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ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΤΟΙ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ XIOV.
( Συνέχεια ίδέ φυλ. 1 6).

0 μοναχός έσιώπησεν. 0 γέρων ήκουσε τήν δι- 
ήγησιν ταύτην, αναίσθητων σχεδόν έκ τής θλίψεως, 
έκυλίσθη χαμαί, σχίζων τά ένδύματά του, και μό
νην προφέρων την λέξιν Βασιλική! Τό όνομα τοϋ
το, πολλάκις έπαναληφθέν, μ έπανέφερεν εντελώς 
είς την μνήμην τήν σκηνήν τής Νάξου.

Εγειναν αί τελευτάϊαι διερωτήσεις τοΰ πλοιάρ
χου περί τοΰ συμβάντος, εΐπόντος, δτι διετάχθη 
ύπδ τοΰ Ναυάρχου νά έρευνήση τάς Κυκλάδας, καί 
ένώ φεύγων έπρόφερε' « Αγωμεν ;... Ας έλπίσω- 
μεν, δτι ή Βασιλική . ... . . Εγώ δέν έκρατήθην 
πλέον, καί διακόψας τδν πλοίαρχον, »

— Μέ τήν άδειαν σας, πλοίαρχε, άλλά δι’ ό
νομα τοΰ Θεού, τί σημαίνει, σας παρακαλώ, τδ ώςε 
όνομα τοϋτο Βασι.Ιιχή νά τδ άκούω προφερόμε- 
νον παντού δπου υπάγω.

— Παντού δπου υπάγεις; έπανέλαβεν ό πλοί
αρχος' πιστεύω, δτι δ δόκιμός μας κοιμάται εΐ- 
σέτ>. Καί που ακόυσες άλλοτε τδ όνομα τοϋτο ;

— Εις Νάξον, πλοίαρχε, είς τδ ξενοδοχείου τοϋ 
Μελιταίοδ.

Τότε διηγήθην τδ συμβάν μου, χωρίς νά παρα
λείψω τίποτε, ούτε τάς ανοησίας μου. Η έξήγη- 
σις αΰτη έπέπεσεν ώς κεραυνός έπί τοϋ γηραιού 
Δημ'ηΐρίου, δστις μέ ήκουεν, εχων τούς οφθαλ
μούς άτενεϊς, τδ στόμα άνεωγμένον. Οταν έπαυσα 
όμιλών, έπεσε χαμαί αναίσθητος' έτρεξαν τότε 
κλαίοντες καί όλολύζοντες οί 'ϋπηρέται τοΰ γέ
ροντας καί μετέφερον τόν κύριόν των Γείς τόν κοι
τώνα του. 0 μοναχός ήκολούθησεν αυτούς καί η
μείς έμείναμεν μόνοι.

— ίΐ! δυστυχές τέκνον, έκραυγασεν ό πλοί-
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αρχος, διατί δεν μέ είπε; περί τούτου ; Βασιλική 
λέγεται ή θυγάτηρ τοϋ Δημητρίου, την Βασιλικήν 
ζητοϋμεν καί ήμεϊς.

Εμεινα έμβρόντητος. Μολαταύτα άντιπαρετήρησα 
οτι κατά την εποχήν τοϋ άπ'ύπΐόύ τη; Φρεγάτας 
έκ Νάξου δέν υπήρχε πκντάπχσι λόγος περί τή; 
ιστορία; ταύτη; εί; τον στόλον, και οτι κατά τήν 
διαμονήν ήμών εΐ; τήν νήσον εκείνην, οΰδείς έγνώ- 
ριζεν έν τφ πλοίω περί τή; αρπαγή; τή; Βασι
λική; . . .

Μετά τήν διήγησίν μου, ήτι; συνεπλήρου άριστα 
τήν τοϋ μοναχού, άπήλθομεν 'ΐή; κ'χτοκί»; τοϋ 
Δημητρίου, κχί τδ έσπερα; έπιστρέψαμεν εΐ; τδ 
πλοΐον.

Γ'.
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Τήν επαύριον ή Φϋρ-'ίε-ΛΙς άπέπλευσε τοϋ 
Τζεσμέ δια νά έρευνήσρ τδ Αΐγαϊον πέλαγος. Προ- 
σωρμίσθημεν κχτχ πρώτον εί; Νάξον. Η καλύοη 
τοϋ Μελιταίου ήτον έγκχταλελειμμένη. 01 Ελληνες 
κα'ι οί Λατίνοι έρωτηθέντε; έβεβχίωσχν, οτι ου
δέ ποτέ ηχούσαν περ: πειρατών, ούτε περί Δημη
τρίου, ούτε περί Βασιλικής, ή νήσος των ούδέν 
καταφύγιου πχρεΐχεν εΐ; ληστάς. Δέν έβεβχίουν 
δμω; τδ αύτδ καί περί τών γειτονικών νήσων κχ- 
τοικημένων ΰπδ χατεργαρέω»·, καί εΐ; ταύτα; 
έπρεπε νά ζητήσωμεν τήν άρπχγεΐσχν κόρην. Εί; 
τδ διάστημα δυο μηνών, προθεσμίαν δοθιϊσχν εΐ; 
τδν περίπλουν μα;, τδ πλοΐον περιέτρεξε τοιου- 
τοτρόπω; άπδ νήσου εί; νήσον, έπισκεφθέν αλλη
λοδιαδόχου; τά; έρημονήσου; καί τά σπήλαιά των, 
τήν Πάτμον, τήν Αμοργόν, τήν Σαντορίνην, τήν 
Πάρον, Μήκονον, Τήνον, Ανδρον, Κέαν’ καί οΰ- 
δεί; οϋδχμοϋ τών προξένων, τών αρχών, τών 
προκρίτων ήδυνήθησχν νά μά; δώσωσιν πληροφο
ρίας. Εκαστο;, άφού έπλεκε τδν έπαινον τής ιδία; 
νήσου, καί τή; εγνωσμένη; ΰπολήψεώ; της, μά; πα- 
ρέπεμπεν εί; τήν γειτονικήν καταφύγιου ούσαν 
τών πειρατών, κλπ.

Μάταιοι λοιπόν άπέβησχν οί κόποι μα; πάντε;’ 
ή πλήζις, αί άποτυχίαι έγέννησαν κατ ολίγον τήν 
αμφιβολίαν καί του; χλευασμού; έπί τή; ιστορία; 
ταύτη; καί περί τδ τέλος τού έκπλου ή Βασιλι
κή έλησμονήθη. Τότε ή Φρεγάτα διευθύνθη προ; 
τήν Αττικήν, ώστε έν ώρα τετχγμένη νά ποοσωρ- 
μίση εί; Σαλαμίνα, ήν ό ναύαρχο; είχε προσδιο
ρίσει ώ; μέρος, όπου έμ,έλλομεν νά εδοωαεν νέα; 
διαταγάς.

Περί Αθηνών τδ πάν ερόέθη. Δέν θέλω λοιπόν 
διηγηθή εκδρομήν μας ολιγοήμερον εις ’Αττικήν. 
Μέ κατέπληξε προ πάντων εϊς τήν γήν ταύτην τή; 
Ελλάδος, ήν έπάτουν κατά πρώτον μετά θρησκευ
τικού ένθουσιασμ.οΰ, μέ κατέπληξε λέγω ή εύγλω- 
το; άντίθεσι; τής ζωή; καί τοϋ θανάτου, τδ μίγ
μα έκεΐνο τών θλιβερών ιδεών, καί τών ποιητι
κών έμπνεύσεων, αΐτινες άιιαταπαύστω; άντιπα- 
ρατίθενται υπό ουρανόν θαυμάσιον καί ενώπιον

μνημείων τέχνη; άθανάτου. Γεννώσι τ αϋτα θλίψιν 
τινά άνευ πικρία;, ήτι; είναι ώ; ή τελευταία ά- 
ναθυμίασί; τή; γή; ταύτη; τής πολυθεΐ ας.

ό πλοίαρχος εύρεν έν Πειραιεΐ τήν διαταγήν 
τοϋ νά πλεύση αμέσως έΐ; Ναβαρίνου;, όπου ήσαν 
ό ναύαρχο; καί τινα πλοία. Μετά τρεις ημέρας έ- 
φθάσαμεν ύπδ τά; νήσου; τή; Άα.τιεΓτζας, προ τοϋ 
στρατοπέδου τοϋ ϊοραί'μη έν Μοθώνρ’ τότε ήτοι- 
μάζοντο τά Γαλλικά στρατεύματα νά σταλδσιν 
έν Ελλάδι, καί τήν είδησιν ταύτην πληροφορηθείς 
ό ίβραήμη;, άνεκάλεσε τού; ιππείς του, οΐΐινές έ- 
λεηλάτουν τήν Πελοπόννησον καί συνεκέντρου τδν 
στρατόν του μεταξύ Πύλου καί Μοθώνης. Αγν ω- 
στον πρδ; ποιον σκοπόν έπραττε τούτο, άλλ όί 
Γάλλοι καίτοι μή έχοντε; κατ αύτοϋ πάθος 'τι 
ιδιαίτερον, όμως πχρετήρουν τά κινήματα του’ 
μεταξύ τών δύο στρατών υπήρχαν φιλικάΐ σχέ
σεις και πολλάκις ό ναύαρχο; έβλεπε τδν πχσχν 
δπω; τδν συμβουλεύη καί τδν άποτρέπη τών σκλη
ρών μέτρων του.

Πρωίαν τινά, δ ναύαρχος διέταξε τήν φρεγά
ταν μα; νά υπάγή καί ζητήσρ παρά τόϋ Πα
σά τρεις -φιλέλληνα;, αϊχμαλωτίσθέντα; τήν ποο- 
τεραίαν. Τδ πλοΐον φέρον έπί τοϋ ιστίου τήν ση
μαίαν τού πρεσβευτοΰ, ήλθε καί ήγκυροβόλησεν ύ
πδ τδ φρούριον τή; Μοθώνης καί πολλοί έξ ή- 
μών συνώδευσαν τδν πλοίαρχον. Είναι δύσκολου 
νά περιγράφω τήν κχτάστασιν τού Αιγυπτιακού 
στρατοπέδου. Πχνταχού σύγχυσις, αταξία. Εΰρόν- 
τε; δέ μεταξύ τών Αιγυπτίων αρχαίου; τινάς. 
συμπατριώτα; μας οΐτινε; ήλθον καί μά; ύπεδέ· 
χθησαν, παρεκαλέσαμεν αύτού; νά μά; οδηγήσω- 
σιν εϊς τήν πόλιν, ένώ ό πλοίαρχο; μετέβη εις 
τοϋ Πασά.

Πεοιήλθομεν απασαν τήν περιοχήν τοϋ στρα
τοπέδου μέχρι τών φραγμάτων, άτινα έκλειαν αύτδ 
αντίκρυ τού Νεοκάστοου. Η σκηνή ένδς μπέη, πο
λυάριθμο; στρατιωτών φυλακή, κανόνια έστραμ- 
μένα πρδ; τδ πεδίον υπεράσπιζον τάς πύλας. Εις 
τδ οριον τούτο, τήν μόνην έξοδον καί είσοδον 
τοϋ στοατοπέδου έπεκράτει τρομερό; θόρυβος, 
φωναί, αλαλαγμοί, συναθροίσεις ανθρώπων, κτηνών 
συνωθουμένων καί συγκρουομένων. Καόάσι^ις έρ- 
ράπιζον δεξιά καί αριστερά, στρατιώται ξιφήρεις 
έπέπιπτον κατά τοϋ πλήθους. Εστημεν άμηχα- 
νοϋντες ενώπιον τοϋ θορύβου τούτου, ένομίζομεν, 

1 oTt παρευρισκόμεθα εί; μίαν τών σφαγών έκεί- 
νων, τών συνήθων τότε έν τή Ανατολή, ή εις επι
δρομήν ίσω; τινά τών Ελλήνων. Άλλ οί δδηγοί 
μά; καθησύχασαν. «Είναι, μά; είπον ή ώρα, καθ 
ήν κλείουσιν αί πύλαΓ ό όχλος, οί πωληταί, οί 
χωρικοί διώκονται έκ τής άγορας, καί σπεύδουν 
νά έπανέλθωσιν οί στρατιώται, καί οί περίπολοι, 
οί εις περίπατον έξελθόντες ».

Νέον συμβάν ήλθε νά περιπλέξη έτι. πλέον τά 
γινόμενα. Αίφνης, τδ έδαφος άντήχησεν άπδ πο- 
δόκτυπον ίππων, οί σκοποί έδωκαν τήν είδησιν, 
ή Φρουρά, έξήλθε καί παρετάχθη ώς έν πολεμώ.

τοσοϋτον χρόνον έζητοϋμεν άνευρέθη, και διηγήθη- 
μεν αύτώ δσα εϊδομεν.

— όποια τοϋ ούρανοϋ ευλογία! έκραύγασε, 
μά τδ ναί! είτε τυχηρδν είναι τδ πράγμα, είτε 
ήμέτερον κατόρθωμα, άδιάφορον ! χαίρω ύπερβο- 
λικώς δτι ή'/'.ώ'γ όεΛιε θά έξέλθη έντίμως τής γε
λοίας ταύτης ύποθέσεως.

Εκ τών συνάδελφων μου μόνος εγώ διετάγην 
νά συνοδεύσω τδν πλοίαρχον εις τδ φρούριον όπου 
διέμενεν ό ΐβραίμη;’ άλλ οτε έφθάσαμεν, ή Α. 
Τ. δέν ήτο ορατή. Εύρίσκετο εις τδν γυναικω- 
νίτην του καί δέν έδέχετο είμή τήν έπαύριον.

Τήν έπιούσαν λίαν πρωί έφθάσαμεν πρδ τοϋ 
φρουρίου, είναι δέ τούτο κτίσμα ένετικδν, έξαι- 

. ρρυμένου ένδς πύργου, ούτινος ή οικοδομή ανήκει 
εις τήν εποχήν τοϋ Γοδοφρέδου Βελλεαρδουΐνου, 
αυθέντου τοϋ Μωρέως τδ 4 205.

Μπέης τις μάς ύπεδέχθη καί μάς είσήξεν εΐ; τδ 
iiCarior. Περιεμέναμεν είκοσι λεπτά, ήκούσαμεν 
άντηχοϋντας κρότους όπλων καί πτερνιστήρων’ φω- 
ναί λαρυγγώδεις καί ΰλακαί κυνών έπλήρωσαν τήν 

κλίμακα.Η θύρα ήνοιξε’ πέντε λαγωνικοί κϋνες είσήλθον 
δομητικοί, ώς έμπροσθοφυλακή συνοδίας μολλά- 
δων, άξιωματικών, καί υπαλλήλων, οΐτινε; παρε- 
τάχθησαν έστραμμένοι πρδ; τδν ούδδν, καί ό πα
σά; έφάνη’ έπροχώρησε, μεταξύ σειρόός κεφαλών 
κεκλιμένων, έμάστισε τού; κύνα; του, οΐτινε; ζα- 
τεκλίθησαν γρύζοντε; έπί τών μα^ιΛαρίων, αρτδ; 
δέ έκάθισεν έπί τή; στιβάδο;.

Κατά τήν έποχήν έκείνην, ό ίβραήμη; ήτο 
. τριάκοντα οκτώ έτών ήλικία;. δασύ; καί κυρτός, 

νευρώδη έχων τά μέλη, πυρρδν τδ γένειον, τδν 
οφθαλμόν φαιδν καί αύστηρώ; ήσυχον, δταν ήσύ- 
χαζεν είχεν ομοιόν τι του λέοντος’ Αμα δέ τδ πί
θο; ένεψύχου αύτδν, ή σύσπασι; τών δφρύων του, 
αί κόραι τών δφθαλμών του, αί έχουσαι κηλίδας 
αιματηρά;, τδ ορμητικόν βάδισμά του, αί ακράτη
τοι παραφ' ραί του, έπρόδιδον διαλογισμού; έκδι- 
κήσεως, μαχών καί καταδυναστεία;.

Ην τότε ό πρώτιστο; μεταξύ τών Οθωμανών, 
καθδ νικητής τών Βααβιτών, δ καταστροφεύ; τών 
Ελλήνων, καί ό ύποτεταγμ.ένος υποτελή; τοϋ κυρίου 
του, ουτινο; άνηλεώ; υπεράσπιζετά δικαιώματα' εί- 
τα δέ, δταν ένόμισεν δτι ή Χριςτανική Εύρώπη έγ- 
κατέλιπε τδν Μαχμούτην, έπανέστη καί αύτδ; κατά 
τοϋ κιίριάρχου του, . .. άλλ εϊς άμφοτέρας τάς 
περιστάσεις ή φωνή τής Ευρώπης τώ διέταξε τήν 

θποχώρησιν.Αφού ώμίλησεν ό πλοίαρχος, ό Πασά; έτήρησεν 
έπί ,τινα χρόνον σιωπήν. Εθώπευσε τδ γένειόν του 
διά τή;4 χειρδς, ένώ ό πού; αύτοϋ έπάτει μηχα
νικώς έπί τοϋ αγαπημένου κυνδς, δστις έδακνε διά 
τών οξέων έδόντων του, τδ / δέρμα τοϋ ύποδή- 
ματός του. Τέλος έπρόφερε λέξεις τινά; άραβιστί 
καί αμέσως οί παρεστώτες έξήλθον τής αιθούση;, 
μετά έδαφιαίαν ύπόκλισιν. 0 Πασά; συνωμίλησε

Οί ερχόμενοι ήσαν λόχο; σ.τα^·ίδω>·, οΐτινες άνταλ- 
λάξαντε; λέξεις τινά; μετά τών φρουρών είσήλ- 
θον. εί; τδ στρατόπεδον. Παρετήρησα τήν σπείραν 
ταύτην, ήτι; έφαίνετο δτι ήρχετο μακρόθεν. Ητο 
άθροισμά τι γελοΐον προσώπων λευκών, μαύρων 
κυτρίνων, τά όποια έκάλυπτρν κυδάρεις, 
κωνοειδείς τινες πίλοι.- Οί Αραβες ΐππευον φέ- 
ροχτε; πορφυρού; μανδύας, οί Τούρκοι μεϊτάνια 
καί μηλωτάς, οί Αιγύπτιοι τάς στολάς των.

Προσεΐχον εις τούς ελιγμού; τών στρατιωτών 
έν ςο έτίθεντο εΐ; γραμμήν, ών τινες ειχον ώς 
στολισμόν κεφαλ,άς ανθρώπων νεοσφαγεΐς κοεμα- 
μένα; άπδ τά; θήκα; τών πιστολίων των, αιχμα
λώτους συρομένου; άπδ τοϋ λαιμού καί μίαν γυ
ναίκα δεδεμένην έπί όνου, τοϋ οποίου τδν χαλι
νόν έκράτουν δύο ιππείς, ό μέν έκ δεξιών, ό δέ I 1 
έξ αριστερών. Η γυνή αύτη δέν έφερε τδ κά- 1 
λυμμα {^ιαπμιχί^ όθωμανίδων. Η μέλαι-
να κόμη της έπιπτε βοστρυχηδόν, έξερχομέ- 
νη κεκρυφάλου πλήρους κονιορτοϋ καί έκλε- 
λυμένου έκ τή; όδού. Επί τών ώμων τη; στρα
τιώτη; τι; έρριψε έπενδύτην βραχύν (casaque), 
κρατούμενον έπί τοϋ λαιμού διά πόρπης, καί κα- 
λύπτοντα έν μέρει τήν αισθητά της καί τά μετα
ξωτά σαΛβά,ριά της, ων τά αργυρά κεντήματα ά- 
πέκρυπτεν ό κονιορτδ; τής δδοΰ.

Κατακεκμηκυΐα, καταπεπτωκυΐα ώ; άνθος βα
ρόνον τδ στέλεχό; του, καί τοϋ σώματός τη; σφα- 
λομένου εί; έκαστον κλόνον, ή δυστυχή; παρίστα 
τδ θέαμα τή; δεινοτέρας θλίψεοις καί ταπεινώ- 
σεως· Κατά τήν όλίγην άναψυχήν, ήν τή άφήκεν ή 
στάσις, περιέβλ,εψε κύκλω μετ’ άνησυχίας, θορυβη- 
θεϊσα άπδ τάς οποίας ήηουε κραυγάς. Τότε δέ 
μόνον είδον έγώ τδ πρόσωπον της καί ένόμισα 
δτι τήν άνεγνώρισα.

Η αιχμάλωτος, ήτι; περιέφερε τά βλέμματά 
της πανταχόθεν, παρατήρησε μετ ού πολύ τούς 
Γάλλου; αξιωματικούς, έστη άκίνητος, έπειτα έ
τεινε βιαίω; τάς χεΐρας προς ημάς κραυγάζουσα 
μεγαλοφώνως Βασιλική !

Τήν άνεγνώρισα τέλος πάντων, ήτο αυτή, ή κο- 
μίσασά μοι εί; Νάξον τδ μέλι, ή θυγάτηρ τοϋ Δη- 
μ.ητρίου. Τήν φωνήν τη; άκούσας, ώρμησα άφρο

να τήν βοηθήσω, άλλ ευτυχώ; οί σύντροφοί 
* /»υυ ιυικ r, . ν_._ ., διότι οί ίπποι '
σ.τα|·{άωΓ ήθελον μέ καταθραύσει. 0 άρχη- 
αΰτών, βαρυνθείς νά περιμένρ τήν άπο- 

τοΰ πλήθους, άπώλεσε τήν υπομονήν μετά 
:ί διατάττων τού; έπιτελεΐς του

_ . ιτδς πρώτος τδ παράδειγ
μα. Εΐ; τήν ορμήν των άνετράπησαν, κατεπατή- 
θησαν πάντε; καί πάντα τά έμποδών καί οί σπα- 
χίδε; έντδς ολίγου ήσαν μακράν ήμών.

νω;
μου μ έμπόδισαν, καί εγκαίρως, 
τών 
γός 
χώρησιν 
τινας στιγμάς, καί — 
νά έλάσωσι, έδωκε αΰ·

διότι οί ίπποι

δ'. Ο 1ΒΡΑΙΜΗΣ.
Σπεύσας νά επιστρέφω εις τδ πλοΐον, άνήγγει- 1 μετά εοαφιαιαν , - ,,/ον πάραυτα εις τδν πλοίαρχον, ότι ή γυνή, ήν | μετά τοϋ δ’ερμηνέως, δστις ειπεν εις τον γ«Λ-
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λον αξιωματικόν: « ‘Η A. Τ. παρακαλέί τδν 
πλοίαρχον νά διηγηθή καί πάλιν, χωρίς νά παρά
λειψη τι, τήν ιστορίαν τής άρπαγείσης κόρης* 
ό ’ΐβραήμη; καί ό διερμηνέύς ένέτεινον τήν προσο
χήν των, ό δέ πλοίαρχος ήρχισεν έκ νέου τήν διή- 
γησίν του.

Οταν ό πλοίαρχος διηγήθη τδ εν Νάξω συμ
βάν μ έδειξεν είς τδν πασάν, όστις μ έθεώρησε 
μετά πλείστης άνησυχία; καί μέ άπέτεινε τουρκι
στί τδν λόγον μετά ζωηρότητος. Ηοώτησα τδν 
διερμηνέα, δστις μ είπεν ότι ό πασάς έπεθύμει 
ν’ ακούση άπ έμοΰ τήν συνέχειαν τοΰ συμβάντος. 
Οταν έτελείωσα, ήκουσα μετ εύχαριστήσεως νά 
έξέλθρ του στήθους τοϋ πασά στεναγμός άνακου- 
φίσεως. ’Εσκέφθη έπί τινας στιγμάς καί εγειρό
μενος, μας παρεκάλεσε νά τδν άζολουθήσωμεν. 
Ανέβημεν λιθίνην κλίμακα, δι ή; έφθάσαμεν είς 
διαδρόμους, είς δώματα έχοντα έπάλξεις, οθεν ή 
δρασις έξετείνετο έπί τοΰ κόλπου καί τών πεδίων. 
0 ’ΐβραήμης εκρουσε μίαν θύραν, άνήρ δε ένοπλος 
ήνοιξεν έσωθεν, δστις, βλέπων δτι καί ημείς έμέλ- 
λομεν νά είσέλθωμεν είς τήν γυναικωνίτιδα, μάς 
έκύτταξε μετ’ έκπλήξεω; βλακό;' ύ Πασάς μας 
ένευσε νά έμβώμεν.

Ημεθα είς τδ ένδότερον μέρος τοΰ πύργου' θυ
ρίδες καί άλλα αρχιτεκτονικά κοσμήματα τοΰ μέ
σα ώνος, έργα τών σταυροφόρων, έφαίνοντο παν- 
ταχόθεν. Μετέβημεν ούτως άπδ δωματίου είς δω
μάτων μέχρι τελευταίου τίνδς θαλάμου είς τδ έν
δότερον τοΰ πύργου, καί κειμένου έπί τής θαλάσ
σης. Θ θάλαμος ούτος ήτο κυκλοφερής, πλήρη; έρ
γων τής αραβικής τέχνης. Δοχεία έξειργασμένα 
καί πλήρη ανθών, τάπητες,, αύλαϊαι χρυσόκροσ- 
σο', όπλα δαμασκινά λαμπρότατα καί διάργυρα 
καί βιβλία κεκοσμημένα δ’ εικονογραφιών καί 
παραδόξων χαρακτήρων, προσκεφάλαια μία, 
/zavro.Zvrz/, λησμονημένη είς τδ δάπεδον καί 
μυρία άλλα κοσμήματα χαριέστατα άποκαθίς-ων 
τδ κατοίκημα .τοϋτο ώς έν τών μεμονωμένων ε
κείνων καί ηδυπαθών ενδιαιτημάτων τών Αρά
βων τής Ισπανίας ή τοΰ Βαγδατίου. Δύο θυρίδες 
γοτθικαί έφώτιζον τδν θάλαμον. Απδ τής μέν ή
τον άποπτος ή θάλασσα, αί κοιλάδες τής Λακω
νίας, αί κοουφαί τοΰ Ταϋγέτου, τδ σύμπλεγμα 
τών Οίνουσών, καί ή γαλλική μοίρα ίστιοοοροΰ- 
σα κατά μήκος τοΰ παραλίου, έκ δέ τής άλλης έ
φαίνετο τδ στρατόπεδον, αι σκηναί του, οί στρα- 
τιώται, δεδομένο*, είς τάς εργασίας των, τδ Νεό- 
καστρον καί ό κόλπος τών Καλαμών μέχρι τών 
εισβολών τοΰ Παυίσσου.

