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ΙΑ.
Το ένδον τής οικίας ήτον επίσης γυμνόν καί 

σμοιον μέ βράχον, ώς τδ έκτος. Οί τοίχοι ήσαν 
άνευ κονιάματος, λευκασμένοι ύ'ι ολίγου μόνον α
σβέστου, και αί σαϋραι έγερθεΐσαι άπδ τήν λάμψιν, 
εισέδυον εις τάς όπάς των πετρών καί ύπδ τά 
?ύλλα τής πτέριδος, άτινα έχρησίμευον ώς κλίνη I 
σών παιδιών’ αί φωλεαί τών χελιδόνων, δθεν έβλε
πε τις έξερχομένας τάς μικράς καί μαύρας των 
*εφαλάςκαί τά λάμποντα καί ανήσυχα δμματά των, 
ίζρέμαντο εις τάς μεσόδοκας, κεκαλυμμένα; υπό 

φλοιών, ές ών έσχηματίζετο ή στέγη. Η Γρα- 
τσιέλλα καί ή μάμμη τη; έκοιμώντο όμοϋ εις τδ 
δεύτερον δωμάτιον επί τής αυτή; κλίνης, κεκαλυμ-, 
μένους άπδ τεμάχια ιστίων. Κάνιστρα καρπών, 
καί σάγμα ήμιόνου έκειντο έπί τδ δάπεδον. 0 α
λιεύς έστράφη πρδςήμά; με συνεσταλμένον ύφος 
δεικνύων διά τής χειρδς την πτωχείαν τής κατοι
κίας του’ έπειτα μας ώδήγησεν έπί του δώματος, 
τιμητικήν θέσιν εΐς|τήν ανατολήν καί τήν οιεσηα- 
βρίαν τής Ιταλίας. Βοηθούμενο; άπδ τδ παιδίον καί' 
τήν Γρατσιέλλαν, κατεσκεύασε είδος τι παραπήγ
ματος στηρίζας μίαν τών άκρων τών κωπίων αας 
έπί του τοίχου του ανδήρου καί τήν άλλην έπί τοΰ 
δαπέδου, έκάλυψί τή» σκεπήν ταύτην άπδ δέσμας 
καστανεών,τάς οποίας είχε κόψει προ ολίγου άπδ τδ 
βουνδν, έστρωσε πτέριδας ύπδτδ παράπηγμο» τούτο,. 
καί μάς έφερε δύο τεμάχια άρτου, ψυχρδν ΰδο>ο 
καί σύκα καί μάς προσεκάλεσε νά κατακλιθώμεν. 
Ώ; έκ τοΰ κόπου καί τών συγκινήσεων τήςήυ.έρας, 
ό ύπνος έπήλθεν αιφνίδιος καί βαδύς. Οτε έξύ-
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πνήσαμ&ν, αί χελιδόνες έζελάδουν περί την κλί
νην μας, διίπτάμεναι έπί τδ δώμα, όπως ύποκλέ- 
ψωσι τά ψυχία τού δείπνου μας’ καί ό ήλιος ήδη 
υψωμένος έπί τον όρίζοντα, έθέρμαινεν ώς έν κα~ 
μίνω, τάς δέσμας των κλάδων, οΐτινες μάς έχρη- 
σίμευον ώς στέγη.

Εμείναμεν πολλήν ώραν κατακεκλιμένοι επί 
τής πτέριδος υ,ας, εις κατάστασιν τής έφυπνώσεως, 
ήτις άφίνει τον φυσικόν άνθρωπον νά αισθάνεται 
καί νά διανοήται, πριν ή ό αισθητικός λάβη την 
/ύνααιν νά έγερθή καί νά ένεργήση. Αντηλλάσ- 
σομεν λόγους τινάς άναρθρους, τούς οποίους μα- 
κρά σιωπή διέκοπτε, καί τούς οποίους διεδέχον- 
το at ονειροπολήσεις. Η αλιεία τής παρελθούσης, 
ή ταλαντευόμενη λέμβος υπδ τούς πόδας μας, ή 
έξηγριωμένη θάλασσα, οι απρόσιτοι βράχοι, τδ 
πρόσωπον τής Γρατσιέλλα; μεταξύ των δυο πτε
ρύγων τοϋ παραθύρου και τής λάμψεως τής ρη
τίνης, δλαι αύταί αί εικόνες συνωθοϋντο, συνετα- 
ράσσοντο, συνεχέοντο έντδς ήμών.

Μάς έξήγαγον τής ύπνώσεως ταύτης οί θρήνοι 
καί αί επιπλήξεις τής γραίας μάμμης, ήτις ώ- 
μίλει εις τδν άνδρα της. Η δυστυχής γυνή έθρή- 
νει τήν απώλειαν των ωραίων ύδριών, τής άγκυ
ρας, των σχοινιών καί πρδ πάντων των δύο ι
στίων των ύφασμένων παρ αύτής άπδ τδ ϊδιόν της 
κανάβιον, καί τά οποία έρρίψαμεν βαρβάρους εις 
τήν θάλασσαν, διά νά σώσωμεν τήν ζωήν μας.

— Τί ήθελες, έλεγεν εις τδν τεθλιμμένου καί 
άφωνον γέροντα, νά λάβης τούς δύο τούτους ξέ
νους μαζή σου ; δεν ήξευρες ότι αυτοί είναι άθεοι 
(pagani) καί ότι φέρουν τήν δυστυχίαν καί τήν 
ασέβειαν μεθ εαυτών ; Οί άγιοι σ έτιμώρησαν, 
μάς ήρπασαν τδν πλούτον μας, καί δόξαζε τδν 
θεόν, ότι δέν μάς ήρπασαν καί τήν ψυχήν μας.

0 πτωχός άνθρωπος δέν ήξευρε τί ν άποκρι- 
θή, άλλ’ ή Γρατσιέλλα, μέ τήν εξουσίαν καί τήν 
ανυπομονησίαν παιδιού, εις τδ οποίον ή μ-ήτηρ 
του συγχωρεί τά πάντα, έπανέστη κατά τής αδι
κίας των επιπλήξεων τούτων, καί, υπερασπιζό
μενη τδν γέροντα,

— Ποιος σάς είπεν ότι οί δύο ούτοι ξένοι εί
ναι άθεοι ; άπήντησεν εϊς τήν μάμμην της. Ε- 
χουσιν οί άθεοι τοσαύτην φιλανθρωπίαν προς τούς 
δυστυχείς ; Κάανουν οί άθεοι τδ σημεϊον τοϋ σταυ
ρού έμπροσθεν τής είκόνος των άγιων, ώς ημείς ; 
Σάς λέγω λοιπόν ότι χθες, ότε έκλινες τά γόνατα 
διά νά εύχαριστήσης τδν ©εδν, καί ότε προσεκόλ- 
λησα τά άνθη εϊς τήν εικόνα τής Παναγίας, τούς 
είδα νά κύψωσι τήν κεφαλήν ώς νά έδέοντο, νά 
κάμνουν τδ σημεΐον τοϋ σταυρού επί τοϋ στή
θους των, καί είδα μάλιστα δάκρυ νά λάμψη εις 
τά όμματα τοϋ νεωτέρου καί νά πέση επί τής 
χειρός του.

— Ητο σταγών ΰδατος τής θαλάσσης, πίπτου- 
σχ άπδ τήν κόμην του, έπανέλαβε στρυφνώς ή 
γραία.

— Κ εγώ σοϋ λέγω ότι ήτον δάκρυ, έπκ-

νέλαβεν οργίλως ή Γρατσιέλλα. 0 άνεμος δστις έ- 
πνεεν είχε καιρόν νά στεγνώση τά μαλλία του α
πό τήν όχθην μέχρι τού λόφου τής παραλίας' 
άλλ ό άνεμος δέν ξηραίνει τήν καρδίαν. σ’ επα
ναλαμβάνω λοιπόν, τά δμματά των ήσαν υγρά.

Ενοήσαμεν ότι έχομεν παντοδύναμον προστά- 
τριαν εις τήν οικίαν, επειδή ή μάμμη δέν άπε- 
κρίθη πλέον, ούτε έμεμψιμ,οίρησευ.

ΙΕ'.

Εν τούτοις έσπεύσαμεν νά καταβώμεν καί ν- 
εύχαριστήσωμεν τήν πτωχήν οικογένειαν διά την 
προς ημάς φιλοξενίαν της' εύρομεν τδν άλιέα, τήν 
γραίαν μητέρα, τδν Βέππον, τήν Γρατσιέλλαν, και 
αυτά τά μικρά παιδία, έτοιμαζομένους νά κα- 
ταβώσιν εϊς τδ παράλιον διά νά έπισκεφθώσι τήν 
έγκαταλελειμένην λέμβον καί νά ϊδωσιν άν ήτον 
ίκανώς έξησφαλισμένη κατά τής τρικυμίας, ήτις 
διήρκει είσέτι. Κατέβημεν μετ’ αύτών,τδ μέτω- 
πον έχοντες κεκυφδς, δε.λοί ώς ξένοι, οίτινες έγι
ναν αίτιοι δυστυχίας εϊς μίαν οικογένειαν, καί ά- 
γνοοϋντες τά πρδς αυτούς αίσθήματά της.

0 αλιεύς καί ή γυνή του προηγούντο ημών βα
θμίδας τινάς' ή Γρατσιέλλα κρατούσα ένα των μι
κρών αδελφών της άπδ τήν χείοα, καί φέρουσα 
τδν άλλον εις τάς άγκάλας, έβάδιζε κατόπιν, 
ημείς δέ είπόμεθα έν σιωπή. Εϊς τήν τελευ- 
ταίαν στροφήν μιας τών κλιμάκων, δθεν βλέπει 
τις τούς σκοπέλους, ήκούσαμεν κραυγήν λύπης, 
έςελθοϋσαν ένταυτώ άπδ τοϋ στόματος τοϋ άλιέως 
καί τής γυναικός του. Τούς εϊδομεν νά ύψώσωσι 
τάς χείράς των εις ουρανόν, διασπώντες αύτάς 
έκ τής άπελπησίας, καί πλήττοντες μέ τδν γρόν- 
θον τδ μέτωπον, καί έκσπώντες τήν λευκήν κό
μην των, τής όποιας τούς βοστρύχους ό άνεμος 
ήρπαζε καί περιέφερε κατά τών βράχων.

Εις τάς κραυγας ταύτας ή Γρατσιέλλα καί τά 
μικρά παιδία άνέμιξαν πάραυτα τάς ίδικάς των. 
Ολοι έρρίφθησαν ώς έκτος εαυτών, υπερπηδώντες 
τάς τελευταίας βαθμίδας τής κλίμακας, πρδς τούς 
σκοπέλους, έπροχώρησαν μέχρι τών κροσσών τού 
άφροϋ, τδν όποιον τά άπέραντα κύματα ωθούν 
πρδς τήν ξηράν, καί έπεσαν επί τής ακτής, οί 
μέν γονυπετείς, οί δέ ύπτιοι, ή γραία γυνή μέ 
τήν κεφαλήν εϊς τάς χείράς της καί τδ πρόσωπον 
επί τής ύγράς άμμου

Εθεώμεθα τήν σκηνήν ταύτην τής άπελπησίας 
άπδ τδ ύψος τοϋ τελευταίου μικρού ακρωτηρίου, 
χωρίς νά εχωμεν τήν δύναμιν, ούτε νά προχωρή- 
σωμεν, ούτε νά όπισθοδρομήσωμεν. Η λ.έμβος 
προσδεδεμένη εϊς τδν βράχον, άλλά μή έχουσα 
πλέον άγγυραν εϊς τήν πρώραν διά νά τήν κράτη, 
άπεσπάσθη τήν νύκτα άπδ τά κύματα καί συνε- 
τρίβη κατά τών γωνιών τών σκοπέλων, οΐτινες 
έπρεπε νά τήν προστατεύσωσι. Τδ ήμισυ τού ά
τυχούς σκάφους έκρατείτο άκόμη διά τοϋ σχοινιού, 
εις τδν βράχον όπου τδ έδέσαμεν τήν προτεραίαν,, 
έκτύπα έκεί μέ έπαίσιον κρότον όμοιάζοντα κραυ.-. 

■γάς άπολλυμένων ανθρώπων, οΐτινες απομακρύ
νονται άφίνοντες οϊμωγήν βραγχώδη καί άπηλ- 
■πισμένην.

Τά άλλα μέρη τοϋ πλοιαρίου, ή πρώρα, οί στα- 
μίνες, αί χρωματισμένα1. σανίδες ήσαν διεσκορ- 
πισμένα τήόε κακείσε, ώς τά κατασπαραγμένα μέ
λη πτώματός τίνος. Οταν έφθάσαμεν εις τδν τό
πον , ό γέρων αλιεύς κατεγίνετο εϊς τδ νά τρέχη 
από ένείςάλλο σύντριμμα του πλοίου. Τά εσηκωνε, 
τά έθεώρει μέ δμμα ξηρόν, έπειτα τά άφινε να 
πίπτωσιν εϊς τούς πόδας του και μετεβαινεν εις 
άλλα, Η Γρατσιέλλα έκλαιε καθημένη κατά γης 
καί τήν κεφαλήν κρύπτουσα έντδς τής ποδιάς 
της. Τά παιδία μέ τούς γυμνούς πόδας των έτρε- 
χον εϊς τήν θάλασσαν, κραυγάζοντα κατόπιν τών 
συντριμμάτων, τά όποια έπροσπάθουν νά στρε- 
ψωσι πρδς τήν όχθην. Π δε γραία δεν επαυε 
στενάζουσα καί όδυρομένη. Δεν ήκουομεν ειμη 
στόνους συγκεχυμένους, καί παράπονα σπαραξι
κάρδια « — ώ άγρια θάλασσα ! κωφή θάλασσα 
θάλασσα, χειροτέρα άπδ τούς δαίμονας τοϋ ά,δου! 
θάλασσα άνευ καρδίας καί άνευ τιμής, ανεκραξεν 
αυτή μέ Ονοματολογίαν ύβρεων, δεικνυουσα τον 
γρόνθον κλεισμένον εϊς τά κύματα, διατι δεν μάς 
έπήρες όλους δμοϋ ; όλους ημάς αφού έπήρες τον 
πόρον τής ζωής μας. Νά, νά, νά, επαρε τουλάχι
στον τά κομμάτια μου, άφοϋ δέν μέ έπήρες όλό- 
κληρον.»

Καί λέγουσα τάς λέξεις ταύτας, άνεγείρετο, 
έρριπτεν όμοϋ μέ τά ράκη τοϋ φορέματος της, βο
στρύχους τών μαλίων της ε'ς τήν θάλασσαν. Ε
τυπτε τδ κύμα διά τής χειρονομίας, συνεθλα τον 
άφρδν μέ τούς πόδας της, έπειτα μεταβαίνουσα 
άλληλοδιαδόχως άπδ τήν οργήν εϊς τούς θρήνους, 
καί άπδ τούς σπασμούς εις τήν κατάνυξιν, έζαθητο 
έκ νέου επί τής άμμου, έστήριζε τδ μετωπόν 
της εϊς τάς χείράς της, καί έθεώρει κλαίουσα τάς 
διαχωρισμενας σανίδας νά συγκρούωνται κατά τών 
σκοπέλων.

— Πτωχή λέμβος, έξηκολούθη μοιρολογούσα ώς 
επί τδ λέίψανον αγαπητού τίνος δντος, πρδ μι
κρού έκπνεύσαντος, — τοιαύτη τύχη σέ έ
πρεπε; διατι νά μήν άπολεσθώμεν μετά σοϋ, 
ν’ άπολεσθώμεν μετά σοϋ όπως έζήσαμεν ; Εκεί 
κατακερματισμένη, σύντριμμα, κονιορτδς, άναβοώ- 
σα, νεκρά άκόμη, έπί τού σκοπέλου, όπου μάς έ
κραζες όλην τήν νύκτα καί όπου έπρεπε νά έλ- 
θωμεν εϊς βοήθειάν σου ! Τί θά λέγης περί ημών; 
Σύ μάς ύπηρέτησας τόσον καλά, καί ημείς σέ έ- 
προδόσαμεν, σ’ έγχατελείψαμεν, σέ άπωλέσαμεν ; 
Απωλέσθης εκεί, τόσον πλησίον τής οικίας, έρριμ- 
μένη εις τήν άκτήν ώς τδ πτώμα σκύλου πι
στού, τδν όποιον ρίπτει τδ κύμα εις τούς πό
δας τοϋ κυρίου, δστις τδν έπνιξεν.

Επειτα τά δάκρυά της άπέπνιγον τήν φωνήν 
της, έπειτα έπανελάμβανε μίαν πρδς μίαν τήν 
άπαρίθμησιν τών ιδιοτήτων τής λέμβου της, καί 

τδ άργύριον όσον έξώδευσαν, καί δλας τάς ανα
μνήσεις, αϊτινες συνεδέοντο δι’ αύτής εϊς τδ κυ- 
μαινόμενον λέίψανον.

Δι αυτό, ελεγεν, τήν έπεσκευάσαμ.εν καί τήν 
εχρωματισαμεν τοσον ουραία, μετά τήν τελευταίαν 
αλιείαν τοϋ θυννου. Δι αυτό ο ατυχής υιός μ.ου 
πριν άποθανει και μ.ε αφήσει τά τρία τέκνα του, ά
νευ πατρδς καί μητρδς, τήν κατεσκείασε μέ τόσην 
φροντίδα καί άγάπην, σχεδόν ολόκληρον μέ τάς 
ιδίας του χείράς' ότε ήρχόμην νά λάβω τά κά
νιστρα εις τον μυχόν τοϋ πλοίου, άνεγνώριζα τά 
κτυπήματα τοϋ πελέκεως εις τά ξύλα καί τά έ* 
φιλουν εις μ.νημ.ην αύτοϋ. Τώρα οι κερχαρίαι και 
οί καρκίνοι τής θαλάσσης τά φιλοϋσιν άντ’ εμού·’ 
Κατά τάς νύκτας τοϋ χειμώνος, έσκάλ-.σεν ό ίδιο» 
μέ τήν μάχαιράν του, τήν εικόνα τοϋ αγίου Φραγ
κίσκου έπί μιας σανίδος, καί j^v προσήρτησεν εϊς 
τήν πρώραν διά νά τήν προφυλάττφ κατά του 
κακού καιρού, ίί! τδν κακότροπον άγιον. — ίδε 
πώς έφάνη ευγνώμων ! Τί έκαμε τδν υιόν μου 
τήν γυναίκά του, τήν λέμβον του, τήν όποιαν μάς, 
άφήκε μετ’ αϋτδν, ώς πόρον ζωής διά τά πτωχά 
του όρφανα; πώς έπροστάτευσες τδν ίδιον έαυτόν 
σου; πού είναι ή είκών σου, όπου έγινε παίγνιον' 
τών κυμάτων;

— Μητέρα! μητέρα! έκραξεν έν τών παιδιών, 
συλλέγον άπδ τής άκτής, μεταξύ δύο βράχων τε- 
μάχιον τής λέμβου σπρωχθέν άπδ τά κύματα, ι
δού ό άγιος.» Η δύστηνος γυνή έλησμόνησεν δλην 
τήν οργήν της, όλας τάς βλασφημίας της καί ωρ- 
μησεν εϊς τήν θάλασσαν πρδς τδ παιδίον, έλαβε 
τδ τεμάχιον τής παρά τοϋ υιού της γεγλυμμέ- 
νης σανίδος, τδ έκόλλησεν εις τά χείλη της καί 
τδ έκάλυψε μέ τά δάκρυά της, έπειτα έπήγε να 
καθήση έκ νέου, καί δέν είπε πλέον τίποτε.

ΙΣΤ'.
Εβοηθήσαμεν τδν Βέππον καί τδν γέροντα νά 

συλλέξωσιν έν πρδς έν όλα τά τεμάχια τής λέμ
βου, έσύραμεν τήν άκρωτηριασμένην τρόπιδα προς 
τήν ξηράν, έκάμαμεν έ'να σωρόν έξ αυτών ιών 
λειψάνων, έκ τών όποιων σανίδες τινές καί τά σι
δερώματα έδύναντο ακόμη νά χρησιμεύσωσιν εις 
τούς δυστυχείς τούτους’ έκυλίσαμεν έπ’ αυτών με
γάλους λίθους, ώστε τά κύματα νά μή δια- 
σκορπίσωσι τά τελευταία ταϋτα λείψανα τής λέμ
βου, καί έπεστρέψ<ψ.εν μελαγχολικοί καί πολύ 
μακράν βπισθεν τών ξενισάντων ημάς, εϊς τήν 
οικίαν’ ή απουσία τής λέμβου καί ή κατάστασής 
τής θαλάσσης δέν μάς έπετρεπον ν άναχωρή- 
σωμεν.

Αφού έλάβορϊδν, (ίτούς οφθαλμούς κάτω νε- 
νευκότες, καί χωρίς νά προφέρωμεν λέξιν, τε
μάχιον άρτου καί γάλα τής αίγδς, τδ όποιον ή 
Γρατσιέλλα μάς έφερεν πλησίον τής πηγής, υπδ 
τήν συκήν, άφήσαμεν τούς έν τή οικία καί τήν 
θλίψιν των, καί άπήλθομεν νά περιδιαβάσωμεν 
υπδ τήν υψηλήν άναδενδράδα τών κλημάτων καί
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έπι τών κεφαλών των, μάς , 
εις τήν αληθή όδόν. Εφθά- 
πολιν μετά μιας ώρας πο-

συαβεβηκυς, μέ λέγει τέλος

τόν ιδιοκτήτην, τού οποίου, παιδία τινά μάς έδει
ξαν τήν οικίαν.

ύ άνθρωπο; ούτος ήτον φαιδρός, ευαίσθητος καί 
αγαθός’ συνεκινήθη άπό τήν διήγησιν τής νυκτε
ρινής συμφοράς, καί την απαρηγόρητου λύπην τοΰ 
πτωχού συμπατριώτου τής H ξ>ι>*ίόα(,. Δεν ήλάτ- 
τωσε μέν ουδέ λεπτόν επί τής τιμής τού άκατίου 
του, αλλά καί δέν έμεγάλυνε τήν αξίαν του" καί 
ή τιμή έσυμφωνήθη τριάκοντα δύο χρυσά φλω
ρία, τά όποια ό φίλος μου τώ έπλήρωσεν έπί με
τρητοί;. Διά τής ποσοτητος ταύτης, τό πλοΐον καί 
πάντα τά προ; κατάρτισιν αναγκαία, ιστία, ό- 
δρίαι, σχοινιά, άγκυρα, σίδηρα, όλα ήσαν ίδι- 
κά μας.

Συνεπληρώσαμεν μάλιστα τον εφοπλισμόν άγο- 
ράσαντε; εις έν έργαστήριον τού λιμένες δύο κα- 
πότας έζ ερίου στακτόχρου, τήν μίαν διά τόν γέρον
τα, τήν άλλην διά τό παιδίον, προσεθέσαμεν δ εις 
ταύτα δίκτυα διαφόρων ειδών, κάνιστρα διά τά 
οψάρια καί τινά χονδρά σκεύη οικιακά προς χρή- 
σιν τών γυναικών. Εσυμφωνήσαμεν μέ τόν πουλη
τήν τής λέμβου, νά πληρώσωμεν τήν έπαύριον 
τρία φλωρία περιπλέον, άν τό άκάτιον ώδηγηθή 
τήν αυτήν ημέραν εις τό μέρος τή; παραλίας, 
τό οποίον τού κατεδείξαμεν, καί έπειδή ή τρικυ
μία κατέπιπτεν, ή δέ ανυψωμένη γή τής νήσου έ- 
προφύλαττε κατά τι τήν θάλασσαν από τόν άνε
μον, κατά τό μέρος τούτο, μάς τό ύπεσχέθη καί 
ημείς άναχωρήσκμεν διά ξηρά; έπιστρέφοντες εις 
τήν οικίαν τού AvJp/a.

ΙΘ'.

Εβαδίζομεν βραδέως, καθήμενοι ύφ’δλα τά δένδρα, 
ύπο τήν σκιάν όλων τών δψηλών κληυ.άτων συνο- 
μιλούντες, συσκεπτόμενοι, έρωτώντες όλας τάς νέα; 
IIζχιχιτατάΐ τήν τιμήν τών σύκων, τών μεσπίλων, 
τών σταφυλών, τά όποια έφερον αύταί, καί έπε- 
ταχύνομεν ούτω τήν παρέλευσιν τών ώρών, οτε 
έκ τού υψους ακρωτηρίου τίνος, παρετηρήσα- 
ιζ.εν τό πλοιάριόν μας, τό όποιον διωλίσθαινεν, 
ούτω; είπείν, λάθρα ύπό τήν σκιάν τής ακτής* 
έπεσπεύσαμεν τό βήμα, διά νά φθάσωμεν συγχρό
νως μέ τούς κωπηλάτας.

Δέν ήκουέ τις ούτε βήμα, ουδέ φωνήν εις τήν 
μικράν οικίαν καί εις τήν άμπελον ήτις τήν πε- 
ριεκύκλου. Δύο ώραίαι λευκοπτέρυγες περιστεράς 
κεντώσαι διά τού ράμφους των κόκκου; αρα
βοσίτου έπί τού τοίχου τού δώματος, ήσαν τό 
μόνον σημείον τή; ζωή;, τό όποιον ένεψύχονε τήν 
οικίαν’' άνέβημεν άνευ θορύβου εις τό δώμα, όπου 
εύρομεν τήν οικογένειαν βαθέως κοιμωμένην’ ό
λοι, έκτος τών παιδιών, τών οποίων αί ώραίαι 
κεφαλαί άνεπαύοντο ή μία πλησίον τής άλλη; έπί 
τών βραχιόνων τής Γρατσιέλλας, ΰπνωτταν ώς κα
ταβεβλημένοι ύπό τής λύπης. II γραία μήτηρ. είχε 
κεκλιμένην τήν κεφαλήν έπί τά γόνατά της, καί 
ή νεναρκωμένη αναπνοή τη; έφαίνετο, ατι ώλο,φυ- 

υπό τά; έλαια; του άπήωρημένου οροπεδίου τής 
νήσου.

ιζ'.

