλλιαμ. περί τής τύχης τής Άραβέλλας, ανήσυ
χος περί τής εαυτού, κατηράτο τήν λάμψιν τής γεν
νήσεώς του, ήτις έθεσε·? αυτόν παρά τάς βαθμίδας
τού θρόνου, ] διά νά τόν παραδώση μόνον εις τήν
δυστυχίαν.
Έστηριγμένος δέ έπί τίνος τραπέζης, έχων τό
πρόσωπο? διά τών χειρών κεκαλυμμένον, ήν τοσούτον βυθισμένος εις τούς αλγεινούς αυτού διαλογισμούς,
ώστε δεν παρετήρησεν δτι ή νύξ καταπίπτουσα τα
χέως άπέκρυπτεν εις τάς μεγάλας αυτής σκιάς, τά
κωδωνοστάσια καί τούς θόλους τής απέραντου πό
λεως, δέν παρετήρησε μάλιστα ουδέ τήν άφιξιν τού
φύλακός του, οστις τώ έφερε φώς, καί εϊσήγαγεν εις
τήν φυλακήν τινά δι’ εΰρέος μέλανος μανδύου περιβεβλημένον.
Νεύσαντος δέ τού αγνώστου ό φυλαξ άπεχώρησε
καί ό μυστηριώδης έκεΐνος έπί τινα καιρόν παρατηρήσας τόν Σέϋμουρ, πάντοτε βυθισμένο·? εις τήν αλγει
νήν δνειροπόλησίν του,
— Οϋιλλιαμ Σέϋμουρ, είπε τέλος πλησιάζων.
Εις τήν φωνήν ταύτην ό φυλακισμένος έγερθείς όρμητικώς,
— Ό βασιλεύς 1 άνέκραξεν.
— ’Εγώ αυτός, ειπεν ό ’Ιάκωβος, άποβαλών τόν
μανδύαν του . . . εγώ φέρω εις εσέ συγγνώμην καί
έλευθερίαν.
— Ό θεός νά σ’ εύλογήση διά τά καλά σου αυτά λό
για, βασιλικέ μου έξάδελφε· Είχον άπελπισθή περί
τής δικαιοσύνης σου. Ώ ! εί’πατέ μοι, ή Άραβέλλα
πού εινε ; θά μοί έπιτραπή μετ’ ολίγον νά τήν ίδω ;
— Αΰτη εινε εις ασφαλές μέρος.
— Όδηγήσατέ με λοιπόν πρός αυτήν, βασιλεύ μου.
Θέλω πρώτος εγώ νά τή φέρω τήν ευτυχή ταύτην
εί'δησιν καί νά καταπαύσω τάς αγωνίας της· διότι
πολύ ύπέφερεν, ενώ ε^ώ έστέναζον μακράν αυτής έ 
τη φυλακή ταυτη.
— Μένει εις τήν εξουσίαν σου νά έξέλθης.
— Τι πρέπει νά κάμω;
—■ Νά υπακούσης.
— Ό ! είπατε ! είπατε ! Τί ζητείτε παρ’ έμοϋ :
— Τήν υπογραφήν σου εδώ κάτω εις τούτον τόν
χάρτην, καί είσαι έλεύθερος.
Ό Σεϋμούρ έδραξε προθυμότατα τόν ΰπό τοϋ βασιλέως παρουσιαζόμενον χάρτην, άλλα μόλις έρριψε τούς
δφαθλμούς έπί τών πρώτων γραμμών, καί βίαια κίνησις συνέστειλε τό πρόσωπό·? του.
— Διαζύγιο·?!.. . χωρισμός αιώνιος! άνέκραξεν.
Έδυνήθητε νά πιστευσητε οτι θά αγοράσω τήν έλευθε
ρίαν άντι τοιαύτης τιμής ;
— Σκέψου καλά, είπε·? ο ’Ιάκωβος· όποιοι και ά?
είναι οί στοχασμοί σου, σύ ουδέποτε θά έπανίδης τή'
Άραβέλλαν διότι, άν άρνήσαι, φυλακισμός αιώνιος θα
τιμωρήση τήν άπείθειάν σου.
— Είσαι κύριος τής τύχης μου καί τής ζωής μβυ,
κύριε' άλλ’όπωςδήποτε προσπαθήσητε νά μέ πείσητε,
τό διαζύγιο-? τούτο εινε ανανδρία, εις ήν ουδέποτε θά

ένδώσω. Είμαι ό σύζυγος τής Άραβέλλας, μεθ’ ής ριστήσωτι τήν έπί τού πληρώματος καί τοϋ σκοπού τού
ήνώθην ένώπιον Θεού καί ανθρώπων, καί ή χειρ μου πλοίου περιέργειαν αυτών, είπον δέ μόνον οτι παρε
δέν θέλει θραύσει τούς Ιερούς δεσμούς, σΰς ό ίερεύς τήρησαν δύο στόματα πυροβόλων πρός τά δπισω τοϋ
ηΰλόγησεν.—Ακούσατε με, κύριε, επέσπευσε βλέπω·? πλοίου.
τόν βασιλέα έτοιμον νά τόν διακόψη. ΊΙμ.ην πάντοτε
'Ενώ δέ ή παρουσία τού ένοπλου τούτου πλο·αο·ου
υπήκοός σου πιστός και άφωσιωμένος. ΙΙαρήκουσα δέ άπησχόλε: τήν προσοχήν τών κατοίκων τής ακτής,
τάς διαταγάς σου καί κατεφρόνησα τάς άπεΛάς σου, άνδρες δύο έφιπποι διήρχοντο ταχέως τήν οδόν τήν φεδιότι έζητεΐτε παρ’ έμοϋ θυσίαν άνωτέραν τοϋ θάρρους ρουσαν άπό Ίγκάτον εις Βλακβάλ, πολίχνιο» παρό
μου. Σάς όμνύω, εις τήν σωτηρίαν τής ψυχής μου, οτι χθιο·? τού Ταμέσεω: Ό μέν εις τούτων είναι ό οικονο
αί υπόνοιαί σου άδικοι εινε. Ούδέποτε ούτε ή Άραδελ- μάς τού σιρ θωμά Ιίαρόύ, πολύ γνωστού εις τόν το λα, ούτε εγώ διεννοήθημέν τι έναντι?·? εις τά αισθή πον ώς έδύνατό τις να κρ’.νη έκ τής ποοθ»μίασ, ήν
ματα »τής πίστεως, ήν δφειλομεν εις τόν ήμέτερον ειχον οί χωρικοί νά χοιρετώσιν αυτούς καθ οδόν. Ο
νόμιμον ήγεμόνα. Εϊπομεν μόνον οτι δέν έχετε τό δι σύντροφός του ή/ νέος τις εύγενής ισχνό: καί λεπτο
καίωμα νά κατατυραννήτε τάς ψυχάο μας, καί συνε- φυής, ου το πρόσωπον έκρύπτετο σχεδόν όνον εις
φωνήσαμεν πρό τοϋ θυσιαστήριου άγάπην νηπιόθεν χρο- εύρυ πίλον έφόρει δε περισκελιδα πλατείαν κατά τό/
νολογσυμένην καί μεθ’ ήμών συν υξομενην. Ιδού τό γαλλικόν συρμόν συνεχιζόμενο·? τότε εν Άγ'γ'λια, υπο
έμόν αμάρτημα, καί τό αμάρτημα δυστυχούς γυναικές, δήματα ερυθρά μετ άναστρόφων, καί -κολόβιο·? οιαήν καταδιώκετε τοσοϋτον έμμανώς παρά τήν φωνήν τετμημενον· φενάκη δέ μακρών κυματζόντων βοστρύ
τού αίματος, τό όποιον έπρεπε νά συνηγορή ύπέρ χων συνεπλήρου τή·? ενδυμασίαν αυτού καί ξίφος έξήραύτής έν τή ψυχή σας. Είθε ο θεές νά φανή δίκαιος τητο παρά τήν πλευράν.
πρός υμάς, καί νά συγχωρήση τήν σκληρότητα σας!
Οί δύο όδοιπόροι επλησίασαν μετ’ ολίγον τάς πρώ
— Κάλε: λοιπόν αυτόν πρός βοήθειαν σου, διότι δέν τος οικίας τού Βλακβάλ και έφθασαν εις τήν ακτήν.
υπάρχει τι, δι’ου δυνασαι νάέλπίζης τήν έπιείκειάν μουί Τότε δέ λέμβος ένα μόνον έν αυτή έχουσα προσήλθε
Καί τάς λέξεις ταύτας προφέρω·? ό ’Ιάκωβος άνεχώ- παρά τούς πόδας τών ίππων καί ό νέος ίππεύς έπήδηρησε, καί ό Σεϋμούρ ή'κουσε τούς μοχλούς τής φυλα σεν έν αύτή.
κής του κλεισμένους μετ’ αυτόν. Τότε δέ ολη ή φρίκη
— Ό Θεός νά σάς συνοδεύση άνέκραξεν δ γέρων
τής καταστάσεώς του κατέλαβε τό πνεύμα του.
οικονόμος, άσπαζόμενος τήν μικράν λευκήν καί άβράν
— Άραβέλλα! ανέκραξε, βαδίζων έν ταραχή είχείρα, ήν ό σύντροφός του έτεινε πρός αυτόν.
μεΟα συνηνωμένοι αιωνίως, καί οί αγώνες τών εναν
Έπειτα ή λέμβος άπεμακρύνθη καί κατέπλευσε
τίων δέν θά κατισχύσωσι νά μάς χωρίσουν. Άν οί
ταχέως τόν ποταμόν.
τοίχοι φυλακής μάς χωρίζουσιν αί ψυχαί όμως ήμών
Μετ' δλίγον ή λέμβος έπλησίασε τό μυστηριώδες
εινε έλεύθεροι καί συνεννοούνται. ’Ενόσω θά ήμαι βέ
πλοΐον, οϋ τά ιστία άνεπετάσθησαν ώς διά μαγείας,
βαιος περί τής αγάπης σου θά εϋρω αρκετήν δύναμιν
καί ήρχισε νά πλέη πρός τά παράλια τής Γαλλίας.
έν τή καρδία μου, ΐνα ύποφέρω ολα τά βάσανα τά οποία
Ό νέος οδοιπόρος μόλις έπί τού πλοιαρίου φθάσας,
ή σκληρότης τών ανθρώπων δύναται νά έφεύρη.
Κατά τήν στιγμήν ταύτην άόρατός τις χειρ άνοίξασα καί άποχωρήσας υπό μικρά·? τινα σκηνήν άπεδύετο
τήν θύραν έρριψέ τι χαρτίον εις τούς πόδας τοϋ Σεϋ Αφού δέ άπέρριψε τόν εύρύν πίλον τόν καλύπτοντα
μούρ, οστις. άναλαβών αύτό έκπεπληγμένος άνέγνω τό πρόσωπό·? του καί τήν φενάκην, τήν περικλείουσα-?
τάς ΰπόχειρός προσφιλούς κεχαραγμένας ταύτας λέξεις. τά μαλία του, έπεσεν έπί τού λαιμού του ωραία ξανθή
« Οΰίλλιάμ μου, έχομε·? φίλους άφωσιωμένους· ό κόμη εις βοστρύχους πυκνούς περικυκλοΰντας, ώς
ϊ σίρ Θωμάς Παβρύ, παρ’ ω είμαι πεφυλακισμένη, ούτως ειπεΐν, εΰγενή καί ερατεινήν μορφήν γυναικός,
» έκάμφθη άπό τών δεινών μας, καί εινε ήδη ολος έν ή ό αναγνώστης άνεγνώρισεν άναμφιβόλως τήν
; ήμέτερος. Ό διοικητής τοϋ πύργου τού Λονδίνου, Άραβέλλαν Στουάρδ, ήν οί φίλο: κατώρθωσαν τέλος
χ εινε έπίσης υπέρ ημών. Καταγίνονται πρός άπελευ- νά υφαρπ.άσωσιν άπό τής έπαγρυπνήσεως τών άνθρώθέρωσίν μας· οθεν όταν έλθη ή στιγμή παραδόθητι πων τοϋ βασιλέως· άντικαταστήσασα δέ αυτή τήν πλα
» εις τούς ανθρώπους, οίτινες σέ ζητήσωσιν έν δνόματι τείαν περισκελιδα καί τό κολόβιον διά μεγαλοπρεπούς
έσθήτος, άνέβη έπί τού καταστρώματος. Τό πλοιάριο ?
>, ‘μου. ’Ελπίς καί θάρρος I
έφευγε ταχέως καί ήδη αί οικία: καί οι κατάφυτοι
« Α. Σ. »
βράχοι τής αγγλικής ακτής συνεχέοντο εις μονόμορ— ’Ελπίς καί θάρρος ! άνέκραξεν ό νέος Οέσας τό φον λευκόφαιον χροιάν.
— Άλλα, πλοίαρχε, έφώναξε ζωηρώς ή Άραβέλλα,
έπιστσλιον τούτο έπί τής καρδιάς του.
αί συμφωνία: μας δέν εινε αύταί· πρέπει άκέμη νά
περιμένετε ένα επιβάτην.
IV.
— Εινε αληθές, κυρία, άπεκρίθη ο πλοίαρχος· άλλ
έπεριμέναμεν
πολύ καί φοβούμαι μή έ σύζυγός σας
Τήν πρωίαν τής 5 μαρτίου οί παρά τάς έκβολάς τού
έχασε
τόν
δρόμον
καί έπέβη εις άλλο πλοΐον. Αν
Ταμεσεως άλιεις παρετήρησαν περί τό μίλλιον μακράν
πολεμικόν τι πλοΐον έφθανεν ενταύθα, ήδύνατο νά τό
τής ακτής μέγα τι πλοιάριο·? κατασκευής γαλλικής,
άγκυροβολήσαν μετέωρον, καί ηρεμούν υπό τά ιστία στείλωσι πρός καταδίωξιν μας διά νά βεβαιωθώσι περ:
του ώς άλκυών κοιμωμένη έπί τών κυμάτων. Τινές τών ύπονίιών^ άς ή μακρά ήμών στάσις κατέναντι τής
ακτής ένέπνευσεν εις αύτούς· οθεν τό συμφέρον αύτό
|·ούτών οί τολμηρότεροι ή περιεργότεροι έσπευσαν νά
ριψωσι τά δίκτυά των περί τό άγνωστον εκείνο σκάφος, τής ασφαλείας ύμών απαιτεί νά σπτυσιομεν οσον οιόντε.
— Τί μέ ώφελεΐ ·?ά σωθώ χωρίς τού Σεϋμούρ ! εί
άλλ’ ούδένα θόρυβον άκούσαντες, καί ούδένα ΐδόντες
πε·?
ή Άραβέλλα. Έπεσχέθητε νά μεταφέρητε άμοοI επανήλθαν εις τούς συντρόφους των ανίκανοι να εύχα-

ί

— 1113 —

— 1112
τέρους ήμδς εις Γαλλίαν’ μόνον τό ήμισυ τής απο
στολής σας έξετελέσατε.
— Ό θεός νά δώση νά τήν έχτελέσω όλόχληρον !
άνέχραξεν δ πλοίαρχος χάμνων χειρονομίαν τινα φρί
κης. Βλέπετε εκεί κάτω τό λευκόν έκεΐνο σημεϊον,
κυρία ;
— Εΐνε γλάρος έπιψαΰων τά κύματα.
— Είνε πλοϊον άνέκραξεν ό Γάλλος.
Παραχρήμα φωνή έκ τοϋ άνω ήκούσθη.
— Πλοϊον I έφώναξεν ό σκοπιωρός.
Ή γή τής Γαλλίας έφαίνετο ήδη ώς γραμμή όμιχλώδης έπί τοΰ όριζοντος.
— Φιλικόν ή έχθρικόν, πρέπει ν’ άποφύγωμεν τήν
συνάντησιν του· έφώναξεν ό πλοίαρχος, θάρρος παι
διά I έχομεν τήν γην ένώπιόν μας.
Ανεπέτασε τά ίστια όλα καί τό πλοϊον έπέτα μετά
νέας ορμής, κλινών τούς ιστούς του τρίζοντας ώς έν
ώρα τρικυμίας. Αλλα μέ όλην τήν άπελπιστικήν
ταύτην ταχύτητα τό ξένον πλοϊον έπλησιαζε κατά
μικρόν καί άνεφαινετο εύκρινώς τό έκτενές αύτοϋ
σχήμα *αί
μεγάλα ίστια του αναπεπταμένα εις τόν
άνεμον ώς αί γιγαντώδεις πτέρυγες μυθώδους τινός
όρνέου.

— Είναι
ναΰται.

καταδρομεύς

αγγλικός

ανέκραξαν οί

'Π Άραβέλλα έγονάτισε παρά τόν μέγαν ιστόν,
τείνουσα τους βραχίονας πρός τήν φιλόξενον ακτήν,
ής έόλεπεν ήδη τάς κατατομάς τών λευκόφαιων ορών
έπί τοϋ γλαυκοΰ πυθμένος τοΰ ’Ωκεανού.
Διήλθε στιμή σιγής, καθ’ ήν δέν ήκουέ τις εϊμή
τόν συριγμόν τοϋ άνεμου εις τά καλώδια καί τόν ύ πόκωφον βόμβον τών κυμάτων τά όποια έτριβε τό
πλοϊον κατά τόν δρόμον του. Έπειτα έκπυρσοκρότησις διέσχισε τούς αέρας, καί σφαίρα άναπηδώσα έπί
τοϋ ΰδατος χατεδυθισθη παρά τήν πρύμνην τοΰ φυγάδος πλοίου.
Ναύτης μετέφερεν εντός τοϋ κοιλώματος τοΰ πλοίου
τήν Αραβέλλαν λειποθυμοϋσαν, ένω ci σύντροφοί του
έκαθάριζον τό κατάστρωμα, παρεσκεύαζον τά όπλα τής
συγκρούσεως καί διεύθυνον τά πυροβόλα.

— Παιδιά άνέκραξεν ό πλοίαρχος, ώρκισθημεν νά
σώσωμεν μίαν δυστυχή πριγκιπέσαν, άς άποθάνωμεν
λοιπόν όλοι μάλλον ή νά τήν παραδώσωμεν εις τούς
εχθρούς της.
’Αλαλαγμός γενικός διεγερθεΐς μετά τήν μικράν
ταύτην δημηγορίαν κατεπνίγη ύπό έκπυρσοκροτήσεως
τοϋ καταορομέως, ήτις κατέθραυσέ τινας ιστούς τοϋ
πλοιαρίου.
Ό άγων υπήρξε βραχύς μεν, άλλ’ αιματηρός- οί
γάλλοι έπληρώθησαν άκριδά τήν νίκην άπό τούς εχ
θρούς των, πολύ τόν άριθμόν ύπερέχοντας, και όταν
ό άγγλος πλοίαρχος έπεσκέφθη τήν λείαν του, μετά
λυσσώδη έκ τοΰ συστάδην πάλην, δεν ευρεν εϊμή νε
κρούς καί πληγωμένους.
Ένω εφερον τήν Άραβέλλαν έν λειποθυμία έτι
εύρισκομένην άπί τού αγγλικού πλοίου, άνθρακοφορειυν τι άπεβίβαζεν έπί τής Γαλλίας τόν λόρδον Οΰίλιαμ Σεϋμούρ, οστις, άόέδαιος περί τής όδοΰ ήν έλαδεν ή σύζυγός του, άπεδη κατά τύχην έπ: τοϋ γαλ
λικού έδάφους, ένθα ήλπιζε νά τήν εύρη μετ’ δλίγον.

V.
Κατάκλειστος έν τω πύργω τσΰ Λονδίνου μετά τής
κομήσης Σχρεσβουρύ, τιμωρηθείσης ώς συνενόχου, ή
Αραδέλλα άπώλεσε τό θάρρος της μετά τής έλπίδος. Δεν
έδύνατο νά παλαίση κατά τών μακρών βασάνων τής
αιχμαλωσίας· τό πνεύμα της κατεδλήθη βαθμηδόν
καί κατ’ δλίγον ύπό τό βάρος άλγους, μόνην θερα
πείαν τόν θάνατον έχοντος. Αί αναμνήσεις τοϋ πα
ρελθόντος άπεσδέσθησαν κατά μικρόν άπό τήν ψυχήν
της, καί μανιώδης βραδέως καί βαθμηδόν καταντήσασα ώμοίαζε τόν άπό τοϋ μαρασμού θνήσκοντα
στηθικόν.
Έκ πασών τών ισχυρών τούτων ταραχών, αιτινες
εϊχον αφανίσει τήν ζωήν της, μία μόνον άνάμνησις
έπέζησεν, άν δΰναταί τις νά όνομάση άνάμνησιν έν
όνομα, τό όποιο/ αΰτη έπρόφερε κατά πάσαν στιγ
μήν τής ήμέρας, καί τό όποιον έφαίνετο μηχανικώς
διαφεΰγον τά χείλη· τό όνομα τοΰ Σεϋμούρ.
Τέλος ή ήμερα έφθασε καθ’ ήν ό θεός ήθέλησε νά
καλέση πρός έαυτόν τό δυστυχές τοΰτο πλάσμα, τό
όποιον ή χειρ τών ανθρώπων είχε τόοον σκληρώς
προσβάλει. Τήν ήμεραν έκείνην ή κόμησσα, ήτις έκήδετο αυτής έπί τριετίαν ήδη μετά μητρικής μερίμνης, παρετήρησεν ότι ή ’Αραδέλλα ήν ασθενέστερα
καί δυσκσλώτερον τοϋ συνήθους άνέπνεεν.
Κληθείς ό ιατρός τής φυλακής ειπεν ότι ή τέχνη
του ήν άνίκανος πρός έμψύχωσιν ύπάρξεως, ής τά
ελατήρια έφθάρησαν.
Μετ’ δλίγον μοναχός τις φραγκισκάνος είσελθών εις
τό δωμάτιον τής πριγκηπήσσης, έπλησίασε τήν άσθενή,
ής ή παραφροσύνη δέν έπαυσε κατά τήν προσέγγισιν
τοΰ θανάτου, καί ήτις, κατά τό σύνηθες, ύπετονθόριζε
τό όνομα τοϋ Σεϋμούρ. Ή κόμησσα γονυχλιτής παρά
τή κλίνη, άνεγίνωσχε τάς προσευχάς τών ψυχορραγούντων. Ό μοναχός παρετήρησεν έν σιγή έπί τινα
καιρόν τό δυστυχές καί εΰγενές τοΰτο θύμα, έπειτα δέ
λυγμός σπαμωδικός διέσχισε τό στήθος του, καί δι’ αΐφνηδίου κινήσεως ρίψας πρός τά όπίσω τήν καλύπτουσαν τό πρόσωπόν αύτού κορδύλην,
— ’ΑραδέλλαI ’Αραδέλλα! άνεφώνησεν.
Εις τήν φωνήν ταύτην ή κόμησσα ήγέρθη άφινουσα
φωνήν έκπλήξεως· ή δέ μανιώδης άνακαθήσασα.
— Τις μέ καλεϊ; έψιθύρισε.
— ’Αραδέλλα I έπανέλαδεν ό μοναχός κλίνας έπ’
αυτής.
Τότε ένδόμυχος ταραχή έφάνη εις τήν άσθενή· οί
δφθαλμοί της άνέλαμψαν, οί χαρακτήρες τοΰ προσώ
που της έλαδον έκφρασιν ευδιαθεσίας καί εύδαιμονίας,
ώς άν ή φωνή αυτή έζωογόνησε τήν ψυχήν της και
άνεκάλεσε τό άπολεσθέν λογικόν της.
— Σεϋμούρ ! ανέκραξε καί έλειποθύμησεν.
— Ώ Θεέ μου ! ειπεν ό νέος, μετά τόσους κινδύ
νους καί άγώνας διά νά φθάσω μέχρις αυτής έπέπρωτο νά τήν άνεύρω, καί νά τήν ίδω θνήσκουσαν I
Έν τούτοις διά τών φροντίδων της ή κόμησσα κα
τόρθωσε νά έξαγάγη τήν Άραβέλλαν άπό τής λειποθυμίας· άλλ’ ή μεγίστη αΰτη συγκίνησις κατέβαλε
τάς δλίγας δυνάμεις, αιτινες έμειναν εις αυτήν. Ή
άνάμνησις τών δεινών, τά όποια ύπέστη τή έπήλθον
μετά τοΰ λογικού· οθεν έδέχθη ώς καταφυγήν τόν θά
νατον, Sv ήσθάνετο πλησιάζοντα.
Μετά έν τέταρτον τής ώρας έξέπνευσεν εις τάς άγ-

κάλας τοϋ συζύγου της, δεικνείουσα αύτώ τον ούρανόν,
ένθα έμελλόν ποτέ νά ένωθώσιν.

Έν έτος βραδύτερον δ Σεϋμούρ ήσπάσθη τόν μο
ναχικόν βίον εις τό μοναστήριον, ού είχε λάβει τό
ένδυμα, ΐνα ύπάγη νά κλείση τούς όφθαλμούς τής
Άραβέλλα; Στουάρδ.
I. Γ.