Εςήτάζομεν νοερώς, δι ήν ποτέ αιτίαν ό ’ΐ- 
βραήμης μας είσήγαγεν είς τδ xapt'fiwr τον, δτε ό 
γυμνός βραχίών ένδς μαύρου άνεσήκωσε παοαπέ- 
τασμά τι, καί εϊδομεν γυναίκα κεκαλυμμένην, 
τήν οποίαν ώδήγει είς εύνοΰχος προβαίνουσαν έν 
τώ μέσω τοΰ δοιματίου. Εμεινεν ακίνητο; πρδ τοΰ 
πασά, δστις άναλαβών τδ εύτράπελον ήθύς του 
οιεχ^ετο υπο τή; αμφιοόλιά: μας καί π^ρέτείνεν 

έπίτηδες τήν προσδοκίαν μας. ’Εξίκαυσε δέ το- 
σοΰτον τήν περιέργειαν μας, προσκαλών ημάς νά 
ίδωμεν ύπδ τδ κάλυμμα, ώστε ώρμησα νά τδ ϋπε- 
γείρω’ άλλ ό εύνοΰχος έπρόλαβε τήν παραοίασιν 
ταύτην τών νόμων τοΰ σαραίυυ, καί (ίίψας μοι 
βλέμμα κεραυνοβόλον, άπεμάκρυνεν αϋτδς τδν πέ " 
πλον άπδ τοΰ μετώπου τή; γυναικός. Ητον ή Βα
σιλική ! προεγνώριζον τοϋτο, άν καί δέν ήδυνά
μην νά εννοήσω πώς εϋρίσκετο έκεΐ, ένδεδυμέ- 
νη λαμπρώς καί έστολισμένη μέ άδάμαντας καί 
περιδέραια.

0 πλοίαρχος μέ ήρώτησεν άν ή περικαλλής αυ
τή κόρη ήτο ή τής Νάξου, καί άπαντήσαντό; μου 
καταφατιτώ; πάραυτα, άπήτησεν έπισήμως τήν 
παράδοσιν τής αιχμαλώτου. 0 πασάς, βστις έγέ- 
λα ένδομύχως, συνήνεσε διά κλίσεω; τής κεφαλής 
καί δ διερμηνεύς είπεν, « ή A. Τ. δέν άντιτείνει 
είς τήν έλευθέρωσιν τή; Βασιλικής. Ερωτήσατέ την 
λοιπόν καί διακοινώσατέ τής τήν θέλησίν σας. »

0 πλοίαρχος έξέθεσε τότε τήν άποστολήν τή; 
Φρεγάτας πρδς άνεύρεσίν της καί τους ανωφελείς 
αύτής περίπλους κατά τάς Κυκλάδας κλπ. Η Βα
σιλική, έχουσα εσταυρωμένα; τάς χεΐρας καί κά
τω νεύουσα τους οφθαλμούς, ήκουσε τήν έξήγησιν 
τού διερμηνέως, κατ άρχά; ώχρίασεν, καί οί παλ
μοί τοΰ στήθους της ό τρόμος, τών χειλέων της, 
έπρόδιδον ίσχυράν συγκίνησιν’ άλλά δέν άπήντη- 
σεν, προσέκλιν» δέ είς σημεϊον εύχαριστήσεως. 
Ο πλοίαρχο; έπανέλαβε τδν λόγον καί άνήγγειλεν 
είς τήν Βασιλικήν, ότι τά δεινά της έτελείωσαν, 
ότι ό πασάς τή αποδίδει τήν ελευθερίαν, καί ότι 
οί φράγκοι έμελλον νά τήν έπαναφέρωσιν είς τάς 
άγκάλας τοΰ πατρός τη;. Εγένετο στιγμή σιω
πή;, καθ ήν τά άνήσυχα βλέμματά μας, τά άπλη
στα βλέμματα τοΰ πασά άπεκδέχοντο τήν άπάν-

. τησιν τής γυναικός. 0 δισταγμός της ήρχιζε να 
μάς ρίπτει εί; αμηχανίαν καί ό πλοίαρχος δέν ή- 

ι δύνατο νά κρατήση τής ανυπομονησίας του.
— Ελθέ, τέκνον μου, προσέθηκε, τις σέ κρατεί; 

αί θύράι δλαι είναι άνοικταί, ούριος άνεμος θέλει 
σέ οδηγήσει είς τά; άγκάλας τού τεθλιμμένου πα
τρός σου.

Η Βασιλική έξηκολούθει σιωπώσα, παραδεδομέ- 
νη εϊ; τδ άλγος της, εί; τήν έκλυσιν έκείνην τοϋ 
σώματο; ήν δΐ; ήδη παρετηρήσαμεν, τί άρά γε συ- 
νέβαινεν έν αύτη ;

— 0 καιρό; περνά, είπεν δ αξιωματικός έγει- 
ρώμενος* εύχαρίστησε τήν Ϋψηλότητά του διά 
την γενναιοψυχίαν του καί άγωμεν.

Καί έλαβεν αύτήν τοΰ βοαχίονος.
Η Βασιλική άνωρθώθη ζωηρώς, ώς ύπδ ελατη

ρίου τινδς κινηθεϊσα, έπανέλαβε τήν γαλήνην, καί 
απήγγειλε· μετά βραχύτητος φράσιν έξ ής έξέ- 
λαμψεν. ή χαρά καί· ή νίκη εί; τδ πρόσωπον τού 
ΐβραήμη.

— ό Αλλάχ άπεφάσισε περί τή; μοίρα; μου, 
δέν συνεχώοησεν όίστε τά τή; άποδράσεώ; μου. 
σχέδια νά έτίιτύχωσι, θά μείνω εδώ, 0 πλοίαρ-

ι

χο; ήθέλησε νά έπιμείναι' ώμίλησε περί τή; απελ
πισία; τοΰ Δημητρίου, όστι; άπεποίεΐτο τήν τροφήν, 
εκραζεν άκαταπαύστω; τ’δνομά της καί δέν έμελ
λε νά έπι ζήση, μονωθεί; ούτω τή; θυγατρό; του.

Ακούσασα τά; λέξει; ταύτας ή Βασιλική έκλινε 
τήν κεφαλήν τη;, καί αί χεϊρές τη; πλανώμεναι, 
έφαίνοντο άπωθοΰσαι θλιβεοάν τινα εικόνα. 0 
πλδίαρχο; ένόμισεν ότι συνεκινήθη καί έλαβε τήν 
χεϊρά τη;, προσκαλών αύτήν νά τόν άκολουθήση 
Αλλ ήδη άπεσύρθη καί πάλιν, καί φέρουσα έμ- 
πρδ; τδ κάλυμμα, δπερ έκρέματο όπισθεν, περιε- 
καλύφθη δι αύτοϋ ολόκληρος.

0 πλοίαρχο; έγένετο έξω φρένων.
— Τί σημαίνει αύτή ή κωμωδία; έκραύγασε. 

Δί; έζήτησε; τήν συνδρομήν μας. Εί; Νάξον δέν 
κατέφυγε; εί; τδν νέον τοΰτον ; Χθέ; τδ έσπέρα; 
δτε {έφθασεν εί; τδ στρατόπεδον, δέν τώ έρριψε; 
πάλιν τδ όνομά σου, άμα παρετήρησε; τούς Γάλ
λου; άξιωματικού; ;

— Μάλιστα, 
μά της, σά; έπεκαλέσθην εί; 
εί; τήν έξουσίαν τών πειρατών

άπήντησεν αύτη ύπδ τδ κάλυμ- 
;ί; Νάξον, όταν ήμην 

___  *» καί χθέ; ακόμη 
διότι άγνοοΰσα ποια θά ήναι ή τύχη μου' ήδη 
άπεφασίσθη αύτη καί δέν έχω αίτιον νά παραπο- 
νεθώ' άπεχαιρέτησα τήν οικίαν τοΰ πατρό; μου.

Τί συνέβαινε δέν ήδυνάμην νά έννοήσω. Η ε
ξαίσιο; καλλονή τή; Βασιλική; ήξίου αύτήν τοΰ 
βαθμού συζύγου τού πασά, ή έμελλε νά χρησιμεύση | 
μόνον είς τά; όρμά; έφημέρου έρωτος, έπειτα δέ 
τά κάλλη ταϋτα νά περιλάβωσιν ό σάκκο; καί τδ 
κύμα τή; θαλάσση;.

’Απηρχόμεθα ήδη, δτε ή Βασιλική προβαίνουσα 
εις συζάντη είν μα; έχουσα τδ πρόσωπον άσκεπέ; καί 
τού; οφθαλμού; μεστού; δακρύων, έλαβε τήν χει
ρ» τού πλοιάρχου καί φέρουσα αύτήν εί; τήν καρ
δίαν τη; έψιθύρισε τάς λέξεις ταύτας. « 0 Θεδ; 
νά σάς άνταμείψη έν ήμερα τής ά

1 τού; αγώνας —........ ~~
. Βασιλικής !»

Καί πριν

ά; λέξεις ταύτας. 
άνταποδόσεω; διά 

τοΰ; οποίους κατεβάλετε υπέρ τή;

ρίν ή δυνηθή ν’ άποκριθή ό πλοίαρχος, ή 
Βασιλική εύρέθη ύπδ τδ πρόθυρον, ό εύνοΰχος έ- 
κτύπησε τά; παλάμα; του, μαΰρό; τι; άνεσήκωσε 
τήν αυλαίαν, καί ή κόρη στραφεΐσα, μάς άπεχαι- 
ρέτησε, μείδιώσα χαριέστατα, καί είτα έγινεν ά
φαντος.

Ούτω 
μετά 
εσσα κα 
ρανδ; έξ

διελύθη καί τδ ήδύ εκείνο όνειρον τής 
ή; Βασιλική; συναντήσεως, οπτασία πτερό- 
ι έρατεινή, δποία; μόνον ό Ελληνικό; ού- 
,αποστέλλει.

ΚΑΡ. ΚΟΤΤΙΟΥ, αξιωματικό; τοΰ Ναδή. 
(έκ τοΰ Reine de deux mondes)

* * *

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΪΚΒΣ
Απόσπασμα έκ τών άπομνημονευμάτων 

γέροντος στρατιωτικού.

(Έκ τον ΓαΛΛιχοϊ·, ύπό Γ. Κ. Τ.)

Τώ 1811 τδ σύνταγμα ήμών έφρούρει είς τήν 
νήσον Βαλοχέρεν' έν τή νήσω ταύτη εΐμεθα, ώ; 
έν έξορίμ. Ενεκα τής κακή; φήμης τού συντάγ
ματος ημών, άπεβλήθημεν πασών τών πόλεων, 
είς άς έπέμφθημεν' ό δέ Αύτοκράτωρ άπεφάσισε 
τέλος νά πέμψρ ημάς εί; τά; νοσώδεις έκείνας 
νήσου; τά; σχηματιζομένας διά τών έκβολών τοΰ 
Εσκώ καί τοΰ Μώσα. Τδ σύνταγμα ημών δέν έ- 
ξεστράτευεν ολόκληρον' άπδ καιροΰ δ εί; καιρόν 
έπεμπόν τινα; έξ ήμών είς τόν πόλεμον διά νά 
έλαττοΰται ό αριθμός διά τοΰ έχθοικοΰ πυρός. 
Τρία ή τέσσαρα τάγματα ήσαν εί; τήν Καλαβρίαν, 
δπου διέμειναν μέχρι τοΰ τέλους τών πολέμων' 
έπειτα δέ αντί νά έπιστρέψωσι, διελύθησαν καί ή- 
νώθησαν μέ τού; λεηλατοΰντα; τά; χώρα; έκείνας 
ληστάς. Αν καί τδ σύνταγμα ταΰτο συνεκροτεΐτο, 
ούτω; είπεΐν, έκ κακούργων, έπροτίμησα δμ.ω; 
νά υπηρετήσω εί; αύτό, διότι ήδυνάμην ένεκα τοΰ 
ϋνόματό; μου νά προβιβασθώ εύκολώτερον. 0 θείο; 
μου έλεγεν, ότι οί Ομιλάνοι αείποτε, ύπηρέτη- 
σαν εϊ; τήν καλουμένην λεγεώνα τών ξένων, καί 
ότι δέν ήρμοζεν επομένως νά ϋπηρετήσω αλλαχού 
έγο> δ μόνος άντιπρόσωπος τής οικογένεια; μου. 
ΐϊσαν μεταξύ ήμών άριστοι καί γενναιότατοι α
ξιωματικοί' άλλ οί στρατιώται ήμών στρατολο- 
γούμενοι έξ όλων τών χωρών τής Εύρώπης, είς 
τοιοΰτον βαθμόν ήσαν διεφθαρμένοι, ώστε όθεν 
καί άν διέβημεν, έπεσύραμεν καθ ήμών τδ μίσος 
τών πολιτών. Εν τώ μέσω τοιούτων στρατιωτών 
δέν ήμεθα άσφαλεΐ;' τούτου ένεκα τδ ήμέτερον 
στρατιωτικόν συμβούλων ήτον ανεξάρτητον πά
σης άλλη; άνωτέρας στρατιωτική; άρχή; καί ήδύ
νατο καί ει; θάνατον νά καταδικάση. Ανευ τοϋ 
προνομίου τούτου, ήθέλομεν άφεύκτως πέσει θύμα- 

στρατευτών ήμών.
____  _ εί; τδ σύνταγμα ήμών στά- 
, έξ ιών μία συνδέεται μέ τοσούτον περιέρ- 
; περιπτώσεις, ώστε βαθέως καί άνεξαλεί- 
ς ένεχαράχθη εί; τήν μνήμην μου. Αδύνατον 

τμονήσω ποτέ τδ συμβάν έκεϊνο, ού το- 
ώστε ήθελον κατατήκεσθαι ύπδ 

μεταηοίας, έάν δέν μ έπαρηγόρει ή ιδέα, ότι κα
τά τήν περίστασιν έκείνην έξετέλεσα τουλάχι
στον τδ καθήκόν μου.

ΙΙμην ύπασπιστής τοΰ συντάγματος, καί είχον 
ΰπηοέτην στρατιώτην τινά καλούμενον Γεώργιον 
Μίνσκην,κάλλιστον τδ είδος, κανονικόν έχοντα πρό
σωπον, καί ανάστημα ευγενές καί κομψόν. Καίται 
λειποτάκτης, δέν ήτο όμως διεφθαρμένος. Ο χαπ

τα τή; άπειθία; τών
Πολλαί συνέβησαν

σεις, 
γου; 
πτω< 
είναι νά λησμ 
σοΰτον μετέσχον,
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οακτήρ αύτοΰ ητο γλυκύτατος’ ετρεφον δέ πολ
λή·/ πρδς αύτδν συμπάθειαν, ένεκα ζωηροϋ τίνος 
έρωτος, τδν όποιον διήγειρεν είς τήν ψυχήν καλ- 
λίστης τίνος τής νήσου νεάνιδος ήν καϊ αύ- 
τδς ήγάπα καθ ύπερβολήν. Αλλά δυστυχώς ο 
πατήρ τής νέας δέν ένέκρινε τδν έρωτα τούτον. 
0 πατήρ οδτος, άνήρ λίαν πεπαιδευμένος, ήγανά- 
κτει όσάκις έκάλουν αϋτδν ό ιόάσχα.ίοκ. Ηγάπα 
τδν τίτλον τοϋ χαθηγητυϋ, ώς οί διδάσκαλοι τής 
Ακαδημίας τής Αεΰδης. Η συναναστροφή αύτοϋ, 
καίτοι σχολαστικοΰ, ήτο διασκεδαστική καϊ ω
φέλιμος. Εκαλείτο Στρδς, δ καβηγητης μέ-

*λος πολλών σοφών εταιριών. Η θυγάτηρ αύτοϋ 
Βιλελμίνη, αληθώς όλανδικδν ρόδον, φαιδρά, λευ
κή, ωραία ώς άγγελος, έδέχετο τους σεβασμούς 
πάντων, και ήγάπα μόνον τδν Γεώργιον, όστις 
καϊ τήν ζωήν αύτοϋ προθύμ,ως ήθελε θυσιάσει, ένα 
διατηρήση τδν έρωτα τοϋτον είς τήν καοδίαν τής 
νέας. Λεν δύναμαι νά έκφράσω πόσην έτρεφον συμ
πάθειαν πρδς τούς δύο τούτους έραστάς, οίτινες άν- 
τηγαπώντο τοσοϋτον είλικρινώς, και τοσαύτην είς 
τάς σχέσεις των είχον αθωότητα, ώστε αδύνατον 
ήτο νά μή ποθή τις τήν έκπλήρωσιν τών έπιθυ- 
μιών των.

Οί αθώοι ούτοι έρωτες διήρκουν πολλούς ήδη 
μήνας, δτε πρωίαν τινά είσήλθεν ό Γεώργιος εις τδ 
δωμάτιόν μου σύννους, καϊ αντί νά τραγωδή ώς 
συνήθιζε·/ έκτελών τήν ύπηρεσίαν του, έσύριζεν 
■ως τις λίαν δυσαρεστημένος.

— Αι ! Γεώργιε, τφ ε’ιπον, τι έχεις σήμερον ; 
Τί συρίζεις ούτως ώς οφις ; Μήπως σοι συνέβη δυ
στύχημά τι ;

— Ζητώ συγγνώμην, λο χαγέ μου, άλλά δέν εΐ- 
ςεύρω τι κάμνιο’ είμαι εις άκρον θλιμμένος !

— Τί ; έτιμωρήθης ; ή ή ερωμένη σου σοϊ 
απίστησε ;

— Ω ! λοχαγέ ! μέ διέκοψε μέ τόνον γλυκείας 
ίπιπλήξεως, ή Βιλελμίνη ! . . .

— Εχεις δίκαιον’ ούδέποτε ή Βιλελμίνη δύνα- 
ται νά πράξη τοιοϋτόν τΓ τι συνέβη λ.οιπόν ;

— Ιδού τί συνέβη, λοχαγέ μου. Η Βιλελμίνη 
άναχωρεΐ διά τήν Βεβελάνδην, οπού θέλει διατρί- 
ψει ένα μήνα παρά τή Θεία αυτής. Καί έγώ δέν 
θέλω τήν ίδεϊ έπϊ ένα ολόκληρον μήνα.

— Τοϋτο είναι δυσάρεστον τώ οντι, άλλά δέν 
πρέπει νά σοϊ προςενή θλίψιν’ τϊ είναι είς μήν;

— Δέν προξενεί θλίψιν, νομίζετε, ένδς μ,ηνδς α
πουσία ; ί2 λοχαγέ μ.ου ! ούδέποτε λοιπδν αγαπή
σατε γυναίκα, ήτις νά σάς αγαπά επίσης ! Αλλως 
θά είξεύρετε δτι ένδς μηνδς απουσία προξενεί 
απελπισίαν, άφοϋ μ.ιάς μόνης ήμέρας απουσία προ
ξενεί μεγίστην θλίψιν.

Δέν άπήντησα τίποτε, διότι ή παρατήρησις τοϋ 
Γεωργίου μ έκαμεν έντύπωσιν. Η καρδία τοϋ νέου 
τούτου στρατιώτου είχεν άκατανόητόν τινα λεπτό
τητα. Πολλάκις μοϊ έδιδε τοιαύτας απαντήσεις, 
«αιτινες με συνεκίνουν μέχρι δακρύων, ό άνθοω- 

πος ούτος είχε τι Θελκτικόν, τδ οποίον ε’ίλκυε προς 
έαυτδν δλας τάς καρδίας.

— Θέλεις ζητήσει άδειαν, αγαπητέ μου Μίν
σκη, καϊ θέλεις υπάγει πρδς έπίσκεψιν τής Βιλελ- 
μίνης.

— Δέν θέλουσι μοϊ χορηγήσει αυτήν, λοχαγέ 
μου" Είςεύρετε ότι ό συνταγματάρχης έκοινοποίη- 
σε πρδς δλον τδ σώμα εις τήν ήμερησίαν διατα
γήν, δτι, 07ΐς τών ς-ρατιωτών καταλύσει τήν νύκτα 
έκτδς τής νήσου, θέλει θεωρηθή, ώς λειποτάκτης. 
‘Η Βεβελάνδη είναι μακράν’ θέλω άναγκασθή νά 
μείνω έκεϊ τήν νύκτα, καϊ τότε δέν θέλω πλέον ί
δεϊ ποτέ τήν Βιλελμίνην.

Ε»ω μέ ώμίλει ούτως, έρρεον έκ τών οφθαλμών 
του δάκρυα τά όποια μέ συνεκίνησαν.

— Θέλω ζητήσει άδειαν υπέρ σοϋ’ μή λυπήσαΓ 
ό πρίγκιψ τής Ισεμβούργης σπανίως μοϊ αποποι
είται χάριν τινά’ θέλω τδν πληροφορήσει περί 
τής καλής διαγωγής σου, και έλπίζω δτι χάριν 
αύτής θέλει σοϊ δοθή ή άδεια.

0 Γεώργιος ένευσε τήν κεφαλήν, ήκολούθησε τδ 
σύριγμα αύτοϋ καθαρίζων τήν στολήν μ.ου, καϊ άπδ 
τής στιγμής εκείνης έγεινε μελαγχολικώτερος. 
0 Γεώργιος έξετέλει άκριβέστατα τήν ύπηρεσίαν 
αύτοϋ καίτοι επίπονον ούσαν, ούδέποτε παρεπο- 
νεΐτο, καϊήτο πρόθυμος εις δλα. Οί συστρατιώ- 
ται αύτοϋ ήγάπων αύτδν μέχρι λατρείας. Εν τή 
έσχάτη αύτοϋ διαφθορά, έθαύμαζον τδν τοσοϋτον 
διάφορον αύτών τοϋτον άνδρα. 0 ερως έκαμε τδ 
θαϋμα τοϋτο, διότι τδ παρελθόν τοϋ Γεωργίου 
Μίνσκη δέν ήτον άνεπίληπτον παντός μώμου. 
Τδ γένος Ούγγρος, υπηρέτησεν, ώς οί πλεϊ- 
στοι τών συμπατριωτών του, επίλεκτος ών είς 
τδ/ στρατόν τής Αύστρίας. Τιμωρηθείς διά τι 
πταίσμα αύς-ηρώς, κατά τούς πειθαρχικούς νόμους 
τοϋ αδτοκρατορικοϋ στρατοϋ, έλειποτάκτησε, καϊ 
ήλθεν είς τδ σύνταγμά μας. Ητο δ έκ τών σπα
νίων στρατιωτών. Αφ δτου έγνώρισε τήν Βιλελ- 
μίνην, διώρθωσε τά ολίγα ελαττώματα αύτοϋ. 
Κατεγίνετο κατά τάς ώρας τής άναπαύσεως είς 
τήν σπουδήν, διά ν’ άποκτήση παιδείαν, ώς έλε
γε, καϊ ν άρέση είς τδν Κ. Στρός. Βαρετηροϋμεν 
τάς παραδόξους αύτοϋ προόδους, μάλιστα είς τάς 
σοβαράς σπουδάς. Ως όλοι οί Ούγγροι, έλάλει κα
λώς τήν Λατινικήν’ έμαθε δέ τήν Ελληνικήν, τήν 
Γαλλικήν, καϊ τά μαθηματικά’ έν ένϊ λόγω δλην 
τήν εγκύκλιον σειράν τής στοιχειώδους παιδείας. 
Ες-ιχούργοι μετρίως, άλλ οί ?ίχοι του ήσαν πλήρεις 
αισθήματος καί τρυφερότητος. Οί συστρατιώταί του 
εψαλλον αύτούς καθ’ όλους τούς τόνους μέ τήν τρα- 
χεϊαν αύτών φωνήν’ οί δέ γλυκείς και μελαγχο- 
λικοϊ ούτοι στίχοι, ψαλλόμενοι υπό τών τραχυτή
των εκείνων στρατιωτών, άπετέλουν άγρίαν τώ 
δντι καϊ δυσάρεστον αρμονίαν.

Από τής άναχωοήσεως τής Βιλελμίνης ό Γεώρ
γιος, τεθλιμμένος καϊ σύννους, δέν έστιχούργει 
πλέον, μόλις μοϊ ώμίλει, καϊ τούς πάντας άπέφευ- 
γε. Μίαν κνριακήν, καθ ?.ν ήμτ,ν τής υπηρεσίας,

μ’ έπλησίασε μετά τήν παράταξιν, καϊ μέ παρί- 
κάλεσεν άποτόμως ν ακολουθήσω αύτδν εϊς μο
νήρες τι μέρος. Ητοιμαζόμην ν άποποιηθώ, άλλ 
ή φυσιογνωμία αύτοϋ μ’ έφάνη τοσοϋτον τεταραγ- 
μένή, ώστε μηχανικώς έκάμά τινα βήματα πρδς 
τδ μέρος, τδ όποιον μ έδε'κνυεν.