Μόλις ώμιλούμεν προ; άλλήλου;, άλλ’ είχομεν 
τον αυτόν στοχασμόν, καί έλαμβάνομεν όρμεμ- 
φύτως όλα τά μονοπάτια, τά όποϊα έφερον εί; 
τήν ανατολικήν άκραν τής νήσου, εις τήν πλ.η- I 
σίον πόλ'.ν τή; Προκίδας.

Αΐπόλοι καί κόραι τινές μέ τό Ελληνικόν ' 
ένδυμά των, τάς οποία; άπηντήσαμεν φερού- 
σα; στάμνας ελαίου 
ώδήγησαν πολλάκι; 
σαμεν τέλος εΐ; τήν 
ρείαν.

— ίδού λυπηρόν 
ό φίλος μου.

— Πρέπει νά το μετατρέψωμεν εις εϋχάρι- 
στον δι αυτούς τούς καλούς ανθρώπους, του ά- 
πεκρίθην.

— Τούτο έσυλλογιζόμην κ’ έγο>, έπανέλαβεν 
ούτος, κρούων εις την δερματίνην ζώνην του βα- 
λάντιον μεστόν από χρυσά φλωρία.

— Κ.’εγώ επίσης, αλλά δέν έχω παρά πέντε 
έζ φλωρία εις τό βαλάντιόν μου’ έν τούτοις είμαι 
κατά το ήμυσι αίτιος τής δυστυχίας, πρέπει κατά 
τό ήμυσι καί νά συντελέσω εις την έπανόρθωσιν.

— Είμαι ό πλουσιότερος των δυο, λέγει δ φί
λος μου, έχω πίστωσιν εις ένα τραπεζίτην τής 
Νεαπόλεως’ θά δανεισθώ τήν ποσότητα, καί τα
κτοποιούμε'/ τού; λογαριασμούς μα; εις Γαλλίαν.

11Γ.

Ούτω διαλεγόμενοι, κατεβαίνομεν βραδέως τά; 
κατωφερείς οδούς τής /Ζρ<ι*ίι)'αζ. ’ έφθάσαυ.εν πά- 
ραυτα εις τήν άκροθαλασσίαν. Η ακτή ήτο πλή
ρης άπό λέμβους rz/c 1 ·>χίας, zijr IJκάΐαο, καί 
τής /Vfa.ve./f&zc, τά; οποία; ή τρικυμία τής προ
τεραίας ήνάγκασε νά ζητήσωσι καταφύγιου εις 
τα ύδατά της. Οι ναύται καί οί άλιεϊς έκοιμώντο 
έξηπλωμένοι εις τον ήλιον, καί ύπό τον έλαττού- 
μενον θόρυβον τών κυμάτων, καί συνωμίλουν συ
ναθροισμένοι καί καθήμενοι επί τής προκυμαίας. 
Απο τά; ενδυμασίας μα; καί τού έξ ερυθρού μαλ
λιού πίλον μας, μάς έξέλαβον ώς νέου; τινά; ναύ- 
τα; τή; Τοσκάνης ή τής Γένουας, τούς όποιους 
βρίκιον, φέρον τό έλαιον ή τδν οίνον τή; ’Ισχίας, 
άπεβίβασεν εί; τήν Προκίδαν. Διατρέξαμεν τήν 
παραλίαν, ζητούντε; διά τού βλέμματος λέμβον 
στερρεαν καλώ; κατηρτισμένην, και δυναμένην εύ
κολο»; νά κυβερνηθή ύπό δύο άνδρών καί προσεγ- 
γίζουσαν κατά το μέγεθος καί τό σχήμα, όσον τό 
δυνατόν, τήν οποίαν άπωλέσαμεν. Αέν έδυ- 
σκολεύθημεν νά τήν εύρωμεν, άνήκεν εΐ; πλούσιόν 
τινα άλιέα τής νήσου, όστι; είχε καί άλλα;’ α.ύτη 
δε ητον νεόδμητο;- όθεν διευθύνθημεν αμέσως προ;

|ετο ακόμη, ό πατήρ έκειτο ύπτιος, μέ τούς βρα
χίονας έσταυρωμένους, καί εκτεθειμένος όλως εις 
τόν ήλιον Αί χελιδόνες ήγγιζον τά λευκά μα- 
λία του, περίίπτάμεναι. Δύο βαθείαι αύλακες διή- 
κουσαι μέχρι τού στόματός του, έμαρτύρουν ότι 
ή δύναμις τού ανθρώπου συνετρίβη έντός αύτού, καί 
ότι άπεκοιμήθη έν δάκρυσι.

Τό θέαμα τούτο έσπάραξε τήν καρδίαν μας, 
ή ιδέα τή; εύτυχίας τήν όποιαν έμέλλομεν ν ά
πο δώσωμεν εις τούς δυστυχείς τούτους μάς έπα- 
ρηγόρησε. Τού; έξυπνήσαμεν, έρρίψαμεν εί; τούς 
πόδας τής Γρατσιέλλας και τών μικρών αδελφών 
τη; έπί τού σανιδώματος τής στέγης, τά νωπά 
ψωμία, τό τυρίον, τά τεταριχευμένα οψάρια, τά 
σταφύλια, τά πορτοκάλια, τά σύκα, τά οποία καθ ο
δόν έπρομηθεόθημεν' ή νέα κόρη καί τά παιδία 
δέν έτόλμων νά έγεοθώσιν έν μέσω τής βροχής 
ταύτης τής αφθονίας, ήτις έπιπτεν ώς έξ ούρανού γύ
ρω των" ό πατήρ μα; εύχαρίστει διά τήν οίκογέ- 
νειάν του. Π μάμμη έθεώρει όλα ταύτα μέ στυγ
νόν δμμα. Η έκφρασι; τή; φυσιογνωμίας της προσ
έγγιζε μάλλον τήν οργήν παρά τήν άδιαφορίαν.

— Ελα, ^/(ϊμί'α, λέγει δ φίλος μου εις τόν γέ
ροντα, ό άνθρωπος δέν πρέπει νά κλαίη δι’ δ,τι 
δύναται νά έξαγοράση διά τού κόπου καί τής 
γενναιοψυχίας. Τπάρχουσι σανίδες εις τά δάση καί 
ιστία εί; τό κανάβιον τό όποιον άναβλαστάνει, 
μόνη ή ζωή φθειρόμενη ύπό τή; λύπης δέν αναφύε
ται πάλιν. Μία ημέρα δακρύο/ν φθείρει περισσο- 
τέραν ϊσχύν ή δλον έτος. Κατάβα μέ ημάς, μέ τήν 
γυναίκα σου καί τά παιδιά σου. Εΐμεθα οί ναύται 
σου. Θά σέ βοηθήσωμεν ν άναβιβάσης απόψε εις 
τήν αυλήν τά λείψανα τού ναυαγίου μας. Θέλεις 
κάμει δι’ αυτών φράγματα, κλίνας, τραπέζας, έπι
πλα διά τήν οικογένειαν. Θά εύχαριστηθής νά κοι
μάσαι μίαν ημέραν ήσυχος, έν ώρα τού γήρατος σου, 
έν μέσω τών σανίδων, αίτινες σέ έσάλευσαν τοσού- 
τον χρόνον έπί τών κυμάτων.

— Είθε νά μάς χρησιμεύσωσιν ώ; νεκροκοάβ- 
βατον, έψιθύρισεν ύποκόφως η γραύς.

1 Κ'.
Αλλ’ δ μως έσηκώθησαν, καί μα; ήκολούθησαν 

πάντες καταβαίνονττς βραδέως τάς βαθμίδας τής 
παραλίας’ έβλεπε τις ότι ή θέα τή; θαλάσσης, καί 
ό ήχος τών κυμάτων τούς έπροξένει λύπην. Δέν 
θέλω δοκιμάσει νά περιγράψω τήν έκπληζιν καί 
τήν χαράν τών πτωχών τούτων ανθρώπων, δτε 
άπό τό ύψος τής τελευταία; βχθμίδος, παρατήρη
σαν άνεσυρμένον έπί τής άμμου τό ώραίον πλοι- 
άριον, νέον, λάμπον εις τόν ήλιον, πλησίον τών 
λειψάνων τού παλαιού, καί δτε ό φίλος μου τούς 
λέγει « είναι έδικόν σας » έγονυπέτησαν όλοι ώς 
κεραυνόπληκτοι από τής αύτή; χαράς, έκαστος έ
πί τής βαθμίδας, όπου εύρίσκετο, διά νά εύχαρι- 
στήσωσι τόν Θεόν, πριν νά εΰρωσι λόγους νά εΰ- 
χαριστήσωσιν ημάς’ άλλ ή ευτυχία των μάς 
ήδυνεν αρκούντως.

Ανωρθώθησαν εί; τήν φωνήν τού φίλου μου, δ- 
στι; τού; έκραζε, καί εδραμον κατόπιν του προ; 
τήν λέμβον’ περιήλθον κατά πρώτον μακρόθεν καί 
μετά σεβασμού κύκλω αυτής, ώς νά έφοβούντο 
μή είχε τι φανταστικόν καί τεράστιον, καί έμελλε 
νά έξαφανισθή. Επειτα έπλησίασαν έγγύτερον, εί- 
τα τήν ήγγισαν φέροντες ακολούθως εις τό μέτω- 
πόν των καί εις τά χείλη των τήν χείρα, ήτις τήν 
ήγγισε, καί άσπαζόμενοι τήν χείρα ταύτην Επειτα 
έξέβαλον εκφωνήσεις θαυμασμού καί χαράς, καί 
σχηματίσαντες κύκλον, λαβόντε; ό εις τού άλλου 
τάς χείρα;, από τή; γραία; μέχρι τών μικρών 
παιδίων, έχόρευον πέριξ τού σκάφους.

κα'.

ό Βέππος έπέβη πρώτος, όρθιο; έπί τής μικρά; 
γεφύρα; τή; πρώρας, έξήγαγεν έν προς έν άπό τόν 
μυχόν όλα τά έξάρτια τού πλοίου, δηλαδή τήν 
άγκυραν, τά σχοινιά , τάς υδρίας, τά ωραία καί 
νέα ιστία, τά κάνιστρα, τάς καπότας μέ τάς πλα
τείας χειρίδας. ’Εκρουε τήν άγκυραν, ύψωνε τά 
κωπία όλα όμού, καί τας χείρά; του ύπεοάνω τή; 
κεφαλή; του- έξετύλισσε τό ίστίον, έθλιβε μεταξύ 
τών δακτύλων του τόν χονδρόν χνούν τών καπο- 
τών, έδείκνυεν όλα τά πλούτη του εΐ; τόν πάπ- 
πον του, τήν μάμμην του, τήν αδελφήν του, μέ 
κραυγάς καί άσματα εύτυχίας. 0 πατήρ, ή μήτηρ, 
ή Γρατσιέλλα έκλαιον βλέποντε; αλληλοδιαδόχων 
τήν λέμβον καί ημάς.

Οί ναύται ο'ίτινες ε’ϊχον φέρει τόπλοιάριον, κρυμ
μένοι όπισθεν τών βράχων, εκλαιον έπίσης. Πάν
τες μάς έμακάρίζαν. II Γρατσιέλλα τό μέτωπον 
τεταπεινωμένον έχουσα καί πλέον σοβαρά εις τήν 
ευγνωμοσύνην της, έπλησίασε τήν μάμμην της καί 
τήν ήκουσα νά ψιθυρίζη δεικνύουσά μας μέ τόν δά
κτυλον «βλέπειςότι αυτοί δένήσαν άθρησκοι ! άλλ.’ 
όταν σέ έλεγα έγό» ότι θά ήναι μάλλον άγ-.ελοι, 
δέν είχα δίκαιον;

Η γραία έρρίφθη εις τούς πόδας μας καί μάς έ- 
ζήτησε συγχώρησιν διά τάς υποψίας της. Εκτοτε 
δέ, μάς ήγάπησε σχεδόν όσον ήγάπησε τήν έκγο- 
νον ή τόν Βέππον της.

ΚΒ'.
Άπεστείλαμεν τούς ναύτα; τής Προκίδας, αφού 

τούς έπληρώσαμεν τά τρία συμφωνηθέντα φλω
ρία. Επεφορτίσ^ημεν καθείς έξ ημών έν τών αν
τικειμένων τού καταρτισμού τά όποια έσωρεύοντο. 
εις τό κήτος. Επανεφέραμεν εις τήν οικίαν αντί 
τών λειψάνων τής περιουσίας’ των, όλα τά πλούτη 
τής ευτυχούς οικογένειας. Τό εσπέρα; μετά το δεί- 
πνον, εις τήν ^.άμψιν τής λυχνίας, δ Βέππος έλα- 
βεν άπό τό προσκεφάλαιον τή; κλίνης τή; μάμ
μη; του τό τεμάχιον τή; συντριμμένης σανίδα; 
όπου ή εΐκών τού Αγίου Φραγκίσκου ήτον γεγλυμ- 
μένη ύπό τού πατρός του’ τό έτετραγώνισε διά πρί- 
ονος, τό έκαθάρισε μέ τήν μάχαιράν του, τό έξω- 
μάλυνε καί τό έχρωμάτισεν έκ νέου, καί διετίθετν».
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•1- 'Δ .>u νκ το ε'. 
•άκρου τή; 7 

καί τι άπό

Ούτω; 
ρον ναόν 
είσάςωσιν 
υλικόν 
(07s 
ή δέ 
τήν λατρείαν 
δίαν, 
σ'χουν

έγκοΧλήση τήν επαύριον έπί τοΰ εσωτερικού 
τρώρα;, ώστε νά ΰπάρχη εί; την νέαν 

πρώτην.
οί λαοί τή; άρχαιότητο;, δταν άνήγει- 
έπί τοϋ εδάφους ετέρου, εφρόντιζον να 
εί; τήν οικοδομήν τοϋ νέου κτηρίου τδ 
μίαν φήλην τούλάχιτον τοϋ αρχαίου, 

ιόν τι και παλαιόν εί; τδ νέον, 
ιαί άργαία ένθύμησις, νά έχη 

καρ- 
έκό- 
είναι
παν

έρι τοϋ 
ή; Ρώμης, 

λέμβου άλιέω; έπί ένδ; σκο-

■Α 71
νά ύπάρχη ίερ 
παχυλή αύτή 

καί τήν γοητείαν τη; διά τήν 
μεταξύ τών αριστουργημάτων δι ών 
τήν κατοικίαν τών Θεών. 0 άνθρωπος 

πάντοτε ό αύτδς’ ή ευαίσθητο; φύσι; του εχει 
τότε τά; αύτά; κλίσεις, είτε πρόκειται 
Παοθενώνο;, είτε περί τοϋ Αγ. Πέτρου 
ή περί μια; πτωχή; 
πέλου τής Προχίύαζ.

ΚΓ'.

ί'σω; ή εύτυχεστέρα πασών 
ώρισεν εί; αύτήν τήν οικίαν, 

άπδ τδν βράχον, καί μέχρι; ού έ- 
. Εκοιμήθημεν ύπό τήν πνοήν 

εί; τδν φλοίσβον 
;ί είς τάς προ

τού δώματός 
ήτο καθάριος,

επι

τών άφρών, ώς νά εΐχεν ύδρώσει

κονιορτδς, 
έπεσώοευον

> πεοισσό- 
ιεπόντιζε πάν τδ 

εντός παλίρροιας φωτεινή; 
κα- 
τδν

των

Η νυζ αυτή ητον 
«σας ή θεία Πρόνοια 
αφ ή; έξήλθεν 
παναπέσει είς κόνιν 
τοϋ άνέμου, έντδ; τών έλαιών, 
τών κυμάτων έπί τή; παραλία;, καί 
στάτιδα; λάμψεις τή; σελήνη; 
μα;. Εν τή έγέρσει μας, ό ουρανό 
ώ; ομαλό; κρύσταλλο;, ή θάλασσα φαιά καί πε- 
ποικιλμένη άπδ ~~ 
έκ τής ταχύτητος καί τοϋ καμάτου’ άλλ δ άνεμος 
σφοδρότερον έμυκατο άκόμη. 0 λευκό; 
ούτω; είπεϊν, τδν δποϊον τά κύματα „ 
έπί τή; άκρα; τοϋ ακρωτηρίου, ύψοϋντο 
τερον παρά τήν προτεραίαν. Κάτι 
παράλιον τής Κύμη; έντός ι— 
ομίχλη;, ήτις δέν έπαυε νά άναβαίνη καί νά 
ταπίπττί’ δέν παρετήρει τι; οΰδέν ίστίον εί; ... 
κόλπον τοϋ Γαέτου, ούδέ εί; τδν τή; Βαίας. Αί άλ- 
κυόνε; έπληττον τδν άφρδν μέ τά; λευκά; 
πτέρυγα;’ τδ μόνον πτηνδν είναι τοϋ οποίου ς-οιχεϊον 
είναι ή τρικυμία, καί τδ όποιον κράζει άπδ χαράν 
έπί τά ναυάγια, ώ; οί κατηραμένοι κάτοικοι τοϋ 
Οξ>μυυ τωχ χίχοι^ηα^-ωχ, οίτινε; προσι/.ένουν τήν 

λείαν των έκ τών ναυαγούντων πλοίων.
’Ησθανόμεθα, χωρίς νά τδ δμολογώμεν εί; έαυ- 

τούς, ένδόμυχον χαράν, καί ήμεθα καθειργμένοι 
ούτως έκ τοϋ κακοϋ καιροϋ εί; τήν οικίαν καί τήν 
άμπελον τοϋ άλιέω;. Τούτο μα; έδιδε καιρόν ν 
γευθώμεν τήν ήδύτητα τή; θέσεώ; μα;, καί νά έν- 
τρυφώμεν εί; τήν ευτυχίαν τή; πτωχή; ταύ- 
τη; οικογένεια;, είς τήν όποιαν άφωσιώθημεν ώ; 
τέκνα.

0 άνεμο; καί ή κυμαινόμενη θάλασσα μα; έ- 
φυλάκισεν εννέα ολοκλήρου; ήμέρας. Επεθυμοϋ- 
μεν, έγώ πρό πάντων, νά μή τελείωση ποτέ ή τρι
κυμία, καί ακούσιο; καί πεπρωμένη ανάγκη νά 
μά; κράτηση 

•ήν έπι- 
αίμασίας, ήτι; περιεκύ- 
ύπεστήριζε τάς άνδηρα;’ 

λίθους, οίτινε; έκυλίοντο 
ς τών τειχών τούτων έπί 

ή; άμπέλου, καί παρεμπό- 
τήν μεταξύ τών 

ι εί; τδ δψοφυλάκειον τά; 
; κολοζ.ύνθας έκ τών οποίων 

τδ φοοτίον ένδ; Ανδρος’ νά κό- 
πτωμεν έπειτα τά; ϊνά; των αί όποίαι έκά- 
λυπτον τήν γήν, μέ τά πλατέα φύλλα των καί 
παρεμπόδιζαν τά βήματα είς τάς περίπλοκά; 
των’ νά διαχαράττωμεν μεταξύ έκάστης σειρά; 
κλημάτων, ύπό τά; υψηλά; άναδενδράδας, μι
κρόν αύλακα εί; τήν ξηράν γήν, ώστε τδ ύδωρ 
τή; βροχής νά συνάγεται άφ εαυτού καί νά τά 

,ζη διαοκέστερον’ νά άνασκάπτωμεν, διά τήν 
είδος φρεάτων ώ; χοάνην είς τά;

•ών σύκων καί τών λεμονεών,—τοιαϋται ή- 
ένασχο/ήσεις μας, μέχρι τής ώ- 

ι τά; ά- 
:ι τή; οροφή; τοϋ κήπου καί τή; 

πολύν καιρόν έκεϊ δπου εΰρισζ.όμεθα | αυλή;, καί μά; ήνάγκαζε νά ζητώμεν σκέπην ύπό

αιχμάλωτοι συνάμα καί ευτυχεί;. Αί ήμέραι μα; 
έν τούτοι; παρήρχοντο ανεπαίσθητοι καί μονό
τονοι’ ούδέν άποδεικνύει έναργέστερον πόσον ο
λίγον αρκεί διά τήν εύτυχίαν, όταν ή καρδία ή- 
ναι νέα καί αισθάνεται τά πάντα. Ούτω ή άπλου- 
στέρα τροφή υποστηρίζει 
ματικήν ζωήν, όταν 
όργανα είναι νέα

X Τι’.
καί άνανεόνει τήν σω- 

ή ορεςι; τήν άρτύει καί τά 
καί υγιή . . .

κα'.

Νά έγειρώμεθα 
τι; έπέψαυε τήν 
δώματο;, όπου κάτι 
δικήν φωνήν τή; 
χαμηλά εί; τήν 

μεν τα/έως είς 
μεν εί; τήν θάλασσαν 
λεπτά εϊ; 
πτή άμμο; 
ύδωρ καί όπου ή κίνησί: 
λάγου; δέν είσήρχετο’ νά έπανερχώμεθα βράδι

•όν ύπνον τών δύο ξένων’ 
άκτήν διά νά κολυμβή 
καί νά πλεύσωμεν

τήν

έστιλβεν ύπό τδ διαφανέ; καί 
.; καί ό άφρδ;

εί; τήν φωνήν τή; χελιδόνος, ή- 
έκ φύλλων στέγην μα; έπί τοϋ 

■εκλινόμεθα, ν άκούωμεντήν παι- 
; Γρατσιέλλα;, ήτι; έτραγώδει 
άμπελον φοβουμένη μή διατα- 

νά καταβαίνω- 
μϋήσω- 

1 ολίγα 
τινα μικρόν κόλπον τοΰ οποίου ή λε- 

:ί βαθύ 
τοϋ πε-

... , ....................
εί; τήν οικίαν, στεγνόνοντε; καί θεομαίνοντε; εις 
τδν ήλιον τά μαλλιά μας καί τού; ώμου; μα;, 
βεβρεγμένου; άπδ τδ λουτρόν. Νά προγευθώμεν 
εί; τήν άμπελον μ εν τεμάχιον άρτου καί τυ- 
ρίον δαμάλεως, τδ όποιον ή νέα κόρη μά; έφερεν 
καί συνέτρωγε μεθ ήμών, νά πίωμεν τδ ψυχρόν 
καί διαυγές ύδωρ τή; πηγή; άντλούμενον παρ’ αυ
τή; εί; μικρόν πήλινον άγγεϊον, τδ όποιον έρυ- 
θριώσα έκλινεν έπί τοϋ βραχίονο; τη;, ένώ τά 
χείλη μα; προσεκολλώντο εϊ; τό στόμιον’] νά βοη- 
θώμεν έπειτα εί; τά; μικρά; χωρικά; έργασία; 
τή; οικία; καί τοϋ κήπου’ νά άνορθώμεν τή” ς-_ 
φάνειαν τοϋ τοίχου τή; 
κλου τήν άμπελον καί 
νά έζάγωμεν μεγάλου; 
τδν χειμώνα άπδ τδ ύψοι 
τών νέων Φυτειών 
διζον τήν όλίγην καλιέργειαν, 

νά φέρωμεν 
κυτρίνου;

ι ήτον
*.ιτα 

κλημάτων’ 
μεγάλα; 5
μια μονον

πο·
αύτήν χρήσιν, 
ρίζα?
σαν αί πρωϊναι
ρας, καθ ήν ό ήλιο; ήκόντιζε κατά κάθετον 
κτίνα; του, έπί τή; οροφή; τοϋ κήπου καί 

τά κλήματα. Η διαφάνεια καί άντανάκλασις τών 
φύλλων τή; άμπέλου έχρωμάτιζε τάς κυματιζομέ- 
να; σκιά; υπό θερμού καί χρυσίζοντας χρώμ,ατος.

(Ακολουθεί).

ΧΕΙΡ ΙΣΠΑΧΙΑΟΣ-
ΔΙΗΓΗΜΑ.

0 έκγονο; Λουδοβίκου τοϋ ΙΑ. άνέβαινεν έπί τοϋ 
θρόνου τή; Ισπανίας. Μεταξύ πών Γάλλων άρ- 
χόντων, τών συνοδευόντων τδν νέον τοΰτον Πρίγ- 
κηπα εί; Μαδρίτην, ό Μαρκέσιο; Βιλλεμπλάν διε- 
κρινετο διά τήν κομψότητα τοϋ έξωτερικοϋ του 
καί τήν εύγένειαν τών τρόπων του’ μόλις άγων τδ 
τριακοστδν έτος τή; ηλικία; του, σπουδάσας εί; 
τδ σχολεϊον τής διαφθοράς, ήν έπίστατο τότε ή 
Γαλλική ευγένεια, δέν ειδεν άνευ λύπη; δ νέος ού- 
το; ευπατρίδης, έξορισθεϊσαν τής Αυλή; τήν αύστη- 
ροτάτην ηθικήν τή; Κ. Μεντενών, καθ’ ήν στιγμήν 
είσήρχετο είς τδ στάδιον ή φιλοφροσύνη (la galan- 
teriej ήτις είχε προαγγείλει τήν έναρξιν’τής Βα
σιλείας τοϋ Μεγάλου Βασιλέως. ’’Εχαιρε δέ έγκαρ- 
δίως, άποδημών καί μέλλουν νά συναντηθή μέ τά 
κοϋφα καί ίπποτικά ήθη, τά δποία ή φήμη Απέ
διδαν εί; τά; Ισπανίδας.