Π ΔΕΣΙΙΟΣΥΝΙΙ ΙΕΦΕΙ’ΒΛΚΟΓ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ.
Ή σφαγή τών έν φυλακαΐς ήκολούθει τήν αιματη
ρόν αυτής δδον τήν 2 καί 3 σεπτεμβρίου· περί δέ τά
μέσα τής 3 ό λαός εύρίσκων βραδύτατον άναμφιβόλως τό είδος τής δικαιοσύνης τό άποφασιζο» τότε
περί τής τύχης τών φυλακισμένων, έν τή ανυπομο
νησία αύτοΰ έκαμε τόν τε δικαστήν καί τόν δήμιον,
άλλ’ αίματος κατακορεσθείς, καί εις τό φονεύειν άποκαμών, ήρχισε ν’ άπαρέσκηται τήν αίματηράν ταύτην
τελετήν. Ουδέποτε ακριβώς εγένετο γνωστός ό αριθ
μός τών θυμάτων τών άπαισίων εκείνων ήμερων,
άλλ’ ό,τι ήδυνήθησαν νά ίδωσιν οί κατά τήν όλεθρίαν έκείνην ζήσαντες εποχήν ήτον ότι τό αίμα
έρ^εεν ώς τό ύδωρ εις τάς λαιλαπώδεις ήμέρας καί
ότι οί σπάνιοι διαβάται έκπλαγεΐς άπεσύροντο εις
τά ίδια, καί άπομακρυνόμενος άπό τοϋ τρομερού
εκείνου θεάματος, καθ’ δδόν έπιτυλιζοντο ϋπ’ έρυθρώδους καί θερμού έτι βορβόρου όστις φρίκην ενέβαλεν εις αυτούς. Μάλιστα δέ παρά τό δεσμωτήριον
καί τήν Μονήν, ή οψις τών αισχρών έκτελεστών τοΰ
έργου τούτου τών δημίων πσρεΐχεν έτι τρομερώτερον χαρακτήρα εις τήν εικόνα. Οί άχρεϊοι ουτοι
όμοιοι μέ χοιροκτόνους τών σφαγείων, έχοντες τάς
χειρίδας μέχρι τοΰ άγκώνος άνασηκωμένας έσειον
εις τόν άέρα καθηγμαμένους βραχίονας, έπί δέ τοΰ
προσώπου αυτών, ϋπ’ ερυθρών κηλίδων κατάστικτου,
θηριώδης έπεφαίνετο χαρά. Πλήν ή λύσσα αΰτη τοΰ
οονεύειν, τό εϊπομεν, άφ’ εαυτής κατεοτέλλετο καί
ύπέκυψε βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον εις τόν κάματον

καί τήν αηδίαν.
Μεσημβρίαν έσήμανε τό ώρολόγιον τής Μονής καί
σφαγείς διέτρεχον έτι τούς ολισθηρούς διαύλους τής
είοκτής άνιχνεύοντες, ώς ούτως ειπεϊν, λησμονηθέν τι
θΰαα· αί δέ θύραι αύτής άνοικταί ήσαν πάσαι και τά
δωμάτια κενά τών φυλακισμένων, πεσόντων ύπό τήν

μάχαιραν.
— Δέν ύπάρχουσι λοιπόν πλέον ! άνέκραξε τών
μανιωδεστέρων τις ωδών δια τοΰ ποοός πασας τάς
θύρας και διεοευνών πάσας τάς γωνίας τών οωματίων... Πώς;... χίλια βυκία ! . .. καλλίτερον ένας
μόνον αριστοκράτης καταπαύει τήν πείναν!... Τί
δυσάρεστον .. . νά μήν υπάρχουν αρκετό·.!...
Άν καί ό ούτως όμιλών είχε τά ενδύματα έν άτα-

ξία καί τά στήθη γυμνά ώς οί περί αυτόν, δέν Λαρε-

τηροΰντο δμως έπί τών χειρών του κηλίδες αίματος
καί τό πρόσωπόν αΰτοΰ διέφερε τών συναδιλφών του.

Εις έξ εκείνων έκαμε τήν παρατήρησιν.
— Ά ! έλα ’δώ, λέγει, σύ ποΰ κάνεις τόν λυσσα
σμένο !... σύ λόγια είσαι καί έργα τίποτε, φωναϊς
μόνον καί καμιά δουλιά. Φωνάζεις διά φόνο ’σάν νά
κατέπιες όλους τούς άριστοκράτας, καί σύ δέν έχεις
οΰτε μίαν κηλίδα αίματος ... Ποΰ ήσουν σύ μόνος
όλην τήν ώραν, όταν έδώ άναπτε κ’ έκαιε ... είμ—
πορεϊς νά τό είπης;... εις ζανέν μέρος δέν σέ είδα,
πολίτα!...
— Και τί τάχα; άπεκριθη ό πρώτος άταράχως·
αύτό σημαίνειφ πρώτον, οτι σύ δέν ήσουν, όπου έγώ
ήμουν . . . ιδού διά τί δέν μ’ είδες’ δεύτερον, άν δέν
έχω κηλίδας, άν δέν είμαι ραντισμένος καθώς έσΰ,
τοΰτο θά εΐπή ότι κάμνω τό εργον μου καθαρά,
ιδού !... Τώρα ότι έφόνευσα άριστοκράτας, δύναμαι
νά τ’ άποδείξω... δέν κάμνω άλλο άπό τό πρωί. ..
άπέκαμα... έν τούτοις έπεθύμουν ακόμη εν μικρόν...
πολύ μικρόν... διά γλυκάδα. .. διά φροΰτο !...
Καί ΰστερ’ άπ’ αύτά έδώ είμαι γνωστός... αν άμφιβαλης δί έμενα, άν θέλης νά μέ θεώρησης ώς ύπο
πτον, θά χάσης τόν καιρόν σου ... Ολοι ηξευρουν
ότι δ πολίτης Βρούτος Κλιζέτος είνε περίφημος . . .
ένθερμος... αγαθός πατριώτης!... ιδού ... Καί
τώρα ένας άριστοκράτης !.. . μοϋ χρειάζεται ένας

άριστοκράτης!
Οί λό**οι ουτοι μετά ζωηρότητος άπαγγελθέντες
έπέφερον τά προσδοκώμένον αποτέλεσμα· κατεστραφησαν έκ τοϋ παραχρήμα αί ΰπόνοιαι καί διεκινήθη
ό ένθουσιασμός τών ακροατών, καί έκραύγασαν α

παντες.
— Εύγε, Βοοΰτε!... Ζήτω δ πολίτης Βρούτος !
’Εμπρός ! έναν αριστοκράτην διά τόν πολίτην Βρούτον!
Καί δραμόντων πανσθενεί πάντων, παραυτά τις

έκραξε,
— Μία θύρα κλεισμένη !... ιδού άκόμη μία !...
υπάρχει τις τελευταϊον άκούω δμιλίαν .. .
Όλοι έπλησίασαν καί έπειράθησαν νά συνθλάσωσι

τήν θύραν.
— Σταθήτε, έφώναξεν εύθύς ό πολίτης Βρούτος
εις τό πρόσωπόν τοΰ όποιου έπεφάνη παραχρήμα
ζωηρά έρυθρότης .. . σταθήτε .. . μή τήν σπάτε ...
ίσως δέν ύπάρχει τις...

Άλλ’ ώς άπαντώσα εις τήν αμφιβολίαν τοϋ Βρού
του ήκούσθη φωνή έτέρωθεν τής θύρας, φωνή γυναι
κεία λέγουσα μεγάλα— Δεφ ύπάρχουσι λοιπόν πλέον εΰγενεϊς εις τήν

Γαλλίαν !... Άς άποδιώξωσι τόν συρφετόν τούτον ...
Όπίσω, άγροΐχοι!.. . όπίσω *
— Αριστοκράτες! κατεκραυγασαν οί φονεις, θανατωθήτω!
'Γώ ονΐΐ δέ τοιαύτη φωνή έν τοιαύτη ώρα είχε?

ΐσχύν θανατικής άποφάσεως. Βίαιον λάκτισμα είχε
κλονίσει τήν θύραν, ότε δ Βρούτος, όστις πάραυτα,
είτε έκ τής χαράς, ήν ήσθάνετο έπιτυγχάνων άρι-

«
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στοκραιην νά θυσιάση ειιε έκ παντός άλλου αισθή
ματος, έφαίνετο λίαν τε ταραγμένος, παρενέβαλε·/

αυτόν αύθις.
— Σταθήτε λοιπόν ! διάβολοι!

βροντηδόν άνεβόησεν, έλησμονήσατε, οτι ή άριστοκράτις αυτή, άν
ήτο άριστοκράτις (διότι δέν ήξεύρει τις, ύπέλαβεν ώς
παρενείρων τήν αμφιβολίαν) έλησμονήσατε ότι εινε
έδιχή μου, ότι είνε δι’ εμέ, ότι εινε τό φρούτο μου,
ζαΐ οτι θά φονεύοω τόν πρώτον, οστις ήθελε τολμή
σει νά μοΰ τήν άρπάση !... ’Άφετε' με λοιπόν νά
σπάσω τήν θόραν έγώ ό ΐ'διος, και νά τελειώσω
μόνος τό θύμα ! —
Καί λέγων ταΰτα άπώθει τούς άλλους ζαΐ έχώρει προς τήν θύραν.
— Σιωπή ν’ ακούσω, ειπεν.. . ίσως δέν εινε τις
ζαΐ ηπατήθημεν.

— Ό Ερρίκος ο τε'ταρτος ζήτω.
Ό μέγας βασιλεύς ούτος ζήτω !
έψαλλεν ή φωνή τής θύρας έτέρωθεν.
— Ακούεις ! άχούεις ! άνεβόησαν οι παντες.
— Εμπρός! καλά, λυσσηδόν ύπεγόγγισεν δ Βρού
τος, καλά !. .. δέν Θ’ άργ'ήση.. ·
Καί διά λακτίσματος ή θύρα άνετινάχθη εις τά
ένδον’ ζαΐ πάραυτα θέαμα παρέστη, θέαμα ικανόν
βεβαίως, νά κίνηση εις οίκτον άλλά δύνανται τίγρεις
νά συγκινηθώσιν;
Εντός τοΰ δωματίου έκείνου έοάνησαν δύο γυναί
κες, ών ή μέν γηραιά, ή δέ νέα' καί ή μέν ηλικιω
μένη μετά προσώπου εύγενοϋς καί σεβαστοΰ ειχέ
τι καί αγριωπόν, ή δέ νέα θρηνούσα καί εν τή οδύ
νη αύτής έρασμία ώδύρετο θλίβουσα έντός τών βρα
χιόνων αύτής τήν πρεσβυτέραν γελούσαν καί ψάλλουσαν ήσαν ή κυρία και ή δεσποσύνη Δεφερβάκου.
Η μέν μήτηρ άκούουσα τών θυμάτων τάς χραυγάς
ζαΐ τών σφαγέων τάς άράς έμάνη τήν προτεραίαν,
καί άποβαλοϋσα παρευθύς τήν συναίσθησιν τής θέσεως τη;, ανεπόλει καιρούς καί χρόνους απώτατους,
έλάλει μόνον περί εύγενείας καί ιπποτών. Μανία
ολέθριος εις τοιαύτην στιγμήν! Λουΐζη δέ ή θυγάτηρ
αύτής δέν ήτο μέν φυλακισμένη, άλλ’ άδειαν λαβοΰσα

άτυχης αύτοΰ σύζυγος εις μανίαν
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έμπεσοΰσα, και ή δείλαιος θυγάτηρ του εις τό βά
ραθρο·/ τής οδύνης ριφθεισα, εύρίσκοντο αίφνης
είς τι δωμάτιον τής Μονής εκτεθειμένοι εις λαόν
ένοπλον, φέροντα είς αύτάς τόν θάνατον. ’Αποθνή
σκω·/ ό βαρόνος Δεφέρβακος τω 1785 δέν έδύνατό
βεβαίως νά φαντασθή ότι ή σύζυγος καί ή θυγάτηρ
αύτοΰ έμελλον τοιαύτης νά τύχωσι τελευτής. ‘Η
κυρία Δεφερβάκου καταμηνυθεΐσα ύπό τίνος θεραπαι
νίδας ώς άριστοκράτις .καί ώς έτοιμαζομένη νά με-

ταναστεύση, συνελήφθη ενώ έπορεύετο πρός συνάντησιν τής θυγατρός αυτής, ήτις όδηγηθεΐσα ύπό τίνος
θείας της είχε φθάσει τά σύνορα. Ή κυρία Δεφερ
βάκου έχουσα υποθέσεις τινάς νά τελείωση έπεμύεν
εμπρός τήν θεγατέρα της, ύποσχεθεΐσα νά τήν παρακολουθήση. Αναλαμβάνουσα λοιπόν τήν οδόν συ
νελήφθη· ή δέ Λουΐζα ύπό πιστού υπηρέτου μαθοΰσα τό δυστύχημα τοΰτο, παρά τάς επιμόνους πα
ρακλήσεις τής θείας αύτής ήθέλησεν άνενδότως νά
είσέλθη είς Γαλλίαν καί ν’ άνεύρη τήν μητέρα της.
Έταξείδευσε δέ ώς χωρική μετεμφιεσμένη, άλλά
φθάσασα δεν έδυνήθη δί ούδενός μέσου νά επιτυχή
τήν άδειαν τοΰ νά έπισκεφθή έν τή φυ/,ακή τήν μη
τέρα της· όλαι αί περί τούτου προσπάθειαι αύτής
άπέβησαν μάταια:, άπεφάσισε νά συμμερισθή καί
αυτήν τήν φυλακήν μετά τής μητρός της, άλλά καί
ούτως άπέτυχεν. Εύρίσκετο λοιπόν έν μεγίστη θλί
ψει ότε πρωίαν τινα έ’λαβε τήν τόσον ποθητήν ταύ
την άδειαν, κομισθεΐσαν είς αυτήν ύπό τίνος επι
στάτου, χωρίς νά δυνηθή ποτέ νά μάθμ είς τίνα τήν
έχρεώστει’ έσπευσεν όμως ούχ ήττον νά ώοεληθή
έξ αύτής καί έδραμε πρός έναγκάλισιν τής μητρός
της. Εισερχόμενη είς τήν φυλακήν έξεπλάγη παραδόξως έκ τοΰ τρόπου, δί ού τήν ύπεδέχθη δ δεσμοφόλαξ, καί έκ τινων περιποιήσεων αύτοΰ' προ
φανώς λοιπόν είχε φίλους, είχε προστάτας μεταξύ
τών επαναστατών. ’Αλλά τίνας; ήγνόει. ’Επί οκτώ
ήδη ημέρας έπανήρχετο αυτή καθ’ έκάστην ποω/’αν

είς τήν μητέρα της, μεχρισοΰ έφθασαν οί σφαγείς τής
2 σεπτέμβρίου. Έντρομος καί'περίλυπος έκ τής μα
νίας τής μητρός αύτής ή Λουΐζα ήονήθη νά τήν
παρά τοΰ δεσμοφύλαζος ΐνα ΐδη τήν μητέρα της,
εγκατάλειψη τό έσπέρας κατά τό σύνηθες, καί ιδού
ήλθε τήν προτεραίαν, καί χατά τόν πρώτον θόρυβον
διά τί, θλασθείσης τής θύρας ό Βρούτος καί οί άξιοι
τών φονεων ήονήθη ν’ άφήση τό προσφιλέστερον εις
αύτοΰ ακόλουθοι τήν εύρον έχει σφίγγουσαν τήν μη
αυτήν. ΓΙαρούσης λοιπόν καί προ τών οφθαλμών
τέρα της έντός τών βοαχιόνω» αύτής ώς άν ύπεταύτης ή δυστυχής μήτηρ έμάνη. Αί όλίγαι αΰται
ρασπίζετο αυτήν κατά τών ποοσβολών των.
/.έξεις άρκοΰσι πρός έξήγησιν και τοΰ άλγους τής
Είς δέ τόν κρότον τής συντριβείσης θύρας ή Αουίνέας καί τών «τόπων ασμάτων τής μητρός.
ζα
άπεκρίθη διά μεγάλης κραυγής :
Ή κυρία Δεφερβάκου ήτο πρό οχτώ ήδη ετών
— Έχάθην !
χήρα. Ό βαρόνος Δεφέρβακος λαχαγός εις τό
—
A ! ά ! οί εύγενεΐς μας έφορμώσιν! άνέκρα
τάγμα τής Βασιλίσσης, έρισας μετά τίνος άξιωμαξεν
ή
κυρία
Δεφερβάκου, έρχονται νά μας ελευθε
τικοΰ τοΰ τάγματός του, έπεσεν εις μονομαχίαν
άφίνων τήν χήραν αύτοΰ πλουσίαν καί εις θέσιν τήν ρώσουν . . . Έδώ, ανδρείοι !. . . έδώ !
ποιαν ούδεν νά καταστρέψη ένδέχετο. Τις ήδύνατο
— Θάνατος είς τήν άριστοκράτιδα! έμούγκοισα»
-ά προιδη τήν έπανάστασιν. Ό βαρόνος Δεφέρβακος οί σφαγείς όρμήσαντες νά είσέλθωσιν είς τήν φυ
άρα καταβαίνων εις τόν τάφον, ήλπιζεν ότι ή σύ λακήν.
ζυγος καί ή θυγάτηρ αύτοΰ ήθελον ζήσει καί άπο— Όπίσω ! άνεβόησε τρομεοά ό Βροΰτος, α
θάνει εύδαίμονες. Φ-:ΰ ! οκτώ έτη βραδύτερο·/ ή πωθώ·/ άποτόμως αύτους, 11άν ο,τι εύρίσκετα: έο^

είς έμενα ανήκε:, κυτταςετε να μη το εγγιςη
κανείς.
— Σύ ένα μόνον έζήτησες ... και έδώ εινε δύο .. .

τό κυνήγι εινε διπλό ... άς τό μοιρασθώμεν !...
— Ν ά ήσυχάσης !. . .
— Ό Βροΰτος έχει δίκαιον ! εϊπεν άλλος.. ..
έδικά του εινε όλα έδώ. ... έδικοί του οί δύο άριστοχράται... ’Αλλά νά τούς φονεύση έμπρός μας ...
εμπρός ! έμπρός ! . . .
( Άκούσασα τόν άπαίσιον τούτον λόγον ή Λουΐζα

και έλειποθύμησεν. ‘Ο οε
Βροΰτος μέ τάς χεΐρας έσταυρωμένας, παρατηρών
εναλλάξ τάς δύο γυναίκας καί τούς περί αύτον τί
γρεις, έφαίνετο παραδεδομένος είς ένδόμυχον σφοάφήχεν αύθις κραυγήν

δράν πάλην.
— Λοιπόν ! πολΐτα Βμοΰτε, τί περιμένεις ; . . .
Τί τά φέρνεις γύρα;..· Ένώ κανένα δέν έφόνευσες, ακόμα δυστάζεις ... ’Ά ! καλά έλεγα έγώ ...
Λοιπόν ! .. . έγώ θά σου δείξω πώς περνά ή ορεπροσοχή 1
ςις
Καί διά πηδήματος ό φαύλος, σείων τό ξ'.φος
εύρέθη είς τό μέσον τοΰ δωματίου’ διά δευτέρου δε
έπλησίασε τήν βαρονίδα. ‘Η Λουΐζα συνελθοΰσα είς
εαυτήν, έόρίφθη έμπροσθεν του φωνάζουσα’ άλλ ήδη

τήν πολίτιδα . .. Λοιπόν ! πρέπει νά τήν νυμφευθή..
— Άγωμεν λοιπόν, μέ

καταλαμβάνετε τέλος '

εϊπεν ό Βροΰτος.
— Ας τούς φέρωμεν εις τόν δήμαρχον.. . θά
τούς στεφάνωση... Ά! ά’ καί τό νόστιμον ειν;
ό'τι ή γραία άριστοκράτις θά παρευρεθή έκεϊ καί θτ
βλέπη τήν κόρην της νά υπανδρεύεται μ’ ε<α... αβράκωτον, έξηκολούθησε λέγων ό Μούτιος προσηλωμέ
νος έπί μάλλον καί μάλλον εις τήν ιδέαν τοΰ γάμου

Έπειτα πλησιάσας τήν Λουΐζαν εσυρεν αυτήν εί:
τό μέσον καί είπε:
— Θέλεις νά ύπανδρευθής τόν πολίτην Βρούτον .
— ΙΙοτέ ! άνέκραξεν ή Λουΐζα μετ άγανακτήσεω.
φρίκη ! φρίκη ! ·
Τότε φονεύομεν τήν μητέρα σου.
— Ω ! Θεέ μου ,
— Συλλογίσου, νέα κόρη, είνε τό μέσον νά σοί-

σης τήν μητέρα σου, εϊπεν ό Βροΰτος μετ επιμονής.
— Ποτέ!'
— Προσοχή, σείς άλλοι ! λάβετε τήν γραϊαν κα
«■/ή νέα άρνήται, χτυπάτε! λ,έγει είς τούς περί αύ
τόν ό Μούτιος.
— Ω! Θεέ μου! Θεέ μου! άνέκραξεν ή Λουΐζα

τάς χεΐρας συνάπτουσα.
Ό βροΰτος πλησιάσας έψιθύρισεν είς τό ούς αύτής.
τρεύεν ύπό τούς πόδας του.
— Η δεσποσύνη Σομβρέλλη αίμα έπιε διά να
— Ά ! αχρείε! άνέκραξεν ... ένώ έγώ σοΰ εί σώση τόν πατέρα της ... Νέα κόρη, όλιγωτέραν γεν
πα, σύ πάλιν θέλεις νά βάλης χέρι εις ό,τι μ’ α ναιότητα έχεις άπό τήν δεσποσύνην Σομβρέλλην;
νήκει . . . κάμνεις κίνημα σέ θυσιάζω . ..
'Θ λόγος ούτος καί μάλιστα δ τόνος τής προφοράς
— Διά τί διστάζεις ; . · . Πταίεις σύ, άνεβόησαν του έκαμε·/ έντύπωσιν εις τή» Λουΐζαν, ή ις παραοί άλλοι. . . Έμπρός, κτύπα.. . βιαζόμεθα.
τηρήσασα τόν Βρούτον άπεκρίθη.
— Λοιπόν, όχι! έφώναξεν εύτόλμως δ Βροΰτος,
— Έχεις δίκαιον, κύριε, δέν έχω ολ.ιγωτέραν
όχι ... δέν χτυπώ . . . θέλω νά σώσω τήν άριστο- γενναιότητα άπ’ εκείνην... θά σώσω τήν μητέρα μου!
κοάτιδα ταύτην.
Έπειτα έπρόσθεσεν αύτη χαμηλή τή φωνή.
Αλαλαγμός ήγέρθη.
— Άλλά θά ©ονευθώ ύστερον !
— Θάνατος είς τόν Βρούτον ! .. . Εινε ύποπτος...
— Τδού, έπανέλαβεν ό Μούτιος’ επαναλαμβάνω

ό Βροΰτος άρπάσας αύτόν από τοϋ λαιμού τόν ανε-

Μάς ήπάτηοε !
τήν έρώτησιν καί τρίτη·/ φοράν, άλλά θά ήνε ή τελευ
Καί ήδη τινές έχώρουν πρός αύτόν άλλ δ Βροΰ ταία : Νέα πολϊτις δέχεσαι σύζυγον τόν πολίτην
τος εΐχεν ηράκλειον δύναμιν, διά μιας πυγμής άνέΒρούτον Κλικέτιον;
τρεύεν ένα καί άπωθών τούς άλλους:
— Ναι, τόν δέχομαι, άπεκρίθη ή Λουΐζα εΰσταθώς.
— Άλλ’ ακούσετε λοιπόν, τί διάβολο !. . . Ναι
— Εύγε! εύγε! έφώναξεν δ Μούτιος, άς τούς
θέλω νά σώσω τήν μητέρα . . . διότι . . . ευρίσκω
ύπάγωμεν είς τόν δήμαρχον.
τήν θυγατέρα ώραιαν. ... μ’ άρέσκει .... τήν α
— Είς τόν δήμαρχον! είς τόν δήμαρχον ! έπανέγαπώ !

‘Η Λουΐζα εκπλαγεΐσα έκ τών λέξεων τούτων,
άπεσύρθη μετά σπουδής όπισθεν τής μητρός, ήτις
έύαλλεν έτι μεταξύ τών δδόντων ώσεί νήπιον άπο-

κοιμίζουσα :
Orleans Baugency

Notre-Dame tie Clery!