— Λοχαγέ μου, ιδού μία έπιστολή τής Βιλελ- 
μίνής, θέλετε ν’άναγνώσετε αύτήν; Πρδς ύμά; 
μόνον τήν δεικνύω. Πρδ δύο ήμερών παλαιό/, 
άλλά τί νά κάμω; Μέ περιμένει, καϊ μόνον ύμεϊς 
δύνασθε νά κατορθώσετε νά λάβω τήν άδειαν νά 
«πέλθω είς Βεβελάνδην.

Ελαβον τήν επιστολήν, ήτις περιείχε τά έξης.
« Γεώργιε, έχω ανάγκην νά σ’ ίδω" πρέπει ά- 

» φεύκτως ν άναχωρήσρς τήν στιγμήν ταύτην’ έάν 
* ήξευρες ποιος κίνδ υνός έπαπειλεϊ ήμάς, δέν ήθε- 
» λες διστάσει ούτε μίαν στιγμήν νά έκτεθής είς 
» οϊονδήποτε κίνδυνόν. 0 πατήρ μου είναι έν- 
» ταΰθα. Δεκαπέντε μόνον ήμερών καϊρδν έχω, 
» ϊνα έκτελέσω σχέδιόν τι ριψοκίνδύνον, άλλ’ έ- 
» παρκεϊ δ χρόνος ούτος. 0 Θεός, καί ό έρως μου 
» θέλουσι μοϊ δώσει δύναμιν. Εφθασεν ή στιγμή 
» καθ’ ήν δύναμαι νά σ άποδείξω πόσον σ άγα- 
» πω καϊ δέν θέλω δπισθοδρομήσει απέναντι 
» τής δοκιμασίας ταύτης. Τγίαινε, Γεώργιε" έάν 
ο είναι άδύνάτον νά έλθης, είδοποίησόν με" θέλω 
» εύρει άλλο μέσον νά συναντηθώ μετά σοϋ, ή 
» θέλω άποθάνει. »

— Επιθυμείς λοιπδν, Μίνσκη, νά ίμιλήσω πρδς 
τδν συνταγματάρχην’ δέν είν αληθές ;

— Ναι, λοχαγέ μου, καϊ απόψε μάλιστα, 
έάν έχετε τήν καλωσύνην, διότι βλέπετε ότι ή 
Βιλελμίνη μέ περιμένει, άλλ δ πρίγκιψ δέν θέλει 
συγκατανεύσει.

Ματαίως προσεπάθησα νά καθησυχάσω αυτόν’ 
δέν έπίστευεν είς τάς ελπίδας, τάς όποιας τφ έδι
δα’ το προαίσθημα αύτοϋ έπηλήθευσε δυστυχώς. 
0 συνταγματάρχης μοϊ ήρνήθη τήν χάριν, τήν ο
ποίαν τφ έζήτησα μετά θερμών παρακλήσεων. 
Πολλοί στρατιώται, είς οΰς είχον δοθή τοιαϋται 
;άδειαι, παρέτειναν τδν χρόνον τής άπουσίας αυ
τών, καϊ δέν έπανήλθον πλέον. Ητον ανάγκη νά 
τηρώμεν αύστηροτάτην πειθαρχίαν, καϊ εξαιρέ
σεις δέν έπρεπε νά γίνωνται μεταξύ τών στρα
τιωτών. Πρδς τούς στρατιώτας άπαιτεΐται αύστη- 
ρότής μέν, άλλ άκρα δικαιοσύνη. Τοιοΰτοι ήσαν οί 
δρθοί λόγοι, ούς μ είπεν δ πρίγκιψ άποποιούμε- 
νος" έλυπούμην δμως πολύ, καϊ ότι τήν έπιοϋσαν 
είδον τδν Γεώργιον εισερχόμενου είς τδ δωμά
τιόν του, δέν έτόλμων νά εϊπω πρδς αύτδν ούτε 
λέξιν. Ενόησε πάραυτα τϊ έδήλου ή σιωπή μου.

— Ημην βέβαιος, λοχαγέ μου. Αϊ ! προσέθη- 
κε μέ βαθύν στεναγμόν, θέλω γράψει πρδς τήν 
Βιλελμίνην νά μεταχειρισθή τδ άλλο αύτής μέσον.

Δέν έφανταζόμην ποτέ ότι ήθελε·/ ακούσει τήν 
άρνησιν τής άδειας μέ τοσαύτην άδιάφορίαν" έπή- 
νεσα αυτόν διά τήν υπομονή·/ του.

— ’Αφοϋ υπάρχει άλλο μέσον, λογαγέ μου, 
θέλω ίδεϊ αύτήν μετ’ ού πολύ.

Εκ τής βεβαιότητος, μεθ ή; έπρόφερε τάς λέ
ξεις ταύτας, ένόησα ότι είχεν άποφασίσει ήδη τϊ 
νεώτερον. Τφ είπον τήν υποψίαν μου’ άλλά μοϊ ά- 
πήντησεν ότι άπατώμαι. Συγχρόνως δέ μ’ είπεν 
ότι θέλει ζητήσει τήν έπιοϋσαν τήν άδειαν τή; 
έσπέρας.

— όσον δι’ αύτήν τήν άδειαν, φίλε μου, θέ
λεις τήν λάβει ευκόλως. Δύναμαι νά σ’ εϊπω τοϋ
το μετά θετικότήτος.

— Σας εύχαριστώ, λοχαγέ μου. Πρέπει νά πε
ριπατήσω όλίγον είς τά περίχωρα τής πόλεως" υ- 
πεσχέθην είς τήν Βιλελμίνην άνθη.

Αείποτε ή Βιλελμίνη ! Τοιοΰτος ό αληθής I- 
ρως’ έν μόνον άντικείμενον, μία μόνη ιδέα, χα - 
ρα j καϊ θλίψεις, πάντα πρδς τδ αντικείμενο·/ 
τοϋτο άναφέρονται. 0 βίος είναι πλήρη; αναμνή
σεων καϊ φόβων. Αλλά φεϋ! Ερχεται στιγμή, 
καθ ήν έξ όλων εκείνων τών ανησυχιών, δέν μέ
νει πλέον άλλο τι, είμή πόθος τις, ούτως είπεϊν-, 
τοϋ παρελθόντος μετά θλίψεως μεμιγμένος.

Τήν έπιοϋσαν ό Γεώργιος ένεδυθη τήν καλλίστην 
αύτοϋ στολήν’ ήτο έπιμελώς έστολισμένος, ώς έ- 
ραστή; άπερχόμενος είς έρωτικήν τινα συνάντη- 
σιν. Ετελείωσε ταχέως τήν υπηρεσίαν αύτοϋ, καί 
άνεχώρησε μετά τοσαύτης σπουδής, ώστε μόλις 
είδον αϋτδν μίαν στιγμήν. Απδ καιροϋ εϊς καιρόν 
περίοδοι μελαγχολίας μέ κατελάμβανον έν τή ά
γρια ταύτη νήσω, ευρισκόμενον τοσοϋτον μακράν 
τής πατρίδος μου, τών φίλων μου, τής νέας, η/ 
ήγάπων’ διότι εις τδ εικοστόν έτος τής ηλικίας, 
άείποτε άγαπα τις. όσάκις κατελαμβανόμην υπό 
τής μελαγχολίας ταύτης, κατεβάλλοντο δλαι α' 
ήθικαί μου δυνάμεις, καί διηρχόμην, ώ; είπεϊν, 
αδιάφορος πρδς τήν ύπαρξιν. Τήν παρασκευήν δ ε
κείνην ήμην δπέ'ο τό σύνηθες μελαγχολικός. Παρευ - 
ρέθην εί; τδ έσπερινδν άνακλητήριον, άγνοών σχε
δόν τϊ πράττω. ’’Ελαβον μηχανικώς τδν κατάλο
γον έκ τών χειρών τοϋ έπιλοχίου, καϊ ηκουο» 
μόλις τάς παρατηρήσεις αύτοϋ, μέχρι; ού τδ όνο- 
1 . ’Ρ Ά * Vμα του 1 εωργιου προσεοαλε το ου; μου.

— Λοχαγέ μου, σά; λέγω ότι ό Γεώργιος Μίν- 
σκης λείπει’ νά σημειώσωμεν αύτόν λειποτάκτην,

— Οχι’ έγώ τώ έδωκα τήν άδειαν.
----Τφ έδώκατε τήν άδειαν τής εσπέρας, άλλ’ 

ούχί τήν τοϋ άνακλητηρίου, διότι ό συνταγμα
τάρχης διέταξε νά μή δίδεται οϋδεμία τοιαότη 
άδεια.

— Πέριμείνατε, καϊ θέλει έπιστρέψει πάραυτα' 
ήργοπόρησεν ολίγον είς τά περίχωρα. Νά τεθή υ
πό κράίτησιν είς τδ πειθαρχεΐον" θέλω ομιλήσει 
πρδς τόν συνταγματάρχην.

— ’Αλλά, λοχαγέ μου, ό Μίνσκη; έξήλθε τή; 
νήσου.

— Αθλιε !' Τί λέγεις ; Εξήλθε τής νήσου ", Ε· - 
ναι αδύνατον t
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— 0 λοχίας Μύλλερ εϊδεν αυτόν εισερχόμε

νο'? έντός λέμβου, ένώ 5 έπζνήρχετο φαίνεται 
ότι τά φυλάττοντα άκάτια εμπόδισαν την διά— 
βασίν του.

Η ειδτ(σις αύτη μέ προσέβαλεν ώς κεραυνός' 
όλα ταύτα ήσαν πιθανά. Η ήρεμία τοϋ Γεωργίου, 
δτε έμαθε την άρνησιν της άδειας, εξηγείτο ήδη 
ευκόλως. ’Απεφάσισε νά ριψοκινδυνεύση τά πάν
τα, ίνα ίδη την Βιλελμίνην' ένόουν δέ την άπερι- 
σζεψίαν ταύτην διότι και έγώ ήμην εραστής. 
Παρουσιάσθην εις τδν συνταγματάρχην, διηγήθην 
αύτω τούς φόβους μου, και έλάλησα μετά πολλής 
πικρίας κατά τής αύτηρότητος, ήτις έπέφερε τοι- 
αύτας συνέπειας.

— Τοσούτον μάλλον έχετε δίκαιον νά παραπο- 
νήσθε, άγαπητέ μου ’Ομιλάνε, καθ’ δσον έάν δέν 
έπιστρέψη σήμερον, άλλ έμφανισθη αύριον τήν 
πρωίαν, ό ευνοούμενος ύμών θέλει τουφεκισθή αύ- 
θημερόν.

— Τουφεκισθή ! συνταγματάρχα μου, είναι α
δύνατον ! 0 ωραιότερος, ό άρις-ος τοϋ συντάγματος 
στρατιώτης, δστις ούδέποτε έτιμωρήθη! Τούτο 
είναι τδ πρώτον αυτού πταίσμα καί είναι τωόντι 
άξιος έπιεικείάς.

— Λυπούμαι, λοχαγέ, λυπούμαι δι’ ύμάς, άλλά 
τδ πράγμα θέλει γίνει ούτως. Από τίνος καιρού 
μ έμπαίζουσι, νομίζω, οί κύριοι ούτοΓ λειποτα- 
κτούσιν, έχουσιν έμπορικάς σχέσεις μ.έ δλους τούς 
λαθρεμπόρους ! Είναι ανάγκη ένδς παραδείγματος, 
κύριε, ένδς παραδείγματος τρομερού, άλλως θέλου- 
σι μετ ού πολύ μάς πολιορκήσει έντδς τών οικιών 
ήμών καί θέλουσι κινήσει χεϊρα βέβηλον κατά τών 
ήμετέρων έπωμίδων. Προσπαθήσατε νά μάθετε πού 
διαμένει ό Ούγγρος ουτος- ειδοποιήσατε αύτω νά 
μή φανή πλέον, άλλά σάς δίδω λόγον τιμής, δτι 
άν συλληφθή, ούδείς πλέον θέλει σώσει αυτόν. Συλ- 
λογισθήτε, δτι είναι δύο χιλιάδες καί έπέκεινα 
στρατιώται έναντίον έξήκοντα άξιωματικών, καί 
δτι, δταν δέν έχρ τις ύπέρ έαυτού τήν δύναμιν, ά- 
νάγκη πάσα νά έχη, τδν τρόμον.

— Βεβαίως δέν έπεθύμουν τι καλύτερον παρά 
νά ευρώ τδν Γεώργιον, άλλά πού ; Περιέτρεξα 
τήν πόλιν, υπήγα εϊς τήν οικίαν μου, έπέστρε- 
ψα εις τδν στρατώνα, καί άφοΰ έπεσκέφθην δλας 
τάς φύλακας,(έκρουσα εις τήν θύραν τού Κ. Στρός, 
όπου οΰδείς μ’ άπήντησε- τά φύλλα τών παρα
θύρων ήσαν καλώς κεκλεισμένα’ μοί έφάνη δμως 
δτι είδον φώς διά τών σχισμάδων' έκρουσα μέ πλει- 
οτέραν βίαν, έκραξα, άλλ’ οΰδεμίαν έλαβον άπάν- 
τησιν. ή νύξ διήλθεν ούτως εις ανωφελείς άνα- 
ζη τήσεις. Ηκουον άνά έκάστην ήμισείαν ώραν τάς 
παραδόξους καί νεκροσίμους φωνάς τών έπί τών 
λέμβων φυλάκων, καί τούτο μ’ έπροξένει πολλήν 
άθυμίαν, διότι ένόουν δτι δ χρόνος παρήρχετο. 
Περί δοθρον βαθύν, υπήγα εϊς τδν λιμένα- τδ φώς 
τού φάρου έφώτιζεν άκόμη τήν άκτήν- διεκρίνοντο 
οί έπί τών προχωμάτων σκοποί, άλλ οϋδεμία έ- 
φαίνετο λέμβος. Δέν μ έμενε πλέον παρά μία

ελπίς, τδ νά μή άναφανή πλέον ό Γεώργιος". Δίν. 
ήγνόει ; εϊς ποιον έξετίθετο κίνδυνον, καί μοί έ- 
φαίνετο άδύνατον νά φέρη έκουσίως τδ στήθος αυ
τού έναντι τών σφαιρών. Επέστρεψα εις τήν 
οικίαν ήσυχώτερος καί κατεκλίθην διά ν’ άνα- 
παυθώ] ολίγον, διότι ήμην λίαν κεκμηκώς. Πε
ρί τήν δεκάτην δ έπιλοχίας εϊσήλθεν εϊς τδ 
δωμάτων μου κατηφής εις άκρον καί μ' έξύπνησε . 
μετά σπουδής.

— Λοχαγέ μου, ό επίλεκτος Μίνσκης έπέστρε- 
ψεν, έτέθη εις τήν ειρκτήν, καί ό ύπολοχαγός 
τής φυλακής μέ διέταξε νά σάς αναγγείλω τούτο, 
διά νά κάμετε τήν έκθεσίν σας πρδς τδν συνταγ
ματάρχην.

Ενόμιζα δτι έκοιμώμην είσέτΓ δέν ειχον πλέον, 
ούτε ρανίδα αίματος εις τάς φλέβας μου. Ενεδύ- 
θην ταχέως, κ έτρεξα ε’.£ τήν οικίαν τοϋ πρίγκι- 
πος τής ’ίσεμβούργης- Ικέτευσα αύτόν. γονυκλινώς 
σχεδδν νά χορηγήση χάρtv, λέγων αύτω δτι δύνα- 
ται νά συμβή στάσις, έάν έπιμένη' τέλος, δέν εί-. 
ξευρον τί έλεγον- ευτυχώς ό έπιεικής άρχηγός 
μου παρέβλεπε τάς άτοπους εκφράσεις αΐτινες μ’ έ- 
ξέφευγον !

— Συγκαλέσατε τδ στρατιωτικόν συμβούλιου, 
μ’ άπήντησεν δ Συνταγματάρχης, έάν θέλετε δύνα- 
σθε νά υπερασπισθήτε τδν κατηγορούμενον. Επι
θυμώ, ώς υμείς, ν άποδειχθή άθώος, καί έάν δέν 
έξήλθε τής νήσου, σάς υπόσχομαι δτι θέλει τιμω- 
ρηθή, ώς απλούς έξώκοιτος. Ησυχάσατε. Σκεφθή- 
τε, δτι δέν πρέπει τις ν άναλαμβάνη μέ τόσην ζέ- 
σιν τάς ύποθέσεις τών άλλων, άλλά νά φροντίζη 
μάλλον ύπέρ τών ιδίων αύτού υποθέσεων.

’Εξετέλεσα τήν διαταγήν τού συνταγματάρ
χου, ήναγκασμένος ων, καί ώς υπερασπιστής διέ
ταξα νά μ άνοίξωσι τάς θύρας τής ειρκτής τοϋ 
Γεωργίου. Εύρον αύτδν κοιμώμενον έπί άχύρων. 
Οΰδεμία ένεφαίνετο αταξία εις τήν ένδυμ,ασίαν 
αυτού, καί έάν ή κόμη του ήτον έπιμελέστερον 
κτενισμένη' ήδΰνατο νά παρουσιασθή εϊς τήν πα- 
ράταξιν. ’Ελυπούμην νά έξυπνήσω αύτόν. Είτε 
διότι μ’ ήκουσεν, είτε διότι ό ύπνος αύτοϋ ήτον 
έλαφρδς, ήνοιξε μετ ου πολύ τούς οφθαλμούς.

— ίμείς είσθε, λοχαγέ μου ; είπε μείδιών’ 
σάς ευχαριστώ διά τήν έπίσκεψιν.

— Ταλαίπωρε ! Τί έκαμες; Διατί έπές-ρεψας ;
— Διότι έλειποτάκτησα ήδη άπαξ έπί ζωής 

μου, καί δέν έπιθυμώ νά πράξω τούτο καί δεύ
τερον.

— Ελησμόνησα; λοιπόν τί σέ περιμένει έν- 
ταϋθα ; ’Αγνοείς τούς νόμους, οΐτινες σ έκαμον 
τοσαύτην έντύπωσιν τότε, ή, έάν δέν άγνοής αύ- 
τούς, διατί παρήκουσας ;

— Αλλά, λοχαγέ μου, δέν παρήκουσα εις τάς 
νέας διαταγά;- είμαι απλώς έξώκοιτος- είμαι ά
ξιος ποινής διά τούτο- θέλω ύποστή αυτήν, καί 
πάντα θέλουσι τελειώσει ούτω.

— ’Ετρελλάθης, Γεώργιε ! Δέν ένθυμείσαι πλέον

συμβουλίου. Ηκουον εϊς τόν στρατώνα τόν κοί- 
τον τών τυμπάνων κρόυοντων τήν σύναξιν τοϋ 
συντάγματος, μετ οΰ πολύ έμελλε νά έμφανισθή 
δ Γεώργιος ένωπων τοϋ τρομερού δικαστηρίου- ι
κετέυσα αυτόν καί αύθις νά καταπεισθή καί νά 
σώση τήν ζωήν του χάριν τής Βιλελμίνης, χάριν 
τής μητρός αύτοϋ, χάριν έμοϋ, δστις ουδέποτε ή
θελον πάρήγορηθή βλέπων αύτόν άποθνήσκοντα 
αθώο·?. Εσπόγγισεν έν δάκρυ, μ εσφιγξεν ισ/υ- 
ρώς τόν βραχίονα, καί δια νά στρέψη τόν λό
γον άλλαχοϋ, μέ παρεκάλεσε νά διατάξω οπω; 
έλθ·ρ ό κουρεύ; τοϋ λόχου νά διόρθωσή ολίγον τήν 
κόμην αύτοϋ, καί καταστήση αυτόν ευπρεπέστερου 
νά παρουσιασθή ενώπιον τών άρχηγών του. Ο 
Γεώργ.ο; έγέλα, άστείζετο' έφαίνετο πλήρης η
ρεμίας. Ο κουρεύ; διαβεβαίωσεν αυτόν δεκάκις 
τουλάχιστον, δτι δέν θέλει άφήσει νά καταδικά
σουν αύτόν, καί δτι άφού ήτον άθώος έπρεπε 
νά τώ άποδόσωσιν δικαιοσύνην. Ηκουον μη
χανικώς, ούτως είπείν, τού; λόγου; τούτους. *Η- 
μην καταπεπληγμένος, καί ήσθανόμην ζωηρά·? 
έπιθυμίαν νά σώσω τόν άνθρωπον τούτον. Π συνεί- 
δησί; μου μ’ έλεγεν, δτι δέν ήτον άξιο; θανάτου, 
καί δτι πρέπει νά ευρώ τρόπον ν άποτρέψιο άπό 
τής κεφαλής του τήν έπαπειλοϋσαν μοίραν. Αλλά 
δέν εύρισκον ούδέν μέσον σωτηρίας. Εν τούτοι; ό 
χρόνος περιήρχετο, καί τέλος ανήγγειλαν εις ημάς 
δτι έπρεπε νά έμφανισθώμεν. θ Γεώργιο; έστρά- 
φη πρδς έμέ, καί είπε μειδιών δτι έφαινόμην 
δλιγώτερον σοβαρός ένώπιον τοϋ εχθρού, άν καί 
εκεί έπρόκειτο νά χυθή πολύ περισσότερον αίμα- 
έφαίνετο άκλόνητος εις τήν άπόφασιν αύτοϋ.

Φθάσαντες εϊς τό Ναπολεόντων καλούμενου 
φρούριον, κείμενον εϊς τό κέντρον τής νήσου, εύ- 
οομεν τό σύνταγμα παοατεταγμένον εϊς σχήμα 
τετραγώνου. Η θλίψις έζωγραφίζετο εις δλων τά 
πρόσωπα, δ δέ συνταγματάρχης άτάραχος έλά- 
λει προς ιερέα τινά, τοϋ όποιου ή θέα μέ κατετά- 
οαξεν. Αμα είδεν ημάς, δ πρίγκιψ τής Ισεμβούρ- 
γης συνεκάλεσε τό στρατιωτικόν συμβούλων, τό 
όποιον εκτάκτως προέδρευεν ό ’ίδιο; τήν ημέραν 
εκείνην. Ο Γεώργιος έκάθησεν εϊς τό κέντρον, 
κ’ έγώ πλησίον αύτού. Εϊς τόν τοσοϋτον όέ τα
ραχώδη έκεϊνον όχλον, δέν ήκούετο κατά τήν 
στιγμ.ήν εκείνην ούτε ό ελάχιστος θόρυβος, και δ
τε δ έπιτετραμμένος τό έργον τοϋ γραμματέως 
ύπαξιωμα^ικό; ήρχισε τήν άνάγνωσιν τής κατη
γορίας, ή φωνή αύτοϋ ήχησεν επίσημος καί σχε
δόν φρικώδης. Είτα δ πρόεδρος άπέτεινεν ερωτή
σεις προς τόν Μίνσκην, δστις έδωκεν αύτω τά; 
αύτάς άπαντήσεις, τάς όποιας καί εϊς έμέ. ϊίρ- 

ί κίσθη ίίς ?ήν τιμήν του, εις τήν σημαίαν, εις δ,τι 
υπάρχει ϊερώτερον, δτι δέν ήτον έξω τής νήσου 
μετά τήν οπισθοχώοησιν' άλλά δέν ήθέλησε νά 
έξηγηθί? περαιτέρω, ό εϊσηγητης ήγέρθη τότε. 
Ετρεφον άντιπάθειαν κατά τοϋ Ιταλού τούτου. 
Αν καί ούδέποτε ήλθομεν εϊς σύγκρουσιν, άπεστρε- 
φόμην δμως αύτόν. Ούτος παρουσίασε μέ πο'Λ- 

ι·.η

ότι έξήλθε; τής νήσου, καί δτι θεωρείσαι λειπο- 
τάζτης.

— Δέν διενυκτέρευσα έξω τής νήσου' έπέστρεψα 
έν αυτή πριν κρούση ή υποχώρησες- δέν δύνανται νά 
μέ δικάσωσιν ώς λειποτάκτην. ίέ ! περί τούτου 
μήν αμφιβάλλετε- ουδέποτε ήθελον πράξει τι τοι- 
οϋτον, οΰχί δι άλλον τινά λόγον, άλλά διά τήν 
πρδς υμάς ευσεβή.άγάπην μου.

;— Δύνασαι ν άποδείξης δτι ήσο τήν νύκτα εις 
τήν νήσον ;

Εκλινε τήν κεφαλήν καί υπέλαβε μέ φωνήν υπό
κωφο·?.

— Δύναμαι, άλλά δέν θέλω.
— Αΐ ! Γεώργιε, μή νηπιάζη; ! σκέφθητι δτι 

πρόκειται περί τής ζωής σου. Απάντησόν μοι εί- 
λικρινώς. Τί έκαμες άπδ γθές ;, , ‘ _ , , . >— Λοχαγέ μου, υπήγα εις περίπατον έκτος τη; 
πόλεοις, καί έπιβάς λέμβου διέτριψα μίαν ώραν 
εϊς τήν θάλασσαν. Περί δέ τήν πέμπτην τδ έσπέ- 
ρας έπέστρεψα εις μίαν οικίαν έδώ εις τήν Φλε- 
σίγγην, καί δέν έξήλθον αυτής είμί τδ πρωί. Μή 
ζητείτε περισσότερον, διότι δέν θέλω εϊπει ούδέν 
άλλο. Σάς δίδω λόγον τιμής δτι δέν ήμην τήν 
νύκτα ταύτην άλλαχοϋ, παρά εις Βελοχέρεν. 
Μέ γνωρίζετε αρκούντως, καί ήξεύρετε δτι δέν 
ψεύδομαι. Πράξατε νϋν δ,τι έπιθυμείτε.