Εσπέραν τινά περαιώσας τήν παρά τώ Βασιλεί 
ύπηρεσίαν του καί ανυπόμονος νά μάθη κατά πό
σον ήδύνατο νά συνοικειωθή πρδς τά ήθη έκεϊνα, 
δ μ.αρκέσιος έξήλθε τών Ανακτόρων ύφ ένδ; μό
νου υπηρέτου συνοδευόμενος καί ήρξατο νά. δια- 
τρέχη τάς δδού; τής Μαδρίτης, πρδς άναζήτησιν 
εΰαρέστου τίνος συμβεβηκότος’ ή ώρα ήτο κατάλ
ληλος’ διότι άν καί ή νύξ δέν ήτον έντελώς προ
χωρημένη, ή δρόσος τη; δμως καθίστατο ήδη έ- 
παισθητή καί διεδέχετο τδν καύσωνα τή; ήμέρας’ 
τά παράθυρα ήδη ήνοίγοντο καί έκαστο; έπροθυ- 
μοποιείτο νά ύπάγη ν άναπεύση τον αέρα είς τδ 
ΙΙράδοΎ' καί όμως αί πρώται άναζητήσεις τοϋ εύ- 
γενοϋ; υπήρξαν μάταιαι. Απελπισθείς δέ διότι 
έψεύσθη τοσοϋτον εις τάς ελπίδας καί τάς εύχά; 
του, διετίθετο ν άπέλθη, είς τούς περιπάτους καί 
νά ζητήση δημώδη τινα διασκέδασιν, οπότε εί- 
σελθών είς άμβλεϊαν τινα καί έρημον όδδν, παρε- 
τήρησε χείρα υπερβολική; λεπτότητο;, έξερχομέ- 
νην παραθύρου τινδ; και στηριζομένην νωχελώ; 
επί τοϋ έξωτερικοϋ άκρου τοϋ έξώστου. Εί; τήν 
θέαν ταύτη; έστάθη αίφνιδίω; καί ή καρδία του έ
παλλε μετά σφοδρότητο;’ άνευ τίνος Αμφιβολίας, 
ή μικρά αύτη καί λευκή χειρ ήτο γυναικδ;’ ή θέ- 
«ι; τη; μάλιστα έδείκνυε μέχρι πραγματικότητος, 
οτι εκείνη εί; ήν ανήκε, ήτο κατά τήν στιγμήν 
ταύτην καταβεβλημένη ΰπδ τδ βάρος μεγάλης τι- 
νδ? Αγωνία; φυσική; ή ήθικής. Αλλά ποία ήτον 

ή γυνή αύτη καί ποία άγνωστο; λύπη τήν έκρά— 
τει εί; τδ οίκημά τη; εί; ώραν καθ’ ήν ολαι αί 
κυριαζ συνείθιζον νά έξέρχωνται ; ιδού τί ήτον α
δύνατον ν ανακαλύψη καί τί διήγειρε τήν ζωηρο- 
τεραν περιέργειαν τοΰ νέου ευπατρίδου.

Τδ πρώτον αληθώς κίνημα τοϋ μαρκεσίου υ
πήρξε τδ νά. δπισθοδρομήση βήματά τινα, Αλλ’ εν
ταύθα ή όδος ήτο στενωτάτη και δέν ήδυνήθη νά 
παρατήρηση ειμή μέρος τοϋ βοαχίονος,ούδαμώ; κα
τώτερον τή; θελκτική; χειρδς, ώς πρδς τήν κομ
ψότητα καί καλλονήν.

ό Κύριος Βιλλεμπλάν διέμεινε χρόνον τινά δι
στάζουν άν έπρεπε νά έγκαταλείψη τήν θέσιν ταύ
την. Εντούτοις μετά μακράν προσδοκίαν καί μ’ 
ολας τάς μέριμνας του, μή δυνάμενος νά εύχαριστή- 
σηεντελώ; τήν περιέργειάν του, άπεφάσισε ν άπο- 
συρθή, οπότε αλλόκοτο; τις καί αιφνίδια ιδέα τώ 
επήλθεν είς τδν νοϋν. Εκαμε νεύμα αμέσως είς 
τδν υπηρέτην του, δστις εμενεν εύσεβάσθω; εί; ά- 
ποστασιν τινα,·· καί δταν ούτο; έπλησίασε,

Ραϊμόνδε, τώ είπε μέ χαμηλήν φωνήν, πα
ρατήρησε εάν εϊμεθα μόνοι.

Ο εύπειθή; υπηρέτη; έτοεξεν αλληλοδιαδόχου; 
προ; τα; δύω άκρα; τή; δδοϋ καί περιέφερε βλέμ
μα όξύ ει; τδ σκότο;, δπερ ήρχιζε νά έξαπλοΰται 
έπί τή; πόλεως.

— Αΰθέντα, δέν βλέπω κανένα.
— Καλά.
Τότε ο νέο; Γάλλο; έλυσε τδ ξίφος του καί τδ 

ενεχειρισεν εί; τδν ύπηρέτην.
— Τώρα, έπανέλαβε, έπαγρύπνειπέριξ ήμών καί 

φύλαττε καλώς.
Μετά δέ ταΰτα πλησιάσας είς τδν τοίχον, προσε- 

κολλήθη είς τάς σιδηράς κιγκλίδας, α'ίτινες κατά 
ισπανικόν έθιμον, έκλειον τά; θυρίδα; τοϋ τελευ
ταίου πατώματος, άνέβη μετά προφυλάξεως μέχρι 
τοϋ έξώστου, καί έκεϊ, καταλαβουν τήν νωχελή 
χείρα, έπέθεσεν έπ αύτή; ένα ασπασμόν. Η χειρ Α- 
πεσύρθη αίφνιδίω;’ Αλλ’ εί; τήν κίνησιν ταύτην ά- 
φησεν εί; τήν χείρα τοϋ νέου έν δακτυλίδιον, δπερ 
ούτο; ηύτήχησε νά περάση εί; τδν δάκτυλόν του' 
κατά τδν αύτόν δέ χοόνον ζ.εφαλή γυναικδ; θελκτι
κής έζ. τή; ώχρότητο; καί τοϋ τρόμου, έκυψεν εκ
τός τή; θυρίδ'ο;, αλλ έγένετο άφαντο; τάχιστα 
καί τδ παράθυρου παρευθύ; έκλείσθη.

Ο μαρκέσιο; έπήδησεν έλαφρώς κατά γης, έπα
νέλαβε τό ξίφος 4ου, καί έφυγε δρομαίως, καλύ- 
πτων δι ασπασμών, τό πολύτιμον ένέχυρον, τδ 
όποιον προ μικρού άπέκτησεν εί; τήν παράδοξον 
ταύτην περίστασιν. Μόλι; είσελθών εί; τδ άνά- 
κτορον, το ε^ετασε μετά προσοχής, ελπι,ων ν α- 
παντήση έπ αύτοϋ τδ ονομα τή; ωραίας του αγνώ
στου’ πλήν ματαίω;.

— Ραϊμόνδε, είπε τότε εί; τδν ύπηρέτην του, 
αύριον τδ προυΐ εί;τήν έγερσίν μου έπιθυμώνά μάθω 
ποία είναι ή Κυρία αύτη.

Τήν επαύριον ό μαρκέσιος εύρε παρά τούς πώ-
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δα; της κλίνης του τον ί’αϊμόνδον, όστις όρθιος 
περιέμενε τήν έγερσίν του.

— Λοιπόν! άνέκραξεν.
’Αλλ’ ό υπηρέτη; έκίνησε την κεφαλήν εις ση

μείου απαίσιου είδήσεως.
— Αύθέντα, άπεκρίθη, η όδδς εις τήν όποιαν 

χθέ; έστάθημεν είναι ή όδδς τής Αναλήψεως’ η οι
κία εις τδ παράθυρόν τής όποιας άνέβητε είναι τδ 
μέγαρον τοϋ Αουκδς Σαντα-Κρούζ, και ή Κυρία τής 
όποιας τήν χεΐρα ήσπάσθητε είναι ή σύζυγός του.

— Η Δούκισσα Σαντα-Κρούζ!
— Πλήν φεΰ ! οϋδείς ξένος εισέρχεται εις τήν 

οικίαν, καί όταν ή Κυρία Δούκισσα εξέρχεται, δπερ 
τότε μόνον γίνεται, όπότε υπάγει εί; τήν εκκλη
σίαν, συνοδεύεται πάντοτε ύπδ γραίας θαλαμηπό
λου καί ακολουθείται ύπδ κατασκόπων, άφωσιω- 
μένων εις τδν σύζυγόν τη;.

Ο Δούξ Σαντα-Κρούζ ήτο Ισπανός τή; αρχαία; 
ζύμη;, υποκείμενος εΐ; πάσας τάς προλήψεις καί 
εί; όλα τα κοινά εις τδ έθνος του ελαττώματα. Εμ- 
πλεως των ύψηλοτέρων άςιωυ.άτων τοϋ βασιλικού 
οίκου τής Αυστρία;, είδεν δχι άνευ σφοδρού θυμού 
τδ σκήπτρου τής Ισπανία; μεταβαϊνον εί; χεΐρας 
Γάλλου πρίγκηπος. Παραιτηθείς τότε όλων των τι
μών καί δλων των βαθμών του, εΐχεν άποσυρθή εις 
τδ μέγαρόν του, οπού δεν ήθελε τού λοιπού 
νά ίδη κανένα. Εν άλλο προσέτι αίτιον τδν διε- 
τήρει εις τή-ν,άπόφασιν ταύτην έντδς τού άπροσί- 
του καταφυγίου του" μ δλα τά εξήκοντα οκτώ έτη 
του, δεν έδίστασε νά νυμφευθή, ολίγον χρόνον πρδ 
τής έλεύσεως τού Φιλίππου, νέαν τινά Ισπανίδα, 
καταγομένην έκ μιας τών εϋγενεστέρων οικογε
νειών τής Καταλωνία;' καί ή ζηλοτυπία του, ύπερ
βολική ώς παρά πασι τοϊς Καστιλανοΐς εΐχεν αναγ
καίους διπλασιασθή, οπότε ή Αυλή εύρέθη πλήρης 
ξένων, τών όποιων τά έρωτικά κατορθώματα δεν 
ανησυχούν ολίγον του; εγγάμους. Απειροι ύπηρέ- 

; πληρωμής ή κα- 
φρικαλέας τιμωρίας, ή- 

γρύπνουν συνήθως πέριξ τής ’ίσαβέλλης (αϋτδ ήτο 
τδ όνομα τής Δουκίσσης) καί τήν ήκολούθουν μά
λιστα εις τήν εκκλησίαν, μόνη περίστασις καθ ήν 
τή έπέτρεπε νά εξέρχεται.

Αποσπασθεισα ούτω βιαίως όλων τών εύχαρι- 
στήσεων, τών όποιων είχε γευθή εις τήν παιδι
κήν αυτής ηλικίαν, δλων τών ηδονών, περιωρυμένη 
ειςτδ άνθος τής ηλικία; της έντδς μεγάρου τδ όποΐι ν 
μ όλην τήν μεγαλοπρέπειάν του, τή ένεποίειτδν ίδιον 
τρόμον καί τάς αύτάς θλίψεις τή; φρικωδεστέρας 
φυλακής, ή Ισαβέλλα έτήκετο έπαισθητώ; ύπδ μα
ρασμού καί μελαγχολίας.

Τήν εσπέραν καθ ήν ό μαρκέσιος Βιλλεμπλάν 
τήν εΐχεν ίδεϊ, εΐχεν έλθει αυτή ν’ άναπνεύση, κατά 
τήν συνήθειάν τη;, τήν δρόσον εις τδ παράθυρόν 
της, καινά περιφερή τδ ώραΐον βλέμμα τη; επί τού 
λάμπο-^τος εκείνου κόσμου, άφανοΰς γενομένου αΰ 
Οωρί όπισθεν αυτής. Επειτα, μετά τήν μελαγ 
χολικήν ταύτην θέαν, είχε πέσει εί; λυπηράν ά·

ται, διατηρούμενοι διά μεγάλη; 
τειλημμένοι ύπδ τοϋ φόβου φρικ

θυμίαν καί είχε ρίψει τήν ώραίαν χεϊρά της έξω 
τοϋ εξώστου, ώς διά νά λάβη κατοχήν τού άέρος 
εκείνου καί τής ελευθερίας, άτινα τή ήσαν άπηγο- 
ρευμένα.

Συνέβη δέ τούτο καθ’ ήν στιγμήν ό μαρκέσιος 
εΐχεν άναβή τδ τείχος και εΐχεν άσπασθή τήν 
χεϊρά της. Εςελθούσα τότε αΐφνιδίως τών σκέ
ψεων τη;, κατελήφθη ή νέα ύπδ μεγάλου θαυμα
σμού’ ή θέα εΰγενοΰ; Γάλλου προσέθεσεν περισσό - 
τέραν ακόμη ταραχήν εις τήν πρώτην αύτής έν- 
τύπωσιν’ άλλ έπανελθούσα σχεδόν αμέσως εί; τδ 
αίσθημα τών καθηκόντων τη; ή προσβληθεϊσα ύπδ 
μόνου ίσως τού κινδύνου, δν έμελλε νά διατρέξη 
καί αύτή καί ό τολμητίας, ός-ις τοσούτθν αψήφησε 
τήν ζηλοτυπίαν τού δουκδς, έκλεισε ταχέως τδ πα- 
ράθυρον καί έφυγεν έκπεπληγμένη εις τά δωμά
τιά τη;.

Η απώλεια τού δακτυλιδιού τη; εΐχεν έτι επαυ
ξήσει τήν συγκίνησίν τη;. ’Αλλ’ έλπίζουσα ότι τδ 
συμβάν τούτο δέν ήτο παρ αύθάδη; χαριεντισμός 
τοϋ νέου άνδρδς, ή δυστυχής γυνή δέν τδν ένθυμή- 
θη πλέον, καί έβυθίσθη έκ νέου εις τήν μελέτην τής 
συνήθους λύπη; καί μελαγχολία; τη;.

At παρά τού Ραϊμόνδου διδόμενα*. πληροφο
ρία'. έπεστήριζον εν τοσούτω τδν Μαρκέσιον Βιλ- 
λεμπλάν εις τήν πρώτην άπόφασίν του’ άλλαι ιλε- 
πτομέρειαι συλλεγεΐσαι βραδύτερον έκ διαφόρων 
πηγών, τώ ένέπνευσαν ευθύς αϋθαδεστέραν ακόμη 
άπόφασίν, τοϋ νά άπαλλάξη τήν δούκισσαν έκ τής 
τυραννίας τού συζύγου της. Επιχείρησις τοσοϋτον 
κινδυνώδη; εΐχεν ανάγκην, εις τήν έκτέλεσίν τη;, 
τή; συγκαταθέσεως καί τής συνδρομής τή; ’ίσα- 
βέλλη;’ δλαι δέ αι προσπάθεια', τού εϋγενούς έτει- 
νον έξ αρχής εις τδ νά τάς έπιτύχη.

Πρδς τδν σκοπόν τούτον έστράφη πολλάκις 
περί τά παράθυρα τού μεγάρου, ήλλ ήσαν αείποτε 
έρημα, έπειτα ήλλαξε τήν πορείαν τών βημάτων 
του’ ήρχισε νά επισκέπτεται ένδελεχώς τάς εκ
κλησίας τή; γειτονίας, κατά τήν ώραν τή; λειτουρ
γία;, καί έπέτυχε τέλος νά συναπαντήση τήν δού
κισσαν· αλλά συνωδεύετο ύπδ τής θαλαμηπόλου 
τη; καί δύω υψηλών υπηρετών, τεθειμένων βήμα
τά τινα όπισθεν αυτή;, οίτινες δέν έπαυον ουδέ' 
στιγμήν νά τήν. έπιτηρώσιν’ έκεΐ μάλιστα δέν ήδύ- 
νατο νά τή δώση νά έννοήση τδ ζωηρόν ενδιαφέ
ρον, τδ όποιον αυτή τώ ένέπνεε.

Καί όμως ό νέος έτέθη ίκανώ; πλησίον τη; διά 
νά τήν θεωρή άνέτως’ άνεγνώρισεν έπί τού τόσον 
ανθηρού καί ωραίου προσώπου εκείνου, τήν έκφρα- 
σιν βαθείας λύπη; καί έντελούς ψυχικής άθυμίας’ 
έβλεπέ τι; δτι ή νέα εκείνη γυνή άπώλεσε πάσαν 
έλπίδα, άλλ ήτο μακράν ακόμη τής απελπισίας 
εκείνη;, ήτις έπάγει τήν άποκαρτέρησιν. II άπο- 
κάλυψις αύτη έδιπλασίασε τήν ιπποτικήν ανησυ
χίαν τοϋ μαρκεσίου.

ΙΪ προσοχή, ή; αύτη ήτο τδ άντικείμενον, προσ- 
- | έβαλε μετ ολίγον καί αυτήν ταύτην τήν 

Προσήλωσε περιέργως άτενέ; βλέμμα έπί τού νέ
ου άνδοδς, όστι; αμέσως έπέδειξε τδ ©ποιον έφε- 
ρεν εί; τήν χεϊβα δακτυ/.ίδ'.ον. Εΐ; την θέαν δέ 
τούτου ή ίσκόέλλα έρρίγησε καί έκυψε χαμαί τδ 
αΐφνιδίως υπό υπερφυσική; λάμψεω; φωτισθεν μέ- 
τωπόν τη;, όπόταν δε ύψωσε την κεφαλήν έστρά
φη κατ’ άρχάς μετά πραφυλάξεω; πρδς τούς κα
τασκόπους τη-.·, αλλά τδ βλέμμα της, άπαντήσαν 
τά βλέαιιατα εκείνων, δεν έτόλμησε νά στραφή 
έπί. τού μαρκεσίου καί τδ προσήλωσε με εκφρα
στικόν μειδίαμα έπί τής χειρδς έκείνη;, ήτις είχε 
δεχθή τδν ασπασμόν τού νέου Γάλλου’ έννόησεν ε
κείνος τήν μυστηριώδη ταύτην έξομολόγησιν καί 
άνταπεκρίθη αυτή έπίση; προσεκτικώς, στηρίζων 
τήν χεϊρά έπί τής καρδίας του. Στιγμές τινας 
μετά’ταύτα, τέλος πάντων, ή δούκισσα ήγέρθη και 
έξήλθεν’ δ ευπατρίδης.τήν ήκολουθησεν έπί μα- 
κρόν διά τών οφθαλμών μεχρισότου ή Ισαβέλλα, 
ωφελούμενη έπιτηδείως έκ ςιγμής τίνος απροσεξίας 
τών θεραπόντων της, τώ έξηκόντησε τεκευταίον 
βλέμμα Αποχαιρετισμού.

όμαρκέσ.ός ήσθάνθη έτι σφοδρότερου τδν έ
ρωτα, πρδς τήν ωραίαν ^δούκισσαν ζ.αι πειθομενος 
περί τού άδυνάτου τοϋ νά εύρεθή στιγμήν τινα μετ’ 
αύτής μ,όνος, άπεφάσισε νά εκτελ^σρ παρευθυς το 
σχέδιόν του. Εγραψεν εις τήν Ισαβέλλαν και έτρε- 
ξεν εις τήν όδδν τής Αναλήψεως, έλπίζων νά έπα- 
νίδη τήν νέαν εις τδ παράθυρόν τη; έκ περιστά- 
σεως άνεξηγήτου εύρε τά παράθυρα τού μεγάρου 
έπιμελώ; κεκλεισμένα. Τφ’ όλων τών άντικειμέ- 
νων τούτων καταληφθείς, άπεφάσισε νά κάμγ χρή- 
σιν τών άπελπιστικωτέρων μέσων. 11 πρώτη έ- 
πελθούσα αύτώ ιδέα ήτο νά ζητήσφ νά διαφθείρφ 
τού; Ανθρώπους τού δουκος Σαντα-Κρου,, άλλα 
δέν έβράδυνε νά παραιτηθή ταύτη;, διαλογιζόμενο; 
τδ ανωφελές υ.ιάς τοιαύτης πορείας, και^προ πάν
των φοβηθείς μή θέση, εις κίνδυνον τήν δούκισσαν. 
Τέλος, μετά μακράς διασκέψεις, διεννοηθη το ε
ξής στρατήγημα’ έμαθεν δτι ή Ισαβέλλα είχε 
πνευματικόν της τδν ήγουμ.ενον τών Βενεδικτίνων 
καί μ δλον δτι ό άνήρ ουτος ήτο τιμιότητος αδιά
φθορου,ι άπεφάσισε νά κάμρ χρήσιν τούτου διά νά 
κατορθώση τδν σκοπόν του.

— ΡαίΊόνδε,- ειπεν εις τδν υπηρέτην του, πρέ
πει νά ύπάγη; σήμερον νά εςομολογηθής.

— Εγώ, αύθέντα!
— Σύ, ό ίδιος.
— Αλλά δέν έπραξά τι έναντίον τή; συνειδή- 

σεώς μου.
— Είσαι πολύ ευτυχής διά τούτο’ άλλ έχω 

ανάγκην σου’ ακούσε, θά ύπάγγς νά εύρης τδν 
Πατέρα Φερδινάνδον, ηγούμενον τών Βενεδικτί
νων, καί θά τδν είπης, ύπδ τδ πρόσχημα τή; 
έξομολογήσεως, δτι υπεξαίρεσα; άλλοτε άπδ τήν 
δούκισσαν Σαντα-Κρούζ πλεϊστα αντικείμενα, τά 
όποια ή τύψις τού συνειδότος σέ ΰποχρεοϊ νά τή 
άποδώσης σήμερον καί θέλει; τώ έγχειρίσει ,αύτδ 
τδ κιβώτιον.

(Εΰτέρ. φύλ. 7 τόμ. ΣΤ’.)

Εΐ; τού; εύφυεΐ; τούτου; λόγους, μέγας θαυμα
σμό; διεδέχθη τήν έκπληξιν, ·ήν είχε προξενήσωι κατ’ 
άρχάςει; τδ πνεύμα τοϋ υπηρέτου ή πρότασις αύτη, 
άπήλθε δέ εις τήν μονήν τών Βενεδικτίνων. 0 
σεβάσμιος πατήρ, Οελχθείς έκ τή; μετάνοιας τού 
ανθρώπου τούτου, άνεδέχθη μετά προθυμίας τήν 
σύστασιν, καί ένεχείρισε μυστικώ; τδ πολύτιμον 
κιβώτιον εΐ; τήν δούκισσαν’ αύτη δέ έκπλαγείσα 
εκ τής άποδόσεω; αντικειμένων, τών οποίων τήν 
υπεςαίρεσιν δέν ένθυμεϊτο, έδίστασε στιγμ.ήν τινα 
πριν τά δεχθή. Η γυναικεία δμω; ό®αή τη; καί 
ή επιμονή τού ίερέως έθριάμβευσαν τών δισταγ
μών τη;.

Μείνασα μόνη ήνοι'ε τδ κιβώτιον καί εύοεν έν
τδς αύτού τήν έπιστολήν τού μαρκεσίου. Ζωηοά 
συγκίνησι; έχρωμάτισεν αΐφνιδίως τδ πρόσωπόν 
τη; καί αφού περιέφερεν άνήσυχον βλέμμα πέριξ 
αυτής, άνέγνωσε τρέμουσα τά έξης’ « Κυρία, γνω- 
« οίζω τά πάντα’ εΐσθε ή δυστυχεστέρα τών γυ- 
« ναικών, άλλ ώμωσα νά σά; απαλλάξω άπδ τήν 
« βάρβαρον ζηλοτυπίαν τοϋ συζύγου σας. Πρδς τδ 
« μεσονύκτιον τή; νυκτδς ταύτη;, έλθετε εί; τδν 
« έςώστην σα;, δπου θά ήμαι κ’ έγώ, οί άνθρωποί 
« μου θέλουν μά; περιμείνει έν τή όδώ, έκεϊ δέ 
« τά πάντα θά ήναι παρεσκευασμένα διά τήν 
« φυγήν σα;. »

— Οποία αφροσύνη! έψέλλισεν ή Δούκισσα έκ
πεπληγμένη.

Η άφωνος έν τούτοι; έκείνη συννενόησις έν τή 
έκκλησία μεταξύ τή; νέας γυναικδς καί τοϋ [μαρ
κεσίου, διαφυγούσα τήν προσοχήν τή; θαλαμη
πόλου καί τών δύοο υπηρετών, είχε παρατηρηθή 
υπδ τρίτου τινδς κατασκόπου, πεμφθέντος μυ- 
στικώς διά νά έπιτηρή τού; άλλου;, καί ϋπεβλήθη 
πιστώ; εί; τδν δούκα Σαντα-Κρούζ, όστι; ήσθάνθη 
σφοδράν ζηλοτυπίαν. Ενώ δέ το έγκλημα τώ έφά- 
νη άπλούστατον καί κατείχε μυρία μέσα ισχυρά 
διά νά έμποδίση τήν έπανάληψίν του, διά τής ά- 
λαζονικής έκφράσεως τού θυμού του εμπόδισε μό
νον εΐ; τήν δούκισσαν νά πλησιάζη τά έςωτερι- 
κά παράθυρα τού μεγάρου. Μολονότι δέν έδωσε 
θετικήν έξήγησιν εις τδ αίτιον τή; νέας ταύτη; 
αύστηρότητος, ή Ισαβέλλα άνεγνώρισε ότι ό σύ
ζυγός τη; είχε παραδοθή εί; άχρηστον δυσπιστίαν, 
καί έπείσθη προπάντων εις τούτο έκ τή; ύπερ
βολική; έπαγρυπνήσεω;, ήτι; έδέσποζε πέριξ αύ
τή;. Ικανόν ήτο τούτο διά νά έκφοβίση αυτήν 
εί; τδν άνώτατον βαθμόν διά τήν τολμ.ηράν έπι- 
χείρησιν τού νέου Γάλλου’ άλλ ήτο πολύ αργά 
πλέον νά εύρη τρόπον νά προλάβη τήν αφροσύνην 
του καί νά τδν άποστρέψη ταύτη;. Η έπιστολή τοϋ 
μαρκεσίου έβύ.θισεν δθεν τήν νέαν γυναίκα εί; 
τρομεράν ανησυχία^’ άν καί μία φυ-(-ή έκ τή; α
παίσιου έκείνη; οικίας, δπου έμαραίνοντο ή 
νεότη; καί ή ώραιότη; τη;, δεν άντέκειτσ εις τήν 
καρδίαν της, ή πρότασις όμως είχε γίνει τόσον 
αίφνι δίως, ώστε ήσθάνθη μεγίστην συγκίνησίν. Ε
άν λοιπόν άπεφάσισεν αύτη νά μεταβή κατά τδ
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μεσονύκτιον εις την προσδιορισθεϊσα»? παρα τοϋ 
ευπατρίδου συνέντευξιν, ήθελε πράξει τούτο έξαι- 
ρετικώς διά νά τον υποχρέωση νά παραιτηθή τοϋ 
τοσοϋτον κινδυνώδους ζαί μωρού σχεδίου του.

Η εσπέρα τη έφάνη μακρά ώς αιών' αντί νά 
ζαθη-υχάση τούς φόβους της, ή φαντασία τούς έ- 
πηύξησε καί όταν έσήμανε μεσονύκτιον, μόλις η- 
δύνατο νά σταθή όρθια.

