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Εις τδν μέγαν νότιον ’Ωκεανόν, δστις καλύπτει τδ 
ήμισυ σχεδόν τής υδρογείου σφαίρας, καί εις τήν εύ- 
ρεΐάν του έκτασιν μόλις παρουσιάζει σποράδην ολίγα 
■μικρά νησιδρια', συχνά άπαντώνται μικραί σειραί βρά
χων κοράλλινων, ή λιθοφυτικών, τινές των όποιων 
έχουσι μήκος διακοσιων και τριακοσίων λευγών. Αί 
ύφαλοι αύται έκ τοϋ βυθού τοϋ ωκεανού βαθμηδόν και 
κατά μικρόν ΰφοΰνται καί φθάνουσι τήν επιφάνειαν των 
ύδάτων, καί έκεΐ μεταβάλλονται εις νήσους δενδροφύ- 
τους καί οικήσιμους· των δέ νήσων τούτων ό αριθμός 
όσημέραι αύξάνει, καί προβλέπουσιν οτι δέν θά πα- 

-ρέλθε: πολύς καιρός, και μεγάλοι ήπειροι: θέλουν 
καλύπτει τδν έρημον ήδη καί εύρύχωρον τούτον ω
κεανόν.

’Αλλά, τίνες οί θαυμάσιοι τέκτονες οι έργαζόμενοι 
τοιαϋτα γιγαντιαΐα έργα, καί δημιουργοϋντες νέας 
νήσους καί ηπείρους εις τήν επιφάνειαν τοϋ πλανήτου 
,ήμων; Οί τέκτονες ουτοι είναι, τις θέλει τδ πιστευ
τεί, έντομά τινα μικρότατα* πλήν μ’ ολην τήν μι- 
κρότητά των κατασκευάζουσιν έργα τά όποια τδ άν·

Θρώπινον βλον γένος μυριάδας ετών εργαζόμενον δεν 
ήθελε δυνηθή νά κατασκενάση. Είνα: δέ τά έντομα ταΰ- 
τα γένος τι ιδιαίτερον πολυπόδων (α)· έν είδος αυ
τών προάγει τδ γνωστόν κοράλλιον. Οι άναγνώσταί 
μας δέν έτυχεν ίσως ποτέ νά ιδωσι πολύποδας· διά 
νά συλλάβωσι παρευθύς ιδέαν αυτών άς φανταοθώσιν 
εν μελίκηρον (μελόπητταν) έξαχθέν έκ τοϋ μελισσιού, 
και φέρον τά μικρά των μελισσών έμβρυα, έκαστον 
με την ιδίαν αύτοϋ οπήν ή τδν κυτταρον, οθεν προά
γει έξω την κεφαλήν. Τό μελίκηρον μετά των εμ
βρύων παριστά άπαραλλάκτως τήν μορφήν ένδς είδους 
λιθοφύτων φής άστραίας, με τήν διαφοράν οτι τδ 
μελίκηρον , τοϋτο δεν είναι κηρόπλαστον άλλά σύγ- 
κειται έκ λίθου τιτανώδους καί κατασκευάζεται ύπ’ 
αύτών των- ένοικούντων ζώων δι’ άφιδρώσεως τοϋ σώ
ματος αυτών ως τδ κέλυοος .των κοχλιών. "Εκαστον 
έντομον προαγον έξω τοϋ κυττάρου τδ στόμα, λαμ
βάνει έκ τοϋ θαλασσίου ύ’δατος τήν τροφήν διά μι
κρών τινών ευκινήτων ϊνών, τάς όποιας έχει προς

;> ,,γ- - . ι-ί κ^ν;.ϊ υ ιωτω.
(α) Πολύποδας ci φυσιολόγοι όνομάζουσιν έντομά 

τινα έχοντα πολλά ζεύγη ποδών οίαι αί σκολόπεν- 
δραι· δέν πρέπει δέ νά συγχέωνται* μέ τοδς κοινώς 
λεγομένους πολύποδας ή δκτάποδας.
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τοΰτο περί τό στόμέ, καί αιτινες καλού ιτχ: άνιχνευ
τήρια. Δέ» δύνανται δε ποτέ οί πολύποδες νά έξελ- 
θωσιν έκ της κυψέλης των διότι είναι προσκεκολλη- 
μένοι είς αύτήν, εκ τοϋ όπισθεν άκρου τοϋ σώματός 
των. Συμβιούσι λοιπόν συνάμα έντός ένός καί τοϋ 
αϋτοϋ μελικήρου, πάντες αδελφοί, ή μάλλον πάντες 
έν άτομον είς πολλά πρόσωπα, έπειδή τό λιθόφυτον 
περιενδύει πανταχόθεν μεμδράνα τις κοινή είς ολα 
τά έντομα καί συνενοϋσα αύτά ούτως ώστε ή τροφή 
ήν έκαστον λαμβάνει μετοχετεύεται είς ολα, καί πλη- 
γόνων τις έν μόνον, τά πληγόνει ένταυτώ ολα. Ού 
μόνον δ* έχουσι κοινήν τήν οίκησιν καί κοινώς συναι
σθάνονται τάς προσδολάς τής τρικυμίας ή τών ηλιακών 
ακτινών, άλλά σόμπας αυτών ό βιος είναι κοινός, καί 
ζοιναί αί ήδοναί και αί λύπαι, όσον άμυδράς έκ φύ
σεως καί συγκεχυμένος τάς ύποθέσωμεν.

’Αληθινά ή υπαρξις είναι τόσον δλιγον ανεπτυγμένη 
είς τά παράδοξα ταϋτα όντα, ώστε πολΰν καιρόν οί 
επιστήμονες έδισταζον άν έπρεπε νά τά θεωρήσωΐιν 
ώς ζώα ή ώς φυτά’ ’Εντεύθεν αί όνομασιαι ζωόφυτα 
και λιθόφυτα. ’Αν ήσαν φυτά, τότε τό μεν ολον σώμα 
ήθελεν εισθαι αύτό τό φυτόν, τά δέ κατ’ ίδιαν έντομα 
ών τό στόμα διά τά πέριξ αύτοΰ ύπάρχοντα κεχρω- 
ματισμένα άνιχνευτήρια ομοιάζει κατά τι μέ στεφάνην 
άνθους, ήθελον εισθαι τό άνθος. Καί τά φυτά ταϋτα 
θά ήσαν τά παραδοξότατα πάντων, ύστερον άπό τήν 
αισθητικήν ακακίαν, ήτις αμα έγγιση τις μέ τόν δά
κτυλον έν μόνον τών ανθών αύτής, συστέλλει ευθύς 
τά φύλλα καί συγκλειεται ολη. Είχε δέ τι πιθανόν καί 
έπαγωγον ή ιδέα αυτή, έπειδή καί οί πολύποδες ώ; 
τά φυτά γεννώνται ή έκ μικρών σπερμάτων, τά όποϊα 
είναι μέν ώάρια, όμοιάζουσι δε φυτικούς σπόρους, ή 
έξ άναδλαστήσεως έκ μερών τινών τοϋ σώματός των, 
καί δλως ή κατασκευή καί ή αύξησις αύτών είναι 
όμοιωτάτη έςωτερικώς μέ τήν φυτικήν ζωήν. Άλλ’ έν 
τούτοις τήν σήμερον άπεδείχθη οτι οί πολύποδες είναι 
αληθινά ζώα.

Τά έντομα λοιπόν ταϋτα ζώσιν αναρίθμητα είς τόν 
πυθμένα τών θαλασσών. Διά νά έννοήση τις τό πλή
θος των πρέπει νά ένθυμηθή τά χόρτα είς τούς ά- 
γρούς. Άς έγκύψωμεν λοιπόν διά τής φαντασίας είς 
τά άχανή βάθη τοϋ ωκεανού, καί άς ύποθέσωμεν 
μακράς έκτάσεις σκεπασμένος έξ όλοκλήρου μέ πο
λύποδας. "Ολα ταϋτα τά ζώα εύρίσκονται είς έργα- 
σιαν διηνεκή· έκμυζώσι τά είς τό θαλάσσιον ύδωρ 
ένυπάρχοντα τιτανώδη άλατα, στερροποιοϋσιν αυτά καί 
τά προσθέτουσιν είς τάς κυψέλας των. Άλλά μετ’ 
ολίγον τά ώά αύτών έκκολάπτονται· νέα σμήνη καί 
νέαι κυψέλαι γεννώνται, μή εύρίσκοντα δέ ευρυχωρίαν 
ικανήν προσκολλώνται έπί τών προγενεστέρων έκεΐνα 
δέ τότε συμπνίγονται ή έξαφανίζονται, πλήν άφινουσιν 
άκεραιας τάς λιθώδεις κυψέλας των ώς θεμέλια είς 
τάς οικήσεις τών επιγόνων. Καί ούτοι δέ άφοϋ ζή- 
σωσι βραχύν χρόνον λαμδάνουσι τήν αυτήν μοίραν, 
καί άπό γενεάς είς γενεάν νέα στρώματα στερεών 
κυψελών σωρεύονται έπ’ άλληλα, καί έκ τοϋ πυθμέ
νας τής θαλάσσης ήτις είναι ή βάσις αύτών, οί τε- 
ράστειοι οδτοι όγκοι φθάνουσιν είς τό μακρόν τών 
αιώνων διάς-ημα τήν έπιφάνειαν αύτής. “Οταν δέ 
φθάσωσιν έκεϊ, ή αύξησις αύτών παύει, έπειδή έκλεί- 
πει τό άναγκαιότατον εις τούς πολύποδας ύδωρ, καί 
οί τελευταίοι άποθνήσκουν χωρίς νά καταλείψωσι κα
τόπιν διαδόχους.

Τότε τής θαλάσσης τά κύματα άρχι'ζουν νά κατα- 
ροτριώσι τούς βράχους τούτους, άποσπώσ: μεγάλα 
τμήματα, μέρος αύτών μεταδάλλουσι διά τής τριβής 
είς άμμον, έπειτα συσσωρεύουσιν όμοϋ τά τμήματα, 
καί οί σωροί ύπερκείμενοι τής λοιπή; χθαμαλής βά- 
σεως άποτελοϋσι τήδε κάκεϊσε έξοχάς νήσων. Ενίοτε 
3έ κα> σεισμοί άνυψοϋντες τόν πυθμένα τών θαλασ
σών, μεταφίρουσι διά μιας τά κοράλλινα στρώματα 
ύπεράνω τής τών ύδάτων επιφάνειας. Τοιουτοτρόπως ή 
μεγαλότεχνος φύσις μεταχειριζομένη έργάτας, τά ευ
τελέστατα τών ζώων, προπαρασκευάζει τήν ύλην νέων 
γαιών, παρασκευάσασα δι’ αυτήν άρκούντως καί στε- 
ρεώσασα είς τόν ώκεανίτην βυθόν, ανάγει έπειτα 
διά μιάς αύτήν είς τό φώς κα: είς τάς αύρας τής ζωής.

Ό Μέγας Ωκεανός, άπό τήν δυτικήν παραλίαν τής 
’Αμερικής μέχρι τοϋ ανατολικού τής Αφρικής αίγια- 
λοϋ, είς ζώνην διαλαμδάνουσαν πεντακοσίας περίπου 
λεύγας ένθεν καί ένθεν τοΰ ισημερινού, πλήθει καθ’ 
υπερβολήν κοραλλιων· άλλά δέν περιορίζονται μόνον 
είς τό μέγα τούτο διάστημα· παντού δπου δύνανται 
νά ζήσωσι, βρύουσι μυριάδες άναριθμητοι, έγκειμενα: 
είς τό έργον αύτών. Γιγαντιαΐον ερκος κοράλλινο? 
περικλείει πανταχόθεν τήν νέαν 'Ολλανδίαν. Πρός τούς 
άνατολικούς αύτής αίγιαλοΰς έκτείνεται είς διάστημα 
έκατόν πεντήκοντα λευγών ή έπέκεινα μακρά σύρτις 
μ.ή άφίνουσα τήν έλαχίστην είς τά πλοία πάροδον. 
Μεταξύ δέ νέας 'Ολλανδίας καϊ νέας Γουινέας κεϊ- 
ται άλλη σύρτις έκτάσεως διακοσίων πεντήκοντα λευ
γών. Άλλ’ αί σύιτεις αύται είναι τό μηδέν παρα
βαλλόμενα: μέ τήν μεγάλην έκείνην λιθοφυτικήν ύφα
λον, ήτις άρχεται μέν έκ τής Ινδικής θαλάσσης περί 
τάς άκτάς τοϋ Μαλαβάρ, καταδαίνεί δέ πρός νότον 
συνεχής καί άδιάκοπος έως είς τόν παράλληλον τής 
Μαδαγάσκαρ, διαλαμβάνουσα έκτασιν έξακοσίων λευ- 

I γών καί έπέκεινα. Μέρη έξοχώτερα τής λιθοφυτικής 
αυτής στερας είναι τά αρχιπελάγη τών νήσων Μαλ- 
διβών, τών Λακκαδιβών καί τών Χάγων. Είς δέ τόν 
Ειρηνικόν Ωκεανόν τά κοράλλια είν’ έτι πολυπλη
θέστερα. Αί περίφημοι έκεϊναι καί πολυάριθμο! νήσοι 
τάς όποιας άναφέρουσιν είς τά ταξείδιά των οί θα
λασσοπόροι, είν’ δλαι σχεδόν κατασκευάσματα τών 
πολυπόδων κ’ έπάνω είς τά κελύφη αυτών θάλλουοι 
τά ώραΐχ δάση τών κοκκοφοινίκων έν μέσω τών 
όποιων έζων οί μάκαρες λαοί τούς όποιους έπε- 
σκέφθησαν οί θαλασσοπόρο: Κώκ χαί Βουγαιμδιλλος.

Άν καί είς τάς θαλάσσας ταύτας δεν απαντάται οΰ- 
δαμοΰ γή αξιόλογος, άλλά μόνον μυριάδες μικρών 
νήσων διεσπαρμένων εις τήν επιφάνειαν τών ύδάτων, 
τάς όποιας δλοι είδαμεν, είς τούς γεωγραφικούς του
λάχιστον πίνακας, ό βυθός δμως τοϋ Ωκεανού τόσον 
πολύ άνυψώθη διά τής έργασίας τών πολυπόδων, ώστε 
πολλοί ώκεανιται λαοί συγκοινωνοΰσι πρός άλλήλους 
διαβαίνοντες τήν θάλασσαν πεζοί είς άπόστασιν ύπέρ 
τάς διακοσιας πεντήκοντα λεύγας Ποια ύπήρξεν άρα 
ή άπορία καί ό θαυμασμός τοϋ πρώτου περιηγητοϋ οστις 

| έν τώ μέσω τοΰ πέλαγους, μακράν πάσης γής, είδεν αί
φνης μακρόν καραβάνιον άνθρώπων όδευόντων ήσύχως
3ιά τής θαλάσσης, ώς νά περιεπάτουν έπ’ αυτών τών 
ύδάτων I

Παρατήρησις τις πολλοΰ λόγου άξια και τήν όποιαν 
ιδίως έβεβαιωσαν οί Κύριοι Κουευς και Γαϊμάοοος 
κατά τόν περιγεων πλοϋν τοϋ Φρεϋσινέτου είν’ δτι 
οί πολύποδες δέν δύνανται νά ζήσωσιν είς παραπολύ

μεγάλα βάθη. Προσκολλώνται δέ καί αύξάνουσιν είς 
τά μέρη τοϋ ώκεανείου πυθμένος δσα απέχουν όλιγώ- 
τερον έκ τής έπιφανείας τών ύδάτων, οίον τάς κορυ
φάς τών βουνών, όχι δέ τάς κοιλάδας ή τά πεδινά. Αί 
λιθοφυτικαί λοιπόν ύφαλοι άντιστοιχοΰσι πρός τά δρεινά 
μέρη τοϋ ώκεανείου πυθμένος καί περιγράφουσι τρόπον 
τινά τό σχήμα τοϋ πυθμένος αύτοΰ. Αί κοράλλινα! νή
σοι δέν είν’ άλλο είμή στρώμα ή φλοιός πολυπόδων 
βάσιν έχων όρος τι ή ύψωμα υποθαλάσσιον. Όσαι 
νήσοι πρώτοι άνέδυσαν ύπέρ τήν έπιφάνειαν τών ύδά
των, αύται δήλον δτι έλαβον θεμέλιον τάς έξοχωτερας 
κορυφάς, οσαι δέ τεκταίνοντα: είσέτι, αύται έπφκοδο- 
μήθησαν είς κορυφάς χαμηλοτέρας, καί έχουν νά δια- 
νύσωσι μακρότερεν δρόμον, εως ού φθάσωσιν είς τήν 
επιφάνειαν.

Ό λόγος ούτος έξηγεΐ πολλά περίεργα παρατηρού
μενα είς τήν τοπικήν διάθεσιν τών κοράλλινων νήσων.

Τί έστι, λόγου χάριν τό μακρόν έκεϊνο κομβολόγιον 
τών νήσων Μαλδιδών καί Λακκαδιόών, αιτινες κεΐν- 
ται κατά σειράν, μία μετά τήν άλλην, είς μήκος έξα
κοσίων σχεδόν λευγών; Πώς οί πολύποδες συνεννοή- 
θησαν κ’ έφύλαξαν τοιαύτην εύθυγραμμίαν, χωρίς νά 
στραφώσι μήτε πρός δεξιάν, μήτε πρός άριστεράν; 
Ό λόγος είναι απλούς. Είς τό μέρος τοΰτο τοΰ ωκεα
νού υπάρχει υποβρύχιος μακρά σειρά όρέων, όποΐαι, 
παραδ. χάριν, αί Άνδεις, οί δέ πολύποδες, προσκολ- 
ληθέντες είς δλας τάς κορυφάς άνύψω-αν βαθμηδόν 
αύτάς ύπεράνω τών ύδάτων.

Αί κοράλλινοι νήσοι έχουσι πολλάκις τό έξής σχήμα. 
’Εν τω μέσω ύπάρχει λίμνη έχουσα βάθος πεντήκοντα 
ή έξήκοντα μέτρων, Γύρωθεν δέ περιζωννύει αύτήν 
στεφάνη κυκλοτερής ήτις είναι ή νήσος* έξωθεν δέ 
τής στεφάνης ή θάλασσα έχει βάθος χιλίων πεντακο· 
σιων ποδών. Τό παράδοξον καί συχνόν τοΰτο φαινό- 
μενον έζηγεΐται ευκόλως, αμα ΰποτεθή δτι είς τόν 
βυθόν τής θαλάσσης υπάρχει ήφαίστειον όρος μέ κρα 
τήρα έφ’ ού οί πολύποδες έγκαθιδρυσαν εαυτούς. Όσοι 
προσεκολλ.ήθησαν είς αύτά τά χείλη τοΰ κρατήρος, 
έσχημάτισαν τήν κυκλοτερή στεφάνην έπειδή έφθασαν 
έπάνω ταχύτερον παρ’ όσους έγκατωκησαν είς τόν 
πυθμένα τοΰ κρατήρος. Τεσσαράκοντα δύω τοιαύτας 
ήφαιστειογενεϊς νήσους έπεσκέφθη ό πλοίαρχος Βήχεϋς, 
καί αί είκοσιεννέα εϊχον δλαι τήν έντός λίμνην. Τινές 
τούτων είχον διάμετρον έως είκοσιπέντε λευγών· άλ- 
λαι μόλις ήμισείας λεύγας* Είναι δέ πρόδηλον δτι οί 

ι πολύποδες οί έργαζόμενοι εντός τής λίμνης θέλουν έν 
τός μικρού φθάσει τήν έπιφάνειαν, και τότε όλόκλη
ρος ή νήσος θέλει άποδή στερεά καί πεδινή.

Αί κοράλλινο: νήσοι είναι ώσεπιτοπλεΐς*ον χθαμαλαί, 
έπειδή αμα ή νήσος φθάση τής θαλάσσης τήν έπιφά- 
νειαν, τό έργον τών πολυπόδων έτελειωσεν' ή φύσις 
δμώς ένίοτε τελειοποιεί τό έργον άναβιβάζουσα διά 
σεισμοί» τήν βάσιν ταύτην καί σχηματίζουσα άκτάς 
άποτόμους καί λόφους. Είς τήν νήσον Όταίτην, Τιμόρ, 
Σουμάτραν, τήν νήσον τής Γαλλίας κ.τ.λ. τό έδαφος 
τής γής σύγκειται άπό κελύφη πολυπόδων, καί είναι 
ίκανώς μετέωρον ΰπέρ τήν θάλασσαν. Είναι δέ άναν- 
τιββητον δτι δέν κατέβη ή θάλασσα, άλλ’ δτι τό 
έδαφος ύψώθη. Παράδειγμα περιεργότατον τβιαύτης 
βιαίας άνυψώσεως παρέχει ή νήσος Ένδερσών, τήν 
οποίαν έπεσκέφθη δ πλοίαρχος Βηχεύς. Καθ’ δλα μέν 
τάλλα όμοιάζει τάς στεφανοειδεΐς νήσους* έχει δέ 
τοΰτο ίδιον, δτι ΰψοϋται όγδοήκοντα πόδας ύπέρ τό έπί

πείοτ τής θαλάσσης. Τά κύματα τοΰ ωκεανού υπόσκα
ψαν φοβερά τάς βάσεις τής στεφάνης, καί είναι πιθανόν 

j δτι βαθμηδόν ή νήσος θέλει αποκοπή· Τά δέ τμήματα 
αύτής θέλουν γεμίσει τόν βυθόν τής θαλασσής, καί τόν 

ί καταστήσει οίκήσιμον είς τά γένη τών πολυπόδων.
Άμα ή ύφαλος ή κοράλλινη φθάση τήν έπιπολήν 

τής θαλάσσης καλύπτεται παρευθύς άπό φυτά κα: κα
τοίκους. Πρώτον μέν βλέπει τις έπ’ αύτής όλίγην άμ
μον λευκάζουσαν καί τινας σωρούς λίθων έκκυλι- 
σθέντας ύπό τής θαλάσσης, άλλά μετ’ ού πολύ τά 
κύματα βίπτουσιν είς τό έδαφος σπόρους δένδρων κα: 
φυτών- οί σπόροι όσονούπω άναπτύσσονται· τά φυτά 
ριζίνουν είς τήν άμμον, καί ή νήσος σκεπάζεται άπό 
χλόην. Έκτος τούτου κορμοί γηραιοί δένδρων άπο- 
σπώμενοι έκ τών πλησιων αίγιαλών ύπό τής θαλάσσης 
έξοκέλλουσι, φερόμενοι ύπό τών βευμάτων, είς τήν 
νέαν γήν* σαύρα: δέ, έντομα καί άλλα μικρά ζώα 
συμπλέοντα μετά τών κορμών έπιβαίνουσιν είς τήν γήν, 
πολλαπλασιάζονται καί γίνονται οί πρώτοι αυτής οί- 
κιβταί. Καί τά πετεινά δέ τού ουρανού έλκυόμενα ύπό 
τής πρασιάς έκ τών αιθέριων όδοιποριών αύτών κατα- 
έαίνουσιν εις τήν άρτιφανή γήν, καί κτιζουσιν έν αύτη 
τάς φωλεάς των. Τελευταίο? οί κάτοικοι τών πλησίον 
νήσων ή έξοκέλλοντες μέ τά άκάτιά των ύπό τής 
βίας τών ανέμων, ή έλκυόμενβι άπό τό κάλλος τών 
δένδρων καί τήν άφθονιαν τών καρπών ή τών ιχθύων, 
άποδαινουσιν είς τήν γήν, άνοικοδομοϋσι καλύβας, 
σχηματιζουσι φυλήν, καί τό έργον τών έντόμων τελειο
ποιείται άπό τάς χειρας τού άνθρώπου, δι’ δν Ισως ή 
Πρόνοια προητοίμασεν αύτό.

Τών ήπειρων δσαι σήμερον ήμεϊς οίκούμεν μέγα 
μέρος έχει γένεσιν όμοιαν μέ τήν τών κοράλλινων 
νήσων. Είς τά βάθη τοϋ ύφ’ ήμάς έδάφους υπάρχουν 
μεγάλα στρώματα τιτανώδους λίθου οστις άλλο δέν 
είναι είμή κελύφη τών πολυπόδων τού πρωτογόνου 
κόσμου. Πόσος παρήλθε χρόνος έως νά τελεσθώσ: τά 
μεγάλα ταύτα έργαΐ πόσος θέλει παρέλθει έως νά 
συμπληρωθώσιν δσα τεκταίνοντα: άκόμη είς τά βάθη 
τών θαλασσών I Ύπελογίσθη δτι τά κοράλλινα στρώ
ματα έντός ενός αίώνος ύψοϋνται ήμισυν μόνον πόδα· 
στρώματα λοιπόν ευρισκόμενα ήδη είς βάθος πεντήκοντα 
ποδών ύπό τήν έπιφάνειαν τοϋ υδατος άπαιτοΰν διά νά 
φθάσωσιν είς αυτήν δεκακισχιλια έτη. Άλλά τί ση- 
μαινουσιν οί αιώνες ώς πρός τήν φύσιν; ποτέ αυτή δέν 
άπαυδά, ποτέ δέν θνήσκει 1

I. Δ. Κ.

ΤΟ ΡΟΔΟΝ ΤΟΥ ΑΖΕΑΔΩΝΟΣ.

ί* ‘

Δέν ήθελον έκθέσε: τήν έξής αιματηρόν ιστορίαν, δέν 
ήθελον άποκαλύψει τάς άληθώς φοβέρας ταύτας λε
πτομέρειας, άν δέν ήμην βεβαιότατος δτι τοϋ φρι- 
κώδους τούτου δράματος οί πρωτουργοΐ δέν ύπάρχουσι 
πλέον, καί οτι αί οίκογε’νειαι αύται εις ας οδτοι άνή- 
κον, διεσκορπισμέναι ή έκλείψασας δέν θέλουν μέ 
κατηγορήσει ώς άναμιμνήσκοντα αύταΐς οχληράς άνα- 

μνήσεις.
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Προσεν λήθην ύπό νέου τίνος λόρδου νά υπάγω δτά 
νά διέλθω τών ζυνηγίων τήν έποχή» «ίς· τόν έν Σο- 
μερσετοχίρ πύργον αύτού.