— Σέ πιστεύω, τώ άπήντησα σφιγγών τήν 
χείρά του- άλλά τδ συμβούλων, τδ συμβού
λων, τδ όποιον μετ ού πολύ συγκροτείται, 
θέλει ζητήσει αποδείξεις, Γεώργιε, έν όνό- 
ματι τής Βιλελμίνης, δμίλησόν ! Τί φοβεί
σαι ; Εκαμες άπιστίαν τινά εις τήν έρωμένην σου; 
Φοβείσαι μήπως μάθει αυτό ; Τούτο είναι μωρία. 
Σέ άγαπίά αρκούντως, νομίζω, ώστε νά παραβλέ- 
ψη μίαν άπιστίαν. Προτιμά νά κάμης εις αυτήν 
άπιστίαν παρά νά τουφεκισθή;.

Εις τό όνομα τής Βιλελμίνης ώχρίασεν ολίγον, 
άλλ έμεινεν ατάραχος. Εμειδίασεν δτι έλάλησα 
περί άπιστίας, καί άπήντησε μόνον.

— Δέν γνωρίζετε ούτε έμέ, ούτε τήν Βιλελ- 
I μίνην.

Εκ τής επιμονής ταύτης ένόησα, δτι υπήρχε 
μυστήριόν τι ήρωϊκδν τής καρδίας, τόσω μάλλον 
άμετάτρεπτον, δσω ήτο γενναίον. Δύω δλο- 
κλήρους ώρας προσεπάθουν νά καταπείσω αύτδν νά 
μ. εϊπη τι περισσότερον, καί μετεχειρίσθην όσην 
ειχον τέχνην τοϋ πιίθειν- άλλ ούτος έμεινεν ακλό
νητος, επαναλαμβάνω·? μοι άείποτε τούς έξης λό
γους.

— Σάς δίδω λόγον τιμ.ή; δτι δέν παρέβην τόν 
κανονισμόν. Ηξεύρετε δτι είμαι καλό; στρατιώ
τη;, καί δτι δέν άπατώ ποτέ τό λοχαγόν μου. Δέν 
δύναμαι νά είπω πλεώτερον τούτο’.·. 01 δικας-αί 
ήξεύρουσι ποιος είμαι, θέλουσι πιστεύσει εί; τόν 
λόγον μου, καί δέν θέλουσι μέ καταδικάσει.

Τρίτη ώρα έσήμανεν εις τό ωρολόγιο·? τοϋ ς·ρα- 
τώνος" άνεσκίρτησα άκουσίω;- αύτη ήτον ή ώρι- 
σαένη ώοα τής συγκαλέσεως τοϋ στρατιωτικού 
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λήν έπιτηδειότητα την ύπόθεσιν’ έλαβε μίαν πρός 
μίαν τάς άπαντήσεις τοΰ κατηγορουμένου, καί έπί 
τέλους ώμολόγησεν, δτι αποδέχεται καί πιστεύει 
τήν διαβεβαίωσιν τοΰ Γεωργίου, δτι δηλ. δέν ή- 
τον έξω τής νήσου μετά τήν όπισθοχώρησιν. Η 
απορία μου ήτο μεγίστη, ένδμισα δτι έσώθη ό 
Γεώργιος, καί ηύλόγουν εκείνον, τδν όποιον άνευ 
λόγου έμίσουν. Αλλ ό εισηγητής προσέθηκε’

—- « Παραδέχομαι μέν τήν διαβεβαίωσιν τοΰ 
Γεωργίου Μίνσκη, άς μοί έπιτραπή δμως νά κάμω 
μίαν έρώτησίν. Εξήλθε τής νήσου περί τήν τρίτην 
Ν. Μ. ώς ομολογεί καί δ λοχίας Μόλλερος’ ώμί- 
λησε μετ αύτοϋ είς τδ παραθαλάσσιον’ έπέβ/?, εί
πε, λέμβου, καί διέτριψεν εις τήν θάλασσαν μέ
χρι τής πέμπτης’ άλλ άπδ τής είς τήν λέμβον ά- 
ποβιβάσεως αϋτοΰ, άγνοοΰμεν ποΰ υπήγε. Εάν διε- 
νυκτέρευσεν είς Βαλοχέρεν, πώς εΐσήλθεν ; Οΰδείς 
είδεν αυτόν' ούτε οί σκοποί, ούτε οί φύλακες τοΰ 
φάρου, ούτε οί ναΰται τών λέμβων’ ποΰ λοιπόν ά- 
πεβιβάσθη ; υπάρχει άρα κρυφία είσοδος εις τήν 
νήσον. Είξεύρετε, κύριοι, δτι πανταχόθεν περιστοι- 
χιζόμεθα ύπδ κατασκόπων Αγγλων, καί δτι καθε
κάστην άνακαλύπτομεν τοιούτους. 0 άνθρωπος 
ούτος κατά τήν ιδίαν αυτοΰ ομολογίαν, είναι εις 
τών έπικινδυνΛδεστάτων’ έάν δέν ήτο πταίστης 
διατί άποσιωπά εκείνο, τδ οποίον δύναται νά σώ- 
ση τήν ζωήν αύτού; »

Η ομιλία αύτη έξηκολούθησεν έφ’ ικανόν χρό
νον έπί τοΰ αυτού αντικειμένου’ ήμην δέ λίαν τε- 
ταραγμένος καί ήγανακτισμένος’ άκούων έαυτδν 
κατηγορούμενον έπί κατασκοπία, ό Γεώργιος ή
γέρθη καί ώρμησε πρδς τά έμπρδς, καί έάν δέν έ- 
κράτουν αύτδν, αγνοώ τί ήδύνατο νά πράξη. Αλλά 
μετά μίαν στιγμήν έκάθησε πάλιν, καί είπε σι
γαλά.

— Τούτο είναι προτιμότερον.
Ιΐλθεν ή σειρά μου νά λάβω τδν λόγον. Τοσαύ- 

την δ ήσθανόμην συγκίνησιν, ώστε μόλις ήδυνά
μην νά λαλήσω. Η υπεράσπισις ήτο δυσκολωτά- 
τη, διότι δέν ήδυνάμην νά παρουσιάσω ένώπιον 
τών δικαστών, είμή ηθικήν τινα πεποίθησιν, καί 
οΰδεμίαν άπόόειξιν εις ύποστήριξιν αυτής, ούτ 
αύτήν τήν δμολονίαν τού κατηγορουμένου, κατα
δικάζονταν αύτόν. Άπέρόιψά μετά περιφρονήσεω; 
την έπί κατασκοπία κατηγορίαν. Ο εύγενής χαρα- 
κτήρ τού γενναίου στρατιώτου άνήρει πάσαν τοι
αύτην υποψίαν, έγγυώμην είς τήν τιμήν μου ύπέρ 
αύτοϋ.

— Κύριοι, έξηκολούθησα, δέν δύνασθε ν’ αμφι
βάλλετε περί τής είς τδ κεφάλαιον τούτο άθωότη- 
τος αύτοϋ. Διαβεβαιώ δέ τούτο μετά πληρεστά- 
της πεποιθήσεως. Οσον διά τάς έπιλήπους κατά 
τοϋ πελάτου μου κατηγορίας, ομολογώ, δτι τό 
κ»τ έμέ, πιστεύω εις τδν λόγον του. ώς ήθελον 
πιστεύσει είς τδν λόγον τοΰ έντιμοτέρου. Υπάρ
χει τι μυστήριον έν τή επιμονή, αύτού ταύτη. Γνω- 
ρί,ω τόν βίον τοϋ Μίνσκη, καί έίςεύρω δτι τρέ
φει έν τή καρδία αύτού ζωηρόν ράθος* ή δ έαπνέ- 

ουσα τούτο γυνή είναι κατά πάντα αξιέραστος, 
καί φαίνεται δτι φοβείται μήπως έκθέση τήν τι
μήν τής νέας’ ένεκα τούτου δ’ ίσως δέν λαλεϊ. 
Διηγήθην τότε (χωρίς νά ονομάσω τήν Βιλελμί- 
νην) τί συνέβη είς τδν Γεώργιον άπδ τής έλεύσεως 
αύτοϋ είς τδ σύνταγμα, τδν έρωτα αύτού, τήν ά- 
ναχώρησιν τής κόρης, καί τήν έπιθυμίαν τήν ο
ποίαν είχε νά ίδη αύτήν, τέλος δ’ είδον μετ’ εύχα- 
ριστήσεως, δτι οί δικασταί συνεκινήθησαν. 01 δια- 
δεχθέντες τήν δμιλίαν μου ψιθυρισμοί έπαίνου, μ’ 
εύχαρίστησαν ούχί ένεκα ματαίας τινδς φιλαυτίας, 
άλλά διότι ήλπιζον δτι θέλω σώσει τδν δυστυχή 
Μίνσκην.

0 Γεώργιος έζήτησε τότε τήν άδειαν νά όμιλή- 
ση, έγώ δ ένόμισα δτι θέλει ομολογήσει τά πάντα.

— « Συνταγματάρχα μου, είπε μέ σταθεράν 
φωνήν, εύχαριστώ μέν τδν λοχαγόν 0 Μιλάνον, 
διά τήν πρδς έμέ καλήν αύτού διάθεσιν, απορρί
πτω δμως τδ μέσον, τδ όποιον μετεχειρίσθη πρδς 
δικαιολογίαν μου. Ισως άγαπώ τινα, άλλά περί 
τούτου μόνον είς τδν Θεόν οφείλω λόγον. Τδ πρό
σωπον τδ όποιον άγαπώ οΰδεμίαν έχει σχέσιν 
πρδς τήν χθεσινήν διαγωγήν μου. ’Ηθελον έρυθρι- 
άσει, έάν έλάμβανον τήν χάριν μου, ρίπτων υπο
ψίαν έπί κόρης καθαράς. Δέν είναι καλόν τούτο, τδ 
όποιον έκάμετε, λοχαγέ μου, ύπέλαβε στρέφων 
πρδς έμέ’ άλλ δμο>ς συγχωρώ υμάς έκ καρδίας. »

Εκάθησε πάλιν είς τήν θέσιν του. 0 συνταγμα
τάρχης διέταξε τότε τδν ύπαξιωματικδν,τδν διευ- 
θύνοντα τδ φυλάττ^ν τδν ύπόδικον άπόσπασμα, 
ν άπομακρύνη τδν κατηγορούμενον, έμέ, καί τδν 
εισηγητήν. Ούδεΐς έξ ήμών ώμίλησε κατά τδ διά
στημα τοϋτο. Προσεπάθουν νά μαντεύσω έκ τής 
φυσιογνωμίας τών δικαστών, τί περί τού δυστυ
χούς Γεωργίου θέλουσιν άποφασίσει. 0 Γεώργιος 
έκυπτε τούς οφθαλμούς πρδς τήν γήν, καί ό ειση
γητής έφυλλολόγει χαρτία τινά Η συζήτησις τών 
δικαστών παρετάθη έπί τρία τέταρτα’ πολλαί δέ 
γνώμαι διήοουν τδ στρατιωτικόν συμβούλιον. 
Εβλεπον τδ αύστηρδν πρόσωπον τού συνταγματάρ
χου καμπτόμενου ένίοτε, είτα δ’ έπαναλαμβάνον 
πάλιν τήν επιβλητικήν αύτού αταραξίαν. Ταγμα
τάρχης δέ τις έχειρονόμει πολύ, καί μεγάλην έ
φαίνετο έμποιών έντύπωσιν έπί τών λοιπών’ τέλος 
έπείσθησάν άπαντες είς τήν πρότασιν αύτού' ό κύ
κλος ήνεώχθη, καί προσεκλήθημεν’ έγώ δ ήμην 
ωχρότερος τού υποδίκου.

Τά τύμπανα έκρουσαν, καί οί στρατιώται έφε- 
ρον τά όπλα, κατά τδ είς τάς τοιαύτας περιστά
σεις έθος.

ό συνταγματάρχης είχεν άνά χεΐρας λευκήν ρά
βδον. Ακρα σιωπή έπεκράτει είς δλας τών στρα
τιωτών τάς τάξεις, καί όλων τά βλέμματα έστρε- 
φοντο πρδς αύτόν. Ούτος δ έπρόφερε τάς πρώτα; 
λέξεις μέ συγκίνησιν, ήτις έδιπλασίασε τούς φό
βους μου, καί άφοΰ έξέθεσε τού; λόγους, οϊτινε; 
ήνάγκαζον τούς άρχηγούς νά λάβωσι μέτρον αύ- 
στηρότατον, σκληρόν ίσως, ήγέρθη, έθλασε τήν· 

αύτοϋ ίλαρότητα. Μετά τήν άπδ τοΰ φρουρίου ά- 
ναχώρησιν ήμών, έτελέσθη ή κηδεία τοΰ Γεωρ
γίου.

Τδ σύνταγμα έπανέκάμψεν είς τδν στρατώνα, 
έγώ δε έσπευσα είς τδ οίκημά μου άσθενής σχε
δόν. Ουδέποτε ήσθάνθην τοιαύτην ταραχήν. Η 
συνείδησίς μου μ’ έλεγε συνεχώς δτι δεν έπρεπε 
ν άφήσοι νά φονευθή δ δυστυχής στρατιώτης, 
καί δτι ο θάνατος αύτού ήτο φόνος τοΰ οποίου ή
μην συνένοχος’ μυρία φαντάσματα παρίσταντο είς 
τήν φαντασίαν μου. Η νύξ έπλησίαζε, καί πρό 
τινων λεπτών ήκουον έν τώ στρατών, παράδοξον 
τινά βοήν, συγκεχυμένη·/ καί ασυνήθη. ό κρότος 
ηύςανε, τέλος δ’ έγινε τοσούτον ισχυρός, ώστε ε
πιθύμησα νά γνωρίσω τδ αίτιον αύτού. Ουδέποτε 
θέλω λησμονήσει τδ θέαμα, τδ όποιον ένεφανίσθη 
είς τούς οφθαλμούς μου.

Μία κόρη, τούς πλοκάμου: έχουσα έκπεπλεγμέ- 
νους, τά ένδύματα έν άταξίρι, τά; χεΐρας καθη- 
μαγμένας, ώμίλει έν μέσω δισχιλίων στρατιω
τών, ώς προφήτις’ ή φωνή αύτής διεκρίνετο με
ταξύ τών περί αύτήν άκουομένων ψιθυρισμών’ έ
φαίνετο δέ θέλουσα νά δδηγήση τούς στρατιώτας 
εΐς τι μέρος, τδ όποιον έδείκνυε διά τής χειρός, 
καί νά κινήση αυτούς είς έκδίκησιν. Αμα είσήλ- 
θον, ό στρατιωτικός δχλος ήνεώχθη.

— Είναι ό λοχαγός Ομιλάνος, ύ ύπερασπι- 
στής τοΰ Γεωργίου’ άφήσατέ τον νά έλθη’ αύτδς 
θέλει τήν έννοήσει.

ράβδον, ερριψε τά τεμάχια μακράν αυτού . . . καί 
έπρόφερε τήν ποινήν τοΰ θανάτου, έκτελεσθησομέ- 
νην πάραυτα. Διέταξε δέ ν άνεωχθή τδ τετράγω
νον, καί νά προχωρήση είς ούλαμδς έκ τού λόχου 
τοΰ Γεωργίου ίνα έκτελεσθή ή ποινή.

Εν ροπή οφθαλμού έξετελέσθη ή διαταγή αύτη 
τοΰ συνταγματάχου. Πάντες ύπήκουσαν άγογγύ- 
στως, διότι τοσαύτην ή σταθερότη; τοΰ πρίγκι- 
πο? είχεν έπερροήν έπί τών άτάκτων καί διε
φθαρμένων έκείνων άνθρώπων, οΐτινες ένδομύχως 
έπεθύμουν νά μάς δολοφονήσωσιν απαντας.

— Πτωχέ μου Γεώργιε, άνέκραξα, δέν θέλεις 
λοιπόν νά σώσγς έαυτόν ; Μίαν λέξιν, μίαν λέξιν, 
πρδς χάριν μου ! Λυπήθητι σαυτδν, έμέ, έκείνην.

— Δέν δύναμαι νά εΐπω τίποτε, λοχαγέ μου, 
τίποτε' ησυχάσατε, τδ πράγμα θέλει τελειώσει 
έντδς ολίγου. Εάν τήν ίδήτε, ομιλήσατε αύτη 
περί έμοΰ. Δέν είναι άνάγκη νά τή έπαναλάβετε 
ότι τήν άγαπώ, διότι τδ ήξεύρει' παρακαλέσατε 
αύτήν μόνον νά μήν άποθάνη’ νά μή παρηγορηθή 
δμως τόσον έγρήγορα, καί νά μ ένθυμήται πάν
τοτε. Εγχειρίσατε αύτή τά βιβλία μου, σάς πα
ρακαλώ, καί τά άνθη μου, τήν δλην ταύτην πε
ριουσίαν μου, τή<? οποίας καθιστώ αύτήν κληρο
νόμον. Ας παρακαλή τδν Θεόν ύπέρ έμοΰ.

0 ίερεύς έπλησίασε τότε, έγώ δ άπεσύρθην επ’ 
ολίγα βήματα’ δ Μίνσκης ώμίλησε μετ αύτοϋ, καί 
γονατίσας έλαβε τήν άφεσιν τών αμαρτιών του 
άφοΰ ώρκίσθη δτι ήτον άθώος. Δέν ήθέλησεν δ
μως νά έξηγηθή ούτε πρδς τδν ίεοέα, ύπό τήν πρό- 
φασιν δτι δέν ήδύνατο νά προδώσρ τδ μυστικόν 
άλλου, δρκισθείς απαξ είς τδ εύαγγέλιον νά τη- 
ρήση αύτό’ ό καλός εφημέριος μοί είπε σιγαλή τή 
φωνή.

— ή ! κύριε, πέμπετε μίαν ψυχήν εις τδν πα
ράδεισον.

Είχον ήδη εκπληρώσει δλα μου τά καθήκοντα, 
άλλ’ ήθέλησα νά συνοδεύσοι τδν Γεώργιον μέχρι 
τοΰ τόπου τής έκτελέσεως. Μέ άπώθησεν έ- 
λαφρώς.

. ■· — θέλετε ταραχθή πολύ' υγιαίνετε, λοχαγέ
μου, κάμετε μίαν τελευταίαν χάριν εις τδν δυστυ
χή Γεώργιον’ άσπασθήτέμε!

Ερρίφθην δακρυρροών είς τάς άγκάλας τοΰ 
Γεωργίου, δστις δέν έκλαιε, ούδ έπρόφερε πλέον 
λέξιν τινά. Απομακρυνόμενος άπ έμοΰ μ έκαμεν 
έν νεύμα τελευταίου άποχαιρετισμού, έγώ δ’ ά
πεσύρθην όπισθεν τοΰ τάγματος, μόλις στηριζό- 
μενος έπί τών ποδών μου, Ηκουσα τδ όλέθριον 
κέλευσμα ... Τδ πράγμα ήν ήδη τετελεσμέ- 

νον ! .. .
Κατά τδν κανονισμόν,τδ σύνταγμα παρήλλασεν 

έμπροσθεν τού πτώματος’ ήναγκάσθην νά διαβώ 
πλησίον έκείνου, τδν όποϊοκ έθεώρουν ώς θεϊόν τι, 
ούτως εΐπεϊν, ηρωισμού θύμα. Δέν είχεν άσχημί- 
σει παντάπασι, διότι αί σφαϊοαι έκτύπησαν δλαι 
τδ στήθος. Τδ εύειδές αύτοϋ πρόσωπον, κεκλιμέ- 
νον πρδς τδν δεξιόν ώμον, διετήοει τήν γλυκεΐαν

Πλησιάσας έγνώρισα τήν Βιλελμίνην, ούχί 
πλέον τήν Βιλελμίνην γλυκεΐαν, ήρεμον, μειδιώ- 
σαν, άλλά τήν Βιλελμίνην άπηλπισμένην, παρα
φρονούσαν. Μ έγνώρισε καί αΰτη.

— 0 ! άνέκραξεν, υμείς είσθε ! Εύλογητδ; ό 
Θεός! Ακολουθήσατέ με' διατάξατε τούτου; νά 
σάς άκολουθήσωσΓ δέν άπέθκνε, παοαπονεϊται, μέ 
ζητεί, ΐδέτε’ συνέτοιψα τού; όνυχας μου, κατέ- 
σχισα τά; χεϊρά; μου θέλουσα νά έλευθερώσιο αύ
τόν' άλλ’ έλθετε, έλθετε μετ’ 
γήν έκείνην, σεϊ; οϊτινε; είσθε 
ε’ίπει ποϋ ήτο τήν νύκτα, ήξεύριο 
τώ δοθή ή χάρις, θέλει σωθή, 
(.κόμη !
■ Εθεώρουν τήν δυστυχή μετά 
ιψεως, νομίζων αύτήν παράφρονα, 
ιτήν οδηγήσω εί; τδ οίκημα αύτής. αλλ αυτή ω- 
’πισθοδρόμησε, κτυποΰσα βιαίως τδν πόδα.

— Είσθέ όλοι άνανδροι ! Αφήσατε νά δολο
φονήσουν αύτδν, καί τώρα δυνάμενοι νά έπανορ- 
θώσετε τδ έγκλημα τοϋτο δέν σπεύδετε ! Θέλω 
υπάγει λοιπόν μόνη ! ό Θεός θέλει μοί πέμψει δύ- 
ναμιν.&φήσατέ με ν άπέλθω’

Προσεπάθουν νά κρατήσω αύτήν, καί κράζα; 
δύο ή τρεις έκ τών έκλεκτοτέοων στρατιωτών, 
διέταξα αύτούς νά τήν φέρουν είς τδ οίκημά της, 
δπου έμελλον νά τήν ακολουθήσω. Αλλ αίφνης 
στρατιώται τινες ώρμησαν έντδς τής αύλής βοών- 
τες, ότι ή νέα κόρη είχε δίκαιον, ότι ό Γεώργιος

έαού’ άρατε την 
άνδρες ! Θέλω 
πού ήτο, θελει 
ιίναι καιρός ά- 

βαθυτάτη; θλί- 
καί έζήτουν νά 

·. ’Αλλ’ αυτή ώ-
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■δέν Απέθανε, καϊ ότι έπρεπε νά έκθάψουν αυτόν. 
Ώμνυον ότι ηκουσαν τήν φωνήν αύτοϋ κράζουσαν 
εις βοήθειαν, ή δέ ώχρότη;, καί ή έπί τών προ
σώπων αυτών έζω.γραφημένη ταραχή, μοϊ έφάνη 
τοσοϋτον παράδοξο;, ώστε συνήνεσα νά υπάγω μέ 
τούς στρατιώτας πρός τό Ναπολεόντιον φρούριον, 
ινα πεισθώ περί τής αλήθειας τής παραδόξου διη- 
γήσεως αυτών, συγχρόνως δ ειδοποίησα τόν συν
ταγματάρχην περί τοϋ συμβαίνοντος, καί έζήτη- 
σζ παρ αυτού διαταγάς. ό έπί τών προχωμάτων 
κείμενος τάφος τοϋ Γεωργίου, ήτον ές ήμισεία; 
ήδη ήνεωγμένος. Οτε έπλησιάσαμεν, πάντες έ- 
σιώπησαν, καί τότε ήκούσαμεν ευκρινέστατα φω 
νήν Ολιβεράν έξερχομένην έκ τής γης, καί προφέ- 
ρουσαν έκ διαλειμάτων λέξεις ακατανόητους. Τό 
αίμά μου έπάγωσεν είς τάς φλέβας μου. Οί ς·ρ«" 
τιώται οΐτινε; με περιεστοίχιζον (ήσαν δέ βεβαίως 
τό ήμισυ τοϋ συντάγματος) ανέκραξαν.

— Δέν άπέθανε ! Πρέπει νά τόν σώσωμεν !
Ηρχισαν τήν άνάχωσιν μή δίδοντε; προσοχήν 

εί; τάς διαταγάς μου. Πμην μόνος μεταξύ αύτών, 
καί έβλεπον ότι ή εξουσία τοϋ βαθμού μου πα- 
ρεγνωρίζετο. Ευρισκόμην είς πολλήν αμηχανίαν, 
άλλ ευτυχώς ήλθεν ό συνταγματάρχης. Ηχούσε τήν 
έκθεσίν μου, καί διέταξε νά έξακολουθήση ή άνά- 
χωσις. Εφθασαν μετ ού πολύ εί; τό πτώμα. Η 
δυστυχή; Βιλελμίνη, τήν οποίαν δέν ήδυνήθημεν 
νά έμποδίσωμεν νά μάς Ακολουθήση, έρρίφθη έπ 
αύτοϋ, τώ ώμίλησε, έψαυσε τάς χεϊρας, τήν κεφα
λήν αύτοϋ, καί τέλος έπείσθημεν ότι δέν όπήρχεν 
εί; τό πτώμα έκεϊνο ούτε σπινθήρ ζωής.