—- Τήν αγαπά !... Πραγματικώς είνε ωραία.
έυώναξα·/. Λοιπόν !... λαβε την
Ευ . . ι
σοΰ άφινομεν... τήν θυγατέρα . . . άφησε μας

λαβον πάντες
Καί έφεραν τήν κυρίαν Δεφερβάκου, τήν Λουΐζαν
καί τόν Βρούτον είς τό δημαρχείων, οπού ό γάμος
πάραυτα έτελέσθη. Μετά δέ τήν τελετήν, καθ ήν ή
ΔεφερβάιΑυ παρευρέθη χωρίς νά τό καταλάβη, δ
Βροΰτος λαβών διά τοΰ βραχίονος τήν Λουΐζαν κα:
την βαρόνην διευθύνθη πρός τόν οικόν του, παρακολουθούμενος ύπό συ,νοδίαν περιέργων πληθυνομένων

άκαταπαύστως.
— Ίδϊύ νέα άριστοκράτις λαβοΰσα σύζυγον τόν
πολίτην Βρούτον Κλικέτον. . . ένθερμον πατριώτην. . .
καί τοΰτο διά νά σώση τήν μητέρά της ... ή καΰμενη

και συ την
—■ Ώ ! πολΐται. . . οποία ιδέα ! ύπέλαβε τις τών
σοαγεων, ό πολίτης Μούτιος . . . εινε ώραια πολύ κόρη ! .. .
καί δεν πρέπει νά φονευθή ... 'Ο Βρούτος αγαπά
Η οράσις αύτη τα<τα·χοΰ τής οιαοάσεως των

ί~χ-
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τοιαύτης Θυσίας νεαν ουτω δέ συνοδευόμενοί οί νέοι
σύζυγοι έφθασαν εις τήν οικίαν τοΰ πολίτου Βρούτου.
Φθάς έχει ό τελευταίος ουτος καί στραφείς προς
το πλήθος ώμίλησε μέ δυνατήν φωνήν ταΰτα.
— Πολΐται σας ευχαριστώ διά τήν προθυμίαν,
τήν οποίαν έδειξατε εις τήν ευτυχίαν μου ... Μ’ έσυνωδεύσατε έως καί εις τήν θύραν... ευχαριστώ!. ..
Άλλ’άρχει... αί δύο αδται γυναίκες, τών δποίων ή
μέν εΐνε γυνή μου, γυνή τοΰ πολίτου Βρούτου Κλικέτου, άκούετε ! ή δέ εινε μήτηρ αυτής. . . αί δύο
αΰται γυναίκες έχουσι χρείαν άναπαυσεως μετά τάς
ταραχάς τής ήμέρας . . . άπομαχρύνθητε λοιπόν . . .
καί ένθυμεΐσθε ότι άπό ταύτην τήν στιγμήν αί δύο
αΰται γεναικες άνήχουσιν εις έμέ, καί οτι όστις δοζιμάση νά έγγίξη μιαν τρίχα τής κεφαλής των, αυ
τός θά έχη νά κάνη μ’ έμενα!... Καληνύχτα !
Τούτων λεγομένων ή Λουίζα ήν ωχρά ώς νεχρά,
καί ή μήτηρ αύτής, οΰδενός τών προηγουμένων μετασχοΰσα, έτερέτιζεν εύθυμον ωδήν. Ό Βροΰτος ήνέωξε
τότε τήν θύραν τής οικίας, είσήγαγε τάς δύο γυναί
κας, είσήλθε καί αύτός, και έκλεισε τήν θύραν. Μό

λις δ’ εΐσήλθον, έβαλε τήν Λουιζαν νά καθίση, έτρεξε
εις τινα σκευοθήκην, τήν ήνοιξεν, έσυρε μίαν όρνιθα
και μίαν φιάλην σίνου, έθεσε τήν τροφήν ταύτην έπί
τής τραπέζης κα! ειπεν εις τήν Αουίζαν:
— Φαγε, καί παρεκίνησε καί τήν μητε'ρα σου
νά φάγη
— Δέν πεινώ έψιθύρισεν ή Λουίζα.
— Φάγε, σέ λέγω, έψιθύρισεν δ Βροΰτος ....
πρέπει... θά ταξιδεύσωμεν όλην τήν νύχτα.

ομόρων πόλεων τής Πρωσσίας, καί μετά οκτώ ήμέ
ρας φθάσας έχει μετά τής συζύγου καί τής πενθερα'ς του, έγκατέστη είς τό διορισθέν δι’ αύτόν οίκημα,
άφοΰ έδειξε τά έγγραφά του. Δύο δ- ώρας βραδύ
τερον λόγω περιπάτου διέβαινε τά σύνορα μετά τών
κυριών του καί παρέδιδε τήν Λουιζαν εις τάς αγκό
λας τής θείας της. Άς κρίνη έκαστος περί τής
χαράς τής Λουΐζης! Ή θέα άδελφής προσφιλούς,
ή άπροσδόκητος εύτυχία παρήγαγον έπί τοΰ πνεύμα
τος τής κυρίας Δεφερβάκου εύτυχή έπιρδοήν, έπαισθητώς ήδη καί ύπό τοΰ ταξειδίου παρασκευασθεισαν. Έγνώρισιν αυτή τήν αδελφήν της καί ένηγκαλίσθη τήν κόρην της χαλούσα αύτήν διά τοΰ δνόμα-

τός της καί χύνουσα χείμαρρον δακρύων- δ δέ
αύτουργός τής συγκινητικής ταύτης σκηνής ίστατο
είς τινα γωνίαν ή Λουίζα τόν παρετήρεσε καί έ
τρεξε πρός αύτόν.
— Ώ! κύριε ί. .. έφώναξε, καί ήδυνήθην πρός
στιγμήν νά σέ συγχύσω μετά των φαύλων έκείνων,
οίτινες ήθελον νά φονεύσωσι τήν μητέρα μου! ...
Άλλά τίς εισθε λοιπόν ; ... ή προσοχή, τήν όποιαν
είχετε υπέρ ήμών έν τω ταξειδίω.... τό σέβας,
τό δποΐον έδειξες εις έμέ.... τήν οποίαν δ νόμος
έκαμε σύζυγόν σας... τό θαΰμα τέλος, τό δποΐον
σήμερον μας κάμνετε... πάντα ταΰτα κρύπτουσι,
μυστήριον, καί βεβαίως δέν εύρέθητε τυχαίως είς
τήν φυλακήν τήν 3 σεπτεμβρίου.

— Όχι δεσποσύνη, όχι... δέν εύρέθην τυχαίως
.... άλλά κατά καθήκον.
— Τί θέλεις νά ειπης;

— Δεσποσύνη... δέν ονομάζομαι ούτε Βροΰτος,
ούτε Κλικέτος. Ύπό τά όνομα τοΰτο άνεμίχθην
— Πώς;. .. τί λέγεις; ... τι θέλεις λοιπόν νά μετά τούς ταραξίας, μετά τούς αβράκωτους, καί ουδέ
ρανίδα αίματος μή χύσας, πιστεύσατέ μοι, κατήνμάς κόμης; άνέχραξεν ή Λουίζα μετ’ ανησυχίας.
τησα νά έπισύρω έπ’ έμαυτοΰ μεγάλην παρ’ αύ— Σιωπή ! άπεχρίθη ό Βροΰτος, όστις διά χει
τών ύπόληψιν, βεβαίαν έπιρδοήν. Εχρειάζετο τοΰτο
ρονομίας άνενέωσε τήν άπαγόρευσίν του καί δραμών
όπως δυνηθώ νά έκπληρώσω τήν άποστολήν μου καί
πρός τήν θύραν έπέθεσεν έπ’ αύτής το ούς.
νά σώσω άμφοτέρας ύμας, άν συνέβαινε νά κινδυΜείνας ουτω περίπου ήμίσειαν ώραν, έπειτα δέ
νεύσητε.
στεναγμόν άφείς εύχαριστήσεως έπανήλθε λέγων,
— Άλλά τέλος, κύριε, τίς εισθε λοιπόν; έφώ
— Τέλος ! άνεχώρησαν πάντες!... Άς κάμωναξεν ή Λουίζα, διότι διηγείρατε παραδόξως τήν
μεν καί ήμεις τό ίδιον... Άγομεν, δεσποσύνη, ειπεριέργειαν μου ...
πεν εις τήν Λουιζαν, τονίζων τήν λέξιν, λάβε τήν
— Τίς εΐμαι δεσποσύνη; ύπέλαβεν δ νέο; διμητέρα σου καί άναχωροΰμεν.
στάζων- είμαι δ προσφιλής άνεψιός, ή μάλλον υιός,
Ή Λουίζα ύπήχουσε- δέν ήξευρε τί νά στοχασθή,
καί έν τούτοις δ Βροΰτος δέν τήν έτρόμαζε πλέον διότι δέν απέκτησε τέκνον έμέ δέ πάντετε ώς τοιτόσον, τή έφαίνετο ότι έβλεπεν εις όλους τούς τρό οΰτο μ’ έθεώρει... είμαι δ άνεψιός ανθρώπου, όσι;
πους του, άφότου έμειναν μόνοι, σέβας, τό όποιον σας έκαμε κακόν μέγα... διότι σάς έστέρησε πατρός ... καθιστών τήν μητέρα σας γήραν.
ύπελάμβανεν ώς καλόν οιωνόν.
— Τί άκούω ;
— Έλθετε, έλθετε, ειπεν ό Βροΰτος καί τούς
—
Ό άντικόμης Μερέλλης! ειπεν ή κυρία Δε
ώδήγησεν εις άλλην έξοδον τής οικίας του.
’Εκεί δέ εις τινα στενωπόν εύρίσκετο μικρόν όχη φερβάκου ώχριώσα.
μα οδοιπορικόν, άνεβίβασε τάς δύο γυναίκας καί έ
κλεισε τό θυρίδιον.
— Άλλά ποΰ μέ υπάγετε; ήρώτησεν ή Λουίζα.

— Θά τό ίδετε, άπεχρίθη δ Βροΰτος.
Καί ήρχισε νά ήνιοχή.

Ό Βροΰτος Κλικέτος άποστελλόμενος είς τινα τών

— Ό! κυρία, μή τόν καταράσθε, διότι πολλάκις
αύτός κατηράσθη έαυτόν, καί ούδέποτε μέχρι τοΰ
θανάτου του, δέν επαυσεν έλεγχόμενος ύπό τής συνειδήσεώς του δι’ έγκλημα ακούσιον. Μετά φιλονεικίαν άσήμαντον προσκληθείς, βαπισθείς μάλιστα ύπο
τοΰ βαρώνου ήναγκάσθη ύπό τής φιλοτιμίας . . .

— Ναι... τό ήξεύρω, κύριε.. . τό ήξεύρω, διέκοψεν ή κυρία Δεφερβάκου στενάζουσα- δ κύριος
βαρόνος έχει τό άδικον.
— Καί δ δείλαιος θείος μου, δέν έπαυε λέγων,
ότι ήθελεν είσθαι δικαιότερου νά πάθη αύτός, όστις
ήτον
νέος... όστις δέν είχε τέκνα! Άποθνήσκων,
κυρίά, μ’ έκάλεσε καί μέ είπεν
— · Ανεψιέ μου, έξ αίτιας μου δύο γυναίκες,
» χήρα τις καί νεάνις, στερούνται προστάτου' ενόσω
» εζων, έπαγρύπνουν έπ’ αύτών, άλ.λά σήμερον άπο» θνήσκω. Ή έπανάστασις ίσως επισωρεύσει κινδύ» νους έπί τής κεφαλής των· ύποσχέθητί μοι ότι σύ
ο θά μέ άντικαταστησης, κα! ότι έν σοί θά εύρωσι
τ> προστάτην άγνωστον καί άφωσιωμένον. · 'Τπεσχέθην, κυρία, καί...
— Καί έπράξατε, κύριε, είπεν ή Λουίζα μετ’ευ
γνωμοσύνης, έπράξετε πλειότερον τής ύποσχέσεώς
σας. Πώς! δι’ήμας άπεφάσίσες νά ζής μετά τοΰ
συρφετώδους οχλου, νά δμιλής τήν γλώσσάν του; ...
— Μάλιστα, άλλά τοΰτο πεοιωρίσθη έως έκεϊ...
δέν έμιμήθην αύτόν καί κατά τάς πράξεις. .. Ήδη,
κυρία, έπρόοθεσεν δ νέος άντικόμης Μερέλλης άμηχανών, μοί μένει νά σας ένθαρόύνω έπί τίνος ....
τοΰ γάμου ....
Η Λουίζα έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς.
— Είνε μηδέν, έπρόοθεσεν δ νέος.... άφοΰ δέν
ονομάζομαι Βροΰτος Κλικέτος.

— Τί σημαίνει τοΰτο ; ήρώτησεν ή κυρία Δεφερ
βάκου, ήτις έκ τής μανίας της ήγνόει τάς περιστά

σεις τής άπελευθερώσεώς της.— Η Λου ίζα τάς έδιηγήθη εις αυτήν έπιτροχάδην· όταν δέ αύτη έμαθε τά
πάντα, έτεινε χεΐρα πρός τόν νέον καί είπε :
— Κ. Μερέλλη, φέρεις όνομα, τό δποΐον ώφειλον
νά μισώ, άλλά πρό πολλοΰ έσυγχώρησα τόν θειον
σου έναρέτως μετανοήσαντα. Άν ήτο πατήρ σου,
θά ήμην άκαμπτος, άλλ’ όφείλω πολύ νά μή μα
ταιώσω τούς γόμους τοΰ πολίτου Βρούτου Βλικέτου μετά τής πολίτιδος Δεφερβάκου.
— Ά ! κυρία.
— Ούτω δέν μας άφίνεις πλέον, είπεν ή Λουίζαάλλ’ ή άποστολή σου;
— Ας τήν έκπληρώση δ θέλων : τό κατ’ εμέ δέν
θέλω νά έχω άλλην ή τό νά σέ καταστήσω εύδαίμονα.
Γ.

Κ.

ΤΟ ΕΠΙ1ΕΙΠΝΟΝ.
Ο 'Ρινάλδος καί ή Ελισάβετ κατώκουν έν Φλωρεν
τία είς δύο γειτονευούσας οικίας. Πλησίον άλλήλων
«νατραφέντες, άπό τής βρεφικής αύτών ήλικιας ήγαπώντο, καί έν ώρα γάμου γενομένους, οί γονείς αύτών
τυγκατετέθησαν προθύμως νά τούς ένώσωσιν.
Άλλά καθ’ ον καιρόν ό εύδαίμων ουτος γάμος παρε-

(ΤΟΜ. Γ.'
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σκευάζετο, δ πατήρ τοϋ 'Ρινάλδου, είς τών πλουσιωτέρων τής πόλεως εμπόρων, έλαβε κακάς περί τοϋ έν τή
’Ανατολή άνταποκριτοΰ του ειδήσεις, καί άπητεΐτο τοϋ
κυρίου ή έπιθεώρησις διά νά διεβθετήση τάς κακώς
έχούσας υποθέσεις τού- άπεφάσισε δ' ουτος ν’ άποστΛλη, αντί εαυτού, τόν 'ΡινάλδονΚατά τήν στιγμήν τοΰ άποχωρισμοβ, οί δύο μεμνηστευμένοι θερμά έχυσαν δάκρυα κα! ερωτικά άντήλλαξαν περίαπτα.
Έν τούτοις δ διά τό ταξείδιον τούτο άπαιτούμενος
χρόνος πρό πολλοΰ είχεν ήδη παρέλθει χωρίς νά φανή
έπανερχόμενος ό 'Ρινάλδος, καί έπειδή τών συμφορών
ποτέ δέν λείπουσι μάρτυρες, ήσαν τινές λεγοντες ότι
είδον τού ’Ρινάλδου τό πλοϊον καταβυθισθέν έν μέσω
τρικυμίας. 'Η ’Ελισάβετ άκοίοασα ταϋτα παρ’ δλίγον
ν’ άποθάνη· άλλά, μόλις άπό τής θλίψεώς της άνακύψασαν , κατηνάγχασαν οί γονείς της νά ύπανδρευθή τόν Κύριον Φραγκίσκον Όρσίννην, πλούσιον
ιδιοκτήτην τής Κοιλάδος τοΰ Άρνου. Άν κα! αύστηρδς
καί ψυχρός, ήτο αγαθός άνθρωπος ί Κύριος Φραγκί
σκος, καί ούτως ή ’Ελισάβετ προετίμησεν αύτόν γυναικαρέσκου συζύγου. Πρός δέ τούτοις, μετ’ δλίγα έτη
δίς έγένετο μήτηρ, καί ένόμισε τότε ότι βλέπει πάντα
τού κόσμου τούτου τά εύτυχήματα. Τοιουτοτρόπως παρήλθεν άρκετά μακρός χρόνος, καθ’ ον δ 'Ρινάλδος,
όστις δέν είχεν άποθάνει, άλλά μόνον αιχμάλωτος
έκρατεΐτο είς Τύνιδα, κατόρθωσε νά διαφύγη τήν αι
χμαλωσίαν καί έπανήλθεν είς Φλωρεντίαν. Άπασα
δ’ ή πόλις συνεκινήθη είς τήν άπροσδόκητον ταύτην
έπιστροφήν, καί ή ’Ελισάβετ τοσοΰτον έχάρη, ώστε,
όπως διαμείνη πιστή είς τόν άνδρα της, έσυλλογίσθη
ν’ άποφύγη τόν άρχαϊον έραστήν της, καί έγκατακλισθεϊοα είς τόν οίκόν της, νά φροντίζη περί τών τέκνων
της. Άλλ’ ό 'Ρινάλδος, οστις ούδενα είχε λόγον νά
σέβηται τήν τιμήν τοΰ κυρίου Φραγκίσκου, καί όστις
ήρατο έπίσης ώς και όταν άνεχώρησε, έκαμεν ότι έδύ
νατο ν’ άπαντήση τήν ’Ελισάβετ. Τό πρωί, ύπήγαινε
ζητών αύτήν είς' τήν έκκλησίαν, τό εσπέρας είς τήν
πλατείαν, όπου αί κυρία! συνήρχοντο όπως άναπνέωσι
τήν δρόσον. Δέν ευρεν όμως αύτήν, καί γνωρίζομεν
διατί· άλλά τότε, διέφθειρε διά τών χρημάτων μίαν
τών θεραπαινίδων της, ήτις είσήγαγεν αύτόν λαθραιώς
είς τό εύκτήριόν της. ’Εκείνη δέ δέν έβράδυνε νά πορευθή έκεϊ, έγονάτισεν ένώπιόν τοΰ θυσιαστήριου, καί
ό 'Ρινάλδος ήκουσε τ’ ίνομά του ψιθυριζόμενον. Όλος
εύδαίμων, ρίπτεται, τήν έναγκαλιζεται, ονομάζει αύ
τήν έδικήν του, καί δμνύει ότι τής εύδαιμονίας ή στιγ
μή αυτή έξαλειφει τάς ταλαιπωρίας τοσούτων έτών !
Άλλ’ ή ’Ελισάβετ άπεσπάσθη τών άγκαλών του, καί
μέ τόνον αυστηρόν:
— Κύριε 'Ρινάλδε, είπε, πρό δλίγου ήσο τίμιος
άνθρωπος· έπί τοσοΰτον μετεβλήθης ώστε λησμονείς
ότι ό κύριος Φραγκίσκος έγένετο σύζυγός μου ;
— Ό λησμ&νήσας έξ ήμών τών δύο, δέν είμ έγώ,
ύπέλαβεν ό 'Ρινάλδος. Άλλοτε μέ ήγάπας καί δέν μέ
έδέχεσο μέ τοσαύτην ψυχρότητα, ’Ελισάβετ!
— Άλλοτε ήμην έλευθέρα, είπε στενάζουσα ή νέα
γυνή.
— Άλλ”έγώ πάντοτε έλεύθερος διατελών, θέλω
έξακολουθήσει νά σ’ άγαπώ, καί θέλω κλαίει τον
λείψαντα πλέον εύτυχή καιρόν!
(
— Καί τά δάκρυα μου θέλουσιν άναμιχθή είς τά
έδικά σου I άνέκραξεν ή ’Ελισάβετ μετά διατάσεως·
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έπειτα δέ, φρόνιμος άκόμη, έπανέλαβε μέ πλειοτέραν
γαλήνην: ά 'Ρινάλδος δέν λησμονεί δτι ό κύριος Φραγ
κίσκος είναι αγαθός καί φιλάνθρωπος πρός εμέ, καί
οτι τά τέκνα μου είναι έδικά του, καί οτι διά τήν δό
ξαν μου καί δι’ άγάπην των, δφείλω νά ζήσω αγνή
καί σώφρων !
Βεβαίως οί λόγοι ούτοι ήδύναντο νά λυπήσωσιν ένα
εραστήν, άλλ’ εις άνδρα τοϋ όποιου ή τρυφερότης ήτο
εξυψωμένη, άληθή προσέφερον παρηγοριάν.
Τό ν’ άπαντήση τις άγαθήν γυναίκα είναι σπάνιον
ενώ προσηνή ερωμένην, ευκόλως άπαντα.
Ουτω έσκ-φθη ό 'Ρινάλδος, καί καταπεισθεΐς οτι ή
τιμή έπέβαλλεν εις άμφοτέρους τήν θυσίαν τοϋ πάθους
των, έπανέλαδε:
— Καλή ’Ελισάβετ, θέλεις είσακουσθή καί θέλεις
ευρει έν έμοί φίλον οίος ήμην πρός σέ πριν ή ή ηλικία
γεννήση τόν έρωτα έν τή καρδία μου· τότε μ’ ώνδμαζες
άδελφόν καί ήμην ευχαριστημένος καί δέν έζήτουν
περισσότερον. Σήμερον θέλω πράξει τό αυτό άν συγκατανεύσης νά μ’ άποδώσης τό γλυκύ τοϋτο δνομα I
Κάμνων δέ τής ύπακοής καί τοϋ σεδασμοϋ τήν δια
μαρτύρησή ταύτην, έκλινε τό γόνυ, καί ή Ελισάβετ
συγκινηθεΐσα, ήσθάνθη δτι έκλαιε. Διά νά κρύψη δέ
τά δάκρυα της, έστήριξε τήν κεφαλήν της έπί τής κό
μης τοϋ 'Ρινάλδου, καί τά χείλη της ήψαντο άκροθιγώς τοϋ κεκλυμμένου μετώπου τοϋ νεανίου. Έμεινεν
έν τοσούτω έν τή ταπεινή στάσει του. Ό ασπασμός
ουτος, άσπασμός άδελφοϋ, ουδόλως διήγειρε τοϋ έρα
στοϋ τάς έπιθυμίας· εΐτα άπήλθεν ευτυχής έν τή δυ
στυχία του.
Ό κύριος Φραγκίσκος μετ’ ού πολύ, έπήλθεν εις τό
εύκτήριον.
— Ένόμισα οτι ήκουσα δμιλίας ένταϋθα, είπεν εις
τήν γυναικά του μέ αυστηρόν τόνον.
— Ήμην μόνη, άπήντησεν ή ’Ελισάβετ μή τολμήσασα ούτε νά ψευσθή ούτε νά δμολογήση τήν άλήθειαν.
’Αλλ’ δ κύριος Φραγκίσκος ήξευρε τί έσήμαινεν ή
άρνησις αΰτη· είχεν ιδεΐ διά τών ΰέλων τόν 'Ρινάλδον
εις τούς πόδας τής συζύγου του, καί μή άκούσας τί
εκείνος τή έλεγεν, ένόμισεν οτι έπροδόθη.
Μή δυνάμενος νά έκδικηθή άμέσως, προετίμησεν
έν τοσούτω νά άρκεσθή εις τήν άπάντησιν τής ’Ελισά
βετ, καί κατά τήν συνήθειάν του, άπεσύρθη έναγκαλισθε'ς αυτήν. Τάς ακολούθους ημέρας έφάνη τόσον
ατάραχος ώς συνήθως ήτο- Κατόπιν δέ πρωίαν τινα
εΐσήλθεν εις τόν θάλαμον τής νέας γυναικός, άκολουθούμενος ύφ’ ενός ύπηρέτου βαστάζοντος πολύτιμον
φόρεμα.
— ’Ιδού διά νά στολισθής, τή είπε- σήμερον θά
έχωμεν εορτήν, καί προσεκάλεσα τούς αδελφούς σου
καί τόν Ρινάλδον, έπανελθόντα έκ Τύνιδος.
Άκούσασα τού έραστοϋ της τό όνομα, ή άθλια ’Ελι
σάβετ ήσθάνθη ώσεί φρίκην όρμέμφυτον, αλλά δέν
έτόλμησε νά φανερώση αυτήν, καί κατά τήν άρμοδίαν
ώραν, ώραία καί τρέμουσα, ήτο έτοιμη νά δεχθή τούς
προσκεκλημένους.
Ό κύριος Φραγκίσκος έν τή τραπέζη προσήνεγκε
θέσιν εις τόν 'Ρινάλδον παρ’ αύτή, καί έφαίνετο πρός
αυτόν πλήρης φιλοφροσύνης- άλλ’ οι δύο έρωμένοι δέν
έτόλμων νά ώφεληθώσιν έκ τής γειτνιάσεως ταύτης·
έβλεπον έφ’ εαυτών άδιαλειπτως τούς φοβερούς τοϋ
Φραγκίσκου οφθαλμούς.
Τό δειπνον ήν λαμπρόν ώς πρέπει εις κύριον δεχό