Προτιθέμενος δέ ούτος νά εναγκαλισθή πόν στρα
τιωτικόν βίον, ήρίθμετ μεταξύ τών φίλων του πολυα
ρίθμους στρατιωτικούς νέους, δν οί"πλείστοι ήλθον 
όπως συμμεθέξωστ τών διασκεδάσεων χαί ήδονών του, 
καί έπίδέιξωσι- θαμβός διά τής όρμητικής των φαι
δρότατος χαί τοΰ ζωηρού χαι κούρου πνεύματός των,

Η Θήρα, ή αλιεία, αί ιπποδρομία',, άπησχόλουν 
πάσας τάς ήμε'ρας μας· ταόταις δέ παρείποντο πολυ
τελή γεύματα, έν οΐς θελκτικοί έζιρνώντο οίνοι- τήν 
δέ νύκτα, χορός καί περικαλή αίματα εϊς ήχον αγρο
τικής μουσικής, ήσαν έχστασις χαράς, αιώνια τις πα
ραφορά. Άλλά μετά δεκαπέντε ήμέρας, έξηντλήθη 
τής καινοτομίας τό θέλγητρο-/, καί ή λαμπρά τών νέων 
κυρίων συνοοία, άλλας ήθελησε νά επινόηση ήδονάς.

Ήθελησε ν’ αύτοσχεδιάση χορούς -έν-τή μικρά πό- 
λει Τ * ’ * ή'τις, μόνον ολίγα μίλια απείχε. Τούτου 
ή φήμη δ'.εδόθη πάραυτα, κα! όλη ή τάξις τών εύγενών 
τών πέριξ μερών έσπευσε νά συρ^εύση.

Ειπετο δέ νά ίδη τις τήν μικράν έκείνην πόλιν, κα
τηφή εως τότε καί μονότονον, ν’ άντηχήση μετ’ έκ- 
πλήξεως άπό λαμπρούς ήχους χαράς, καί τήν χλόην 
τών έρημων έδών της καταπατουμένην ύπό τούς πό
δας υπερήφανων ίππων, ή τριβομένην ύπό τούς τρο
χούς ωραίων καί γοργών αμαξών ήτο μία μεταμόρ- 
φωσις ταχεία τοσοϋτον τερπνή, καί οί κάτοικοι έκ
θαμβοι καί καταγοητευμένοι έτρεχον ν’ άναμιχθώσιν 
εις τάς έορτάς μας κα! νά μετάσχωσι τών ηδονών 
μας. Μόναι αί μητέρες ήσαν ανήσυχοι, αί θυγατέρες 
όμως ένόμιζον οτι βλέπουσιν ένυπνιον εύτυχίας. Ποτέ 
έρασμιωτεροι εύπατρίδαι δέν τάς είχον χαιρετήσει, 
ποτέ λόγοι γλυκύτεοαι δέν είχον πλήξει τά ώτά των, 
καί πολλάκις ήσθάνθησαν τήν καρδίαν των παλλουσαν 
βιαίως, δπεο ίσως ήγνόουν εως τότε.

Έν τή όμηγύρει τών χορευτριών, μία νεάνις διε
κρίνετο διά τάς χάριτας, τήν σεμνότητα καί ωραιό
τητα, της. Τήν είχον έπωνομάσει £όδον τού Άζελδών 
ήτο δέ τό άντικείμενον γενικού θαυμασμού, καί έκας-ος 
μετά προθυμίας έθήρευε τήν τιμήν τού νά ήναι συγχο
ρευτής αύτής.

Λέν μεταχειρίζομαι ύπερβολάς λέγων δτι ήτον ώοαία 
μέχρι θαυμασμού. Η χροιά της είχε τό πορφυροΰν καί 
λευκόν τών ρόδων καί κρίνων, καί οί γλαυκοί οφθαλ
μοί τησ, πλήρεις έμφασεώς κα! μαρασμού συνάμα, 
έφαίνοντο ρίπτοντες θέλγητρα. Δασεία δέ καστανό- 
χρους κόμη έπί τής θελκτικής κεφαλής της άνορθου- 
μένη, επανέπιπτε βαθυπλόκαμος έπι λευκαυγών ώμο
πλατών. Τό ραδινόν, έλαφρόν καί χαρίεν ανάστημά 
της, εΐχε γλυκύ τι, σύμμετρον, τό όποιον συνεκίνει τήν 
ψυχήν καί εξέπλητε τάς αισθήσεις.

Άς μέ συγχωρηθή ή μακρά αυτή έκθεσις, ήτις 
θέλει φανή μυθιστορική- ά)λά δέν έδυνήθην ν’ άντι- 
σταθώ εις τήν έπιθυμίαν τοϋ νά πεοιγοάύω τό ώοαιό- 
iecov προτωπον οπερ ε:οον εν τη ζωτ ιχου, κα: του

οποίου ή καλλονή έπροξένησε τήν όποιαν μέλλω νά 
διηγηθώ φοβεράν καταστροφήν.

ΓΙλήν του λόρδου Λ”*, όλοι οι νέοι κύριοι ήμιλ- 
λώντο παρ αύτή διά τε τήν κομψότητα καί περιποίησιν.

Είς νέος λοχαγός τής φρουράς, υψηλής καταγω
γής, ώραΐδς τήν όψιν, καί άθλητικός τό ανάστημα, 
έφαίνετο μέ πλειότερον παρά τούς άλλους ζήλον θη- 
ρεύων τήν τιμήν τού ν’ άρέσκη είς τήν νέαν Μαρίαν 
μετά τούτον ήρχετο άνθρωπός τις έπίσης χαρίης to 
εξωτερικόν καί εξίσου διακεκριμμένης οικογένειας. Άν 
δέ τυχόν προσεμειδία εκείνη είς τινα τών δύω αντιζή
λων, τό ήθός των άπέβαινεν έναλλάξ σκυθρωπόν ή 
πρριριχαρές.

'Ο λοχαγός έκράτει ήδη τήν χεΐρα τής ωραίας 
Μαρίας, μετά τής οποίας έσκόπευε νά χορεύση τήν 
πρώτην άντόρχησιν, άλλ' ό άντίζηλός του, τόν οποίον 
θέλομεν όνομάσει Τρεβόρ, τόν άνεχαίτησεν.

Επειτα δέ μέ τόνον ξηρόν καί απότομον,
— Λοχαγέ, ή Κυρία μέ είχεν ήδη δώσει τόν λό

γον της.
Καί μέ γλυκείαν φωνήν στραφείς πρός τήν Μαρίαν:
— Δεσποσύνη, σάς επικαλούμαι μάρτυρα τούτου.
— Νομίζω, τω όντι, άπεκρίθη ή νεάνις έρυθριά- 

σασα, ενθυμούμαι ότι είχα ϋπόσχεθή είς τόν Κ. 
Τρεβόρ, άλλ’άν ήϊηνάμην ήθελα χορεύσει μέ άμφο- 
τέρους.

Λοχαγέ, σεις δέν θέλετε μ’ όργησθή, δέν είν’ α
ληθές ;

Και τό γλυκύ της μειδίαμα έζήτει νά τόν καθη- 
συχάση.

Ό δέ λοχαγός ψίψας έπι τού αντιζήλου του 
σπινθηροβόλον βλέμμα, άπεσύρθη μέ ύπερήφανον 
ύφος, καί μετά ταύτα άφησε παρευθύς τήν αίθουσαν. 
Άγνοώ διατί, άλλ’ ειχον ενδόμυχον ποοαίσθησιν, ότι 
τό άπλοΰν τούτο συμβάν έμελλε νά γίνη παραγωγόν 
δυστυχημάτων.

Ό δέ Τρεβόρ χορεύων μετά τής Μαρίας, έζήτει 
διά τσΰ βλέμματος τόν λοχαγόν, τού όποιου τά άγέ- 
οωχον καί καταφρονητικόν ύφος είχε παρατηρήσει.

Μετά τινας ήμέρας ό λόρδος Φ**’ έδωκε λαμ
πρόν συμπόσιον, έν ω παρευοέθησαν οί πλειότοι τών 
συνοδευσάντων αύτόν εις τόν χορόν. Ήσαν δέ με
ταξύ τών συνδαιτημόνων ό Τρεβόρ καί ά λοχαγός, 
τούς οποίους άπεφασισα νά παρατηρήσω μετά προ
σοχής.

Ό λοχαγός ήτο νοχελώς έστηριγμένος έφ’ ένός 
παραθύρου ότε έφθασεν ό Τρεβόρ. Τόν διέκρινε, και 
ώχριάσας, άπεμακρύνθη μέ άδιάφορον ύφος· άλλά 
διεΐδον τό άκτινοβόλον αυτού βλέμμα προσηλωμένον 
έπί της θύρας δι’ή; ό αντίζηλός του έμελλε νά 
εϊσέλθη- έχαιρετήθησαν δέ μέ ύφος ψυχρόν μέν άλλά 
εύγενές.

Περιεκυκλοΰμεν δέ, είκοσι» όντες τόν αριθμόν, 
τράπεζαν πλήρη εκλεκτών εδεσμάτων τά πάντα έ
φαίνοντο χωρούντα κατ ευχήν* τά φαγητά ήσαν εξαί
ρετα, οί οίνοι ήδεΐς, καί ή συναναστροφή ζωηρά καί 
θελκτική. Ό λοχαγός και ό Τρεβόρ έκάθήντο είς με-

γαλήν απ’ άλλήλω» άπόστασιν καί έφαίνοντο λησμο- 
νήσαντες τήν αντιζηλίαν των. Περί τήν όγδόην ώραν 
παρετέθησαν τά τραγήματα, καί πλείσται Μαδε- 
ρείου οίνου φιάλαι Καμπανίας καί Όπόρτου έτέ- 
θησαν ένώπιόν μας. Άντικείμενον δέ τής συνδιαλέ- 
ξεως ήτο ό τελευταίος χορός· καί, μετά τινας προ
πόσεις άς οί νέοι συνειθίζουσι νά κάμνωσιν ύπέρ άλ- 
λήλων, άμα τοΰ οίνου αί άναθυμιάσεις ήρξαντο πα
ράγουσα! τό άποτέλεσμά των, ό Λόρδος Φ * ’ ' έ
γερθείς, έφερεν υπεράνω τής κεφαλής του ποτήριον 
τού όποιου ό πιτυλίζων καμπάνειος οίνος έπλήρει 
άφρού τάς παρειάς, καί άνέκραξε -

— Πληρώσατε, φίλοι, τά ποτήρια σας, ό οίνος 
ας ρεύση άφθόνως, έστωσαν ,έπιστεφή· πρόκειται 
περί ευάρεστου ύμΐν προπόσεως* άς προπίωμεν εις 
ύγείαν τής ωραίας Μαρίας, τοΰ ρόδου τοΰ Άζελδών.

Άνευφημίαι ομόφωνοι εδέχθησαν τήν πρόποσιν. 
Μέ φαίνεται όμως ότι ή χειρ τοΰ λοχαγού έτρεμε 
φέρουσα τό ποτήριον εϊς τά χείλη του.

— Καί τίς θέλει έπιφορτισθή ν’ άπαντήση άντ’ 
αύτής; τίς θέλει άναδεχθή νά εΰχαριστήση έξ όνό- 
ματος τής ωραίας Αζελδών τήν όμήγυρην; είπε 
νέος τις απερίσκεπτος.

— Αί, πρός θεοΰ ! ό ευνοούμενος της κατά τήν 
παρούσαν έσπέραν Τρεβόρ, ύπέλαβεν έτερός τις.

— Έλα, 'Γρεβόρ, ορθός, ορθός! διατί διστάζεις; 
πρός τούτο έχεις είς τήν έξουσίαν σου ολην τήν 
συνέλευσιν* άδύνατον ήτο νά συγχορεύση τις μετ’ αυ
τής· μόλις ήδύνατό τις νά τή άπευθύνη λέξεις τινάς.

Ό Τρεβόρ έθεώρει περ! έαυτόν μέ εύ'δαιμον καί 
θριαμβευτικόν ύφος, καί έφαίνετο διατεθειμένος νά 
έγερθή, ότε έφώναξέ τις.

— Όχι, όχι, δ Τρεβόρ δέν είναι ό ευνοούμενος ! 
Στοιχηματίζω δέκα πρός έν, ότι είναι ό λοχαγός.

Σοβαραι τότε ήγέρθησαν συζητήσεις, έν αίς έκαστος 
τών συνδαιτημόνων, έλαβε μέρος ύπέρ τού ένός τών 
δύο άντιζήλων, οιτινες, τό καθ’ αύτούς βαθεϊαν έτή- 
ρουν σιωπήν.

—- Κύριε, εΐπε βαρονίσκος τις έκ τοϋ κομητάτου 
τών Κουρνουελλών, τόν όποιον ή κατηφής τών δύο 
νέων Φυσιογνωμία έκαμνε νά προαισθάνηται δυστύ
χημά τι, ζητώ, είπε, τόν λόγον- στοιχηματίζω εί
κοσι καθ ένός, ότι ή καρδία τής νέας Μαρίας αμ
φιταλαντεύεται άκόμη μεταξύ τών δύο λατρευτών της. 
Είς τήν τύχην άμφοτέρων πίνω- δ κερδίσας έσεται ό 
άγαπώμενος.

Διαρκείς καγχασμοί παρηκολούθησαν τήν χαρίεσ
σα'/ ταύτην πρόποσιν. Άλλά τό πρόσωπόν τών δύο 
αντιζήλων ούδόλως έφαιδρύνθη. Τοΰ δέ λοχαγού, 
θέλοντος νά προσποιηθή αδιαφορίαν, ή ώχρότηςτοϋ 
ποοσώπου του, προέδιδε τήν εσωτερικήν αυτού ταρα
χήν. δέν άπεσπα τούς όφλαλμούς άπό τοϋ ποτηριού 
του, τό όποιον ή χειρ του έοαίνετο σφιγγουσα σπα- 
ομωδικώς. Ό δέ Τρεβόρ, πρεσβύτερος ών, καί μάλ
λον έαυτοΰ κάτοχος, έφαίνετο απαθής.

Καί κατ’ άρχάς μέν έξεπληττόμην βλέπων αύτούς 
Αποδίδοντας τοσαύτην εις πράγμα μηδαμινόν σημαν-

τικότητα. Άλλά, μετά μιας στιγμής σκέψιν, ή έκ- 
πληξίς μου έπαυσεν. Ασήμαντόν τκ άρκεΐ νά διε
γείρω τήν φιλαυτίαν, τήν άλαζωνείαν, τόν φθόνον, 
πάθη φοβερά, άτινα παρασύρουσι τούς άνθρώπους καί 
καταχυριεύουσιν.. αύτών.

— Λοχαγέ, εϊπον χαμηλή τή φωνή πρός τόν πλη
σίον μου, νομίζω έπ’ άληθείας, ότι είς σάς μόνον 
άνήκει ή τόσον σφοδρώς διαφιλονεικηθεϊσα σήμερον 
τιμή* εΐδον τή/ νέαν Μαρίαν μειδιώσαν άπό ’υπερη
φάνειαν καί τέρψιν όταν έδεχετο τάς ύποκλήσεις σας.

— Έχετε δίκαιον, μ’ άπήντησε, προσπαθών νά 
μετδιάση- δέν πιστεύω ό Τρεβόρ νά έχη δικαίωμα 
έπί τοιούτων άξιώσεων.

Τό σκυθρωπόν τών δυο άντιζήλων ύφος είχε ψυ
χράνει τήν φαιδρότητα τών συνευωχουμένων. Διά 
τινας στιγμάς έπεκράτησε σιωπή.

-— Κύριοι, άνέκραξε τέλος ό Τρεβόρ, έκάμαμεν 
μέγαν θόρυβον διά μικρόν πράγμα, νομίζω- άλλ- ε
πειδή τό ζήτημα, όσον καί άν ήναι παιδαριώδες δέν 
άπεφασίσθη είσετι, όφείλω νά είπω έκ μέρους μου, 
άν καί ήναι ίσως γελοιον, ότε ή καλλονή τής Άζελ
δών, άνήκει εϊς έμέ, είς μόνον εμέ. Έχω άποχρών- 
τας λόγους νά ομιλώ τοιουτοτρόπως, καί ό εύγενής 
μαχητής άντίζηλός μου, δέν θέλει είσθαι ό νικήσω-/, 
καίτοι έχων τό όμμα σπινθηροβόλον, αλαζόνα τήν 
όψιν, καί άλλο δέν ήξεύρω τί, οπερ παρά ταΐς ώραί- 
αις ευδοκιμεί.

— Τρεβόρ, άνέκραξεν ό λοχαγός κοκκινοβαφής 
άπό τόν θυμόν, όχι ύβρεις !

— Ύβρεις! τί θέλετε νά είπήτε διά τής λέξεως 
ταύτης ; Είμαι βεβαιότατος, λοχαγέ, ότι δέν προΐί- 
θεσθε νά μέ ζητήσητε έριδας. Άν μέ διέφυγε δυσά- 
ρεστόν τι δι’ ύμάς, λυπούμαι πολύ διά τούτο, έστέ 
βέβαιος· άλλά, καθ’όσον άφορά τήν νεανικήν ωραιό
τητα, περί ής πρόκειται, έξηκολούθησεν, εΐμα' βέ
βαιος, εις το πείσμα τών σκυθοωπών τοΰ αντιζήλου 
μου βλεμμάτων, ότι ευνοούμαι παρ’ αύτής. Ούτω 
λοιπόν, ειπεν έγερθείς, σάς εύχαριστώ δι’ αύτήν· καί 
έπανεκαθησεν.

Ό Τρεβόρ έφάνη διαλακτικός, αγαθός καί προση
νής είς τήν μικράν ταύτην συνδιάλεξιν· ήλπίζον ότι 
ό λοχαγός ήθελε καθησυχάσει, άλλά δέν έγεινεν ούτω.

— Τρεβόρ ! άνέκραξε, καί ή φωνή του έτρεμεν 
άπό θυμόν· άπατάσθε, σάς ομνύω, ότι άπατάσθε. 
Αγνοείτε έντελώς τά διατρέξαντα μεταξύ έμοΰ καί 
τής νέας Μαρίας κατά τήν έσπέραν έκείνην εις τήν 
τιμήν μου, μ’^βεβαίωσε·/ ότι ήθελε νά δυνηβή νά άπεκ- 
φύγη τήν παρ’ αύτής δοθεΐσάν σοι ύπόσχεσιν.

— Σάς ήπάτησε, λοχαγέ, σάς ήπάτησε, επειδή 
τήν είδον τήν επιούσαν μέ εΐπεν ....

— Τήν επιούσαν !. .. τήν ιδατε τήν επιούσαν ! 
είς ποιον ]εέρ9ς; διά τίνα σκοπόν ;

— Δέν δίδω λόγον περί τής διαγωγής μου είς 
κανένα- άλλ’ επειδή επιθυμείτε να μάθετε, σάς λε'γω, 
πρός εΰχάρίστησιν σας, ότι ή Μαρία καί έγώ ειδο- 
μεν άλλήλου; καθ’ έκάστην έσπέραν μετά τόν χο-
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cov. 'Η τερετίζουσσι φωνή του «ροέδιδε τήν μεθην 
εις ήν ήτο βυθισμένος.

— Τρεβόρ, άνεβδησεν ό λοχαγός, άν τούτο τό 
όποιον λέγεις ήναι αληθές, κάμνεις ευτελή πραξιν 
χαΐ έργον άτιμου ανθρώπου- καί άν προσπαθής νά 
δυσοηιαήσης οι αδύνατον καί άθώον, όφείλω νά είπω 
ότι εισθε .... μ ακούετε .... οτι εισθε οει/ος !

Βαθεΐα σιγή έπεκράτησεν είς την αίθουσαν.

— Δειλός ! έπανέλαδε ψυχρώς ό Τρεβόρ ώχρεά- 
σας από θυμόν· μέ κατηγορείτε επί εΰτελεία καί 
μ’ άποκαλεϊτε δειλόν !

Τότε, κρατών τά ποτήριον καί όρθιος ενώπιον τοΰ 
λοχαγού, έπανέλαδε τήν λέξιν ταύτην :

— Δειλός ! ...
— Μάλιστα, τό είπα, υπέλαδεν ό έτερος μέ στα

θεράν φωνήν.
— Ήξεύρετε όποιαν οφείλετε νά ζητήσετε συγ

γνώμην τήν στιγμήν ταύτην;
— Συγγνώμην ! . . . δέν θέλω ζητήση ποτέ. Καί 

έόόιψεν επί τοϋ άντιπάλου του άτρόμητον βλέμμα.
— Μή περιμένετε επίσης τοϋτο παρ’ έμοϋ- οχι! 

άνέκραξεν ό Τρεδόρ μέ φοδεοάν φωνήν.
Καί έσφενδόνισε κατά τοϋ λοχαγού τό ποτήριον 

όπερ έκράτει εις τήν χεϊρα.
Παρευθύς απαντες οί συνδαιτημόνες ήγέρδησαν έν 

μεγίστω θορύδω’ δέν ήκούοντο ειμή κραυγαί και συγ
κεχυμένα! φωναί.

Μόνοι οί δύο αντίπαλοι έμενον γαλήνιοι έν τώ 
μέσω τής θορυβώδους έχείνης σκηνής. Ό δέ Τρεδόρ 
δέν είχεν έγκαταλείψει τήν δέσιν του, ίστατο άκίνη 
τος καί σιωπηλός, μέ τάς χεΐρας έσταυρωμένας, ένω 
ό λοχαγός, άπομάσσων τάς έκ τοϋ οίνου κηλιδας ύφ 
ών ήτο πλήρης, έπλησίαζε πρός τόν λόρδον Φ’ " ', 
καί τώ έλεγε χαμηλή τή φωνή :

— Μιλόρδε, έχετ’ έδώ πιστόλια ; Άς σπεύσωμεν 
νά τελειώσωμεν τήν μιχράν ταύτην διαφοράν· ό φίλος 
μου λόρδος ϊ” ” Θέλει μέ χρησιμεύσει ώς μάρτυ:.

— Φίλτατέ μοι, τω άπεκρίθη ό λόρδος Φ * * * 
εις άκρον τεταραγμένος, είναι εις άκρον άνόητος ή έρις, 
άναξία φρονίμων άνδρών. Όχι, μή πράξετε έν τή οι
κία μου Θανάτου σχηνάς, δότε πρός άλλήλους τήν 
χεΐρα, να: άς τελειώσωσιν όλα.

— Μιλόρδε, γνωρίζετε όσον ούδείς άλλος ότι 
τοϋτο τό όποιον μέ ζητείτε, είν’ άδύνατον. Λοχαγέ 
ϊ * “, κάμετέ με τήν χάριν νά φέρετε τάς πιστό
λας· Θέλετε τάς εΰρει είς τήν οπλοθήκην τής ευγέ
νειας του

Προσεδεσε δ’ έπειτα μέ αταραξίαν ανθρώπου συνει- 
δισμένου εις τοιούτου είδους έργα.

— Αλλά δέν είναι συντομώτερον νά μεταδώμεν 
ήμεϊς έκεΐ;

— Άγωμεν, άγωμεν, πιστόλια! νά τελειώσωμεν 
όσον τάγιστα! έκραξε πληθΰς ανόητων τινω» νέων, 
των δπο’ων αί άναθυμιάσεις τοΰ οίνου έτάραττον τό
λ«γι»όν.

— Γ,τιζα-αοα-οτ έσ·ω ή νεανς δι’ήν δύο έ-τιμοι

άνδρες, θέλουσι ν’ άλληλοχτονήσωσιν έν τή οικία μου ! 
άνέκραξεν δ λόρδος Φ ”

Καί, προσελθών είς όμήγυρίν τινα έξ ή όκτώ άν
δρών, μεθ’ ών ό Τρεδόρ συνδιελέγετο ήσόχως περί 
των μελλόντων νά συμδώσι:

— Φίλτατε Τρεδόρ, σας έξορκίζω, άπέλδετε τής 
οικίας μου, διά νά μήν είπωσιν ότι προσκαλώ φίλους 
είς τήν τράπεζαν μου διά νά τούς ίδω χύνοντας τό 
αίμά των. Άγωμεν, έλθετε, έλθετε μετ’ έμοϋ-

— Άδύνατον, άπεκρίνατο ό Τρεδόρ, ή έρις αύτη 
πρέπει νά καταπαύση ενταύθα- όλαι αί προσπάδειαι 
τής γενναίας εύνοιας σας είναι ανωφελείς- δ Π ’ 
θέ?ί εΐσθαι μάρτυς μου. Υπάγετε λοιπόν, ειπεν εις 
τόν νέον τοϋτον βαρονίσκον, συνεννοηδήτε μετά τοΰ λο-

"V· * * *χαγου I
Εις δέ των Θεατών πλησιάσας τόν Τρεδόρ τώ εί

πεν ότι ό λοχαγός έκοπτε τό σελήνιον είς δύο, είς εί
κοσι βημάτων άπόστασιν.

— Έστω, είπε μειδιώ», και χωρίς ν’ άποδείξη τό 
παραμικρόν συγκινήσεως ίχνος, δέν μέ μένει άλλο 
ειμή νά γράψω τήν διαθήκην μου, καθότι είμαι μύωψ, 
καί τό έργον μου έτελείωσε.

Καί άποσυρδείς τής περικυκλούσης αύτόν όμηγυ- 
ρεως προσήλθεν είς τόν λοχαγόν, όμιλοϋντα με πολ
λούς άξιωματικεύς.

— Λοχαγέ ! ανέκραξε μέ σταθεράν φωνήν.
Καί δ λοχαγός έστράφη πρός αύτόν μ’ απειλητι

κόν ύφος.
— Λέγουσιν, ότι άνθρωπος κατά τοϋ δποίου σκο

πεύσετε είναι καί αποθαμένος.
Καί τδ άλαζωνικόν καί ύπερήφανον ήθός του, προέ- 

διδεν αίσθημα περιεργείας.
— Δέν αγνοείτε ότι είμαι μύωψ καί άρκετά ανε

πιτήδειος έκ φύσεως;
Όλοι οί θεαταί προσεϊδον άλλήλους μετ’ έκπλή- 

ξε«ί·
— Πώς! μέ είπεν δ πλησίον μου ίστάμενος, δ 

Τρεδόρ άποσύρεται, δμολογεΐ τό αμάρτημά του.
Και δ λοχαγός μέ περιφρονητικόν μειδίαμα.
— Εις τά πράγματα, κύριε.
— Εντός τών πραγμάτων είμαι. Δέν είναι δί

καιον όμως νά ήναι τά όπλα μας άνισα· νομίζετε, 
φίλτατε διδάσκαλε, ότι θέλω τοποθετηθή διά νά δεχθώ 
τήν βολήν σας χωρίς τής έλπίδος τοΰ νά σας τήν έπι- 
στρέψω ; Όχι! ’Επειδή ήμεϊς έπροκαλέσατε τήν 
έριν, επειδή ή ανοησίας σας προεκάλεσε τήν μάχην, 
επιμένω νά κτυπηθώμεν ό είς άντικρύ τοϋ ετέρου, 
πρόσωπον πρός πρόσωπον, στήθος μέ στήθος, έκ τοϋ 
σύνεγγυς, παρά τήν τράπεζαν. Ναι, ανέκραξε μανιω- 
δώς, θέλομεν πέσει άμφότεροι, θέλομεν υπάγει μαζύ 
είς τόν διάβολον, καί θέλει τελειώσει τό παν!