— Αποθέσατε τό πτώμα τοϋτο εί; τήν θέσιν 
του, είπεν ό πρίγκιψ, τοϋ δποίου ή ήρεμία έπί 
μίαν μόνην στιγμήν έταράχθη, καί έπειτα έπι- 
στρέψατε εί; τόν στρατώνα. Λοχαγέ όμιλάνε,. ε
πιτηρείτε τού; ανθρώπους τούτους. Οί έπιμένον- 
τε; νά τιμωρηθώσιν αύστηρότατα, καθιστώ δ’ υ
μάς υπεύθυνον.

0 συνταγματάρχη; άπήρχετο ήδη, ότε έπανε- 
λήφθη ό αύτό; ήχος όστις είχε κάμει εϊς ήμάς το- 
σαύτην έντύπωσιν. Μόλις έσκεπάσθησαν υπό τοϋ 
χώματος τά λείψανα τοϋ Γεωργίου, καί πάραυτα 
άρχισαν οί υπόκωφοι καί υπόγειοι έκεϊνοι θρήνοι, 
άνανεούμενοι έπί τινων λεπτών άνά έκαστον ήμισυ 
τέταρτον τή; ώρας. Τό φαινόμενου ήτο τόσον παρά
δοξον, ώστε ήδύνατο νά προσβάλλει τήν φαντασίαν 
ανθρώπων πολύ όλιγώτερον δεισιδαιμόνων τών η- 
μετέρων στρατιωτών, διότι έγόν αύτό; έφριττον 
άκουσίως.

— Είναι πολύ παράδοξον, μοί είπεν εί; 
τό ου; μου δ συνταγματάρχης" έάν δέν άπατώμαι 
θέλουσι συμβή ταοαχαί. Απομακρύνατε αυτού;, 
καί θέσατε ένα σκοπόν παρά τον τάφον. Εκλέξα
τε τινάς γενναίου; καί πιστού; άνδρας ο'ίτινε; 
θέλουσιν εμποδίζει τού; λοιπού; νά πλησιάζωσι. 
θέλω συναθροίσει τό σώμα τών αξιωματικών καί 
λάβει μέτρα διά τυχοϋσαν τινά στάσιν.

Τπήκουσζ, ή μάλλον προσεπάθησχ νά ΰπακού-

ΰω. Βοηθούμενος υπό τινων ύπαξιωματικών, κα- 
τώρθωσα ν άπομ.ακρύνω μέγα μέρος τών στασια
στών, άλλ έμειναν τινές, τού; οποίου; δέν ήδυνή- 
θην κατ ούδένα τρόπον ν άποσπάσω έκεϊθεν. Τήν 
τάλαιναν Βιλελμίνην μετέφερον είς τήν οικίαν τοϋ 
πατρός αύτή;. Αφοϋ έπανέφερον όλίγον τήν τάξιν 
είς τόν στρατώνα, έπανήλθον είς τό φρούριον καί 
εύρον πάλιν τά πάντα έν αταξία. Οί στεναγμοί 
δέν έπαυον, άπ’ εναντίας δ’ Ανανεοϋντο άνά ίσα, 
άλλ ελάχιστα διαστήματα. Επείσθην ότι άν καί 

ητον δ-| τό φαινόμενου ήτον έντελώ; άνεξήγητον, 
μως ούχ ήττον πραγματικόν.

Περί δοθρον βαθύν ό ήχο; έπαυσε. Μέ 
δέ δυσκολίαν είχον κρατήσει τήν νύκτα 
τού; στρατιώτας. Διέταξα νά κλεισθώσιν αί θύραι· 
τοϋ φρουρίου, καί νά πυροβολήσωσιν οί σκοποί 
κατά παντός έξερχομένου" τοιουτοτρόπως δ’ ήδυ- 
νήθην νά εμποδίσω τού; ταραξίας έκείνους,νά κινή- 
σωσιν εί; στάσιν τούς έν τώ στρατώνι συστρατιώ- 
τας αύτών. Εφοβούμην τά συμβάντα, τά όποϊα 
άφεύκτω; εμελλον ν άκολουθήσωσιν, έάν έπανε- 
λαμβάνετο τήν προσεχή νύκτα τό αύτό φαινόμε- 
νον. 0 δέ συνταγματάρχη;, πρό; 8ν διεκοίνωσα 
τούς φόβους μ.ου, ηύξησεν αύτούς έτι μάλλον, 
λέγων μοι ότι τό παράδοξον τοϋτο συμβάν διεδί- 
δετο καθ’ δλην τήν πόλιν, καί δτι οί κάτοικοι ήρ- 
χοντο σωρηδόν εϊς τό Ναπολεόντιον φρούριον βο- 
ώντες κατά τοϋ καταδικάσαντος τόν Γεώργιον 
στρατιωτικού συμβουλίου.

— ’Εάν έπαναληφθή τοϋτο, προσέθηκεν, ή νύξ 
θέλει είσθαι τρομερά. Μήν άπομακρυνθήτε τοϋ 
φρουρίου, διότι ή πρός τό θϋμα φιλία σας θέλει έ- 
πιβάλλει πλειότερον τών έπωμίδων ήμών.

Δι δλης τής ήμέρας τό πρόχωμα ήτο πλήρες 
ανθρώπων. Δέν έκωλύθη δέ ή είσοδος, καθ δσον 
μάλιστα ή ησυχία τής νήσου δέν έταράχθη ποσώς. 
Διεκρίνετο έπί τών προσώπων έκφρασίς τις τρό
μου συγκεχυμένου" ό δ όχλος έμενε σιωπηλός, 
καί αί παρατηρήσεις έγένοντο ταπεινή τή φωνή. 
Περί τήν δύσιν τοϋ ήλιου πλήθος αναρίθμητου ή
θελε νά είσέλθγ, εντός τή; περιοχή; τοϋ φρουρίου, 
διότι πάντε; είχον περιέργειαν νά παρευρεθώσιν 
έκεϊ τήν νύκτα. Μόλις ήδυνήθημεν ν απομακρύ- 
νωμεν τό πλήθος έκεϊνο, άπειλοϋντες δτι θέλο- 
μεν φέρει πρός άντίκρουσιν τούς ναύτας τών λέμ
βων, καί τού; έπί τών έκεϊ σταθμευόντων πολεμι
κών πλοίων έπιβιβασμένου; στρατιώτας. Τό πράγ
μα άπέβαινεν δμω; σπουδαιότερον ήδη, διότι ώς 
προεϊπον, άρχόμενο; τήν διήγησιν τοϋ μικρού τού
του επεισοδίου, περιεστοιχιζόμεθα ύπό όμάόος κα
κούργων στασιαστών. Η στάσις άπέβαινεν άφευ
κτος, καί ή θέσις ήμών δυσχερεστάτη. Επελθού- 
σης τή; νυκτό; έπλησίασα είς τόν τάφον, μέ τήν 
άπόφασιν νά μήν άπομακρυνθώ πριν ή γνωρίσω τό 
αίτιον τού μυστηριώδους έκείνου ήχου. Τπωπτεύ- 
θην, δτι έκ τών στρατιωτών ήμών τις έκρύπτετο 
εί; τι τών θολωτών ύπογείων τοϋ όχυρώματος, καί 
δια τοϋτο έπεσκέφθην άπαντα τά θολώματα καί

πολλήν 
έκείνην

>, και ή έπί τοϋ τά-
... ς, έκράτησεν έπ ολίγον

στασιαστάς. Αλλ’ δτε περί τήν όγδόην καί

έκλεισα αυτά καλώς" ή ύποψία μου δμως μοι έφαί
νετο άπίθανος, διότι έάν συνέβαινε τοιοϋτόν τι ό 
ήχο; δέν ήθελεν άκούεσθαι τοσοϋτον καθαρώς. Ε- 
ταλαντευόμην είς διαφόρους περί τοϋ αντικειμέ
νου τούτου σκέψεις, δτε όγδοη ώρα έσήμ.ανεν είς 
τό ώρολόγιον τοϋ φρουρίου, καί πάραυτα άνταπε- 
κρίθησαν αί υπόγειοι φωναί. Επλησίσα τό ούς 
μου είς τήν γήν, καί έπείσθην δτι έκεϊθεν έξήρχε- 
το, ό Ανεξήγητος φθόγγος.

Προσεκάλεσα τόν ιερέα, όστις έγονάτισεν έπί 
τοϋ τάφου. Η παρουσία αύτοϋ, Λ 1—1 —“ ~~- 
φου εύσεβής αύτοϋ θέσις, έ 
τούς 
ήμίσειαν ήκούσθη πάλιν ή αύτή φωνή, ώρμησαν 
πρός τάς πύλας βοώντες θηριωδώς καί ζητοϋντες 
έκδίκησιν κατά τών αδίκων δικαστών τών κατα- 
δικασάντων είς θάνατον τόν άθώον.

Μή δυνάμενος νά κρατήσω τόν στρατιωτικόν 
όχλον, ήκολούθησα αύτούς. Δέν ήγνόουν δτι ό 
συνταγματάρχης οιαί οί πλεϊστοι τών άνωτέ- 
ρων Αξιωματικών ήσαν κεκλεισμένοι έντός τοϋ 
μεγάλου πύργου τοϋ φρουρίου, σκοπόν έχον 
τε; νά πωλήσωσιν ακριβά τήν ζωήν αύτών, μετ’ 
ού πολύ δμως ήθελον Αναγκασθή νά ένδώσωσιν 
εί; τόν Αριθμόν, καί ή μερίς τών στασιαζόντων 
ηύξανεν όλονέν. Ούδέποτε είχον φόβον δι’ έμαυ- 
τόν, διότι οί στρατιώται μ’ έθεώρουν ώς ιερόν 
καί απαραβίαστου πρόσωπον, ένεκα τής πρός τόν 
Γεώργιον συμπάθειας μου. Φθάσαντες πλησίον 
τών τειχών εύρον τά τηλεβόλα έτοιμα πρός πυ
ροβολισμόν, ό δέ συνταγματάρχης ειδοποίησε τούς 
στρατιώτας, δτι ( 
είς τόν στρατώνα, θέλει διατάξει νά πυ| 
κατ , ------Λ---- -  ^·~ —-- -·-
την

0
τού; 
γον. 
μει 
παξιωματικόν τ 

( λ.ευσε νά φέρωσι 
σωσιν αύτήν πί 
ραπονουμένη ψυχή τοϋ Γεωργίου, 
έξηγήση είς αύτήν τό τί έζήτει. ‘ 

έάν πάραυτα δέν άποσυρθώσιν ! 
ιροβολ.ήσωσι 

αύτών. Εκπεπληγμένοι διά τήν άντίς·ασινταύ- 
ήρχισαν νά βουύ,εύωνται περί τοϋ πρακτέου. 

1 Συνταγματάρχης ειδοποίησε καί δεύτερον 
στρατιώτας, οίτινες άπεσύρθησαν τότε όλί- 
Α’ίφνης ό Θεός, όστις, φαίνεται, δέν έπεθύ- 

τήν καταστροφήν ήμών, ένέπνευσεν εί; υ- 
τινα μίαν καλήν ιδέαν" συνεβού- 
τ τήν Βιλελμίνην καί νά όδηγή- 

,λησίον τοϋ τάφου, λέγων δτι ή πα- 
ι, ήθελε βεβαίως 
‘II πρότασις αυ

τή παρά πάντων έπεδοκιμάσθη" έπέμφθησαν πά
ραυτα τινές έπίλεκτοι, φίλοι τοϋ Μίνσκη είς τήν 
Φλεσίγγην. Μετά μίαν ώραν έπέστρεψαν" εί; τό 
διάστημα δέ τΟϋτο αί δύο μερίδες είχον είδος τι ά- 
νακοχής. Επερίμενα ανυπομονώ; τήν έκβασιν τή; 
βαρβάρου ταύτης απόπειρας. Τήν πρωίαν είχον 
πληροφορηθή, δτι ή Βιλελμίνη ήτο παράφρων. Εύ- 
τυχώ; ό πατήρ αύτής έπανελθών έξ Αμστελοδάμου, 
έπεριπο’.εϊτο αύτήν είς τήν οικίαν αύτοϋ, καί ήλ- 
πιζον δτι τοϋ πατρός αί παρακλήσεις θέλουσιν 
εμποδίσει τού; στρατιώτας νά σύρωσιν ούτοι διά 
νυκτό; τήν δυστυχή νέαν, καί δτι ήθελον εύσπλαγ- 
χνισθή αύτήν διά τήν κατάστασιν είς ήν ευρίσκετο" 
ήπατώμην δμω;, διότι έφερον αύτήν, ό δέ καθη

γητή; κλαίων ήκρλ^ύθει τό. τέκνον του. ‘Π θλι
βερά αύτη βυνοδία έπροχώρει πρός τό πρόχωμα. 
Εβάδ ιζον πλησίον τοϋ πατρός, καί ή Βιλελμίνη έ
φαίνετο, ώς Αναίσθητος" κατέθεσαν αύτήν κατά 
γής, ή σκληρά αύτη δοκιμασία ήρκει νά φονεύστ. 
τήν ασθενή κόρην, ήτις ήτον ήδη θανασίμως προ
σβεβλημένη. Δεκάτη ώρα έσήμαενε, καί πάλιν ή- 
κούσθη οΐκτροτέρα ή ανεξήγητος ήχώ.

— Βλέπετε ! όμιλεϊ δυνατώτερον άφ’ δτου εί
ναι εδώ, έψυθίρισαν καθ’ έαυτούς.

— Τις όμιλεϊ; ΰπέλαβεν ό καθηγητής έξερχό- 
μενος τοϋ ρεμβασμού του.

— ψυχή τοϋ Γεωργίου, ήτι; ζητεί τινα, διά 
τοϋτο έφέραμεν ένταϋθα τήν νέαν κόρην.

— ’Η ψυχή τοϋ Γεωργίου ! Πολύ αμαθείς είσθε, 
κύριοι. Πώς ! δέν είξεύρετε δτι τοϋτο είναι ή ή
χώ τής φωνή; τών έπί τών λέμβων φυλάκων, ο'ί- 
τινες παρακελεύουσιν άλλήλους είς έγρήγορσιν ;

Ο δ έρως τής επιστήμης υπερέσχε τότε τή; θλί
ψεω;, καί έξήγησεν ότι ήμεθα εί; τό μέγιστον τής 
νήσου ύψος, δτι πάντε; οί έν τή νήσω συμβαίνον- 
τες κρότοι άντήχουν έκεϊ, καί δτι χιλιάκις έχα- 
μεν ό ίδιο; τό αύτό πείραμα, όσάκις εύρίσκετο πα
ρά τήν άκτήν πολεμικόν τι πλοϊον. Ενώ ώμίλει, 
μέγα βάρος ήγείρετο άπό τοϋ στήθους μου, έμει- 
δίων διά τήν εύπιστίαν μου, διότι νομίζω δτι ή
δη είχον άρχίσει νά πιστεύω εις ύπερφυσικήν τι- 
να αιτίαν τοϋ φαινομένου. Αλ.λ’ οί στρατιώται δέν 
έπίστευον τόν Κ. Στρός.

— Είν εύκολον νά πεισθώμεν περί τής αλήθειας 
τοϋ πράγματος, είπον" αφήσατε νά ζητήσω παρά 
τοϋ συνταγματάρχου τήν άδε ιαν νά πέμψο> τινά; 
έξ υμών είς τάς λέμβους" τοιουτοτρόπως θέλετε 
βεβζιωθή δτι δέν σά; άπατώσιν. Εμποδίσατε τού; 
ναύτας νά κράζωσι, καί έάν δέν άκούσωμεν πλέον 
τίποτε ένταϋθα, είν άναντίρρητον δτι ό Κ. Στρός 
έχει δίκαιον.

Εόέχθησαν τήν πρότασίν μου, καί τοϋ συνταγ
ματάρχου συναινέσαντος, άνεχώρησάν τινες, έγώ δέ 
συνωμίλουν μετά τοϋ καθηγητοϋ, λίαν ανήσυχος 
περί τοϋ άποβησομένου. Εάν τό πείραμα έπετύγχα 
νε, τά δυστυχήματα μοί έφαίνοντο αφευκτα. Αλ
λά χάριτι θεία έπέτυχε. Πεισθέντες οί στρατιώ
ται ήρχισαν νά φοβώνται" έτυχον παρά τοϋ πρίγ- 
κιπο; γενικήν άμνηστείαν, καί τή αλήθεια ό πρίγ- 

| κιψ δέν ήδύνατο νά πράξη τι καλήτερον. Ησύχα
σαν μέχοι νέας αφορμής στάσεως.

Εμαθον έγώ μόνος τίΕμ.αθον έγώ μόνος τό αίτιον τής σιωπής τοϋ Γε
ωργίου. Η θεία αύτοϋ μοί διηγήθη κλαίουσα, ότι 
ό Κ. Στρός διέταξε τήν θυγατέρα του νά υπαν- 
δρευθί έμπορόν τινα έξ Αμστελοδάμο ■>, ή δέ κόρη 
προτιμώσα ν άποθάνη μάλλον ή ν άρνηθή τόν 
εραστήν αύτής, άπεφάσισε νά φύγν) μετ αύτοϋ καί 
νά συζευχθή είς τήν αντίπεραν χώραν, πεπει
σμένη ότι άφού τελεσθή άπαξ ό γάμος, ό πατήρ 
εύκόλως θέλει συγχωρήσει τήν θυγατέρα του" δια 
τοϋτο ή Βιλελμίνη έσπευδε νά ίδη τόν Γεώρ-

*
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Οτε ή Βιλελμίνη καί ή θεία αύτη 
γιος δέν δύναται νά έξέλθη 

ίοίησαν 
τοΰ ήμίσεο): 
ορόμον, 
τίου' ί 
τιον τοΰ Γεωογίου 
τήν οικίαν 
κατά τήν 
τες καλώς

Υ ·
τοΰ καθηγητοΰ, 
απουσίαν αύτοϋ’ 
τά σχέδια αΰτών, 

θωσι πάλιν μυστικώς. 
εις τήν νήσον, ή Βιλελμίνη έζήτησε 
δεου.ήν 
ρου, δστις 
Γεωργίου, 
κρύπτουν ι 
νή μόνος 
κίσθησαν 
διότι αν 
άπολέση 
σιν 
Τό σχέόιον τούτο έξε

τήν
., οτε έκοουσα βιαίως

!·ί μ’ 
τής ευδαιμονίας αΰτοϋ, ό Γεώργιος 
τήν ώραν. Μετά τό άνακληντήριον, 
τήν αύτήν θέλουσιν επιβάλλει τιμωρίαν 
νέλθη τήν έπιοϋσαν.
ναΐκες
τα,

νιον. Οτε ή Βιλελμίνη και ή θεία αυτής έμαθον ό
τι ό Γεώργιος δέν δύναται νά έξέλθη τής νήσου, 
εϊδ «ποίησαν αύτόν νά έλθη έντός άκατίου μέχρι 

ς τοΰ άπό Βαλοχέρεν εις Βεβελάνδην 
, όπου περιέμενον αύτόν έντός άλλουά κα- 

έκεϊ δ ήθελον αύται έπιβιβασθή εις τό άκά- 
ΐνα ελθωσιν εις Βαλοχέρεν, εις 

, οπού οΰδείς κατώκει 
έκεϊ δέ μελετήσαν- 
, έσκόπευον ν άπέλ- 

Διά νά εϊσέλθωσι κρυφίως 
νήσον, ή Βιλελμίνη έζήτησε τήν συν- 

ένός έξαδέλφου αΰτής, φύλακος τού φά- 
ύπέσχετο νά διευθύνη τό άκάτιον τοΰ 

, νά όόηγήση αύτούς εις τό παράλιον, 
πάντας ύπό στιβάδα πανίων, καί νά φα
ί εις τούς έπί τών λέμβων φύλακας ί'ΐρ- 

ούδέποτε νά όμιλήσωσι περί τούτου, 
τό πράγμα άνεκαλύπτετο, έκινδύνευε ν’ 
ό φύλαξ τοϋ φάρου, οΰχ: μόνον τήν θέ- 

αύτοΰ, άλλά καί αύτήν ίσως τήν ζωήν του. 
Τό σχέδιον τούτο έξετελέσθη. Τήν εσπέραν εκεί
νην ώνειροπόλουν τήν αέλλουσαν αΰτών εύτυχίαν 
ιί δύο έρασταί " ... ....

οικίας" αλλ οΰδείς μ. άπήντησεν. Εν τή μέθη 
ευδαιμονίας αΰτοϋ, ό Γεώργιο: έλησμόνησε 
ώραν. Μετά τό άνακληντήοιον. ένόμισεν ότι 

πιβάλλει τιμωρίαν, ι 
τήν επιούσαν. Αποχωριζόμεναι δ: 
άπήτησαν παρ αύτού νά σιωπήση 

φοβούμενοι μήπως 4 καθηγητής δυ 

τήν θύοαν

, έάν έπα- 
»ε α: γυ-

1 τά πάν- 
αλύση τόν

μέλλοντα γάμον’ ειτα δ’ έπέστρεψαν εϊς Βεβελάν- 
δην. Οτε δ έφυλακίσθη ό Γεώργιος, δ φύλαξ εϊδο- 
ποίησεν αύτάς περί τούτου,και ή Βιλελμίνη εσπευσε 
νά έλθη, άλλ άτυχώς έφθασεν άργά' τά λοιπά 
εϊσί γνωστά. Η δυστυχής κόρη διαμένει εις τό 
φρενοκομεϊον τή; Φλεσίγγης' νομίζει δ’ άείποτε 
δτι ακούει τούς σπαρακτικούς εκείνους θρήνους, 
καί παοακαλεΐ άπαύ^ως υπέρ τής ψυχής εκείνου τόν 
όποιον τοσούτον ήγάπησεν.

Ουδέποτε θέλωλησμονήσει τό συγκινητικόν τού
το συμβάν' πολλάκις οί ονειροί μου παρουσίασαν 
αυτό εϊς τήν φαντασίαν μ°υ. Πολλά ΰπέφερον καί 
πολλά κατά τό μακρόν στάδιόν μου ειδον δεινά' 
παρετήρησα δ δτι αϊ δυστυχέσταται τών ψυχών 
αύται έαυτάς δυστυχείς καθιστώσιν. 0 θεός είν 
αγαθός" προς πάντας δίδει τήν δύναμιν νά σώ- 
σωυ,εν εαυτούς. Διατί λοιπόν ούτως εκουσίους 
άπολλύμεθα ; Διατί άποδίδομεν εις τήν τύχην τά 
δυστυχήματα τών οποίων αιτία είναι ή άνοια 
ήμών ; ‘(ΐ)

Εθιιια xai δημοτικά άσματα τής ντωτέρας 

ίΕ.Ι.Ιάδος.

A'.

Πρώτος τών Ελλήνων, ό εΰφυής Κ. Σ. Ζαμπέ
λιος έςέδοτο, ώς γνωστόν ήδη τοϊς άναγνώσταις ή
μών, συλλογήν δημοτικών ασμάτων, τά όποια πο
λύ προ ήμώνσυνέλλεζε και έθαύμασε ή σοφή Ευ
ρώπη. 0 Γάλλος Φωριέλ συνέδεσε διά παντός το 
όνομά του μετά τής άναγεννηθείσης έλλάδος, διά 
τής πρώτης και άξιολόγου συλλογής του. Τούτον 
ήκολούθησαν έπειτα οι Γερμανοί, οί Ιταλοί, οί 
Αγγλοι, οί Ρώσσοι.

Αλλ ό Κ. Ζαμπέλιος έν τή συλλογή αύτοϋ, α
νεκτίμητου άλλως διά τό τοΰ Ελληνισμού αίσθημα 
καί τήν πολυμάθειαν, οΰδόλως ενδιατρίβει περί 
τά άσματα ταύτα καί τά άζιοπαοατήοητα έθιμα 
τών νεωτέρων Ελλήνων. Ετέρα εθνική και Ιστο
ρική ολως ύπόθεσις έπησχόλησε τόν συγγραφέα' 
αλλά τό περί Ελληνικών ήθών καί εθίμων τις άλ-, 
λος έκ τών οπωσδήποτε συγγραφόντων έπραγμα- 
τεύθη ; Δυστυχώς, ή ήμερησία ήμών φιλολογία 
περιστρέφεται περί πάν άλλο ή τά πάτρια, 
καί γίνεται μέν λόγος περί τών ελάχιστων τής 
Κίνας και τής Αφρικής πραγμάτων, άλλά περί 
Ελληνικών ουδόλως.

Αλλ ιδού Ελλην τι 
σία,ό Κ. Γ. I. Δ’ε’./ά/ι.τιοι.·, 

ις, έν τή αλλοδαπή, έν Ρωσ- 
, ίκανοποιών τήν έθνι-<

(I) Suam quisque culpam auclores ad ne-
gotia tranjferunt (C. Salusti Crispi.)

χήν φιλοτιμίαν, έξέδωκεν. έν Πετρουπόλει το 
1843, συλλογήν ασμάτων δημοτικών μετά ρωσ- 
σικής μεταφράσεως έπιγράψας αύτήν,

Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ, ήτοι τά μόδα τής άιαγικτη- 
θτίβης Ε-ί.Ιάύος,
έν ή προέταξε ρωσσιστί πρόλογον άξιωσημείωτον. 
Τό σύγγραμμα δέ τούτο έστέφθη υπό τής έν 
Πετρουπόλει Αΰτοκρατορικής Ακαδημίας διά τοϋ 
βραβείου τοΰ Δεμίδοφ.