μενου έπί τούτω άλλους. Έν τούτοις, μέ ταπεινοφρο
σύνης τόνον, δτε έσήκωναν τά περισσεύματα, δ οικο
δεσπότης ήρξατο λίγων.
— ΣυγγνώμηνI αύθένται διά τά εύτελή φαγητά
τά όποια σας παρέθεσα· τό έπίδειπνον θέλε: σας άποζημιώσει, καί έλπίζω, οτι θέλει εΐσθαι άξιον ύμών.
Επειτα μεγαλοφώνως άνέκραξε :
— Τά δπωρικά!
Παρευθύς, ολαι αί θύραι τής αιθούσης ήνοίχθησαν καί
άνεφάνησαν έπί τοϋ κατωφλοίου ύπηρέτα: ώπλισμένο:
μέ βάβδους.
— Εις τό έργον! άνέκραξεν ό κύρ Φραγκίσκος·
καί οί χωρικοί έκεΐνοι ώρμησαν κατά τών εύγενών
συμποτών, οίτινες έν τή έκτάσει των, ούδέ καν έσκεφθησαν νά ύπερασπίσωσιν εαυτούς καί κατέπεσον έπί
τοϋ έδάφους καταβληθέντες ΰπό τών άθλιων άνταγωνιστών των. Ή δέ ’Ελισάβετ εις τήν θέαν τών ύπηρετών, ύποπτεύθη έπιβουλήν, καί έν τή φρίκη της έλειποθύμησε. Ό προσωρινός ουτος θάνατος υπήρξε δι’αυ
τήν εϋτύχημα, καθότι δέν είδε φονευομένους τούς φιλτάτους άύελφούς της καί τόν 'Ρινάλδον ονπερ ήγάπα
πλειότερον ή τόν κόσμον όλόκληρον. Ότε δέ συνήλθεν εις έαυτήν, εΰρέθη εις τόν θάλαμόν της, περικυ
κλωμένη δπό τών θεραπαινίδων της. Αί μέν τούτων
ήτοίμαζον έν λουτρόν, αί δέ ήπλωναν έπί τών έπίπλων
τά πολυτελή ίμάτια τά όποια έφερε τήν ήμέραν τών
γάμων της.
— Τί σημαίνουν αί προετοιμασίαι αύται ; ήρώτησε*
άλλά στεναγμοί μόνον τή άπεκρίθησαν.
Τότε έφάνη ό άνήρ αύτής.
— Άκολούθει μοι τή είπεν.
Εκείνη ήκολούθησε μετά βίας, καί έφθασαν έντός
λαμπρώς φωταγωγημένου θαλάμου. Εις τό βάθος, έπί
μιας όδοϋ, ίστατο μεγαλοπρεπής κλίνη ής αί αύλαΐαι
ήσαν κεκλεισμέναι. 'Ο κύρ Φραγκίσκος ώδήγησε τήν
γυναϊκά του πλησίον αυτής· έπειτα άνασύρας βιαίως
τά παραπετάσματα, άνέκραξε :

— Ίδέ !
Ή δυστυχής έμεινε μέ τούς όφθαλμούς ακινήτους,
τό στόμα κεχηνός, χωρίς νά έκδάλη κραυγήν : είχεν
αναγνωρίσει έπί τής πολυτίμου κλίνοκαλύπτρας, τό
αίματόφυρτον τοϋ 'Ρινάλδου πτώμα.
— Ναι, είπεν ό κύρ Φραγκίσκος, είν’ έκεΐνος, είναι
ό έραστής σου. ’Ιδού πώς διεκδικήθην κατά σου καί
κατ’ έκείνου. Άλλ’ ούδείς θέλει σας διεκδικήσε: άμ
φοτέρους, επειδή έκεΐνος μέν ήτο μόνος εις τόν κό
σμον, σύ δέ δέν έχεις αδελφούς πλέον διά νά μέ έξυδρίσωσι τήν διαγωγήν μου. Άλλως τε, διά σέ, ήθελεν
εΐσθαι γλυκεία ή έκδίκησίς μου. Παραιτούμαι πάντων
τών έπί σέ δικαιωμάτων μου, σέ κάμνω νύμφην αύτοϋ,
ιδού ή νυμφική σου κλίνη, καί θέλετε ένωθεΐ πρός
άλλήλους μέχρι θανάτου.

Έπί μίαν στιγμήν άκόμη ή άθλια γυνή έμεινεν άκίνητος ώς ό θάνατος· έπειτα τής ισχύος τής ύβρεως
άποδοσάσης αύτή τήν αισθησιν. είπε :
— Ούτ’ ό 'Ρινάρδος, ούτ’ έγώ σέ προσεβάλομεν,
κύριε, καί άν ύπάρχη δικαιοσύνη έν τώ ούρανώ θέ
λε: μας έκδικήσει I
Ο σταθερός τής Ελισάβετ τόνος έκλόνισε τοϋ κύρ
Φραγκίσκου τήν άπόφασιν.
— ’Αν ήσαν άθώοι I έλεγε καθ’ εαυτόν άλλά δεν
τούς είδον; . . ,
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Καί εις τήν άνάμνησιν ταύτην, τόν επανήλθεν ό θησεν, έν δνόματι τοϋ Θεοΰ καί τής Παρθένου, σέ
προσκαλώ, 2ταν τά παιδία ταϋτα άνδρωθώσιν, νά τβΐς
θυμός του.
— Έκδύσατε τήν νύμφην, είπε, καί νά τεθή πλη είπής τό έπώδυνον τέλος μου.
— Μάλιστα; κυρία μου, μάλιστα, θέλω σάς ύπασίον τοϋ νυμφίου της.
Έν τοσούτω αί θεράπαιναι, ΐδοϋσαι εις τούς όφθαλμούς κούσει, είπεν ή τροφός.
— Ουτω βούλομαι 1 έπανέλαβεν ή Ελισάβετ μέ
τοϋ κυρίου των τά ίχνη ταϋτα τής εύσπλαγχνίας, έτόνον σοβαρόν* καί πρό πάντων είπέ το εις τόν ύς·ενηγκαλίσθησαν τά γόνατά του, λέγουσαιρότοκόν μου, τό άθλιον μικρόν τό όποιον τείνει πρός
— Εύσπλαγχνίαν, εύθέντα ! εύσπλαγχνίαν !
— Δέν υπάρχει εύσπλαγχνία δι’ έκείνην ήτις δέν με τάς χεΐρας, Άχ! σ’ έξορκίζω, τά τέκνα μου νά
έσεβάσθη τήν τιμήν μου ! — Αί I τέκνα μου I έξηκο- μάθωσι πόσον τά ήγάπων !
Τότε, έν τή έννοια ταύτη τοϋ έρωτος, τά δάκρυα
λούθεσεν ένώσας τήν ειρωνείαν εις τήν σκληρότητα,
— έπειδή τοσοϋτον άγαπατε τήν κυρίαν σας, άντι νά της έπανήρχισαν ρέοντα άφθόνως* έπειτα, άγωνισθεΐλυπήσθε δέν χαίρεσθε ; Δέν είναι κομψότατος ό νυμ σα, μέ άπειλητικήν φωνήν έκραξε·
φίος δστις τήν περιμ.ενει έπί τής κλίνης ταύτης ;
— Μαθόντα τήν τρυφερότητα μου, θέλουν μάθει τά
— Οίκτον! οίκτον I έπάνέλαβον αί θεράπεναι.
τέκνα μου τήν τοϋ πατρός αύτών προδοσίαν, καί θέ
—· Όχι ! διόλου οίκτον, καί νά σπεύσετε.
λουν μ’ έκδικηθή I
Ήναγκάσθησαν λοιπόν αί γυναίκες έκεϊνα; νά ύπαΆποκαμοϋσα δέ έπανέπεσεν έπί τής κλίνης της,
κούσωσιν. ’Απογύμνωσαν τήν Ελισάβετ άπό τοϋ πλου καί ή τροφός νομίσασα αύτήν τεθνηκυίαν, έφυγε φέσίου καλωπισμοϋ της, καί εφερον αύτήν έπί τής κλί ρουσα μεθ’ έαυτής τά παιδία. Έν τούτοις τής άπενης· έπειτα τά κηρία έσβέσθησαν, καί οί δύο έρω- λευθερώσεως ή ώρα δέν είχεν είσέτι σημάνει διά
μένοι, ό μέν νεκρός, ή δέ ζώσα, έμειναν μόνοι.
τήν δύστηνον ένεψυχώθη, άνεκάθησε, έκύτταξε τούς
Τήν νύκτα έκείνην, τήν άκόλουθον ήμέραν καί τάς ήλλοιωθεντας τοϋ 'Ρινάλδου χαρακτήρας. Άνεσκίρτητρεις έπιούσας άκόμη, ή ’Ελισάβετ ουδόλως άφησε τό σεν ΰπό τής φρίκης* άλλά, κατανικήσασα τήν ένστι
πλευρόν τοϋ 'Ρινάλδου, καί ούδεμίαν έλαβε τροφήν. κτον έκείνην άποστροφήν, έλαβε τήν κυανόχρουν και
Μία τοιαύτη θλίψις, ό τοιοϋτος πόνος, ή όσμή έκείνητοΰ έκτεταμένην τοϋ πτώματος χεϊρα, τήν έσφιγξεν ολην
πτώματος, έμελλον έντοσούτω νά φονεύσωσι άδύνατον ψυχράν έντός τών ίδικών της, τάς όποιας δ πυρε
γυναίκα· άλλ’ ή γυνή αυτή ένισχύετο υπό τής άρετής τός καθίστα φλογώδεις, τήν έφερεν έπειτα εις τά
της, καί ό Θεός έθαυματούργησεν υπέρ αύτής, όπως χείλη της, τήν ήσπάσθη έπανειλημμένως, καί μέ
ή άθωότης της κατασταθή πάγκοινος έν δλω τώ φωνήν έκλείπουσαν, έψιθύρισε τήν εξής προσευχήν:
α Άγιε μάρτυς, είπε, ίκέτευσονδι’έμέ τήν ώραν ταύ
κόσμιρ.
Τό πρωί τής τετάρτης ημέρας, ή ’Ελισάβετ αισθαν- την καθ’ ήν μέλλει ή ζωή νά μ’ έγκαταλείψη· δπως
θεΐσα οτι δ θάνατος έμελλε τέλος πάντων νά δώση άποθάνω άξια νά συμπορευθώ μετά σοϋ εις τόν παρά
πέρας εις τήν τιμωρίαν της, έζήτησε τά τέκνα της. δεισον . .. ΊησοΟ μου, σώτερ, γενοϋ μοι ίλεως.»
Μετά τό συμβάν, δέν είχε χύσει έν δάκρυ· άλλ’ όταν
Βαθύς στεναγμός άνεξήλθεν άπό τοϋ στήθους της,
ταϋτα είσήλθον εις τόν θάλαμον, διελύθη εις θρήνους καί μετ’ αύτοϋ ή ψυχή τής θανούσης άνέπτη εις τόν
καί κλαυθμούς. Τής μητρός αί λύπαι έκαμνον ο,τι ούρανόν. Λαμπρά κηδεία έγένετο εις τήν ’Ελισάβετ.
δέν έδύνατο ή άπελπησία τής έρωμένης νά κάμη. Εν Ό δήμιός της έτόλμησεν δ ίδιος νά διευθύνη τήν έπιτούτοις, βλέπουσα τούς μικρούς έκείνους άγγέλους κήδειον πομπήν· έβάδιζε συνοδευόμενος ύπό τής οικο
τόσον άνθηρούς, τόσον μειδιώντας, έλησμόνησε μίαν γένειας του. Τεθνηκυία ή’Ελισάβετ έγεινε πάλιν σύ
στιγμήν τήν θέσιν της, καί μέ τήν διακεχυμένην έ ζυγός του, μία Όρσίνη· ήτο αξία τών τιμών, άς έπικείνην τών μητέρων τρυφερότητα μεθ’ ής έναγκαλι- τρέπουσι τά πλούτη καί δ βαθμός.
ζονται τά τέκνα των, θλίβουσα αυτά έπί τοϋ στήθους
'Η πένθιμος συνοδία έβάδιζεν έξωπλισμένη. Ή προτης, έλεγε :
φύλαξις αΰτη ήτο έν τούτοις ύπερβολική. Εις τοϋ
__ Φίλτατα τέκνα, πόσον είσθε ώραΐα ! πόσον εισθε
εγκλήματος του τό πείσμα, ολοι οί τής Φλωρεντίας
αγαπητά! Έπειτα τ’ άπεμάκρυνεν άπ’ αύτής, καί εύγενεϊς δέν ήθελον τολμήσει νά έπιβοΰλευθώσι τήν
ένετρύφα τήν ευδαιμονίαν τοϋ νά τά θεωρή. Άλλ’ έλευθερίαν τόσον ισχυρού εύγενοϋς οίος ήτο δ κύριος
ή χαρά αυτή, ή τελευταία τής ζωής της, έλαβε πέ Φραγκίσκος. Ή Φλωρεντία, κατ’ έκεϊνον τόν καιρόν
ρας διά όμματιδς έπί τοϋ πτώματος τοϋ 'Ρινάλδου.
ήτο ήσυχος, καί έγνώριζε μέ θυσίαν της οτι ή άντιβαί— Έγώ έπίσης δφείλω ν’ άποθάνω, είπε- σύγγνωθί νουσα εις τήν πολιτικήν περίπτωσις αυτή έξήρκει νά
μοι, φίλτατε έραστά, άν μίαν στιγμήν άνευ σοϋ, μέ διεγείρη τά μόλις καταπραϋνθέντα τών Γουέλφων καί
ταϋτα τά τέκνα, ήδυνήθην νά μετάσχω ηδονής έν τή Γιβελίνων πάθη, καί ουτω προέκρινε νά άφήση τόν
ένοχον άτιμώρητον ή νά έπαναφέρη έπί τών τειχών
ζωή.
Έπειτα έμεινε σκεπτομένη καθ’ έαυτήν, φανείσα της τόν έμφύλιβν πόλεμον.
νά έλησμόνησεν δτι ήσαν έκεΐ τά δύο της τέκνα.
Πολλά έτη παρήλθον, καθ’ ά δ κύριος Φραγκίσκος
Έξαίφνης, βαθύν άφεΐσα στεναγμόν, συνήλθεν εις έμεινε μεμονωμένος διά τής χηρείας καί κεκλεισμένος
έαυτήν έκαμε τόν σταυρόν της, καί έπί τών δύο εις τόν έν τή Κοιλάδι τοϋ Άρνου πϋργόν του. Είχε τά
παιδιών τά όποια ή τροφός έκράτει πάντοτε παρά τήν τέκνα του %λησίον του, άλλά δέν κατεγίνετο δι αυτα,
κλίνην της, έτεινεν έπ’ αύτά τάς δύο κάτισχνους χεΐ- καί τοϋ νεωτέρου τό πρόσωπον, δπερ ώμοίαζε τό τής
μητρός του, έφαίνετο προξενούν εις αύτόν δεινόν συναί
ράς της καί τά ηύλόγησε.
— Δύναμαι, νά τό κάμω είπε μέ φωνήν μεγάληνκαί σθημα. Οί δύο οδτοι νεανιαι ηβξησαν ηαί έγειναν εύ
σταθεράν ήμην πιστή σύζυγος, καί ό κύριος Φραγκίσκος ρωστοι, πλήρεις δξυνοίας καί γενναίων αισθημάτων.
είναι σύζυγος άδικος καί σκληρός. Τροφέ, έξηκολού- Εις τό εικοστόν έτήσιον τής μετρός αύτών μνημόσυνον,
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ή τροφές άπεφάσισε τέλος νά έκπληρώση τήν όποιαν
είχε δώσει ύπόσχεσιν τή θανούση.
Οί δύο άδελφοί ήκουσαν τήν διήγησιν μετ’έκπλήςεως τήν όποιαν ευκόλως εννοεί έκαστος· έπειτα, άφοΰ
ή τροφές έπαυσε νά όμιλή, έξήλθον τοϋ δωματίου της,
έπορεύθησαν εις τέ δάσος, και έπί πολύν χρόνον έόάδιζον ό είς πλησίον το# άλλου χωρίς νά προφέρωσι
λέξιν.
Τέλος δ νεότερος, διέκοψε τήν άλλόκοτον ταύτην
σιωπήν.
— ’Αδελφέ, ειπεν, ή μήτηρ μας έλάλησε καθ’ ήν
στιγμήν άπέΟνησζε. Τών άποβιωσάντων αί θελήσεις
είναι διαταγαί ίεραί.
— Άλλ’ οί λόγοι της κατεδίκασαν τον πατέρα μας I
— Λοιπόν άς τήν έκδικήσωμεν.
— Αδελφέ μου, σκέφθητι τις είναι δ ένοχος 1
— Έσκέφθην, κα! θέλω έκπληρώσει τέ καθήκόν
μου χωρίς τύψιν συνειδότος.
— Κατά τοϋ πατρος ήμών;
— Ναι, ναι'· καθότι έγένετο δολοφόνος τής μητρός
μας, έκεινης ήτις μας έπλασε μέ τέ αίμά της, καί
μας έβάστασεν είς τήν κοιλίαν της. Θάνατον εις τέν
δήμιόν της I
— θάνατον είς τέν πατέρα μας ! έπανέλαδεν ό πρε·
σόύτερος, έξαφθείς άπέ τήν θεΐαν τοϋ άδελφοϋ του δργήν. καί οί δύο νεανία! διευθύνθησαν πρές τέν κύριον
Φρογκϊσκον.
— Συ έφόνευσες τήν μητέρα μας, τω είπον, έρχόμεθα νά σέ τιμωρήσωμεν. !
Τότε ό ουρανός, 8πως έμποδίση τήν πατροκτονίαν,
παρενέδη είς τήν έκδίκησιν τής αθώας· ή παραφροσύνη
προσέβαλε τέν άλλοτε ύπέ τοϋ φθόνου καταντήσαντα
άναίσθητον- διά τής χειρές τοϋ Θεοϋ άπωθούμενος, δ
κύριος Φραγκίσκος ώρμησεν έξω τής οικίας, έφυγεν
είς τά δάση, δπου έζησε τέ υπόλοιπον τής ζωής αυ
τού, μετά τών άγριων θηρίων συναυλ'.ζόμενος, κατά
τε τήν σκληρότητα καί θηριωδίαν.
(Έκ τοϋ Γαλλικού).

I. Σ, Γ.

« ΜΦΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ένεκα τής μονώσεως και ερημιάς της, ή κώμη
αύτη δέν φοιταται ύπό πολλών περιηγητών, και μό
νον ποιητικαί τινες καί ρεμβώδεις καρδίαι, ώς ήν ή
τοΰ Φερνάνδου ευρίσκουν θέλγητρα είς τήν σκιεράν αύ
τής μοναξιάν.
Τό μονήρες καί τερπνόν τοΰ μέρους εύηρέστησε
μεγάλως τόν Φερνάνδον, οστις πολλάκις όνειρευθείς
τόν εύφρόσυνον καί ατάραχο? έκεΐνον βίον τής έξοχης,
υπό τήν σκιάν πυκνόφυλλων δένδρων, καί εις τήν
όχθην ποταμίου, άπαύστως μυνιρίζοντος άρμονικώς
καί ζέοντος διά πεδίου χλοερού κα! άνθοφοροΰντος,
άπεφάσισε νά μένη αύτοΰ, όσον περισσότερον καιρόν
ήδύνατο. Τήν δ’ επιούσαν άμέσως έξήλθε τοΰ ξενο

δοχείου, ένθα χατέλυσε, διά νά μεταβή εις τόν πρωινόν
περίπατόν του. Ένώ δέ κατήρχετο τήν κλίμακα,
άπήντησεν αίφνης νέαν τινα κόρην, λευκήν χαί χαρίεσσαν, ώς τόν κύκνον, ώραιαν δέ ώς άγγελον.
’Ητον ενδεδυμένη με απλότητα,

τά μέλη αύτής

δεικνυοντα ιδανικήν τελειότητα έχάλυπτεν έσθής πλα
τεία έκ μουσελίνης, έπί τοΰ όλμου της έκυμαίνοντο

xatviai τινές κυανόχροοι, κόμη μακρά καί ξανθή
έπιπτε βοστρυχίζουσα έπί τών θελκτικών ώμων της
καί στέφανος έξ άνθέων κυάνου (bluets) έστόλιζε
τό παοθενικόν μέτωπόν της, άγνότερον καί τρυφερό
τερο? τοϋ άνθους τής καμελίας. Είχε δέ ή καλλονή
τής νέας ταύτης κόρης χαρακτήρα τινα άορίστου βλέ
ψεως, οστις έξέπληττεν άμα καί κατένυγβ τόν δρώντα.
Καί τωόντι είς τόν Φερνάνδον έφάνη αύτη ώς οπτα
σία τις ούρανόθεν κατελθοΰσα και τήν ψυχήν αύτοΰ
καί τήν ορασιν άναρπάσασα.

Άμα είδε τόν νέον, ή παρθένος έσταμάτησε, έστα
μάτησε δέ συγχρόνως καί ό Φερνάνδος.
Τά μεγάλα καί γλαυκά ομματα τής περικαλλούς
νέας, διαυγή ώς τό κυανοΰν τοΰ ούρανοΰ , προσηλώθησαν έπ’ αύτοΰ μέ βλέμμα άπορίας άμα καί
περιέργειας, ώστε ό νεανίας άμηχανών ένώπιον
τής σιωπηλής ταύτης, ούτως είπεϊν, άνακρίσεως, άπέβαλε πάσαν πνεύματος παρουσίαν καί έμενε πρό
τής νέας άκίνητος και σιωπηλός.
Συνελθών, ήθέλησε νά προχωρήση μικρόν, άλλ’ ή
κόρη άφήκε κραυγήν, καί πάραυτα έγένετο άφαντος.
Ό Φερνάνδος έτρεξε κατόπιν, άλλά δέν ήδυνήθη

ΑΑΗΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ.
(Μετάφρ. ύπέ Κ. Π).
Κατά τό έτος 1842, φίλος μου τις, τόν όποιον
άς όνομάσωμεν Φερνάνδον, έπειδή τό αληθές αύτοΰ
όνομα πρέπει νά μένη άγνωστον, περιέτρεχε τάς
κόμας καί τάς πεδιάδας τοΰ Βελγίου. Έλθών δέ είς
τι χωρίον πλησίον τής Λιέγης, τοσοΰτον υπό τής
τοποθεσίας αύτοΰ έθέλχθη, ώστε έμεινεν αύτοΰ.
Τό χωρίον τοΰτο καλουμενον Θςομι) βρνσις, ώς
έκ τίνος πηγής θερμών ύδάτων ύπαρχούσης έν αύτώ,
κείται είς τάς όχθας ποταμίου, έντός στενής τίνος
καί συνδρε'νδρου κοιλάδας.

νά εικάση πρός ποιον μέρος έφυγεν ή ωραία έκείνη
δπτασία.
Ή άνάμνησις δέ αύτής δέν έπαυσε σονοδεόουσα
τόν Φερνάνδον εις τόν εωθινόν περίπατόν του, οτε δέ
έπέστρεψεν, εΐδεν όπισθεν τών κιγκλίδων παραθύρου
τίνος τής πρώτης οροφής, τήν ξανθήν κεφαλήν τής
άγνωστου, καί τά ώραια ομματα αύτής, καί πάλιν,
προσηλωμένα επ’ αύτοΰ μετά περιεργείας.
Εύκόλως εννοεί έκαστος όποιαν έντύπωσιν έπροξένησε τό συμβάν τοΰτο έπί τής εύαλώτου φαντα
σίας τοΰ Φερνάνδου, οστις άπο τής στιγμής ταύτης
άλλο τι δέν έσκέπτετο, εϊμή τήν έπιφανεΐσαν αύτώ

νέαν.
Τρεις ήμέρας κατά συνέχειαν, ουτος πάσαν κα
τέβαλε προσπάθειαν νά έπανίδη τήν σκιάν καν τής

κόρης, άλλ’ έπί ματαίω-

Ή κόρη δέν έφάνη πλέον.