— Είναι φρικώδες ! είναι άτιμον! είναι φοβερόν! 
άπεκρίθησαν πανταχόθεν· δέν θέλομεν παρευρεδή εις 
τοιαύτην αιματοχυσίαν. Και επτά έως όκτώ άτομα 
άπεσύρθησαν μετά φρίκης.

Ό λοχαγός ούδέν άπεκρίδη : συνεβουλεύετο τους 
φίλους του.

—- Τώρα τίς είναι δ δειλός; ήρώτησε μέ ειρωνικόν 
ύφος δ Τρεδόρ.

— θέλετε τό μάθει αμέσως, άπεκρίθη δ λαχαγός 
άταράχως, καθότι παραδέχομαι τάς προτάσεις σας· 
άλλ’ είναι αυται φρικώδείς, είναι εύτελϊΐς, καί είθε αί 
άραί δύο οικογενειών νά πέσωσιν επί τής κεφαλής σου.

— Τά πιστόλια είν* έτοιμα ; ήρώτησεν δ Τρεδόρ, 
χωρίς νά προσέξη είς τοΰ λοχαγοΰ τάς άράς.

Τω άπεκρίθησαν ότι οί δύο μάρτυρες έξήλθον όπως 
έτοιμασωσιν όλα. Άπεφασίσθη δέ νά κτυπηθώσιν είς 
τήν διά ιππασίαν προσδιωρισμένην στοάν, όπως μή 
διαταράξωσι τούς έν τώ οίχω.

Είς μάτην οί θεαταί προσεπάθησαν εκ νέου νά ύπο- 
δείξωσιν εις τούς δύο άνταγωνιστάς τό βάρβαρον τής 
μονομαχίας των πολλοί έξ αύτών ίππευσαν διά νά 
ϋπάγωσιν νά είδοποιήσωσι τήν αστυνομίαν, καί δ λόρ
δος Φ ” * * έτρεξε νά είδοποιήση τούς μάρτυρας περί 
τοϋ είδους τής μονομαχίας ήτις έμελλε νά λάβη χώ
ραν. Εκείνοι δέ άνεσκίρτησαν ύπδ φρίκης καί έρριψαν 
μακράν τά πιστόλια, τά δποϊα είχον αρχίσει νά γε- 
μίζωσιν. Αλλά, μετ’ όλίγην σκέψιν, συνεφώνησαν νά 
μή ένθέαωσιν είς αυτά βολάς, και νά τά έγχειρίσω- 
σιν οϋτω τοϊς μαχομένοις. Έφερον δέ δύο κηρία είς 
τήν στοάν, καί τά έθεσαν έπί τίνος τραπέζης. Ειδο
ποίησαν άμφότερα τά μέρη ότι τά πάντα ήσαν έτοιμα.

— Έχετε τ’ αναγκαία έργαλεϊα καί τούς επι
δέσμους ; μέ ήοώτησαν.

— Καί τίς ή ανάγκη, άνέκραξεν δ Τρεδόρ, έάν 
τά πιστόλια κάμωσι τό χρέος των !

Είς δέ υπηρέτης έπεβη έπί τοΰ καλλιτέρου ίππου 
τοΰ λόρδου Φ " * * και έτρεξε πρός τινα χειρουργόν, 
ολίγα μίλια κατοικοϋντα μακράν, νά δανεισθή παρ’ 
αύτοϋ ο,τι ήν άναγκαϊον. Μέ φαίνεται νά βλέπω α
κόμη τάς ώχράς καί ακινήτους έκείνας όψεις, πε- 
ριστοιχούσας τήν τράπεζαν. Ένόμιζον ότι βέβαιος 
τούς περιέμενε θάνατος, καί διά τοϋτο έσφιγγον μέ 
σπβαράν χεϊρα τών φίλω< των τάς χεΐρας. Τό δέ 
κατηφές καί αποφασιστικόν ύφος των, ή ατάραχος 
φυσιογνωμία των, ψυχρά καί άπαθής ώς δ θάνατος, 
τόν όποιον όλιγώρουν, έδιδεν αύτοΐς φοβέραν καί έ- 
ξοχον δψιν.

— Τίς θέλει μας δώσει τό σημεϊον ! είπε με
γαλοφώνως δ λοχαγός- είς παρομοίαν μονομαχίαν δ 
πυροβολήσας έν δευτερόλεπτον πρό του άντιπάλου 
του, είναι δολοφόνος, είναι φονεύς.

Τήν αύτην στιγμήν ήοχετο κατεσπευσμένως δ 
χειρουργός, πρός ον είχεν υπάγει ό υπηρέτης.

— Σείς θέλετε δώσει τό σημεϊον ! τοΰ έφώναξαν.
Καί ό χειρουργός μέ φωνήν τρέμουσαν καί τούς 

οφθαλμούς κεκλεισμένους'
— Σηκώσατε τά πιστόλιά σας! έφώναξεν.
Ο σωλήν τών δύο όπλων ήγγισε τό στήθος τών 

δύο αντιπάλων.
-— Όταν μετρήσω τρία, θέλετε πυροβολήσει.
Έν. .. δύο . . . τρία ! .. .
Είς μόνος κρότος -ήκούοθη, ή προσβολή έχαμεν αυ

τούς ν’άπασυρθώσιν άπ’άλλήλων ολίγα βήματα-οί 
δέ φίλοι των ωρμησαν πρός αύτούς.

Τι δηλοϊ τοϋτο; ανέκραξαν ταυτοχρόνως οί 
δύο άντίπαλοι. Τίς τολμά νά μάς περιπαίξη ;

— Τά πιστόλια ταΰτα δέν είχον ειμή πυοίτιδα 
άνέκραξεν ο Τρεδόρ, τρέμων υπό θυμού.

Είς μάτην παρέστησαν εις αυτούς ότι τά δπσΐα 
έδειξαν λαμπρά δείγματα ανδρείας είχον ικανο
ποιήσει τήν τιμήν των, καί ότι ήν αναγκαία μία 
συμφιλιωσις- ή οργή των έφαίνετο αύξουσα" ένόμισα 
ότι βλέπω δύο εριννύας.

— θΧι> °Χ1· δόν θά γένη ούτως! άνέκραξεν δ 
Τρεδόρ-

Καί οί οδόντες του έφαίνοντο τοίζοντες έν τή παοα- 
φορα του.

— Βλέπω δύο ξίφη, είπεν δ λοχαγός.
Καί έξεκρέμασεν άπδ τοΰ φατνώματος καί έξείλ- 

κυσεν άπό τής θήκης των τάς άστραπτούσας λεπίδας.

Τάς έμέτρησε
Ο δε Τρεδόρ έδραξε τό έδιχόν του μέ άγρίαν 

παραφοράν.
— Δέν θέλουν μας έξαπατήσει πλέον. Προσοχή
Ή έκδικησις καί ή αίμοδιψία ήστραπτον είς τά 

όμματά των.
Ημεϊς δέ ίστάμεθα έκεΐ κατακυριευμένοι ύπό τοΰ 

φόβου, πεφρικότες, ακίνητοι, ώς ύπό τήν επιρροήν κα
ταχθονίου θελγήτρου. Τό βλέμμα ήμών ήκολούθε: 
μόλις καί μετά φρίκης τάς άστραπτούσας λεπίδας, άφ’ 
ών έξηκοντίζοντο κερσυνοί. 'Η δέ ταχύτης τών κινη
μάτων των, ή ευστοχία τών κτυπημάτων, αί φρικταΐ 
πληγαί τάς οποίας κατ’ άλλήλων έπέφερον, τά πάντα 
άπεχάλυπτον είς ήμας τήν άπόφασιν θανασίμου μονο
μαχίας.

Ο έτερος τών δύο έπεσε, τοΰ σώματος διαμπάξ 
διατρυπηθεντος- ήτο δ δ λοχαγός. 'Η χείρ του έπα- 
κούμβησεν έπί τής πληγής του' ήθελε νά λαλήση, καί 
άφήκε τελευταΐον στεναγμόν.

— ^θΖ ίλΟυ · άνέκραξεν δ Τρεβόρ γονατίσας 
παρά τδ αιματοσταγές τοΰ άντιπάλου του πτώμα, δέν 
είναι όνειρον ;

‘Η φωνή του ήν αδύνατος κα! έκλείπουσα- ή δέ α
γωνία τής άπελπησίας έφαίνετο καταβαρύνοοσα αύτόν, 
ώχρότερον όντα τοϋ θύματός του.

‘Ο Τρεβόρ έσπευσε νά εγκατάλειψη τήν Αγγλίαν. 
Δέν ένυμφευθη ποτέ, ουδέποτε έπανεΐδε τήν νέαν Μα
ρίαν, καί άπέδανεν έπί τής ’Ηπείρου.

(Έχ τοϋ Γα.ΙΑιχοϋ).

I. Σ. Γ.
Μ
3 4
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ΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ

ΤΟΥ

ΑΓΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΑΠΟΑΕΟΝΤΟΣ-

Άπόχρνφα τής νήσον Άγιας Έ.Ιΐνης.

Ό Αύτοκράτωρ, έπιτρέποντος αύτώ τοΰ καιρού, 
καίτοι πάσχων, έξήρχετο έφ’ άρματοο. ’Επειδή δε 
διέτρεχε τάχιστα τό μικρόν διάστημα τό όποιον τω 
συνεχωρεΐτο, ήγάπα τούτου ένεκα νά διερευνά λε
πτομέρειας. Ούτως, αφοΰ έτελείωσε μίαν ΰπαγόρευ- 
σιν (καθότι μέχρι τών έσχατων τής ζωής του στιγ
μών, κατέγιινεν εκ’ς τήν σύνταξιν τών Απομνημο
νευμάτων του’ τό δέ είδος τοΰτο τής έργασίας κατέ
στη ή μόνη αύτοΰ διασκέδασις)· έξήρχετο, λέγομεν, 
ό Ναπολέων, συνοδευόμενος είτε υπό τοΰ στρατάρχου, 
είτε όπό τοΰ στρατηγού Μοθολώνος, ή και μόνος 
ένίοτε, οσάκις δέν εφοβεΐτο μή προδοθή ύπό τών 
έπαισθητώς έλαττωΘεισών αύτοΰ δυνάμεων. Αί έκ- 
δρομαί του σχεδόν πάντοτε διευθύνοντο πρός τήν 
πλησεεστέρα» τοΰ Λογγουόδ κοιλάδα. Έπεσκέπτετο 
δέ ουτω τάς παροικίας καϊ τούς ολίγους έν αύταΐς 
εύοισκομένους κατοίκους. Πάντες, πλήν τοϋ Κ. Μασ- 
σών, ήσαν πένητες· αί όδοί ήσαν ένίοτε άπρόσητοι- 
άλλ’ οσω σκολιώτεραι ήσαν αύται, τοσούτω μάλλον 
έοαίνετο αγαπών ό Αϋτοκράτωρ, τάς έκδρομάς ταυ- 
τας· ήσαν δι’ αύτόν έλευθερίας άφίδρωμα. Τό μόνον 
δέ ποαγμα, εις τό όποιον δέν ήδύνατο νά συνεθισθή, 
ήτο τό άπάντημα τών ”Αγγλων σκοπών κατά δια
στήματα τοποδετειμένων διά νά τόν παρατηρώσι.

Ήμέραν τινα καθ ήν νέαν έκαμνεν έπισκόπησιν έν 
μέσω τών αγρίων βράχων, άνεκάλυψε πενιχρόν τι 
οίκημα του όποιου ήνοιξε τήν θύραν, καί είσήλθεν 
εις μικρόν τινα άνθοστόλιστον κήπον άπό νεανιδα 
τινά ποτιζόμενον. Ήτο δέ ή τελευταία αύτη, ξανθή 
καί δροσώδης ώς καί τά άνθη της: εΐχεν όφθαλμούς 
γλαυκούς, οιτινες έξέφραζον αγαθότητα τοσοΰτον 
χαρίεσσαν, ώς·ε έκαμεν έντύπωσιν εις τόν Ναπολέοντα.

— Πώς όνομάζεσθε κυρία; τήν ήρώτησε κατά 
πρώτον.

t — Γεννή, κύριε, άπεκρίθη εκείνη Γαλλιστί, άρ- 
,κετά καλώς, άλλ’ ώς έκπλαγεΐσα άπό τήν αιφνηδίαν 
έκείνην έιχφάνισιν.

■— Τό οικογενειακόν σας όνομα, έπανέλαβεν ό 
Ναπολέων.

— Βραστών, ύπέλαβεν αύτη μέ πλειοτέρας άμη- 
χανίας τόνον.

— Φαίνεσθε άγαπώσα πολύ τά άνθη, καί γνω- 
ρίζουσα τήν καλλιέργειαν αύτών;

— Άλλοίμονον! κύριε, ή ένασχόλησις αύτη είναι 
ή μόνη ελπίς μου.

— Πώς τούτο ;
— Καθ’ έκάστην υπάγω εις τήν πόλιν φέρουσα άπό 

τά όποια βλέπετε γεράνια, καί ζώ έκ τών τριών ή

τεσσάρων οβολών τούς όποιους μέ δίδουσιν είς αντάλ
λαγμα τών άνθοδεσμών μου.

— Άλλ' ό πατήρ σας καί ή μήτηρ σας, τί κάμνουσι 
λοιπόν.

— Δέν εχω πλέον, κύριε, άπήντησεν ή νεανις μετά 
συγκινήσεως.

— Ούδένα συγγενή;
— Ούδένα, κύριε, είμαι ολωσδιόλου ξένη είς ταύ

την τήν νήσον. Πρό τριών ετών, ό πατήρ μου αρχαίος 
υπαξιωματικός τοΰ ’Αγγλικού στρατού, καί ή μήτηρ 
μου, ’Ολλανδή τό γένος, άνεχωρησαν έκ Λονδίνου 
λαβόντες με μεθ’ εαυτών, όιά νά ύπάγωσιν, έλεγον, 
πρός έντάμωσιν συγγενών ους ειχομεν εις τάς Ινδίας, 
καί οίτινες έμελλον νά τούς βοηθήσωσι. Δέν είμεθα 
πλούσιοι: οί γονείς μου έλαβον ολας τοΰ κόσμου τάς 
δυσκολίας διά νά συνάξωσι τό άναγκαϊον διά τόν 
μακρόν έκεϊνον διάπλουν ποσόν άλλά, φεΰ! έπέ
πρωτο νά μήν ιδωσί τά τέρμα τούτου : ό μέν πατήρ 
μου άπέθανε κατά τόν διάπλουν, καί οτε τό πλοΐόν 
μας προσωρμι'σθη εις ταύτην τήν νήσον, ή δυστυχής 
μήτηρ μου τοσοΰτον έ'πασχεν, ώστε μας άφησαν έδώ. 
Ή μήτηρ μου ήτο διά πολύν καιρόν ασθενής, καί πό
ρον ζωής δέν είχομεν. Διά νά έπιφέρη δέ άνακούφι- 
σιν τινα τής δυστυχίας μας, μ’ έσυμβούλευσε νά 
πωλώ άνθη. Είς δέ έμστορος τής πόλεως, έρωτήσας 
με, ώς ύμεΐς, περί τής καταστάσεως μας, έλαβεν 
οίκτον δί υμάς' μας έδωκε τήν καλυβην τούτην, έν ή 
ή μήτηρ μου καί έγώ έζήσαμεν επί διετίαν, έκ τών 
προϊόντων τού μικρού τούτου κήπου. Πρό ένός έτους, 
ή μήτηρ μου ύποτροπιάσασα, έτυχε παρά Θεού τών 
δεινών της τό τέρμα. Μέ παρήγγειλε δέ νά έχω θάρ- 
•ρος, καί τό βλέπετε, κύριε, τήν ύπήκουσα.

Ταϋτα λέγουσα ή Γεννή, δέν ήδύνατο νά κρατήση 
τά δάκρυα.

Κατά τήν σύντομον ταύτην διήγησιν, ό Ναπολέων 
συνεκινήθη’ λέξεις τινες δυσκατάληπτοι είχον έξέλθει 
τού στόματός του, τέλος είπεν εύκρινώς.

— Δυστυχές παιδίον! άλλά σείς κυρία, τί έπρά- 
ξατε είς τόν Θεάν διά νά ριφθήτε εις τοιοΰτον τόπον, 
καί τοσοΰτον δυστυχώς; Παράδοξος τοΰ πεπρωμένου 

,προσέγγισις! προσεθηκεν δ Ναπολέων χαμηλή τη 
οωνή· ώς έγώ, δέν εχει αύτη πατρίδα, μήτε οικογέ
νειαν !.. .

Καί ταύτα λέγοντος, στεναγμός τόσω δεικτικώ- 
τερος όσω μάλλον συνεσταλμένος έξωλίσθησε τοΰ 
στήθους τού Αύτοκράτορο;. Ούτως ό άνήρ τόν όποιον 
ή απώλεια τών δύο ωραιότερων τής Εύρώπης θρόνων 
εΰρεν άτάραχον καί καρτερικόν, έκλαυσεν είς τήν 
άνάμνησιν τής μητρός του.. ..

Άλλ’ εύθύς έπανοιλαβών τήν αταραξίαν του, είπε 
τή νεάνιδι.

— Κυρία, έπεθύμων νά λάβω έν ένθύμημα τής 
έπισκέψεώς μου* συλλέξατε μοι μίαν ανθοδέσμην.

Ή Γεννή συλλέξασα τά ώραιότερά της άνθη, προ- 
σέφερεν αυτά τό Ναπολέοντι, όστις είς αντάλλαγμα 
τή έδωκε πέντε χρυσά νομίσματα.

— Όχ! Θεέ μου! άνέκραξεν ή νεανις, διατί, κυ-

ριε, νά μήν έλθητε προτήτερα, ή μήτηρ μου δέν θά 
έστερεϊτο κανενός πράγματος καί δέν θά άπέθνησκε!

— Καλά, τέκνον μου, είπεν ό Ναπολέων παρά 
ποτέ συγχινηθείς, ιδού καλά αισθήματα' θά έπανέλθω 
να σέ ιοω.

Τότε ή Γεννή, παρατηοήσασα τά πέντε χρυσά, ποο- 
σέθηκεν ερυθριώσα :

— Άλλά, κύριε, δέν θέλω δυνηθή πο,έ νά σάς 
δώσω τόσα πολλά άνθη διά μίαν τόσον μεγάλην πο
σότητα

— Π=ρ: τούτου μήν ανησυχείτε διόλου, κυρία, 
άπεκρίθη ό Ναπολέων, πλήξας έλαφρά τήν παρειάν 
τής Γεν/ής διά τών δύω αύτοΰ δακτύλων.

Έπειτα έπανελθών είς τό Λογγουόδ έδιηγήθη είς 
τούς πιστούς του τήν οποίαν είχε κάμει άνακάλυψιν.

Ό Ναπολέων έφαίνετο ευτυχής ώ; ευρών έν δυστύ
χημα νά παρηγόρηση* καί, άπό τής στιγμής ταύτης, 
ηυξησεν ή νεανις τήν ειδικήν όνοματολογίαν τοΰ 
Λογγουόδ. Τήν έχάλουν ή μιχρα άιθοπώ.Ιις.

*Εν τινι στημή φαιδρότητος, είχε βαπτίσει ό Αύ
τοκράτωρ δί ένός επιθέτου ή διά μιάς ιδιότητας, παν 
τό περ έαυτόν' ουτω τό μέρος τής νήσου όπερ διέ- 
τρεχε χατά προτίμησιν είς τούς περιπάτους του ώνο
μάζετο ή χοι.ίάς τής σιωπής. Ό Κ. Βαλκομβος, 
παρά τω όποίω ζατέλυσε φθάσας είς Βριάρες, ήτο ό 

καί είς ταγματάρχης Άγγλος έξ πο
δών τό ύψος, ώνομάζετο ΉραχΛής.

Μεθ’ ήμέρας τινάς, ένδυόμενος ό Ναπολέων, εί
πεν ότι έπεθύμει έπανελθών νά ίδη τήν μικράν του 
«νθοπώλιν καί νά τήν παρουσίαση τοΐς φίλοις αυτού.

Ευρον ήδη τήν νέαν κόρην, ήτις είχε μάθει τ’ όνομα 
χαί τόν τίτλον τοΰ ευεργέτου της, ένδεδυμένην τά εόρ- 
τια ίμάτιά της. Σφοδρώς δέ συγκινηθεϊσα, όχι διά 
τό παρελθόν τοΰ Ναπολέοντος μεγαλεΐον, άλ.λά διά 
τάς συμφοράς του, άπέδωκεν, όσον έδυνήθη καλλίτε
ρο·/, είς τόν ένδοξον ξένον της, τάς τιμάς έν τή πε
νιχρά αυτής κατοικία, καί άνεπλήρωσε τό ευτελές 
τής φιλοξενείας της διά τής χάριτος μεθ’ ή; έπραττε 
ταύτην. Παρέθετο δέ σύκα, άνθη έκ του κήπου της, 
xat ύδωρ έκ τοΰ διά τής ζοιλάδος δέοντος ρύαζος, 
καί έχοντος τάς πηγά; του είς αυτόν τόν κήπον της.

— Τό βλέπετε, βασιλεύ, είπεν αύτη τώ Ναπο- 
ϊέοντι, σάς περιέμενα. Δυστυχώς δέν εΐδοποιήθην 
κερί τής έπισκέψεώς σας έν καιρώ, άλλως ήθελα σάς 
κάμει τάς άπαιτουμένας τιμάς διά τών χρημάτων τά 
όποια μέ είχατε δώσει.

— Κ’ έγώ ήθελα σάς έπιπλήξει, κυρία, άπεκρίθη 
5 Αύτοκράτωρ. Όταν έρχωμαι νά σάς βλέπω δέν 
θέλω άλλο τι είμή τό ύδωρ σας τό όποιον είν’άξιό- 
λίγον. Έπί τούτη τή συμφωνία θέλετε μέ έπαναειδεΐ. 
Επειτα, δέν είμαι είμή αρχαίος στρατιώτης, καί ό 
στρατιώτης δέν έχει πάντοτε είς τήν διαθεσίν του 
δδωο- γνωρίζω κάτι τι περί τούτων.

‘Λπά τής ήμέρας εκείνης, δέν παρήλθεν έβδομάς 
Χ«θ’ ήν ό Ναπολέων νά μήν υπάγη νά έπισκεφθή τήν 
Καλυβην τής Γεννής. Τότε αύτη, ήτις τόν έπερίμενεν 
εις τήν θύοαν, επορεύετο πρός αύτόν, τω προσέφερεν
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ανθοδέσμην καί ποτήριον υδατος. Έπειτα, εύχαρι- 
στών αυτήν ό Αύτοκράτωρ έν βραχυλογία, έξηκο- 
λούθει τόν περίπατόν του όμιλών πάντοτε περί το» 
έξοχου τής νεάνιδος έκείνης χαρακτήρος, μετ' εκείνων 
οίτινες τών συνώδευον εως έκεϊ, ότε δέν ύπήγαινε 
μόνος.

Βραδύτερον ότε ή φοβερά νόσος είς ήν ύπέκυψε, 
προσεχώρησε τόσον ώστε δέν έδύνατο νά έξέρχηται 
του λοιπού ατό του Λογγουόδ τόσον συχνά όσον ήθε
λεν, η Γεννή, μή βλέπουσα πλέον τόν ευεργέτην της, 
επορεύετο καθ' έκάστην είς Λογγουόδ, όπως πληρο
φορηθή περί τής υγείας του, καί προσενεγκοΰσα αύτώ 
μόνον τήν ανθοδέσμην της, έπέστρεφεν έν λύπη.

Μίαν ήμέραν, έν τούτοις, καθ’ ήν ήτο έν τω κήπω 
της, ήκουσε κρότον άμάξης. Διελθοΰσα δέ τήν όδόν 
εύρεθη ενώπιον τού Λύτοκράτορος’άλλά μόλις τω απεύ
θυνε όλίγας φιλοφρονητικός λέξεις, καί τό πρόσωπον 
τού Ναπολέοντος έλαβεν άμέσως θλίψεως έκφρασιν.

— Μ' ευρίσκεις πολύ αλλοιωμένο·/, αλήθεια τέ
κνον μου; τή είπε μ’έκλείπουσαν φωνήν.

— Είναι αληθές, βασιλεύ, άλλά τώρα θέλετε άνα- 
λάβει.

— Αμφιβάλλω, έκαμεν ό Ναπολέων, μέ απι
στίας ύφος ζινήσας τήν κεφαλήν. Μόλα ταϋτα, ήθέ- 
λησα σήμερον νά σέ κάμω μίαν έπίσκεψιν.

Βοηθούμενος δέ ΰφ’ένός τών συνεξορίστων του, 
κατέβη ό Ναπολέων μετά κόπου άπό τής άμάξης του, 
καί έπιστηριχθείς έπί τοϋ βραχίονος τής Γεννής, εί
σήλθεν είς τήν καλύβην· καί καθίσας:

— Δός μοι έν ποτήριον υδατος, τή είπε1 τούτο 
ίσως καταπραύνη τό ζαταναλίσκον με πΰρ . .. τήν 
... προσεθηκε προσενεγκών τάς δύο του χειρας έπί 
τοΰ στήθους του.

Η Γεννή έσπευσε, καί άφοΰ ό Ναπολέων έπιε τό 
ήμισυ τού ποτηρίου τό όποιον έκείνη τω προσέφεοε 
με τρέμουσαν χεΐρα, ή ό’ψις του, κατά τό σύνηθες, 
άπεκατέστη γαλήνιος.

— Ευχαριστώ, ακριβή μου κόρη, τή είπε μετ’ 
αγαθότητας, τό ύδωρ τοΰτο, φαίνεται, νά κατεπράϋνεν 
εύθύς τάς δδύνας μου. Έάν έπινα άρχήτερα άπ’ αυ
τό .... προσέθηκεν προβλέψας είς ούρανόν άλλ’ ή'δη 
είναι πολύ αργά ...

— Τότε, ύπέλαβεν ή Γεννή, προσπαθούσα νά φαι- 
δρύνη τό πρόσωπον της, είμαι πολλά εύτυχής- έπειδή 
τό ύδωρ τοΰτο σάς φαίνεται τόσον καλόν, θέλω σάς 
φέρει έξ αύτοΰ καθ’ έκάστην, καί θέλει σάς θερα
πεύσει ταχέως.