Εις ήμάς, οΐτινες, διά τών μικρών δυνάμεών 
μας καί τών άνεπαρκών μέσων μας, έπεχειρήσα- 
μεν νά γνωστοποιήσωμεν, ιδίως εις τούς έξω ομο
γενείς, πάν δ,τι έλληνικόν, θέλει έπιτραπή νά έρα- 
νισθώμεν έκ τής προρρηθείσης τού Κ. Εύλαμπίου 
συλλογής περιέργους τινας ειδήσεις, ού τοϊς πά- 
σι γνωστάς, καί άσματά τινα έκ τών αρίστων ί
σως τοϋ έθνικοϋ Παρνασοϋ, εϊς οΰδεμίαν δέ άλλην 
συλλογήν φερόμενα (1).

Πριν δέ λαλήσωμεν περί τοΰ κυρίου αντι
κειμένου ήμών, τον Matov ΐκ Πάμγα, δέν νομί- 
ζομεν άλυσιτελές νά προτάξωμεν καί όλίγας του 
έκδότου κρίσεις περί τής τοϋ Κ. Φωριέλ συλλογής 
των δημοτικών τής Ελλάδος ασμάτων.

»Η συλλογή τοΰ Φωριέλ, λέγει ό Κ. Ευλάμπιος, 
νομίζεται έν τή σοφή Εΰρώπη ή καλλητέρα τών 
ασμάτων τούτων συλλογή. Αναμφιβόλως οί κό
ποι καί αί προσπάθεια’, τού Κ. Φωριέλ εϊσίν άξιοι 
παντός έπαίνου. Αλλ ώς ξένος, οΰδ’ έντελώς οι
κείος πρδς τόν εθνικόν βίου τών νεωτέρων Ελλή
νων, έξ ανάγκης παρεδέχετο αδιακρίτως πάν δ,τι 
τώ παρέδιδον ώς έθνικόν τραγούδι, διό εις τήν 
συλλογήν του άπαντώνται πολλά παραμεμορφου- 
μ.ένα καί παρένθετα . . .

« Πολλάκις μέν τεμάχιον ένός τραγουδιού ή- 
νώθη μετ άλλου, σχεδόν άνευ τινΰς συνδέσμου' 
πολ,.άκις δέ έν τώ μέσω εϊκονικωτάτων στίχων, 
ό άναγνώστης άπαντά μετά θαυμασμού, πεζώ- 
τατον λόγον. Τέλος τά αγοραία γεννήματα τής 
αργίας καί τής απειροκαλίας φέρονται ώς έθνικά 

.•άσματα, οίον τά τραγούδια, ΟΖ όνο δοΐ’.Ιοι καί 
ή κνμά, ή Ε.τ Λαμία τής Γιαι κνύ.Ιας. ΐδέ συλλογ. 
Φωριέλ (2).

« Εν ενι το παραδοςον τούτο μίγμα, κεκοσαη- 
μένον διά πομπωδών έπιγραφών, παριστα άμορ- 
φόν τιίκτίριον, ένώ ολίγοι μαρμάρινοι καλλωπι
σμοί κατεσκαφησαν ύπό σωρόν άλαξεύτων λίθων».

(1) Πέρυ.σιν άνήγγειλεν ή Ευτέρπη τήν έκδοσιν 
καί ετέρας τίνος μικοάς συλλογής ανεκδότων δη
μοτικών μσμάτων ύπό τοϋ Κ. Αελέκου. 0 φι
λόπονος ούτος νέος, ώς μάς έπληροφόρησε, συνέλ- 
λεξε θησαυρόν δλον τοιούτων άσμάστων, ών τινα, 
μέχρι τής έκδόσεώς, ίσως εΰτυχήσει ή Εΰτέρπη 
νά προδημοσίευση.

(9) Υπάρχει καί νεωτέρα τις τού Γάλλου κόμη- 
τος Marcellus συλλογή, περί ή; άλλοτε ωμιλήσαμεν.

Εις τά άσματα τών νεωτέρων Ελλήνων, άτινα 
έξέδωκεν ό Κ. Εύλάμπιος, δύναται έκαστος, ώς 
λέγει καί δ συγγραφεύς, νά εύρη ένα κλάδον τής δη
μοτικής ποιήσεως τών Ελλήνων. 0 άναγνώστης θέ
λει ίδεΐ έν αΰτοϊς τά Μυ^ο.Ιόγια, τά εις έορτάς 
τραγούόια, τά έπιγαμήλια, τά χορευτικά, τά έ- 
ρωτικά, τά κλέφτικα, ιόν τινα θέλομ.εν δημοσιεύ
σει καί ήμεΐς κατωτέρω.

Β'.

Οί Πάργιοι, έίς τών εύγενεστέρων λαών τής νεω- 
τέρας Ελλάδος έγένοντο ατυχέστατοι εϊς τά τής 
πατρίδος των τύχας, άλλ ήδυνήθησαν νά ουλά- 
ξωσι τήν άνεξαρτησίαν των έπί μακρούς αιώνας. 
Η ΓΙάργα ητο τό ερε’.σμα τοΰ Σουλίου κατά τοΰ 
Αλή Πασσά, όπως τό Σούλι ήτο τό προπύργιον τής 
Πάργας. 0 Σατράπης τής Ηπείρου παντί σθένει 
κατεπολέμησε τήν Ελληνικήν ταύτην πόλιν, άλλ’οι 
Πάργιοι γενναίους άντέκρουσαν πάντοτε έχθοόν 
πολλω ϊσχυρότερον καί έματαίουν τά πονηρά σχέ
διά του. Επί πολλούς ένιαυτούς οί Πάργιοι ήσαν 
νυχθημερόν εϊς πόλεμον μετά τοΰ Αλή, δστις βα- 
ρέως φέρων, τήν τοιαύτην αποτυχίαν του καί 
έξου φρενών κατέφυγεν εις τήν δολίαν αυ
τού πολιτικήν, όι ής κατώρθωσε νά πείση τήν 
προστατεύουσαν τό γειτονικόν κράτος δύναμιν, ύφ 
ήν έτέλει καί ή Πάργα, ΐνα παραχωρήση εις τήν 
έξουσίαν τής Πύλης τήν πόλιν ταύτην.

Η Πάργα λοιπόν έπωλήθη, καί οί δυστυχείς 
αΰτής κάτοικοι έπρεπε νά έκλέζωσιν έν τών δύο, 
ή ν άποθάνωσι όλοι μαχόμενοι κατά του άσυγ- 
κρίτω τώ λόγω ίσχυροτέρου έχθοοϋ, ή νά μετα- 
ναστεύσωσιν εϊς τήν Κέρκυραν. Αγάπη καί οικτω 
προς τάς οικογένειας των φεοόμενοι, έςελέςαντο 
τό δεύτερον, καί τώ 1819, τήν εβδομάδα τών Πα
θών, οί κάτοικοι αΰτής έκθάψαντες τά ϋστά 
τών πατέρων των καί έν όδυρμοϊς άσπασθέντες 
τό άγιον χώμα τής πατρίδος των, μετηνάστευσαν 
πανδημεί εϊς Κέρκυραν.

Αλλ’ δμους καί αΰτοϋ έξηκολούθουν καί εξακο
λουθούν έτι νά τελώσι τα πάτρια έθιμα, άν καί 
ταπεινότερου. H διάπυρος πρός τήν πατρίδα α
γάπη καί ή ελπίς τής επανόδου εις τήν γε
νέτειρα γήυ, τοσούτον έμψυχόνει τους Παργίους, 
ώστε έκδίδοντες τάς θυγατέρας αΰτών εις γάμον 
έν ξένη γή, μέχρι τοΰδε ταΐς όρίζουσιν εις προίκα 
έκ τών υπαρχόντων, άτινα άνήκον άλλοτε αΰτοϊς 
εϊς ΙΙάργαν.

Η 4 Μαίου έορτάζεται μέν καθ’ δλην τήν Ελ
λάδα ώς εορτή τις ένοΰσα διττόν έθιμον τό τοΰ 
χριστιανισμού καί τής παοαδόσεω;' άλλ’ εϊς τινας 
πόλεις ‘.'ΐνίται τούτο ζωηρότερον καί πανηγυρι- 
κώτεοον. Ούτως εις Πάργαν, αί ποώται οκτώ ή- 
μέραι τοΰ Μαίου έλογίζοντο έκ πών εΰθυμοτέρων 
εορτών τής πόλεως ταύτης.

Τήν .τ^ζώε?;υ·, έώρταζον εϊς τούς κήπους, οΐτινες 
κατεκόσμουν τήν πόλιν. Έκεΐ αί οίκογένειαι έτρέ- 
ποντο εϊς διασκΐδάσί-.ς άγοοτικάς, ήσθιον, έπινον.
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α τό συμπόσιον έκαστη ηλικία παρεδίδετο εις 
άρμοζούσας αυτή διαχύσεις : έξαιρέτως δέ οί 

νέοι ήσκρΰντο εις τά εθνικά γυμνάσια, οίον τό πή- 
δηυ,α, πήδημα σέ τριΰς,της ραχού.Ιας, ά.τό era χα
ράκι ς τ ad.lo, στραγά.Ιι pi στραγά,ίι, ή ά.Ι.όωσ'κο^- 
■ίητό?' τό παρατρέ^ιμον' τό πά.Ιαιμα,ωστε >'ά φάγ 
ή ράχι χώμα' τό .Ιιθάρι τήχ σφ(?δό?η?' τό ση
μάδι. Αί δέ κόραι επλεκον στεφάνους έκ τών αν
θών τού Μαΐου, φιλοτιμούμεναι τις αύτών ν 
άρμόσει έπιτηδειότερον, καί δι’ αύτών έστεφον 
τάς κεφαλάς των, έπιστρέφουσαι εις τάς οικίας, 
τέλος άνήρτων αυτούς έπι τά πρόθυρα τού πατρι
κού οίκου των, όπου έμενον μέχρι τού έλευσομέ- 
νου Μαΐου.

Τήν δευτε'ρα? Μαΐου ή όοθόδοξος έκκλησία τε
λεί τήν μνήμην τού Αγ. Αθανασίου. Ού μακράν 
τής πόλεως είς μέρος άποπτον, υπάρχει ναός τοϋ 
αγίου τούτου" ένταΰθα συνήρχοντο άπό πρωίας αί 
οικογένεια·, τής πόλεως, ίνα έκκλησιασθώσιν, ίδίω 
δέ αί κόραι, αΐτινες ίδιοποιήθησαν τήν έορτήν 
ταύτην. Μετά τήν άπόλυσιν τής λειτουργίας όλαι 
συνήρχοντο εις τήν παρακειμένην πεδιάδα,/fyυοτίρι 
καλουμένην, ήν δαψιλώς έστόλισεν ή φύσις, καί 
όθεν ό θεατής άπολαύει θέας μαγευτικωτάτης. Ε
νώπιον του εκτείνεται ή άπέραντος θάλασσα" ή Δή
μητρα τείνει τήν χεϊρά της είς τόν Ποσει- 
δώνα καί αί άκταί έκεΐναι αί μεσταί γρα- 
φικωτάτων κήπων, ότέ μέν άνθιζδντων, δτέ δέ βρυ- 
θόντων ύπό καρπών, αντανακλώνται είς τά γαλή
νια κύματα τής θαλάσσης, πολλάκις δέ οί βότρυες 
κλίματός τίνος έλούοντο έντδς τού κύματος. Εν
ταύθα αί κόραι έψαλλον, χορεύουσαι διάφορα εθνι
κά άσματα, έν οίς καί τό τραγούδι τοΰ Μαΐου. Τήν 
αύτήν δέ ήμέραν χορός παίδοιν πεοιήρχετο τάς 
οικίας καί έψαλλε το αύτό άσμα, εχον ούτως

1 Ια μήνυσε μου, λι 
Μ ' '

Τοΰ ν/αί'ου τό τραγούδι.

Εμβήκ’ ό μάης ’μβήκ’ δ μάης, ’μβήκ’ ό μάης μήνας, 
0 μάης μέ τριαντάφυλλα κι Απρίλης μέ τά ρόύα. 
Απρίλι, άπρίλι άφόρετε, μάη μου κανακάρη,
Ολο τόν κόσμο γέμισες ς τ άνθη καί ς τά λου

λούδια,
Κ εμένα περικύκλωσες ς τής κόρης ταϊς άγκάλαις.

" ιγυρή, γΐά μήνυσε μου, κόρη, 
Νά δώσω τόν χαιρετισμό? (ί) όσο π άνθοΰν οί 

κάμποι, 
Στεφάνια νά μάς πλέξουνε μέ τ άνθισμένο κλίμα, 
Νά στρώσουνε τήν κλίνη μας μέ τής μυοτίάς τά

Κυρά ν όντας έκίνησες νά πας ’ς 
Βάνεις τόν ήλιο πρόσωπο καί τι 
Καί τού κοράκου τό φτερό βάνεις 
ΪΙ στράτα £όδα γέμισε, ή έκκλησΐ’

»—Γ — 
άνθη.

; τήν έκκλησία, 
■ο φεγγάρι στήθη 

καμαροφρύδι’ 
από μ,όσχο.

(I) Ούτως έλέγετο ή έπίσκεψις τοΰ γαμβρού 
είς τήν οικίαν τών γονέων τής νύμφης διά νά ζη- 
τήση τήν χεϊρά της. κ

01 παϊδες τότε έφόρουν στεφάνους παντός άν
θους ημέρου καί άγριου, εις δέ τάς χεΐρας έκρά- 
τουν μεγάλους κλώνας πορτοκαλιάς ή λεμονιάς γέ- 
μοντας άνθέων καί καρπών. Τούς παϊδας τούς ψάλ- 

1 λοντας τό τραγούδι έδέχοντο μετά χαράς παντα- 
χοϋ καί τούς έφίλευον.Τήν αύτήν ήμέραν έτεροι χο
ροί έξ άνδρών μέσης ήλικίας, έν ήχω μουσικής 
περιήοχοντο τάς οικίας, ψάλλοντες καί αυτοί 
τό τραγούδι τού μαΐου, άλλά τό έργον τούτη 
ήτο σοβαρότερου' συγχαίροντες τούς συμπολίτι 
των διά τήν έλευσιν τού έαρινοΰ τούτου μ· 
νός, έφερον εις αυτούς δέσμας έκλεκτών ά· 
θέων, οι δέ άντεδωρούντο αύτοϊς χρήυ,ατα ί 
ι—·

άλλά τό έργον τούτο
■ας 

μη- 
άν- 
τά—ν» υε αντεοωρούντο αύτοϊς χρήματα 

δποϊα συνήγον είς κοινόν ταμεϊον, προστιθεμένων 
εις τήν ποσότητα ταύτην καί τών έκτης είσπράξεως 
τών τελωνιακών δικαιωμάτων, άτινα, κατ άρχαϊον 
τι προνόμιον, έχαρίζοντο είς τήν πόλιν" όλα δέ 
ταϋτα τά χρήματα έδαπάνων είς κοινάς ευωχίας 
διαρκούσας μέχρι τής όγδόης μαΐου. Εληγον δέ αί 
έορταί διά τίνος εικονικής μάχης, διαιρουμένων 
τών πολιτών είς Ελληνας καί τούς πολεμίους των, 
τό πράγμα έγίνετο οπωσοΰν σπουδαϊον, διότι ή 
μάχη συνίστατο είς τόν λεγόμενον πετροπόλεμον 
χωρίς δμως νά συμβή τι άπευκταϊον' ένίκων δέ 
πάντοτε οι Ελληνες καί έκαστος τών νικητών 
λαμβάνων ένα αιχμάλωτον, έφερεν αύτόν έν θριάμ- 
βω καί πρός τάς νικητήριους φωνάς τού λαού, καί 
άπαντες έπορεύοντο είς τό φρουρίου, δπου τήν ύ- 
στεραίαν προσεφέρετο είς αύτούς γεύμα.

Ούτως έτελείωναν αί έορταί τού Μαΐου.

Κ. Π,

KPISEIE
ΠΕΡΙ TOY ΙΕΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. 

(Εράνισμα).

j

Το ίεροδικαστήριον κατ ούδεμίαν εποχήν φαί
νεται επικρατούν έφ όλης έν γένει τής Ευρώπης. 
Σποράδην μόνον ένεφανίζετο ένώπιον τών λαών 
δρμητικώς, άλλά καί κατά τάς εμφανίσεις του 
ταύτας ύπήοξε διαβατητικώτατον. θέλοντες νά 
όοκιμασωσιν αυτό, πρώτοι ο’, βασιλείς τής Αρκτου 
τό ποοσεκάλεσαν- άλλ ακολούθως αυτοί πρώτοι 
τό άνεκάλεσαν, τό άπέπεμψαν, τέλος δέ καί τό 
κατεδίωζαν. Υπό τόν φλογερόν όμως μόνον ήλιον 
τής Μεσημβρίας εις τήν Ισπανίαν, ήδυνήθη νά έ- 
πιτύχη τήν έντελεστέραν καί πληρεστέραν αύτοϋ 
άνάπτυξιν. ό Τορκεμάδας υπήρξε, δέν λέγομεν ό 
θεμελιωτής, άλλ 6 μεγαλοφυέστερος αύτοϋ προσ
τάτης" περιβαλών αύτό διά νομοθεσίας, κατέστη- 
σεν ύπεοβαλλόντως ισχυρόν.

Είς έκάστην έκάστης επαρχίας πρωτεύουσαν, οι 
άτοκοι εβλεπον ήμέραν τινά νάνεγείρεται οικοδο-

μινικαυός, άμέσως διά παπικής διαταγής καθι- 
δρυόμενος πρός έξέλεγξιν τής αίρέσεως' αυτός ήτο 
ύ ώπλισμένος άντιπρόσωπος τοϋ άγίου Πέτρου, 
αυτόχρημα άγιος-Πέτρος διά πληρεξουσίου.

Περιβεβλημένος άπαντα τής τιάρας τά δικαιώ
ματα, ήόόνατο νά έκτοξεύη άφοοισμούς, νά χο- 
ρηγή άφέσεις αμαρτιών, νά έκδίδφ διατάγματα 
πρός καταγγελίαν τοιούτων, νά διερμηνεύρ τάς δι- 
δαχάς είς τάς εκκλησίας, καθ’ άς έδίδασκεν άπό 
τού άμβωνος ήμέρας, νά συλλαμβάνη τούς έπισκό- 
πους έντός αύτών τών μητροπόλεών τω?, τούς δέ 
ηγεμόνας καί καθ ήν ηγούντο τών στρατών αύτών 
στιγμήν. Είχεν έν ένί γενικήν έπί παντός έκ γυ
ναίκας γεννηθέντος άνθρώπου δικαιοδοσίαν, χρι
στιανού ή Ιουδαίου, όοθοδόξου ή άσεβούς, αυτό
χθονος ή αλλοδαπού, λαϊκού η εκκλησιαστικού, 
χυδαίου ή εύγενούς, ύπουργού ή ήγεμόνος.

Τπεράνω τής έξουσίας αύτού, ούδεμίαν έτέραν 
άνεγνώριζε δύναμιν. Εφερε τό ξίφος τοΰ Κυρίου, 
καί δι αύτοϋ ήδύνατο νά καταστείλη πάσας τάς 
οφρύς, ταπεινάς ή ύπερηφάνους ΐδιωτικάς ή έ- 
στεμμένας, όπως ένδίδωσιν απέναντι τοΰ ξίφους 
του. Προσεπάθει είς τά όμματα τοϋ πλήθους νά 
περιβάλλεται τήν άξίαν τού . πάπα ύπό έτερον 
πρόσωπον, καί τό αναμάρτητου, είς δεύτερον βαθ
μόν.

Ηδύνατο τά πάντα νά τολμήση, τά πάντα νά 
έπιχειρήσει έναντίον τών λαών, καί έναντίον 
τών έθνών, περιϊπτάμενος. ύπεράνω τής άνθρωπό- 
τητος, ώς καί ύπεράνω τής δικαιοσύνης « — άν
θρωπος, έλεγε τό τγγτιρίόιο^ τοϋ Ιεροδίκου, δέν 
οφείλει νά κρίνη τόν έπίγειον Θεόν, είς δν δ Θεός 
τού ουρανού έχορήγησε τάς κλεϊς τοΰ βασιλείου 
του. — 0 ιεροδίκης οθεν παρ’στατο δ έν περιο
δεία βασιλεύς τών βασιλέων τής γής.

Είχε δώματα πολυτελέστατα καί περικεκοσμημέ- 
να,ΰπηρέτας, ακολουθίαν καί έξοχάς πρός άναψυχήν, 
έν μέσω δέ τών καυστηρίων είχε καί εύωόίας 
πορτοκαλεών' δταν έξήρχετο, φρουρά έξ εύγε- 
νών ιππέων συνώδευε τήν άμαξαν του. Προσεπά- 
θη δέ έν πάση περιστάσει, νά έμφανίζεται μεθ 
όλης τής πολυτελείας καί τής τυπικότητος ενός 
ήγεμόνος. ίΐς ήγεμών πνευματικός, έπόμενον l^to 
βεβαίως νά βασιλεύη καί έπί τών ιδεών.

Η ίερά έξέτασις ήτο λοιπόν κυριολεκτικώς, 'έν 
Κράτος έν Κράτει. Οπως παν έθν©ς, ουτω καί αύ
τη, διετίρει στρατόν, άλλά στρατόν ανώνυμον, 
κρύφιον, αόρατον, άκατάληπτον, στρατόν φέρον- 
τα τό ώραϊον όνομα — αγία σταυροφορία. Πάν 
πράγμα ή πρόσωπον όπωςδήποτε συνδεόμενου 
μετ φτής, έχερεν οσμήν άγιότητος.

0 στράτας αυτός ήτο απλώς μυστική τις α
στυνομία' ήτο μία συναδελφότης κατασκόπων τί
μιων, μεταμορφωμένων ύπό τό·ά τίτλον τών αξιω
ματικών καί τών επιφορτισμένων ν άνιχνεύωσι 
δήθεν τάς πλάνας τής πεποιθήσεως. Οί θιασώ- 
ται δέ ούτοι τής προδοσίας άνήκον σχεδόν άπαν
τες είς τήν κλάσιν τών εύγενών, αί ύπηρεσί?α των 
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μή άγνωστος, ήτις δριστικώς, ούτε άνάκτορον ήτο, 
ούτε φυλακή τις, άλλά συνδυάζουσα άμφότερα, 
συνεχώνευεν αύτά έν ένί κτιρίω. Η πρόσοψις αύτής, 
προσκειμένης συνήθως έπί τής δημοσίας οδού, 
έπεδείκνυε τώ όφθαλμώ τήν άγέρωχον μεγαλειό
τητα, περιεκυκλούτο δέ μ’ έξώστας καί παράθυρα, 
τής ΕσκουριάΛηζ. Τούτο ήτο τό άνάκτορον. Η λοι
πή οικοδομή τεθαμμένη εντός μυστηρίου, κατέ- 
ληγεν είς πτυχάς τοίχου καταγύμνου, ούτως είπεϊν, 
καί αμαυρού, όμοιου δέ προπυργίω τινί. Τοϋτο 
δέ ήτο τό δεσμωτήριον.

Τό δεσμωτήριον τούτο έκτισμένον έν σχήματε 
μοναστηριού, περιείχε δύο κελίων σειράς. Η πρώ
τη συνίστατο είς δωμάτια μόνον παρ ενός φω
τιζόμενα φεγγίτου, κατεσκευασμένου είς τό ύψος 
τής οροφής, καί κεκλεισμένου διά τριπλών σιδη
ρών κιγκλίδων. Είς τήν δευτέραν δέ ένυπήρχον 
τά κυρίως δεσμωτήρια, φωτιζόμενα άπαξ μόνον 
τής ήμέρας διά τίνος θυρίδος, καθ ήν στιγμήν ό 
δεσμ-οφύλαξ έκόμιζε τήν τροφήν είς τόν έν αύτοϊς 
δεσμώτην.

Υπό τά δεσμωτήρια ταύτα, αποτρόπαιου υπήρ- 
χεν υπόγειον, έκ τριπλών καλυπτόμενου θόλων, 
έξ ο’υ, άπό δαιδάλουποός δαίδαλον, είσέδυέ τις είς 
άνεξιχνίαστα σκότη' κάτωθεν ύπήρχον καί έτερα 
υπόγεια τεχνιέντως καί ταύτα πρός τό μυστήριον 
έρρυθμισμένα, τά όποια δύναται τις νά εΐπη, έπερα- 
τούντο πρός τό κέντρον τής γης, ένθα άπεπνί- 
γοντο πάντες οί στεναγμοί. Εκεί ύπήρχον οί τρο
χοί, αί στρέβλαι, αί άγχόναι, αί θερμάστραι, οί 
έσβεσμένοι άνθρακες καί αί κλεψύδραι, ή άμμος 
τών δποίων κατέρρεεν όπως αύτή ή ζωή. Ο δέ πούς 
έβάδιζ εν είς τά βάθη τών υπογείων τούτων κρυ
πτών, βυθιζόμενος έντός παχείας ίλύος, ήτις ού- 
δέποτε έλάμβανεν άφορμήν ν άποξηρανθή.