Άν δεν εφοβεΐτο νά δείξη άγοραΐαν περιέργειαν,
ήθιλεν έρωτήσει περί τής νέας τήν ξενοδόχου του,
άλλά περιέμενε μάλλον πρόσφορόν τινα ευκαιρίαν, καί

τη παρουσιάσθη.
Γενομένου λόγου περί άλλης τίνος γυναικός , ό
νέος διενοήθη αίφνης νά συγκρι'νη αυτήν μέ τήν
άγνωστον , καί κύψας είς τό ους τής ξενοδόχου
του είπε, πλήν μέ φωνήν σιγαλήν καί δειλήν: «'Ωραία
ώς ή κόρη, ήτις κατοικεί αύτο# επάνω. »
'Η ξενοδόχος, γυνή καλή καί φιλόφρων πρός τους
ξένους της, άντί πάσης άπαντήσεως περιωρίοθη νά
ύψωση τά όμαατα πρός τόν ούρανόν καί νά στενάξη.

Ή σιωπηλή αυτή άπάντησις ήδύνατο νά έξηγηθή
πολυειδώς, ώστε ό Φερνάνδος δέν έτόλμα ούδεμίαν
νά έπιφέρη έξήγησιν, καί άφέθη έτι μάλλον είς τό
πέλαγος τών άμφιβολιών. Άλλ’ ή ανησυχία ύπερίσχυσε τής υπομονής του καί άποτέινόμενος πρός
τήν καλήν ξενοδόχο?,
— Τής συνέβη κάνέν δυστύχημα; ήρώτησεν, είναι
ασθενής;
5— Ασθενής!

άπήντησεν ή ξενοδόχος, ναι μά

λιστα, πάσχει άπό άσθένειαν, ήτις σπανίως ιατρεύε
ται.... 'Ο Φερνάνδος δέν έτόλμησε νά έρωτήση
περιπλέον. Εφοβεΐτο μή είπη περισσότερα τοΰ δέον
τος, ή μή μάθη δεινότερο? τι, πλήν ή ξενοδόχος ήργισεν άπαξ καί δέν είχε χρείαν νέων ερωτήσεων.

— Ή δυστυχής κόρη ! έξηκολούθησε λέγουσα, ή
παραφροσύνη της είναι τόσον ήσυχος καί γαλήνια,
ώστε θλίβεται τις νά τήν βλέπη.
— Ή παραφροσύνη της! έχ.ραύγασεν ό Φερνάν
δος, είναι λοιπόν παράφρων;

γάπη, άλλ’ οτε ή ώρα τής εςεγέρσεως έπήλθεν, ό έρως'
ούτος ήν ήδη τοσοΰτον ισχυρός, ώστε νά διασπασθή
δέν ήτον δυνατόν άνευ τίνος καταστροφής.

« Μια εσπέρα, οί δυο νέοι εύρίσκοντο είς τινα συνα
ναστροφήν. Το μέτωπον τής Άννης θλίψεως έσκίαζε
πέπλος, ό δέ Γάλλος, καί αύτός σφοδράν αισθανό
μενος ένδόμυχον ταραχήν, παρετήρει αυτήν μακρόθεν.

’Εντούτοις εύρέ τινα ευκαιρίαν νά πλησιάση πρός
αυτήν, καί
— Είναι αληθές, κυρία, ήρώτησε χαμηλή καί συ
νεσταλμένη έκ τής λύπης φωνή, οτι ύπανδρεύεσθε!
'Η κόρη εταράχθη, κα! ϊτε έ^ιψε τό βλέμμα της

έπί τοΰ έραστοΰ, έν δάκρυ διέλαμψεν έπί τών
βλεφάρων της. Τοΰτο ίδών ό νέος, δέν ήδυνήθη νά
κράτηση εαυτόν καί άρπάξας μετά σφοδρότητος τήν
χεΐρα τής Άννης·
— Πώς λοιπόν, άνέκραξεν, σέ ύπανδρεόουν έναν-

τίον τής θελήσεώς σου ;
— Ό Θεός τό γινώσκει! ειπεν ή νέα.
— Άλλ’ ό άνήρ μετά του δποίου θέλουν νά σέ
ύπανδρεύσουν εχει τιμήν βεβαίως, καί άμα πληροφορηθή ....
— Μακρύνσου, άντέκοψεν ή Άννα, μάς παρατη

ρούν ....
Καί ό νέος έγινεν άφαντος άμέσως έντός τοΰ πλή
θους. Είκοσάκις κατά τήν διάρκειαν τής έσπέρας,
έπροσπάθησεν άκολούθως νά έπαναλάβη τήν διακοπεϊσαν συνδιάλεξιν, άλλ’ είς μάτην. Διηνεκώς παρευρίσκετο πλησίον τής νέας μεγαλόσωμός τις “Αγγλος,
έχων τό βλέμμα μέν ήσυχον καί ψυχρόν, τό δέ ύφος
διακεκριμένο?, άλλ’ υπερήφανο? χα! υπεροπτικόν.
Ό Γάλλος έμάντευσεν οτι αύτός ήν ό αντίζη

λός του.
Καί τωόντι, τήν άκόλουθον πρωίαν, ό βαρονέτος
ήλθε νά έπισκεφθή τόν υπογραμματέα τής πρεσβείας
γνωρίζουσιν ένταύθα.
καί άντί ν’ άκούση τάς όποιας ήτοιμάζετο ό νέος
• Ή κόρη αύτη είναι Άγγλίς καί ονομάζεται Άννα, νά τω άπευθύνη παρατηρήσεις ύπαγορευομενας ύπό
ανήκει δέεις έπίσημον οικογένειαν. Είς τούς άμφιθα- καρδίας έρώσης καί τετρωμένης, αύτός άπήτησε μέ
λάμους τοΰ Λονδίνου συνήντησε νέον τινα, Γάλλον τρόπον ολως άπάτομον καί έπιταχτικόν παραλόγους
τό γένος, ον ήγάπησε περιπαθώς, καί παρά τοΰ απαιτήσεις. Έζήτησεν ώστε ό νέος ν’ άναχωρήση
όποιου άντηγαπήθη. Άλλ’ ό νέος μή εχων περιου πάραυτα έκ Λονδίνου. Ό Γάλλος είς τήν αυθάδειαν
σίαν τινα, ώστε νά, έλπίση νά άπολαυση τήν χεΐρα ταύτην τοΰ βαρονέτου άπήντησε διά τίνος έγγυκτικής
τοσοΰτεν πλούσιας κληρονόμου, έσκέφθη ώς καθήκόν ειρωνείας, ήτις έπί τέλους έπροκάλεσε μεταξύ αύτου άπαραίτητβν νά κρύψη εις τά ένδόμυχα τής καρ τών μονομαχίαν} καθ’ ήν δ νεανίας χτυπηθείς είς
διάς του τόν όλέθριον έκεΐνον έρωτα, εάν δέν ήδύ τό στήθος ύπό τής σφαίρας τοΰ άντιπάλου του έπεσε
νατο νά τόν εξάλειψη τελείως δι’αδιάσειστου θελή· νεκρός....
σεως. Πλήν αί περιστάσεις έγένοντο ισχυρότεροι
Ό άκαμπτος βαρωνέτος έγνωστοποίησε τό συμ
— Τό πράγμα δέν είναι μυστικόν και δύναμαι νά
σας διηγηθώ τήν ιστορίαν ταύτην, επειδή όλο: τήν

τών καλών άποφάσεών του.
'Γπογραμματεΰς τής έν Λονδίνω γαλλικής πρε
σβείας, ό νέος, άκουσίως του, παρηκολουθει τήν νέαν
συναντώμενος μετ’αύτής είς τάς συναναστροφάς, είς τάς
επισκέψεις. "Οσον δέ συχνότερο? έβλέποντο, τοσοΰ
τον καί έμάντευον άλλήλων τά αισθήματα καί τοιου
τοτρόπως έξήγησαν δ είς πρός τόν άλλον τήν άμοι ·
βαίαν τών καρδιών των κλίσιν. Απεκοιμήθησαν έπι
τινα καιρόν είς τους χόλους τής άφατου εκείνης ευ
δαιμονίας, τήν οποίαν γεννά ή πτράγει καί αμοιβαία α I

βάν τβΰ^ο είς τήν νέαν άνευ τινός προφυλάξεως, ή δέ
μαθοϋσα αύτό, ήσθένησε τοσοΰτον βαρέως ώστε παρ
ολίγον ν’ άποθάνη· όταν δέ, μετά παρέλευσιν δυο
μηνών, άπηλλάγη τής ληθαργείας έκεινης, είς ήν διέ
μενε βεβυθισμένη μετά τό θλιβερόν άκουσμα, ή δυ στυχής $όρη, είχε παραφρονήσει.
'Ο πατήρ της, θλιβόμενος άπαρηγορήτως διά τό
δυστύχημα τούτο τής πεφιλμένη^ θυγατρός του, μετ ’
ού πολύ έτελευτησεν, ή δέ μήτηρ, ήτις έμεινε τότε μόνη, διά νά προσεχή καί παρηγορή τήν θυγα-
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της ’Αγγλίας

μεταβάσα είς τήν ευρωπαϊκήν ήπειρον.
Ήλπιζεν ή δυστυχής, ότι ή μεταβολή αυτή τό
που καί κλίματος, ή διαρκής αυτή κίνησις ή έκ τής
περιοδείας, ήθελε φέρει βελτίωσίν τινα άν οχι καί
έντελή θεραπείαν, είς τήν κατάστασιν τής παράφρονος. Ματαία έλπίς! Πεοιήλθαν τήν Γαλλίαν κα!
’Ιταλίαν, άλλ’ ή κόρη έμεινεν πάντοτε άναίσθητος
προς τά έξωτερικά άντικείμενα, στυγνή μελαγχο
λία κυριεύει αυτήν διηνεκώς, καί διώκει άκαταπαύστως ή άνάμνησις τοΰ έραστοΰ της.
Ειχεν ήδη έλθη εντεύθεν πρό δύο μηνών, καί τήν
εύρον μετά τήν έπιστροφήν της όπως ήτο κα! πρό
τής άπελεύσεώς της. Φαίνεται μολαταύτα προτιμώσα τό μέρος τούτο παρά παν άλλο, καί διά τούτο
ή μιλέδη προτίθεται νά ένοικιάση τόν μικρόν έκεΐνον
πύργον, τόν δποΐον βλέπετε έκεϊ κάτω, διά νά μένη
έδώ καθ’ όλον τό Θέρος.»
Καί δ δάκτυλος τής ξενοδόχου έδείκνυε οίκημά τι
άπλοΰν μέν έξωτερικώς, άλλά κείμενον εις θέσιν
ΐερπνοτάτην καί περικυκλούμενον ύπό μεγάλων καί
σκειυδών δένδρων.
— Τοΰτο είναι τουλάχιστον τό ευτυχές διά τήν νέαν
ταύτην κόρην, έπανέλαβεν ή ξενοδόχος, ότι ή παρα
φροσύνη αύτής είναι όλως μελαγχολική κα! γαληνιαία κα! δέν προδίδεται εϊμή διά τινων λέξεων
εν μέσω τής ομιλίας της κα! διά τινων παραδόξων
στολισμών εις τήν ένδυμασίαν της. Ουτω λ. χ. τό
οΰρανόχρουν είναι τό προσφιλές αυτής χρώμα’ καθεκάστην προσαρτα είς τήν λευκήν έσθήτά της ται
νίας κυανας, καί ενόσω διαρκούσι τά άνθη τοΰ κυάνου, κατασκευάζει έκ τούτου στέφανον καί περικοσμεΐ τήν κεφαλήν της.
'Οσάκις δμιλεΐ, τοΰτο δέ συμβαίνει σπανίως, λα
λεΐ πάντοτε γαλλιστί, δ δέ ήχος τής φωνής της
είναι τοσοΰτον θλιβερός κα! περιπαθής, ώστε αδύ
νατον νά μή σας συγκίνηση. Αί λέξεις της φαί
νονται ένίοτε ξέναι όλως κα! ασυνάρτητοι, άλλ’ άν
έπ! μικρόν προσέξετε, θέλετε ανακαλύψει, ότι λαλεΐ
ώς νά μή ήτον ό θάνατος αδυσώπητος, ώς τά ονει
ροπολήματα νά εΐχον τάς πραγματοποιήσεις των.
'Η ξενοδόχος έσιώπησεν, δ δέ Φερνάνδος συνέ-

στειλεν εις τά βάθη τής καρδίας του

στεναγμόν.

’Ανναν ίσιαμένην όπισθέν του, καί έχουσαν τήν μέν
κεφαλήν κάτω νεύουσαν, τά δέ ομματα ατενή, τάς δε
χεΐρας έ^ριμμένας καί εσταυρωμένος έμπροσθεν...

’Αντί ωχρού, τό πρόσωπόν της ήτον ήδη ευχρουν.
‘Ο Φερνάνδος ήθέλησε νά έγερθή διά νά τήν χαιρετήση, άλλ’ αύτη τείνασα τήν χεΐρα μέ σχήμα όλως

φιλικόν, έμειδία, καί·
— Avzcc, είπεν, αύτός σέ στέλλει;
1 — Α ϋτός, άπήντησε μηχανικώς ό Φερνάνδος.
— Ώ ! μή ζητείς νά τ’ άρνηθής, έπανέλαβεν ή νεα,

κα! ένίοτε προαίσθημά τι άόριστον τω έλεγεν, ότι
αυτός ήτον ίσως δ αίτιος τούτου.
Έν τή άνησυχία τούτη, δέν έδίστασε νά έρωτή-

σ’ έγνώρισα’ οί χαρακτήρες σου είναι έντετυπωμενοι, έδώ, είς τήν καρδίαν μου.

ση έκ νέου τήν ξενοδόχου του, ήτις ήτο πρόθυμος
πάντοτε νά δίδη τάς ζητουμένας πληροφορίας.
— Ήσθένησεν, είπε, κα! ήσθένησεν ακριβώς καθ’
ήν ημέραν σας διηγήθην τήν ιστορίαν της. Έπαθε
παράδοξον κρίσιν. Ένω είχεν έξέλθη, κατά τήν
συνήθειάν της, ένωρίς, διά νά συλλέξη ή ιδία τά
άνθη, δί ων στολίζεται, έπέστρεψεν όρμητικώς εις
τόν θάλαμον τής μητρός της κραυγάζουσα «Τόν εί
δα ! τόν είδα ! έρχεται!» Καί ταΰτα λέγουσα ήτον
κυριευμένη ύπό ζωηοοτάτης συγκινήσεω;· βεβαίως,
θά ήτο τοΰτο όνείρευμά τι, άνάμνησις τις τών άλ
λων ζωηρότερα ....
— Κα! μετά ταϋτα τί συνέβη; ήρώτησεν δ Φερ
νάνδος τεταραγμένος.
— Έλειποδύμησε- προσκληθείς δ ιατρός διέταξε
νά μένη εις τήν κλίνην έπί τινας ήμέρας. Ύπήκουσε, χωρίς νά μεμψιμοιρήση, όπερ δέν τή συμβαίνει

Καί έθετε τήν χεΐρα έπί τοΰ στήθους της μέ
σχήμα έμπλεον έκφράσεως. ‘Ο Φερνάνδος, έν άκρα
ταραχή καί συγκινήσει, ήγνόει τ! νά υποθέσει, ακούων τούς λόγους τούτους- τολμηρός τις στοχασμός

άνέβη εις τόν νοΰν του.
Τά παράδοξα βλέμματα τής νέας καί ή τής φω
νής της μελωδία, συνεκίνουν τήν καρδίαν τού νεα
νίσκου. πρός στιγμήν επίστευσεν ότι εξετελέσθη έν
βύτή αιφνίδια τις μεταβολή" έπίστευσεν, δ άλαζών,

ότι προώρισται νά γίνη αύτός δ παρήγορος τής τε
θλιμμένης κόρης, καί ότι ή νέα αύτη έμελλε ν α
νάκτηση τάς φρένας της διά νέου έρωτος.
Είς τήν ήληκίαν τού Φερνάνδου κα! ενώπιον νέας
τοιαύτης, ήτις έθετε τήν χεΐρα είς τήν καρδίαν της,
τίς δέν ήθελεν έχει δικαίωμα νά έλπίζη καί νά
όνειροπολή.
— Μ’ άνεγνώρισας, έφώνησε μετά ζέσεως εγει
ρόμενος, μέ γνωρίζεις λοιπόν ;
— Βεβαίως, κα! έπειδή σύ δεν είσαι εκεϊχος,
νά τόν ομοιάζει άλλος τόσον δέν δύναται εϊμή ό

συνεχώς.
‘Η διήγησις αυτή έρδιψε τόν Φερνάνδον εις μεγίστην αμηχανίαν. Άναμφιβόλως, αύτός ήτο άκουσίως του δ αίτιος τής κρίσεως ταύτης, καί αύτόν
εννοεί, ότε ή κόρη είπε: « τόν είδα! » καί όμως
τ! κοινόν ήδυνατο νά ύπάρχη μεταξύ αύτοϋ καί ε
κείνης; Είς τό εξής κρύφιος τη; κα! μυστικός δε
σμός συνέδεε τήν ύπαρξιν τής νέας κόρης μετά τής
ίδικής του. ’Αλλά ποιος ήν δ δεσμός ουτος;

αδελφός του.

’Αφοΰ τήν ημέραν όλην δέν έπαυσε πλάττων δια
φόρους υποθέσεις, πρός τό εσπέρας ύπήγεν, ώς τήν
προτεραίαν, νά καθήση είς τάς δχϋας τού ποταμού.

Ή εσπέρα ήτο γλυκεία, καί δ ούρανός αίθριος.
'Ο ήλιος έχρύστυ διά

Β'.

μίού, παρετήρησεν αίφνης άντικατοπτριζομένην έπ αύ
τών χαρίεσσάν τινα μορφήν. Έστράφη, και είδε τήν

Τίς έξ ήμών, άπαξ κάν τής ζωής του, δέν ήσθάνθη τό θέλκτρον όλον καί τήν μελαγχολίαν τών
τοιούτων ρεμβασμών. Τις δέν ήκουσε γεννωμένην έν
τή καρδια του τήν άνεξήγητον έκείνην ταραχήν,
τήν άόριστον έκείνην ελπίδα, τήν γλυκύθυμον έκείνην
άνησυχίαν τής ψυχής κατά τήν όποιαν έπιθυμούμεν
ένταυτω καί δειλιώμεν, φοβούμεθα καί έλπίζομεν;
Είς τοίαύτην κατάστασιν διέκειτο ήδη ό Φερνάν
δος. ’Ακράτητον ειχεν έπιθυμίαν νά γνωρίση τό αί
τιον δι’ ο ή νέα κόρη δέν έξήρχετο τής οικίας της

τών

τελευταίων ακτινών

του τάς κορυφάς τών λόφων, καί ή μαγεία εσπέ
ρας εαρινής έβύθιζε τήν καρδίαν τοϋ ευαίσθητου είς
'Η διήγησις τής καλής γυναικός βαθέως συνεκι- άφατον έκστασιν.
Έχων άνά χεΐρας τόμον τών ποιήσεων τοΰ Πενησε τόν Φερνάνδον. Τά λυπηρά τής νέας συμβάντα
ένεστάλαξαν τρυφεράν είς τό στήθος του συμπάθειαν τράρχη, όπως δ(έλθη τάς ώρας του άναγινώσκων,
ύπέρ αύτής, καί έτι μάλλον ηΰξησαν τήν έπιθυμίαν δ νέος έκράτει μέν τά βιβλιον άνεωγμένον, άλλά
δέν άνεγίνωσχε, διότι τό βλέμμα του έβύθιζε διαρ
τοΰ νά τήν ΐδή έκ νέου.
Καθεκάστην περιεφέρετο πέριξ τοϋ ξενοδοχείου κώς πρός τά βάθη τού δενδρώνος, ώς θέλων καί
έλπίζων ν’ άπαντήση τήν νέαν, κα! τό εσπέρας έπο- έλπίζων ν’ άνακαλύψη έπιφαινομένην τινα σκιάν τής
ρεύετο παρά τό βυάκιον τής κοιλάδος καί ύπό τά κόρης, ή λευκόν τινα πέπλον, ή ταινίαν τινά ούραύψηλά τήν πεδιάδος δένδρα, παραδιδόμενος εις τούς νόχρουν ύπό άνέμου σαλευομένην.
Κα! τίποτε έξ όλων τούτων δέν είδε’ μόνον δ’
ρεμβασμούς του. Ούδαμοϋ όμως τό ώραϊον φάσμα
του άπήντησε.
I όταν έστρεψε τά ομματα έπ! τά ύδατα τοΰ ποτα-

<

‘Ο Φερνάνδος έθεσε τήν χεΐρα έπί τού μετώπου
του’ οί τελευταίοι λόγοι τοΰ κορασιού διεσκέδασαν
τό ώράΐον αύτοΰ δνειρον. Συνεστάλη πρός στιγμήν,
εΐτα βιάζων έαυτόν Γν’ άναλάβη τήν ησυχίαν.
— Είναι λοιπόν όμοιότης ....
— ’Αξιοπαρατήρητος, ύπέλαβεν ή Άννα, μέ φαινεται ότι βλέπω έκεΐνον, εσέ βλέπουσα. Είμαι εύ
τυχής ότι σέ είδα, διά τούτο κα! έγεινα ώραία.
— ‘Ωραία ώς ’Αγγελος ! είπεν δ νέος μέ άφατον
έκφρασιν θαυμασμού.

— Αύτά μ’ έλεγε κ’ εκείνος, μ’ έλάλει περί ’Αγ
γέλων, ήγάπα νά μέ βλέπη μέ στέφανον έχ κυάνων
περί τήν κεφαλήν κα! μέ ταινίας ούρανοχρόους μετά
τής κόμης μου συμμεμιγμένας .... τό ούρανόχρουν
.... ώραϊον χρώμα, ... δέν είναι αλήθεια; . ..

λέγει ότι τά τοιαύ τα είναι αίρεσις, εκείνος όμως μ’
έλεγεν ότι αί πάσχουσαι καρδίαι ευρίσκουσι παρη
γοριάν προσευχόμενοι είς τήν Παναγίαν... βεβαίως,
διότι δέν τό έκαμα, έφυγε κ’ εκείνος... Άλλ’ έπειτα
έγνώρισα τό σφάλμα μου, καί κάθε πρωί δέομαι

κρυφίως τής Παρθένου όπως έπιστρέψη... Δέν είπα
τίποτε τής μητρός μου διά νά μήν αύξήσω τάς λύπας της· δέν ήξευρει ότι ή καλή Παναγία μέ είσήκουσεν, ύποσχεθεΐσά μοι, ότι θέλω ιδεΐ ταχέως τόν
αγαπητόν μου.
‘Ο Φερνάνδος ήκουε θρησχευτικώς τούς λόγους
τούτους καί ή καρδια του κατεθλίβετο· κα! όμως σπινθήρ φρονήσεως διέλαμπε είς τούς όφθαλμούς τής δυ
στυχούς παρθένου.
— Να!, έπανέλαβε μέ σιγαλήν φωνήν, ήμην γο
νυπετής μίαν ημέραν ενώπιον τής μιχράς ταύτης
εϊχόνος, τήν όποιαν μ’ έδωκεν αύτός ....

Κ’ εξέβαλε τοΰ στήθους της διά νά δείξη πρός τόν
Φερνάνδον μικρόν είχόνιον άργυροΰν τής Θεοτόκου.
— Τής έδεόμην ένθέρμως, έξηκολούθησεν ή Άννα,
τήν παρεκάλουν νά μ’ άποδώση τόν φίλτατόν μου
κα! κατέβρεχα τήν εικόνα ταύτην μέ τά δάκρυά μου.
Αίφνης τήν εΐδα μεγαλύνουσαν, οί δφθαλμοί της ζωο
γονούνται, έκ τοΰ μετώπου αύτής κα! τών χειρών
άναθρόσκουσιν άκτΐνες φωτεραΐ, καλλονή ούρανία
διαχύνεται έπί τοΰ προσώπου της, τά χείλη της ύπανοίγονται, κα! μέ φωνήν αρμονικήν, ώς τόν ήχον
τής κιθάρας, μέ λέγει: «Μετά τρεις μήνας θέλεις
ένωθή μετ’ αύτοΰ.» ’Αγνοώ τί έγινε μετά ταΰτα ή
οπτασία μου, διότι θαμβωθεΐσα, γοητευθεΐσα, έρριψα
τό μέτωπον έπί τών χειρών μου και όταν ήγειρα τήν
κεφαλήν μου, ή Θεοτόκος είχε γένει άφαντος· μ έ
μεινε δέ τό είχόνιον, όπερ άνήρτησα περί τόν τρά
χηλόν μου καί έκτοτε φέρω επάνω μου. Τοΰτο συνέβη
πρό δύω μηνών" λοιπόν μετά ένα μήνα θέλομεν ένωθή.
Θέλω τόν νυμφευθή· ή μήτηρ μου συγκατανεύει. Ώ!
πόσον είμαι εύτυχής!