— Όχι ! ε|ναι ανωφελές, δέν άπατώμαι, άκριβ7) 
μου κόρη' είναι ή τελευταία επίσκεψις. 'Υπάρχει 
έδω .Ιαθραΐος πόνος όστις μέ φονεύει (καί ό Ναπο
λέων έδείκνυε τήν καρδίαν του)' άλλ’ έπειδή ίσως 
δέν θά σέ ’ξαναϊδώ πλέον, έπιθυμώ νά σ’ άφήσω τού— 
λάχιστον έν φιλίας ένθύμημα. Τί δύναμαι νά κάμω 
υπέρ σοΰ ;

—'ky ! βασιλεύ, άνέκραξεν ή Γεννή, δακρυρ’ροοΰσα 
καί προσπεσούσα είς τούς πόδας τοϋ Αύτοκράτορος,
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την ευχήν σας, ιδού παν ο,τι έπιθυμώ, παν δτι εύχο
μαι, παν 3,τι επιζητώ.

Τότε ό Ναπολέων, μέ τήν έμβρίθειαν έκείνην τήν 
όποιαν ή πίστις χορηγεί, καθότι ήτο πιστό; είς τά 
τιμώντα τόν άνθρωπον θρησκεύματα, επέθεσε τά; 
δύο του χεϊρα; έπί τή; κεφαλής τή; νεάνιδος, είπών:

— Σέ τήν δίδω τέκνον μου' έσω ευδαίμων.
’Από τής ημέρας εκείνης δέν έλλειψεν ή Γεννή νά 

παρευρίσκηται εύλαβώς εΐ; Λογγουόδ. Έφερε δέ ύδωρ 
άπό τής πηγής καί μίαν ανθοδέσμην, και έπέστρε- 
ρεν έκαστοτε πλέον κατηρής, έπειδή καθ’ έκάστην 
έφερε μεθ’ έαυτής περί τή; ίιγείας τοΰ Αύτοκράτορος 
ειδήσεις πλέον επίφοβους.

Πρωίαν τινα, καθ’ ήν ό ήλιος ήτο λαμπρότερος τοΰ 
συνήθους, καί ή Γεννή φαιδροτέρα έπορεύετο είς Λογ
γουόδ, έρθασεν έκεΐ μέ τήν παιδικήν εκείνην ελπίδα 
τήν οποίαν τή έδιδε μυστική τις πίστις, εΐ; τό ύδωρ τής 
πηγής. Τή είχον δέ είπεϊ τήν προτεραίαν, διά νά 
άποκρύψωσιν απ’ αυτής τήν αλήθειαν, οτι ό Αύτο- 
κράτωρ ήτο καλλίτερα. Ή ευγνωμονούσα ραντασία 
της εΐχε πλάσει έν θαύμα, καί τό θαΰμα τοϋτο ήν 
ή θεοαπεία τοΰ ευεργέτου της.

’Έρθασεν.... Άλλά, ρεΰ! τό πραγματικόν α
πείχε πολύ τών όνειροπολ,ημάτων της. Εύρε τούς 
πάντας έν λύπη. Φοβουμένη, ήδη, διά τήν ζωήν 
εκείνου τόν όποιον μετά τόν Θεόν ήγάπα πλειότερον 
έν τω κόσμω, καί θέλουσα νά τόν Γδη άπαξ τουλά
χιστον διά νά τώ ε’πη τό τελευταΐον χαΐρε, έζήτησε 
νά εΐσαχθή παρά τώ Αύτοκράτορι. Τή άπεκρίθησαν 
ότι ήτο πολλά κακά, καί δτι τοϋτο δεν ήτο δυνατόν. 
’Εκείνη δέ παοεκάλεσεν, ίκέτευσε, καί τά δάκρυά της 
τοσαύτην είχον ίσχύν, ώστε είσήχθη εις τόν θάλα
μον τοΰ Ναποδνέοντος.

Ήτο ή έπίσημος στιγμή καθ’ ήν ό Αΰτοκράτωρ, 
περικυκλωμένος ύπό τών πιστών θεραπόντων του, 
μετά μακρόν βύθος έπί τής άλγεινής κλίνης του, 
εΐχε ζητήσει νά τοΰ άνοίξωσι τό πρός τήν Γαλλίαν 
βλέπον παράθυρον, καί άροΰ άπέστειλε περιπαθείς 
ασπασμούς είς τήν αγαπητήν έκείνην πατρίδα, τόν 
κατέλαβε τό παραλήρημα, τά μέλη του ήσαν σκληρά 
ύπό τών παλμών, οί όρθαλμοί του άτενίζοντο, ήκου- 
σθησαν προσέτι έξελθοΰσαι τοΰ στόματός του αί λέ
ξεις χιού ! . .. . Γα.1.1ία\.... καί έξέπνευσεν.

Είς τήν θέαν ταύτην, η Γεννή έγονάτισε- έπειτα, 
μετ’ αγωνίας προσεπάθησε νά σρίγξη τήν έκτος τών
έγκοιμήτρων ούσαν χεΐρα τοΰ Ναπολέοντο;............
Αλλά παρευθύς ή κεραλή αύτή; έκλινε, τά χείλη 
της άπεχρωματίσθησαν, οί όρθαλμοί τη; έκα'μμυσαν, 
ώς νά ήτο ύπό τήν έπί^ροιαν άκατανικήτου ύπνου... 
Η δυστυχής Γεννή δέν έξύπνησε πλέον.

(Έκ τον Γα.Ι.Ιιχον).

I. Σ. Γ.

Ο ΧΟΡΟΣ.
ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΕΑΑΓΧΟΑΙΚΟΝ.

« Σέ αποχαιρετώ! άλλ’ όχι διά 
» παντός' ίδέ πόσον ό άστήρ τής 
» νυκτός λάμπει! Ό έρω; αυξά- 
• νει, έρ’ δσον μάλισ ια ή ζωή 
» μαραίνεται. »

I.

Λουδοβίκος Δεμαρσάνης, καταγόμενος έκ τίνος τών 
αρχαιότερων οικογενειών τής Τουραίνης καί ών ορ
φανός μέν, άλλ ήλικίας, έν ή έπιτρέπεται ό άνε- 
ξάρτητος βίος, δέν έγνώρισεν ούτε τάς συμβουλά; 
συνετού πατρός, ούτε τάς τρυφερά; θωπεία; Φιλό
στοργου μητρός. Η δέ πολλά ευτελής αύτοϋ περιου
σία σχεδόν έξηρανίσθη ύπό δεινών καταχρήσεων κη
δεμένος- καί ούτω κατά τε τά πνευματ.κά καί τά 
ύλικά συμρέροντα αδικηθείς, καί τοϋ τόσον κοινού 
προνομίου τής ύγείας στερούμενο; ό νέος ουτος ένό- 
μισεν εαυτόν έντελώς παρά τοΰ ουρανού έγκαταλε- 
λειμμένον· άλλ έν τή άπελπισία αυτού είδε τήν Άν
ναν Ααρεβλάη, άγγελον παραμυθίας. Έκτοτε ό 
Λουδοβίκος ήοξατο κατά πρώτον νά όνείροπολή, 3,τι 
πάντοτε ώ; παραφροσύνην έθεώρει, — τήν ευδαιμο
νίαν. Τόν δέ βίον, ον ένόμιζον οτι ώς οδοιπόρο; 
κεκμηκός έν σπουδή διέρχεται, έπεθύμησε νά βλέπη 
οσον οΐόν τε μηκυνόμενον. Ήγάπα, ήγαπάτο. ... 
είς ηλικίαν είκοσι καί τριών έτών !

Ό δείλαιο; νεανία; έν μικρώ έλογίσθη παρά τοϋ 
Κ. Ααρεβλάη, πατρός τή; Άννης, δστις αυτουργό 
τής περιουσίας αύτοϋ, ήν υπερβολή άλαζών. Ένδόμυ 
χόν τι αίσθημα έκίνει αύτόν εί; φθόνον κατά τοΰ πράγ 
ματος, ού τίνος έστερεΐτο, τής εύγενίας, καί έπομένωι 
συνείθιζε νά μισή τούς άριστοχράτας. ’Οθεν καί τή» 
περί γάμου αίτησιν τοΰ Λουδοβίκου άπερ^ιψε ρητώ 
Κατ’ άρχάς ό έργοστασιάρχη; ήκροάσθη τόν νεανι'σ» 
μετά μειδιάματος έγωϊσμοϋ φιλάρεσκου’ άλλά μετι 
ταΰτα άναλαμβάνων ήθο; σοβαρώτατον, ύπέμνησε τά’ 
μνηστήρα περί τή; ένδειας καί τής θρυψεως τοΰ σώ 
ματος αύτοϋ. Ό Λουδοβίκος έπέμενεν, ό ΔαρεβλάίΙ 
άντέστη· εννοείται δέ υπέρ τίνος ή νίκη έτάχθη.

Άπελείπετο είς τόν Λουδοβίκον έξ όλης τής οικ»' 
γενείας αύτοϋ εΐς έξάδελφος είς Τούρ κα! εΐ; θεΚ 
εις Γουαδαλούπην. Άμφότεροι δέ ουτοι μαθόντες τή’ 
άρνησιν τοϋ Ααρεβλάη ώργίσθησαν, καί ό θείος μείί' 
πέμψατο τόν Λουδοβίκον ί»α ζήση είς τούς άνθηρί^ 
αύτοϋ λειμώνας. Θέσις λαμπρά έξησφαλίζετο «■ 
τόν νέον άντικόμητα Δεμαρσάννην άλλ’ αντί τίνοί 
. . . Πρός άπόκτησιν του πλούτου ν’ άφήση διά π»' 
τός εκείνην ήτις ήν αύτω ή ζωή, ή ελπίς, ή εύδϊ 
μονία ! Ν αναχώρηση άνεπιστρεπτί ίσως . . . 
ψυχραί καρδιαι αί τόσον εύκόλως άποδεχόμεναι Τ

λέξιν, fy-i'aire, άγνοοΰσι τί έστί χωρισμός εύαισθήτων 
ψυχών. Ό χωρισμός εΐνε ό έν τη ζωή θάνατος.

Πρό τής άναχωρήσεως αύτοϋ. κατά τινα τών λαμ
πρών έκείνων ωρών εσπέρας θερινή;, έν αΐς ό βίος 
τόσον ήδύς καί οί περί εύβαιμονίας ρεμβασμοί τόσον 
φυσικοί φαίνονται, ό Λουδοβίκος μεγίστου παρά 
τής Λννης έπέτυχε δείγματος αγάπης, επέτυχε 
συνεντεύξεως κρύφιας, ή; δ Ιερώνυμος, παλαιό; 
τις υπηρέτη;, προιστατο.

Ή Άννα είς τά άκρα τοΰ πατρικού αυτής κήπου 
έλθοΰσα καί μικράν τινα θυραν άνοίςασα ένεφανίσθη 
τώ Λουδοβικω· ούτος δ’ άφήκε κραυγή» χαράς . ... 
Άλλά πάραυτα δάκρυα καλύπτουσι τό πρόσωπον αύ- 
του καί,

— Διά τελευταΐον! ύποτραυλίζει.

‘Η δέ νέα νά ένθα^ρύνη αύτόν πείρωμένη υπέλαοε 
συμπαθητικώς.

— Άφωσιώθην όλη έξ αρχής πρό σέ, ώ Λουδοβίκε, 
ένεκα τοϋ μελαγχολικοΰ ήθους σου, τής ώχρότητός 
σου. Πρός ούδέν ή γυνή συγκινεΐται τοσοΰτον δσον 
πρός τού; μυστηριώδεις καί θλιβερούς έκείνους στε
ναγμούς, ού; άγνωστόν τι αποσπά πάθος. Ούδε 
δύναται νά εξάλειψη έκ τής μνήμης τήν τύχην, είς 
ήν ή ζωή τοΰ έραστοΰ τη; περιέπεσεν ένεκα αύτής. 
’Επί τού παρόντος, Λουδοβίκε, θαρρείς είς τό μέλλον, 
δέν ειν’ άληθέ; ; Είπε μοι τοϋτο, δός μοι τήν ήδείαν 
ταύτην διαβεβαίωσιν.

— Άννα, παρατήρησόν με καλά. Ο έρως σου 
έπαναφέρει έν έμοί τήν έπιθυμίαν, τήν ανάγκην τής 
ζωής. Άλλ’ έχω τό μέτωπον ήττον ωχρόν ή άλλοτε; 
Όλος δ κόσμος δέν εΐνε έπαχθής ήδη, οτε σέ χάνω ; 
Είμαι δυστυνέστατος ύπέο ποτέ.

— Τί λέγεις !
— Ώ προσφιλής Άννα, είσαι τεταραγμένη! Έσω 

ίύλογημένη- άλλ’ 3σω κ’ έάν φροντίζης περί έμοϋ ή 
λύπη, ή άΐδιος αύτη τοΰ ανθρώπου συνοδός, δέν παύει 
παρακολουθούσα με' αύτη αποσπά τραχέως τά έτη 
μου, ήμέρα τή ήμερα, καί μέ βιάζει νά είσέλθω είς 
τόν λιμένα τοΰ γήρατος.

— Όχι Λουδοβίκε, θά ζήσης χάριν ήμών· θά σέ 
άπολαύσωμεν μίαν ήμεραν.
ι — Ώ Θεέ!... άνέκραξεν ό νεανίας, παραδιδό- 
μενος είς τήν ορμήν τής τερατώδους φαντασίας του’ 
τοιαύτη εΐνε ή δικαιοσύνη σου ; . . . Τί έπραξα καί 
παρέλαβον τό θνητο'ν τούτο σπέρμα ; Πόθεν ήρύσθην 
αύτό; άπό τή; κοιλίας τής μητρός μου, άπ’ αύτών 
τών πηγών τή; ζωής ; . ·.. Ήμην άρα πρότερον κα- 
ταδεδικασμένος, καθώς πυρσός κακώς αναμμένος, ού 
ή φλόξ δονεΐται ύπό τής πνοής τοΰ άνέμου !. .. Άν
ό έρως μ’ έπαραμύθει τούλάχιστον........... άλλά τό
πάθος τοϋτο μέ καταναλίσκει. Δέν ήξεύρω ποια κα
ταστροφή τό περιμένει; Ότ’ έζήτησα τήν χεΐρα σου, 
δέν άπεκρούσθην παρά τής οικογένειας σου; Η έπι- 
σφαλής υγεία μου, ή μετρία περιουσία μου υπήρξαν 
ή καταδίκη μου. Παΰσον, ώ Άννα, νά μέ καταβα- 
σανής μέ όνειρα γοητευτικά.

Οι δύο νέοι έστησαν σιωπηλοί, άλλ έπί μάλλον

και μάλλον θλιβόμενοι διά τον αποχωρισμόν των. 
Ή ευδαιμονία αύτών μέλλουσα έντός ολίγου ν’ άπο- 
σβεσθή ώμοίαζε τό λυκαυγές, τό άναγγέλλον τήν 
νύκτα. Όστις έβλεπεν αύτούς άδύνατον ήν νά μή 
τούς οίκτείρη- τοσοΰτον έφαίνοντο πάσχοντες! Ό 
Λουδοβίκος ωχρός, έκλινε τά εύγενές αύτοϋ μέτωπον 
έπί τών χειρών τή; Άννης. Ή συμπάθεια καί ό 
έρως διεύθυνον τά βλέμματα τής νέας.

Πλησιάσας τότε ό Ιερώνυμος.

— Ύπάγωμεν, τέκνα μου, εΐπε, πρέπει ν’ άπο- 
χωρισθήτε· εΐνε άνοησία νά μείνετε περισσότερον.

Ν άποχωρισθώσιν!... Ιδού ή καταλληλότατη 
είς δάκρυα στιγμή. Τά στόματα δέν εύρίσκουσι πλέον 
λόγου;· βί δέ οφθαλμοί εΐπον τήν θλιβεράν τοΰ απο
χωρισμού λέξιν.

‘Η Άννα άπεχώρησε βραδέως, παρακολουθοϋντος 
τοΰ ‘Ιερωνύμου- ό δέ Λουδοβίκος παραμείνας έκεΐ 
μετά πολλής συγκινήσεως, άλλ’ ύπ’ αίφνηδίου παρορ- 
μηθείς σκέψεως πρός τινα παρακειμένην οδόν, ένθα 
ήν ό ίππος αύτοϋ, ίππευσε πάραυτα καί μετ’ ολί
γον έγεινεν άφαντος.

’Επειδή ή νεότης πεισματωδώς ένασμενίζεται είς 
τήν απάτην, ό Λουδοβίκος εΐχεν είπεϊ:

— θά μέ άγαπάς αιωνίως, δέν εΐνε αληθές;
Καί ή Άννα.
— Ώ, μάλιστα, αιωνίως· άπήντησεν.
Άλλ’δ γέρων ‘Ιερώνυμος είς όν τό μυστήριον τοΰ 

βίου ήν γνωστόν, έμειδίασεν έν τή συγκινήσει αύτοϋ.

II.

·— Πώς σοί φαίνεται ό ξένος ούτος, δστις, μόλις 
έγκατεστημένος είς τήν ώραίαν αύτοϋ αγροτικήν οι
κίαν, μεγάλως έπιθυμεΐ νά συνδεθή μεθ' ήμών ;

— Ό βαρώνος Κελλήρος ;
— Μάλιστα· δέν σοί φαίνεται, Άννα, πολύ δια

πρεπής άνθρωπος;

— Άναμφιβόλως.
— Άδύνατον νά συνυπάρξη περισσοτέρα άπλότη; 

μετά κομψότητος. Τό κατ’ έμέ άναγκάζομαι νά με
ταβάλλω τάς περί γερμανών προλήψεις μου. Συνήθως 
ζωγραφίζουσιν αύτούς τόσον νωθρούς, τόσον άκομψους, 
τόσον έπιτετηδευμένους !... ένω ό βαρώνος Κελλήρος 
έχει δληντήν γαλλικήν χάριν, κα! έπί πλέον σεμνόν τι 
έπί τή; φυσιογνωμίας αύτοϋ έπανθοΰν εύαρεστοΰμαι 
έκ τής ιδιαιτέρας φιλοφρονήσεως, ήν σοί δεικνύει.

— ’Αληθώς, πάτερ μου, εύαρεστεΐσαι τάς χίμαι
ρας ώς πραγματικά έκλαμβάνων καί τοι ήξεύρων οτι 
ή ιδέα τοΰ γάμου μέ δυσαρεστεΐ.

— Καταλαμβάνω, ειπεν ό Δαρεβλάης μετά τίνος 
παραξενιάς- αί μικρά! αυται έμμένουσιν εις τον 
πρώτον αύτών ρωμαντισμόν· καί άν δέν είχον έχέ- 
φρονας πατέρας ό θεός ήξεύρει ποΰ ήθελε καταντή
σει ό κόσμος. Τί σημαίνει ή άνάμνησις μιας παιδιας; 
ό Δεμαρσάνης ήν, τό ομολογώ, νέος ωραίος, χαριης, 
διαπρεπής .... άλλ’ ούτε θέσις, ούτε υγεία............
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‘Οποία άνοησία! Μή συλλογίζεσαι πλέον αύτόν, ή 
Θά μέ χαταλυπής, Δός μοι τήν ύπόσχεσιν ....

— Θά προσπαθήσω.
Ή άπόχρισίς αυτή άντΐ νά εΰχαριστήση τόν Δαρε

βλάην, ήθελεν επιφέρει άναμφιβόλως όνειδισμούς, άν 
ή Πρόνοια δέν άπε'στελλεν εις βοήθειαν τής ’Αννης 
τόν βαρώνον Θεοβάλδον Κελλήρον, άναφανε'ντα εις 
τό άκρον τής άναδενδράδος, έν ή περιεπατουν δ εργο
στασιάρχης καί ή θυγάτηρ αύτοΰ. Λαμπρός ισπα
νικός κύων παρακολουθώ·? τόν Θεοβάλδον προε'δραμε 
κα! ήλθε περιχαρώς ίνα λείξη τάς χεΐρας τής ‘Αννης. 
Ή έπίσκεψις τοΰ γείτονος άπέδωκεν είς τόν Δαρε
βλάην τήν εύδιαθεσίαν. ’Επιφυλαχθείς δέ διά τι, οπερ 
διενοεΐτο, δ νέος βαρώνος ήναγκάσΘη νά δεχθή δεί
πνου πρόσκλησιν. Μετά ήμισείας ώρας συναναστρο
φήν λόγω καταπειγουσών υποθέσεων δ Δαρεβλάης 
παρεκάλεσε τήν θυγατέρα αύτοΰ νά μείνγ] πέντε 
λεπτά μετά τοΰ Κ. Κελλήρου, ύπείκων ούτως άπε- 
ρισχεπτί εις τήν τοιαύτην τύφλωσιν, ήτις τόσον ευ
κόλως καταλαμβάνει τήν πατρικήν καρδίαν, προκει- 
μένου περί ευδαιμονίας προσφιλούς τέκνου. Άλλ’ δ 
Θεοβάλδος δέν ήν ικανός νά καταχρασθή τής έμπι- 
στοσύνης ταύτης.

III

Πρώτον ήδη μείναντες μόνοι, δ Κελλήρος καί ή 
νεάνις Δαρεβλάη εύρέθησαν κατ’ άρχάς εν ολίγη άιχη- 
χανία. Τά πάντα συνέτρεχαν ν’ άποκαταστήσωσι τήν 
σκηνήν ταύτην μυστηριώδη καί ποιητικήν ή έλλει- 
ψις παντός Θεατού, ή παχεία σκιά χλοερας άναδενδρά
δος, ή δροσερότης τοΰ άέρος, ή τερψίθυμος εύωδία 
τών άνθέων, καί τά κελαδήματα τών πτηνών κεκρυμ- 
μένων ύπό τό φύλλωμα.

Ό Θεοβάλδος ήγετο άπό τό πρεισμα τής διανοίας 
του πρός τό μέλλον.

‘Η Άννα έφέρετο πρός τό παρελθόν, πρός τήν 
άνάμνησιν τών αποχαιρετισμών τοϋ Λουδοβίκου.

Οδτω δ’ δ μέν Θεοβάλδος παρεδιδετο εις τήν έλ
πίδα, ή δέ Άννα άν και πολύ νέα, άφίνετο δλη εις 
τήν λύπην.

Τής όμιλίας δέ διά τών συνήθων τής συναστροφής 
φράσεων λαβούσης αρχήν, δ Θεοβάλδος άπεφάσισε νά 
φανέρωση τό μυστικόν του, άπεφάσισε νά δείξη παρ
ρησίαν τόσον αναγκαία·? δι’ αύτόν δι’ ής έδύνατο νά 
άπολαύση τήν ευδαιμονίαν.

— Κυρία! εΐπε, τούς οφθαλμούς προσηλωμένους εις 
τήν γήν έχων, καί ελαφρώς διά τής άκρας τής ρά
βδου τά περί τόν διάδρομον άνθη κτύπων, ή ομιλία, 
τήν δποίαν Θέλω σας αποτείνει εΐνε σοβαρωτάτη- διότι 
έκ ταύτης κρέμαται ή τύχη μου. Βλέπετε οτι αίφνης 
καί άμέσως τής ουσίας έπιλαμβάνομαι.

— Σάς βεβαιώ, κύριε, δτι δυσκολεύομαι νά σάς 
έννοήσω....

Ή Άννα έσιώπησε, καί τοι ήδη έντελώς έννοή- 
σασα. ΟΙ χαρακτήρες τοΰ βαρώνου συνεστάλησαν' 
«βτάς δ’ ώς είς έαυτόν άποκρινόμενος,

— Μάλιστα, έπανέλαβεν, έρχεται πάντοτε στιγ
μή, καθ’ ήν ή άληθεία πρέπει να γίνεται γνωστή, καθ’ 
ήν τά μυστικά διαφεύγουσιν άπό τής καρδίας, μάτην 
εφιεμένης πρός τήν τούτων καταστολήν. Ή στιγμή 
αύτη έπήλθεν καί είς έμέ. Συγχωρήσατε' μοι ν’ άνα- 
φέρω κατ’ άρχάς τι τοΰ παρελθόντος μου, οπερ εινε 
ή φυσική έξήγησις, ή δίκαιο?,όγησις τοΰ παρόντος. 
Γεννηθείς έγώ έν τω κόλπω τών προνομίων, α 
παρέχουσιν έν τή πατρίδι μου ή ευγένεια καί ή τύχη, 
έδυνάμην νά έντρυφήσω καί τοΰ βίου καί τής ευδαι
μονίας τάς απολαύσεις· Άλλ’ή φλογερά καί ρεμβώ- 

ί δης φαντασία μου έπλάσθη άπό φαντασμάτων μή 
ί επιδεχομε’νων πραγματοποίησιν. Δέν ήξευρον ν’ απο

λαύσω δ,τι ειχον, άλλά διετέλουν τό άχνωσεο?· 
έπιθυμών ή ψυχή μου φλογερού πάθους όρεγομένη, 
πάθους ολον με άπαιτουντος, παρίστα τούς συνήθεις 
έρωτας ψευδείς έρωτας· άλλά έφάνη γυνή τις ικανή 
ν’ άγαπηση καί νά συμμερισθή τόν πυρετικόν ενθου
σιασμόν μου. Νεότης, κάλλος, διαπρέπει», χάριτες 
πνεύματος συνήνουν πάν τό θέλγον, πάν τό ήϊΰνον' 
ήρκει νά ίδη τις άπαξ αύτήν διά νά τήν άνα- 
καλή διά παντός· οθεν καί έγώ ήγαπησα τήν Βελ- 
γελμίνην.

ΤΙ "Αννα διακόψασα μετά μειδιάματος τήν διήγη- 
σιν τοΰ βαρώνου,

— Άγνοώ, ύπέλαβε, κύριε, δποίαν αναφοράν δύ
ναμαι νά έχω πρός τόσον εύτελές πλάσμα.