Εν τούτοις οί πάντες έφαίνοντο ήσυχάζοντες εις 
τό μέγαρον του ΣανταΚρούζ. Τά φώτα είχον σβε- 
σθή ζαί ή μεγαλητέρα ηρεμία έβασίλευε παντού. 
11 Ισαβέλλα συναγαγούσα τάς δυνάμεις της, παρει- 
σέφρυσεν άνευ κρότου μέχρι τοϋ ολέθριου παρα
θύρου, αλλά σταθεϊσα έκεϊ έζ νέου, έσζέφθη προς 
στιγμήν ζαί τέλος, άφοϋ έπεκαλέσθη ολον τό θάρ
ρος της έρρίφθη εις τον εξώστην.

0 μαρζέσιος εύρίσζετο ηδη εκεί
— Κυρία, ανέκραξε, σάς αγαπώ καί έρχομαι νά 

σας σώσω.
— Ομιλήσατε χαμηλότερα, άπεκρίθη η δούκισ- 

σα, κλείουσα τό στόμα αύτοΰ μέ την χεϊρα, καί 
αν μ’ αγαπάτε, άποσυρθήτε’ ή ζωή σας τρέχει κίν
δυνον εδώ.

— Θέλω τον αποκρούσει.
— Τό θάρρος σας θέλει ήττηθή εδώ.
— Λοιπόν! δ θάνατός μου τούλάχιστον θέλει 

σας γίνει επωφελής. Υποφέρετε, Κυρία, τυραννίαν 
μισητήν. Αράξατε την ευκαιρίαν τοϋ νά σάς ύποζλέ- 
ψω έντεϋθεν’ τά πάντα είναι έτοιμα διά την φυ
γήν σας. Άκολουθήσατέ με.

— Δεν δύναμαι, ούτε τολμώ.
— ΤΙ δύνασθε νά φοβηθήτε τρομακτικώτερον 

παρ όσα υπομένετε εδώ ; Εν όνόματι τοϋ ουρανού, 
μή μέ άρνήσθε’ μή χάνετε ουδέ στιγμήν’ έλθετε, 
έλθετε!

Ομιλών ούτως, δ νέος έκάλυπτε δι ασπασμών 
τάς χείρας τής δουζίσσης, ήτις έκπεπληγμένη καί 
έκτος έαυτής, δεν άνθίστατο πλέον, ή άσθενώς 
καί άφέθη ήδη παρασυρομένη μηχανικώς υπό τοϋ 
μαρκεσίου.

Σκιά τις παρευθύς έφάνη όπισθεν αυτών εις τό 
παράθυρου.

— Φύγε, άνέκραξεν έκβάλλουσα φωνή-? φριζα- 
λεαν ή Ισαβέλλα αναγνωρίσασα τον σύζυγόν της, 
καί έπεσε λειποθυμημένη επί τοϋ εδάφους.

Εζπλαγείς έπίσης έκ τοϋ απροσδόκητου, ζατέ- 
βη ό εύπατρίδης τό μακρόν τείχος.

— Ταχύνατε, άνέκραξεν αμέσως ό γηραιός δούξ 
—οοβάλλων εις τον εξώστην, καί προ πάντων πο
σώς χαριν.

Επειτα, είσελθών εις τό εσωτερικόν τοϋ οική
ματος, έκλεισε ζωηρώς τό παράθυρου, έσυρε τό 
ξίφος του καί έδραμε νά ένωθή μετά τών υπηρε
τών του, οΐτινες, έξελθόντες σωρηδόν έκ τοϋ με
γάρου προσέβαλλον ήδη ΐσχυρώς τούς ανθρώπους 
τοϋ μαρκεσίου, οστις έλαβε καιρόν ν άναβή πάλιν 
εις τον εξώστην καί νά συσταλή. όπισθεν τών κι- 
γζλίδων. ό θόρυβος τής συμπλοκής έπαυσε τέλος

ν ακούεται, καί ή βαθυτέρα σιγή τον διεδέχθη, σχε
δόν όμως μετ’ ολίγον νέος θόρυβος ήγέρθη εις 
τό εσωτερικόν τοϋ μεγάρου’ ό νέος Γάλλος προ- 
σήλωσεν εκεί προσεκτικόν ούς, διότι ένόησεν ό
τι δ κίνδυνος είχε πλησιάσει τήν Ισαβέλλαν. Ζω
ηρόν φως έφάνη τήν αυτήν στιγμήν εις τό δωμά- 
τιον καί κατέστησεν δρατά όλα τά μέχρι τοϋδε 
άποκεκλεισμένα τών οφθαλμών τοϋ μαρκεσίου. 
Ε’ιδεν είσελθοϋσαν τήν δούκισσαν, φιμωμένην εις 
τρόπον ώστε νά μή δύναται ν άρθρωση ούδεμίαν 
φωνήν καί κρατουμένην ΐσχυρώς υπό δύω υπηρε
τών υψηλού αναστήματος. 0 δούξ Σαντα-Κρούζ 
(προφανώς ήτον εκείνος, διαζρινόμενος άπό τούς 
πλατείς λευκούς μύστακάς του καί άπό τήν πο
λυτελή Ισπανικήν ενδυμασίαν του, τήν δποίαν διε- 
τήρησε πάντοτε εις τό πεΐσμ.α τών διαταγών τής 
Αυλής καί διά τό προς τούς. Γάλλους μίσος) είσήλ- 
θεν όπισθεν αύτής μέ γεγυμνωμένον τό ξίφος του 
εις τήν χεϊρα. Εζήτησε διά τών οφθαλμών έδραν 
τινά καί έκαμε εις τούς ύπηρέτας του σημεΐόν τι, 
το όποιον εννόησαν, διότι έθεσαν έκεϊ τήν Ισαβέλ
λαν, δέσαντες αυτήν μετ έπιμελείας. Τότε δ γέ
ρων δούξ, διατάξας αυτούς ν’ άποσυρθώσιν, έ- 
στράφη προς τρίτον τινά ύπηρέτην, οστις μέχρι 
τούδε έμενε κατά μέρος, καί τον έσυρε προς τήν 
γωνίαν τσϋ παραθύρου.

— Δομίγκε, τω είπε, ύπαγε αμέσως νά ζητή
σεις τό Μαστρο-Πέτρον.

Εις τό όνομα τού Πέτρου, δ μαρζέσιος έρρίγη- 
σεν άπό κεφαλής μέχρι ποδών’ at τρίχες του ά- 
νωρθώθησαν καί ψυχρός ΐδρώς κατέβρεξε τό πρό- 
σωπόν του' κατέβη τον έξώστην ταχέως.

Εις βήματάτιναέπί τής δδοϋ, άπήντησεν άνθρω
πόν τινα τετειλιγμένον διά τού μανδύου του, όσ- 
τις παρεισέφρυσεν εις τό τείχος μετά προφυ- 
λάξεως. Επιθυμών ν’ άποφύγη ό μαρζέσιος όχλη- 
ράν τινα συνάντησιν κατά τήν στιγμήν ταύτην, 
έπέρασεν εις τό άλλο άκρον τής ύδού’ άλλ δ ά
γνωστος έπλησίασε καί έφάνη έξετάζων αυτόν με
τά προσοχής.

Οπίσω, άνέκραξεν ό ευπατρίδης, φέρων τήν 
χεϊρα εις τό ξίφος του.

— A ! αύθέντα, εισθε ύμεϊς, άπεκρίθη τό μυ
στηριώδες άτομον" σάς ένομίζομεν άπολεσθέντα.

Ητο ο Ραϊυ.όνδος, οστις περιεπλανάτο πέριξ τού 
μεγάρου τού Σαντα-Κρούζ πρός άνεύρεσιν τού Κυ
ρίου του.

— Πού είναι οί άνθρωποί μοι; ήρώτησεν ό μαρ- 
κέσιος.

— Άπεσύρθησαν μετά τών ίππων επί τής με
γάλης Πλατείας.

— Καλά, άς μέ περιμένουν.
Καί έγένετο άφαντος αίφνιδίως επί τών παρα

κειμένων οδών, έπειγόμενος νά προηγηθή τοϋ κα
τασκόπου τού Δουκός.

0 Μαστρο-Πέτρος ήτο άρχαϊος τις οπλοποιός, 
προ ολίγων μόνων ετών άποζατασταθείς εις Μα
δρίτην. Περιεπάτει μόνος καθ’ εσπέραν μετά τήν 

δύσιν τοϋ ήλιου επί τής μεγάλης πλατείας τής 
Μητροπόλεως, φέρων μακρόν τι ξίφος ζαί πιστόλια 
εις τον ζωστήρα του. Οί έχοντες τότε άνάγκην 
αυτού διά νά έζδικήσωσιν ύβριν τινά ή διά νά ζο- 
ρέσωσι μϊσός τις, τον εύρισζον έκεϊ" καί ποτέ 
δέν μετενόησαν, άναθέσαντες αύτώ τήν εμπιστο
σύνην των. Διηγούνται περί αΰτοϋ έκτακτα ανέκ
δοτα’ καί ή σταθερά ατιμωρησία του, μ όλον τον 
ρίγαν αριθμόν τών φόνων του, καθίστα ΰποθετέον, 
άνευ αμφιβολίας, ότι καί αυτή ή Κυβέρνησις με- 
τεχειρίζετο τό θάρρα; του’ άλλως τε, ή μεγάλη 
πληρωμή, τής οποίας ήξιοϋτο εις τάς ύπηρεσίας 
του, δέν έξέθετεν εις τάς πληγάς του παρά εύγενή 
θύματα’ εϊς τρόπο·? ώστε ήτο διά τον λαόν τής 
Μαδρίτης υποκείμενον άξιον θαυμασμού μάλλον 
παρά τρόμου.

Εντοσούτω δ ύπηρέτης τοϋ δουκός Σαντα-Κρούζ. 
έφθασεν εις τήν διαμονήν τοϋ Μάστρο-Πέτρου καί 
έκτύπα άρκετόν ήδη χρόνον τήν θύραν. Τέλος ή- 
νοίχθη

— Μάστρο-Ιΐέτρο, τφ είπε, 200 δίστηλα πρό
κειται νά κερδίσης ταύτην τήν νύκτα. Επιθυμείς 
νά μέ άκολουθήσης, αλλά νά σέ δέσω τούς ο
φθαλμούς ;

— Μετά χαράς, άπεκρίθη δ Πέτρος, λαμβάνων 
τά όπλα του.

Τότε δ Δομίγκος τω έδεσε μανδύλιον περί τούς 
οφθαλμούς καί τον άπήγαγεν, δδηγών αυτόν διά 
τοϋ βραχίονος.

όταν έφθασαν καί τω άπέσπασαν τήν ταινίαν, 
ήτις τω έκάλυπτε τούς δφθαλμούς, ό Πέτρος εύ- 
ρέθη εις τό δωμάτιον, όπου ήτο δεδεμένη ή Ισα
βέλλα’ εις τήν θέαν τού έπιφόβου αυτού άνδρός 
καί τού καθολοκληρίαν σχεδόν κεκαλυμμένου υπό 
γενείων προσώπου του, ή δούκισσα έφρικίασεν υπό 
τρόμου.

— Δομίγκε, έιπεν δ δούξ, οστις δέν είχεν έγ- 
καταλείψει τό οίκημα, ύπαγε νά έμποδίσης τούς 
ανθρώπους μου νά κάμνουν τήν ταραχήν, ήτις α
κούεται.

Επειτα στραφείς πρός τήν δούκισσαν.
— Ήδη, Κυρία, έτοιμασθήτε ν’ άποθάνετε . . . 

Εϊς έσέ δέ, Μάστρο-Πέτρε, λέγω, ότι ούδείς τών 
ύπηρετών μου έτόλμησε νά τιμωρήση τήν δέσποι
ναν του, έγώ δέ δέν έχω πλέον βραχίονα ρωμα- 
λαϊον, διά νά φέρω βεβαίαν πληγήν. Επομένως, 
βύθισε τό ξίφος τούτο εις τήν σύζυγόν μου.

— Εξοχώτατε, άπεκρίθη δ Πέτρος, τεινάζων 
εις τήν άκοαν τοϋ δωματίου διά τοϋ έδικοϋ του τό 
ξίφος τού γέροντος δουκός, φονεύω τούς άνδοας, 
καθόσον δύνανται ν άντισταθώσιν’ αλλά τάς γυ
ναίκας τάς προστατεύω. Θελήσατε νά λύσετε τήν 
Κυρίαν, ή εύρίσζομαι εις τήν ανάγκη»? νά φονεύσω 
πρώτο»? υμάς, διά ν άποκατασταθώ διά τής πρό
νοιας ταύτης εϊς τήν θέσιν σας.

Προσβληθείς έκ τών λόγω»? τούτων καί τής αΰ- 
θαδείας, δ δούξ ήθέλησε νά τρέξη πρός τό ξίφος 
του" άλλ ό Πέτρος ύψωσε τό ΐδικόν του τόσον ά- 

ποφασιστικώς, ριπτόμενος ένώπιο»? τού γέροντος, 
ώστε ήναγκάσθη εκείνος νά ύπακούση.

— Τώρα, Κυρία, είπεν δ Πέτρος πλησιάζουν 
τήν Ισαβέλλαν, φύγετε’ υπάρχει μεταξωτή κλί- 
μαξ εϊς τόν εξώστην καί ίππος έπισεσαγμένος σάς 
περιμένει έπί τής μεγάλης πλατείας.

Η ’Ισαβέλλα έν τούτοις δέν ήδύνατο νά συνέλ- 
θη έκ τής έκπλήξεώς της καί ν’ άποσπάση τό βλέμ
μα της άπό τού γενναίου εκείνου άνδρός.

— A ! βεβαίως, άπεκρίθη σύρων τό χειρόκτιό»/ 
του καί παρουσιάζω»/ σημειωματάριου εις τήν δού
κισσαν. Ελησμόνησα νά σάς δώσω τό υ,έσον νά 
μ εύρετε, έ»? περιπτώσει καθ ήν θά λάβετε ακόμη 
άνάγκην τών βοηθειώ»? μου.

Η Ισαβέλλα έλαβε μηχανικώς τό σημειωματά
ριου’ ρίψασα όμως τούς οφθαλμούς έπί τής 
χειρός τού Πέτρου, παρετήρησε δακτυλιδιού, όπεο 
έλαμπεν εις τό»? δάκτυλόν του.

— Τψιστε Θεέ ! άνέκραξεν αύτη, άναγνωρίζου- 
σα τόν μαρκέσιου.

Επειτα έφυγε δρομαίως.
Τέλος, ότε ένόμισεν ότι άφησε το»? άρυ.όδιο»? 

καιρό»? εις τήν δούκισσαν διά νά μή φοβήται πλέον 
τάς άναζητήσεις, ό έπίπλαστος δήμιος έστράφη 
πρός τόν γηραιόν δούκα, άπολελιθωμένον έκ τής 
υπερβολικής ζηλοτυπίας καί μανίας του.

— Κύριε δούξ, τω είπε, θελήσατε νά συγχω
ρήσετε τόν πτωχόν έκεϊνον Πέτρον, οστις άπό 
υποχρέωσιν πρός εμέ, περιπλανάται προ μιας ώ
ρας εις τάς δδούς τής Μαδρίτης.

Καί έφυγεν έπιτηδείως διά τής αύτής. όδοϋ τής 
Ισαβέλλης.

0 δούξ Σαντα-Κρούζ έξελθιο»? έζ τής ληθαρ- 
γίας του διά τών τελευταίων τούτων λόγων, 
συνήγαγε ταχέως τό ξίφος του καί έτρεξε πρός 
τόν έξώστην’ άλλ ή κλίμαξ είχεν άποσπασθή 
καί δέν ύπήρχεν ούδείς εις τήν οδόν.

0 γέρων άπέθανεν έκ τού θυμού τήνΓνύκτα, καί 
μήνάς τινας άργότερον, ό μαρζέσιος Βιλλεμπλάν, 
γενόμεν ς σύζυγος τής Ισαβέλλης, άνεχώρησε 
μετ αύτής εις Γαλλίαν, τής όποιας τά ήθη έλα- 
βον, ώς έκεΐνα τής Ισπανίας, χαρακτήρα ούχί 
μέν τόσον κανονικόν, άλλ ύποκριτικώτερον.

(Εκ τού Γαλλικού) A. Α.

τούτων λόγων,

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.
Η ΠΕΤΡΟ ΤΠΟΑΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ.

■> (ό^α φυλλάδιον 7.)

Ητο ή I 5 δεζεμβρίου το? 1823. Α^ό πολλοϋ 
ήδη νεανιζαί τινες εξημμένα». φαντασία». εΐχον 
ονειροπολήσει έπανάστασιν τής πατρίδας των. 
Μυστική εταιρία είχε συγζροτηθή, έν ή ζοϋφοι
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νεανίαι έσχεδίαζαν, έν τή άνοία αυτών, νέον διά 
την Ρωσσίαν πολιτικόν όργανισαόν. Νάνοι βα- 
λόντες κατά νουν νά ζαταστρέψωσι τδ έργον τού 
γίγαντος. Ο θάνατος τοϋ αΰτοκράτορος Αλεξάν
δρου άφ’ ενός και ή υπέρ τού αδελφού αύτοϋ μεγά
λου δουκδς Νικολάου παραίτησις άπδ τού θρόνου 
τού μεγάλου-δουκδς Κωνσταντίνου έφάνη εις αυ
τούς ή κατάλληλος ευκαιρία. Οί πλεϊστοι των 
συνωμοτών άπετέλουν μέρος τής φρουράς. Δέν 
τοΐς ήτο λοιπόν δύσκολου νά έξαπατήσωσι τάγμα
τά τινα, τά όποια χωρίς νά τους έννοήσωσι, συγ- 
κατετέθησαν νά παραταχθώσιν εις μάχην έπί τής 
πλατείας τής Γερουσίας, απέναντι αύτοϋ τούτου 
τού άνδριάντος, ό τεταμένος τού οποίου βραχίων 
δέν ήδ ύνατο κατά την ώραν εκείνην νά ένδείξν) είμή 
απειλήν τρομεράν. Πιστοί εις τδ μάθημα, τδ ό
ποιον τοΐς είχον δώσει, έκραύγαζον όίό'αε Κο>- 
υτιτοϋιζ·α (ήγουν ί'ήτω το Σύΐταγμυ) νομίζοντες 
ότι έκοαζον — Ζητώ ό Κωνσταντίνος (1), δ κατ’ 
εύθεϊαν κληρονόμος τού άποβιώσαντος αύτοκρά- 
τορος.

ΟλέΟοιοι ήσαν οί σκοποί των συνωμοτών' έ 
πρόκειτο, ριζηδδν έξαφανίσαντες τήν αυτοκρατο- 
ρικήν οικογένειαν, προσωρινήν νά συγζροτήσωσι κυ- 
βέρνησιν, όπως λάβωσι καιρόν νά σκεφθώσι περί 
των παραιτέρω. Δυστυχής Ρωσία ! άν ή θεία Πρό
νοια έπέτρεπε τήν επιτυχίαν συνομωσίας τοιαύτης! 
Είχον λησμονήσει έν τή τυφλότητι αυτών, ότι ε
κείνος, ού ή χάλκινη είκών υψοϋτο έκεϊ απειλη
τική, είχεν άλλοτε πατάξει άποστάτας κινδυνω- 
δεστέρους’ έπελάθοντο ότι οί ε.Ζ/νζιον, οί πραι- 
τωοιανοί ούτοι τής Αρκτου, είχον συντριβή ύπδ 
τής ισχυρής αυτού χειρδς, ότι εκείνος, καθ ού το- 
σούτον άφρόνως ύψουν φωνήν στασιαστικήν, σιδη
ράν είχεν, ώς ό προπατωρ αύτοϋ, τήν ψυχήν.

Αμα λαβών γνώσιν των διατρεχόντων, ό αύτο
κράτωρ εξέρχεται των ανακτόρων του παρακολου- 
θϋόμενος ύπδ ευαρίθμων άνωτέρων αξιωματικών, 
διευθύνεται ταχέως προς τδ μέρος τής στάσεως, 
ολίγον άλλως άπέχον. Εντός μιας στιγμής, ήσυ
χος καί μέ τδ μέτωπον σοβαρόν παρουσιάζεται 
ενώπιον τών στασιαστών. Οί στρατιώται δειλιά- 
σαντΐς ενεκα τής απροσδόκητου ταύτης εμφανί
σεων, ήτις δέν συμπεριελαμ-βάνετο έν ιώ προ- 
γράμμ.ατι τών συνωμοτών, μένουσιν άφωνοι έπί 
στιγυ.ήν, δέν οπισθοδρομούν όμως. Εις τών άρ- 
χηγ ών τής στάσεως ταύτης, ώς μανιώδης προβαί
νει, μέ πιστολιού εις τήν χεΐρα, πυροβολεί έκ τοϋ 
σύ εγγύς καθ ενός τών πρώτων σωματοφυλάκων 
τού αΰτοκράτορος, καί ό κόμης Μιλοραδόβιτζ πί
πτει καιρίως πληγωθείς πλησίον τοϋ ήγεμόνος

(I) Π λέςις constitution (σύνταγμα), δέν έχει 
αντίστοιχον εις τήν Ρωσικήν γλώσσαν, όθεν δέν την 
είχον εννοήσει οί στρατιώται, οίτινες, κακώς αυτήν 
προφέροντες, τήν έξελ.άμβανον φυσικώς ώς τδ όνο
μα τοϋ Κωνσταντίνου, θηλυκευθέν κατά τδ ρωσι
κόν έθος.

του. 0 αύτοκράτωρ τότε προχωρεί, καί ή σοβαρά 
καί διατορος αυτοΰ φωνή κάμνει τούς στασιαστής 
νά ώχριάσωσιν, ούδεν ήττον δυ.ως έν,υ.ένουσιν εις 
τήν θέσιν των. Τήν στιγμήν ταύτην φθάνει από 
ρυτήρος έλαϋνον τδ πιστόν τού Απραξίνου τάγμα, 
όπερ αρχίζει γενικόν πυροβολισμόν, τδ πυροβολι
κόν έ'πεται κατά πόδας, καί, πριν ό ήλιος δύση, 
ή στάσις είχε καταπνιγή καί οί αρχηγοί αύτής ή- 
σαν σιδηροδέσμιοι.

Ο αύτοκράτωρ Νικόλαος είναι πεπροικισαένος 
μέ ενέργειαν χαρακτήρος καί θετικόν πνεύμα, άξια 
όντως της ύψηλής αύτοϋ δυνάμεως. 11 ψυχή του έ
χει βαφήν αρχαϊκήν, καί, άν επιτρέπεται νά έκ- 
φρασθώμεν ουτω, είναι χάλκινη, ώς ό άνδριάς τοϋ 
προπάτορός του. Δι αύτδν, τά δίκαια τοϋ ήγεμΟ- 
νος δεν είναι παρ αύστηρά σχέσις καθηκόντων 
συνοδεύουσα αύτά'έάν υπερασπίζεται τά πρώτα,δέν 
έλλείπει άπδ τά δεύτερα.

Ειδομεν τον ηγεμόνα τούτον απέναντι τής 
στρατιωτικής στάσεως τής I 4 δεκεμβρίου. Ιδού, 
ές έτη βραδύτερου, άπαντώμεν αυτόν απέναντι έ- 
τέρας στάσεως, ταύτης όμως κινδυνωδεστέρας, κα- 
θδ γεννηθείσης ούχί έπιπολαίως, ήδη άλλ’ έκ τών 
σπλάγχνων τού τυφλουμένου ύπδ τής άμαθείας καί 
τών προλήψεων λαού, τής στάσεως λέγομεν, 
τού ίουλίου τού I 8 3 I.

II έν τώ κέντρω τής πόλεως πλατεία τοϋ Σα
νοί, (αγορά λαχάνων) είναι μία τών πολυπληθε- 
στέρων. ΙΙλήθει ΰποστέγων αγορών, μικρών ξενο
δοχείων, καπηλειών καί έργαστηρίων διαφόρων, 
τά όποια προκαλούν ζίνησιν διηνεκή. Οί μουζί- 
κ< ι (οί χωρικοί) είναι ένταύθα παμπληθείς. Καί δή 
κατά τδ θέρος τού 1831, τοϋ έτους δηλ. τής πο
λωνικής έπαναστάσεως, ή χολέρα έμάστιζε σκλη- 
οώς τήν Πετρούπολιν, καί ό λαός, άποδεκατιζό- 
μενος ύπδ τής συμφ- ράς ταύτης τής άδιοράτου, 
ής τήν αιτίαν ήγνόει (ΐ), αποθαρρυνθείς,καί περιπε- 
σών εις άπόγνωσιν, ήρχισεν, έν τή αγνοία αύτοϋ,νά 
υποπτεύη δηλητηρίασιν . Καί κατά πρώτον μέν 
οί γερμανοί ιατροί, κατόπιν δέ οί πολωνοί ήτιά- 
θησαν. Μετ ού πολύ δ ερεθισμός άπέπτυσε πάντα 
χαλινόν. Συναθρο σθέντες λοιπόν έπί τής περί ής 
ό λόγος πλατείας, δ λαός ώπλίσθη τον πέλεκυν, 
τδ τρομερόν τούτο όπλον, τδ όποιον ό χωρικός 
ρώσσος αείποτε ευρίσκει κρεμάμενον έπί τής ζώ
νης αύτοϋ. Κραυγαί θανάτου έπληξαν τούς αέρας, 
καί ό φόβος διεδόθη καθ άπασαν τήν πόλιν.

0 αύτοκράτωρ μανθάνει τον αναβρασμόν τού
τον, έπιβαίνει οχήματος τίνος καί ώς κεραυνός έ- 
ξικνεϊται έν τώ μέσω τοϋ σταδιώδους όχλου. Κα- 
ταβάς δέ αμέσως τοϋ οχήματος, πηδγ έπί κλίμα
κας έκκλησίας τινδς, καί έκεΐθεν ύπερέχων διά τοϋ 
υψηλού αύτοϋ αναστήματος τού κυματοϋντος λαού'· 
— Αΐ ! κραυγάζει μέ φωνήν τρέμουσαν ύπδ τής

(1) Ο αριθμός τών άποθνησκόντων άνέβη μέ
χρι τών 1500 ατόμων καθ έκάστην έπί πληθυ
σμού 450,000 ψύχων.