— Εύτυχής ! είπεν δ Φερνάνδος σείων τήν κεφα
λήν μετά θλίψεώς.
Καί τω όντι, είχε τι σπαροξικάρδιον ή έπιφώνησις
εκείνη τής ευτυχίας είς τό στόμα τής δυστυχούς νέας !
— Θά έ’λθης είς τούς γάμους μου, έπανέλαβε.
Τόν ομοιάζεις τοσοΰτον. Θά είσαι αγαθός όσον εκεί
νος... Θέλω νά μέ δώσης τήν χεΐρά σου διά νά
μέ όδηγήσης είς τόν βωμόν, διότι είς καθολικήν εκ
κλησίαν θέλομεν στεφανωθή, τό όπεσχέθην είς τήν
Παναγίαν. Λοιπόν θά έλθης;
'Ο Φερνάνδος έφοβεΐτο ν’ άποκριθή, δέν ήθελε νά
καταστρί’ψη τήν τελευταίαν ταύτην απάτην. Ένευσε
διά τής κεφαλής καί έθλιψεν είς τάς χεΐράς του τήν

χεΐρα τής νέας.
— Δέχομαι τήν ύπόσχεσίν σου, έπανέλαβεν ή
— Είναι τό χρώμα τοϋ ούρανού καί τών οφθαλ
μών σου, είναι τό χρώμα τό δποΐον αί κόραι άφιε- Άννα. Ιδού τό άνθος όπου ήθελον τοΰ δώσει εάν ήτον
ρόνουσιν είς τήν Άειπάρθενον.
έδό>· έν απουσία του είς σέ αύτό ανήκει.
— Σούτ !... ειπεν ή νέα διαμαρτυρουμένη, θέΉ κόρη άφήρεσεν έν άνθος άπό τήν στολίζουσαν
τουσα έπι τών ροδοχρόων χειλέων της τόν λεπτο τήν ζώνην τη; δέσμην ό Φερνάνδος έπήρε τό ταπει
φυή δάκτυλόν της. .. Άν μέ ήκουεν ή μήτηρ μου... νόν άνθος καί πλησιάζων αύτό είς τά χείλη του,

— 1124 —
— Θέλω φυλάξει, είπε, το πολύτιμον τοϋτο δώ
ρο*, καί μίαν ήμερα*, ά* νυμφευθώ, θέλω τό δώσει
εις τή* μνηστή* μου, ώς εχέγγυον τοΰ πλέον αγνού
και πιστού έρωτος.
Ή νεα*ίς έμειδίασε καί στρεφομένη πρός τό* νέο*
μέ βλέμμα άφάτου μελαγχολίας,
— Έχε υγείαν, είπεν, υπάγω, διότι θά άνησυχή
ή μήτηρ μου. Αύριο* θέλω επανέλθ??.... θέλομε*

ομιλήσει άκόμη περί αύτοϋ... -Χαιρε.
Ό Φερνάνδος άφωνος έμεινε καί έθεώρει αύτήν
απομακρυνόμενη*, είχε δέ γενεΐ άφαντος, κα! αυτός
άκόμη έζήτει τήν λευκή* αύτής μορφή* έ* μέσω τώ*
ανθισμένων χόρτων τής πεδιάδος....

(ακολουθεί).
■ ■
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λεπιού, καί πρός δυσμάς ύπό τής σατραπείας τοϋ
Άκρ.

των κεϊνται έπί τής όχθης ενός των παοατ-, aWWv
τοΰ Βαραδύ, διερχομένου διά τώ·' κήπων. Ει ·. δε

‘Η Δαμασκός έχει τριών περίπου λευγών περί
μετρον. Τά πλίνθινα τείχη της είναι πολλαχοϋ κα
τεστραμμένα· άλλ’ οί δόμοι της, τά πυργώματά
της (μιναρε'δες), αί πολυάριθμοι άγοραί της, έμφαίνουσι πλουσίαν καί πολυάνθρωπου πόλεν.

κατεσκευασμένα έκ ξύλου, καί εττμελώ; πρ ,υ/ τονται άπό τόν ήλιον. Εκεί ύπα·· υσι να ζ. ή5ω;
δρόσον καί νά πιωτιν έν αφθονία κ<τεψυ·υε
,υ
μέν σύκων ή ΚοΡι··θιαχήο σταφ δ ο. Τό Χα jj δύ
ή καφφενεΐον τών τριαντάφυλλο-- εί.αι ό'ομνσ.· .
καθ’ δλην τήν ’Ανα-ολή..

Εις δέ τά πέριξ αύτής δάση, δενδροφυτεΐαι καί
παράδεισοι ζωογονούσι τάς πεδιάδάς της- έλαιοδένδρων φυτεία!, αίγειροι ύψιτενεΐς, μακραί όρχατοί ύπό βαθύσκιων καί ύψηκαρήνων κυπαρίσσων περιοριζόμεναι, πλούσιοι άμητοί, πηγαί δροσερού καί δι
αυγούς ύδατος, εκτεταμένη άποψις περιοριζομένη ύπό
τών σειρών των όρέων άτμοειδώς εις τόν δρίζοντα
κυματιζουσώ*, δίδουσιν εις τήν χώραν γοητευτικόν
χαρακτήρα. Άριθμοΰνται έν τή πόλει διακόσιοι χι

Οί ,τεριηγηταί πλέκουσιν εγκώμια τής εύγενείας

ατορο.·, καί τών άνετων κατοίκων. Δέν είναι δ’
ε.τελως σύμφωνοι εις τήν περί του λαού γνώμη/
ω , εις ο» άποδιδουσι πρό πάντων φανατικόν
χ/ρακτήρα.
τω'

I.

Σ.

Γ.

λιάδες περίπου κατοίκων, εξ ών δώδεκα χιλιάδες
Χριστιανοί, καί άλλοι τόσοι σχεδόν Ιουδαίοι, τό δέ
ύπόλοιπον συγκροτοΰσι Σύριοι, Μωαμεθανοί, ’’Αραβες
καί Τούρκοι.
Έν φραγκισκανόν μοναστήριον, πρός κατοικίαν τοΰ
πατριάρχου ’Αντιόχειας χρησιμεΰον, ωκοδομήθη άπό
πολλοΰ ήδη εις Δαμασκόν. Τό ώραιότερον τέμενος

‘Η Δαμασκός, ύπό τήν ανατολική* στροφή* τής
σειράς τοΰ Άντιλιβα'νου κειμένη, επί καρποφόρου ή* άλλοτε χριστιανικός τις ναός Κορινθιακού ρυθ
κοιλάδος καί ύπό πολλών άρδευομένη βυάκων, είναι μού, κτισθείς, ώς λέγουσιν, έπί τοΰ αύτοκράτορος
ή πρωτεύουσα επισήμου σατραπείας τής ’Ασιατικής ‘Ηρακλείου. Τό μεγαλοπρεπέστερο* οικοδόμημα εί
Τουρκίας. Είναι δέ μία τών άρχαιοτέρω* πόλεων ναι τό μέγα-χάνιον. Είναι δέ κατεσκευασμένον διά
τοΰ κόσμου’ κομίζεται κτισθεισα έπί ’Αβραάμ. Καί στρωμάτων έπαλλήλων λευκοΰ καί μέλανος μαρμά
τοι δέ ύπό τώ* πολέμων, τώ* πυρκαϊών, καί τής πά ρου. Έσωτερικώς, έντός εύρυχώρου τετραγώνου αυ
νοπλους πολλάκις έρημωθείσα, φαίνεται όμως οτι λής, περικυκλουμένη ύπό άψίδων μέ κυμάτια κεχοάνέλαβε ταχέως άπό τής καταστροφής της, καί οτι σμημένων, άνύψοϋται κομψή πηγή’ αί είσοδοι τών
πάντοτε σχεδόν ύπήρξεν άκμάζουσα. ’Επί τής βα θαλάμων κα! τών αποθηκών, είναι κατάγειοι· μία
σιλείας τοΰ Δαβίδ ή τοΰ Σολομώντος, ή* ή πρωτεύ δέ κλίμαξ καί πάροδοι φέρουσιν εις τά επόμενα
ουσα ανεξαρτήτου βασιλείας, ήτις βραδύτερου, ύπό άλλα αύτοϋ καταλύματα. Οί έμποροι είναι διηρημέτ’ ονομα Συρία, άντέσχεν εις μάκρους κατά τών νοι, κατά τά εμπορεύματα, εις τετράγωνα, τών τό
Ιουδαίων πολέμους. Έπειτα δέ εις τήν αυτοκρατο σον άλλοτε περίφημων άκινακών ή κατασκευή, δέν
ρίαν τής Ασσυρίας προσαρτηθεισα, καί εις τήν τών έχει πλέον είμή δευτερεύουσαν αξίαν. Οί τοσοϋτον
Περσών μετά ταϋτα, ύπέπεσεν εις τήν δυναστείαν εύκαμπτοι ούτοι άκινάκαι κατεσκευάζοντο λέγουσι,
τών Μακεδόνων, τήν τών ‘Ρωμαίων, οίτινες τήν ώ- διά λεπτών έλασμάτων σιδήρου καί χάλυβος έπαλ
νόμαζον Δαμασκόν (Damascus), καί τέλος ύπό τήν λήλων. Τά δέ κυοιώτερα είδη τών εμπορευμάτων
τών ’Αράβων τώ 634, άφοΰ ό αύτοκράτωρ Ηρά είναι τά ζωγραφιστά ύφάσματα, τά σηρικά, τά έκλειος ήττήθη εις τήν περίχωρόν του ύπό τών το- ριοϋχα, τά σκυτοδεψήματα, τά έφίππια, οί χαλι
ποτηρητών τοϋ Καλίφου ’Αβού-Βέκρ. Έπί τινα και νοί, τά εβενουργήματα, τά χρυσουργήματα, τ’άργηρόν έγένετο τών Καλιφών ή καθέδρα, καί μετά μα ροκολλήματα, καί τά έξ έλεφαντίνου όστοΰ ή μαργα
κράν χρόνου περίοδον, έκυριεύθη ύπό τών Τούρκων ριτοφόρου κόχλου τορνεύματα. ‘Η Δαμασκός εξάγει
έπί Σουλτάν-Σελήμ. Κατά δέ τόν παρόντα αιώνα ■ τά έμπορεύματά της διά τής Βηρυτού, ήτις δύναται
άνήκεν εις τόν σατράτην τής Αίγυπτου, οστις έσχά- νά θεωρηθη ώς λιμήν αύτής. Έχει δ έπίσης πη
τως άπώλεσεν αύτήν. Οί κάτοικοι τής ’Ανατολής τήν γήν πλούτου καί ένεργητικότητος τά δι αύτής διερχόμεια καραβάνια, άλλα μέν διά νά ύπάγωσιν εις
όνομάζουσι Δεμέχη-ελ-Διμίχη.
Ή σατραπεία τής Δαμασκού περιλαμβάνει τήν ! τήν Μέκκαν, άλλα δέ εις τό ’Αλέπιον καί Βαγχωράν τοΰ Χαουράν καί άλλας έπαρχίας έπί τής i δάτιον.

Μεταξύ τών ιδιωτικών οικιών, είσΐ καί πολυτελέανατολικής όχθης τοΰ Ίορδάνου καί τής Νέκρας θα- j
λάσσης, πλήν τοΰ μεγαλητέρου μέρους τής Ίου- 1 σταταΓ τούτων τό άνώτερον μέρος είναι κατεσκευαδαίας πρός δυσμάς τοΰ Ίορδάνου, περιέχοντος τήν σμένον έκ πλίνθων κίτρινων ολαι σχεδόν αί αυλοί
‘Ιερουσαλήμ. Πρός άνατολάς βρίζεται ύπό τών ερή έχουσιν αψίδας, πηγάς ύδάτων, πήδακας, καί είν

μων τών διοριζουσών αύτήν άπό τής τού Εϋφράτου
κοιλάδος, πρός άρκτον άπό τής σατραπείας τοΰ Ά-

έστρωμέναι διά μαρμάρου. Τά καφφενεΐα εΐσίν εκα
τόν είκοσι καί δύο τόν αριθμόν τά καλλίτερα τού-

Ή ηύ.Ιις της dauaaxw.

ΒΛΑΧΙΑ.
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ.

είναι λιθόστρωτοι- εις τινα μέρη τό έδαφος αύτών
είναι κατασκευασμένον έκ δρυόχων. Πλησίον τών
πολυτελών οικημάτων παράκεινται πολλαΐ οικίαι
ολως παρημελημέναι, παριστώσαι τήν πλέον δυσαρεστον θεωρίαν. ’Απέναντι πλουσίων έμπορικών
καταστημάτων, άτινα δύνανται νά παρομοιωθώσι
με τά έν Παρισίοις, τά πήγματα τών πανηγύρεων
έπιδεικνύουσι διαρκώς τά πενιχρά αύτών εμπορεύ

‘ Τό Βουκουρέστιον ήτοι ή πό-Ιις τωτ Tfyip-ean
είναι ή πρωτεύουσα τής Βλαχίας. Κείμενον έντός
ώσαίας πεδιάδος έπί τής όχθης τής Δουμποβιτσας ματα. Εν τώ μέσω τών ωραιότερων συνοικιών κεΐναπωθούσα τά ΰδατα αύτής πρός τόν Δούναβιν, παρι
ται απειράριθμοι καλύβαι. Ή τοιαύτη άταξία καί
στα μακρόθεν είς τόν περιηγητήν θέαν θελχτικωτάτην. άντίθεσις μεταξύ τής πολυτελείας καί τής πενίας,
Αί οιχίαι τοΰ Βουχουρεστίου, δέκα χιλιάδες περίπου παρεχουσι* εις τήν πόλιν τοΰ Βουχουρεστίου χαρα
τόν αριθμόν, κεΐνται έπί μεγάλης έκτασεως γης" κή κτήρα παράδδξον παριστώντα έν αύτώ,καί τήν ’Ανα
ποι και πρασιαί διάφοροι διαιροΰσιν καί παριστώσιν ώς τολήν καί τήν Δύσιν, τό χωρίον καί τήν μεγαλόπολιν,
εις εικόνα τάς ποικιλοχρόους αύτών κορυφάς, τών τά όποια άναμιμνήσκουσι καί τό ταπεινόν αυτού
όποιων ύπέρκεινται οί θόλοι καί οί πύργοι πλέον τών καί τεταραγμένον παρελθόν, κα! τάς φιλοπόνους καί
εξήκοντα έκκλησιών. Τό θέλγητρον τούτο δέν παρί- σταθεράς αύτοϋ προσπάθειας, πρός έπιτυχίαν τής άνεσταται πλέον τόσον μέγα, δτε εύρεθή τις εντός τών ξαρτησίας καί τοΰ πολιτισμού. Αί μάλλον άξιοπα
σπλάγχνων τής πόλεως ταύτης. Κάνέν σχέδιο* δέν ρατήρητοι δύω οίχοδομαί είσί τό τε παλάτιον τοϋ
προηγήθη είς τήν άνέγερσιν αύτής, ούτε έκανόνισε
τήν αύξησίν της. Αί ρύμαι κατά ρέγσε μέρος δέν
(ΊΌΜ. Γ.'

Φυλλάί. 74.

ήγεμόνος καί ή εκκλησία τής μητροόεόλεως, άτινα
κεϊνται ή μία πλησίον τής άλλης, έπί ύψώματος είς
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•ts χέντρον της πόλεως. Ή εκκλησία έχει τρία κω

σβαρ και τήν Τρανσυλβανίαν.

δωνοστάσια σχήματος κομψού’ οί GgAci χαί ή στένασις αύτών, ειν* έχ μετάλλου χρώματος πρασίνου.
ΊΙ επιφάνεια τοΰ οικοδομήματος τούτου καλύπτεται
ύπό λαμπρού μαρμαρώματος- τό περιστύλιον κοσμεί
ται μέ ζωγοαφήιχατα μάλλον πολυάριθμα ή ωραία'
ό νάοθηξ στενός χα! ολίγον έχων τό ©ώς, είναι εις

Δεκεβάλου ύπό τοΰ Τραϊανού, ή Δακία έκηρύχθη
ρωμαϊκή έπαρχία χαί ό τροπαιοΰχος στρατός έλαβε
τάς γαιας τών ήττηθέντων, συστήσας έν αότή αποι
κίαν. Τά ίχνη τής καταζτήσεως ταύτης, διαρκέσαντα
μίαν καί ήμισυ εκατονταετηρίδα, δέν άπεσβέσθησαν
όλοτελώ;' καί ήδη ακόμη οί χωρικοί τής Βλαχίας
άποκαλοΰσιν εαυτούς ' Ρουμούκονς. Δίδουσιν εις τήν
χώραν των τήν επωνυμίαν τής Τσάραο Ροιμουχιάσυται-,χώρας'Ρωμαΐκής. Χαιρετώμενοι δέ, άπευθύνουσι
πρός άλλήλους το ονομα ψράζορ. Η διάλεκτός των
γλυκεία ώς ή ιταλική, φαίνεται οτι είναι νόθευσις τής
λατινιχήο. Δυσκόλως δόναταί τις νά πεισθή οτι αί

άκρον καλλωπισμένος· ποιχιλόχροα παραπετάσματα
παοεχουσιν,είςτό είσερχόμενον φώς,τάς ποιχιλλοτε'ρας
•χροιάς.Μετά τάςδύω ταύτας οικοδομάς,όσαι έφελκύουσι
τήν περιέργειαν ει’σίν ή εκκλησία τών δυτικών, ή τών
λουθηρανών, μία συναγωγή, ή οικία του προξένου
τις Αυστρίας, καί είς υψηλότατος πύργος όνομαζό-

Μετά τήν ήτ’αν τοΰ

μενος Πύργον τοϋ Πνρύν. Αςιον επίσης παρατη- Επαναστάσεις δσαι μετά τόν ‘Ρωμαϊκόν άποικισμάν
ρήσεως είναι τά Βουλευτήριον, άπλούστατογ είς τε τό I χαθήμαξαν χαί άπειργάσθησαν τήν γήν ταύτην, δέν
εσωτερικόν καί τό εξωτερικόν αυτού' σύγκειται δέ έκ ήδυνήθησαν νά τοοποποιήσωσι καί νά άνασκευάσωσιν

μεγάλης αιθούσης εις τό έπακρον τής όποιας είναι ή έπαισθητώς τών λαόν.
έδρα τοΰ προέδρου» τά μέλη παρακάθηνται εκατέ
Οί Γότθοι,' έπί Γαλιανοΰ, έγκατεστάθησαν έν Δα
ρωθεν, οί δέ ρήτορες άγορεύουσιν έκ τής θέσεώς κία. Πεοί τά τέλη τής τρίτης έκατονταετηρίδος άπετων, μή έχοντες έπί τούτου βήμα. Έχουσι Μου διώχθησαν ύπό τών Ουνων τούτους Σέ διεδέχθησαν
σείο/ τής Φυσικής Ιστορίας, Γυμνάσιον έν ώ φοι- οί Γεπίδαι, οί Λομβαρδοί, καί τέλος οί Βούλγαροι
τώσι 500 μαθηται, καί έν ώ παραδίδονται τά στοι καί οί Σλάβοι. Ύπό τήν κυριαρχίαν τών τελευταίων
χεία τών επιστημών, τήν Ελληνικήν καί Λατινικήν τούτων, οί παλαιοί κάτοικοι ενός μέρους τής χώρας
γλώσαν, τήν δε Γαλλικήν παραδίδουσιν εις όλας τάς ταύτης έλαβον τήν έπωνυμίαν τοΰ Βλάχου. Τινές ει/αι
χλάσεις' τέλος βιβλιοθήκην ήτις μόλις έχει έπτά χι γνώμης ότι τό όνομα τοΰτο παρήγετο άπό τήν λέξιν
λιάδας τόμων, τήν όποιαν ομωςπλουτίζουσι χαθεχάς·ην. ον.Ιχαζ, τήν οποίαν καί σήμερον άκόμη μεταχειρί
Ό αριθμός τών κατοίκων τοΰ Βουχουρεστίου ΰπελο- ζονται οί Σλάβοι όνομάζοντες τούς 'Ιταλούς.
γίσθη, χατά τό 1837, εις 60,788 ψυχάς. Αί ένδυμαΚατά τήν έννάτην εκατονταετηρίδα, οί Τάρταρο:
σίαι εΐοί διάφοροι, χα! τοΰτο άποδεικνύει τό είδος τών άπεδίωξαν τούς Σλάβους, οΐτινες μολοντοΰτο έπαδιαφόρων στοιχείων εξ ού σύγκειται ό πληθυσμός τής νελθόντες κατά τήν δεκάτην τριτην εκατονταετηρίδα,
πόλεως ταύτης. Είς τάς άγυιάς καί τάς αγοράς υπάρ έγκατεστάθησαν στερέώτερον έν τή Βλαχία. Κατά
χει σπανία τωόντι κίνησις συγκρινομένη μέ τάς πλησίον τήν έποχήν ταύτην ή Βλαχία καί ή Μολδαβία συνετής ’Ανατολής εύρισκομένας πόλεις. Οι Ιουδαίοι αεί στήθησαν εις ηγεμονίας.
ποτε εόφυείς καί ωθούμενοι άπό τό δέλεαρ τοΰ κέρ
Περί τά τέλη τής δεκάτης τέταρτης έκατονταετη
δους, κατέχουσι μεγάλην είς τήν κίνησιν ταύτην θέσιν.
ρίδος ό Βαϊαζήτης κατές-ησε τήν Βλαχίαν υποτελή είς
’Απανταχού φαίνονται πολυάσχολοι, έτοιμοι πάντοτε
τήν Αυτοκρατορίαν αύτοΰ. Κατά τήν έπομένην εκατον
νά προσφέρωσι τήν υπηρεσίαν των, κυρίως εις τούς
ταετηρίδα, διάφοραι έγένοντο ύπό τών Βλάχων άπόξένους, οίτινας δυσκόλως άποφεύγουσι τάς φιλικάς
πειραι ΐνα άνακτήσωσι τήν ανεξαρτησίαν των, άλλ’ εις
αυτών παρενοχλήσεις. "Αμαξαι δι’ ενοίκιο* περιφε'μάτην διότι δέν κατόρθωσαν ν άποτεινάξωσι τόν ζυγόν
ρονται πανταχόθεν εις όλας τάς άγυιάς, ώς είς τάς
τώνΣουλτάνων. ‘Ο Βοεβόδας Μιχαήλ ήλευθέρωσε δια
μεγάλας πόλεις. Τό έσπέρας, ή κυριωτέρα όδός τοΰ
τινα έτη τούς συμπολίτας του, άλλά κατά τέ 1602
Βουκουρεστίου, καλούμενη Πογαχομογοσόϊ, βρίθει
έδολοφονήθη, καί ό θάνατος αύτοΰ εγκατέλειψε τήν
αμαξών. Οί βογιάραι έπιδεικνύουσι μεγίστην πο
Βλαχίαν άνευ τίνος προστασίας. Κατά τάς άρχάς
λυτέλειαν, διό και οί πλείστοι αυτών χατσστρέφονται.
τής δεκάτης όγδοης έκατονταετηρίδος ή δυστυχής αυτή
Τοιαύτη είναι ή γενική εξωτερική έποψις τοΰ Βου- χώρα έκυψεν ύπό τό βάρος τής μουσουλμανικής δυ
κουρεστίου. ’Εάν δέ θελήσωμεν νά γνωρίσωμεν αύτό ναστείας. Οί Σουλτάνοι, οΐτινες διετήρησαν είς εαυ
είδικωτερον, έάν θελήσωμεν νά λάβωμεν γνώσιν τοΰ τούς τήν εκλογήν τοΰ Βοεβόδα, δέν παρεχώρουν αυτήν
χαρακτήρας τών κατοίκων, τών θεσμοθεσιών, τών εΐμή εις τά πλάσματά των ΐνα διευκολύνωσιν είς
κλίσεων των, τής θέσεως ήν κατέχουσιν είς τόν πο εαυτούς τήν είσπραξιν, ύπό διάφορους μορφάς, τών
λιτισμόν, απαιτείται άναγκαίως νά άνακαλέσωμεν εις επαχθέστερων ©όρων. Έν μόνον καταφύγιον έμειτήν μνήμην μας ιστορικά τινα γεγονότα, καί νά έν- νεν είς τούς Βλάχους' ή προστασία τής ‘Ρωσσιάς.
θυμηθώμεν τάς περιπετείας αϊτινες άλ.ληλοδιαδόχως Έλαβον δέ αυτήν μετ’ ευκολίας, λαμβάνοντες είς
έφερον τήν Βλαχίαν πρός τήν ένεστώσαν αύτής θε όλας τάς μεταξύ τής ‘Ρωσσιας καί Τουρκίας άναό μοθεσίαν.
φυεΐσας έριδας, περί τό τέλος τής παρελθούσης
Υπό τό όνομα Δακία οί παλαιοί περιελάμβανον έκατονταετηρίδος καί τάς άρχάς τής παρούσης, τό
απασαν τήν χώραν τήν άπαρτίζουσαν σήμερον τήν μέρος τής πρώτης. ‘Οσάκις έπανήρχετο ή ειρήνη,
βλαχίαν, τήν Μολδαβίαν, τό Βανάτον τοΰ Τέμε- ή ‘Ρωσσία, άν καί άΐτέδιδεν είς τόν Σουλτάναν τάς