— Θά τό μάθετε, κυρία. Κατ’ άρχάς έπίστευσα 
τόν έρωτά μου ώς άμοιβαΐον πολύς άπαιτειτο χρό
νος ν’ άνοιξη τούς οφθαλμούς μου’ καί βεβαίως τρο
μερά ύπήρξεν ή στιγμή καθ’ ήν έπέσεν ή άπατη μου. 
Φαντάσου δτι δ έρως μου έθορύβει τήν Βιλγελμίνην. 
’Ώ ! πόσον ύπέφερα έγώ, δ τά πάν έν αύτή τή γυ- 
ναικί ζητήσας, έλπίδα, ισχύν, θάρρος! . . . Άνεχώ- 
ρησα... ήν ή τελευταία θυσία, τήν δποίαν έχρεώ- 
στουν νά κάμω. Μετά πολλά δε έτη άπομονώσεως, 
συλλογισμών καί θλίψεως άφησα τήν Γερμανίαν καί 
ήλθον εις τήν πατρίδα ύμών, ής ή φήμη μέ προσείλ- 
κυσεν. Ήμην μακράν τοΰ νά φαντασθώ δτι έδυνάμην
έτι νά ονειροπολήσω ευδαιμονίαν........... Καί τούτου
τοΰ θαύματος ύμεΐς, κυρία, είσθε ή αύτουργός.

— Έγώ ! . ..
— Ύμεΐς. Άπό τής πρώτης ήμέρας διεγείρατε 

έν έμοί έ'κπληξιν άμα καί θαυμασμό·?’ διότι μοι 
άνεκαλέσατε ακριβώς.... ή? ώμοσα νά μήν έπανι'δω 
πλέον.

— Άπατάσθε, κύριε, τοΰτο εί<ε αδύνατον!

— Εινε ή μόνη αλήθεια. Αΰτη έν ύμΐν έκ νέου 
μοί έφάνη' τό βλέμμα, ή φωνή της .. . Αλλά, τολμώ 
3’ εΐπεΐν τοΰτο, ή ψυχή ύμών έχει τινά υπεροχήν, 
έλλείπουσαν άπ’ έκείνης, άρκεΐ νά σας γνωρίση τις 
καί ΰποκύπτει είς αύτήν. Ούτω, κυρία, έπανε'λαβον 
τήν εΰχάρίστησιν τοΰ ζήν, διότι αύτη έδύνατο νά μοί 
παράσχη έτ χαράν τινα- Ιδού διά τί προ μικρού σας 
ελεγον ότι έκ ταύτης τής συνδιαλέξεώς κρέμαται η 
τύχη μου. Πάραυτα θά μάθω, άν εΰδοκήτε νά γίνετε 
σύζυγός μου.

Άχοΰσασα τήν τελευταία·? ταύτην λέξιν, εί; ήν έν 
τούτοις ώφειλε νά ήνε άρχήθεν παρασκευασμένη, ή 
Άννα άνασχιρτήνασα ύπέλαβε,

— Σύζυγός σου ! .... έγώ ! — καί έκι'νησε με- 
λαγχολκώς τήν κεφαλήν

Ο θεοβάλδος ατένισε τήν νέαν διά βλέμματος 
άπεικο-ιζο-τος την υ,εγαλειτέραν δειλία·?.

Ή 'ιννα παρά τήν ισχύ·? τής ά-αμνήσεως, ήτις 
άνήκεν εις τόν Λουδοβίκον, ο’κτειρε τόν βαρώνον. 
Μή δυνααένη δε νά συντέλεση κατά τι είς τήν ευδαι
μονίαν αύτοΰ, δέν ήθελησε καί νά παρατείνη τήν βά
σανό? του.

— Έδει'χθητε ελεύθερος πρός έμέ, λέγει, θά σάς 
μιμηθώ Άποφεύγουσα δέ πάσαν επιπολαιότητα, θά 
σάς είπω ότι μοι εΐνε άδύνατον νά σάς αγαπώ, νά 
γ.ενω συ^υγος σα».

‘Ο νέος γερμανός στεναγμό·? βαθύν άφείς έκάλυψε 
τό πρόσωπο·? δια τών χειοών.

— Λεγετ5, έψ θύρισε μετά θλίψεως, σάς άκούω.

Τότε ή Άννα -διηγηθη τήν δεινήν ιστορίαν τοΰ έρω
τος, αύτή;, τά άλγη καί τήν έξ άνάγκης άναχώρησιν 
τσΰ Λουδοβίκου’ καί ταΰτα διεξερχοαένη δέν ήσθανθη 
δτι είχε τού; οφθαλμούς πλήρεις δακρύων. Ό δέ Θεο
βάλδος έγειρα; τό εύγενές αύτοΰ πρόσωπο·? καί τήν 
Άνναν παρατηρών,

— Δείλαια τέκνα! εΐπεν έπί τέλους. Τούς κλαίω 
έγώ, δστις είμαι τόσον δυστυχής. Ω! άν σκληρόν 
ήνε τό νά στερήταί τις οντινα λατρεύει, σκληρότερο·? 
έ'τ: νά έ'λθη τις δεύτερος, ν’ άγαπάται κα! ν’ άποτιέμ- 
πεται ψυχρώς διά τήν βραδύτερα·? άφιξιν!... Μέ 
έσωζες, πλήν εΐνε αδύνατον.... Ναί, άδύνατον.. . . 
Άν έπέμενον, παντελή θα έδείκνυον ευαισθησίας έλ-
λειψιν.......... Ώ Θεέ μου, πόσον τήν ήγαπησα!. .. .
Συγγνώμη·?, κυρία, συγγνώμην σάς ζητώ- έξαψις γερ
μανική, παραφορά πασχούσης καρδίας. Πριν αποχω
ρήσω δότε μοι τήν συγγνώμην ταύτην.

— Πώς δύνασθε νά μέ παρακαλήτε διά τούτο ; 
Έγώ σεμνύνομαι διά τό σέβας οπερ μοί αποδίδετε. 
Πάσα γυνή θά ήλαζονεύετο έπ’αύτώ. Έστέ βέβαιος δτι 
δέν θά έχετε μάλλον άφωσιωμένην καί είλικρινεστέ- 
σαν έμοΰ φίλην....

I Ετοιμαζόμενου δε τοΰ Θεοβάλδου ν’ άπαντήση, 
ήλθε·? ό Δαρεβλάης, δστις κατ’ άρχάς έφάνη ανησυ
χών, άλλ άμα ίδώ·? τόν βαρώνον έπειράθη ν’ άναλά
βη τό σύ-ηθες αύτοΰ μειδίαμα.

— Ζητώ μυριάκις συγγνώμη·?, λέγει, άφησα; 
ύμάς μόνους τόσον πολύ. Υποθέσεις απροσδόκητοι...

Καί στεναγμός άπ’ αύτοΰ άνέθορεν Ό Θεοβάλδος 
καί ή Άννα άντήλλαξα? βλέμμα γοργόν.

— Αλλ’ είμαι ελεύθερος τέλος καί έρχομαι νά 
σάς ζητήσω διά τό δεΐπνον. Σταθείτε, ό κώδων μάς 
καλεΐ.

Μετά τινα άντίστασιν ό βαρώνος ήκολούθησε τόν 
εργοστασιάρχην καί τήν θυγατέρα αύτοΰ· άλλά τά δεί
πνο? δέν ύπήρξεν εύθυμον διότι έκαστος τών συνδαι- 
τημόνων είχε τό πνεΐμα άλλοτε άπησχολημένον. Περ! 
τή» δύσιν του ήλιου ό θεοβάλδος άνεχώρησε, χωρίς

»α προσπαθηση ούτε ο Δαρεβλάης ούτε ή Άννα να 
τόν έμποδίσωσι.

IV

Τρεις ημέρας μετά τή·? στηνήν ταύτην τό διαιαρά- 
ξαν τόν Δαρεβλάην αίτιον έγένετο τοΐς πάσι γνωστόν.

Τράπεζά τις, εις ή? άνοήτως ό έργοστασιάρ- 
χης κατέθεσεν όλα τά κεφάλαια αύτοΰ, έχρεωκόπησε 
παρά πάσαν έλπίδα’ τό ενεργητικόν αύτοΰ μέρος δέν 
ύπερέβαινε τό τέταρτον τοΰ παθητικού’ έκ παντός δέ 
τρόπου ό Δαρεβλαης ήναγκασμένος νά πάθη μεγάλην 
χρηματικήν καταστροφήν εύρίσκετο εις άθλιεστάτη·? 
κατάστασιν. Δέν διενοεΐτο μέν νά φύγη, διά τοΰ αλό
γου μέσου τής αυτοχειρίας, τήν δυσοημίαν τής πτω- 
χεύσεως, ώ; συνδεόμενος άδιασπάστως μετά τής ζωής 
διά τής θυγατρός αύτοΰ, άλλ’ ούτω διέκειτο, ώστε 
έκινδύνευε τήν τε ύγείαν καί τάς φρένας. Δέν εχομεν 
χρείαν νά άναφέρωμεν περί τής λύπης τής ’Αννης· 
διότι περιστάσεις τινές παράγουσιν αισθήματα, ών ή 
ευφράδεια καί ή ισχύς έξασθενοΰσι πάσαν περιγραφήν. 
Η δυστυχής νέα ήναγκάζετο νά υποκρίνεται ιλαοότη- 

τα πρός παρηγοριάν τοΰ πατρός της’ άλλά πόσα έν 
τώ κρύπτω έχυνε δάκρυα !

Ούτω δ’ έχόντων τών πραγμάτων καί πολλών ήδη 
ταπεινωτικών κλήσεων έπί πληρωμή έπιδοθεισών αύτώ 
παρά τε τών προμηθευτών καί τών εργατών, ήμέραν 
τινά ό Δαρεβλέης, ύπερχαρής καί μετά έπιστολής τίνος 
είς χεΐρας, έτρεχε ζητών τήν θυγατέρα αύτοΰ.

— Τί τρέχει ; ήρώτησεν ή ’Άννα, όχι χωρίς ανη
συχίας, ώς φοβούμενη μή ό πατήρ εξεστη τών φρενών.

— Συμβάν, τό όποιον μέ σώζει.... Θαύμα . . . 
διότι τοιαύτη γενναιότης κατά τήν παρούσαν μάλι
στα έποχήν, εινε βεβαίως τών θαυμάτων .. .

Άλλά τέλος ....
— Σχάσου, άνάγνωθι τήν ε’πιστολήν ταύτην, τέκνον 

μου’ αύτη θά σο! σαφηνίση πλείω ή πασαι αί εξη
γήσεις μου.

— Επιστολή ! . . . παρά τίνος ;
— Παρά τοΰ βαρώνου Κελλήρου.
— Παρά τοΰ βαρώνου !
‘Η Άννα έλαβε προθύμως τήν επιστολήν καί ά

νέγνωσε'? έν τάχει τά εξής.

α Φίλτατε γείτων.

• Μετά βαθείας λύπης έμαθον περί τής τρομερά; 
» συμφοράς, ήτις προσέβαλε τά συμφέροντα ύμών. 
» Άδύνατον εΐνε νά συμβή τι σκληρότερον και άδι-
• κώτερον. "Οθεν έν τοιαύτη περιπτώσει συναισθαν- 
» θεΐς οτι ή ευαγγελική ρήσις aj-atrare ά.Ι.Ιή-Ιυυς
• πρέπει νά μέ όδηγήση έν όνόματι τής χριστιανικής
• άγάπης, ζητώ τήν άδειαν νά χρησιμεύσω ύμΐν ύς 
» φίλος, ί $

• Ένω ύμεΐς ήφανίσθητε, έγώ έχω σημαντικήν
• περιουσίαν, ής μικρόν διαχειρίζομαι μέρος" διότι 
» παραδεδομένος εις τήν μελαγχολίαν, ζών μακράν 
d τοΰ κόσμου δέν έχω χρείαν πολυτελείας- Ο,τι 
s σήμερον θεωρώ έμαυτέν εύδαίμονα προσφέρων σοι,
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Άννα δούλη τών καθηκόντων αύτής έλάμβανε διά 
τόν σύζυγόν της τήν μεγαλητέραν προσοχήν, τάς με- 
γαλητέρας φροντίδας έπί μάλλον αύξομένας. Δέν 
έδύνατο νά σκεφθή τι εκείνος, όπερ αότη νά μή μαν- 
τεύση, νά μή προλάβη. ‘Η Άννα ουδέποτε διεσκε- 
δαζεν άνευ αυτού, καί μόνη ούδ’ είσάπαξ εις περί
πατον έξήλθε. Πρός εύαρέστησιν αύτοΰ ήθέλησε νά 
μάθη τά γερμανικά. ‘Ο Θεοβάλδος έγένετο δ διδά
σκαλος, καί αί πρόοδοι τής μαθήτριας ήσαν θαυμά
σιοι καί ταγεΐαι. Πάντοτε δμοΰ έπαιζον μουσικήν' 
καί ένώ αΰ:η περιέφερεν έπί τού κυμβάλου ταχείς 
δακτύλου.-, εκείνος άπέσπα τής βαρβίτου τοιούτους 
ήχους, οίτινες όλιγώτερον φαίνονται άπολειβόμενοι 
έκ τών χορδών τοΰ οργάνου ή έκ τής ψυχής τοϋ τε
χνίτου. Τέλος δ βίος αύτών αγνός, τίμιος, ποιητι
κός καί πλήρης ευδαιμονίας ήν, δ βίος ον αύτός δ 
Θεός ένετείλατο τοΐς άνθρώποις, εμβάλλω» αύτοϊς 
τό έμφυτον τοΰ γάμου αίσθημα, όπερ εινε τό ίεοώ- 
τεόον τών καθηκόντων.

Άλλ’ δμως ό Θεοβάλδος δέν έφαίνετο πάντοτε ευ
δαίμων· ενίοτε νέφη θλίψεως έπεσκιαζον τό μέτωπον 
αύτοΰ, και στεναγμοί άνέθρωσκον ύπό τοϋ στήθους του. 
Ιδέα εις μόνον τήν Άνναν γνωστή ουδέποτε άφινε τό 
πνεύμα τοΰ Κελλέρου' ή ιδέα αυτή έδύνατο νά παρα
σταθή ουτω. « Πρίν μέ ίδη ή σύζυγός μου εΐχεν αγα
πήσει και ίσως άγαπα έτι. Όσω καί έάν τήν τιμώ, 
πρέπει νά πιστεύω ότι αυτή διετήρησε τόν πρώτον αύ
τής όρκον ! » Ή επαχθής αυτή ιδέα, ή έιχαραχθεΐσα 
εις τόν νοΰν αύτοΰ κατεϊχεν άληθώς τήν ψυχήν τοϋ 
Θεοδάλδου, καί, όμοια φαντάσματι, διήρχετο πάντοτε 
ένώπιον αύτοΰ σκοτεινή καί μυστηριώδης. ’Αν άπελάμ- 
βανε στιγμιαίαν τινά χαράν, αυτή έψύχραινε τό μει
δίαμα έπί τών χειλέων τοϋ άτυχούς· καί ού μόνον 
δέν έδύνατο νά εξάλειψη αύτήν, άλλ’ ούδ’ ήθελεν, αύ
τός ΰποθάλπων τό πάθος καί ξέων τήν πληγήν. Όλι- 
γώτερον θά ύπέφερε, παρόντος τοϋ Λουδοβίκου, άλλ’ 
αντεραστής περιβεβλημένος τήν γοητείαν τής άνοσι- 
ουργίας κα! δυστυχίας τώ έφαινετο πολύ μάλλον επι
κίνδυνος.

Ουτω διέκειτο ό Θεοβάλδος, ότε πρωίαν τινά, πε- 
ριπλανώμενος έν τή μελαγχολία αύτοΰ εις τόν κήπον, 
είδε διά τίνος παραθύρου τοΰ υπογείου τόν Ιερώνυμον, 
διδοντα κρυφίως εις τήν κυρίαν αυτού μίαν έπιστολήν

’Ενδόμυχόν τι προαίσθημα άπεκάλυψε παρευθύς εις 
τόν Κελλήρον πόθεν ήρχετο ή έπιστολή αυτή κα! τις 
ήν ό γράψας· πιστός δέ πρό παντός εις τά καθήκοντα 
καί εις τό πρός τήν σύζυγον αύτοΰ σέβας έπαλινδρό- 
μησεν· άλλ’ ή Άννα τόν είδεν, εννόησε τήν συγκί- 
νησιν αύτοΰ, και άνοίξασα τήν θύραν τής αιθούσης, 
έν ή εύρίσκετο, έκάλεσε τόν σύζυγον αυτής διά φωνής 
λίαν τεταραγμένης. Τοϋ δέ ’Ιερωνύμου μετά τήν είσο
δον τοΰ βαρώνου αναχωρήσαντος'

— Φίλε μου. είπεν ή Άννα, έάν ή τύχη δέν σάς 
έφερεν έδώ κατά ταύτην τήν στιγμήν, ήθελον τρέχει 
νά σάς ζητώ ή ίδια.

— Διά τί κυρία ήρώτησεν δ Θεοβάλδος;
— Ήξεύρεις ήδη έν πράγμα, τό παρετήρησα κα

λώς. Ναι, ό Ιερώνυμος ένομισε προσήκον νά 3ώση 
' εις έμέ μόνην έπιστολήν, ήτις μοι έσ-άλη μυστηριω- 
' δώς· άλλ’ ί θεός φυλάξοι νά έχω ποτέ μυστικά άπό 
[ ύμάς, τοΰ όποιου τό όνομα φέρω. Δέν άνέγνωσα ταύ-

» έμέ μέν δέν θά πτωχυνη, ύμάς δέ θά σώση. Τό 
» κιβώτιον, όπερ μετά τής επιστολής θά λαβητε, ι 
» εμπεριέχει τριαχοσίας χιλιάδας φράγκων είς νο- 1 
ί μίσματα. Δέχθητε ταϋτα, και είθε ν’ άποδοθή ή έ
• ειρήνη είς ενα τίμιον άνθρωπον.

• Πασαν δέ παρ’ υμών ένδεχομένην άρνησιν προ- < 
» λαμβάνων, αναχωρώ πάραυτα χωρίς νά γνωστό- ι 
> ποιήσω τό μέρος τής διαμονής μου. |

« Ύγιαινε, φίλτατε, καί έσο βέβαιος ότι καί μα- ι
• κράν ευρισκόμενος ώς καί πλησίον, θά ενθυμούμαι ι
• πάντοτε ύμας ώς καί τήν άςιέραστον θυγατέρα ;
»υμών. ι

« Θεοβάλδος Κελλήρος. » ι

— Λοιπόν, Άννα, τί λέγεις περί τής-επιστολής . 
ταύτης; ήρώτησε θριαμβευτικώς ό Δαρεβλάης.

— Λέγω ότι πρέπει νά μάθης έν μυστήριον. Θαυ- ( 
μάζω τήν γενναιότητα τοϋ βαρώνου, και τόν θαυ- , 
μάζω τόσω μάλλον, καθότι είχον καταστρέψει τάς 
ελπίδας αύτοΰ. Εύγενώς τώ όντι έςεδικήθη.

— Έξηγήθητι.
— ‘Ο Κελλήρος έζήτησε τήν χεΐρά μου.
— Σ' αγαπά ... καί σύ τόν άπέκρουσες !
— Μάλιστα, τόν άπέκρουσα.
— Διά τόν Λουδοβίκον σου !
— ΙΙάτερ μου, δέν εινε αυτή ώρα τών αντεγ

κλήσεων.
— Άναμφιβόλως, άλλά .... τί νά κάμω τώρα; 

ή υπόδεσις εινε μεγάλης προσοχής άξια.
— Τί πρέπει νά κάμης ; Ιδού πάτερ μου. Ό 

βαρώνος μ’ αγαπά, έγω δ’ έφανέρωσα αύτώ τόν πρός 
άλλον έρωτά μου. Σήμερον δέ, τή λήθη τής παρ’ έμοΰ 
γενομένης αύτώ λύπης, τό μέγεθος τής έαυτοϋ ψυ
χής δείξας δ Κελλήρος εΐν’ άξιος ανταμοιβής- ή βοή
θεια' του διασώζουσά σε άπό τής καταστροφής, μοί 
αποδίδει τόν πατέρα μου δυνάμενον νά διασώση τήν 
τιμήν αύτοΰ. Άναγώρησον λοιπόν παρευθύς' εις δέ 
τό ταχυδρομεϊον θά σάς όδηγήσωσι πρός άνίχνευσιν 
τοΰ βαρώνου- μή σταθής πρίν ή απάντησης αύτόν' 
τότε δ’ είπε αύτώ' « Δέν δύναμαι νά δεχθώ δάνειον 
τόσον σημαντικόν είμή παρά τού συζύγου τής θυγα- 
τρός μου ! »

— Άλλ’, Άννα, σύ ....
— Ή καρδία μου συνετρίβη δέν τό κρύπτω' άλλ’ 

ή δεινή προσπάθεια, ήν καταβάλλω μοί έπιβάλλεται 
ύπό τών περιστάσεων. Πίστευσον, πάτερ μου, ότι έν 
ροπή όφθαλμοΰ κατεμέτρησα τό μέγεθος τής θυσίας, 
άλλά στοχάζομαι ότι δι’ αύτής σώζω σέ, τόν πα
τέρα μου.

Μετά έν τέταρτον τής ώρας ό Δαρεβλάης άνεχώ- 
ρει μεγάλη τή σπουδή.

V

Έτος όλον παρήλθε μετά τούς γάμους τοϋ βα
ρώνου Κελλέρου καί τής Άννης. Ούδείς βλέπων αύ
τούς έδύνατο νά μή πράξη' » Ιδού γαληνιαία οικογέ
νεια, ής τόν δρίζοντα ούδέν επισκιάζει νεοος ν. Ή

την τήν επιστολήν- δέν συμφέρει· ιδού αυτή- ύμεΐς 
μόνον έχετε τό δικαίωμα νά τήν άνοίςητε.

— ’Εγώ, “Αννα !... Τά καθήκοντα μου δέν μο! 
έπιτρεπουσι .. . ,.

— ’Αλλ’ ούδ’ είς έμέ βεβαίως. Θέλετε ν’ άνακα- 
λέσω παρελθόν, όπερ πρέπει νά έξορισθή άπό τής 
μνήμης μου ;

— Άπό τής μνήμης σας I . ... έπανέλαβεν ό βα 
ρώνος ώς άμφιβάλλων.

— Άπό τής μνήμης μου. Ώ Θεοβάλδε! ύπάρχει 
έψ,φρασις θλίψεως έπί τών χαρακτήρων σου' μέ άδι- 
κεΐς. Είπέ, σέ παρακαλώ, εις ποιον καθήκον έφάνην 
έλλειπής έπί έν ήδη έτος; Δέν σοι ήμην σύντροφος 
πρόθυμος, προσεκτική: Έπρόφερα άπας τούλάχιστον 
τό όνομα, όπερ σέ δυσαρεστεΐ; ’Ενόμιζον μάλιστα, ό'τι 
έχρεώστουν νά έξαλείψω διά τών περιποιήσεων μου 
εντυπώσεις, τάς όποιας ή πρώτη εμπιστοσύνη μου ά
φησεν είς τό πνεϋμά σου.

— Περιποιήσεων .... είπε μετά σφοδρότητος ό 
Κελλήρος, καί ό έρως δι’ άλλον! . . .

— Θεοβάλδε! άνέκραξεν βαρυαλγής ή Άννα, τί σέ 
έκαμα και μέ λυπείς ;

Και έφερε τό μάκτρον είς τούς πλήρεις δακρύων 
όφθαλμούς αύτής, καί δ σύζυγος εύρεθη είς τούς πόδας 
της ίκετεύων νά τόν συγχώρηση.

—- Ώ I άν ήςευρες πόσα ή ζήλια προξενεί βάσανα!
. . , Αιώνα άλγηδόνων έ'ζησα έπί έν ήδη τέταρτον 
όχι, Άννα, σύ δέν δύνασαι ν’ άμφιδάλλης περί τούτου' 
“Ηδη είς τήν στιγμήν φρικώδες είχον συλλάβει σχέδιον.

— Όποιον, Θεέ μου ;
— Νά σ’ άπελευθερώσω διά τοϋ θανάτου μου ....
'Η κυρία Κελλήρου άφήκε κραυγήν.
— Φίλε μου, φίλε μου, άδύνατον· μή πράξης ποτέ 

τό έγκλημα τοΰτο, έγκλημα ανωφελές· διότι φαντά
ζεσαι οτι χήρα καθιστάμενη διά τής αύτοχειρίας σου, 
θά έπεθύμουν τούλάχιστον νά συνδεθώ μετ’ άλλου ; 
Ζήθι δι’ έκείνην ήτις σέ άγαπα καί ήτις θά μάθη νά 
δεικνύεται άξια σοΰ· άναγινώσκεις ταύτην τήν έπι
στολήν ;

— Όχι, Άννα- ήθελεν εισθαι πράξις παρά τά 
καθήκοντα μου.

— Καλά, Θεοβάλδε· σέ εκτιμώ έκ βάθους καρδίας.
Έσήμανε τόν κώδωνα καί έμφανισθέντος τινός ύ 

πηρέτου·
— Φέρε, είπε, μίαν λαμπάδα άναμμένην.
— Τί θά κάμετε; ήρώτησεν ό βαρώνος.
— θά τό ίδετε φίλε μου.
Καί τεθείσης τής λαμπάδος έπί τινα τράπεζαν ή 

Άννα έπλησίασε τήν έπιστολήν είς τό πΰρ, καί μετ’ 
ολίγον δ χάρτης κατηναλώθη ο'λος.

— Λοιπόν έχεις πίστιν είς έμέ, Θεοβάλδε, καί θέ
λεις νά ζήσης ;

Καί δ Θεοβάλδος άπεκρίθη θλίβων τήν Άνναν έπί 
τής καρδίας αύτοΰ.

VI.

Ήν χειμών ή δέ κυρία Κελλήρου εΐχεν αφήσει 
τήν έξοχήν καί κατωκει έν τή ώραιοτερφ τής Τούρ 
•υνοικια έντός οίκου μεγαλοπρεπώς έπισκευασθέντος, 
πρός έγκαινίασιν τών αιθουσών τοΰ οποίου ό Βαρώνος 
έπερίμενε τήν ήμέραν τών γενεθλίων τής γυναικός 
αύτοΰ. Ήθέλησε δέ νά λαμπρύνη τήν σοσοΰτον προσ

φιλή αύτώ ταύτην εορτήν διά χορού τώ όντι μεγαλο
πρεπούς.

Περί τήν ένδεκάτην τό μέν πλήθος έν κόσμω, φι- 
λομειδές, ύπερχαρές έπ! τή εύτυχία τών οικοδεσποτών 
ύπερεπυκνοΰτο είς σειράν δωματίων κατάφωτων ή δ’ 
έκ Παρισίων κληθεισα μουσική διέχεεν άφθόνως αρ
μονίαν ό άήρ εύωδίαζεν άπό άνθοδεσμας· ή χαρά ί- 
λαμπεν έπι τών πρωσώπων, ότε άνηγγέλθη τό όνομα 
τοΰ έπαρχου.