συγκινήσεως, δέν εισθε λοιπόν πλέον τά τέκνα 
τής εύσεβούς καί άγιας Ρωσσίας ; . . . Πώς ! έπα- 
νίστασθε κατά τού Θεού ! .. . Επανέλθετε εις εαυ
τούς, αδελφοί ! Ο Θεός είναι ό πατάσσων ημάς' 
προσπέσωμεν καί δεηθώμεν αυτού μετά συντρι
βής ΐν άποστρέψή τήν έπισκήψασαν κατά τής πα- 
τρίδος μας συμφοράν.

Καί τώ λόγω τά έργα συνάπτων, ο αύτοκράτωρ 
έκλινε γόνυ, καί άμα μιμούμενος τδ παράδειγμά 
του, άπας δ λαός προσέπεσεν έπί τού έδάφους.

Επανερχόμεθα.
'Π πλατεία τής Γερουσίας συνέχεται τή τοϋ 

Ναυαρχείου, ής παράρτημα πραγματικώς είναι. 
’Ακολουθήσωμεν τδ ανθηρόν προτείχισμα καί τήν 
πρασινίζουσαν τών φιλυρών ζώνην τήν περικυ- 
κλοϋσαν τάς οικίας τών ναυτικών' καί, αφέντες 
πρδς τά δεξιά ημών τον περικαλλή τού Αγίου Ισαάκ 
ναόν μέ τον γιγάντιον αύτοϋ θόλον, τά κωδωνο
στάσια αύτοϋ τά έπίχρυσα, τά τέσσαρα αύτοϋ ό- 
ρειχάλκινα πατώματα καί τάς πορφύρας ς-ήλας, 
χωρήσωμεν πρδί τήν πλατείαν τών ανακτόρων 
συνεχομένην μετά τής πλατείας ' τού ναυαρχείου. 
Εϊμεθα απέναντι τής Αλεξανδρείου στήλης, μονο- 
λ,ίθου γιγαντιαίου, τδν όποιον ό Γάλλος άρχιτέ- 
κτων Μοντφεράνδος άπέκοψε τών γρανιτωδών λα
τομείων τής Φιλλανδίας, καί τδν όποιον ό αύτο
κράτωρ Νικόλαος καθιέρωσεν εις μνήμην τού α
δελφού αύτοϋ Αλεξάνδρου τού Αου. Βλέπων τις 
την ύπερμεγέθη ταύτην έκ γρανίτου καί ορειχάλ
κου στήλην ύψουμένην απέναντι τής κατοικίας 
τών καισάρων, θά τήν έξελάμβανεν, ώς κολοσσαϊον 
μνημεϊον τής έποχής τών τιτάνων. Απαντα τά 
ρωσσικά μνημεία έχουσιν αναλογίας γιγαντιαίας.

Τδ τεύευταϊον τούτο ένεκαινίσθη τδν αύγου- 
«τον του 183 4 έτους, έπί παρουσία εκατόν χιλιά
δων στρατιωτών, έν οίς είχον προσκληθή όλοι οί 
απόμαχοι τών 1812, 1813 καί 1814.

ϊϊν λαμπρά καί χαρμόσυνος διά τούς Ρώσσους 
ή ήμέρα έκείνη τής έπισήμου ταύτης έγκαινιά- 
σεως, ήμέρα δυ.ως θλιβερωτάτη διά τούς Γάλλους, 
ούς ή τύχη είχεν ωθήσει πρδς τήν άπομεμακρυ- 
σμένην ταύτην γήν, διότι άνεκάλει εις τήν μνή
μην αύτών τάς συμφοράς τής πατρίδας των. Είναι 
ενθύμησις βαρννουσα .αείποτε τδ στήθος αύτών, 
αλλά, τήν ημέραν έκείνην, απέναντι τής προς τι
μήν τοϋ νικ,ητοϋ ταύτης εορτής, κατεπνίγετο.

Καί όμως, άς τδ είπωμεν έλευθέρως, πολύ άπέ- 
χουσιν οι Ρώσσοι εις τδ ν άλαζονεύωνται διά τδν 
θρίαμβον εκείνον, καί ό ήττηθείς μέγας στρατητ 
γδς δ*εν έπαυσε τού νά ήναι δι’ αύτούς τδ αντι
κείμενου ειλικρινούς θαυμασμού. ΙΪ είκών τοϋ Να- 
πολέοντος κοσμεί τάς οικίας των' πανταχοϋ τήν 
άπαντα: τις, καί ε’’ς τούς πολυτελέστερους τών με
γιστάνων οίκους, καί εις τάς πενιχροτέρας κα
λύβας τών χωρικών [ϊσΰα<). Δέν υπάρχει παιδίον 
τών ρωσσικών χωρίων, εις τδ όποιον τδ ονοαα 
του Ναπολέοντος νά μήν ήναι οίκεϊον. Η ένθύυ.η- 

τών Γάλλων τοϋ 181.2 διέμεινεν άνευ π'··

, κρίας εις τήν μνήμην τού έξοχου τούτου λαού.
— Τί σημαίνει εις τδ γαλλικόν ή λέξις Kame- 

raJ ; μάς ήρώτησέ ποτέ μικρέμπορός τις τεΐου, τδν 
όποιον έτυχε νά έχωμεν συνοδοιπόρον κατά τήν 
όδδν τής Μόσχας.

— ©έλεις νά εΐπγ,ς camarade, άναμφιβόλως;
— Μάλιστα, κύριε, camerad, άπεκρίθη προσ

παθούν νά μιμηθή τήν προφοράν.
Εκαστος έννοεϊ πόσον αφελής μάς έφάνη ή έ- 

ράτησίη του.
— Διατί καμνεις αύτήν τήν έρώτησιν ;
—-Διότι, κατά τά 1812, οι κατοικοϋντες εις 

τήν οικίαν τοϋ πατρός μου Γάλλοι στρατιώται μέ 
έλάμβανον εις τά γόνατά των (ήμην τότε μικρόν 
παιδίον) καλούντές με νέον των σύντροφον (ca- 
marade).

— Καί τί ένθύμησιν διετήρησες διά τούς Γάλ
λους εκείνους ς Οι γονείς σου είχον τι νά παραπο
νυθούν άπδ αύτούς.

Ζ1 · κύριε, ήσαν καλοί σύντροφοι (dobri- 
liuudi, καλοί άνθρωποι)' δεν μάς έκαμαν τίποτε 
κακόν" άπ’ έναντίας.

ΙΪ τελευταία αύτη λέςις μάς έφάνη απλοϊκή.
Γά χειμερινά ανάκτορα συνήθης κατοικία τόόν 

ηγεμόνων τής Ρωσσίας, χρονολογούνται άπδ τού 
I 75 4. Οϋδεν είναι καινόν έν Πετρουπόλει. Τδ πε
ρικαλλές τούτο παλάτιον έκτίσθη κατά διαταγήν 
τής αυτοκρατοοισσης Ελισάβετ καί υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τού κόμητος Ραστελλίου, ένδς τών έμ.πει- 
ροτέρων ιταλών αρχιτεκτόνων τού δεκάτου ογ
δόου αιώνος, έπεραιώθη δέ κατά τδ 1 76 2. Τδ 
οικοδόμημα τούτο σχηματίζει υπερμέγεθες παραλ
ληλόγραμμον, έχον 65 πήχεων μήκος έπί 50 πλά
τους. Παρεκτείνεται έπί τοϋ Νέβα ποταμού καί 
αντιμετωπίζει τδ φρούριον, τδ όποιον υψούται έπί 
τής άντικειμένης όχθης, σοβαρόν καί σιωπηλών α
πέναντι τής ζώσης'καί λαμπράς πόλεως (ΐ).

Ο πρώτος όροφος τού χειμερινού παλατιού εί
ναι καθιερωμένος εις τάς'τέλετάς τής αυλής, τας 
έορτάς, τούς χορούς. Φθάνει τις εις αΰτδ διά πλα
τείας μαρμάρινης κλίμακος, προωρισμένης διά 
τούς πρέσβεις καί τούς τιτλοφόρους τής αυτοκρα
τορίας κατά τάς ημέρας μεγάλης υποδοχής. Αλλ’ 
επίσης δια τής κ/.ίμακος ταύτης πάντοτε καί s 
λαός υποδέχεται όπως παρευρεθή τήν ά. ’ίαννουα- 
ρίου εις τήν άφεσπεοίδα τήν οποίαν τώ δίδει ό αύ
τοκράτωρ, διότι ό ^ύτοκράτωρ είναι ό αρχηγός, 
ό πατριάρχης τής μεγάλης ρωσσικής οικογένειας, 
καί πολύ φυσικόν είναι τδ νά δέχεται τά τέκνα 
του εις τδν οίκόν του άπαξ τουλάχιστον τοϋ έτους. 
Τήν εσπέραν λοιπόν τής ά. Ιανναυαρίου, τδ παλ.ά-

(I) Εν τώ περιβόλω αύτοϋ βλέπει τις τήν οικίαν 
Πέτρου τού Μεγάλου καί τούς τάφους τών ^ώσσων 
ηγεμόνων, τούς όποιους πεοιλαμβάνουσι τά υπό
γεια τής έκκλ.ησίας. Εν τώ φρουρίω εύρίσκονται έ- 
πίσης καί τδ Θησαυροφυλακίου καί τδ Νομισμα
τοκοπείου.
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τιον ακτινοβολεί δι ολη; της λάμψεώς του, κο
σμείται δι όλων των θαυμασίουν του, πληροίΛαι 
δι δλων των αρμονιών του, καί μετ ολίγον εύ- 
γενείς μετ αστών, χειρώνακτες μετ εμπόρων, 
στρατιώται μετά χωρικών πλημμυρούν όμοθυμα- 
δδν τά ανάκτορα. Ο λαός άπας προσκαλείται, καί 
ό λαός άπας φιλοτιμείται νά μή φανή δτι ελλεί
πει εις τήν πρόσκλησιν ταύτην. Επέκεινα των ε
ξήκοντα χιλιάδων ατόμων διεισδύουσι κατά την 
εσπέραν ταύτην εις την αύτοκρατορικήν κατοικίαν, 
οπού ο ήγεμών, έν μεγάλη στολή, συνοδευόμενος 
ύφ όλης τής αυλής έν επισήμου στολή καί αυτής, 
διασχίζει τά πολυπληθή κύματα του περιέργου 
τούτου καί προσφιλούς όμίλου. Σταματά έμπρο
σθεν των συστάσεων τάς όποιας σχηματίζουν, καί 
συνδιαλέγεται μέ τούς ταπεινοτέρου; του όχλου, 
οίτινες αποκρίνονται αύτώ εις ενικόν αριθμόν. Εν
νοεί καλώς ό ήγεμών ούτος δτι εις αυτόν συγκεν- 
τροϋται άπασα ή ισχύς τοϋ λαοϋ τούτου, ού είναι 
ό κραταιός κηδεμών.

Αν έξαιρέση τις τετριμμένα, έσχισμένα τινά 
τρίχαπτα, ίσως δέ καί τινας διφθέρας, ουδέποτε, 
εις τον χορόν τής ά. Ιαννουαρίου, ούδεμία έπι- 
συμβαίνει αταξία, καί τοι πλέον τών δέκα ή 
δώδεκα χιλιάδων ατόμων συσσωρεύονται συγχρό
νως, ό δέ αριθμός ούτος άνανεοΰται σχεδόν κατά 
πάσαν τής νυκτός ώραν.

Τό Ερημητηρίου (1) συνέχεται τοΐς άνακτόροις 
τοΐς χειμερινοίς, ή μάλλον αποτελεί μέρος αυτών, 
καί τοι ή εξωτερική αύτοΰ οϊκοδομέϊ είναι μετα- 
γενεστέρα καί δεν παρίστησι παρά κομψήν άντίτα- 
ξιν τών κολοσσαίων του πρώτου αναλογιών. Το 
παλάτιον τούτο οφείλει τό όνομά του εις τον 8ν 
έλαβε παρά τής αύτοκρατορίσσης Αικατερίνης 
προορισμόν, ήτις ώκοδομήσατο άναχωρητήριον ι
διαίτερον, ένθα άποβάλλουσα τό έξουτερικόν τής ή- 
γεμονείας μεγαλεϊον καί τά επακόλουθα τής δυ- 
νάμεως, απλή οικοδέσποινα, ήρχετο, χαρίεσσα 
καί πνευματώδης, καί εις τάς αιθούσης αυτής υ- 
πεδέχετο συναναστροφής τής εκλογής της, τάς ό
ποιας έτίμα μέ τήν ιδιαιτέραν της εύνοιαν' εκεί 
τό πνεύμα ήν ή ήμερησία διάταξις. Κανονισμός 
τοιχοκολλημένος περιέγραφε τούς όρους εις οΰς ύπε- 
βάλλοντο οι τού αύτοκρατορικού εστιατορίου ευ
νοούμενοι ξένοι, καί άλοίμονον εις έκείνους, οί ό
ποιοι καθίσταντο ένοχοι παραβάσεω; ! Πάραυτα 
συνεκροτεΐτο δικαστήριον, ανέκκλητον δικαστήριον, 
καί ό πταίστης κατεδικάζετο ανηλεώς εις άποστή- 
θισιν δέν ήξεύρω πόσων στίχων κακής τίνος μετα- 
φράσεως τού Γη·1ιμάχ<·υ τού Φενελώνος.

Πολλά διηγούνται ανέκδοτα περί τής εντελούς 
ακρίβειας καί τής λεπτής ίκανοποιήσεως, τάς ό
ποια; μετεχειρίζετο ή αύτοκρατόρισσα Αίκατερί- 
να. Ιδού εν ές αύτών, τό όποιον ήκούσαμεν παρά

(1) Περιέχει μουσείον εικονογραφιών δικαίως 
υώνομαστόν καθ άπασαν τήν Εύρώπην. 

τού πρίγκιπος Αλεξάνδου Γαλιτζίου παραδεδομέ- 
μένον, όστις ύπήρξεν ακόλουθος τής Ηγεμονί- 
δος ταύτης. Αιαρκούντος τού πολέμου, δστις ύπέ- 
βαλεν υπό τήν εξουσίαν τής Ρωσσίας τήν Ταυρι- 
κήν Χερσόννησον, γενναίος τις στρατιωτικός, δσ- 
τις τά μέγιστα έπεθύμει τόν σταυρόν τού άγιου 
Βλαδιμίρου, διακριθείς κατά τήν πολιορκίαν τοϋ 
Οε£α*ώγ, δεν έλαβε προς ανταμοιβήν, παρά ξίφος 

τιμής. Βαθέως έλυπήθη διά τήν ψεύσιν ταύτην τής 
έλπίδος του' ούδέν ήττον όμως, διπλασιάσα; τήν 
γενναιότητά του, ό αυτός αξιωματικός δέν έβρά- 
δυνε νά διακριθή αύθις επί άνδραγαθήμασι καί ή
δη έξητήθη υπέρ αύτού τό παράσημον. Αλλ’ είτε 
ένεκα λάθους περί τά έγγραφα, είτε ένεκα οίασδή- 
ποτε άλλης αιτίας, καί πάλιν τώ άπεδόθη ξίφος 
τιμής. Ηγανάκτησε διά τούτο, καί περαιωθέντο; 
τού πολέμου, ήλθεν εις Πετρούπολιν, έξαιτησόμενος 
άκρόασίν τινα παρά τής αύτοκρατορίσσης, ήτις καί 
τόν έδέχθη μετά φιλοφροσύνης, άφού δέ έπήνεσε 
τήν άνδρίαν του, τόν ήρώτησε τίήδύνατο νά πρά
ξη υπέρ αύτού.

— Η Μεγαλειότης Σου, άπεκρίνατο ό αξιωμα
τικός ούτος, δι; ήδη μέ έτίμησε; μέ ενδείξεις τής 
εύνοιας Σου' φοβούμαι δέ μόνον μήπως, διαβιβά- 
ζουσά μοι ξίφος τιμής, έλησμόνησες δτι είχον ήδη 
λάβει καί έτερον παρά τής καλοκαγαθίας Σου. 
Είναι λοιπόν δύσκολου νά μεταχειρίζωμαι δύω ξίφη 
συγχρόνως.

— Αιόλου, κύριε, δέν τό έλησμόνησα. Αλλά 
βλέπω δτι ήμέλησαν νά σού εξηγήσουν τόν σκο
πόν μου’ θά τό κάμω λοιπόν έγώ αυτή' σού έστει
λα, κύριε, δύο ξίφη, διά νά τά θέση; χιαστί έν 
τή δπλοθήκη σου, πράγμα τό όποιον σέ διατάττω 
νά πράξης από σήμερον. Εσεται τούτο διά τούς 
απογόνους σου, ένθύμησις τής καλής σου δια
γωγής.

Είναι ανωφελές νά προσθέσωμεν ότι τή έπζύριον 
ό γενναίος αξιωματικός έλαβε τόν τόσω επιθυμη
τόν σταυρόν τού Αγίου Βλαδιμήρου.

Τό μέγα τούτο καί θαυμαστόν χειμερινόν άνά- 
κτορον, ού τό Ερημητήριον δέν είναι ώς είδομεν, 
παρά κομψόν τι παράρτημα έγένετο παρανάλωμα 
τού πυρός κατά τόν χειμώνα τού 1837, ένμηνί δε- 
κεμβρίω, παγετώδους ψύχους έπικρατούντος. Εξερ- 
ράγη δε τό πύρ περί τήν δεκάτην τής εσπέρας ώραν.

Ε-ίς τάς άντηχησάσας αίφνης καθ δλας τής 
πόλεως τάς οδούς κραυγάς, Τΰ ^ei/ifpirdr· πα.ίά- 
tior καΐεται ! ή φράσις διεδόθη καθ δλα τά μέρη. 
Εν μια στιγμή, δ λαό; έπλήρωσε τήν απέραντου 
πλατείαν, καί αί άντλίαι έφθασαν πανταχόθεν. Αί 
φλόγε; έξήρχοντο συγχρόνως έξ δλων τών παρα
θύρων τή; άνω οροφή;, ών ο1, ύελοι έτριζον συν
τριβόμενοι, καί έσχημάτιζον άπαίσιον στέμμα ε
πί τού μετώπου τή; οικοδομής. Τά ύπερέχοντα 
τού περιζώματος αγάλματα έφαίνοντο ζωογονού
μενα δια τής κινήσεως τών φλογών καί αί μέ" 

1 λαναι αυτών νύμφαι παρίστανον εί; τά έκπεπλη- 

γμένα βλέμματα κύκλον δαιμόνων καταχθονίων 
■όρχουμένων έν τώ μέσω τής πυρκαίάς.

0 αύτοκράτωρ διεύθυνεν αύτοπροσώπως τάς 
προς κατάσβεσιν εργασίας. Απαντες οί τής απέ
ραντου ταύτης διαμονής κάτοικοι (ΐ), καταλη- 
φθέντες υπό τού πυρός, έσώθησαν. Μία έν τούτοις 
τών κυριών τής τιμής, βαρέως ασθενούσα, είχε 
μείνει εις τήν κλίνην αύτής' άλλ’ ή αυτοκρατόρισ
σα είπεν δτι δέν ήθελεν αφήσει τό παλάτιον παρ 
αφού ή ασθενής ήθελε τεθή έν τόπου ασφαλείας.

Καθ ήν στιγμήν στρατιώται τινες προσεπάθουν 
νά διασώσωσι τά πολυτελή έπιπλα τά όποια έ- 
κόσμουν τήν αίθουσαν τών στραταρχών, τό φάτνω
μα τού δώματος τούτου κατέπεσε καί τινες αύ
τών έπληγώθησαν. 0 Αύτοκράτωρ διέταξεν αμέ
σως ν άφή’σωσι καί τό παλάτιον καί παν δ,τι πε
ριείχε νά καή μάλλον παρά νά ριψοκινδυνεύση 
εϊς μόνος άνθρωπος.

Αφεθέν εις τήν διάκρισιν αύτού, τό πϋρ ηύ- 
ξήθη τεραστίως. Η φλόξ έξώρμησε ταυτοχρόνως α
πό δλας τάς όροφάς, καί περιεκάλυψε κατά γράμ
μα διά τών αδηφάγων ρευμάτων της τό εύρύ έ 
κείνο οικοδόμημα. Μέ σκυθρωπόν τό βλέμμα πα- 
ρευρίσκετο ό λαός εις τό τρομερόν τούτο θέαμ.α, 
οτε, έκ τού έτέρου μέρους τού ποταμού, στήλη 
καπνού, φωτισθεΐσα μετά μικρόν υπό λάμψεως 
ζωηράς, ειδοποίησε τό καταπεπληγμένον πλήθος 
δτι νέα πυρκαϊά ειχεν έκοαγή εϊς Βασίλι-όστρόφ.

Εξ’ εθίμου άνατρέχοντος εΐ; Πέτρον τόν Μέγαν, 
οί Ρώσσοι ήγεμόνες όφείλουσι νά παρευρίσκωνται 
πανταχού οπού άναφανή τό πύρ έν τή καθέδρα 
αύτών. Αρχηγοί τή; μεγάλης οικογένειας, όφεί
λουσι νά δίδωσι τό παράδειγμα τής άφοσιώσεως, 
καί πώποτε δέν λείπουσιν άπ’ αύτό. Εν τούτοι; 
έν τή περιπτώσει ταύτη, ό διάδοχος μέγας Δούξ 
ένόμισε καθήκον νά παρακαλέση τόν αύτοκράτορα 
νά τώ έπιτρέψη όπως τόν άναπληρώση πορευόμενος 
άντ αύτού εΐ; τήν άναφανείσαν πυρκαϊάν.

0 αύτοκράτωρ τώ άπεκρίθη.
— θΧι, δέν είναι έδικόν σου έργον νά δρά- 

μης πρό; τό μέρος έκείνο' θά μείνης έδώ. Βλέπεις, 
Αλέξανδρε, άν ή οικία μας καίεται, έχομεν ημείς 
τά μέσα νά κάμωμεν άλλην, αμφίβολον δέ εί
ναι άν οί ΐδιοκτήται έκείνων έκεί δύνανται νά κά- 
μωσι τό αύτό.

Καί άποσπάσας μέγαν αριθμόν τών περικυ- 
κλουσών τά ανάκτορά του αντλιών, τάς έστειλεν 
εις Βασίλι- Οστρόφ' άναβάς δέ καί αύτό; έλκυθρον, 
έπρόφθασε πρό αύτών εΐ; τόν τόπον τή; συμφοράς, 
ένθα διενυκτέρευσε.

Τό χειμερινόν άνάκτορον έκαιεν έκτου δλας η
μέρας καί εντελώς παρηναλώθη ύπό τού πυρός, έ- 
ξαιρέσει τών έξωτερικών αύτού τοίχων. Αλλ δ-

(1) Αναβιβάζουσι μ.έχρι τών τρισχι\ίων τόν α
ριθμόν τών έν τώ χειμερινώ Ανακτόρου οϊκούν- 
των. υπαλλήλων καί θεραπόντων. 

μως δύο έτη βραδύτερου έξήρχετο τής τέφρας, 
αύτοΰ, περικαλλέστερον. πλουσιώτερον, πολυτελέ- 
στερον παρά πρότερον, καί ήδη άνεπίδεκτον πυο- 
πολήσεως !

Ακολουθήσωμ.εν τήν πορείαν ήμών άναβαίνον- 
τε; τήν οδόν τής Αύλής.

’ΐδού έφθάσαμεν έπί τής γεφύρας τοϋ Τρώϊσκ 
(Τριάδος) φερούσης εις τά; νήσους' αντιμετωπίζει αυ
τή τό πεδίοντού Αρεως, τήν θαυμασίαν ταύτην πλα
τείαν τών δπλων ένθα κατά πάσαν πρώτην Μα'ίου 
βλέπει τις παραταττομένας τάς εξήκοντα χιλιά
δας άνδρών τής αύτοκρατορικής φρουράς, τού άν
θους τού Ρωσσικού στρατού, καί μιας τών έκλ*- 
κτοτέρων τού κόσμου. II πλατεία αυτή περικυ- 
κλούται, άφ ενός μέν ύπό τού Θερινού Κήπου, 
μέ τά σύμφυτα αύτού δάση και έπισκιάσματα' 
άφ έτέρου ΰπ άλλου κήπου τού παλατιού τού Μι
χαήλ, δσον οίόν τε λαμπρού καί τεοπνού. Ακο
λούθου; άπαντα τι; μεγαλοπρεπή μέγαρα, τόν αν
δριάντα τοϋ Σουβάρωφ καί τόν Νέβαν.

0 θερινό; κήπο;, περί ού άνουτέοου είπομεν 
έκτείνεται παρά τήν μεγάλην οδόν άπό τής όποια; 
χωρίζεται διά κιγκλίδος σιδηράς, τοιαύτης κατα
σκευή; καί έκτάσεω;, ώστε καθίσταται μοναδικόν 
καί μεγαλοπρεπές θέαμα. Διηγούνται τά χρονι
κά, δτι Αγγλος τι; έταξείδευσεν έπίτηδες εΐ; Πε
τρούπολιν δπω; θαυμάση τάς κιγκλίδας ταύτας, 
καί δτι άμα ιδών αύτά;, άνεχώρησε.

Εί; τήν έσχατιάν τών κιγκλίδων τού-^ουν κατά 
τόν άνάρρουν τού ποταμού, υπάρχει μέτοιόν τι 
καί ταπεινόν μνημεΐον, άπλή μονόροφο; οικία' ή 
οικία αύτη δέν ήτο είμή τό θερινόν παλάτιον Πέ
τρου τού Μεγάλου, έξ ού άπεδόθη τό όνομα εϊς 
τόν κήπον.

Η γέφυρα τού Τρώϊσκ έχει μήκος έπεκεινα τών 
τριακοσίων πεντήκοντα πήχεων, καί στηρίζεται 
έπί τριακοντατριών ζευγμάτων συνεχομένων πρός 
άλληλα διά κάλων καί άλύσεων ισχυρών.

Εν αρχή τοϋ άρθρου· τούτου έπειράθημεν νά δώ- 
σωμεν γενικήν τινα ιδέαν περί τής δψεως τής 
Πετρουπόλεως, περικυκλουμένη; ύπό τού ποταμού 
Νέβα, καθ’ δλον τό ύψος τής Αγγλικής κρηπίδος' 
δέν θά ήτον ανωφελές έάν ίστάμεθα έπί μίαν στιγ
μήν έδώ, δπω; ίδωμεν τό έπί τής άντιθέτου γε
φύρας Πανόραμα, άπό τού μέσου δηλαδή τής γε
φύρας τού Τρώϊσκ.