τής Μολοαβιας, άπεόρους ανεξαρ
τησίας, προσέχουσα νά έπιφυλάσση εις έουτην οιχαιώματα προστασίας κα! επιρροής τά οποία έξα-

λεύσεως, ήτις εξέλεγχε τά τε έϊωδα χα! έξωδ-χ τοΰ

50 Βοϊάρων τής πρώτης κλασεως, 70 τής δευτέρας,
τών έπισκόπων, έχ 36 βουλευτών τών επαρχιών καί

μοτικόν συμβούλιον δι ού και διοιχείται ύπο μονον
τόν όρον τοΰ νά ύπσβάλλη τόν προϋπολογισμόν του

26 απεσταλμένων τών σωματίων τών „.^)>εων, ‘θ ή.
γερών έχυβρεναύπό τήν έπιτήρησιν τήςΙ’Εθ,,χ?; Ξυνε-

είς τούς υπουργούς. Οί χριστιανοί είτε εύγενεΐς, είτε
άγροϊχοι, έχοντες ακίνητον περιουσίαν 700 φράγκων,

■ηγεμονίας τής Βλαχας χοι

Κράτους. Ή συνέλευσις αΰιη συνέχειτο Ιον. έκτου
Μητροπολίτου ώς προέδρου καί δύω έπισκόπων. 2ον.
έξ 20 Βοϊάρων, καί μεγάλων κτηματιών, έκλεγομένων
χατά διαταγήν αύτών. 3ον. Έχ 18 βουλευτών τών
σκεϊ σήμερον παράποτε δραστικώτερον.
Ή συνθήκη ήτις κανονίζει τάς τωρινός σχέ επαρχιών καί τών άντιπροσώπων τής πόλεως
σεις τών ηγεμονιών μετά τής υψηλής Πύλης, και ή Κοαϊόβας, άλλ’ή κατά τοΰ τελευταίου ήγεμόνος Πιόποια τοΐς παρέχει δριστικώς πολιτικόν πολίτευμα, πέσκου έπανάστασις καί ή ίδρυσες γελοίας τίνος δη
μοκρατίας άιήρεσαν τάς έλευθερίας ταύτας.
ύπεγράφει έν Πετροπόλει τήν 29 Ιουλίου 1 834.
Ή ήγεμονία διαιρείται είς 18 έπαρχίας' έκαστη
Ό πρώτος ήγεμών Άλέκος Γχίκας ένεδύθη τήν
έπαρχία
διοιχείται ύπό ενός διοιχητοΰ τόν όποιον ό
έξάυσίαν άπευθείας ύπό τής 'Ρωσσιας καί τής Πύλης'
ήγεμών
έκλέγει
έκ τών δύω ύπό τών προυχοντών
άλλ’άκολούθως ό άνώτατος άρχων τοΰ Κράτους έ
έκλεχθόντων
υποψηφίων.
Πασα πόλις έχει ίδιον δη
πρεπε νά έχλέγεται ύπό συνελεύσεως συγκείμενης έχ
λάμβανεν υπέρ αυτών νέους τινας

Η ΜητρύποΛιζ τοϋ Βονχονριστ

συνέρχονται κατά τριετίαν έν τή έχχλησία, χα! διορίζουσι πληρεξουσίους επιφορτισμένους χαί τούτους
νά έχλέξωσι έκ τών πολιτών, όσοι έχουσι άχίνητον
περιουσίαν, 2,800 φρ. τά τέσσαρα μέλη ατινα άπαρτίζουσι τό δημοτιχόν συμβούλιον.
Ό νόμος κηρύσσει τήν χατάργησιν τής δουλείας.
Ή ιδιοκτησία τής γής επιτρέπεται είς πάντα πο
λίτην, καί έκαστος δύναται νά καταστή εύγενής.
‘Υπάρχει άλ,ηθώς μία τάξις ήτις στερείται ολοτελώς
όλων τών πολιτικών δικαιωμάτων είναι δέ αύτη τών
’^4 Γζ<;·}·άνωΓ(γύφτων)οΐτινες υπολογίζονται εις τε τήν
Βλαχίαν καί τήν Μολδαβίαν εις 250,000 ψυχάς. Έξ
αυτών τούς μέν άποχαλοΰσι γρνσζχ-Ηχταζ (aurari)
οΐτινες έχουσι τό καθήκον νά συλλέγωσι τά έν τοΐς
ποταμοις ψήγματα χρυσοΰ' τούς δέ άρχτοϋήρας ώς
συλλαμβάνοντας τάς άρκτους τάς οποίας περιοέρουσιν

εις τάς πόλεις επαιτοΰντες, και πωλόΰσι διαφόρους διά
τάς ασθένειας τών ζώων συνταγάς· τούς τελευταίους
τέλος πάντων, καλοΰσι 1 ingurari, οΐτινες ζατασκευάζουσι ξύλινα έργαλεΐα καί μετέρχονται τήν άνθρακοποιίχν τούς δέ πενεστέρους αύτών, οΐτινες διάγουσι
πλανητικόν βίον άποχαλοΰσι laiessi.
Καθόσον δέ άφορα τούς χωρικούς, ή χατάστασίς
των έβε*λτιώθη άρχούντως, καί τό μόνον πρόσκομμα

προς τήν πλήρη αύτών άπελ,ευθέρωσιν είναι σήμερον
ή άμάθειά των. Οί μεγάλοι Βοίάραι είναι υποχρεω
μένοι νά παραχωρώσι πρός αυτούς ποσόν τι, μεταλ.ασι&μέγων γαιών, ικανών διά τάς άνάγχας αύτών χαί
τών οικογενειών των, ύπό τόν όρον τοΰ νά πληρώνωσι
πρός αύτούς τό δέχατον χαί 18 ήμερων έργασίαν, τήν
οποίαν δύνανται νά έξαγοράσωσι χατά τήν ύπο τής
Έθνοσυνελεύσεως όρισθεϊσαν τιμήν. Οι χωρικοί ύπό-

— 1129 —

— 1128 —
τ.ε’.νται εις ετήσιον τίμημα κεφαλικόν τριάκοντα
γροσίων (δραχ 11 65[ΟΟ) άλλ'οί πατέρες όσων τά
τέκνα προσλαμβάνονται εις τό στρατιωτικόν αότοοικαίως είναι άπηλλαγμένοι τοΰ τοιούτου βέρου.

Έκαστον γωρίον έχει τα αρχεία αύτοΰ, τό δημό
σιον αΰτοΰ κατάστημα, τους εϊσπράκτοράς του, διορι
σμένους ύπό τών φορολογούμενων, και ένα ιατρόν
περιφερόμενον άδιαλείπτως είς τήν έπαρχίαν πρός

• τής ακτής τοΰ Αέστου (*) ποταμού, καλουμένου ούτω
» ίσως ένεκα τοΰ αγόνου τής γής τών περιχώρων,

» ήτοι γή αγχηστος. "Οτι ή πόλις αύιη είναι άρχαιοβ τάτη, περί τούτου ούδεμία ύπάρχει αμφιβολία- κα1,
» μ’ όλ,ον ότι ό Καΐσαρ δέν αναφέρει αύτήν έν τοΐς
» ίστορικοΐς αύτοΰ άπομνημονεύμασιν, εϊμή ύπό τά
» όνομα Μορίνιενς, δ Πτολεμαίος όμως έν τω 3 πί• νακι τής Εύρώπης Βιβλίω δευτέρω, Κεφαλαίω έν» νάτω ονομάζει αυτήν Θερουέννην. Πάντες δέ οί

έμβολίασιν τών βρεφών.
‘Η νομοθεσία των κατά μέγα μέρος έρανίσδη άπό

• μεταφρασταί τοΰ Καίσαρος, έκ συμφώνου, καί συ» ναινέσει τοΰ καλάμου αύτών, τήν αύτήν άπέδωχαν

τήν Γαλλικήν.
Κατηργήβησαν ή ποινή τοΰ θανάτου καί αί βάσανοι.
Ή μάλλον βύστηρά τιμωρία είναι ή έντός τών άλατο-

» αυτή επωνυμίαν, β
Κατά τήν έννάτην εκατονταετηρίδα, οί Νορμανδοί
έλεηλάτησαν καί έλαφυραγώγησαν τήν Θερουέννηνάλλ’

ρυχείων εργασία “Ηρχισανήοη εΐσάγοντις είς Βουκουρέστιον τό νέον περί βελτιώσεως ποινητηρ·'ων σύς·ημα.

δ Βωδουϊνος 25ος τοΰ ονόματος τούτου, άνήγειρεν
αύτήν έκ τών έρειπίων της έπί τής βασιλείας τοΰ
‘Η δημοσία έκπαίδευσις διαδίδεται πλουσιοΡοβέρτου. Ή πόλις αύτη άλωθείσα άλληλοδιαδόχως
παρό^ως καθ’ όλην τήν ήγεμονίαν. Είς Βουκου- ύπό τών Άγγλων, τών Βουργουνδιών καί τών Γάλ
ρέστιον ύπάρχουσι τέσσσρα δημόσια σχολεία καί ει- λων, περί τά 1514 τά τείχη αύτής καόηρέθησαν όλοκοσιν είς τάς επαρχίας. Είναι παρατηρήσεως άξιον τελώς. Μετά δέ τεσσαράκοντα έτη άνεστράφη έκ θε
ότι παρεδέχθησαν τήν Γαλλικήν γλώσσαν ώς βάσιν μελίων. Ιδού πώς ό Άνδρέας Δουσέσν διηγείται τήν
τής εθνικής έκπαιδεύσεως. Οί ‘Ρώσσοι δέν κατόρθω καταστροφήν ταύτην.
σαν νά διδάσκεται ή γλωσσά των εις τά σχολεία καί
α Έν ετει 1553 έπί τής βασιλείας ‘Ερρίκου τοΰ
τά λ,ύκεια. Οί ευκατάστατοι λαμβάνουσι Γάλλους δι • δευτέρου, δ αύτοκράτωρ (Κάρολος Ε’.) άπέστειλε

δασκάλους διά τά τέκνα των.
Ούτως, ενώ ή ‘Ρωσσία καί ή Τουρκία φιλονεικοΰσιν
ή μάλλον άπολαμβάνουσιν ύπό δύω διαφορετικών τί

τλων τήν πολιτικήν διεύθυνσιν τής Βλαχίας, εις τήν
Γαλλίαν ήτις δέν απαιτεί ν’άναμιγνύηται είς τά με-

β τόν Κ. δέ Βιντκούρ, περί τά τέλη τοΰ έαρος, μέ
» ισχυρόν στρατόν ίνα πολιορκήση τό φρούριον τοΰτο,
» πρός ο άπεστάλησαν έσπευσμένως ό τε Κ. δ’ Έσσέ
β καί μετ’αύτοΰ δ Φραγκίσκος δέ Μοτμορανσύ πρω-

β τόκος υίός τοΰ ς-αυλάρχου,μέ τά ς-ρατεύματα αύτών,
μακουσμένα ταΰτα συμφέροντα, ανήκει πραγματικώς β παρακολουθούμενοι ύπό διαφόρων αρχόντων, εύγετό πλεϊστον τής έπι^βοής έπί τοΰ χαρακτήρος καί τών β νών καί στρατιωτών. Οί πολιορκούμενοι τρις άνδεσμοθεσιών τοΰ τόπου. Καί τά παραμικρότερα παί- ί » τεστάθησαν είς δρμητιχωτάτην έφοδον, καθ' ήν άμγνια τών Γάλλων άπολαμβάνουσι τής ύπολήψεως τών β φότερα τά μέρη ΰπέστησαν μεγάλας ζημίας. Έκ
β μέν τών Γάλλων έφονεύθησαν οί ΚΚ. δ Έσσέ, δέ
Βλάχων.
» Βιέν, δέ Βωδισνέ, δέ λα ‘Ρός-Ποζέ, δέ Βλανδύ, δ
Α.
β λοχαγός Φερριέρος
μέ διαφόρους εΰγενεϊς χαί
» στοατιώτας. Ακολούθως οί πολιορκούμενοι κατέ» βαλον μεγάλους κόπους είς τήν άνασκαφήν καί τήν
» ύπόρυξιν, είς τρόπον ώστε έπί τέλους δί έμφρονος
β χαί ταχείας γενομένης άνασκαφής έπλήρωσαν τόν

ζουοαι πόλεις έζήτησαν καί έπέτυχον νά σώσωσιν ρουάννης, είναι τό δποΐον παριστα ή παρούσα
έκ τής καταστροφής πολύτιμά τινα τής τέχνης έρ είκών.
Τό κολοσσαίον τούτο άγαλμα έξ ύπώχρου λίθου
γα· τά Κάσσελ έλαβε τό ώρολόγιον· τό Σαιν-Βενάν

τήν Κολυμβήθραν ή Ύπρη καί τό Αρράς άλλα
τινά μνημεία. Ύπάρχουσι πολΐται οίτινες έναβρύνονται ώς κατέχοντες λείψανά τινα τής δυστυχούς
ταύτης πόλεως, καί τινες μάλιστα απλούς λίθους,
τούς οποίους εύηρεστήθησαν νά θέσωσι έπί τών θυ·
ρών των. Οικία τις τής Λουβαίνης σύν τοΐς άλλοις
παοιστα καί τήν έπομένην επιγραφήν.
<fc tar Vance est VeClVs Lapis Iste r Valnls,
CVIYs qVInte qYIdeM CaroLe VICtor eras,
ό λίθος ουτος έκοίλίσθη άπο τά ερείπια ττς Θερουάνντ,ς,
Ης τ,σο κατακτχτης, Κάρολε Πε'απτε.

Εις τόν σύλλογον τών ιερέων τής έν Σαιντ-Όμέρ

έστεμμένον μέ ειδός τι στέμματος έξ άκανθών, έχον
τό σώμα ήμίκεκαλυμμένον δί ενδύματος, καί καθήμενον έπί θρόνου κεκοσμημένου μέ γοτθικούς καλ
λωπισμούς, παριστα πιθανώς τόν Ίησοΰν Χριστόν.
Οί πόδες του έπακουμβώσιν είς άπεικόνισμα πόλεως,
ώς διά νά έπιδείξωσι τήν έπί τής οικουμένης παντο
δυναμίαν του, καί αί χείρές του ύψοΰνται είς σημεΐον ευλογίας. Τά δύω ετερα άγάλματα, τά
δποΐα δέν παριστώμεν ενταύθα, κεΐνται γονυπετή
καί ίκετικώς είς τά δύω πλάγια τοΰ Μεγάλου θεού
τής θερουάννης, καί έκ τούτου είκάζουσίν ότι παριστάνουσι τήν Θεοτόκον καί τόν Άγιον Ίωάννην.

‘Η άπείργασις τών αγαλμάτων τούτων αποδίδε
εκκλησίας τής Παναγίας έπετράπει νά λάβη τόν
ται
είς αριστοτέχνην τινά τής δωδεκάτης έκατονταεμέγαν πυλώνα τής μεγάλης έκκλησίας τής θερουάν
τηρίδος.
Μολαταύτα άρχαιολόγοι τινές απέδωσαν είς
νης. Ό σύλλογος ουτος άπέστειλε τόν ταμίαν του
τά
πρώτον
τών αγαλμάτων τούτων καταγωγήν άρκαί τρεις ιερείς ίνα λάβη καί ουτος τό έκ τών λ.αφύχαιοτέραν. Οί μέν θεωροΰσιν αύτό ώς παριστάνοντα
τόν Δία, καί άλλοι γαλλικήν τινα θεότητα.

« ‘Η είκών τοΰ θεού τής Θερουάννης (λέγει δ Κ.
Ε. Βαλλέ ιστορικός τής μητροπόλεως τοΰ ΣαιντΌμέρ) έμεινε σχεδόν άθικτος μέχρι τών ημερών
μας· άλλ’ έπέπρωτο νά ύποκύψη, κατά τό παρά
δειγμα τών λοιπών μνημείων, είς τήν φθοράν τής
απειροκαλίας- καί άλλοτε άκόμη έφαίνετο έπί τοϋ
κατατριμμένου αύτοΰ λίθου, τά δαιμόνιον τής θε
ρουάννης έπιζόν μεθ’ όλας τάς δυστυχίας του- σή
μερον είς τά ομματα τοΰ πλείστου τών θεατών δέν
φαίνεται πλέον εϊμή ώς γελοίον τοΰ μεσαιδνος λείψανον. ‘Η τοιαύτη κρίσις ήθελε μεταβληθή, άναμ
φιβόλως, έάν άνήγειρον αύτό έπί ύποβάθρας, ή εάν
έθετον αύτό είς άκραν τινά τοΰ νάρθηκος, διά νά
φαίνηται άπό μακρύτερον. ώστε τά βλέμμα, πριν ή
έπέλθη έπ’ αύτοΰ, νά έχη τόν καιρόν νά συνηθίση
τάς διαστάσεις του.
Α.

ΘΕΡΟΥΑΝΝΗ.

χάνδακα. Ταΰτα ίδώνδ Κ. δέ Μοντμιρανσύ, καί τή
συναινέσει απάντων τών άοχηγών, έζήτησε νά συνs θηκολογήση. Αλλ’ένω διεπραγματευοντο, οί Γερs' μανοί καί οί Βουργούνδιοι εΐσήλθον έκ διαφόρων
β μερών, καί ήρχισαν οονεύοντες παν τό προστυχόν.
» Οί Ισπανοί,φίλοι ώς τών χοημάτων, έσωσαν διαφόβ ρους εΰγενεϊς καί Γάλλους στοατιώτας. ‘Ο Κ. δ’
» Ούάρτη ίνα σώση τήν ζωήν του στρατηγού αύτοΰ
β Μοντμορανσύ, έπληγώθη βαρέως καί μετ’ολίγον
» άπέθανεν. Ή είδησις τής άλώσεως ταύτης εύχα-

β

β

Ο ΜΕΓΑΣ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΟΥΑΝΝΗΣ.
Ή πόλις τής θερουάννης ή Θερουέννηο, κειμε'νη
έν Μορινία, κατεστράφει ύπό τών Φλαμανδών κατά
τά 1553. *Η Ιστορία αύτής μόλις είναι γνωστή είς
τούς αρχαιολόγους. Ό Άνδρέας Δουσέσν έν τω συγγράμματι αΰτοΰ έπιγραφομένω, αί ’Αρχαιότητες xai
άχαζήτησις τύχ σηριακτιχωτερωχ άπάσης τής Γα.Ι.Ιίας πύΛεωχ, γρονρίων xai άχρο.τό.ΙιωΓ, αναφέ
ρει τά έξης μέ θρησκευτικόν αίσθημα λύπης τό όποιον
μεγίστη» είς αύτόν φέρει τιμήν. «Δεν δύναμαι νά λη’ σμονήσω, λέγει, τήν άρχαίαν πόλιν τής θερουέννης,
τ άν καί μόνον τό όνομα αύτής σώζεται, ένεκα τοΰ
® αξιομνημόνευτου αύτής. Έκειτο ή πόλις αύτη έπί

ρίστησεν είς άκρον τόν αύτοκράτορα, όστις κατεδάφισεν έκ θεμελίων τήν Θερουένιην. β
Ένω ή άνασκαφή καί ή πυρίτης κατεδάφιζαν τά
οχυρώματα, τάς οικοδομάς, τάς οικίας, αί γειτνιάβ

β

(*) Λες· καλ.οΰσιν οί Γάλλοι τό έρμα (σββοϋραν). ϊ Μ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.
Ίού.Ιιος.
Οί ύπερβολ^κοί καί κυνικοί καύσωνες τοΰ μηνός
τούτου καί οί αδιαλείπτως πνέοντες έτησίαι, οί κομίζοντες φλόγας άντί δρόσου καί σπείροντες κονιορτούς
αντί άνθέων, έπενήργησαν μεγάλως έπί τής γηίνης
σφαίρας, καί είς τά έμπρός πολλά λόγου άξια συμ
βάντα έκίνησαν. Πρός άπόδειξιν τών λόγων μας τού
των δέν είναι άνάγχη νά μεταβώμεν μακράν, νά πε-

ρων μερίδιόν του- άλλ’ ή δυσκολία τής μεταφοράς
τοιούτου βαρύτατου όγκου έθεωρήθη ανυπέρβλητος,
διά καί ήρκεσθησαν νά άποσπάσωσι τά ωραιότερα
άγάλματα. Αΰτη είν’ ή καταγωγή συμπλέγματος
τριών εικόνων τάς δποίας καί σήμερον άχόαη θεωρεί
τις είς τήν είσοδον τής αρχαίας μητροπόλεως τοΰ ριτρέξωμεν τήν υδρόγειον σφαίραν, τήν Δύσιν τής
Σαιντ-Όμέρ ύπό τόν πύργον. Τό μάλλον έκ τών Εύρώπης ή τήν Κίναν ή τήν ’Αμερικήν έπισκεπτόμετριών τούτων άγαλμάτων άξιον παρατηρήσεως, γνω νοι. Πρόχειρον παράδειγμα πρόκειται ήμΐν ή φιλστόν σήμερον ύπό τό όνομα Μέγας ^ής τής Θε· τάτη ‘Ελλάς.
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Ίδου ή Βουλή χαί ή Γερουσία έν διασιήματι οχτώ
μηνών, αντί των άλλοτε δεκατεσσάρων, έπέραναν την
αποστολήν των, χ.ατωρθώματα κατωρθούσαντες, όποια
ούδεμία ούδέποτε βουλευτικήόμήγυρις άλλη διεποάξατο!
Δόβα καί τιμή εις τους βουληφόρους μας τούτους
και τους Γέροντας μας! Τό μνημόσυνον αύτών μενεϊ
εις αιώνα τόν άπαντα, ή δέ έπερχομένη γενεά αν
δριάντας υψώσει αΰτοΐς χαί βωμούς. Καί τώ δ/τι,
διαλυδέντες χρησιμώτεοοι τη πατρίδι έγένοντο ή
τήν αποστολήν των έκτελουντες, διότι ώοέλησαν τό
πτωχόν ταμείόν μας 5C περίπου χιλιάδας δραχμών.
Ούτως, ύπάρχει είς τά πάντα άντιστάθμισίς τις
Έζημιώδη μέν ή ‘Ελλάς έζ τοΰ άγγλιζοΰ άποκλεισμοΰ δραχ. 974, 145. 98, (όρα προϋπ. τοΰ 1851),
άλλ’ ώφελήθη χάν έχ τής λήξεως τών Βουλών εν εϊ-

Τό σπουδαιότερο-' όμως συμβάν δέν είναι ή λήξις Τών
ί

Βουλών, ή μεταβολή τοΰ ύπουργείου. Είναι ή εκτός τοΰ
κράτους προσεχής αποδημία τοΰ Σ. ήμών βασιλέως,
1 ή άντιβασιλεία τής σεπτής αύτοϋ συζύγου. Έπί τινας
μήνας οί οίακες τοΰ βασιλείου Θέλουν κρατεΐσθαι άπό
τάς τρυφεράς άλλά νευρώδεις χεΐρας τής βασιλίσσης,

χοστόν τών ζημιών τούτων.

’Αλλ’ έληξαν τωόντι αί Βουλαί; ’Αν αμφιβάλλετε,
ατενίσατε τά ούς χαί Θέλει ακούσει ώς εις τόν άδην
τοΰ Δάντου, Θρήνους καί κοπετούς, όίυρμόν χαί βρυγ-

καί ή πεποίδησις ήμών είναι ότι τό σκάφος τής πο
λιτείας μας Θέλει κυβ-ρνηδή άκινδύ'ως καί προσεκτικώς , διότι ή βασίλισσά μας διακρίνεται με
I ταξύ τών Ανασσών διά τήν περίνοιαν και τήν
φρόνησίν της. Είς δέ τό έ'θνος είναι έπίσης άσπαστόν καί σεβαστόν τό πρόσωπον τής βασιλίσσης ώς
τό του Άνακτος. ‘Ο ελληνικός λαός ό τοσαύτας λα
βών περιπετείας δέν ευτύχησε ποτέ, ούτε τό πάλαι
ούτε μετά ταϋτα νά κυβερνηθή υπό βασιλίσσης, και

τοι δέ λυπούμενος διά τήν πρόσκαιρο-' τοΰ Άνακτος
του απουσίαν χαίρει καί άγαλλιάται ότι ύπό χειρός
βασιλίσσης, μέλλει νά κυβερνηθή.