Ό δημόσιος ουτος υπάλληλος είσήλθεν έν σοδαρό- 
τητι, ώ; θέλων νά μή παραβαίνη τό έθος τής τάξεως 
αύτοΰ. Παρείπετο δ' αύτώ νεανίας τις μετ’ άκρας κου. 
ψότητος ένδεδυμένος, όν παρουσιασεν εις τόν Κελλήρον.

Αγαπητέ μοι, βαρώνε. είπεν, έπιτρέψατέ μοι να 
σάς συστήσω έλευθέρως ένα τών φίλων μου, όστις 
σήμερον φθάσας είς Τούρ, μεγάλην έχε: τήν προθυ
μίαν και εύχαρίστησιν νά παρευρεθή εις τήν εορτήν 
ΰμών.

Ό Θεοβάλδος έκαμεν ύπόκλισίν τινα συγζαταθέ- 
σεως. Μετά δέ τοΰτο ό έπαρχος έπρόφερε τό όνομα 
τοΰ νεωστί έλθόντος.

— Εινε έκ τών συμπολιτών μου ό άντικόμης Λου
δοβίκος Δεμαρσάννης.

Μ’ όλην τήν συνήθη αταραξίαν καί τήν είς τά τοϋ 
κόσμου πείραν αύτοΰ, δ Κελλήρος δέν έδυνήθη να 
καταστειλη αίφνίδιόν τινα κίνησιν, νά ύποζρύψη τήν 
ταραχήν αύτοΰ. *0 δέ Λουδοβίκος ήν υπέρ ποτέ ώ- '* 
χρότερος. Οί άνταλλαχθέντες μεταξύ τοϋ Κελλήρου 
και Δεμαρσάννη λόγοι υπήρξαν πολλά ψυχροί άναμ
φιβόλως, άλλά τύποι έξαιρέτου εύτραπελίας. Ό Θεο- 
βαλδος ήθέλησεν επομένως νά όδηγήση τόν Λουδο
βίκον πρός τήν βαρωνίδα.

"Αμα είσήλθεν δ Λουδοβίκος ή Άννα έγνώρισεν αύ
τόν. Ή έπί τοΰ πνεύματος αύτής γενομένη προσβολή 
υπήρξε βαθεϊχ· άλλ’ ή νέα αίίτη γυνή έμαθε ν’ άρύε- 
ται άπό τής αρετής καί τοϋ μεγέθους τών αισθημάτων 
αύτής, τήν ίσχύν τοΰ άντέχειν είς πάσαν άπροσδόζη- 
τον προσβολήν. Ό Λουδοβίκος έν τούτοις έγγύς ήν....

Μετά τάς πρώτας προσρήσεις καί φιλοφροσύνας καί 
πρό πάντων άφοΰ έζήτησε συγγνώμην ώς έμφανισθεις 
ούτως έν μέσω εορτής, δ Λουδοβίκος άνήγγειλεν είς 
τήν κυρίαν Κελλήρου, οτι άπολέσας τόν θειον αύτοΰ 
έμεινε μόνος κληρονόμος τής μεγάλης τοϋ άποίκου 
περιουσίας. “Ισως ή αγγελία αυτή έφερεν αίσθημα 
λύπης είς τό πνεύμα τή; “Αννης- άλλά τό πρόσωπον 
αυτής εμεινεν άτάραχον. Ή ψυχρότης αυτή άπήλπισε 
τόν Δεμαρσάννην, έχοντα τώ όντι δικαίωμα νά έλ- 
πίζη συμπάθειαν, άνάμνησιν ....

Ή μουσική προανέκρουσε διά τό βάλς καί ό Λου
δοβίκος άδιαφορών εις τόν νόμον τής φρονήσεως, 
προσεκάλεσε τήν Άνναν έκείνη δέ έσυμβουλεύθη 
διά βοπής όφθαλμοΰ τόν σύζυγον αυτής, καί τού
του κορανεύσαντος , τό νέον καί ώραΐον ζεΰγος 
έκίνησε κατ’ άρχάς βραδέως, έπειτα μετά ταχύτητες 
εύκόλως έξηγουμένης ύπό τής ταραχής τοΰ Λουδο
βίκου.

Οί όφθαλμοί τούς ήκολούθουν, καί πολλά: γυναίκες 
έκιν^ϋντο είς συμπάθειαν ύπέρ τοΰ άντικόμητος Δε- 
μαρσάννή· ουτος δε λησμονών πρός στιγμήν τήν άκα- 
ταμάχητον άνιαν αύτοΰ, έβαινε διά πασών τών κινή
σεων τής χαράς, τής ηδονής, τσϋ ένθουσιασμοΟ. Ήν 
λοιπόν έπί τέλους παρά τή “Αννα έκείνη, ήτις έδέχθη 
τους όρκους αύτοΰ καί ώφειλε νά ήνε δ μόνος αυτοί
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έρως I Δέν έδύνατο νά τό πυτεύση, <5<pc3 τόσον σκληρά 
ύπέφερεν άλγη. At χείρές του τρέμουσαι εσφιγγον σπα- 
μωδίκώς τήν όσφϋν τής Άννης, ώς άπό φόβον μή αί
φνης άναληφθή ή γόησσα εντός νέφους αιθέριου.

Καί τό κομψόν ζεύγος έξηκολούθει νά βαλσιζη καί 
νά έφελκύη τά περίεργα βλέμματα πάντων.

Άλλ’αίφνης ό Λουδοβίκος έκλονίσθη, άφήκε στεναγ
μόν, ύπετονθόρίσε τάς λέξεις ταύτας,

— Άννα, πόσον σε ήγάπησα 1 έπειτα έπεσε. Μά- 
την εσπευσαν νά τώ έπιϊαψιλεύσωσι βοήθειας· νεκρός 
ήν προσβληθείς υπό ταραχής, ήτις προσδιόρισε τήν 
τελευταία·/ καί κεραυνοβόλον κρισιν τού άνευρισμοΰ του.

•— Φίλοι μου, ειπεν ό βαρώνος Κελλήρος πρός τό 
έν πολλή ταραχή άποχωροϋν πλήθος, ούδεμια καρδιά 
πενθεί' περισσότερον τής έμής. Οθεν πιστεόσατε οτι 
επί έν τουλάχιστον έτος δεν θά άνοιχθή ή αίθουσα 
κύτη εις εορτήν!

Γ. Κ.

ΕΓΓΕΙΟΣ ΣΓΠΣ.
(EUGENE SUE)

II εκλογή τής 28ης ’Απριλίου, δι’ ής ό Ευγένιος 
Σύης περιεβλήθη δόξαν μεγάλη·/, νέα? προσθέτει λάμ- 
ψιν εις τό πασίγνωστου όνομα τού συγγραφέως των 
Πaptairur ditoxpm/xor xal τοϋ Π.Ιάτήτοι; 'Ιουδαίον. 
’Ολίγα τινά περί τοϋ άνδρός τούτου, περί ού τοσοΰ- 
τον ή κοινή γνώμη ένασχολει'ται, θέλουσιν είσθαι ευά
ρεστα άναμφιβόλως τοϊς άναγνώσταιςί Ούτε τον καιρόν 
ούδέ τήν πρόθεσιν έχομεν νά περιγράψωμεν τόν βίον 
δλόκληρον τοΰ έξοχου τούτου άνδρός· άρκούμεθα νά 
Ιχνογραφήσωμεν τους χαρακτήρας καί τά κυριώτερα 
τοϋ βίου ανθρώπου, πολλάς όμολογουμενως τή άν- 
Ορωπότητι προσενεγκόντος ώοελειας.

Ο Ευγένιος Σύης εινε τεσσαράκοντα καί πέντε έ- 
τών τήν ήλικίαν· ό πατήο του, στρατιωτικός χειρουρ
γός καί καθηγητής τής ανατομίας εις τό σχολεϊον των 
καλών τεχνών, τόν προώρισεν έν πρώτοις εις τήν 
καθηγεσίαν καί τόν μετεχειρίσθη ώς προπαρασκευα
στή·/. Πλήν άλλοι λογισμοί άπησχόλουν τόν Εύγένιον, 
όστις έπροτίμησε τόν επίπονον μέν αλλά κ'.νησιφόρον 
βίον τοϋ στρατιώτου. Κατετάχθη λοιπόν εις τόν στρα
τόν καί έξετέλεσεν έν Γαλλίρι τρία έτη τήν ύπηοε- 
σί·«ν τοϋ φρουρού. Τόν χρόνον εκείνον έγίνετο ή ύπό 
τοΰ δουκός Άγγουλέμου κατά τής ’Ισπανίας έκστρα 
τεία. Κίνδυνοι πολλοί καί δόξα έκειντο έν τώ μέσω· 
ό Ευγένιος οθεν έξητήσατο νά προσκολληθή εις τό 
έκστρατεϋον σώμα, καί επέτυχε νά διορισθή ύποταγ- 
ματάρχης εις τήν μοίραν τοϋ στρατάρχου Βουρβόνος- 
Βουσσέτου, σταθμεύοντος εις Φουέρτα-'Ρεάλ. Έλαβε 
μέρος έν τή αυτή μοίρα εις τήν μάχην τοϋ Τροκαδέ- 
ρου, ήτις άπεφάσισε τήν παράδοσιν τοΰ Κάδικος (Cadix) 
Μετέδη μετέπειτα εις τό 2ον σύνταγμα τοΰ πυροβο

λικού καί παρευρέθη εις τήν πολιορκίαν τής Ταρίφης 
(Tarifa).

Ό κατά τής ’Ισπανίας πόλεμος έτελείωσεν καί έ- 
πέστρεψεν έν Γαλλία ό νικηφόρος στρ ατό;· ό Ευγένιος 
Σύης, ήκολούθησε τό σύνταγμά του. άλλ’ ή φαντασία 
του τόν ώθει πρός τήν κίνησιν δεν ήδύνατο νά μένη 
εις άγονον άνάπαυσιν. Πλήν εις κανέν μέρος δεν πα- 

[ ρουσιάζετο τροφή εις τήν διακαή ταύτην τής ένερ- 
γητικότητος ανάγκην. Ή Ευρώπη άπαυδήσασα άπό 
τούς επί Δημοκρατίας καί Αυτοκρατορίας πολέμους καί 
έξαντλήσασα τά χρήματα καί τούς άνδρας της, δεν 

; ήδύνατο ν’ άρχίση νέους αγώνας, καί άν οί σοβαρό- 
, τερον σκεπτόμενοι, έδύναντο πόρρωθεν νά διίδωοι 
ι νέφη νέων πολιτικών καταιγίδων, ή επάνοδος των 
[ Βουρβόνων όμως έγγύς ούσα, δεν έσυγχώρει νά πε-

ριμείνη τις προσεχώς τούς νέους κλονισμούς.
'Η ανάγκη τής ύποκεινούσης τήν ψυχήν τοΰ Ευγε

νίου επιθυμίας, μόνον διά περιηγήσεων καί μάλιστα 
θαλασσίων ήδύνατο νά Οεραπευθή- έζήτησε λοιπόν εις 
τάς μεγάλας τής φύσεως σκηνάς, εις τάς περιπέτειας 
τοϋ βίου, τήν αναγκαία·/ εις τήν όρμητικήν φύσιν του 
κίνησιν. ’Επιτυχών δέ εις τό ναυτικ’"/ βαθμόν, ανώτε
ρο·/ του όποιου εΐχεν εις τόν στρατόν τής ξηρας, καί 
έπιόιβασθείς έπί τοϋ υπό τάς διαταγάς τοϋ ναυάρχου 
Γουερίνου’Εσσάρτου (Gueriu des Essarts) μονοκρότου 
Rhdne, επλευσεν έπ! δέκα δκτώ μήνας τάς Άντιλ- 
λίας νήσους. Άλλ’ ή Ελλάς έπάλαιε γενναίως άκόμη 
υπέρ τής έλευθεράς της καί προσείλκυεν ολας τάς 
γενναίας καί ποιητικός καρδίας. 'Ο Βύρων συνή- 
θροιζε πρός ύπεράσπισιν αυτών στρατόν, μεθ’ ού έπο- 
ρεύετο νά άποθάνη υπέρ τοΰ ίεροϋ τούτου άγώνος, 
καί ό Ευγένιος άκούσας τήν φωνήν των έπικαλουμένων 
βοήθειαν Ελλήνων, μετέδη εις τό ύπό τοΰ Βρετον- 
νιέρου διοικούμενον πλοίον και παρευρέθη εις τήν ναυ
μαχίαν τοϋ Νεοκάστρου. Εις τό στάδιο·/ τούτο ήθελε 
προσκτήσει βεβαίως νέους βαθμούς και νέας τιμάς· 
άλλ’ ό πατήρ του ασθενών τόν άνεκάλεσε, μετά δέ 
τήν λήξιν τής ήρωϊκής τής 'Ελλάδος πάλης, ή Ευ
ρώπη έπανήρχετο αύθις εις γενικήν ειρήνην.

'Ο ζωηρός έκεΐνος νους, εις ον αί περιηγήσεις έδω
σαν νέα·/ τροφήν, δεν ήδύνατο νά κατευνασθή αί
φνης. Ό Ευγένιος κατά τόν ναυτικόν βίον του μαθί/ν 
καί μελετήσας νέα πράγματα καί νέα ήθη, έδη- 
μιοΰργησε τό είδος των ναυτικήν έχόντων ύπόθεσιν 
μυθιστορημάτων. 'Η δέ Σ α λ α μ ά ν ο ρ α, τό Π λ ί κ καί 
Π λ ό κ καί ό Σκόπελος τοΰ Κυάτ-Βέν, τόν 
κατέταξαν έπαξιως, μεταξύ τής χωρίας τών νέων 
συγγραφέων. Εντεύθεν αρχίζει νέα φάσις τοϋ βίου 
τοΰ Εύγενίου Σύη. ιόν ένεργητικόν άνθρωπον διαδέ
χεται ό νοητικός· τόν ριψοκίνδυνον εϊς τάς θαλάσσας, 
τόν τολμηρόν στρατιώτην, διαδέχεται ό άνθρωπος τοϋ 
σπουδαστηρίου καί τών σκέψεων.

Εις τά πρώτά του ποιήματα ό Ευγένιος φαίνεται 
θαλασσινός καί στρατιωτικός, περιγράφει τήν θάλασ
σαν υπό τών ήλιοκαυμένων ναυτών του καταδαμαζο- 
μένην ζή έν τώ μέσω τών κυμάτων. Μή απαίτησης 
παρ’ αύτοϋ νά σπουδάση, νά έννοήση τήν κοινωνίαν. 
Τούς λαούς τής ήπείρου βλέπει πόρρωθεν μόνον διά 
τοϋ πρίσματος τών ιδεών, τών προλήψεων καί τών 
διαταγμάτων, άτινα έπικρατοϋσιν εις τά πολεμικά 
πλοία ή εις τόν στρατόν τής ξηρας.

’Ολίγον όμως κατ ολίγον συνειθίζει εις τόν κόσμσν

τούτον, οδτινος σπουδάζει καθεκάστην έπί μάλλον τά 
μυστήρια, τά διάφορα επιτηδεύματα, τάς θεμελιώδεις 
βάσεις, τάς ιστορικός παραδόσεις· καί αί πρώτοι ίδέαι 
του αφανίζονται απέναντι τής προόδου τοΰ νοος του 
καί τής άναπτύξεως τών σπουδών του.

’Ολίγοι φιλολόγοι ύπέκυψαν εις μετάπλασιν έντε- 
λεστίραν τής τοϋ Ευγενίου Σύη. Εις τό πρώτον μέρος 
τοϋ φιλολογικού του βίου, παρουσιάζεται αξιωματικός 
θαλασσινός μέ τάς συμπάθειας του καί τάς προλήψεις 
του· εις δέ τό δεύτερον φαίνεται φιλάνθρωπος καί άπο 
τάς έρεύνας τών κοινωνικών πραγμάτων φωτιζόμενος.

'Η'Μβθίλδη είνε τό πρώτον προϊόν τής μεταβο

ΕΪΤΕΝΕ1ΟΣ ΣΪΊ1Σ.
τήν ήθικότητα τοο* έκτοτε δέ ήρχισε οι’ αύτον ό πολι
τικός βίος. , ,

Ούδείς υπάρχει ό μή άναγνούς τά Απόκρυφα 
τών Παρισίων, τήν εικόνα δηλονότι ταύτην τής 
κοινωνίας ημών μέ τάς φρικαλέας κακίας της, καί 
τάς ύψηλάς άρετάς της· πάντες έγνώρισαν τήν ακρί
βειαν τής εΐκόνος ταύτης καί έπήνεσαν τόν γενναίο·/ 
άνδρα, όστις έτόλμησε νά φέρη εις τό έμφανές υπαρ
κτά δεινά, καί νά σύρη τό σκιάζον τούς δφθαλμούς μας 
κάλυμμα, λέγων, εις τόν νεώτερον πολιτισμόν, ώς ό 
Σωκράτης τη άνθρωπότητι: Γνώθι σεαυτόν^καί 
ή θο ποιήσου! Τούτο μόνον λεγομεν πρός αίσχος 
τής έποχής καθ’ ήν ζώμεν, οτι είνε λυπηρόν νά βλέ-, 
πωμεν τόν σοφόν φιλάνθρωπον, κατακρινόμενον ύπ’ 
«ύτών έκείνων, οίτινες έχειροκρότουν περισσότερον τόν 
συγγραφέα.

Άξιο» δέ λόγου είνε καί τούτο· οτι αυταί έκεΐναι 
(ΤΟΜ. Γ.' Φυλλάδ. 69 )

λής τής μεγαλοφυίας τοϋ Εύγενίου Σύη. Ή βαθεΐα 
αύτη καί ακριβής άνάλυσις τών ένεκα ζηλοτυπίας συμ
φορών, προέρχεται από τήν λεπτομερή έρευναν τής 
ανθρώπινης καρδιας.

Ιϊρός τήν σπουδήν ταύτην τών φυσιολογικών φαινο
μένων προστίθενται μετ’ ού πολύ έργα σπουδαία χαί 
ιστορικά. Ό ‘Ιωάννης Καβαλιέ εινε ζωγραφία ά- 
ληθής τοϋ θρησκευτικού εκείνου φανατισμού, οδτινος 
ό Ιίλάνης Ιουδαίος είνε ή άλλη έποψις.

Νοΰς τοσουτον υπομονητικός καί ευσυνείδητος δέν 
ήδύνατο, εξετάζω·/ τά κοινωνικά προβλήματα, νά μή 
παρατηοήση τήν αθλιότητα τοϋ λαού καί ταυτοχρόνως

αί εφημερίδες, αιτινες σήμερον εινε πολέμιοι τοϋ Ευ
γενίου Σύη διέδωκαν τάς κοινωνικός άρχάς, ών τά 
ποιήματά του είνε καθαρά άπεικόνισις. Ή έ φ η μερ ί ς 
τών Συζητήσεων έδημοσίευσε πρώτον τά Από
κρυφα τών Παρισίων καί εις τήν Σ υ ντ αγ μ β- 
τικήν δφειλομεν τήν δημοσίευσιν τού Περιπλανω- 
μένου Ιουδαίου καί τών Απομνημονευ
μάτων έκθετου παιδός.

Έκτοτε, ώς είπομεν, τό πολιτικόν στάδιον τοϋ Εύ
γενίου Σύη πρςεχαράχθη εις τόν Περιπλανώ- 
μενον ’Ιουδαίον. Διηεεύνησε βαθύτατα τό 
μέγα ζήτημα τής τοΰ λαού πενίας καί τά διάφορα πρός 
λύσιν αύτοϋ πρακτικά μέσα, τά ύπό τοΰ κβίνωνισμού 
(σοσιαλισμού | παρουσιαζόμενα· προσέβαλεν ΐσχυρώς 
τήν μυστηριώδη εκείνην εταιρίαν, ήτ;ς δι’ όλων τών 
μέσων ετεινεν εις τόν άπολιτισμόν, εις τήν έξουδένω- 
σιν τής έλευθερίας, εις τήν άνόρθωσιν τοϋ παρελθόντος
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εις τόν σκοτισμών χα! τήν ύποδούλωσιν τοΰ άνθρώπου. 
Είς 8έ τδν Μαρτίνον χατέδειξεν άλλην τίνα έ’πο- 
φιν τής άθλιότητος τοΰ λαεΰ, δστις είς ολα αύτοΰ τά 
επιτηδεύματα, έμεταλλεύετο δυστυχώς ύπό τινων αν
θρώπων. Μετέπειτα δέ τά ’Απόκρυφα τοΰ 
λ α ο 0, οί διάλογοι τοΟΠοιμένος Khravan 
εινε εύγλωττοι σπουδαί περί τών κυβερνητικών έλατ- 
τωμάτων καί περί τοϋ τρόπου τής βελτιώσεως καί 
διασώσεως κοινωνίας γεγηρακυιας.

Καί μέχρι τής ήμέρας καθ’ήν έγένετο ή μεταβολή τοϋ 
πνεύματος τοϋ Εύγενιου Σΰη, ό μέγας δημοσιογράφος 
δεν παρεξετράπη τών κοινωνικών πεποιθήσεών του, 
πεποιθήσεων ισχυρών καί άξιοσεβάστων, καθόσον ήσαν 
τό αποτέλεσμα εύσυνειδήτων σπουδών ούδεμίαν έχου- 
σών προσωπικήν φιλοδοξίαν.

Βεβαίως, οτε ό Εύγενιος Σύης συνέγραφε τά Ά π ό- 
χ ρ υ φ α τών Παρισ ίων, τόν Περιπλανώμενον 
’Ιουδαίον, τόν Μαρτίνον δέν προέδλεπεν δτι τώ 
4 850 ό λαός ήθελε τόν άποστειλει αντιπρόσωπον έν 
τή Συνελεύσει τής πρωτευούσης τής Γαλλίας Τό δνομά 
του έλήφθη ώς τό άκριδέστερον σύμβολον τής παρού· 
σης θέσεως, ώς ζώσα διαμαρτύρησις κατά τών αξιο
θρήνητων κλίσεων, αίτινες μάς έπανάγωσιν ύπό τόν 
ζυγόν τών ’Ιησουιτών και τών φρονούντων τά πα
ρελθόντα.

Είμεθα δέ βίδαιοι δτι ό έντιμος αντιπρόσωπος τών 
Παρισσιων δεν θέλει προδόσει τήν εντολήν, ήν ένεπιςεύ- 
θη είς αύτόν ή τοϋ λαοΰ Κυριαρχία. Έν τούτοις έν μεσω 
δλων τών κατ αύτοΰ έπιθεσεων,ό Εύγένιος Σύης έμεινεν 
απρόσβλητος ώς πρός τόν χαρακτή.άτου Φίλοι καί αν
τίπαλοι συμφωνοϋσι περί τοϋ έντιμου αύτοΰ. Κατέχριναν 
χλευάζοντες τήν πολυτέλειαν τοΰ είς Bordes οίκου 
του, άλλ’ ούδέποτε ειπόν τι κατά τής άτομιχής αύιοϋ 
τιμιότητος.

Περαινοντες τόν λόγον ήμών, λέγομεν τοΰτο μόνον· 
ότι οί εχθροί τής Δημοκρατίας άπαύστως θέλουσ: πα 
ριστα τους δημοκράτας ώς κεκηρυγμένους εχθρούς τοϋ 
ώραίου τής μεγαλοπρεπείας χαί εύγενείας. Φαίνεται 
οτι δεν δύναται νά ήνέ τις δημοκράτης, χωρίς νά ήνέ 
συγχρόνως κα! ξεσχισμένος, βακενδύτης , ρυπαρός, 
βλοσσυρός τό βλέμμα, καί άτακτος τήν γενειάδα.

Δέν δνειροπολώμεν ώς έκ τής Δημοκρατίας τήν δυ
στυχίαν καί τά ράκη. Λέγοντες δέ δτι πρέπει νά βελ- 
τιωθή ή τύχη τών έργατών, νά όρισθή τό δικαίωμα 
τοϋ ζήν καί έργάζεσθαι, νά διανεμηθώσι έπί τό διχαιό- 
τερον οί φόροι, νά μηδενισθώσΐ τά προνόμια παντός 
είδους, νά κανονισθή εις δλην τήν κοινωνίαν ό βίος 
καί ή ευδαιμονία τών άνθρώπων, δέν έννοοϋμεν νά 
χαταργηθώσι τά πλούτη. Εύτυχία, άν ή βιομηχανία 
χαί ή φιλοπονία προσφέρσυσίν είς τινας πλούτη· άς 
ήνε εύδαίμονες, χαί άς μεταχειρίζονται τά πλούτη 
των δσον νομιζουσιν ώφελ μώτερον. ’Αλλ.’ άς άναλο 
γισθώσιν δτι ΰπάρχουσιν δντα ήττον ευτυχή καί πολ 
λάς πάσχοντα στερήσεις, καί άς προσπαθήσωσι νά 
βελτιώσουν τήν τύχην τών τελευταίων τούτων, οτε έν 
ένί λόγω, τά πλούτη δέν καταπαύουσι τήν δυστυχίαν· 
δεν ώφελοϋσι τόν φιλόπονον δέν καταστρέφουσι τόν 
συναγωνισμόν Ίδού δ,τι άπαιτοΰμεν. ’Αλλ’ ούδέ θέ
λομεν άπό τήν έξευγενισμένην Γαλλικήν Δημοκρατίαν 
τόν ζωμόν τών Ααχεδαιμονιων, ούδέ τά ράκη τών δχλα- 
γωγών. Κατ’ αύτόν λοιπόν τόν τρόπον δ Ευγένιος Σύης 
έννοεΐ τόν δημοκρατιχόν τύπον, οδτω μεταχειρίζεται

τά πλούτη άτινα δέν χατέστησαν αύτόν άναίσθητον πρός 
τόν πάσχοντα λαόν. Τίς λοιπόν δύναται νά τω διαφι- 
λονειηήση αύτό τό δικαίωμα ; Τίς δύναται νά τόν μεμ- 
φθή δι' δν τρόπον τό έπαγγέλλεται;

Β. I. Σ.

............... .... -n>e<aB_Ln—-----------------—

ΟΙ ΔΡΟΥΣΟΙ.

Τό έθνος τούτο, χ&ί τοι έν τώ μέσω τής Συοίσς 
οίχουν, εινε ολίγον γνωστόν. Ή θρησκεία χαί τά ήθη 
αύτοΰ μετέχουσι τοΰ τε χριστιανικού καί μουσουλιια- 
νιχοΰ πολιτισμού, μιγνυομένου όμως χαΐ μετά τών 
αναμνήσεων καί εθίμων τοΰ πατριαρχικού βίου, δν 
οί αιώνες και αί επαναστάσεις πρό πολλοΰ ήδη κα- 
τήργησαν παρά τοις άλλοις έθνεσιν.