Ούδέν ούδέποτε ϊδομεν λαμπρότερου θέαμα τής 
έν ουραία έσπέρα τφϋ Ιουνίου εικόνας ταύτης. Φαν- 
τάσθητι άπέραντον Βόσπορον άντανακλώντα έ πί 
τών διαυγών τής έπιφανείας αύτού ύδάτων ούρανόν 
ήδέως φωτιζόμενον διά τού γλυκυτέρου χρώμα
τος, έν ώρα καθ ήν απαντες τής δύσεως οί ού-· 
ρανοί είναι βεβύθιβ^ιένοι εΐ; ζόφον, ί'πάρχει τι 
έν τή άτμοσφαίρα έφηδύνον δλα τά αντικείμενα 
χωρίς νά τά συγχέη. Ακολούθησον διά τοϋ βλέμ
ματος τόν προς δυσμά; ρούν τού ποταμού' έκ 
δεξιών σου, ύπάρχει τό φρούριον προσκαθήμενον, 
ώς εΐπεΐν, έπί τών κυμάτων αύτών, καί δθεν ύ.—
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ψοΰται μικρός οβελίσκο;, ένθα καθ’ εσπέραν συν- 
θλώνται ποικιλοτρόπω; τοϋ δύοντο; ήλιου αί τε
λευταία'. ακτίνες- έξ εύωνύμων, έκεΐ, διαγράφεται 
γραμμή Ανακτόρων περατουμένη υπό τοΰ αύτοκρα- 
τορικοΰ ανακτόρου και των οικοδομών τοΰ Ναυ
αρχείου, ό σημαιοφόρο; ιστό; τοΰ οποίου Απολή
γει εΐ; χρυσήν ναΰν, δώρον τή; πλούσια; τοΰ ’Αμ
βούργου πόλεως. ’Αντίκρυ σου ό ποταμό; διαι
ρείται εΐ; δυο πλατείς βραχίονα;, οίονεί θέλων νά 
περιλάβη τδ χρηματ-.στήριον μέ τού; δωρικού; 
αύτοΰ κίονα; καί τά; δυο αύτοΰ ναυμαχικάς στή- 
λα;, φάρου; κλασσικού; τού; οποίου; θά έξελάμ- 
βανέ τι;, μακρόθεν θεώμενος, ώ; δύο κολοσσαίου; 
φρουρού; αύτοΰ. Προ; τά δεξιά τοΰ χρηματιστη
ρίου συμπυκνοΰται δάσο; ιστών μυρία; φερόντων 
σημαία;, έκτυλισσούσας εΐ; τού; Αέρα; τά χρώ
ματα καί τά έμβλήματα πάντων των εθνών- έξ 
αριστερών κατέρχεται ό ποταμό;, κυπτόμενο; 
εΐ; άπομΐμακρυσμένην άπόστασιν, υπό τής γέφυ
ρα; τοΰ Ισαάκ καί τή; νέα; έκ σιδήρου καί γρα
νίτου γεφύρα;, ήτι; εγείρεται πλησίον τή; ’Αγγλι
κή; κρηπίδο;' ακολουθώ;, εΐ; τον ορίζοντα, καθ’ 
εκάστην στιγμήν ύψοΰνται έλαφοαί καπνοΰ στή- 
λαι, αναγγέλλουσαι την άφιξιν ξένων πυροσκάφων, 
καί βλέπει; τά; λευκά; πτέρυγας τών πλοίων τά 
οποία προσθέουσι πλησίστια, καί άντανακλώσι το 
γλυκυ τοΰ λυκόφωτος χρώμα. Φαντάσθητι ακο
λούθου; μυρίας λέμβου; όλισθαινούσας, δίκην βε
λών, επί τή; λ.είας τοΰ Νέβα επιφάνειας καί κατα- 
λειπουσας οπισω αυτών αργυροΰν μ.ακρόν αύλακα’ 
πρόσθες επί τούτοι;': μεγάλα πλοία, ακίνητα, μέ 
τά; μακρά; αύτών μελαίνα; κεραία; ύψουμένας 
εΐ; τού; Αέρας’ ζωογόνησον μετέπειτα πάντα ταΰτα 
διά τής τύρβης καί τής κινήσεως πόλεως μεγάλης, 
ή; η νύξ δεν έχει σκιάς καί δεν θά λάβης ακόμη 
παρ’ άμυδράν καί ατελή ιδέαν τή; περί ή; λαλοΰ- 
μεν εϊκόνος.

Λ: νήσοι άποτελοΰσι μέρο; τής πόλεους. Πε- 
λαμβάνονται αύται εντός εύρείας περιφερείας, έ- 
νιαι μάλιστα αύτών είσι συμφυείς, ώς ή Βασίλι- 
’Οστρόφ καί ή παλαιά Πετρούπολις όπισθεν τοΰ 
φρουρίου. Αλλ αί κυρίως λεγόμεναι νήσοι, αί κε- 
καλυμμέναι άπό άλση καί άνθη, ένθα πορεύον
ται ίν αναπνέωσι τάς αύρας τοΰ ’Ιουνίου υπό 
τά σκιάσματα συμφύτων κήπων, αί νήσοι αϊτι- 
νες είναι ανθηραί καί χλοώδεις έν μέσω τών ΰ- 
όάτων, αι νήσοι αύται Απέχουσι τή; πόλεως δ- 
λην λεύγαν. Ημείς παρερχόμεθα. αύτάς, ΑφίνΟν- 
τες εις άλλην γραφίύα τήν φροντίδα τοΰ νατά; 
περιγράψη, ή νά είπη περί τή; θέας, τή; ζωή;, 
τή; κινήσεως αύτών.

Ελαφρον όχημα μα; σύρει επί όμαλοΰ εδά
φους και ιδού όιήλθομεν τον μικρόν ποταμόν Καρ- 
ποφκα είμεθα εν τή νήσω τών ΦηρμαχΟΛοι&ν 
ούτιο; όνομ.ασθειση εκ τοΰ βοτανικού κήπου, 8ν 
έν αύτή συνέστησε Πέτρος ό λ'. Κομψζί ^’ΐταλι- 
ζαί οίκίαι, κρυπτόμεναι σχεδόν υπό τά άνθη πα-

ρατείνονται επί τής όδοΰ ταύτη;, ήτις περαιοΰται 
εΐ; γέφυραν συνέχουσαν τάς δύο όχθας τοΰ Μι- 
κροϋ Νίΰα, ποταμού τρις πλατυτέρου τοΰ Ση
κουάνα. ’Εκεϊθεν τή; γεφύρα; ταύτη; βλέπει τις 
τήν τοΰ Λαβάλ εξοχήν, ολην άρωματιζομένην 
υπό πορτοκαλλεών, ώ; νά έκειτο εις τό» κόλπον 
τής Νεαπόλεως, καί παρεκτείνουσαν τον ’Αγγλικόν 
αυτής παράδεισον επί τά; δχθα; τοΰ ποταμού, 
τοΰ οποίου τά διαυγή ύδατα νίπτουσι κατά γράμ
μα τήν χλόην των. ϊψηλότερον ϊδρυται ή έπαυλις 
τοΰ κόμητος Νεσσελρόδ, τοΰ διασήμου διπλωμά
του, δστις έπί τεσσαρακονταετίαν έλάυ.βανε τό 
μάλλον ενεργόν μέρος εΐ; τά πράγματα τή; Ευ
ρώπης.

ϊδού ήμεϊ; εΐ; Καμέννοϊ - Οστρόφ· Π νήσος 
αύτη, ήτι; ανήκει εΐ; τήν οικογένειαν τοΰ Μεγά- 
λου-δουκό; Μιχαήλ, είναι ιδίως κεκαλυμμένη υπό 
εξοχών τερπνοτήτων. Ούδέποτε εϊδέ τις τοσαύ- 
την άνθέων δαψίλειαν, καί μάλιστα άνθέων εξω
τικών. Αί Χλωρίδες όλων τών κλιμάτων φαίνονται 
συρρεύσασαι εις ταΰτα τά μέρη, ώς διά νά συν- 
τρέξωσι εις τον μαγικόν αύτών καλλωπισμόν.

Θά διαβώμεν χωρίς νά σταθώμεν ενώπιον δλων 
τούτων τών τόσω ποικίλης Αρχιτεκτονικής οΐκοδο- 
μ.ημάτων, ένθα τό τουρκικόν κιόσκιον, ό Γοτθικός 
θόλος, το Αέτωμα τό Ελληνικόν, τό ’Ιταλικόν άν- 
δηρον συγχέονται εις τήν σκιάν δενδροστοιχιών καί 
κήπων. Ούδ’ αύτή δέ ή Γελακυίνη, ή νήσος τή; 
αύτοκρατορίσση; θά μά; έμποδίσρ τοΰ νά παρέλ- 
θωμεν. Διαβαίνομεν προ τοΰ κοσμούντο; αύτήν 
πολυτελούς μεγάρου, καί περιελθόντες διά τοΰ θαυ
μαστού αύτή; παραδείσου, δστις έκτείνεται μέχρι 
τοΰ στομίου τοΰ κόλπου, θά εϊσέλθωμεν εις τήν 
νήσον τής Κρεστόφκη;, τήν μεγαλητέραν πασών, 
καί ιδιοκτησίαν τών πριγγίπων Βέλο σέβσκι. Εν
ταύθα είναι τό προσφιλές τοϊς Γερμανοί; τεχνί- 
ται; καί τοϊ; Ρώσοι; έμπόροις συνεντευκτήριον. Οι 
πρώτοι πλημμυροΰν τά ξενοδοχεία, έσθίοντες, κα- 
πνίζοντες, πίνοντε; εις τον ήχον θορυβώδους στρα
τιωτικής μουσικής, οί έτεροι στρώνονται μετ Α- 
φελεία; έπί τής χλόης τών οχθών τοΰ ποταμού, 
ή ύπό τά δένδρα τοΰ εσωτερικού τής νήσου. Η 
οικογένεια έξαπλοΰται έ,πί τής χλόη;’ τό κάνιστρον 
τών προμηθειών ανοίγεται, καί παρασκευάζεται τό 
τέΐ τό υπεραγαπώμενον τούτο παρά τών Ρώσων 
ποτόν. Κατά τινας τού θέρους ημέρας οί έν τώ τόπω 
εγκατεστημένοι Τάταροι έρχονται νά πανηγυρί- 
σωσιν, ύπό τά έξ ελατών δάση τοΰ αρκτικού μέ
ρους, μίαν τών εορτών των, καί τότε βλέπει τι; 
σκηνάς έγειγερμένας έπί τής πεδιάδος, πυρά άνημ- 
μένα έπί τών προχωμάτων τοΰ πορθμού, Ακούει 
Ασμάτων Αγνώστων καί θεάται ενίοτε άλλοκότους 
χορούς.

Εκεΐθεν τών νήσων τούτων, έκ τοΰ ετέρου μέ
ρους τού Νέβα, ποός άρκτον, μικρά χωρία δίδουσι 
τήν ζοιήν εις τάς δχθα; τού ποταμού.

Οί κάτοικοι τών Αγροτικών τούτων διαμονών 
δύνανται ν Απολαύωσι κατά πάντα Ιούλιον μήνα; 

έορτή; τίνος πατροπαραδότου τή; συγκομιδή; τοΰ 
χόρτου, λέγομεν.

Πολλαί εκατοντάδες θεριστών*καί θεριστριών, 
συρρευσάντων άπό τά πλησίον χωρία, διασκορπί
ζονται εις τάς εύρείας πεδιάδας. Η εργασία άρ- 
χεται άπό πρωία; μετά πλείστγ; όσης τή; δρα- 
στηριότητος καί τής προθυμία; έν ήχω Ασμάτων’ 
έπελθούση; τή; εσπέρα;, άνδρε; καί γυναϊκε; συ
ναθροίζονται έπί τω αΰτώ διά τό κοινόν δεϊπνον, 
μεθ’ 8 δυο ή τρεϊ; των πρώτων λαμβάνουσι τήν 
ρα.Ια.Ι ία·'»·, είδος Ρωσσική;κιθάρας, ταταρική;κα
ταγωγής, ενώ νεανις τις καί εύτραφή; νεανίας, 
με τόν βραχύν αύτοΰ χιτώνα ύπερηφάνω; έσφιγ- 
μένον περί τήν όσφύν, ρίπτονται έν τώ μέσω τοΰ 
σχηματισθέντο; ευρέως κύκλου. Αρχίζουν έπειτα 
νά χορεύωσι τόν εθνικόν εκείνον χορόν, εντελή ι
δέαν τοΰ οποίου δεν έλάμβανέτς, άν περιω- 
ρίζετο εΐ; τό νά είπή μόνον δτι είναι πρωτότυπο; 
καί χαρίεις. 0 ρωσσικό; χορό; είναι συγχρόνως 
μικρόν δράμα, παρ ώ τά σχήματα, αί κινήσεις, 
ή μιμική τοΰ σώματος καί τών οφθαλμών, άν ή- 
ναι συγκεχωρημένον νά έκφρασθώμεν ούτως, απο
τελούσε σκηνάς, έν αί; τό πάθος, ή μήνις, ή μετα
μέλεια, ή περιφρόνησις, ή παράκλησις, ή διαλ- 
λαγή εκφράζονται άλληλοδιαδόχως διά τοΰ ή
χου τοΰ οργάνου, ου ή μελωδία, καί τοι μονότο
νος, συμφωνεί θαυμασίω; με τά; διαφόρου; κινή
σει; καί στάσεις τών χορευτών. Οί δύο χορευταί, 
ύπό κοινού αισθήματος έχόμενοι κατ’ άρχάς, χο- 
ρεύουσι μειδιώντε; τρυφερόν -ρο; άλλήλους’ αί
φνης Αστραπή οργή; Αναφαίνεται εΐ; τό βλέμαα 
τή; χορεύτριας, ήτις φεύγει διωκόμενη ύπό τοΰ 
συγχορευτοΰ, δστις ίσταται αϊφνιδίως καί τρέπε
ται νΰν εΐ; φυγήν, ώ; αΐσχυνθεΐ; διά τήν αδυναυ.ίαν 
του. Τότε δή άρχεται ή σκηνή τής μήνιδο;’ ή 
μεταμέλεια διαδέχεται μετ ολίγον αύτήν οί δύο 
χορευταί πλησιάζουσιν, αλλά μειδίαμα κακώς έκλη- 
φθέν καί έξηγηθέν αμφιβόλως, τού; διαχωρίζει 
έκ νέου. Ενταύθα ή χορεύτρια σαρκασμού; έκφρά- 
ζουσα, θεωρεί τόν συγχορευτήν της, καί τόν απελ
πίζει διά σημείου περιφρονήσεως έσχάτης. Εκείνος 
τότε τήν παρακολουθεί κατά πόόας καί μέ 
τήν εκφρασιν τής παρακλήσεως καί τής μετα
μέλειας- έγγύς έστίν ή τελεία συνδιαλλαγή. 
Η κιθάρα έπισπεύδει τά άσματά τη:, τά βήματα 
πών χορευτών καθίστανται ραγδαιότερα, ό νεανία; 
μα; κάμνει μάλιστα άσκήσει; καί θαύαατα χο
ρογραφικά. Επί τέλους ή συμφιλίωσι; λαμβάνει 
χώραν, καί τό ζεύγος, άποστάζων ίδρώτος, άπο- 
κεκμ,ηκέι; έκ τοΰ κόπου, επανέρχεται εΐ; τόν κύ
κλον έν τώ μέσω τών χειροκροτήσεων τών θεα
τών, υποχωρούν εις νέους χορευτάς. Δεν πρέπει δέ 
νά ΰποθέσιομεν δτι ούτοι έπαναλαιεβάνουσιν άκοι- 
βώς τά αύτά κινήματα καί σχήματα’ ή νεανις έ- 
φοδιάζεται διά σαλίου, καί, διαχειρίζουσα μετ’ έ- 
π’.δεξιότητος τό ύφασμα τούτο, μεταχειρίζεται αύ- 
τό όπως παροξύνη τόν συγχορευτήν τη; διά κινή
σεων χαριεστάτων.

(Εύτέρ. φύλ. 7 τόμ. ΣΤ’.)

ί’πάρχει τι έν τώ χορώ τοίτω ενεργητικόν καί 
χαΰνον συγχρόνως, δίδον εις αύτόν χαρακτήρα άλ- 
λοκότου πρωτοτυπία;.

Ενώ δέ ή κιθάρα συνοδεύει τά βήματα τών χο
ρευτών, χοροί φωνητικοί συγκροτούνται, ερχόμε
νοι εις βοήθειαν τοΰ οργάνου, καί δέν βραδύνουν 
μάλιστα νά καταπνίξουν τούς ήχους αύτοΰ. Οί χο
ρευταί, παροξυνόμενοι ύπό τή; ορχήστρα; ταύτη; 
τών ανθρωπίνων φωνών, ζωογονούνται, κυριεύον
ται άπό πάθος, καί προκαλοΰσιν έπευφημίσεις φρε- 
νητικάς. Τρίτον ζεύγος διαδέχεται τό δεύτερον, 
καί ούτοι καθεξής μέχρι; ού ή ώρα παρέλθη.

II έορτή αύτη, φωτιζομένη υπό παραδόξου καί 
■γλυκέω; βορείου τοΰ θέρους λυκόφωτος, επαναλαμ
βάνεται *αθ’ εκάστην έσπέραν, μέχρι; ού ή συγ
κομιδή τοΰ χόρτου περαιωθή καί συναθροισθή εις 
τά παραπήγματα τά μεγάλα.

Οί Ρώσσοι Αγαπούν τά; έορτάς. Ούδεμία συγ
κομιδή δέν υπάρχει χωοί; να έχη τήν έσικην της. 
Ούτω, τό χόρτου, οί θερισμοί, τά μήλα, είναι το- 
σαΰται εύκαιρίαι Αγροτικών πανηγύρεων. Τί φυ- 
σικώτερον καί Οελκτικώτερον παρά ή διά τών Α
φελών καί αθώων τούτων διασκεδάσεων Αναγνώρι
σές τή; αγαθότητο; τής Θεία; Προνοία; καί τή; 
γονιμότητα; τής φύσεως!

Τό καλοκαιριού είναι παροδικόν εΐ; Πετρούπο- 
λιν καί παρέρχεται ταχύτερον ή άλλοθι. Αμα 
φθάσαντο; τοΰ αύγούστου, ό ήλιος περικαλύπτεται 
άπό νέφη, αί αύραι ψυχραίνονται, τό λυκαυγές τό 
γλυκύ τών θερινών νυκτών φεύγει έκ τοϋ ουρανού 
όπιο; ύποχωρήση εΐ; τού; ζόφους. Αί νήσοι έρη- 
μοΰνται ολίγον κατ’ ολίγον’ Ακολούθως, κατά πρώ
τον μεν αί μικοαί οίκίαι τών χωρίων, έπειτα δέ 
αί μεγάλαΓ καί, πριν τοΰ Οκτωβρίου μ.ηνός, 
εξαιρέσει εύαοίθμων τινών, άπαντε; οί κάτοικοι τών 
αγρών ζητοΰσι άσυλου κατά τοΰ χειμώνος καί τώυ 
παγετών εις τά; έν τή πόλει στερεά; καί θερμά; 
αύτών οικίας.

Τοιαύτη υπάρχει, έν συνόψει, ή Ακριβή; θέα τή; 
Πετρουπολεω; εις τό διάστημα τοΰ θέρους.

(Κατά τό Γαλλικόν.) II. Γ.

Ο Μ1Χ\Η\. ΑΓΓίΛΟΧ.

Τό ΙϋϋΟ, ό Μιχαήλ ’Αγγελος (περιώνυμο; ζω
γράφο; ’Ιταλός) Απώλεσε τον Ούρβϊνον, τόν πιστόν 
αύτοΰ υπηρέτην τόν όποιον-προσέλαβε μετά τήν 
πολιορκίαν τή; Φλωρεντία;, τώ 1 530 έτος, όταν 
ό ’Αντώνιο; Μίνη^, ό μαθητή; αύτοΰ, μετέβη εί; 
Γαλλίαν. 0 Ούρβϊνο; διέμεινεν παρά τώ κυρίιο του 
είκοσι καί έξ έτη. Ημέραν τινά ό ΰΐιχάρ. Αγγε
λο; τώ λέγει’

—■ Εάν άπέθνησκα αίφνης, τί ήθελε; κάμει ;
—1 Θά Αναγκασθώ νά ύπηρετήσω άλλον αυθίν- 

την, άπεκρίνατο ό Ούρβϊνο;, 21.
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— Π ! πτωχέ μου Ούρβϊνε, θέλω νά σ’ έμπο- 
δίσω του νά ήσαι δυστυχής, έπανέλαβΐν ί Μιχαήλ 
Αγγελος. Καί τώ έδιοκεν ευθύς δύο χιλιάδα; σκού
δων.

Εν τούτο’.; ό Ούρβϊνος άπεβίωσε πρδ τοΰ κυ
ρίου του, καί ό θάνατος αύτοΰ άφήκε τοσαύτην 
θλίψιν εις τδν έζοχον τεχνίτην, ώστε μόνη πα
ρηγοριά τώ είχε μείνει ότι έμελλε καί αΰτδ; έν 
τάχει νά τον έπκνίδφ εις τον παράδεισον.

II παρούσα είκών έργον τού Γάλλου ζωγρά
φου Ροβέρτου Φλερύ, έκτεθεϊσα δέ τδ 1812, πα- 
ρίστησι τον Μιχαήλ Αγγελον, καθήμενον μετά θλί- 
ψεως παρά τήν κλίνην τοΰ ασθενούς υπηρέτου του. 
Τδ μυώδες τούτο σώμα είναι το περικάλυμμα 
ψυχής ισχυρά; καί άνδρώδους. Το ατενές αυτό όμ- 
μα είναι αλγεινόν μέν, αλλά σταθερόν. Ζητεί, 
θεωρεί όχι τόσον τον άποθνήσκοντα, όσον τδ θά
νατον- έξακριβοϊ τά μ.υστήρια τούτου, τείνει 
προς τον Θεόν.

Εφάνη ποτέ πα; όπο-'.ωδήποτε λαώ, άνήρ συν- 
ενών τοσαύτα; άρετά; καλλιτέχνου, ώ; δ Μιχαήλ 
Αγγελο;" όχι μόνον ήτο μέγας άρχιτέκτων, έξοχο; 
ζωγράφος,απαράμιλλος άνόριαντοποιδς, άλλ ήτο καί 
ποιητής,*ή δε ποίησίς του ητο ώσαύτιος ή έκφρασι; 
τής πίστεώς του. Η προσφιλής άνάγνωσί; του ήτο 
τδ ποίημα τοΰΔάντη, καί εΐπον δικαίως, ότι ή ζω- 
γγραφία αυτού τής 4εντΐρας ΓΙαοονσίας ήτο αληθές 
σάμα τοΰ Δάντη. Καί τοσαύτα μεν ήδη περί τού άν- 

δρδς τούτου, έν άλλοι; δέ ίσως έκθέσουμεν λεπτό 
μερή αυτού βιογραφίαν.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΛΟΒΕΡ ΚΙΙ ΛΟΪΙΟΒΙΚΟΣ ΟΙΓ.

■Α
11

ΕΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΟΥ ΤΠΟΤΡΓΟΤ. (1)

Αν ήθελέ τις πάντως νά περιορίση τήν ιστορίαν 
των εθνών, εις τήν ίς-ορίαν των δ οικησάντων αυτά 
ατόμων, τδ καλήτερον ήθελεν είσθαι νά πραγμα- 
τευθή τήν διαχείρισιν των υπουργών, παρά των 
βασιλέων τήν βασιλείαν. Καί τώ ο'ντι οι υπουρ
γοί, ααλλον ή οί ηγεμόνες, είσίν οι άμεσοι αντι
πρόσωποι τών ιδεών καί των αισθημάτων έκά- 
στης εποχής" διότι αυτή συνήθως ή άξια των καί 
ή ώφέλεια ήν δόνανται νά παράξωσιν είναι ό κα
λών αύτους εις τών πραγμάτων τήν διεύθυνσιν

(I) Προς εΰχαρίστησιν τών αναγνωστών τής Εύ- 
τέρπη; καταχωοίζομεν εις τάς στήλας αυτής τήν 
βιογραφίαν τού διάσημου τούτου υπουργού, τδν· ό
ποιον άπαντά τις ενεργόν μέρος λαμβάνοντα έν 
τώ παραρτήματι τής Ευτέρπης, ό Ι’ποκόμης τής 
Βραζελόννης.

λόγος.^ Απαξ δέ τήν θεωρίαν ταύτην παραδεχ- 
θέντες, εύχερέστερον ήθελεν είσθαι νά δώσωμεν 
έκ τού προχείρου, τήν ιστορίαν τού δεκάτου έ
βδομου αίώνος άναδιφώντες, ιδέαν θετικωτέραν καί 
άληθεστέραν τής κοινή παραδεδεγμένης.

Ο ΚΟΛΒΕΡ

Εν έτει 1610 Λουδοβίκος ό ιδ'. άναβαίνει 
τδν θρόνον, τδ έννατον τότε τής ηλικίας του άγων 
έτος. Οι τής άντιβασιλίσσης ευνοούμενοι, ύποχρε- 
ούντες τδν Σουλλυ νά άποσυρθή τών πραγμά
των, δίδουσιν ουτω περισσοτέραν πιθανότητα εις 
τάς διαδεδομένα; φήμας, δτι εΐχον λάβει τδ μέ
ρος των εις τδν θάνατον Ερρίκου τού δ . καί έκ- 
τοτε ή αυλή ευρίσκεται έμπερδευμένη εις δαίδα- 
λον σκευωριών καί ατελεύτητων αβεβαιοτήτων.