‘Η τελετή τής ορκωμοσίας έγένετο τήν 28 τοΰ
μόν τών όδόντων. Θλιβερός έτελέσδη χωρισμός ! Α- λήξαντος, λαμπρότατη καί βασιλική τωόντι. Τοσαυιη
πεσπάσδησαν 130 άνδρες τοϋ επίγειου παραδείσου δ’ ήτο συό^οή κυριών, καταλαβουσών τάς "έδρας όλας
των, τοΰ έδνικοΰ ταμείου, καί Θρηνοΰσιν οτι τό χρυ- τοΰ βουλευτηρίου καί τά δεωρεΐα, ώστε κηρυττομεσοΰν τοϋτο δε'ρας τής βουληοορίας μέλλουσι παραίοΰ- νης τής Άντιβασιλείας τής Βασιλίσσης, δικαίως ήδύναι εις 130 άλλους. Διατ’, λέγουσιν έν τή απελπι νατό τις νά είπη ότι πρός στιγμήν ειχομεν, Βουλήν
σία τής καρδίας αυτών, διατί. καί ή Βουλή νά μή κα! Γερουσίαν έκ γυναικών! Δέν ήξευρω αν τοϋτο
3έν -ήθελεν εΐσθαι λυσιτελεστερον τή ‘Ελλάδι; Ηδη
πλασδή ισόβιος ώ ή Γερουσία ;...........
Καί ταϋτα μέν περί Βουλής καί Γερουσίας, περί δέ, ότε ιό πλεϊστον καί τό εκλεκτότερου μέρος τοΰ
δέ τοΰ κοάτους έν γένει λέγομεν. οτι ούδέποτε το ώραι'ου φύλλου τής πρωτευούσης μας ήν έν τω αύτώ
σκάφος τής πολιτείας μας τοσοϋτον ηύπλοίσεν, ούδέ λυπσύμεδα αναγκαζόμενοι νά είπωμεν, ότι έν μεσώ
ποτε διεπέρανεν άσφαλέστερον υφάλους τε καί τρι διακοσίων κυριών εύπαρύφων, δύο ή τρεις μόνον διεκυμίας. Άνεμοο πολύς καί ούριος ίυδει αύτό πλη- κρίνοντο έπί καλλονή.......... ώ πόλις τής πάλαι ποτέ
σίστιον χαί μετ’ ού πολύ ήδελε δυνηδή νά πλεύση ώραιότητος ! "Όπως καί άν ήναι ή συνέλευσις αυτή,
μόνον του, άνευ πηδαλιούχων χαί άνευ οίακος, τοσοΰ- μ’ ένδυμι’ζει τήν συνέλευσιν τών Θεών εις τούς γάμους
τον τά πάντα έχώρει κατ’εύχήν, καί ενώ ώς έκ τούτων τής θέτιδος χαί τοΰ Τίηρέωσ, και έάν ήμην έγόο ή Θεά

ενόμιζέ τις ότι τό πρώην πενταμελές ύπουργεΐον η* Έρις, ευχαρίστως ήθελ,α ρ ψει έν μέσω αύτών το
αθάνατον καί ήίδελε κυβέρνα τήν ‘Ελλάδα μέχρι συντέ χρυσοϋν μήλον μέ τήν επιγραφήν του: ή χα.Ιίι .Ιαλειας του αίώνος, αίφνης βάσκανος μοίρα έφθονησε τήν 6'έτω. Ήθελε δέ εΰρεδή-βοσκός τις ΙΙάρις ΐνα δικάση
τύχην τής ‘Ελλάδος, καί τό ύπουργεΐον διεσπάσδη, τήν 'Ήραν, τήν Άδηναν καί τήν Αφροδίτη-'.
διεμελίσδη καί έτοοποποιήθη, έξελδόντων δύω αύτοϋ
Κατόπιν τών μεγάλων καί σπουδαίων τούτων ελ
μελών, τών ΚΚ. Λόντου καί Χρυσογέλου.
ληνικών συμβάντων, τά έν Ευρώπη δύνανται νά βεωΤό Θαυμαστόν τοΰ πράγματος τούτου δέν είναι
ή νέα αΰιη ύπουργιχή μεταβολή, άλλ ή εποχή καδ
ήν έγένετο . . . Εποχή Θερινής άκμήό, οτε κακόν
τό παραιτεισδαι καί τό μή παραιτεΐσδα·, κακόν τό
σπουδαρχεϊν, κακόν τό τρέχειν, κακόν τό ήρεμεΐν...
εύτυχώς, οτι τρεις ημέρας μετά τό συμβάν τοϋτο
έδοόσισε κατά τι δ καιρός, καί υετός ευεργετικός ήλδε

νά κατάψυξη τόν καύσονα τής ατμόσφαιρας καί τήν
φλόγα τών καρδιών· πράγμα δέ παράδοξον! ό
πως έγένοντο έκτακτα καί πρωνοοανή τά πάντα, ούτω
καί τοΰ Θέρους άκμάζοντος, ήμέραι έφάνησαν ολως

μετοπωριναι.

‘Οπωσδήποτε ή μεταβολή έτελέσδη,, καί ό νέος
σχηματισμός τοΰ υπουργείου έγένετο πρός κοινήν εΰχαρίστησιν, διότι εΐσήλθεν είς τό ύπουογε;σ-' άνήρ
εμβριθής καί ύπό πάντων άγαπωμενος, άνήρ τής νέας
{
γενμιας, ~ Κ 1ϊ Διλιγ’άννης.

ρηδώσιν ώς ούδέ», ά' καί έν ’Αγγλία μέν παραφρων
τις έκτύπησε τήν βασίλισσαν διά ράβδου κατά κεφαλήο, άν καί ό ένδοξος άνήρ τοΰ αίώνός μας Ροβέρτος

ΓΙήλ άπέδανε πεσών έκ τοΰ ίππου του, άν καί έν
Γάλλ'α δνόματι μέν σώζεται δημοκρατία, πράγματι
δέ κατήντησε τών δεσποτιχών κυβερνήσεων ή δεσποτικωτάτη, καί άπόδειξις ό νέος περί τύπου νομοί,
ό δεσμεύων συ ^γραφείς, τυπογράφους, βιβλιοπωλας
καί άναγνώστας ! Δημοκρατία έλευδεροχτονος !
Ιίαρατρέχομεν τά άλλα τής Εύρώπης συμβάντα,
ώς τόν τοκετόν τής βασιλίσσης τής Ισπανίας, και το*

μετά τινας στιγμάς θανατον τοΰ βρέφους, τήν έμφανισιν τοΰ ρωσσικοΰ στόλου είς τήν δαλασσαν τής Δα
νίας, τάς νίκας ταύτης κατά τοΰ Σλεσβι'γγου.
Άς έπανέλδωμεν είς τήν Έλλαδα, πάντοτε τήν
'Ελλάδα, χαί άς ρίψωμεν εν βλέμμα έπί τής κοιγωνίας της.

Παρετηρησαμεν μεγάλην πρόοδον γενομένην έν
ούτή άπό τΛ παρελδόντος μηνός. Τά Έργα χαί αί
Uuep αι τοΰ ’Ιουνίου κατέστησαν αυτήν τόν ’Ιούλιον
ήδιχωτε'ραν,., καί ούτε μια πλέον άπιστία... υπαλλή
λου, ούτεέν σκάνδαλον· πολιτικόν . . . όμοιάζει αυτό

χρημα κοινωνίαν άγγε'λων, ών άσπιλος, άμόλυντος
καί αναμάρτητος διέρχ;τ«ι ό βιος.
Ειχομεν εικέτ ϊτρολαβόντως, οτι ή πόλις τοΰ Θη
σέως ουοίνος έστερήδη έφέτος αγλαίσματος της, ούβεμία περιστερά άπεπτη έκ τής φωλεας της, ούδεμία'καλλονή έχρύβη ιίς άπωδ«σμένας έξοχάς καί εις

λατρείαν καί πρός άλλους βρίζοντας και άλλας χώρας
άς τοαπώμεν. ’Επειδή οί πάντες ήδη μετοιχίζουσιν,
ανάγκη καί ή φαντασία ημών ν’ άποδημήση.
Ό Ελληνικός κόσμος παρά τήν πρωτεύουσαν έχει
καί άλλα μέρη πολλοΰ λόγου άξια, τάς Πάτρας, τήν
Σύρον, τάς δελκτικάς νήσους τοΰ Αιγαίου, τά δρο
σερά όρη τής Πελοπόννησου, τήν άυδηράν Έπτάννησον, εις δέ τήν Ανατολήν μας καλοΰσιν ή Ιωνία, ό
Βόσπορος, ή ’Ασία, ή Ευρώπη.

Είς τόν ευτυχήσαντα νά περιέλδη τά μέρη
ταυτα, οποία πλούσια ΰλη περιγραφών κα! εικόνων !
μονήρεις παραλίας, ούδεμία καρδία νεανίου παδαινο- Παντοΰ Θέλετε ίδεΐ οι’ονεί νέον τινα κόσμον καί νέα
μένη δε'λει ψάλλει τους ωραίους τούτους στίχους, τούς πράγματα καί ήδη, παντοΰ Θέλετε απαντήσει νέας
όποιους δημοσιευομεν όπως τονισδώσιν, άγνοοΰντες τρυφάς.
τόν ποιητήν των, ή (ώς ύποδέτομεν) ανήκοντας είς
Ανεμος ευφρόσυνος φέρει τό πλοΐόν σας έπί τά
τήν μόνην σύγχρονον Έλληνίδα ποιήτριάν μας.
λεΐα κύματα τοΰ Αιγαίου. Κατά πάσαν ώραν ενώ
Είς παραλίας

’Ερημωμένος
Τάς κοινωνίας

Άβατα έ’ρη,
Μαύρας έρήμους

Θ’ άκροασθώ.

Άπονη κόρη
θέλω ζητήσει,
Κ’ έπί φλεγοΰσης
Καθώς οί άμμου
Τά δάκρυα μου
Θέλουν χυθή.

Λύρας πενθούσης
Τάς χοροάς κρούω,
Θρηνώδους μούσης
Φθόγγους ακούωΜέ φρίκην βλέπω
Τόν κόσμον τούτον,
Ως μόνον πλούτον
Τάφον ποθώ.

Φύλλον κομμένου
Πικρός ιτέας
Παραδαρμένου
Άπό βορέας
Νά με Ορηυήση
Φίλη καρδία
Δέυ θέλει μία
Κάν εύρεθή ..

Θά λησμονήσω

’Απελπισμένος
Τούς θρήνους μόνος
Τής άλκυωνος

Άλλ’ ηλδευ ό φλογερός ’Ιούλιος, κα! πολλάς άπεδίωξε περιστεράς και άλκυώ·ας πρός τόυ Βόσποοου,
τήυ Επτάνησου, τήυ Αΐγιυαν, τάς υήσους τοΰ Αιγαίου
Πελάγους, καί κατερχόμεναι ήδη οί μέλισσαι τοΰ

Γμηττοϋ δέυ ευρίσκουσι πλέου υά ροφώσι τό μΰρου
τοΰ μέλιτός τω-', ούδέ αί αυραι τοΰ ούρανοΰ υά παίζωσι μέ τρυφερούς πλοκάμους καί γυμνούς νά φιλώσι βραχίονας.

πιον σας εμφανίζεται, ώς νύμφη άναδυομένη τοΰ λουτρώνός της άλίκτυπος νήσος, καί είς πάσαν παρα
λίαν ή καρδία σας αναπνέει μετ’ ευφροσύνης, διότι
εϊσδε μακράν τής τύρβης τής πολιτικής καί τών δυ

σαρεσκειών τής άηδοΰς κοινωνίας.
Προσορμίζεσδε είς Σύρον. Είναι αΰτη βράχος, άλλ’
ό ‘Ερμής τήν μετέβαλεν εις άκμαίαυ πόλιν, καί όταν
πρός τό εσπέρας έξέλδετε είς τούς ευπροσωποτέρους
τής πρωτευούσης μας περιπάτους της, Θέλετε άπαντήσει εκστατικός κοινωνίαν μεμορφωμένην, πολυπληδή, γυναίκας καί κόρας περικαλλείς, κομψότητα
κα! πολυτέλειαν.
Πλέετε τά ύγρά κέλευδα καί τά εύρέα νότα τής
Θαλάσσης. Αυτός ό βαδύς καί ευρύχωρος κόλπος καί
ή έν είδη άμφιΘεάτρου εκτεινόμενη αΰτη πόλις είναι
ή καλλιγύναιξ Σμύρνη, ή άναμιγνυουσα δελκτικώς
τ’ άνατολικά ήδη μετά τοΰ ευρωπαϊσμού καί, ώς
άλλη Κίρκη, δέλγουσα τόν ναυσιπόρον καί καταμα-,
γεύουσα διά τών φιλοπαιγμόνων καί φιλομαβών άλλ
ήδικωτάτων γυναικών της. Διατρίψατε καιρόν τινα
είς τάς εύμορφους καί καρποφόρους έξοχάς της, τ5
Βουρνόβα, τόν Βουτζάν καί τόν Κουκλουτζάν, βαρβαρικά μέν ονόματα, έξελληνισΘέντα δέ ύπό τής έφημερίδος τής Σμύρνης, άλλά είς τούς κόλπους τών δποίω7
πολυδέλγητρα έγκρύπτονται όντα. Έπειτα σπείσεν
είς τόν Βόσπορον, τόν επίγειον τοΰτίν παράδεισον»
τήν χώραν ταύτην τής ηδονής, καί έντρυφήσατε άκρα'
τήτως εις τήν τής φύσεως καλλονήν, περιεχόμενο: τό
Κατάστενο', τήν Εύρωπαϊκήν καί Άσιάτιδα πυραλίαν, άλλά πρό πάντων τάς νήσους της, τρεις χάριτας έπί τών άνδηρών κόλπω/ αυτών οερούσας χάριτας άλλας αναρίθμητους μέ οφθαλμούς μέλανας καί
πυριπνόους, μέ χείλη ρόδινα καί μέλιτος γλυκύτερα,
μέ σώμα τοϋ γάλακτος λευκότερο-' καί άπαλώτερο καί μέ φωνήν μελωδικήν, ώς τής άηδόνος . . .

Δι’ αύτό άγωνος ήδη καί στείρα ή Μούσα τώυ έρ
γων καί ημερών, μή εΰρίσκουσα έν μέσω καύσωνος
τοσούτου καί τοσαύτης ερημιάς, φίλον καί ποιητικόν
τι άντικείμενον. "Οπου καί άν £ίψη τά βλέμματά
της, δέν βλέπει είμή παιζά καί χαμεπετή, ύπό τά
όποια, ώς είς βορβορώδη ΰδατα, βατραχίζει ή πο
λιτική, καί τά όποια, ώς τάς φενάκας τοΰ παρελ
δόντος αίώνος, έπιπάσει ό κονιορτός.
Ιδού όποια, κατά τόν Ιούλιον, ή κατάστασις τής
κοινωνίας μας. Άς έλπίσωμεν ότι τόν προσεχή μήνα
’Ιδού ποΐαι αί έν μέρει παρουσιαζόμεναι πέραν τών
εσεται βελτίων.
Αθηνών εικόνες, εικόνες δελξίνοες καί ευφρόσυνοι, τά:
Έν τούτοις άς έξέλδωμεν τοΰ στενοΰ καί πνίγε
όποιας ματαίως ήθέλαμεν ζητήσει είς τό* μικρόν τοϋτο*
ροϋ δρίζοντος τών Άδηνών, άς άφήσωμεν ήσυχον τό όρίζοντά μας.
ώραΐον αύτών φύλον, τό άκαταπαύστως οργιζόμενον
‘Τπάρχουσιν όμως καί ενταύθα ευάρεστοι τινε;
καί άμαρτάνον καδ’ ήμών, διότι άληδή τώ προσφέρομεν έξοχαί, ώς ή συνδενδρος Κηφησσία, ή ϋύυτενής Πεν-
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τέλη, η ευρύχωρος χλόη των Πατησίων. Εις μίαν
δε των πτυχών του Υμηττού, ώς εις ποδιάν παρθέ
νου άνθέων άνάμαστον, έγκούπτεται ή Μονή της
Kaitraptariji: ή Ztpiarifc, διότι κατά τον Κ. Πιττάκην, υπήρχε? αϋτοϋ ιερόν τής Δήμητρος, ητις λατι
νιστί Ceres καλείται, κοιλάς στενή μέν, άλλα σύσκιος
καί ύπά δροσοφόρων περιπνεομενη άνεμων, Ό φιλό
καλος αυτής ηγούμενος εκτείνει κα&εκάστην ολα τά
ένοικιαστέα δωμάτιά της καί διά τέ τερπνόν και
υγιεινόν τής θέσεως καί τοϋ υδατός της, πολλά! οΐκονε'νειαι καθ’ έκαστον έτος τούς θερινούς μήνας διάγουσίν έν αυτή, ώς είς φωλεάν τινα ανθήραν ένδιαιτώμεναι. Είδα κ’ έγώ τήν φωλεάν ταΰτην καί υπό
την σκιάν των έλαιών καί έγειρών της άνέπνευσα
πρός στιγμήν τάς δροσεράς καί βαλσαμώδεις αύρας

τής υπώρειας.
‘Η τρυφερά και αίδερία Μούσα των "Εργων χαι
Ημερών είχεν ανάγκην ν’ άναζωογονηθή καί νά
ζρατυνβή είς τάς δρόσους των όρέων καί των κοιλά
δων, διά ν’ άρυσθή έπιπνοίας νεαράς καί νά προσομιλήση τή εϋαισθήτω άναγνωστρία.
ΓΟΡΓΙΑΣ.

Ό κόμης Δεφλαμαράνς, διαπρέψας ένδόξως είς τό
στρατιωτικόν στάδιον, άπέθετο τά παράσημα τοϋ έξιώματές του καί έπανήλθεν είς τά ίδια, οπού, διά τής
οικονομίας, έζη έν αξιοπρεπείς τινί, άξια τής έπιση
μότητος τοϋ δνέματος αύτοϋ. ’Επειδή δέ είχε δίκην τινά
καί δ άντίδικός του καταδικαστείς ύφ’ όλων των κατω
τέρων δικαστηρίων κατ’ αύτήν, έκαμεν έφεσιν είς τόν
Αρειον Πάγον, ήναγκάσθη νά άπέλθη είς Παρισι'ους.
Άνεχώρησε λοιπόν έφιππος καί έπορεύετο είς τήν πρω
τεύουσαν βραδέως καί έκ διαλειμμάπων αναπαυόμενος.
Διαδαινων δέ διά τοϋ δάσους Φονταινεόλώ, είδε πολ
λούς έφιππους, διά πλαγιάς τινός όδοΰ διϊππίΰοντας
άπαντας, καί διευΟυνομένους π.θανώς οπού καί αύτός
διευθύνετο. Περιεργεία κινούμενος, έξετράπη τής όδοΰ
του, καί ήκολούβησε τούς έφιππους. Προχωρήσας έπί
τι διάστημα καί φθάσας είς μέγαν τινα κύκλον, τό
φρούριον τοϋ Βίχου δνομαζόμενον, είδε πολλούς ανθρώ
πους κακοενδεδυμένους, οΓτινες, καταδάντες από των
ίππων, έδεσαν αυτούς είς τά στελέχη των δένδρων. Ο
κόμης, έκλαδών αύτούς ώς ληστάς, καί βλέπων, οτι
διά τής άτραποϋ, δι’ ή; καί μόνης ήδύνατο νά διαφυγή,
ήρχοντο πλειστοι άλλοι τοιοΰτοι, άπεφάσισε νά προσποιηθη οτι καί αύτός άνήκεν εις τήν ληστρικήν έκείνην συμμορίαν, ώς ένόμιζεν. Κατέδη λοιπόν καί αυτός,
ώς έκεΐνοι, άπό τοϋ ΐππ&υ του καί έδεσεν αυτόν είς
δενδρον άλλά, βλέπων, οτι άδιακόπως ήρχοντο καί
άπετέλεσαν έπί τέλους μεγάλην καί φοδεράν ομάδα,
ήσθάνθη έκλείπουσαν τήν στρατιωτικήν αύτοϋ γενναιό
τητα. Όταν μάλιστα είδε πάντας νά στρέψωσι προς
αυτόν τούς όοθαλμούς καί νά ώιθυρίζωσι πρός άλλη
λους, χωρίς δμως νά παύωσι νά έχωσι έπ’ αύτοϋ προ
σηλωμένα τά βλέμματα, ό φόδος του ηυξησε καθ υπερ
βολήν. Τέλος πάντων είς εξ εκείνων έρχεται κατ’ ευ
θείαν πρός αύτόν καί τόν έρωτά, ώς άπορων, οιά τί
έπήγεν είς τούς τόπους εκείνους, θ κόμης, έμμένων
είς τήν άπόφασίν του, αποκρίνεται άδιατρεπτως και
σταθερώς «διά τήν αυτήν, κύριε, αιτίαν, δι ην ήλθομεν
ολο: μας » Ό απεσταλμένος τότε έπέστρεφε πρός τούς

έντολεΐς του, οΐιινες ευθύς ήρχισαν καί πάλιν νά φ.θυρίζωσι πολύ σπουδαιότερο?, κατά τά φαινόμενα, ή
πρότερον. Μετ’ όλίγον έπανέρχεται καί πάλιν πρός
τόν κόμητα, καί λέγει πρός αυτόν, οτι έάν συγκατενευε νά άναχωρήση τοϋ έδιδαν διακόσια Αουδοδίκια
(χρυσά). Εκπλαγεις διά τήν ανέλπιστο? ταΰτην πρότασιν, ήρχισε νά έννοή πόσον άστεΐον ή το τό συμδεδηκός του. Απεκριθη λοιπόν άπερτσκέπτως χωρίς νά
έννοήση διά τι τω έγένετο ή προσφορά έκείνη. οτι τό
ποσόν έκεΐνο ήτο μικρόν, καί δεν συγκατένευε. Τότε
έκεΐνοι κατεθορυδήθησαν, συνεσκέφθησαν, διαπραγμα
τεύονται μετά τού κόμητος καί τω προσφέρουσιν έν
τελεί πεντακόσια (λουδοδίχια).
Απαντα ταύτα ήσαν μυστήριον δι’ αυτόν, ούχ ήττον
όμως έ'λαδε τά προσφερθεντα χρήματα, άνεδη είς τόν
ίππον του, παραπεμφθεις από τούς κυρίους έκείνους με
τάς εύγενεστέρας φιλοφρονήσεις καί τά πλέον ύποχρεωτικά χαριτογλωττήματα, καί άναχωρεΐ διά τήν τοσαύτην χαράν των έκπεπληγμένος, ένω μεγίστη? αύτός Οά
έλάμδανε, έάν τό έσυγχώρουν νά άπέλθη καί άνευ
ΖΡ’Ίΐ-’-άτων. Φθάσας είς τήν παρακειμένην κώμην, έμαθεν, τίνες ήσαν οι, κατ’ αύτόν, λησταί έκεΐνοι, καί διά
τί έφέρθησαν πρός αύτόν ουτω’ έμαθε δηλ. 2τι καθ’ ήν
έκεϊνος στιγμήν εφθασεν είς τό δάσος, ήθελεν έκποιηθή
μέγα μέρος τοϋ δάσους έκείνου. Τότε ευκόλως έσυμπέρανεν, οτι οί άνθρωποι έκεΐνοι ήσαν οί άγοροσταί,
ήνωμένο: είς εταιρείαν, καί, έκλαδόντες αύτόν ώς ύπερθεματιστήν, τόν έπεισαν διά χρημάτων νά μή πλείοδοτήση κατά τήν δημοπρασίαν, καί έδείκνυον τοιαύτην
χαράν, ώς κατορθώσανκς διά τόσον μικρας ποσότητος.
νά άφήση είς αύτούς τήν έπικερδή έκεένην αγοράν.
Π.

Κ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Τό τρίτον έτος τής Εύτέρπης ήγγικεν εις
τό τέλος του.
Όσοι τών Κ. Κ. συνδρομητών άνανεώσαντες προπληρώσωσι τήν συνδρομήν των διά τό
τέταρτον έτος θέλουσι λάβει ΔΩΡΕΑΝ ολόκλη
ρον τό ώραΐον μυθιστόρημα ό ΔΗΜΟΔΙΔΆΣΚΑ
ΛΌΣ. Τό μυθιστόρημα τοϋτο θέλομεν άπος-έλεε
εις ένα έκαστο'/ τών Κ. Κ. συνδρομητών άφού
λάβωμεν τά χρήματα τής συνδρομής του, καί
τούτο άνευ ούοεμιάς έξαιρέσεως. ‘Η ημέρα τής
άποπερατώσεως τής έκδόσεώς του θέλει άναγγελθή. Όταν συνδρομητής προπληρώσας δέν
λάβη τό μυθιστόρημα ό Δημοδιδάσκαλος, ας είναι
έβαιος ότι δέν έλάβομεν τά χρήματα τής συνρομής του. Παρακαλοΰνται οί Κ. Κ. έπισταται
τών ταχυδρομείων, καί οί ειδικοί άντα,ποκριταί
μας νά μας είδοποιήσωσιν εγκαίρως τά ονόμα
τα τών συνδρομητών διά νά μή συμβή αργοπο
ρία είς τήν αποστολήν τών φυλλαδίων.
Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ.
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