Καί έν τούτοις τό οικοδόμημα τούτο, τό το- 
σοΰτον μεγαλοπρεπές έξωτερικώς, άλλά πενθηρό- 
τατον έσωτερικώς, έφερεν, έκ μετριοφροσύνης, άγα- 
θοτάτην χρυσοϊς γράμμασιν έπιγραφήν, προσηο- 
τημένην έπί τής προσόψεώς του. Ωνομάζετο ί 

Οίκος (la Santa Casa). Εκ τοΰ αύτού έπί
σης λόγου καί τό αιματηρόν έκεϊνο δικαστήριον, 
τό παρασκεύαζαν έν μυστηρίω τόν θάνατον όπισθεν 
έκείνων τών τοίχων, έκρύπτετο ύπό ψευδώνυμόν 
τι, καί άπεκαλεϊτο, ιεροδικείου (Sainte office).

Καί αύτή ή άτμοσφαϊρα, ή περικυκλούσα τήν 
αινιγματώδη ταύτην οικίαν, τήν είς όλων τά όμ- 
ματα ακατανόητου, ήτο φρικώδης. Αν τις συνέ- 
βαινε νά διαβαίνη βραδέως ένώπιον τής έκ σιδή
ρου έκείνης πόλης, τής ώς έπί τό πολύ κλειούσης 
όπισθεν τού εισερχομένου θύματος, όπως ποτέ μή 
έπανοίξη δι αύτό, κατακλίνων τήν κεφαλήν έπέ- 
σπευδε τό βάδισμά του. Ενόμιζεν ό άθλιος δια- 
βά της ότι τύπτει τάς άκοά; του φωνή κολάσεως 
έκ τών καταχθονίων έζερχομένη.

Εντός τού έπαμφοτερίζοντος τούτου άνακτόρου, 
-οϋ καταλήγοντος είς δεσμωτήριον, κατώκει ό ιε
ροδίκης' ώς τοιούτος δέ έξελέγετο έν γένει είς δο- 
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καθαρώ; τιμιτικαΐ, τοι; παρείχαν πλείστα πλεο
νεκτήματα. Διότι ούτε ή περιουσία, ούτε ή ζωή 
αύτών είς τον έλάχιστον καταμηνύσεω; % κατα- 
διώξεω; κίνδυνον υπέκειτο, ώς έκ τή; δέσεως των, 
ήτις έθεωρεΐτο ώ;ίν εχέγγυον εναντίον τής αίρέσεως. 
Διά τά έγκλήματα αύτών το ίεροδικαστήριον έ- 
χορηγεί ανεξάντλητους εύσπλαγχνίας, άσφαλίζον 
αύτοίς κατά πάσαν περίπτωσιν τήν ατιμωρη
σίαν.

Αλλ Ακολούθως, βοηθεί<ρ τοΰ ατιμώρητου τού
του, οι αξιωματικοί (fanailiers) ούτοι ήδύναντο 
κατά πάσαν στιγμήν νά συλλάβουν τούς εχθρούς 
των, νά κρεμάσωσιν αύτούς εϊς τάς Αγχόνας τοϋ 
ίεροδικαστηρίου. Οταν ήθελον ν Αποπλανήσουν σύ
ζυγόν τινα, παρενοχλοϋντα αύτούς καί Αντιπράτ- 
τοντα είς τάς έγκληματικά; διαβολάς των, συνε- 
λάμβανον τον άθλιον αύτόν έπί κατηγορία αιρέ- 
σεως, τον μετέφερον Αμέσως καί μυστηριωδώς εϊς 
άγνωστον καί άποτρόπαιον εΙρκτήν χωρίς ούδε- 
μία έκ τοϋ λαοϋ φωνή νά τολμά ποτέ νά διαμαρ- 
τυρηθή εναντίον τής καταθλίψεω; ταύτης ένός δν- 
τος, ή τής καταστροφής μιας ύπάρξεως. Καί ή 
διαμαοτύρησις αύτή υπολαμβάνετο ώς αϊρεσις.

Η αγία αύτη σταυροφορία μυστηριωδώς έπε- 
κτεινομένη πανταχοϋ, ήτον έν δμμα καί έν ούς 
πανταχοϋ Ανεωγμένα, δι ών ή ιεροεταστικότης, 
παρούσα καί προσέχουσα κατά πάσαν στιγμήν, και 
κατά πάν τής έκτάσεως σημειον, ήδύνατο το πάν 
νά βλέπη έν Ακαρεί, το πάν νά μανθάνη καί κα- 
θυποτάττη εϊς τάς δελήσεις αύτής' καί έδώ, καί 
έκεϊ καί έν τώ Αέρι, καί έν τή σκι£ παντού πα- 
ρίστατο, άλλ αφανής καί άγνωστος' άν δέ σάς 
προσέφερε τήν χεϊρά ή τά χείλη της, άναμφιλέ- 
κτως σάς προέδιδεν.

Αδύνατον νά όδεύσητε, νά ζήσητε, νά όμιλή- 
σητε, νά κοιμηθήτε, χωρίς πλησίον ύμών νά ένυ- 
“άρχή καί ή ιερά έξέτασις. Εν τή θύρα σας, έν 
τή τραπέζη σας, έν τή κατοικία σας καί έν αύτή 
Ακόμη τή κλίνη σας παρίστατο, όπως κατασκο- 
πεύση τόν βίον σας, τό γεϋμά σας, τόν ύπνον σας, 
τάς ώρας τή; άναπαύσεώς σας. Πρός τοϋτο δέ, Α- 
νελάμβανε τό πρόσωπον τοϋ πατρός σας, τοϋ υίοϋ 
σας, τοϋ αδελφού σας, τής συζύγου σας, τοϋ γεί- 
τονός σας, τοϋ φίλου σας. Ανεγινώσκετε ; συνανε- 
γίνωσκε καί αύτη μεθ ύμών ή ύστερον ύμών, Ανε- 
δίφει συγχρόνως μέ ύμάς έπί τής αυτής τραπέ- 
ζης σας τάς μυστηριωδεστέρα; τή; ύπάρξεως σας 
σελίδας' και έκ τοϋ άέρο; αύτοϋ,καί τών βημάτων 
και ιχνών σας συνέλεγεν καί τόν πλέον άσήμαντον 
έλαφρόν λόγον σας.

Μεταξύ αύτής καί ύμΰν, δέν ήδόνασθε νά θέ- 
σητε ούδέν ούτε θαλάσσης, ούτε άποστάσεως όριον' 
σας ήκολούθει, ώς αόρατο; συνοδό; άπό κύματος εί; 
κϋμα, άπό ήλιου εί; ήλιον. Αν στόλος τι; Ανή- 
γετο εις Ασίαν,· ή ιερά έξέτασις έπρεπε νά ρίψη 
έπί τών πλοίων τό σύστημά της’ άν δίκροτόν τι 
«πεβίβαζε τάγμα τι είς τινα Αποικίαν, συναπε- 
βίβαζε και καί αύτη ένα ιεροδίκην.

Ανθρωπός τις ήτο τυχόν ύποπτος έπί αίρέσει, 
καί βέλων ν άποφύγη τήν πυράν, Απήρχετο τών 
συνόρων' ή άφωνος τότε έκκλησιαστική έκείνη δι
καιοσύνη ώδευεν κατόπισθεν αύτοϋ, βήμα πρό; 
βήμα, καί παντού όπου είχε δομινικανόν τινα ύπό 
τοϋ Πάπα διωρισμένον δπως καίη τού; χριστια- 
νούς, μίαν μόνην τώ έλεγε λέξιν, καί ό φυγάς 
έκεϊνος συνελαμβάνετο, έκρατεϊτο, έδεσμεύετο καί 
ζών κατεβυθίζετο είς τό βάραθρον τής λήθης, οθεν 
δέν έξήρχετο είμή μετά πολλά έτη, καί τοϋτο ινα 
πορευθή είς τήν καταδίκην.

Η Ιερά έξέτασις τέλος πάντων έώρα και έγί- 
νωσκε κατά πάσαν στιγμήν πάν δ,τι ή ταπει
νότερα κεφαλή έκ τών τοϋ λαοϋ ήδύνατο νά 
σκεφθή καί τό στόμα νά προφέρη. Είχεν αείποτε 
κεκλιμμένην τήν κεφαλήν πρός τό θρονίον τής έξο- 
μολογήσεως, όπως συλλαμβάνη τούς λόγους τοΰ α
μαρτωλού, κατά τήν έξοδόν των. Εβίαζε μάλιστα 
τόν πνευματικόν αυτόν νά τή άποκαλύπτη τά μυ
στικά τής μετάνοιας' ενίοτε έλάμβανε τήν θέσιν 
τοϋ ©εοϋ δπως συλλάβη μίαν ομολογίαν τήν οποίαν 
μόνο; 5 Τψιστος έχει δικαίωμα νά έτάση.

Δέν κατηργάζετο δέ μόνον τή; συκοφαντίας 
καί προδοσίας τήν τοσοϋτον έλευθέοως ένεργουμέ- 
νην βιομηχανίαν άπό τό άνθος έκεϊνο τών έθελον- 
τών, αλλ έχώρει καί περαιτέρω. Εβίαζε τόν υιόν 
νά καταμηνύη τοϋ πατρός του, τήν σύζυγον νά κα- 
ταγγέλλη τόν άνδρα της' διότι έξωμοίου τήν έχε- 
μύθιαν μετά τή; συνενοχής. Επέπιπτεν ούχί μό
νον κατ έκείνου έκ τοϋ στόματος τοϋ όποιου έξέ- 
φευγε λόγος τις αίρέσεως. άλλά προσέτι καί κατά 
τοϋ άκοάσαντος, Αλλά μή σπεύσαντοςνά καταγγεί- 
λη πρός τιμωρίαν τόν λόγον τοϋτον. Δηλαδή, τόν 
μέν έτιμώρει διότι ώμίλησε, τόν δέ διότι έσιώ- 
πησε' πλησίον τοϋ έγκλήματος τής διανοίας κατέ
γραφε καί τό έγκλημα τής σιωπής.

Πρό; ταΰτα δέ διετήρει πανταχοϋ σταθμούς 
καταμηνύσεω;, έκ θύοας πρό; θύραν υπάρχοντο; 
ενός προμηθευτοϋ τών έγκλημάτων. Εϊς έκάστην 
οικογένειαν είχε καί μίαν αστυνομίαν κεκρυμμέ- 
νην' τέλος δέ, όπως ώθηση μ,έχρι τοϋ τελευταίου 
βαθμοϋ τήν αντίστροφον τής πάσης ηθικής ηθικήν 
ταύτην, καί δπως ένθαρρύνη τάς καταγγελίας τάς 
εις δλας τάς γλώσσας έστιγματισμένας καί παρ ό
λων τών έθνών άποδεδοκιμασμέυας, ύπέσχετο Α
τιμωρησίαν είς τόν καταγγελέα, όστις έκ σφα
λερών γεγονότων καί έκ συκοφαντίας, ήθελε σχη
ματίσει τήν κατηγορητικήν πεποίθησίν· του.

Ανθρωπός τις έκάθητο είς τήν τράπεζαν, έν μέ
σω τών φίλων καί τών οικείων τουΓ ώς έρρεεν ο 
οίνος, ούτω καί ή καρδία είς έκχύσεις οίκειότη- 
τβς' άλλά λόγος τις αμφίβολος έκφεύγει τυχαίως 
τών χειλέων τινός τών συνδαιτυμόνων' ό λό
γος ούτος, λεχθείς έν μέσω τοϋ θορύβου τών κο
πελών, εις τάς Απροσεξίας ενός γεύματος, λα
θραίος διερ/όαενος τήν αίθουσαν επορεύετο δπως 
διαδοθή είς τά μέγαρα τής ίεράς έξετάσεως.

Γυνή τις άναπαυομένη πλησίον τής κοιτίδος τοΰ 

τέκνου της, εις τήν γλυκεϊαν καί εύάρεστον συνα
ναστροφήν τοϋ συζύγου τη;, μεταξύ τών δύο τού- · 
των ρεμβασμών, άορίστως Ακ°ύει, αγνοώ τίνα ψι
θυρισμόν, δστις τη έφάνη ώς πρόκλησή κατά 
τής θρησκείας' ή δυστυχής έκ τής ανησυχίας τής ■ 
συνειδήσεώ; της προσέρχεται αμέσως νά συμβου- 
λευθή τόν πνευματικόν αύτής, τήν δ έπαύριον, 
δτε μετά τήν θείαν λειτουργίαν εισέρχεται εις τήν 
οικίαν της, Ανακουφισθείσα κατά τήν συνείδησίν έκ 
τοϋ βάρους, θεωρεί τήν οικίαν της κενήν, καί τήν 
θύραν έσφραγισμένην. Η ιερά έξέτασις είχεν άπα- 
γάγει Αμέσως τόν σύζυγόν της.

0 δέ λαός αείποτε έν ταραχή διακείμενος, μά- 
την έζήτει νά έννοήση διά τίνος τρομεράς 
μαντείας δ ιεροδίκη; ήδύνατο νά διαγινώσκη ιδέαν 
τινά ούδέποτε έξελθοϋσαν έκ τοϋ στενού περιβό
λου μιά; κλίνης ή μιας συνειδήσεώ;.

ΐπήρξαν έποχαί, καθ’ άς όλόκληρος ή Ισπανική 
γή παρίστα, άπό τοϋ πρώτου μέχρι τοϋ τελευ
ταίου μορίου αύτής, έν άπειρον σύνθημα καταμη
νύσεως. Εφαίνετο δτι άγνωστός τις φωνή έξήρ
χετο έξ έκάστης τοϋ τοίχου σχισμάδος, έξ έκά- 
στης αύρας, έξ έκάστου κενού' ότι δ λίθος, δτι 
ή νύξ, ότι αύτό τό ου; όμιλεϊ, δπως διηγηθώσιν 
τά τοϋ ύπνου, καί ότι έκεϊ κάτω είς τήν σκιάν όπι
σθεν τών έγκλειστων τούτων θυρίδων, ή ιερά 
έξέτασις ίσταμένη έπί άκρου ποδός, τό ούς 
εχουσα προσεκτικόν, ήκουεν έπί μακρφ χρόνφ καί 
ήδύτατα τόν διηνεκή τής ατμόσφαιρας ψι
θυρισμόν. Αλλ δμως μή έκπληττώμεθα διά τήν 
δακρυόεσσαν και κατηφή τοϋ ’ΐσπανοΰ δψιν, δστις 
επίτηδες εμενεν αείποτε σιωπηλός, καί έβά- I 
διζεν έχων τόν πέτασον μέχρι τών δφρύων, 
καί τό σώμα υπό τοΰ έπανωφορίου κεκαλυμμένον' 
ήσθάνετο Αείποτε πλησίον του τήν ιεράν έξέτασιν.

Η ιερά αύτη έξέτασις κατεδίωκεν, ώς πρό μι
κρού άνεφέραμεν, τήν Ανεξαρτησίαν τή; διανοίας, 
ήν άπεκάλει αΐρισικ. Αλλά -τί έστίν ή αίρεσής 
αύτη ; Καθ ήμάς διαφεύγει πάντα όρισμόν.

Διότι, δέν έθεωρεΐτο ώς αιρετικός, έκεϊνος μό
νον δστις ήρνειτο ή άπέπτυε τήν πειθαρχίαν ή 

■ τήν εξουσίαν τής έκκλησίας μεγαλοφώνως καί διαρ
ρήδην, ή δστις έξώρκιζε τάς αρχαίας του συν
ήθειας και έξεις, ή παρήτει τό έξομολογη- 
τήριον, ή άπηρνεϊτο τήν μετάληψιν, ή έχλεύαζε τά 
μυστήρια, ή έγραφε διστάζων, έναντίον τής πραγ
ματικής ένσαρκώσεως έν τώ άγίω άρτω ή έναν
τίον πάση; άλλης αλήθειας τοϋ καθολικισμού ή 
δστις Αφήρει τό βάπτισμα άπό τά τέκνα του, 
ή ήρνειτο τήν παρέμβασιν τοϋ ιερέως κατά 
τήν αγωνίαν του, ή έν γένει έπραττέ τι 
δημοσίως καί λίαν φανερώς, ή άπεκάλυπτε μίαν 
τινά Αποδοκιμασίαν τοϋ ευαγγελίου.

Οχι! άλλ’ ξ ιερά έξέτασις ήτο πολλώ πανουρ- 
γοτέρα περί τα τής ορθοδοξίας' έθεώρει άπειρα 
άλλα γεγονότα ώς αιρέσεις κεκρυμμένα; νπό τών 
έκδικήσεών τη; τά; σκιάς.

Εθεωρεϊτό τις, παραδείγματος χάριν, ώ; αιρε
τικός, άν ήρνειτο δτι οί κώδωνές είσιν αί σάλ
πιγγες τοϋ Κυρίου.

Αν συνεφώνει άπλούστατον έπί τόκω δάνειον, 
τό όποιον δμω; ή έκκλησία έπωνόμαζεν Αείποτε 
αμάρτημα τοκογλυφίας.

Αν Ανέθετε, διά τίνος μυστηριώδους,ώς γνωστόν, 
τής χημείας μηχανισμού, τόν διάβολον είς φιάλην.

Αν άπήγγελλεν ψαλμούς, χωρίς νά προσθέση 
τό όόζα πατρί.

Αν έπραττε τό λαθρεμπόριον τών'ίππων.
Αν Ανεγίνωσκε μετάφρασίν τινα τοϋ ευαγγελίου.
Αν συνεζήτει έν άρθρον τής κατηχήσεως.
Αν ένεδύετο χιτώνα καθαρόν τό σάββατον.
Αν έδιδεν είς τά τέκνα του όνομα Εβραϊκόν.
Αν άποθνήσκων, έστρεφε πρός τόν 

πρόσωπον.
Αν έφόνευε κατά τήν ημέραν τοϋ 

κριόν.

τοίχον το

Πάσχα

του
I

Αν ύψωνε μέχρι τών αγκώνων τά; χειρίδας 
κατά τήν πρωίαν.

Αν έξέπλυνε τό στόμα του μετά τό δεΐπνον.
Αν καθήρει τόν οίνον άπό τό γεϋμά του.
Αν απεχώριζε τό λίπος τοϋ δέρματος τοϋ χοί

ρου είς τό δεϊπνόν του.
Αν έσυρεν έπί τών ονύχων του τήν λεπίδα τοϋ 

έγχειριδίου.
Δι όλα; τά; αιτίας ταύτας ύπελαμβάνετό τις 

ώς ϊουδα'ίζων, ώς Μωαμεθανίζων, ώς παλινόρθω- 
τος, ώς αιρετικός, κατά συνέπειαν δέ, ύποκείμε- 

ι νο; τή Ιερά έξετάσει, καί άξιος δλων τών σκληρο
τήτων αύτής. Βλέπετε δέ φανερώς, δτι ούδεμία 
τή; γής πράξις ύπήρχεν, ούδείς λόγο:, επίσης ώ; 
ούδέν πρόσχημα πράξεως ή λόγου, ένεκα τών ό
ποιων νά μή φέρηται είς τήν πυράν καί ό έναρε- 
τώτερος τών χριστιανών. (Ακολουθεί.)

1. Γ.

ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ!
ΠΕΡΙ ΓΤΝΑΙΚΟΣ.

Η

έ ( Συνέχεια όρα φυλ. 1 5)

τοιαύτη γυνή έγείρεται ένώ είναι ορθρος βα
θύ; καί διαμοιράζει τά σιτεΐα είς όλους τούς οι
κιακούς αύτής καί τά έργα εϊς τούς θεοάποντά; 
της. θεωρεί αγρόν καί τόν αγοράζει καί άπό τόν 
καρπόν αύτοϋ φυτεύει Αμπελώνα. Ζώνει τήν οσφύν 
αύτής μέ δύναμιν καί ενισχύει τρύς βραχίονας της. 
Αισθάνεται ότι, τό έμπόριόν της είναι καλόν, ότι 
ό λύχνο; αύτής δέν σβύνεται τήν νύκτα θέτει
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τά; χεΐρα; εί; τδ άδράκτιον, κρατούσα μέ τήν ' 
έτέραν τήν ηλακάτην, ανοίγει τήν χεΐρα αΰτής ’ 
•ί; τούς πτωχού;, και εκτείνει πρδ; τού; ενδεείς. 
Δέν φοβείται τήν χιόνα διά τού; οικιακού; της, 
διότι όλοι οί οικιακοί αύτη; είναι καλώ; ένδεδυ- 
μένοι. Κάμνει δι έαυτήν σκεπάσματα, τδ ένδυ
μά τη; είναι καθάριου καί κομψόν. Κάμνει λεπτά 
πανία καί πωλεϊ αυτά καί δίδει ζώνα; εί; τού; 
εμπόρου;’ ίσχύν καί ευπρέπειαν είναι ένδεδυμέ- 
νη καί ευφραίνεται διά τδν μέλλοντα καιρόν. Α
νοίγει τδ φόρεμά τη; μέ σοφίαν, καί έπί τη; γλωτ- 
τη; αυτή; είναι δ νόμο; τή; εΰμενείας. Επαγρυ- 
πνεΐ εί; την κυβέρνησιν τή; οικία; τη; καί δέν 
τρώγει τόν άρτον τή; οκνηρία;. Τά τέκνα τη; ε
γείρονται πρωί μακαρίζοντα αυτήν. Πολλαί θυ- 
γατέρε; έγίνοντο άζιαι, άλλά σύ τά; ύπερέβη; 
όλα;’ ψευδή; είναι ή χάρις καί μάταιου τδ κάλ
λος. Η γυνή ή τδν Κύριον φοβουμένη είναι ή έπαι- 
νετέα, δότε εΐ; αυτήν άπδ τδν καρπδν τών χειρών 
τη;, διότι τά έργα αυτή; τήν έπαινοΰσι.»

Οταν ευρης, ώ σύζυγε τοιαύτην γυναίκα, εύρε; 
άγγελον έπί τή; γή;’ αφιερώσου λοιπόν όλο; εί; 
τήν εύτυχίαν τη;, διότι ή ευτυχία αυτή; θέλει σοί 
προσφέρει τήν εύδαιμ,ονίαν. Τά πρδ; αύτήν χρέη 
σου είναι ανώτερα τότε, καθότι, εκείνη μέν εί
ναι πλάσμα ασθενέστερου, σύ δέ ώ; ισχυρότερο; 
έχει; καί χρέος μεγαλήτερον νά τή δίδης άγα- 
θδν καθ όλα παράδειγμα, καί πάσαν βοήθειαν. 
Η τοιαύτη σύζυγο; είναι ή ζωηρά φωνή τής 
θεία; εντολή; ητι; σέ άπομακρύνει πάση; κακία;, 
καί σέ οικείοι μέ τήν αρετήν. Ευαρεστεί πάντοτε 
αύτήν, έάν θέλης νά θερίζρ; πάντοτε χαράν καί 
εύχαρίστησιν. Τίμα αύτήν πάντοτε ούχί τόσον ε
νώπιον τών άλλων, όσον έν τή καρδία σου εί; 
ήν εμφωλεύει ή θεία παντοδυναμία.