Βλέπει τις διαδεχθέντα άλληλα τδ υπουργεΐον 
τού Κονσίνη καί τδ τού Luynes καί, άν τά οΰτω 
παρελθόντα έν δισταγμοί; καί άμφιβολίαις δέκα- 
τέσσζρζ ;έκεΐνα έτη καταλογισθώσιν εις τήν βα
σιλείαν Λουδοβίκου τού ιγ , δεκατέσσαρα όλα διά 
τήν εύδαιμονίαν τής Γαλλίας άπώλοντο έτη. Κατά 
τδ 1624 δ Ρισχελιέ εισέρχεται εις τδ υπουργεΐον 
καί πάραυτα τά πάντα αλλοιούνται, παγιούται 
τδ πάν καί τά πράγματα τής Γαλλίας λαμ- 
βάνουσιν υψηλόν χαρακτήρα καί μόνιμον" εις μέν 
τδ εξωτερικόν άποφζσίζεται ό κατά τού Αυστρια
κού Οίκου πόλεαος, εις δέ τδ εσωτερικόν υποστη
ρίζεται ό κατά τών δυναστών τού λαού. Καί ιδού 
ή ιδέα ήμών λαμπρώς πραγματοποιουμένη, καί 
έναργώς έμφαινομένη! Τδ όνομα μόνον τού Ρι- 
σχελιέ άνακαλεϊ καί σεγκεφαλαιοϊ πάραυτα πά
σας ταύτας τάς αναμνήσεις.

Ο Ρισχελιέ τελευτά τδν ^ίον έν έτει 16 42 μεθ 
υπουργίαν δεκαπενταετή. Λουδοβίκος ό ιγ . τδν ά- 
κολουθ^ϊ μετά μικρόν εις τδν τάφον, καί ήδη 

άρχεται νέα εποχή ένεργείας καί άναπτΰξεως. Η 
άνηληκιότης Λουδοβίκου τού ιδζ υπήρξε υακοο- 
τέρα καί άναμαλωτέρα τής τού Ιίατρός αυτού. 
Εν τούτοι; ή τύχη του είναι διάοορος, καί έναλ- 
λάξ ύφίσταται βελτιώσει; και εναντιότητα;. Καθ’ 
όλην την διάρκειαν τών πέν-ε πρώτων έτ'ίν, φαί
νεται δ-τι αί έν Γερμανία κερδηθεΐσαι υπό τών 
Γαλλικών όπλων νίκαι δύνανται νά έξωμαλύνωσι 
τήν δημοσίαν πίστιν καί να διευκολύνωσι τήν πα- 
γίωσιν τών οικονομικών άλλά τής ειρήνης γενο- 
μένης εις τδ εξωτερικόν έν έτει 16 48, ό πόλε- 
μ.ος έκρήγνυται εις τδ έσωτερικδν, καί ή σφενδό
νη συνταράττει καί Αυλήν, καί Βουλάς καί Λαόν. 
Πέντε έτη παρέρχονται καί άπασα αύτή ή σύγχυ- 
σις καί άπας ούτος ό κυκεών κατευνάζεται, καί 
νέα έποχή τυραννίας καί διαρπαγής άρχεται μέχρι 
τών γάμων Λουδοβίκου τού ιδ . (1661) διαρκέ- 
σασα.

Ποιον ήδη τδ όνομα τδ συγκεφαλαιοΰν τά διά
φορα αυτά καί δυσχερή έργα, καθ ά ή πονηριά, 
ή έπιμονή καί ή πλεονεξία κατεϊχον τδν πρώτον 
βαθμόν ■ είναι τδ όνομα ήγεμόνος τινός, Βασιλέω; 
τινός; — είναι τδ όνομα τοΰ Μαζαρίνου, πεοιδόξου 
καταστάντος, όστις ώς ό Ρισχελιέ ό Κύριος αυτού 
διώκισε τήν Γαλλίαν έπί δεκαοκταετίαν;

Ο Κόλβερ δύναται ν αντιπροσώπευση μόνος αύ
τδς τήν λαμπρότητα καί τήν ευδαιμονίαν τής α
μέσως άκολουθησάσης τδν θάνατον τού Μαζαρίνου 
καί τήν δυσμένειαν του Φουκέ εποχήν. Η συνθήκη 
τής Βεστφαλίας είχεν εΐρηνεύσει τήν Ευρώπην, 
καί ό γάμος τού Βασιλέως μετά μιας ’Ινφάντης 
τής Ισπανία; είχεν έπισφραγίσει τήν κυριαρχίαν 
τήν οποίαν ή Γαλλία είχε προσκτηθή έκ τού τρια- 
κονταετού; πολέμου" ούτως, αφού μετεχειρίσθη 
έν Γερμανία τήν ίσχυν τών όπλων προ; κατα
στροφήν τής δυνάμεως τού γένους Καρόλου τοΰ 
Ε, ή διπλωματία είχε κατορθώσφ νά προσκαλέση 
διά τίνος συμμαχίας εϊ; τον θρόνον Λουδοβίκου 
τού ιδζ δ,τι έν Ισπανία έκ τού έπιφόβου τούτου 
γένους, καί τοι έκκληρισθέντο;, έμενεν έτι. Εν 
τούτοι; ό νέο; βασιλεύς έκ γενετής είχεν έμφυ
τον τό μεγαλείον τής ψυχής καί τήν στρατιωτι
κήν δόξαν, αισθήματα τά όποια δυσκόλως ανέ
χονται τή; ειρήνην, καί πάντα λίθον έκίνει 
προς έπίτευξιν πολέμου τινός, καί παρεσκεύαζε 
τάς προφάσεις καί τους ευσχήμους τόπους, ύπδ 
τούς οποίους ήθελε νά συγκαλύψη τήν φιλοδοξίαν 
του, καί τήν προ^ τάς κατακτήσεις άκατάσχε- 
τον αυτού επιθυμίαν" αλλά ή θεία πρόνοια έξα- 
πέστειλε πλησίον αύτοΰ άνθρωπόν τινα άτζω' ~f/.- 

καί περιστέλλω, έπί τινα άκόμη έτη, τήν 
ορμήν ταύτην, ,καί όπως στρέφει προς τήν ειρη
νικήν καί εσωτερικήν ευδαιμονίαν τού έθνους όλην 
ταύτην τήν προς τά μεγάλα δίψαν αύτού. Θ άν
θρωπο; δέ ούτος είναι ό Κολβέρ. Από το3 1661, 
μέχρι τοΰ 1671 έκ,υρίευσε τοΰ πνεύματος τοΰ Βα
σίλειος καί έπεδαψίλευσε καθ άπαντα τδν τόπον 
τά; άγαθοεργία; αύτοΰ" άλ.λ άπδ τής έποχής ταύ-
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κάτεκυριεύθη. Σατανικήν τώ όντι έπιδεξιότητα 
άνέπτυξεν εί; όλα; εκείνα; τά; ραδιουργίας, απο
τέλεσμα τών οποίων ήτο ή πτώσι; καί ή κατα
δίκη τοΰ Φουκέ. Καί επέτυχε μέν τήν τόσω έπι- 
θυμητήν εκείνην τή; πρωθυπουργείας θέσιν, δέν 
ήδυνήθη όμ.ως νά τήν φέρη παρ’ έπί συνθήκη ν’ά- 
φήση εί; Λουδοβίκον τόν ιδ\ όλα; τά; εξωτερι
κά; υποθέσεις καί πάσαν τήν λάμψιν. Ούδε πε- 
ριωρίσθη ό βασιλεύ; ούτο; εί; μόνην τήν κατάρ- 
γησιν τή; θέσεως τοΰ πρωθυπουργού, κατήργη- 
σεν άκόμη καί τήν θέσιν τού γενικού έπιμελητοΰ 
τών οικονομικών, τήν οποίαν ό Φουκέ είχε, και 
ήτι; συνίστατο εις τδ νά έχη εξουσίαν άμεσον έπι 
τοΰ δημοσίου θησαυρού. Εκ-οτε, άνευ τή; υπογρα
φή; τοΰ βασιλέω; τά δημόσια κιβώτια δεν ή- 
νοίγοντο. ώστε ό Κολβερ δεν έλαβε παρά τήν έ- 
ποπτείαν τών δημοσίων πραγμάτων απλώς, ύπό 
τδν τίτλον τοΰ γενικού- έφορου ( coulidlebr- 
general)" εις ταΰτα δε προσέθηκε τήν έπιτήρησιν 
τοΰ ναυτικού καί τήν λειτουργίαν τών πλοίων τού 
βασιλ.έω;.

Η παρεισφρύσκσα εις τά οικονομικά τού Κρά
τους ανωμαλία ένεκα τών επιχειρήσεων τοΰ Ι’ι- 
σχελιέ, τών αφειδών τού Μαζαρίνου δαπανών, καί 
ένεκα τών σπαταλών τού Φουκε, έμελλε να ήναι 
τδ πρώτον άντικείμενον τών φροντίδων τοΰ Κόλ- 
βερ. Ό γενικό; έφοροη εύρε μέσον προ; αΰξησιν 
τών δημοσίων πόρων" αντί ν αύξηση τού; φόρου;, 
τού; έξέτεινεν" έξήλεγξε καί κατήργησεν άπειρον 
πλήθος τίτλων εύγένείας καί προνομίων άναξίω; 
άποκτηθέντων, τά όποια έπεβάρυνον τδν προϋπ - 
λ.ογισμ.δν τοΰ Κράτους, καί ένώ ούτως άφ ένδ; 
έπάτασσε τήν κλάσιν τών πλουσίων, έμείου άφ 
ετέρου τδ τέλος τοΰ άλατος τδ βαρόνον τδν πέ- 

ι νητα λαόν. Αί άγαθοεργίαι τής διαχειρίσεώς του 
δεν γίνονται τόσον καταληπταί άλλως ή διά τής 
ακριβούς γλώσση; τών μαθηματικών. Απ άρχήςτή; 
διαχειρίσεώς αύτοΰ μέχρι τέλους, μολονότι ήλάτ- 
τωσε τού; δασμούς έκ 33 έκατομμυρίων εις 35" 
ύύωσε τάς προσόδους τούναντίον έξ 89 έκατομ
μυρίων εις 1 I 5 καί αφού ηλάττωσε εις 3 2 εκα
τομμύρια τδ χρέος τδ όποιον ήτο 32, άνεβίβα- 
σεν εί; 83 εκατομμύρια τήν άποθεματικήν πρό
σοδον, ήτις δέν ήτο πόδ αύτοΰ ή 32 εκατομ
μύρια.

Καί οχ ι μόνον διά τής ρυθμίσεως τών οικονο
μικών, αλλά καί διά τή; πλουτιστώ; καί εύχερείας 
τής παραγωγής, ό Κολβερ ήθέλησε νά καταθέση 
τά Οέμεθλα τής ευδαιμονία; τοΰ Γαλλικού έθνους. 
Τά χειροτεχνήματα προσείλκυσαν πρδ πάντων τά; 

ι εμψυχώσεις αύτοΰ, καί δύναταί τι; νά εΐπη οτι αύ- 
τος είναι ό θεμελιωτή; τη; γαλλική; βιομηχα
νίας. Τά εργοστάσιά τών έριούχων τοΰ Elbeuf 
τοΰ Λουβιέρς, τή; Abbeville, τού Σεδάν, εί; αυ
τόν όφείλουσι -ά πλούτη καί τδ όνομά των" καί 
αύτή δέ ή Λυών, άν σήμερον είναι ή χαθέδρα τής. 
βιομηχανία; τή; Γαλλίας, εί; αύτδν καί μόνον ο
φείλει τούτο." Εκτός δέ τής μεγάλη; εκείνη; έ-

της Λουδοβίκο; ό ιδ', επιτυχών τέλος τής ευ
καιρία; τού ν’ άρχίση πάλιν τον πόλεμον, καί θέ- 
λων νά άνοιξη στάύιον εΐ; το επικρατούν αύτοΰ 
πάθος, έδωκεν άπαταν αύτοΰ τήν εμπιστοσύνην 
εις τον Αουβουά, τού οποίου το όνομα αντιπροσω
πεύει οΰτω τήν τελευταία·.·, καί άναμφιβόλως τήν 
δυστυχεστέραν εποχήν τού ΙΖ αίώνος. Καί διέυ.ενε 
μέν ό Κολβερ δπουργδς μέχρι τοΰ θανάτου του, 
έπισυυ,βάντος έν έτει 1683,άλλ άπδ των εκστρα
τειών τού 1 672, ή πολιτική του καί ή βαρύ- 
τη; του έπαυσαν ύπερισχύουσαι.

Ο ’Ιωάννη;-Βαπτιστή; Κολβέρ έγεννήθη εΐ; δή
μους (Keims) εν έτει 1619. Υπουργού γινομένου, 
ό Μενάγιο; κατέστρωσεν υπέρ αυτού γενεαλογίαν 
έν ή άνεδείκνυεν αυτόν απόγονον των βασιλέων 
τή; Σκωτία;’ άλλ όμω; ό πατήρ αύτοΰ, αφού υ- 
πήρξεν έπί τινα χρόνον, ώ; πάντες πιστεύουσιν, 
έμπορο; έριούχων, κατέστη όψώνης απλού; τού βα- 
σιλέως. ’Εκ τού γένους τής μητρό; του, ήτι; ήτο 
Ουγάτηρ τού Ερρίκου Κουσόρτου, ό Κολβερ είχε 
τδ δικαίωμα τοΰ συνεδριάζειν έν τή Βουλή. Ιΐρ- 
ξατο νά εργάζεται ώ; υπάλληλο; έν τώ καταστή- 
ματι των Ιταλών τραπεζιτών του; οποίου; ο Μα- 
ζαρΐνη; είχε προσκαλέσει παρ’ αύτώ. Η αγωγή αυ
τού δέν ήτο έκ των πλείστην επιμέλειαν τυχου- 
σών καί φροντίδ r. II παιδεία του ήτο μικρά, αλ
λά τούτο δέν τον έαπόδισε νά προστατεύση έπα- 
ξίω; τήν παιδείαν, καί νά ήναι μάλιστα μέλο; τή; 
Γαλλική; Ακαδημία;, ήτι; τον έπεφόρτισεν ε
νίοτε ν άπαγγείλη τήν είθισμένην ομιλίαν, υπο
χρεωτικήν άπδ τοΰ 161-9 καταστάσαν εί; όλα τά 
έγκαθιδρυόμενα μέλη αύτή;. Εννέα καί εικοσαε
τή; εΐσήχθη εΐ; τδ γραφεϊον τοΰ Μαζαρίνου, καί 
εί; τοιοΰτον βαθμόν έκέρδησε τήν εμπιστοσύνην 
του, ώστε δτε δ υπουργό; ούτος, δπω; άφοπλίση 
τού; σφεηΐοκίσεάο, έςήλθΐ τών Γαλλικών όοίων 
άποσυρθεί; εί; Βρύλ, παρά τώ άρχιεπισκόπω τή; 
Κολωνίας, άφήκε τον Κολβερ εί; Παρισιού; έπί 
τή; οικία; του, καί τον έκαμεν ανταποκριτήν του 
έφ όλων τών διαταγών τά; όποια; δέν έπαύετο 
στέλλων άπδ τοΰ μέρους τή; εξορία; του. Επίση; 
τή; εξουσίας τοΰ Μαζαρίνου έντελώ; άποκατα- 
στάση;, ή τύχη τοΰ Κόλβεο δέν έβράδυνε νά ύ- 
ψωθή. ’Εν έτει 16όί διωρίσθη γραμματεύ; τών 
διαταγμάτων τή; βασιλίσση;, καί προθύμω; έδράτ- 
τετο πάση; ευκαιρία; προ; δοκιμήν τών πολιτι
κών αύτοΰ πλεονεκτημάτων.

Ο Μαζαρίνη; ήγγιζε προ; τδν τάφον- ό Φουκέ, 
συνάδελφος αύτοΰ άπότινων ήδη έτών, άπροκαλύ- 
πτω; έγλίχετο τήν διαδοχήν του" άλλ’ εύρε δύο 
προσκόμματα κατά τών οποίων συνετρίβη" τήν ά- 
λαζονίαν Λουδοβίκου τοΰ ιδ’, δστις δέν ήθελε πλέον 
νά εχη πρωθυπουργόν, καί τήν φιλοδοξ-αν τού 
Κολβερ, δστις παρέσχε τώ βασιλεϊ τά μέσα τοΰ 
ν Απαλλαγή τοΰ επίφοβου τούτου καί δι άμφο- 
τέρου; άντιπάλου. CO Κολβερ ήτο φιλόδοξος" καί. 
ούδέν άλλο πάθος όσον δήποτε σφοδρόν δ;έν τδν. 
άπέτρεψεν άπδ τή; φιλοδοξία;, ·ΰφ’ή; επί τέλους

στ/ας τή; ύφάνσεω; τών μεταξών, έξεραίτω; προ- 
τιμωαένων εί; τά ιταλικά σύνορα καί καθ δλον 
τδν μεσημβρινόν τοΰ κράτους, συνέστησε πλησιέ- 
στατα τών Παρισίων, εί; Σαιν-Μωρ, έογοσπάσιον 
μείζονο; πολυτελείας, έν <·> κατεσκευάζοντο υφά
σματα χρυσοΰφαντα καί άργυροΰφαντα. Επίσης’ 
συνέστησεν εΐ; τδ προάστειον τοΰ Αγίου Αντω
νίου κατοπτροποιεΐον, άπαλλάξαν τήν Γαλλίαν τοΰ 
δασμού τδν όποιον έτέλει εί; τήν Βενετίαν μέχρ ις 
εκείνου" 'συνέστησεν εΐ; Γοβελίνου; τήν βιομ.ηχα- 
νίαν εκείνην, τήν έφάμιλ.λον πρδ; τά; καλλιτέρα; τή; 
Εύοώτη;. Λιευκόλυνεν ακολούθως τήν συγκοινω
νίαν μεταξύ όλων τών κέντρων τή; παρ αύτοΰ δη- 
μιουργηθείση; έθνικήη ευδαιμονία;" ήνοιξε δρό
μου; εσωτερικού;, ήρχισε καί είδε περατωθεϊσαν 
τήν διώρυγα τοΰ Λαγκουεδόκου, δι’ ή; δ Γαρού- 
να; ποταμό; ένόνει τήν Μεσόγειον μέ τδν ω
κεανόν.

Εκανόνισεν ακολούθως τήν κατάστασιν τών τε
λωνείων, ούδενδ; όμω; έφείσθη όπω; συνάύη σχέ- 
σιν μέ τά έθνη, κ«ί διευκολύνη τήν εισαγωγήν τών 
σιτηρών, έκ τών άπωτέρων χωρών. Εφερε τδ ναυ
τικόν τή; Γαλλία; εί; θέσιν ίόστε νά μή πτοήται 
πλέον το αγγλικό?. Άπδ τά; φροντίδας αύτοΰ, έν 
μέν τώ 167 2, ήρίθμει ή Γαλλία 60 δίκροτα τής 
γραμμής καί 40 φρεγάτας, έν δέ τώ 1681, είχεν 
198 πολεμικά πλοία καί 16,000 ναύτας. Επρο- 
φύλαξε καί ή σφάλισε τού; γαλ.λικούς λιμένας, έ
κέρδησε τδν όρμον τοΰ Σϊερβούργου έπί τοΰ ω- 
κεανοΰ, καί έξηγόρασε τδν τή; Δουγκέρκη; άπδ 
τά; χε"ΐρα; τών Αγγλων. Συνέστησε τάς έταιρία; 
τών Δύο-ΐνδιών, δπω; κυριεύση τών άπομεμα- 
κρυσμένων θαλασσών, καί έστειλε τδν Δουκέσνιον 
νά καθαρίση έκ τής π ιρατίας τά; περιβρεχούσας 
τά γαλλικά παράλια θαλάσσας.

Ηθέλησε τού; Παρισιού; έπαξίαν μητρόπο'ιν 
τοιούτου βασιλείου. Επί τοΰ έδάφου; τοΰ Περ- 
ρώλτ άπεπερατώθη διά τών φροντίδων αύτοΰ τδ 
Λοΰβρον, έν έτει 166 4, καί ώκοδομ,ήθη τδ Α
στεροσκοπείου τω!667, έκόσμησε τήν πόλιν δι’ 
αψίδων θριαμβευτικών, μεγαλοπρεπών δηυ.οσίων 
καταστημάτων, δ! εύθυγράμμ.ων καί εύρυχώροιν ο
δών, ή λιθόστρωσις καί ό κατά τήν 
τών όποιων συγκατεριθμήθη μετά 
δαπανών, ένώ πρότερον ήτον εις 
λιτών, καί ήσφάλισεν έπί τέλους 
των, 2 4 πρωτοφυλακά; συστήσα; 
πόλιν.

νύκτα φωτισμό; 
τών δημοσίων 
βάρος τών πο- 
τήν ζωήν τού- 

καθ ολην τήν

Τέλος ήθέλησεν ώστε, έν τώ μέσω τή; ύλικν; 
ταύτη; πολυτελεία; τη; άναπτυσσου.ένη; παντα- 
χοΰ, ή σοφία ν άναύώση τά λαμπρότερα φώτα 
τη;" οΰτω; ίδρύσατο, τώ 1663, τήν Ακαδημίαν 
τών επιγραφών καί τών γραμματικών" τώ 1664 
τήν Ακαδημίαν τή; ζωγραφικής, τή; γλυπτικής 
καί τή; αρχιτεκτονική;" τώ 1666, τήν Ακαδη
μίαν τών έπιστημών, διατηρήσασαν αείποτε τήν 
πρωτην θέσιν μεταξύ τών σοφών εταιριών όλου 
το. ΰκόσμου, Ε.δημιούργησε τήν Γαλλικήν Ακαδη

μίαν έν Ρώμη" μετέφερε τήν Βιβλιοθήκην τοΰ βα- 
σιλέως εις δύο οίκοδομ.ά; γειτνιαζούσα; τδ μέγα- 
ρόν του, καί προσεπλούτισεν αύτήν διά πλήθους 
χειρογράφων έ; ά = ί πολυτίμων" ένίσχυσε τάς ιδέα; 
εξήκοντα συγγραφέων, τών δοκχμ.ο?τέρων τής Εύ- 
ρό>πης. τούς οποίους έξελέξατο καί εί; τδ εξωτε
ρικόν έπίση; ως καί εί; τδ εσωτερικόν επιτύχω;. 
Είσήγαγεν έν ένί λόγω τήν τάξιν πανταχοΰ καί 
εί; πάντα, ώ; είχε πράξει προηγουμένως εί; τά 
οικονομικά. Κατέβαλε πάσαν φροντίδα πρδ; τα- 
κτοποίησιν τών έπιστημών, τών γραμμ.άτων καί 
τών τεχνών, καί εΐ; αύτά; δέ τά; μεγάλα; διατά
ξεις, τδν Μέλανα κώδηκα κτλ. καί εί; τδ πλεΐ- 
στον μέρος τών νομοθετικών μνημείων τή; βασι
λείας ι\ουδοβίκου τοΰ ιδ αναφαίνεται τδ πνεύμα έ- 
κεϊνο τής τακτοποιήσεως, όπερ σχηματίζει, άλήθώς 
είπεΐν, τόν διακριτικόν αύτοΰ χαρακ'·ήρα.

Βλέπων τι; τά καταστήματα τά υπό τοΰ Κόλ- 
βερ θεμ-λιωθέντα καί μέχρι σήμερον περισωθέν- 
τα, καί τδ πόσον ολίγα αί έπόμεναι κυβερνήσει; 
προσέθηκαν εί; ταΰτα, δύναται νά κρίνη περί τοΰ 
βαθμού τή; μ,εγαλοφυϊα; τοΰ άνδρδ; τούτου, καί 
ν άναλογισθή τή> παρά τού έθνους του όφειλο- 
μένην αύτώ εύγνωμοσύνην. Αλλ όταν τις σκε- 
φθή. ότι πρδ; τά; μεγάλα; καί γενναία; ταύ- 
τας επιχειρήσεις ούδένα άλλον είχεν, ή τήν έξ αύτων 
ύυνκμένην νά πρόκυψη ωφέλειαν, παρακίνησήν, ώ; 
τή; έξ αυτιών δόξης περιποιούμενης, κατά τά; 
κοινά; ιδέα;, εις Λουδοβίκον τδν ΙΔ', δστι; έλα 
βε μόνον τδν κόπον νά ύπογράψη τά διατάγμα
τα, βεβαίως τδ πρδ; τδν διάσηυ.ον τούτον καί 
μεγαλοφυή, άνδρα σέβας είναι απεριόριστον.

Π. Γ.

-----------——----------

I XP0IWM4·

Οί μήνες ώ; οΐ Βασιλείς δέν Ονήσκουσιν έξ όλο- 
κληρου" ό υ.ήν Νοέμβριο; έξέπνευσε,. ζήτω ό Δε
κέμβριος ! ! ναι, ζητιο ό Δεκέμβριος, ζήτωσαν όλαι 
αί ήμέραι τάς όποιας ό Τψιστος μά; στέλλει ί'νιι 
εύφραινώμεθκ τήν ξωήν ήμών καί πάντα τ άγα- 
θα αύτή;.

Αί Αθήναι αί μέχρι τοΰδε μονότονοι,, άναλαμ- 
βάνουσι ζωήν, ψυχήν, κίνησιν, ή πόλις ώς έκ τών 
θεαμάτων, όμοιάζει πανόραμα εις τδ όποιον ευ
ρίσκει καί πένης καί πλούσιο;, καί πάς τι; ώ; εί; 
δαγερεότυπον τήν εικόνα, του ό. διαβάτη; εί; κάθε 
γωνίαν τών όδών αναγινώσκει /ππ·.3,<. /<ι·.»- τθ<' 
3yr. τ,β- 8 «. ft *ω<.ωυ/α ,
rfc ζώσαι τή*' 1 2 .τ. ι/., τίς δέ προσδιωρισμ.ένα; 
ώρα: τή; ένάρξεως, ό όχλο; σωρηδόν συρρέει οπού 
τά θεάματα" ζήτω λοιπόν καί πάλιν ό δεάέμβριο; ’

Τδ μελόδραμά μας δεικνύει τού; στολισμούς των 
Κυριών, τάς ποικιλοχρόους ταινία; κυματιζούσας 
έπ άλλοκότων σκουφωμάτων, τά ΐα ούχί επ.ί
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τικών περιγραφών- Την εποχήν ταύτην άνυπομό- 
t Λ -κ ι ............_ '[χαγευ-

Ιινόπωρον τής 
φθάση, δέν θά δυντ,θή τις πλέον νά συγ-

μυθιστόρημα τής καρδίας,

ίων, την .ταιπ ilqr (potlJre) διεσπαρμένην α
φθονίας ένθεν και ένθεν, και τέλος την άμετρον 
ευαισθησίαν υ,έχρι δακρύων τοΰ ωραίου φύλου. 
Αν αί μοΰσαι κατέβαινον ενίοτε άπδ τοΰ Ελικώνος 
διά νά έπισκεφθώσι τδ μελόδραμα, ήθελον ίδεϊ άλ- 
λας μεταμορφώσεις τοΰ Οβιδ’ίου.