Οί Δροΰσοι λέγονται χριστιανοί καί έχωσι γνώσίν 
τινα τοΰ Ίησοΰ Χριστού· άλλ’ούτε τό βαπτισμα δέ
χονται ούτε πρός τόν Θεόν προσεύχονται. Δοξάζουσι 
δέ έν γένει δτι αί ψυχαΐ τών μεν αγαθών είς τά τών 
γεννωμένων νηπίων σώματα μεταβαινουσιν, τών δέ 
φαύλων εις τά τών κυ>ών..

Κατά τόν νόμον τοϋ Μωα'μεθ παραδέχονται τήν 
πολυγαμίαν οί αδελφοί έ»ιοτε, ώς έν τή άρχαιό- 
τητι νυμφεύονται τάς άδελφάς των.

Οί Δροΰσοι μεγάλην τιμήν άπονέμουσιν ει’ς τάς 
άρχαίας οίχογε«είας· τινές μάλιστα ούτων διϊσχυρί- 
ζονται δ·ι ελκουσι τά γένος άπό τών Γάλλων Οπα
δών Γοδφρέδου τοΰ Βουίλλώνος. Ό εμίρης αύτών 
Φακρεδδιιος, δστις έζη κατά τόν δεκατον έβδομο» 
αιώνα, έλέγετο απόγονος τοΰ οίκου τής Λοδοαι'νης.

0! χωρικοί εξαίρετοι εΐσί στρατιώται, ή πειθαρχία 
αύτών, ή εγκράτεια καί ή πρός τά φέρειν τούς στρα
τιωτικούς πόνους καρτερία είσίν αξιοθαύμαστα. Έν 
χαίρω ειρήνης ή κυρία αύτών ένασχόλησις εΐνε ή τών 
αγρών, τών αμπέλων και τών ελαίων καλλιέργεια- 
σέχαι τινές άξιολόγους κατέχουσι γαίας, καί πολλαί 
επαρχίαι παράγουσι ταβάκον καί βάμβακα.

’Ακριβώς τόν χαρακτήρα τών Δρούσων έξετάζον- 
τες εύρίσκομέν τι έν αύτοίς δημοκρατικού πνεύμα
τος, δπερ παρέχει ούτοΐς ιδιαιτέραν ένέργειαν, καί 
άντικειται πρός τόν δουλικόν τών άλλων τούρκων 
πνεύμα. Εινε επιχειρηματικοί, τολμηροί, ανδρείοι, 
άλλά φιλύποπτοι έπί τής τιμήςτων.

Δείχνονται λίαν ευεργετικοί, καθώς πάντες σχεδόν 
οί ανατολικοί λαοί, πρός τούς φυγάδας, προς τούς 
χρείαν έχοντας περιηγητάς, ή πρός τούς δυσιυχεΐς, 
τούς οποίους καταθλίβει ή πείνα.

Αί γυναίκες ενώπιον τών άνδρών καλύπτουσι τό 
πρόσωπόν, κατά συνήθειαν τής Ανατολής· εΐνε ύψηλαί 
χαί ποτέ ώραΐαι* ή ενδυμασία αύτών σύγκειται άπό 
χιτώνος βραχέος έξ υφάσματος βαθυχυάνου παρυ- 
φασμένου δι’ εύρείας ταινίας έρυθροφαίου, κοσμημέ
νης άπό ζώνας τοΰ αΰτου χρώματος έκτεινομένας έπί 
τής ράχεως, καπρχομένας έπί τής δσφύος καί Kt-

ριβαλλούσας τό άνοιγμα χόλποο παρά τό ίσχίον. Τό 
βχθυκύανον κάλυμμα υποστηρίζεται περί τήν χεφα 
λήν διά δέσμης σπαρτίων μαύρων άπό τρίχας χαμή 
λου- δεδεμένον δέ άπό τοΰ αύχένος καί άναπίπτον 
έπί τής ράχεως διέρχεται καί διά τοΰ ζωστήρος τε
λευτών εϊς μικρά μεταλλικά κερμάτια κατά διάφορα 
«χήματα διατετμημένα. Βαδίζουσι δέ συνήθως γυ

ΑΓΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

Ιί ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΛΣΙΣ.

Η είχών αΰτη έπιδοχιμασθεΐσα κατείχε μιαν τών 
χαλητέρων θέσεων είς τόν δημόσιον συναγωνισμόν 
τοΰ 1841 διά τοΰτο χαί ήμεΐς τήν κατεχωρήσαμεν.

Ό χρωματισμός τοΰ Κ. ‘Ροβέρτου Φλερύ, δστις | 
διακρίνεται διά τής ζωηρότητος και τής ισχύος μάλ
λον ή διά τής διαφανείας καί στιλπνότητος, συνεφώνει 
έντελώς μετά τοΰ τόπου καί τοΰ χαρακτήρος τής σκη
νής. Τό άφομοίωμα τών μορφών εινε λεπτόν καί άκοι- 
βές, αί περιστάσεις ποικίλαι, ή ούνθεσις έπιτηδεία. Αί 
αναμφισβήτητοι δέ αύται ιδιότητες έχτιμώνται ύπό 
πάντων τών τεχνιτών.

μνόποδες. Ή δεύτερα ιίκών τοΰ ήμιτέρου σχεδίου 
άνήκει επίσης εις τούς περί Λίβανον οίχοΰντας· ή δέ 
ενδυμασία της είναι συνηθεστέρα εις τά λοιπά μέρη 
τής Συρίας* αί γυναίκες τής Ναζαρέτ φέρουσιν όμοίαν 
αύτής, έκτός διαφορών τινων ποιχιλμάτων χαί χρω

μάτων.
I. Κ.

Προσέτι δέ τό θεαματικόν τοΰ αντικειμένου βέβαιο: 
τόν Κ.Ί’οβέ ρτον Φλερύ περί επιτυχίας δημοτικότητος. 
Λυπούμεθα μάλιστα δτι έγεινε τοσαύτη θυσία Οιά το 
φιλόδοξον τής τελευταίας ταύτης επιτυχίας Τό είκο- 
νιζόμενον ύπ’ αύτοΰ θέαυ,α εινε φρικώδες, χαι ή ιοεα 
πολύ παλαιά. Ή άναπόλησις τοιούτων μελαγχολι- 
χών αναμνήσεων πολλά όλίγον ενδιαφέρει τόν ημε- 
τερον αιώνα.

Κα: τοι δέ τούτου ούτως έχοντος, κατα την συνή
θειαν ήμών, θά λαβωμεν αφορμή» έκ τής εικονογρα
φίας ταύτης νά δώσωμεν εις τούς άναγνώστας ήμω· 
σημειώσεις τινάς έπι τοΰ αντικειμένου, δπερ, έν τή 
ιστορία τών νεωτέρων χρόνων τηλικαύτην χατέσχε 
θέσιν, ώστε δέν επιτρέπεται είς τινα ν’ άγνοή τά περί 

αύτοΰ.
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*Η ιερά έ£ίτασις έκ 'lo.tarlq. — ‘Η έ» Ισιτα- 
νι« της ίίρδς έξετάσεως δππρξί'ς άναβχίνει μέχρι 
τσΰ 1252, άναφαινομένη κατά πρώτον είς τήν ’Α- 
ραγωνιαν καί Καταλανίαν. Τό τάγμα τών Δομινι
κανών διεσπάρη μετ’ δλιγον χαθ’ άιτασαν τήν ‘Ισπα 
νίαν αί δέ αιρετικοί άλβιηνοί, βηγάρδοι και άλλο: 
κατεδιώχδησαν μετά ζήλοι», καί πολλαί πράξεις 
■χ/στεως (auto-da-fe) έγένοντο κατά τον δέκατον 
τέταρτον αιώνα εις τό βασίλειο» τής ’Αραγονιας. 
Μόνο* δέ είς τήν Καττελλίαν τό ‘Ιερόν δικαστή- 
ρ',ον δέν έφαίνετο έξασκοΰν έτι τό τρομερόν αύτοΰ 
υπούργημα μέχρι τής Ίσαβέλλης.

Περί τόν δέκατον τέταρτον και δέκατον πέμπτο» 
αιώνα ή ‘Ισπα,ία έβριθε» Ιουδαίων κα! μωαμεθανών 
ή διαμονή τών ξένων ιούτων, τά πλούτη καί ή μετά

Σχηεή της 'ίερ&ς Έξετάσεως.

Κατά τό 1-183 ή Έξέτασις ένιδρύθη έν ‘Ισπα- 
ν'α διά βουλεύματος τοΰ παπα Σέξτου Δ’, καί έπα- 
γιώδη βραδύτερον ύπό τοΰ πάπα Ίνοκεντιου τοΰ Η’. 
Διωρίσδη δέ μέγας εξεταστής θωμάς ό Γορκεμά- 
δας ύφ’ ο» ύπέκυύαν απασαι οί ισπανικοί έπαρχιαι. 
Συνέστη γενικόν συυβούλιο», Συμβούλων Μέγα κΑη- 
δέν καί κατά τό 1484 τό εξεταστικόν τής Σεβιλ- 
λας συνέδρων έξεδωκε κώδηκα 28 άοθρων υπό τόν 
τίτλον ιΟάη)·ϊαι. Οϋτω δέ ή έξέτασις παντοδύνα
μος γενομένη καί τοΰ ήγέμόνος αύτοΰ ανώτερα, 
κατέστη Οργανο·», δ: ου οί βασιλείς εμαθο» νά έπι- 
οιώκωσι τήν Θρησκευτικήν ενωσιν τής Ισπανίας κα- 
τατρέχοντες ή φονεύοντες τούς Ιουδαίους, τούς μαύ
ρους καί τούς λουθηρανού.·, τήν καταστροφή» τής 
βεουδαλικής δυνάμεως, τήν ένίσχυσιν τής απολύτου 
μοναρχίας, καί τήν κατάργησε» τών προνομίων τών

τών κατοίκων τής Γρενάδας χαί τών μωαιιιδα'ώά 
τής ’Αφρικής άχέσεις αύτών, έρόβιζον τους (σπα
νούς· άπειροι στάσεις έγένοντο χαδ ας πολλαί μέν 
χιλιάδες ΐονδαίων έσφάγηααν, ύπέρ τάς έκατόν δε 
χιλιάδες οικογένειας ι»’ άποφύγωσι τόν Θάνατο» έ- 
οέχβησαν τό» χριστιανισμόν. Οί νέοι ούτοι χρι
στιανοί (Μαρράνοι) πολλάκις έδιδο» δείγματα του 
δόλου αύτών, κα! ουτω βιάζων αύτούς να έμμένωσι 
πολλοί είς τό νέον θρήσκευμα, Φερδινάνδος ό I, . 
άπεφάσισε νά τούς ύποβάλη εις τήν διαδικασίαν τή·ς 
ίερας έξετάσεως. Τορκεμαδας ηγούμενος τών Δο
μινικανών τής Σεβιλλας επέτυχε παρά τής Ίσαβέλ- 
λης τή» έν Καστιλλία ένίδρυσι» τής ’Κξετάσεως- 
και έκτοτε οί Μαράνοι τής χώρας ταύτης κα? υ
περβολήν κατεδιωχδησαν ύπό των εξεταστών.

πόλτω», τών σωματείων καί τών διαυόοων ίπποτι- 
κών ταγμάτων.

Αί χυριώτεραι πράξεις τής Έξετάσεως εΐσίν ή 
τώ» Ιουδαίων χατά τό 1492 έςωσις, ή τών μαύρων 
τής Γρενάδας χατά τό 1502 καί ή τών Μαυοουσίω» 
κατά τό 1609. Αί τρεις αΰται κατά σωρούς μετα
ναστεύσεις έστέρησα» τήν ‘Ισπανίαν υπέρ τά 4 εκα
τομμύρια κατοίκων πλουσίων καί εργατικών. Λο· 
γαριάζουσι, λέγει ό Λορέντιος, άπό τοϋ 1481 — 
1818, 34,558 άτομα καέντα ζώντα, 18049 κα
έντα εν άνδρεικέλω (τουτέστι άποΘανόντα έν φυλακή, 
πρίν γείνη ή πράξις τής πίστεως, χαταδιχασβέντα 
μετά θάνατον, καί τιμωρηΘέντα χατά τό πτώμα). 
288,214 κατοδικασΘέντας εις δεσμά ή φυλακή», 
τό ολον 340,921 άτομα προσβληδέντα ύπό τής 
έξετάσεως, Έπί τοΰ άριδμοΰ τούτου ό 'Γορκεμα-

δας, εις δεκαέξ έτη, έκαυσε ζωντανούς μέ» 10220, 
είς ανδρείκελο» δέ 6,840, χαί έφυλάκισε 97,371. 
Έ» έ»ί, ό Τουρχεμαδας μόνος χατεδίκασεν 114,231 
ανθρώπους, τουτέστι τό τρίτον τυΰ συνόλου τών 
Θυμάτων του ‘Ιεροΰ δικαστηρίου.

Φι'λιππος Β'. έξέτεινε τήν έξετασιν έφ’ άπάσας 
τάς ύπ’ αυτόν χώρας· είς τή» Σικελίαν τό 1512, 
είς τάς κάτω χώρας τό 1565, είς τήν Σαρδηνίαν, 
Λίμαν, Καρδαγένην καί Μεξικό» 1570. Είς πάσας 
δέ ταύτας τάς χώρας επαναστάσεις ήγέρθησαν κατα 
τοΰ' Ίεοοΰ δικαστηρίου- ή έν ταΐς Κάτω χώραις έ- 
νιδρυσις αύτοΰ έπέφερε μέν τήν απώλειαν τής Όλ- 
λχνδίας, άλλά πανταχοΰ άλλοσε ό Φ λιππος Β'. 

εδριαμβευσε.
Κατά τόν δέκατον ίγδοον μόλις αΙώνα έπί τής 

βασιλείας τοΰ οίκου τών Βουρβό»ων ή Έξέτασις ά- 
νέστειλε τή» ενέργειαν της· έπί Καρόλου Δ' ούδείς 
εκάη, καί 42 μόνον έυυλακίσθησαν, καί τό 1808 
ό Ναπολέων κατήργησε τήν έξετασιν. Ει»ε άληδές 
ότι τό 1815 Φερδινάνδος δ Ζ’ τήν άνώρδωσεν 
άλλά κατεστράφη αυδις έπί τής έπαναστάσεως τοΰ 
1820. Αί δέ ισπανικοί άπσικίαι άπηλάχθησαν κατά 
τόν αύτόν χρόνον μετά τής μητροπόλεώς των.

Ή 7ίρ>ά Έξέτασις έ>· Πορτογα.ί.ΙΙα—Τό 1526 
δομινικανός μοναχός κομιστής διαταγής τίνος πλα
στής τοΰ πάπα Παύλου τοΰ Α', παρουσιάσδη εις 
τόν Ίωά.νην Γ', καί τώ ένεχείρησε ταύτην, δι’ ής 
έιωρίζετο έν ΓΙορτογαλλι'α συνέδρων τι τής έξετά
σεως. Τό συνέδρων σίινέστη καί κατεδίωξε τούς Ιου
δαίους ώς καί εν ‘Ισπανία. Γενομένης δέ γνωστής 
τής απάτης τοΰ μοναχοΰ τόν μέν πράξαντα είς δε
σμά βαλλουσι, τήν δέ πράξιν έπιδοκ.μάζουσι Μετά 
δέ τήν ύπό τοΰ Φιλίππου Β’ τής Πορτογαλλι'ας 
κατάκτησιν ή έξέτασις νέαν έλαβεν ίσχύν καί ή κυ
ριαρχία της έβεβαιώθη. Μετά δέ τήν έπανάστασιν τών 
1640 5 Ιωάννης IV πεοιώοισεν ολίγον αύτήν- άλλά 
τό ‘Ιερόν δικαστήριο-» άνελαβε τήν δύναμί» του, καί 
μετά δανατον άφώρισε τό πτώμα τοΰ Ιωάνου IV. 
Από τής I Ιορτογαλλίας τό ‘Ιερόν δικαστήριον με- 

τεβη είς τάς Ι.δίαί, χατεδιωξεν έκεϊ τούς διαμαρ- 
τυρομένους, τούς Ιουδαίους χαί τών άλλαξοπιστη- 
»α»των μωαμεθανών τούς ύποπτους.

Κατά τόν δέκατο» όγδοο» αιώνα χατηργήδη χαί 
έν Ηίίρτογαλλια ή Έξέτασις, έπί τής κατοχής τής 
χώρας ταύτης υπό τών Γάλλων. Γ. Κ.

Ο ΣΓΡΑ.ΤΗΓΟΣ ΔΡΟΥΟΤΟΣ.

» Εγεννήθην έν τή έπαρχ'α Νααή, τήν 41 ’Ιανουά
ριου 1774, ύπό πτωχών γονέων, οιτινες έν ίδρώτι τοϋ 
προσώπου των έποριζοντο τόν άρτον πολυάριθμου οικο
γένειας. Έκαμον δέ θυσίας, και επέβαλον εις έαυτοΰς 
ετερήσεις, όπως μέ προμηθεύσωσι διδασκάλους· πρό 
πάντων δέ κατεγίνοντο νά μ’ έμπνεύοωσι θρησκευτικά 
αισθήματα καί τόν έρωτα τοϋ κόπου καί τής αρετής.

» Έτελειωνα τάς σπουδάς μου έν τω γυμνασίω τής 
Νανσής, δτε ήρχισαν τής έπαναστάσεως οί πόλεμοι, τόν

Απρίλιο» τοϋ 1792· τήν δέ 1 ’Ιουνίου τοϋ επομένου 
έτους εισήχθην είς τήν σχολήν τοϋ πυροβολικού ώς μα
θητής υπολοχαγός· μετά ένα μήνα (τή 1 Ιουλίου 1793) 
ώνομάσθην δευτερεύων λοχαγός τοΰ ά. τάνματος τοϋ 
πυροβολικού, διά διατάγματος τής Συνελεύσεως, ήτις 
άπενειμε τόν βαθμόν τοϋτον είς τους δέκα πρώτους 
προβιβασθέντας μαθητάς. Διήλθον κατόπιν τοίις διαφό · 
ρους βαθμούς, μέχρις εκείνου τοΰ ’Αντιστράτηγου, είς 
δν προεβιβάσθησαν τή 3 Σεπτεμβρίου Τ 813.

» Ώνομάσθην μέλος τής Αεγεώνος τής Τιμής τήν 5 
Αΰγούσθου 1804, αξιωματικός τής Αεγεώνος εις Βά- 
γραμ, ταξίαρχος είς Μόσχαν, ανώτερος ταξιάρχος 
τή 23 Μαρτίου 1814, μεγαλόσταυρος τήν 18 ’Οκτω
βρίου 1 830, βαρώνος τοΰ κράτους τήν 1 ί Μαρτίου 4 810. 
κόμης τής έπικρατείας τήν 24 ’Οκτωβρίου 4 84 3, πα
τρίκιος τής Γαλλίας δι’ αύτοκρατορικοϋ διατάγματος 
τής 2 Ιουνίου 4815, πατρίκιος τής Γαλλίας διά βα- 
σλιχοΰ διατάγματος τής 19 Νοεμβρίου 1831' αλλά 
νόσοι δεν μ’ έπέτρεψαν νά δεχθώ τήν τελευταίαν ταύτην 
εύεργεσίαν.

» ΙΙρό πολλών έτών ύπηρέτουν εν τή αύτοκρατορική 
φρουρά, οτε, τή 26 Ιανουάριου 4 813, ό αύτοκράτωρ με 
προσέλαβεν ώς υπασπιστήν του· τήν δέ 3 τοϋ προσεχούς 
Σεπτεμβρίου, μ’ ένεπιστευθη τήν διοίκησιν τής φρουράς 
υπό τό» τίτλον ταγματάρχου τής φρουράς. Τά δείγματα 
τή; ύπολήψεως, τής εμπιστοσύνης καί εύνοιας τά όπτϊα 
ενδελεχώς ό Αύτοκράτωρ μοί έδωκε, έκαμον τήν δόξαν 
καί εύδαιμονιαν τής ζωής μου. Θέλουσι μείνει αιωνίως 
έγκεχαραγμένα είς τήν ψυχήν μου, ώς καί ή μνήμη 
τών εύεργετημάτωτ όσα μ’ έπεδαψίλευσε !

β Μετά τήν παραίτησιν τοΰ Φονταννεβλώ, δ αύτο
κράτωρ μ’ επίτρεψε νά τόν συνοδεύσω είς "Ελβαν, τής 
όποιας μ.’ ώνόμασε διοικητήν. Τό ακόλουθον έτος, συ- 
νεπανήλθον μετ’ αύτοΰ είς Γαλλίαν ήμην είς τό πλευ
ρό» του έν τή μάχη του Βατερλώ.

Ή δέ άναλαβοΰσα τάς κυβερνητικός ήνι'ας προσωρι
νή επιτροπή, μετά τήν δευτεραν τοΰ αύτοκράτορος πα- 
ραίτησιν, μ’ ώνόμασε διοικητήν τής αύτοκρατορικής 
φρουράς. Ώς ανώτερο» δ’ όλων τών καθηκόντων μου, 
κατά τάς δυσχερείς έκεινας περιστάσεις, έθεώρουν τήν 
έντεν.ή είς τήν πατρίδα μου άφοσιωσιν, καί τό νά μή·» 
άποσυρθώ απέναντι πάσης ατομικής θυσίας, όπως συν
δράμω είς τήν σωτηρίαν αύτής· τό καθήκον τοΰτο μ’ 
έφαίνετο τόσω μάλλον κατεπείγον, καθ’ δσον έγώ 
αύτός συμμετέσχον τών συμβεβηκότων ατινα έπέφερον 
τήν δυστυχή θέσιν μας. 'Επομένως, άφοΰ συνεδουλεύθην 
τήν Αΰτοκράτορα, έπευφημήσαντα είς τήν άπόφασιν μου, 
έδέχθη» τήν υπό τής κυβερνήοεως προσφερθείσαν μο: 
διεΰθυνσιν, κα: άπεχωρίσθην προσωρινώς άπό τοΰ εύερ- 
γέτου μου, με πρόθεσιν καί ελπίδα νά τόν συναντήσω 
πάλιν άμα ήθελε σωθή ή Γαλλία.

Τά έπακολουθήσαντα όμως συμδεδηκότα πάσας συνε- 
τάραξαν τάς ποθεινοτέρας έλπίδας μου' δέν έλαβον 
ούτε τήν παρηγοριάν, τήν αιχμαλωσίαν τοΰ Αύτοκρά
τορος νά μετριάσω, ούτε τήν εύτυχία» τοϋ ν’ άποθανω 
μαχόμενος υπέρ τής ανεξαρτησίας τής πατρίδος μου.

« Συμπεριληφθείς δέ έ» τω διατάγματ: τών προγρα
φών τής 24 Ιουλίου 4 815 έγκατέλειψα, τή 4 Αύγου
στου, τϊν στρατόν τοΰ Λοάρ, όπως φθάσας είς Παρι- 
οίους, φυλακισθώ. Τήν δ’έκτην’Απριλίου 4 816, έξή- 
χθην τής φυλακής τοΰ ’Αββαδ καί ένήχθην ένώπιον τοΰ 
στρατοδικείου δπερ έμελλε ν’ άποφασίση περ: τής τύ
χης μου· συνωϊευίμην ύπό τοΰ φίλου ρ(υ βαρώνου Κ.
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Γιρδδου (έκ τής Αίνης) γενναίοϋ ύπερασπιστοΰ μου. 
Έκηρύχθην αθώος καί απελύθην.

• Τή επαύριον, ό βασιλεύ; Λουδοβίκος ό IΗ' μ’ έ’φε 
ρεν ένώπιόν του εις τδ μέγαρον τών Γουϊλεριών. Αφοΰ 
ϊέ μ’ απεύθυνε λόγους άγαθότητος πλήρεις, διέταξε·» 
ή Α. Μ. να έλευΟερώ. Δεν έβράδυνα διόλου νά κινήσω 
διά τήν γεννή-ασάν με πόλιν, οπού, άπό τής εποχής 
έκείνης, απολαύω τών ήδονών τοϋ ιδιωτικού βίου

« Δέν έδέχθην δε οΰτε τό ήμιμι'σθιο» οΰτε τής δια
θεσιμότητας τήν μισθοδοσίαν τά όποια μοΐ προοηνέ- 
χθησαν επί τής άποκαταστάσεως. Ή άρνησίς μου ΰπη- 
γορευθη ύπό τοϋ φόβου τοϋ νά μή ιδω έμαυτόν εις 
ενεργητικότητα έκ νέου προσκαλούμενον, και νά μήν 
εύρεθώ εις τήν ανάγκην νά εισέλθω έκ νέου εις άςιώ- 
ματα και τιμάς, ένώ ό ευεργέτης μου έστέναζε δέ
σμιος άφ’ ένός βράχου τοϋ ’Ατλαντικοϋ. Έδέχθην μετ’ 
ευγνωμοσύνης, κατα τόν’Ιούλιον τοΰ 1824, σύνταξιν 
άφέσεως παρά τής κυδερνήσεως προσφερθεΐσάν μοι, 
πρός αμοιβήν τώνάρχαίων στρατιωτικών υπηρεσιών μου.

« Κατά τόν καιρόν τής άφέσεώςμου άπεπειράθην, νά 
γράφω ιστορικήν έκθεσιν τών μεγάλων συμβάντων τών 
οποίων υπήρξα μάρτυς. Άλλ’σι άσθενειαι, ή παντελής 
τυφλό της, καί προ πάντων τής ικανότητος ή έλλειφις 
μ’ έκαμαν νά παρατηθώ ένός έργου όπερδαίνοντος τάς 
δυνάμεις μου. Έρριφα εις τό πΰρ τό χειρόγραφόν μου, 
και άποκηρύττω παν τό δημοσιευθησόμενον έπ’ δνόματι 
μου επί τών συγχρόνων συμβάντων ή έφ’ οίουόήποτε 
αντικειμένου-

« Τό 1 82-3, ό βασιλεύς, δούξ ών τότε τοΰ Ώρλεανς, 
ηύδόκησε νά μέ προσφέρη τήν θεσιν επιστάτου τών νέων 
πριγκίπων υιών του. Ένδειξις τιμής καί εμπιστοσύνης 
τοσουτον υψηλή μ’ένέπλησε βαθείας καί αιωνίου ευγνω
μοσύνης. Δέν έτόλμησα δέ νά δεχθώ τήν προσφερθεΐσάν 
μοι υψηλήν άποστολήν, επειδή δέν έκρινα έμαυτόν εις 
κατάστασιν όντα νά έκπληρώσω αύτήν άξίως, στερού
μενος τών ιδιοτήτων καί αρετών τάς όποιας απαιτεί αυτή, 

ιι Διά τής επανόδου τών λειψάνων τοϋ Αυτοκράτορος
τώ 1840, έπληρώθησαν αΐ ευχα! καί έλπίδες μου: Εύ 
λογώ καθ’ έκάστην τήν βασιλικήν σοφίαν πρός τήν ό
ποιαν ή Γαλλία έφειλει τό μέγα τοΰτο τής έπανορ- 
θώσεως έργον, καί άποδιδω εύχαριστίας είς τήν Πρό
νοιαν έπιοαφιλευσασάν μοι τήν παρηγοριάν νά γίνω 
αυτόπτης τοΰ εύτυχοΰς τούτου συμβάντος,

« Φθάσας δέ πρός τοϋ σταδίου μου τό τέρμα, άναμέ- 
νω έν ειρήνη όπως εύδοκήοας ό Κύριος νά μέκαλέση πρός 
εαυτόν και νά με κατατάξη, ώς ελπίζω, έν τβΐς σκη- 
ναΐς έν αίς άνταμειφθήσονται οί άγαπήσαντες και ΰπη- 
ρετήσαντες τήν εαυτών Πατρίδα.

-Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΡΟΥΟΤΟΣ. 
(’Εκ τοϋ Γαλλικού I. Σ. Γ.)

ΕΡΓΑ RAI HMEPAI.
Ιούλιος.

Αί ΆΟήναι, αί τοσουτον συνήθως δραματικότητος 
στερούμενα! και γελοία μόνον παριστώσαι, φριχτόν τι 
κατ’ αυτός παρέσχο·» θέαμα. ’Επί τίνος τών πολυά
ριθμων αυτής λοφίσκων, έστήθη ή λαιμητόμος, καί 
έπι παρουσία άπειρου, περιέργου, καί άοιαφόρου πρός 
τήν φρίκη» και τό δίδαγμα τοΰ θεάματος Οχλου, κα
κούργου κεφαλή επεσεν υπό τόν πέλεκυν !

Άλλ’ ήθοποίησαν τούς άρχαίους Αθηναίους οί 
νόμοι τοΰ Δρακοντος; Έβελτίωσε τόν άνθρωπον, 
καιέπαυσε τήν χαχουργίαν χαί τό έγκλημα ή ποινή 
τοΰ θανατου; Δέν είναι έργον ήμών νά λύσωμεν τά 
σοόαρά ταΰια ζητήματα. Νομίζομεν όμως, οτι ή 
άπαντησις εύκολος. Τόν πεπορωμένον τήν καρδιάν, 
τον άνατραφέντα εις τά κακουργεί», ή ιδέα τής λαι
μητόμου δέν τρομάζει, δύναται όμως νά ποολαβη τήν 
εσχάτην ταύτην τοΰ ανθρώπου εχπτωσιν ή ήθοποίη- 
σις τής κοινωνίας. Άν ό αναγνώστη; παρευρίοχετ» 
κατ αυτός εις τάς συνεδριάσεις τοΰ ενταύθα κατά 
τον παρελθόντα μήνα δικαζοντος χακουργοδικείου, 
ήθελε φρίξει, άκούων εις ποιαν άνηθικότητος περι
πίπτει κατάστασιν δ κατώτερος όχλος καί ή κοινω
νία έν γένει, όταν στερείται πάσης ήθικής τροφής... 
Αί κοινωνίας αιτινες πρός ιδίαν συντήρησιν, καταδ: - 
καζουσιν εις δεσμό, εις αγχόνην, εις θάνατον τού; 
κακουργοϋντας, έν τίνι δικαιώματι πράττουσι τοΰτο, 
όταν ουδέ περί τής έλαχίστης λαμβανουσι πρόνοιαν 
διαμορφώσεως, τοσούτων μυριάδων ψυχών, αιτινες 
αμα γενόμεναι καθοσιοϋνται εΐ; τή» άπαιόευσίαν, τήν 
αργίαν κα τήν ακολασίαν; ΊΙ τελευταία δ:χη τοΰ 
περιβόητου νυκτοκλέπτου Τομαροπνύλου ήδύνατο, τή 
άληθεία, νό συγκροτήση περίεργον τόμον μυθιστορή
ματος, Μυστήρια. τώτ- Άθηι-ώυ έπιγραφόαενον, καί 
κατ’ ούδέν υποδεέστερον τών Παρισιΐ'ώυ ’Απο- 
χρΰφωυ.

’Αν όμως έγε'νετο φροντΐς περί βελτιώσεως τοΰ 
πνεύματος καί τή; καρδίας τών ατυχών τούτων 0ν- 
των, άτινα δέν έγεννήθησαν βεβαίως διό τό έγκλη
μα, πόσων δεινών ήθελεν άπαλλαχθή ή κοινωνία; 
τούτου πρόσφατον έχομεν παράδειγμα τό εξής.

Ή γαλλική κυβέρνησις δέν διαλείπει πέμπουσα 
κατά καιρόν εις τός είρκτάς τών κακούργων ιεραπο
στόλους ί»α χηρυττωσιν εις υπήκοον αυτών τόν λό
γον τοΰ Θεοΰ. Τοιοΰτοι ιεραπόστολοι έσταλησαν ε
σχάτως καί εις Βρέστην. Μεταξύ δέ τών όσους οί 
θείοι εκείνοι τής θρησκείας λόγοι συνεκίνησαν, άλλ’ 
όμως δέν έφεοον εις μεταμέλειαν, ή:ο καί τις είς 
δεσμό διά βίου καταδεοικασμένοε, ον άπαντες έν ταΐς 
φυλακαις έτρεμον διό τήν ηράκλειον ρώμην του.

Ημέρας τίνός μετά τήν άπε'λευσιν τών ιεραπο
στόλων, ό κατάδικος ούτος, χαίτοι αύστηρώς προ- 
φυλαττόμενο;, ήδυνήθη νά δραπετεύση καί επιτυχών 
ενδύματα επαίτου έξήλθε τής πόλεως ανενόχλητος.

Όδεύσας όλην τήν νύκτα, άφικνεΐται περί τήν αυ
γήν, εις έπαυλιν τινα, ένθα ευρίσκει οικογένεια» όλην 
κλαίουσαν καί όδυρομένην· άλλα καί έ» μέσω τή; 
γενικής αυτής θλίψεως, οί καλοί εκείνοι άνθοωποι 
άπό παππού μέχρι έκγόνων περικυκλοΰσι τό» πένητα, 
τόν έκ τοΰ καμάτου, καί τής πείνης κεκμηκότα, χαί 
χωρίς νά έρωτήσωσι τίς έστι καί πόθεν έρχεται, τώ 
προσφέρουσι μετά χαράς ιό τελευταίο» τεμάχιον τοΰ 
άρτου των.

Ή εγκάρδιος αύτη φιλοξενία διήγειρε τοΰ συνει- 
δότος έλέγχους εις τόν κατόδικον.

— Οιμοι! είπε καθ εαυτόν αναστενάζω·» καί τόν

άρτον του έσθίων, ήθελον μέ πρβσφερθή κατ’ αυτόν 
τό» τρόπον ά» έγνώριζον ποιος είμαι;

Έπειτα, άπό τή; ευγνωμοσύνη: τό αίσθηαα κεν
τηθείς, ήρχισε νά διαπυνθάνεται περί τών ξενιζό»- 
των αυτόν.

— Ποια δυστυχία σας συνέβη καί κλαίεται τοι
ουτοτρόπως ; ήρώτησε τήν γυναίκα τοΰ έκμισθωτοΰ, 
ήτις άναπιε τό πΰρ διά νά τό» θερμάνη.

Οί όλολυγμοί τής πτωχής γυναικός τήν εμπόδ. 
σαν ν’ άπαντήση, καί δ σύζυγος άντ’ αυτής διηγήθη 
τό δυστύχημά τω». Αυτόν καί τήν οικογένειαν του, 
τούς έδ.ωκον έκ τής καλύβης των, διότι δέν ήϊυ»ή 
δησαν τήν προτεραίαν νά πληρώσωσι καθυστέρημά 
τι 42 οράγκων.

— Ό Θεός μάς παιδεύει, βεβαίως, ειπεν ή προ- 
μήτωρ μετά καρτερίας· γε»ηθήτο τό θέλημά του.

Ενώπιον τοσαύτης συμφοράς καί τοσαύτης καρτε
ρίας, ό κακούργος εισδύει εΐ; εαυτόν μετά φρίκης, 
ώγριά άπό θαυιτασικόν καί κλαίει καί αύτός έξ οί- 
χτου. Η χαοοια αυτου προ τοσούτων ενιαυτών σχλη- 
ρυ»θ-;ΐσα, απαλύνεται καί κατανυγεται.

Άναγεννάται έν άύτώ δ άνθρωπο;.· . ό χρ στιανός.
Μετά σφοδρά» εσωτερικήν πάλην, εγείρεται αίφνης 

και λέγει προς τού; δυστυχεί; εκείνου; χωρικούς.
— Σας χρειάζονται 42 μόνον φράγκα διά νά δια

τηρήσετε τη» στέγην σας, τόν αγρόν σας, τά εργα
λεία σαο ;

— Nat, αποκρίνεται δ πατήρ, ή υπαρξις μας εκ 
τής μικρά; ταύτη; κρέμαται ποσότητος.

— Θά τή» έ/ης λοιπόν εντός όλίγου καί θά σέ 
τήν δώσω εγώ!

— Σύ, έκραύγασεν δ εκμισθωτής, έμβλέπων είς 
τά δάκη τοΰ επαίτου.

— ’Εγώ! σέ λέγω.
Καί αποτεινόμενος είς τι μειράκιον δεχαεξαετές.
— Έλα, τω λέγει, καί δέσεμε τάς χειρας !
— Νά σε δέσω τάς χειρας ; καί διά τί;
— Διά νά μέ φέρης εις τάς είρκτάς τής Βρέστης.
— Είσαι λοιπόν κλέπτης ,
— Είμαι κατάδικος δραπέτης. Κατά τόν νόμον 

δ συλλαβών με τίμιος άνθρωπος έχει πεντήκοντα 
φράγκα. Σύ λοιπόν θέλεις μέ συλλάβει* δέσεμε δγλή- 
vooa καί ύπάγωμεν'

Ή οικογένεια ήθελε πέσει γονυκλινής ενώπιον τοϋ 
καταδίκου μάλλον, ή νά τόν παραδώση εις τήν δικαιο
σύνην, άλλ’ επειδή έκήρυξεν ούτος άμετατρέπτως ότι 
ήθελε παραδοθή μόνος του, δ νέος χωρικός ύπήκουσε.

Μετά παρέλευσιν τριών ωρών δ φοβερός γίγας τών 
ειρκτών, είσήρχετο εις τό δεσμωτήριον, οδηγούμενος 
άπό παιδάριον,' ότερ ήδύνατο νά συντρίψη διά μιας 

τις πυγμής του βολής.
Ό επιστάτης καί οί δεσμοφύλακες, οίτινες έστει

λαν κατόπιν του ένα δλόκληρον λόχον είς καταδίω- 
ξί» του, δέν έπίστευον τούς ίδιους δφθαλμούς των.

— Πώς, τό παιδί τοΰτο σέ συνέλαβε ;
— Μάλιστα, καί δύσετε του γλήγορα τά πεντή- 

χοντα φράγκα.

Τωόντι, η ποσότης αυτή τώ έδόδη καί δ χωρικός 
διηγήθη τδ πράγμα όπως συνέβη. Τήν επιούσα» 
έπέμφθη πρός τδ» πρόεδρον τής Δημοκρατίας έκθεσις 
τοϋ συμβάντος, όστις καί άπέ»ειμεν τήν χαριν πρόςτό» 
εΐλικρινώς βέβαια μεταμεληθέντα τούτον κακοΰργον.

Αλλά συγγνώμην, συγγνώμη»! έρασμία άναγνώ- 
στριά μου ! Μέ θρήνους θανάτου έπεραιωσα τά Έρχια 
ζαε τάς Ήμί^ας τοΰ παρελθόντος μηνδς, μέ λαιμητό - 
μους δέ χαί αποκεφαλίσεις ήρχισα τά τοΰ παρόντος. 
’Κθ/.ιβη, καί δικαίως, ή τρυφερά χαρδί» σου, ζητοΰσα 
τήν διήγησιν εύαρέστων καί τερπνών άντικειμέ-ω». 
Σέ βλέπω άποτροπιαζομένην και ρίπτουσαν μετά 
ορίκης, άπό τώ» ευμόρφων χειρών σου τβ βιβλιάριο* 
τοΰτο κα! σ’ ακούω καταρωμένην τόν άφΆοκαΛο» 
αδτόν καί θηριώδη Γοργίαν. Τόν αδικείς, ώ συ, ή 
Μοΰσα τών εμπνεύσεων του ! Τί πταίει αύτός, αν δ 
ανθρώπινο; βιος, τοΰ όποιου τάς σκηνάς άπλώ; ζω
γράφε?, πλοκή θλιβερών άμα ζαί χαραοσύνων συμ
βάντων έπλασθη; ’Επικαλούμαι σε τήν^ίδίαν τών 
λόγων μου μάρτυρα.

Προ δύω κυριακώ», εις οΐκ;αν τινα βαθυπλούτου 
τών Αθηνών κατοίκου εις οικίαν τής όποιας αί θύρες 
ποτέ εις τού; δυστυχείς δεν έκλείσθησαν, είς τήν οι
κίαν τοΰ αξιότιμου συμπολίτου μας Κ. Α. Χατζο- 
πούλου ήκούοντο θρή·οι χαί κοπετοί ! Εκαιο» λαμ
πάδες έπιτάφιοι, και λιβα»ος θανάτου καί ψαλ
μωδία! νεκρόσιμοι έξηρχοντο. Νεα εικοσαετής μό
λις, καί τό πρώτον τοΰ γάμου τελούσα αυτής έτος, 
ή Άδριανή έτελεύτησε, δυστοκήσασα. Ήν ή νέα 
έξ επιφανούς ςικίας τής καλλιπαρθένου Ζακύνθου, θυ- 
γατηρ προέδρου μιας ελληνικής Βουλής, τοΰ Κ. Κ. 
Ρώμα- είχε πλούτον προτερημάτων καί άγαθότητος, 
αγαπισμένη δέ ύπό πάντων καί έθρηνήθη παρά πάντων. 
Και όποιος παράδοξος θάνατος ! Έπήλθε στιγμιαίος, 
β αιος, απροσδόκητος, ώς νά μήν ήθελεν δ ούρανός ν 
άφήση ούδέ στιγμήν περιπλέον μεταξύ ήμών τήν άγγε- 
λίκήν εκείνην γυναίκα. Άλλ’ώ τής ιδιοτροπίας τής αν
θρώπινης ειμαρμένης ! Οί πλεΐστοι τών παρευρεθέντων 
εις τήν κηδείαν τής άτυχους αύτής γυναικός, μετά 
τέσσαρας ώρας συνηγάλλοντο παρόντες εις τους γα- 
μους άλλης νέας και καλής κόρης, θυγατρός ενός έκ 
τώ» διασημοτέρων τής ‘Ελλάδος άνδρών, τοΰ υπο
ναυάρχου Κ. Α. Κριεζή, Προέδρου τοΰ υπουργικού 
Συμβουλίου, γεννηθείση; δέ και ούτής εις νήσον, καλ- 
λιπάρθενον επίσης, άλ?*ά καί εύανδρον, τήν ’Ύδραν.

Τής μιας έστολίζετο ή νυμφική πασιός, καθ ή» 
ημέραν έφέρετο ή άλλη είς τήν τελευτάίαν κλίνην της Γ 
’Εδώ λοιπον θρήνοι κα! κλαυθμοί, έκεΐ δε χαρά καί 
άγβλλίασις,’ ήν συνεμμερίζοντο καί εις άλλην τινα 
οικίαν, όπου γυνή τις νεόγαμος τής αύτής μέ τήν 
νεόνυμοο* πατρι'δο:, έ.Ιευΰίρούτο αισίως, νεογνό» 
βρέφος φέρουσα εις τόν κόσμον.

Πρότενων ίμερών περιεπλανώμην είς τής Πεντέλης 
καί τής Κ ιφησίας τούς δρυμώνας τάς £ευματίας καί τάς 
χαράδρας, τάς τελευταίας άναπνέων αύρας τής άνοί- 
ξεως· Είς τήν μονήν τής Πεντέλης ετελειτο ή επέτειος 
Πανήγορις.’λλλ’ ώ τής άσεβείας ! ή έκκλησί» καί τά
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χιλλία τών μοναχών ήσαν χατάχλειστα· δ ηγούμενος 
μετά τών μοναζόντων άπέδρασαν, άφήσαντες τό* μέν 
ναό» τοΰ Κυρίου αλειτούργητο*/, τού; δέ προσκυνητας 
πεινώντας, διψώντας χαΐ άστεγους, προσευχόμενους δέ 
χαί διημερεύοντας εις τον νάρθηκα τής έχχλησίας χαι 
ύπό τας υψιτενείς πεύχας τοΰ λόφου...............

ΙΙώς έν τούτοις, πώς άπό τάς σκιάς χαι τάς δρό
σους τής Πεντέλη; νά χαταβώμεν είς τόν χαύσονα 
τής πόλεως καί τάς πνιγηρός χαΐ άδένδρους χώρας 
τής πολιτικής; θλιβερά μετάστασις! Διά τοΰτο ά- 
ποσιωπώμεν τα χατά τόν λήξαντα μήνα διάφορα καθ 
ήμά; πολιτικά συμβάντα, ώς τήν εχδοσιν άσεμνων 
λιβελλων, τόν κατά συνέπειαν νέον περί τύπου νόμον, 
τάς πολυπληθείς σταυροφορίας χτλ.

Παντού τά πάντα, έν Έλλάδι ώς χαί έν Ευρώ
πη ! Τόν προσεχή όμως μήνα έλπίζομεν εύαρεστό- 
τερα ν’ άναγγέλωμεν εις τούς άναγνώστας μα;, ώς 
τήν λήξιν, σύν θεω, τής παρούσης βουλευτικής συ
νόδου, τήν είς τάς έστίας των επάνοδον τών άοίδιον 
αθανασίαν κτησαμένων βουληφόρων μας, τήν άπό τών 
πολλών κόπων άνάπαυσιν τών γερόντων γερουσια
στών μας, χαί τήν .. . άπαγε τής βλασφημίας, τήν 
συμπλήρωσιν ίσως τοΰ ημιτελούς ύπουργείου μας.

Ήθελαμεν ευχαρίστως λάβε: άπό τοΰδε τήν λύραν 
χαΐ άσει αίνους εις τούς διαχοσίους αύτούς στήλους 
τής πατρίδος μας καί τούς στεφάνους των πλέξει, 
άλλ' άγαπώμεν έπί τοΰ παρόντος νά στερηθώμεν τής 
«φάτου ταύτης ηδονής χαί δόξηο, είς τόν έπιόντα 
μήνα άναβάλλοντες τόν διθύραμβόν μας.

Βεβαίως, συμπόσια χατά τόν μήνα τοΰτον, ού- 
ίαμοΰ έγένοντο, άλλ είγομεν διαφόρους άλλας τελε- 
τάς; τήν έν τή Άχροπόλει επέτειον συνέλευσιν τής 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας, τάς έν τή Φιλεκπαιδευ
τική Εταιρία εξετάσεις τών αβρών χορασίων, χαΐ 
περί τά τέλη τοϋ Μαίου τήν επέτειον εορτήν τής 
έγκαθιδρύσεως τοΰ Πανεπιστημίου.

*Αν εσίγησεν άπό πολλών αιώνων ή Πνύξ, άν ό 
δήιχος δεν άκούιι πλέον εύγλωττο-/ χαίγενναίαν φω
νήν άπό τοΰ βήματος τής Βουλής χαΐ τής Γερου
σίας, όπου αντηχεί ήδη μόνον δ ήδύφθογγος κρότος 
τοΰ αργυρίου, έχ διαλειμμάτων όμως, άπό τοΰ άκα- 
δημιακοΰ άμβωνος εύγλωττος καί εμβριθής χαί ελ
ληνική εξέρχεται πανελλήνιος λαλιά. Κατά τό ένε- 
στώς έτος ό άγορεύσας ήν ό Κ. Π. Άργυρόπουλος, 
άντ'χείμενον δέ τοϋ λόγου του ό Α. Κοραής !

’Εν τούτοις εϊς μάτην, περιελθών μέχρι τοΰδε δια
φόρους υποθέσεις, έζήτησα μεταξύ αύτών νά ευρώ 
άντιχείμενόν τι άξιον τής προσοχής τών φιλόκαλων 
άναγνω στριίίν μου. . . . Καί όμως, τοσαΰτα άνέχδ^τα
συμβαίνουσιν έν τή μικρά μας ταύτη κοινωνία..........
Αύταί άί φιλομαθείς χυρίαι μας έκαμαν τήν παρα- 
πήρησιν .... Απιστϊαι π. χ. έριδες, διαζεύξεις συζυ
γικοί .... έρωτες μυστικοί μέν νομιζόμενοι, άλλ’ 
είς τούς πάντας γνωστοί... παντοΐαι πολιτικοί απο
στασία! καί ^αδιουργιαι, ψευδής πατριωτισμός, καί 
ψευδείς άφοσιώσεις, χτλ. χτλ.

Τωόντι πλ,ουσιωπάροχος χα! άφθονος ή ύλη ! Άλλ’ 
ήμεΐς έσέβάσθημεν πάντοτε τά άδυτα τών οικογε

νειών, τών καρδιών καί τών συνειδήσεων καί προτι- 
μώμεν νά έλεγχώμεθα ότι δέν διηγούμεθα τά πα»τ«, 
μάλλον ή νά χατηνορηθώμεν ότι εκθέτομε» αύτά είς 
κοινή» έιτίγνωσιν.

‘Η εποχή καθ' ήν καί ταΰτα θέλουν γενή άντιχεί- 
μενον τής δημοσιότητας βέν ήλθεν είσέτι- όταν δ’ελθη 
ύποσχομεθα νά τέρψωμεν τούς άναγνώστας μας. 
Εΰχόμεθα νά ύπαρξη σπάνις τής ύλης ταύτης, και τα 
τότε “Εργα χαί αί llptpai τής ‘Ελλάδος, άντί 
σκανδαλωδών συμβάντων, νά διηγώνται τήν όρετήν 
τών έλληνίδων γυναικών, τήν ένεστώσαν σεμνότητα 
τών νεανίοων, τήν ήθικήν καί τό σπουδαΐον τών νεα
νιών, τήν όρθοφροσύνην, τον εθνισμόν καί τήν αύτα- 
πάρνησιν τών πολιτικών, τήν τιμιότητα κα! συνεί- 
δησιν τών υπαλλήλων, καίπά/θ’όσα καδιστώσι τήν 
κοινωνία/ σεβαστήν χαί τοΰ προορισμού της αξίαν.

Έν τούτοις έληξε καί ό ’Ιούνιος μήν, χαί αί Άθή- 
ναι, έκτάκτως πω;, δέν έστερήθησαν είσέτι τοΰ προ
σφιλούς κόσμου των. Άν περιέλθετε τό πολύδενδρον 
Αμαρούσιον, τήν Κηφησίαν, τήν θελκτικήν ταύτην 

έξοχήν, οπού άφθονος ή σκιά χαί τά δροσερά γεύ
ματα, τόν Πείρα α, όπου διηνεκώς πνέει ή πόντιός 
αύρα καί ακούεται τών χοιμάτων ό φλοίσβος, θέλετε 
εύρει έρημα όλα ταΰτα τά μέρη. Τό ώραΐον φύλον 
δέν άπεφάσισε νά ρίψη εφέτος είς πένθος ά-ήκουστον 
τούς λάτρας καί θαυμαστός αύτοΰ, καί έμενε νά 
θέλγη, τήν ορασιν χαί τήν χαρδίαν τώ-/ εύαισθήτων 
κατοίκων τών Αθηνών. Οί δύω δημόσιοι πεοίπατοτ 
μας, ό τοΰ Παυσίλυπου καί τοΰ 'Ολυμπίου Διός οί 
διαχωρίσαντες είς δύω μεγάλας περιπατητι
κός φατρίας τούς Αθηναίους, πληροΰνται καθ’έ
κάστην έσπέραν ύπό πολλοΰ καί κομψού πλήθους . .
............Καί τότε παζουσιν ευφρόσυνοι αί έσπέριαι
αύραι μέ τού; πλοκάιχους καί τά; ελαφρός αιθέριους 
έσθήτας τών κυριών, οί ζέφυροι έρχονται πτερυγί- 
ζοντες καί φιλοΰσι» έρωτικώς τούς περ! τάς παρειάς 
βοστρύχους των καί τούς αβρούς, ήμιγυμνους καί 
λευκούς βραχίονας των. Λέγεται δέ, ότι καί αύταί 
αί μέλισσαι τοΰ Ύμηττ.ΰ, β,μβοΰσαι κατέρχονται 
άπό τοΰ ορούς των καί περιιπτανται πέριξ, νομίζου- 
σαι, ότι τά ευώδη άνθη, άφ'ώ/ έκμυζώσι τό άοωμα 
τοΰ μέλιτός των, μετεφυτεύθησαν κάτω εις τούς 
περί τήν Ακρόπολιν αγρούς καί τάς πεδιάδας......

Άς μέ-.ωσι λοιπόν ένα θέλγωσι καί τάς αύρας τοΰ 
ούρανοΰ καί τούς κατοίκους τής Άτθίδος γής f

Ε»ώ ή φιλολογία μας πρό καιρού ήδη διαρκεΐ ούσα 
πενες·έρα καί αύτοΰ τοΰ έθ-ικσΰ ταμείου μας,άπό τίνος 
όμως άρχισε πλουσιωτέρα ν’αναφαίνεται.

Κατά τους δύω παρελθόντος μήνας έξεδόθησαν δύω 
ποιήματα λόγου άξια.

Τό πρώτον είναι αί Ά/-πμη}σίΐς τοΰ Κ. Ζαλα- 
κώστα, ποιητοϋ, δν έόλάστησεν αίφνης ό Παρνασσός 
άκμαϊον καί καλλιφΐογγον, ετερον, τά πρώτα τέσ
σαρα άσματα τής Έ’λ ο το/Λες τοΰΚ. Α. Σούτσου. Και 
τά δύω ταΰτα ποιήματα είναι σοβαρά καί χρήζουσιν εκ
τενούς άναλύσεως, καί τοΰτο θέλοιχεν ποάξει προσεχώς.

ΓΟΡΓΙΑΣ.