Τδ χορόδραμα επισύρει την έπίκρισιν τών λε
γομένων ηθικών, αί ypciri/zai κνρίαι στρέφουσι 
τούς οφθαλμούς των ποτέ μέν πρδς τά άνω, ποτέ 
δέ πρδς τά κάτω, διά νά βλέπωσι και νά μη βλε- 
πωσι τοΰτο ! .. . καί διατ'ι όχι; . . ούτω γίνε
ται καί εις τήν Γαλλίαν" τά πάντα προσποίησις ! !

Τδ ύποδρόμιον μάς διδάσκει ότι ή άγυρτεία 
ύψωσε τήν κεφαλήν της έντδς τής πρωτευούσης, 
οί χοροί αυριον θέλουσι μάς παρέςει ύλην ρωμαν- 

νως περιμένουσι θελκτικαί καί δύσμορφοι κυρίαι 
έλπίζουσαι καί έρώσαι. Τδ έράν είναι λέζις 
τική ! ώ πόσων ή καρδία πάλλει εις τδν στοχα
σμόν τοΰ έρωτος καί τής έλπίδος! ό χρόνος παρέρ
χεται ώς αστραπή, καί όταν τδ φθι··--· 
ζωής < ' 
γράψγι τδ μικρόν εκείνο [ 
τοί οποίου τάς σελίδας τόσον εύφυώς, άστάτως 
καί έπιπολαίοις, αί Κυρίαι διατρέχουσι τδν χιμώνα.

Εν Γαλλία ό Λ'απολέων, άφοΰ διά τής καθο
λικής ψηφηφορίας ελαβεν οκτώ περίπου εκατομμύ
ρια ψήφων, έκηρύχθη Αύτοκράτωρ παρά τών δυο 
νομοθετικών σωμάτων' ή στέψις αύτοΰ ώς φαί
νεται θέλει γίνει όμοΰ μέ τήν τελετήν τοΰ γάμου 
του- αγνοείται είσέτι, άν δ Πΐος Θ. θέλει αύτο- 
προσώπως στέψει τδν Ναπολέοντα. 0 επίσημος 
τίτλος τοΰ Αύτοκράτορος τδν όποιον φέρουσιν όλα 
τά δημόσια έγγραφα είναι ό έξης.

ΝαποΛΖωκ ΓΖ. Λΰτοκράτωρ τ&κ ι-
,Ιε'ω Θιοΰ και βουΛήσει Λαοί.

Εν Αγγλία αμέσως άνεγνωρίσθη ή Αυτοκρατορία 
καί ούδεμία άμφιβολία υπάρχει ότι καί αί άλ- 
λαι δυνάμεις θέλουσι τήν παραδεχθή ώς πράξιν 
τετελεσμένην.

— Τδ ’Αγγλικόν ύπουργείον έκλονίζετο καί ό 
Νέστωρ τής διπλωματίας Πάλμερστών έξασκεί τήν 
μεγαλητέραν επιρροήν εις τήν κάτώ βουλήν' 
έψηφίσθη δέ νά αύξήση ό αριθμός τών ναυ
τών καί στρατιωτών τοΰ ναυτικού κατά 7000, 
καί τοΰτο κατά συνέπειαν τών τελευταίων έν Γαλ
λία συμβάντων.

Εν Ελλάδι τδ ζήτημα τής διαδοχής, τδ οποίον 
έπί τοσοΰτον χρόνον έπησχόλει τδν τύπον, δίδον 
τροφήν εις αυτόν, έλύθη τέλος εις τδ έν Λονδίνω συμ
βούλων, συμφώνως μέ τδ σύνταγμα' δέν είναι έρ- 
γον τής Ευτέρπης νά μνημονεύση ποίον κόμμα 
δυσηρεστήθη, ποιον εύχαριστήθη' παραθέτοντες μό
νον τά δύο άρθρα τής συνθήκης, άφίνομεν εις τδν 
νοΰν έχοντα νά κρίνη, άν τό ζήτημα έτελείωσε, 
καί πώς έτελείωσε.

« Αρθρον Α. Οί Πρίγγιπες τοΰ Βαυαρικού Οίκου 
ί>1 καλούμενοι κατά τήν συνθήκην τοΰ 1832 καί 

τδ Ελληνικόν Σύνταγμα νά διαδεχθώσι τδ στέμ · 
μα τής Ελλάδος, είς περίστασιν καθ ήν ό Βασιλεύς 
νΟθων ήθελεν άποβιώσει άνευ κατ’ ευθείαν γραμ
μής γνησίων καί νομίμων άπογόνων, δέν θέλου- 
σιν άναβή έπί τοΰ θρόνου τής Ελλάδος, είμή συμ- 
μορφούμενοι μέ τδ 40 άρθρον τοΰ Ελληνικού Συν
τάγματος έχον ώς άκολούθως.

« Πάς διάδοχος τοΰ Ελληνικού Θρόνου απαιτεί 
» ται νά πρεσβεύη τήν θρησκείαν τής Ανατολικής 
» ’Ορθοδόξου τοΰ Χριστού Εκκλησίας. »

« Αρθρον ΒΖ. Συμφώνως μέ τδ τρίτον ψήφισμα 
τής Ελληνικής τών Ελλήνων Συνελεύσεως ή Α. Μ. 
ή Βασίλισσα Αμαλία μένουσα εις τήν χηρείαν της 
καλείται αυτοδικαίως εις τήν Αντιβασιλείαν έν πε- 
ριπτώσει άνηλικιότητος ή άπουσίας τοΰ κατα το 
40 άρθρον τοΰ συντάγματος διαδόχου τοΰ Θρόνου.

Εν Ισπανία ή νομοθετική συνέλευσις διελύθη καί 
ή πράξις αύτη θεωρείται ώς πρόδρομος τής κα- 
ταργήσεως τών συνταγματικών θεσμών. Είς Τυνι- 
δα δ Αχμέτ Πασάς ασθενεί βαρέως, οί δέ δύο 
στόλοι τής Αγγλίας καί Γαλλίας είχον φθάσει 
εκεί.

Πολύς λόγος έγένετο εις Αθήνας περί τοΰ αύ- 
τοκρατορικοΰ αύτογράφου τοΰ Ναπολέοντος, προς 
τδν υποστράτηγον Καλλέργην. Οτε ό σήμερον Αύ
τοκράτωρ καί άλλοτε έξόριστος διέμενεν έν Αγ
γλία, είχε συνδέσει φιλικάς σχέσεις μετά τοΰ Κ. 
Καλλέργη ευρισκομένου τότε έν Λονδίνω' άναβάς 
τδν αύτοκρατορικδν θρόνον δέν έλησμόνησε τδν φί
λον του, αλλά τώ έγραψε «ύτόγραφον εύνοϊκώτατον 
έν ώ σύν τοίς άλλοις κολακευτικοίς λόγοις παρα
κινεί τδν υποστράτηγον νά τώ στείλη τον υιόν του, 
« Άπόστειλόν μοι τδν υιόν σου μετ εμπιστοσύνης, 
» θέλω έπιτηρεί ό ίδιος τήν ανατροφήν του, όπως 
» μίαν ημέραν δοξάση ώς σύ τήν πατρίδα του κ,αί 
» γίνει άξιος τών μεγάλων προτερημάτων τοΰ 
» πατρός του ».

ϊδού καί συμβάν σπουδαιότατον, τδ οποίον χα
ρακτηρίζει τδν αληθώς Ελληνα. Εν τώ μέσω τής 
άχρηματίας τοΰ κεντρικοΰ ταμείου, τής άναπαυ- 
σεως τών κυβερνόντων, τής σιγής τών νομοθετι
κών σωμάτων, πράξις μεγαλόδωρος, γενναία, ανή
κουστος σχεδόν είς τά χρονικά τών εθνών, συνεκί- 
νησε τήν πόλιν, τήν κατέπληξεν' δ αοίδιμος ευερ- 
γέτηςτής Ελλάδος Στουρνάρης, δ ολίγους μόνον μή
νας διατρίψας είς Αθήνας καί άποβιώσας εσχάτως 
είς Χαλκίδα, άφήκε διά τής διαθήκης του πρδς 
τδ έθνος έκατδν τριάκοντα χιλιάδας δίστηλα πρδς 
έμψύχωσιν τής βιομηχανίας καί τών ώραιων τε
χνών. 0 πρδς τήν πατρίδα ζήλος τοΰ Ευεργέτου 
τούτου τής Ελλάδος δέν πεοιωρίσθη μόνον είς τήν 
μεγαλόδωρον προσφοράν, άφήκε ρητήν εντολήν ότι 
ή θυγάτηρ του, ήτις μόλις είναι δυετής, χρεωστεί 
ν’ άνατραφή έν Ελλάδι καί νά υπανδρευθή' άλλως 
τε ή πρ°ίξ τήν όποιαν τή προσδιορίζει νά μή δοθή 
εις αύτήν.

Αν ό πατριωτισμός τών έζω ομογενών μας έ- 
λειπεν, ημείς οί κάτοικοι τής Ελλάδος, δέκα τδν 

αριθμόν, διδαχθέντές τήν-τέχνην μόνον τοΰ φατριά- 
ζειν, ήθέλαμεν στερείσθαι καί Πανεπιστημείου καί 
Πολυτεχνείου καί Παρθεναγωγείων καί όλων τών 
άλλων καταστημάτων, δι ών ή φιλογένεια τών έξω 
•μογενών μάς έπροίκισεν. Η Βουλή άνευ άναβολής 
χρεωστεί νά έκφράσρ τήν έθνικήν εύγνωμοσύνην 
της πρδς τδν αοίδιμον Στουρνάρην, άναρτώσα τήν 
εικόνα του είς τδν περίβολον τής αιθούσης της.

Ας είπωμεν ολίγα τινά καί περί θεάτρου., τδ 
όποιον έπασχολεί ανεξαιρέτως όλας τάς τάξεις τής 
κοινωνίας. Δεύτερον μελόδραμα έδόθη ή Λι-νίζα 
Μι· !ερ τοΰ μουσοδιδασκάλου Βέρδη' νέα ποόσωπα 

έφάνησαν έπί τής σκηνής, ή Σαντολίνη Con
tralto εχουσα βροντώδη καί τεχνικήν φωνήν, 
ήτις καλύπτει ένίοτε τήν ορχήστραν, δ Κ. Σκάλας 
υψίφωνο; τοΰ οποίου τδ άσμα έχει γλυκύτητα, καί 
ή Κ. Μαρινάγγελη, υπέροχος μελωδός' αύτη έπί 
τής σκηνής είναι ό τύπος τής ώραιότητος, ή φωνή 
της γλυκεία, δμαλοτάτη, τεχνική, θέλγει καί συγκι- 
νεϊ τάς λεπτοτέρας χορδάς τής καρδίας' όποια ά
πλυτης, όποια χάρις, όποια σκηνική τέχνη, καθ’ 
δλον τδ διάστημα τής παραστάσεως, όταν ή 51α- 
ρινάγγελη είς τδ πρόσωπον τής Λου'ί'ζης πίνη τδ 
κόνιον κατά τάς τελευταίας στιγμάς τής ζωής 
της, αποχαιρετά τδν έραστήν της καί τδν πατέ
ρα της, δεικνύει τόσον πάθος, αί φωναί τοΰ άσμα
τός της έξέρχονται άπδ τά βάθη τής καρδίας της 
τόσον άλγειναί, ώστε άποκαθίσταται αξιοθαύμα
στος, ό δε θεατής έπί στιγμήν πιστεύει εις τήν 
πραγματικότητα τοΰ συμβάντος. Θέλεις νά εκ
τίμησης τήν υπέροχον ταύτην μελωδον; άν κατά 
μικρόν χωλαίνη ή ακοή σου, όταν έξέλθγς τοΰ 
μελοδράματος εξέτασε τήν καρδίαν σου καί θέλεις 
μ.άθει παρ αύτής όποιας συγκινήσεις ύπέοεοεν. 
Ιής κατηγορίας ταύτης εξαιρούνται οί μή έχοντες 
Croy; ~έννε

ΕΤΘΤΒΟΤΛΟΣ.
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- ΠΕΡΙ ΓΤΝΑΙΚΟΣ.

Αι θηο>' εΤ(·οτύτνπιι\

Μέρος ΑΖ.

Ο Πλάστης, δστις τά πάντα σαφώς έδημι- 
ούργησεν, έπροίκισεν ιδιαζόντως τούς άνδρας μέ 
ποικίλα φυσικά καί ηθικά προτερήματα, άλλ’ είς 
τάς γυναίκας έ ωρήσατο πλείονα αισθηματικότη
τα, ζωηρότερα πάθη, λεπτότερον νουν καί εύ-π- 
νεστέραν φαντασίαν, ή πείρα δέ άπέδειξεν ότι ά- 
ποκατέστησεν αύτάς ϊσχυράς καί τόσον αναγκαίας 
ε·'ί την πρόοδον τών κοινωνιών, όσον είναι βέβαιον 

ότι ό πολιτισμός άπδ αύτάς έλαβε πάντοτε τ· 
μεγαλείόν του.

Αι γυναίκες έχουσιν έμφυτον τήν θαυμασίαν έ- 
κεινην δύναμιν τοΰ διακρίνειν τήν αρετήν άπδ τήν 
κακίαν, τά προτερήματα άπδ τά έλαττώματα, καί 
την αγχίνοιαν άπδ τήν δύσνοιαν, αύται είναι, ού
τως ειπεϊν, ο δεσμός έκεϊνος ό Γόρδιος, δ συνέχων 
την αρετήν, τά προτερήματα, τήν αγχίνοιαν, αύ
ται είναι το άπόκρυφον έλατήριον, τδ κινούν αύ- 
τά κατά τήν έπίρροιαν ήν άπολαμβάνουν άπδ τδν 
πολιτισμόν τών κοινωνιών.

Η ασθενεστέρα τών γυναικών δύναται νά καθυ- 
ποβαλη υπό τούς πόδας αύτήςτούς ήρωας, τούς ημί
θεους αυτούς, με 8ν μόνον γέλοιον,μέ έν μόνονκατη- 
φες ή σεμνόν βλέμμα, μέ μίαν μόνην θελξικάρδιου 
λεςιν* ή άγαθότης τής καρδίας αύτών είναι ή ά- 
σθενεια των πολλάκις καί ή καλλίστη τών αρε
τών αύτών, ήν άναφέρουσι συνήθω ς οί άνδοες, προς 
κατηγορίαν των. Η δεξιότης, τά θέλγητρα, ή τέ
χνη, ή τελειότης, ή αρετή, τδ κάλλος, ή εύαισθη- 
σια, ή εύστροφία, ή οξύνοια, ή μεγαλοψυχία, ή ά- 
ποφασις, ή σταθερότης, άρεταί θεσπέσιαι, βλέπον
ται συνεχέστερον είς τάς γυναίκας ή είς τούς άν
δρας. Είς τδ γυναικείου φύλου ύπάρχουυ τά πλεϊ- 
στα, τα θαυμασιώτερα παραδείγματα τών ποάξεωυ, 
όσα μεγάλη ψυχή δύναται νά έπιχειρήση. Η γυνή 
δύναται νά έχη μεγίστην έπιρροήν είς τδν άνδρα, 
διότι ή φύσις έδωρήσατο αύτή μαγικά τινα όπλα, 
διά τών οποίων μένει άτελεσφόρητος πάσα ή τών 
άνδρών επίπλαστος άνδρία καί σοφία. Πολύ ύε- 
ρέθιστα αισθητήρια, θερμή καί πάντοτε δραστήρια 
φαντασία, καρδία πλήρης συμπαθητικών καί τρυ
φερών αισθημάτων, συμπληρούσιν άφ ένδς μέν τήν 
μεγίστην άςίαν τών γυναικών, άφ έτέρου όμως εί
ναι αύτά έκείνα, τά οποία παραδίδουσιν αύτάς 
πολλάκις ασφαλέστατα δωρεάν είς τάς πλεκτάνα: 
τών άνδρών.

Αι γυναίκες πολλάκις θυσιάζουν τήν ματαιότη
τα τιον εις τήν δύναμίν των, συγχωρούσα', τούς 
άνδρας νά λέγωσι δι’ αύτάς ό,τι θέλουν, άλλά φυ- 
λαττουν τότε έν έαυταίς τδ δικαίωμα νά τούς κά
μουν όπως καί άν άρέσκωνται, χωρίς νά ταλμήσω- 
σιν ούτοι νά ταίς άντιτείνωσι. Τδ πρώτον πράγυ,α 
όπερ μανθάνουσιν είναι τδ μεταχειοίζεσθαι πρδς 
οφελός των, ούχί μόνον τά προτερήματά των, άλ
λα καί αύτά τά έλαττιόματα' έάν δέκατηγορών- 
ται άπό τινας 4ς ύφαίνουσαι δόλους καί άπάτας, 
τοΰτο προέρχεται από τούς άνδρας, διότι τάς τυ- 
ραννούν, διότι νυμφεύονται αύτάς χωρίς νά τάς 
εριοτήσωσιν έάν τούς θέλωσι, καί πρδς τδν σκοπόν 
τού νά ωφεληθώσιν έκ τής προικδς, καί διότι τυγ
χάνει πολλάκις 6 μεν γέρων νά νυμφεύεται νέαν,. 
ό δε απαθής νεάνιδα εύαίσθητον.

Α: γυναίκες άντιθέτουν είς τήν φυσικήν έδύνην, 
δύναμιν ψυχής καί καρτερίαν, τής όποιας οί άνδρες 
είναι ανίκανοι. Α-ι γυναίκες κ.ύπτουσιν ύπδ τδ βά
ρος τής άλγηδόνος, τδ όποιον ήθελε συντρίψει τούς, 
άνδρας, καί έπειδή είναι προικισμένη μέδογανι··



f&lfy λετΥτοτίρεν καί πλαστικότερον άνακύπτουσι 
[J.I παράδοξον ευκολίαν. Εμπεπιστευμέναι παρά 
τή; θείας προνοίας τήν των γενεών φροντίδα καί 
τήν αεταβίβασιν τής ζωής, προωρισμέναι νά τίκτω- 
σι τον άνθρωπον έν λύπαι; καί όδύναις, αί γυναίκες, 
έπρεπε προ; έκπλήρωσιν των βουλών τή; φύσεω; 
»’άντέχωσιν εις τα οδυνηρότερα παθήματα.!! χά
ρις του λόγου είναι πολύ ΰπερτέρα εις την γυ
ναίκα, ή ευαισθησία των είναι τοσούτον καταγοη- 
τευτική, ώστε εμπνέει σέβας καί εις τούς πονηρό
τερους, ή δε πειθώ αυτών είναι τόσον δελεαστική, 
τόσον γοητευτική, διττέ άφωνους πολλάκις ώς 
ίχθύας, τού; μάλλον σοφιστικούς άνδρας άπεκα- 
τέττησε. Προς περισσοτέραν δέ κατάληψιν τών λό
γων μου τούτων προσθέτω τό έξης παράδειγμα.

Αγγλίς τις έπασχε τό στήθος έκ του συνήθους 
εις τάς ωραίας πάθους τοϋ Καρκίνου, πάθους του 
όποιου αί άλγηδόνε; είναι πολύ υπέρτερα·, παντός 
ετέρου. Ημέραν τινά προσελθών εις αυτήν δ ια
τρό; της και έρωτήσα; περί τοϋ πώς διήλθε τήν 
παρελθοϋσαν νύκτα, έλαβεν άπάντησιν μέ φωνήν τρέ- 
μουσαν μέν άλλ ήδεϊαν καί σταθεράν, ότι ή νύξ 
αύτη τή έφάνη τωόντι σκληρά. « Πόσον είμί ευ
τυχής, έπρόσθεσεν, διότι ό σύζυγός μου είναι απών, 
καθότι άλλως ήθελε πολύ υποφέρει ». Οί τελευ
ταίοι ούτοι λόγοι, οϊτινες δεικνύουν μεγάλην ψυ
χήν, κατετάραξαν τον Ιατρόν διά τήν τόσην πρός 
τόν σύζυγον ευαισθησίαν καί αγάπην. Τό πάθος 
έν τούτοις προόδευε καί άλλο μέσον πρός ΐασίν 
της δεν εύρισκεν ό ιατρός ή τήν τομήν τοϋ κρέα
τος, αλλά κατ άρχάς δεν έτόλμα νά τό εΐπή, διότι 
έπίστευεν ότι ή γυνή αύτη δεν ήδύνατο νά υπο- 
φέρη τούς δεινούς τής τομής πόνους, τέλος όμως 
ήναγκάσθη νά προτείνη αυτήν εις τήν κυρίαν, ήτι; 
εύθύς άπεκρίθη « Ναι, είναι αρκετός καιρός άφ ό- 
του σκέπτομαι περί τούτου καί μέ τήν ιδέαν ταύ- 
την έσχετίσθην, θέλω 7.οιπον ύποβληθή εις τήν 
ανάγκην, με δύω όμως συμφωνίας, ποώτον ότι δ 
σύζυγός μου δεν θέλει είδοποιηθή περί τούτου 
προ τής επανόδου του, καί δεύτερον ότι γενομένη; 
τής τομή; δεν θέλουν μέ δέσει τά; χεϊρα; καί 
τού; οφθαλμούς »' Οι λογοι ούτοι ήνάγκασαν τόν 
ιατρόν νά Οαυμάση τήν τοσχύτην γενναιότητα, 
αγαθότητα καί ευαισθησίαν, δθεν προσδιόρισε τήν 
ημέραν τής εγχειρίσει»;, καθ’ήν ό χειρουργό; πρός 
τήν παρουσίαν τή; νέας έθεόρει τόν ιατρόν μετ’ 
άμφιβολία; και πολλοϋ φόβου, τά όποια κατανοή- 
σασα ή πάσχουσα, τοϊ; είπεν « Εποπτεύω τού; 
διαλογισμού; σας, άλλ ελπίζω νά σά; αποδείξω 
ότι ή γυνή δόναται, όταν πρέπη ν’ απόδειξη έαυ- 
τήν γενναίαν καί καρτερικήν ο, καί ούτως υ
πεβλήθη εις τόν αγώνα, έζήτησε δέ μόνον, ότι 
διαρκούση; τής τομή; νά κρατήται προ τών ο
φθαλμών τη; επιστολή τις παθητική τοϋ συζύγου 
της, ήν κατ εκείνην τήν ημέραν είχε λάβει- ό ια
τρό; άντέτεινε, φοβούμενος δικαίως, μήπως αυξή
σει τον θόρυβον τής ψυχής, ενώ ε’ιχεν ανάγκην

άναπολύτου αταραξίας, αυτή όμως τώ εΐπεν- — 
« άπατάσθε, ιατρέ, ή επιστολή αυτή θέλει προ
ξενήσει τό εναντίον άφ 5,τι φρονείτε αποτέλε
σμα, σάς βεβαιώ ότι ή θέα της θέλει μ’ έμψυχό— 
σει » ούτω δέ καί έγένετο, διότι διαρκούση; τής εγ
χειρίσει·);, αύτη ενατένιζε πάντοτε εις τήν επιστο
λήν, εις τή; όποια; τού; χαρακτήρα; τήν παρου
σίαν τοϋ αγαπητού τη; συζύγου έβλεπεν, ούτε λέ- 
ξιν έπρόφερεν, ούτε στεναγμόν άφήκεν, ούτε ήθέ- 
λησε νά έκφύγη τά; χειρουργικάς εγχειρίσεις καί έ
μεινε μέ τήν καρτερίαν εκείνην, ήτις λαμπρύνει τό 
ώραϊον φϋλον, άποδεικνύουσα αύτό μέγα καί σε
βαστόν. (Ακολουθεί).

ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΛΟΥΣ. Ενώ τοσαύτη κατα
βάλλεται προσπάθεια εί; τήν εύρεσιν τής διευθύν- 
σεως τών άεραστάτων, καί ήδη, ώ; προανεφέραμεν, 
εφαρμόζεται καί εις ταϋτα ό ατμό;, Γάλλο; τις, 
δ ιατρός Παϋέρν, έπενόεσε ασφαλή μέθοδον ύπο- 
θαλασσίου πλοϋ. Η άνακάλυψις αύτη δεν είναι όλι- 
γότερον σπουδαία τή; έφευρέσεως τή; αερόπλοια; 
άλλ’ εκείνη εντός δλίγου τελειοποιείται βεβαίως' 
δ δόκτωρ Πάϋερν δέν εύρε μόνον τόν τρόπον τοϋ νά 
καταβαίνη εί; τόν πυθμένα τής θαλάσσης καί να 
έργάζεται αύτοϋ εύχερώ; μετά σώματος όλου ερ
γατών, νά μένη αυτού όσον άρέσκεται χρόνον, κα
θότι άνανεόνει κατά θέλησιν, διά τών χειμικών ερ
γασιών, το οξυγόνου, τό όποιον άναπνέουσιν, άλλ 
εύρεν επίσης καί τήν μέθοδον’τή; διευθύνσεω; ύπ'ί 
τό ύδωρ, όπως εύκολου είναι εις έκαστον νά διευθύ- 
νη επί τού ύδατο; διά τοϋ ατμού' ύπεσχέθη νά 
άτοπλεύσ.ρ έξ ώρισμένη; τινό; παραλία; τή; 
Γαλλία; καί νά φθάση εί; τά παράλια τή; Αγγλία; 
πλέων υπό τήν θάλασσαν. II έφεύρεσι; αύτη είναι 
βεβαίως σπουδαιοτάτη καί θέλομεν αναγγείλει εί; 
τού; άνκγνόστα; μα; τό αποτέλεσμα αύτή;.
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Γοατσιέλλα (συνέχεια). — Χειρ ΐσπανίδος — Η 

Πετρούπολι;.— Μιχαήλ Αγγελο;. — ιστορία,. Ό 
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Ποικίλα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ό Υποκόμη; τή; Βραζελόννη;. 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ!. ύ Μιχαήλ Αγγελο; — ό 

Κολβέρ.