Η γυνή σου είναι ή δέσποινα τή; οικία; σου, 
πρόσφερέ την λοιπόν ο,τι εί; τήν δέσποιναν ανή
κει. Μή εναντιώνεσαι χωρίς αιτίαν εύλογον εί; 
τά; κλίσεις τη;, καί έπειδή είναι συμμέτοχο; εί; 
τά; φροντίδα;, καί εί; τά; εργασία; σου ένέργη- 
σον ΐνα μεθέζη καί αύτή τών ήδονών σου. Διόρ
θωσαν τά; ελλείψει; αύτή; μέ εύμένειαν, καί μή 
άπαιτήσης άπ αύτήν ύπακοήν καί αύστηρότητα. 
Εμπιστεύσου εί; αύτήν τδ μυστικόν σου, έπειδή 

α'. συμβουλαί τη; είναι αί μόναι ειλικρινείς καί 
άδολοι. Εσο πιστό; εΐ; τήν κλίσιν τη; διότι αύτή 
είναι ή μήτηρ τών τέκνων σου’ όταν πάσχη γλύ- 
κανον τά; θλίψει; αύτή; διά τή; αγάπη; καί 
τού φίλτρου σου. Εν φιλικόν βλέμμ.α σου, εί; γλυ
κύ; λόγο; σου, θέλει έλαφρύνει τά βάσανά τη;, θέ
λει καταπραόνει τού; πόνου; τη;, καί θέλει δώ
σει μεγαλητέραν ωφέλειαν, ή όλόκληρο; σύνοδο; 
ιατρών, ίδέ τήν Απλότητα τοϋ φύλου της, τήν μα- 
λακότητα τή; κράσεώς τη; καί μή έσο αύστηρδ; 
εί; τδ έπιπλήττειν αύτήν διά τά; έλλείψει; τη;. 
Τδ παράδειγμά σου ά-ς γίνεται εί; αύτήν δδηγός 
τών πράξεων τη;, άλλ’ έστω τούτο σύμφωνον μέ 
τον ίρθδν λόγον καί τδ δίκαιον, καθότι δέν πρέ

πει ό άνήρ νά ζητή ώστε ή γυνή νά διάγη έν σο- 
φροσύνη καί πάση άρετή, καί αύτδ; νά κυλιέται 
εί; τόν βόρβορον τή; διαφθορά;, επειδή τότε, 
άφού δέν υπάρχει ή άπαιτουμένη άμοιβαιοτης, 
πώ; δύναται καί ή γυνή νά μή παραγνωρίζη τά 
χρέη αύτή;, αφού βλέπει νά καταπατώνται αύτά 
από τδν φίλτατον τών φίλων τη;, άφού βλέπει 
ότι θέλει νά τή έπιβάλη θέλησιν οποίαν δικαιού
ται νά καταζητή καί αύτη άπδ αύτόν;

Πολλοί έγραψαν κατά τή; νυμφεύσεω;, θεωρούν- 
τε; ότι αύτη φέρει τήν δυστυχίαν εί; τδν άνδρα, 
άλλοι δέ ήττον τούτων αύστηροί διεκήρυξαν ότι αύ
τή είναι άναγκαΐον κακόν, άλλ άμφότεραι αί δο- 
ξασίαι αύται είναι άδικοι, καθότι, έάν παραδε- 
χθώμεν ότι δέν πρέπει νά νυμφευώμεθα, άλλά νά 
ζώμ.εν ώ; ούτοι θέλουσιν, άντιβαίνομεν εί; τήν θέ- 
λησιν τού Θεού, όστι; έπειδή είναι πάνσοφο; οί- 
δεν ότι διά τοϋ γάμου μόνον δυνάμεθα νά εύ- 
δαιμονήσωμεν, διό καί τδν ένομοθέτησεν, ήμεϊ; 
δέ οί άνθρουποι, όσον σοφοί καί άν γίνωμεν, δέν 
δυνάμεθα νά είσδύσώμεν εΐ; τά θεία τή; φύσεω; 
μυστήρια, καί εί; μάτην κατατρίβομεν τδν και
ρόν μα; εί; τήν έξιχνίασιν τών δυνάμεων τού Θεού' 
θέλουσιν μείνει άναποκάλυπτοι εί; τού; αν
θρώπου;, καί μυριάδα; αιώνα; έάν ζήσωμεν, μελε- 
τώντε; τήν εύρεσίν των, όθεν άλλο δέν μά; μένει 
ή άγογγύστω; νά ύπομένωμεν εί; τάς θελήσει; 
του, ϋπακούοντε; εί; τά; έντολά; του, άλλω; κατά 
τί θέλομεν διαφέρει τών κτηνών, πώ; θέλομεν 
γνωρίσει τά τέκνα μας ; Κατελέγχονται λοιπόν 
οί τοιούτοι ώ; κοινωνισταί, οΐτινε; θέλουν τά πάν
τα κοινά διά νά κορεννύουν τά; αισθήσεις των 
καί άδιαφορούν πρδς τ’ αποτελέσματα. ’Εάν δέ πά
λιν παραδεχθώαεν ότι ή συζυγία είναι άναγκαΐον 
κακόν, ένώ βλασφηυ.ούμεν κατά τού θείου λόγου 
δστις θεωρεί αύτήν αγίαν καί ίεράν, άφ’ ετέρου 
παραλογιζόμεθα, καθότι ή ΰπανδρεία όταν παρα- 
κολ.ουθεΐται άπδ φόβον Θεού καί όταν όδηγήται 
άπδ τήν άοετήν, είναι τδ μόνον καλόν καί άγα- 
θδν όπερ δύναται ό άνθρωπο; νά αίσθανθή έν 
τώ καθαρτηρ'ω τούτω βίω- Αλλ έθεωρήθη άπ’ άμ- 
φοτέρα; τά; δοξασίας δ γάμος κακός, διότι πολ
λοί άνδρε; έδυστύχησαν διά τού γάμου, άλλ’ οί 
άτετραγώνιστοι τόν νοϋν δεν συλλογίζονται ότι 
τή; δυστυχίας των αύτοί είναι οί αίτιοι, διότι ού
τε έξήτασχν τί έστίν ύπανδρεία, ούτε έσκέφθησαν 
πού πρέπει νά ζητήσωσι τδν άνεκτίμητον τούτον 
θησαυρόν. Αλλως αί έξαιρέσει; αύται δέν δύναν- 
ται νά κανονίσωσιν άρχάς απέναντι τόσων παρα
δειγμάτων, απέναντι τή; γενική; θελησεω; πάν
των τών ανθρώπων.

Αν ή γαμήλιο; ζωή έχει τάς θλίψει; τη;, ή 
άγαμος όμως δέν έχει ούδέν άρεστδν, άχαρες, 
δυσειδή; καί ποταπή αύτη, μα; στερεί πάντων 
τών καλών, τά όποια έκείνη σύν ταϊ; θλιψεσι φεύ
γει εις τήν ζωήν. Τίς δέν ήσθάνθη ότι ή έλλει- 
ψις τής γυναίκα; μαύρα και άηδή άποκατεστησεν· 
όλα μα; τά λοιπά αγαθά; Αν άσθευήσωμεν, τή; γυ-

., , όλου; μα;
καί όλην όσην δύναται εύ- 

κόπον θέλει καταβάλ- 
καί τήν 

:, δταν ή σύ · 
λ α..... ο Α.ζυγό; μάς παρέξει εί; 

τινα, < 
μα; καί 
μας. j

ναικδ; έχομεν τήν μεγαλητέραν χρεί αν, αν ύπο- 
στήσωμεν όποιαςδήποτε συμφοράς, τή; γυναικο; 
αί παραμυθία·, δύνανται ν άνακουφίσωσι τού; πό
νου; αύτών, πάσα άλλη γυνή όσον συμφέρον καί 
άν έχη νά μά; άνακουφίζη δέν δύναται καί νά 
μά; παρηγορήση όπως μά; παρηγορεΐ ή σύζυγος, 
ήτι; όλα τά κρύφια διανοήματά μας, ί' 
τού; σκοπού; γνωρίζει 
αισθησίαν, φροντίδα καί 
λει διά να μά; σώση. ΐπολογίσατε ομω; καί τήν 
άφατου εκείνην χαράν ήν αισθανόμεθα, δταν ή σύ · 

”;ει εί; φώ; άγγέλου; ή άγγελόν 
δστις θέλει μά; εύφράνει εί; τήν νεότητά 
πί θέλει μά; υποβαστάζει εΐ; τά γηρατειά 
Λάβετε ύπ δψιν τά γηρατειά μα;, τά ό

ποια ού μόνον έξ ηλικία; παρακολουθοΰνται, άλ
λά καί άπδ τά; μεγαλητέρα; ψυχικά; καί σωμα
τικά; αδυναμίας, καί κρίνατε τότε, έάν μάλιστα 
είμεθα καί πτωχοί χρημάτων, τί; θέλει μάς συν
τρέξει τότε εί; τά; μεγάλα; άνάγκα; μας, τί; 
θέλει μά;/περιποιείται, ένφ άν έχωμεν σύζυγον, 
έάν έχωμεν τέκνα, δέν θέλουν άφήσει τδν φίλ
τατον τή; καρδία; των ν άποθάν-ρ άσιτος, απρο
στάτευτος, άπεριποίητος. Τί; μά; παρακινεί δταν 
στειρεύωμεν τέκνων, νά υποκύπτωμεν εί; υπέρογκα 
έξοδα, εί; κόπου; καί ταξείδια άκανόνιστα, εί; υ- 
περβολά; δεισιδαιμονιών καί εί; αύτά; μάλιστα 
τά; βασκανίας; ή φωνή βεβαίως τή; φύσεω; ήτι; 
μά; λέγει δτι ή στείρευσί; μα; ουκ έχει καλά; 
συνέπειας, καθότι δ έπιζήσα; σύζυγος άνευ τέκνων 
δέν θέλει έχει πού νά έκτείνη τήν μεμαραμένην 
έκ τού γήρω; καί τών κακουχιών τή; ζωή; χεΐ- 
ρά του’ τδ πάν ένο>πιόν του κινείται έκ τού συμ
φέροντος, καί δταν έκλειψη τούτο, συναπόλλυται 
καί ή ζωή του. Απέναντι λοιπόν τόσων συνεπειών 
τάς όποια; ή πείρα καθ έκάστην μά; διδάσκει, 
τί; δύναται νά μένρ άνυμφο; πλέον, ώ; μετέω
ρον κλυδωνιζόμενον ένθεν κακεϊθεν μέχρι; δτου 
κατασυντριβή; Οχι ! άποσκυβάλισον, ώ άνερ, τά; 
τοιαύτα; ιδέας, διότι είναι ίδέαι τυχαίω; ριφθεΐ- 
σαι πρδ; άκολασίαν, καί άποφάσισον νά νυμφευ- 

' θής καί μή άνθίστασαι εί; τήν εύγενή δρμήν > ~ 
φύσεω; ήτι; σέ προσκαλεϊ εί; τήν ενωσιν, γίνου

Μ-

της

νυμφίο; διά νά γίνη; καί μέλο; τή; κοινωνία;. 
Ενθυμού τού; φρονίμου; καί γενναίου; έκείνους 

Σπαρτιάτα; , οΐτινε; συναισθανόμενοι τήν μεγάλην 
ανάγκην τοΰ υμεναίου δέν έθεοόρουν πολίτας τού; 
αγάμους, άλλά τού; έπέβλεπον καί ώ; είλωτα; 
ώ; ατίμου; έθεώρουν. ΙΙρίν δμω; νυμφευθής, έξέ- 
τασον καλώ; τήν γυναίκα ήν μέλλει; νά λάβη; 
ό>; σύντροφον τή; ζωή; σου, μή δελεασθή; άπδ 
τα φαινόμενα έξωτερικά θέλγητρά της, διότι καί 
ή ηρεμούσα θάλασσα δέν έχει μαγευτικά θέλγη
τρα ; καί όμως δταν τά άφρώδη κύματά της 
λαίλαψ τις ένώσρ μέ τδν αιθέρα, τδ πάν 
χάος, τδ πάν τρόμο; άποκαθίσταται. Μή προσ- 
κολληθή; εϊς αύτήν δρμητικώ;, άλλά συλλογίσου 
ότι άπδ τήν εκλογήν ήν πρόκειται νά κάμης καί

άπδ τήν διαγωγήν ήν θέλει; δείξει εϊ; αύτήν, κρέ- 
μαται ή μέλλουσα ησυχία σου. Εάν ή μελλόνυμ
φο; μεταχειρίζεται πολύν χρόνον εί; 
έν τώ καλλωπίζεσθαι δέ άρέσκεται 
μιθιώσει; 
ται εί;
έάν όμιλή δυνατά καί άσυλλογίστω; 
θηται εύχαρίστω; και σεμνώ; εί; τί 
γεννητόρων αύτή;, 
στρέφεται | 
άνδρών, έάν άγαπά 
εί;

δ ένδύεσθατ, 
άρέσκεται εί; τά; ψι- 

καί εί; τδ πολυσύνθετον, έάν έρωτεύη- 
τά κάλλη της, έάν γελά ύπέρ τδ μέτρον, 

;, έάν δέν κά- 
ήν οικίαν τών 

έάν τδ βλέμμα αύτή; περι- 
πρόσωπα των 
έάν κομπά-,ή 

γνώσει; τη;, έάν κατα- 
-----απαοεσκη

μέ πολύ θάρρος πρδς τά 
------νά έπαινήται, 

τδ πνεύμα καί τά;
φοονή καί κατακρίνη τού; άλλους, ___
ται εί; τήν φιλανθρωπίαν καί άποδιώκη τδ έλεος 
καί τήν δικαιοσύνην, έάν δυσαρεστήται εί; τήν 
άνάγνωσιν τών ήθικών βίβλων, έάν δέν φέρηται 
επιεικώς εί; τού; υποδεεστέρου; καί τού; οίκέτα; 
της, έάν δέν άγαπη τήν καθαριότητα, έάν νικάται 
άπδ τά; θλίψει; καί άναισθητή εί; τά; δυστυ
χίας τών πλησίον της, άπομακρύνθητι άπ αύτή;, 
έάν καί λάμπγ, ύπέρ τδν κρύσταλλον, έάν ηναι ώ- 
ραιοτέρα τών κρίνων καί ίων τού άγροΰ’ φύγε 
άπδ τά θέλγητρά τη;, διότι ταύτα υποκρύπτουν 
ίοβόλον φάρμακου, μετάφερε τά διαβήματά σου 
άπδ τά ίχνη αΰτής, διότι θέλουν πατήσει μετα
ξύ τριβόλων καί άκανθών, άπόφευγε μέ προσο
χήν τάς παγίδα; ά; ΐστησιν υπό τούς πόδα; σου, 
καί πάντα; τού; δι’αύτήν διαλογισμού; σου, διότι 
θέλουν σέ φέρει εις άπώλειαν. Αλλ όταν τήν ευ-, 
ρη; μέ εύαίσθητον καρδίαν, μέ γλυκύτητα ήθους.

τού αγρού' φύγε 
~ r _ . _ r_ __ ,

μέ 
ψδν 
την 
τά;

γνώσει; ορθά; καί ωφελίμους, μέ σώμα κομ - 
καί πρόσωπον έράσμιον, λάβε αύτήν, κήρυξε 
σύζυγον, καί έν πομπή σκέπασέ την ύπό 
πέρυγά; σου, διότι αύτη είναι ή γυνή τή; 

καρδία; σου, ή πηγή τού μεγαλείου σου. Αγάπα 
αύτήν ώ; τδ αγαπητότερου άπόκτημά σου, διότι 
είναι θειον δώρον οπερ άπέστειλέ σοι δ Θεό; διά 
νά μεγαλύνη τά; άρετά; σου ν’ άποθεώση τήν ψυχήν 
σου. Διάγαγε πλησίον τη; μέ παρθΐνικήν καρδίαν, 
μέ ενθουσιώδη άφοσίωσιν. Μή καταπικράνη; τήν 
άθώαν ψυχήν τη; μέ ούδέν άπαρέσκον τή αρετή 
καί αύτή τότε, ώ βεβαίως ? θέλει σέ στεφανώσει 
μέ άμάραντον στέφανον, ή λάμψις τού κάλλου; αύ
τή; θέλει ύπεοβή τήν λαμπρότητα τού φεγγοβο- 
λοΰντο; άστέρο;, ή λευκότη; τού στήθους της, θέ
λει σκοτίσει τδ κρίνον, τδ μειδίαμά της θέλει μη
δενίσει τόν κήπον τών άνθεων σου, τά όμικατά τη; 
θέλουν γίίει άθώα ώ; τή; περιστερά;, ή άνα- 
πνοήτης θέλει ύπερβή τήν εύωδίαν τών άρωμά- 
των, ή έπιρροή τοϋ ήθους τη; θέλει σέ περι- 
καλύψει ώ; τά μυστήρια έκεϊνα τών χιλίων καί 
μιά; χυκτδ; άπό πάσαν προσβολήν δυναμένην νά 
ταράξη τή'ΰ ησυχίαν σου. Σώζεσαι τότε καί ευδαι
μονεί;, τί άλλο ζητεί; έν τή γή ; Τδ γέρα; έστίν 
ΐνα οί κόλποι τοϋ Αβραάμ σοί άκοιχθούν, διά νά 
δεχθή; τά; ούρανίου; μαρμαρυγάς, τά; όποιας τό- 

, σον πολύ έπεθύμησας καί άπδ έκεΐ νά αισθάνεσαι 
; τήγ απερίγραπτου ήδονήν, όταν ή σύζυγό; σου ;
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τοϋ τάφου του, ώς ποτέ ή Βαλεντίνη ή εράσμιος 
εκείνη σύζυγος τ®ΰ Δούλος ’Ορλεάνς, θέλει 
γράφει.

αΕίς αυτόν τδν κόσμον πλέον δέν μέ έμεινεν ού
δέν. Καί ώς πρδς εμέ ό κόσμος έφεξής είναι μηδέν-» 
καί θέλει λέγει, ώς έκείνην λυπουμένην τούς παθη
τικούς τούτους λόγους « δ πόνος μοΰ έπιε τδ αί
μα » . μέχοις δτου δ πλάστης αυτής την φέρει πλη
σίον σου είς τάς αιωνίους μονάς διά νά δρέψητε 
όαοϋ τδν καοπδν Sv έσπείρατε έν τή γή.

Είναι δμως άληθέσ, ώς λέγει ή Κυρία Κοτίνη, ό
τι αί πλέον ένάρετοι γυναίκες προτίμώσι κατά 
τινα τρόπον άνδρας σφοδρού καί έμπαθοΰς χαρακτή- 
ρος καί τοι δλίγον άσωτους, είτε διότι ελπίζουν 
νά τους άποσπάσωσιν άπδ τήν πλάνην, καί κυβερ- 
νώσαι έπιτηδείως τά πάθη των, νά τους μεταστρέ- 
ψωσιν εϊς τήν αρετήν, είτε διότι τής φύσεως ή έ- 
πιείκεια θέλει νά συνάπτη ούτω τά εναντία διά 
νά μή μένη μήτε τδ κακδν άθεράπευτον, μήτε τδ 
χ.αλδν κακού άμικτον ! Δέν πιστεύο) νά ίσχύη τού
το, καίτοι έκφωνούμενον άπδ τόσον θελκτικόν πρό
σωπον, άπδ τόσην μεγάλην καρδίαν, άν δμως ί
σχύη πρέπει καί νάτδ έναγκαλίζωνται αί γυναίκες. 
Ποία γυνή περιπαθώς άγαπήσασα εμπαθούς και 
σφοδρού χαοακτήρος άνθρωπον δέν μετενόησεν ά- 
χρι τέλους ; ΐδατε ώραϊαι νεάνιδες τούς ήρωας 
τής Μυθιστορίας της, τδν Εδμόνα καί τήν Μαλ- 
βίναν διά νά κρίνητε τήν άλήθειαν τού λόγου μου. 
Η δυστυχής Μαλβίνα νικηθεΐσα άπδ τά τόσα θέλ
γητρα τού διεφθαρμένου τούτου Εδμόνος, δέν ή
δυνήθη νά μαντεύση τήν δυστυχίαν μέχοις αύτής 
τής ύστερήσεως τού λογικού της, ήν τή προπαρε- 
σκεύασεν δ άλητείριος ούτος άνθρωπος, ον προη
γουμένως έσπούδασεν) 8ν έγνώρισε καί μόνη καί 
διά τώνπαραινέσεων τού Πριόρου, καί δμως δέν τδν 
άπέφυγεν, άπωλέσθη μάρτυς τών οδυνών άς ύπέ- 
στη, σπουδαίου άφήσασα παράδειγμα είς πάσαν 
εύαίσθητον καρδίαν. ό χαρακτήρ τών τοιούτων άν- 
δρών, ώοαΐαί μου φίλαι, δσον γλυκύς, δσον θελκτι
κός φαίνεται, τόσον πικρός καί άχαρις μετ δλί
γον άποκαθίσταται, διότι είναι φυσικόν είς τδν 
τοιούτον άνθρωπον, τά πάντα μέ πάθος καί σφοδρό- 
τητα ν άγαπα, καί άν που εύρη άντίστασ'ν είς 
τάς έπιθυμίας του, δέν φοβείται ούτε αϋτδν τδν 
θεόν, τά πάντα περιφρονεί- καί αύτήν τήν έρωμέ- 
νην, καί αύτήν τήν σύζυγόν του, τήν δποίαν τόσον 
ήγάπησε δύναται νά καταστρέψη' είναι δέ δυνα
τόν άντίστασιν νά μήν εύρη είς δλας τής έπιθυμίας 
του, δσον ένάρευον καί άν ύποθέσωμεν τήν σύζυ
γόν του; θέλει άναγκασθή αύτη έκοϋσα ακόυσα νά 
ζητήση νά περιστείλη τάς τοιαύτας δρμάς τού συ
ζύγου της αιτινες τόσον συχνά παρακολουθούνται 
άπδ τάς χονδροειδεστέρας καί ποταποτέρας απαι
τήσεις

Εγνώρισα κύριόν τινα άγαπόντα τήν νεόνυμ
φου σύζυγόν του δσον θνητός δύναται ν’ άγαπήση. 
Περιπαθής είς τδν άνώτατον βαθμόν, είς άλλο τι

ήμέραν καί νύκτα δέ κατεγίνετο, ή νά ήδύνη καί 
εύχαριστή δλα τά αισθητήρια, δλας σχεδόν τάς 
αισθήσεις τής συντρόφου αύτοϋ, άλλ’ έπειδή ό κό
ρος φέρει τήν αηδίαν, κατεκορέσθη καί ό σύζυγος 
μετ ού πολύ καί δέν ήργησε τήν μονοτονίαν ταύ
την νά διασκεδάσει- ήναγκάσθη ν’ άγαπήση καί 
άλλα αντικείμενα τά όποια άπερρόφουν αρκε
τόν χρόνον 8ν άλλοτε έδαπάνα είς τάς άγκάλας 
τής συζύγου του, αύτή δέ ίδοϋσα τήν άλ- 
λοίωσιν ταύτην παρεπονέθη είς τδν σύζυγόν της 
πρώτον γλυκύτατα, άλλά μή είσακουσθείσα πα
ρεπονέθη έκ νέου είς αύτδν μέ δάκρυα, μέ προσ- 
ποιημένας άσθενείας, μέ λυγμούς, άλλ ούδέν ισχυ- 
σαν καί ταύτα, καθότι έκτδς τού δτι αί απαιτή
σεις αΰται ήσαν άδύνατοι, ήσαν καί μάταιαι, διότι 
ή γυνή δέν πρέπει νά ζητή ποτέ, ώστε δλη ή ά- 
γάπη τοΰ άνδρδς εις αύτήν καί μόνην νά περι- 
στρέφηται, έπειδή ύπάρχουν πολλά άλλα αντι
κείμενα τά όποϊα άναγκάζεται ό άνήρ ν άγα- 
πα έπίσης ώς οντα αίτια τής ευτυχίας του, παρα- 
γωγά τής εύδαιμονίας του, ήναγκάσθη λοιπόν ή σύ
ζυγος πεισμωθεϊσα, έναντίον τών δρκων της, εναν
τίον τών χρεών της νά στρέψη είς άλλον άνδρα 
έμπαθέστατον τούς οφθαλμούς της, διά νά κορέση 
τήν βδελυκτήν ταύτην περιπάθειάν της, τήν έ- 
κόρεσε δέ έν μέρει, άλλ ή συνείδησίς της τήν έ
τυπτε διά τδ άνόμημά της τούτο, καί έπειδή άλ
λως είχεν άρκετάς άρετάς, άλλ’ δλίγον νοϋν, δέν 
ήδυνήθη νά σωθή, δέν ήδυνήθη νά μετανοήση είς 
τήν πρώτην έγκατάλειψιν τού έραστοϋ της- φρι
χτή έπιληψία τήν έκυρίευσε, καί αί αισθήσεις της 
δέν έχουν δύναμιν πλέον νά έπιθυμήσωσι τοιού- 
τους ή άλλους χαρακτήρας- άπωλέσθη ή τάλαινα 
άπδ τήν άβουλίαν της.

Εγνώρισα κυρίαν τινά ήτις έξελέξατο μεταξύ 
τών νέων, ώς νυμφίον της, τινά δστις έφαίνετο ό 
μάλλον εις αύτήν μέχρι λατρείας άφωσιωμένος. Τδν 
ήγάπησε, τδν ύπανδρεύθη καί ούδεμία ίσως συ
ζυγία έφαίνετο δτι περιεστοιχίσθη μέ πλείονα ά- 
γαθά’ ή περιπάθειά των έφθασε μέχρις ένθουσια- 
σμοϋ, ή άγάπη των μέχρι λατρείας, καί πάντες 
ένόμιίαν δτι αί αύταί συγκινήσεις θέλουν τούς 
στεφανώσει μέχρι τέλους- ήπατήθησαν δμως, διότι 
άμα παρήλθον αί πρώται ήμέραι τού γάμου άπέ- 
πτησαν καί ή τοιαύτη περιπάθειά, καί ή τοιαύτη 
άγάπη, καί ό άνήρ ήναγκασμένος νά έπιβλέψη καί 
είς άλλα του έργα, έφαίνετο δτι έλησμόνει χάριν 
τών νέων του άσχολιών τήν περιπάθειάν έκείνην, 
ήτις μόνη ήνάγκασε τήν σύζυγόν του νά τδν προ- 
τιμήση πολλών άλλων. Συχνάκις τότε ή σύζυγός 
του τδν έπέπληττε, συχνάκις τδν παρεκάλει νά 
ένθυμηθή τάς πρώτας τοϋ υμεναίου των περιπα- 
θήσεις καί νά έπανέλθη είς αύτάς, άλλ είς μά- 
την τά πάντα- άπήντα πάντοτε κραταιάν άντί- 
στασιν άπδ τδν σύζυγόν της δστις πολλάκις έ- 
πεχείρησε νά τής άποδείξη δτι τδ νά μένη 
πάντοτε πλησίον της διά νά τιθασσεύη μόνον το 
πάθος της, ένώ έχη τόσα έργα νά πράξη, είναι 

ανοίκειον είς αύτδν καί είς έκείνην, ή σύζυγος έ- 
πέμενε, καί εις τοιαύτην μετ ού πολύ κατάστα- 
σιν έφθασεν, ώστε άπέθανε μαρανθείσα, είς τδ 
άνθος τής νεότητος, διά μίαν τόσον παράλογον 
καί άδύνατον άπαίτησιν.

Απωλέσθησαν λοιπόν διάφοροι μέν, άλλ άπω- 
λέσθησαν δύω καλλιπάρειοι νύμφαι, διά μίαν τό
σον άκριτον ιδέαν, άδύνατον άπαίτησιν, καί διατί; 
διό^ι ή καρδία των άφέθη ν άρπασθή τόσον ί- 
σχυρώς άπδ τδ άλλόκοτον τοϋτο πάθος, ώστε πάν 
άλλο χρέος, πάν άλλο καθήκον έλησμονήθη. Αλ- 
λοίμονον ! είς πόσας καθεκάστην συμφοράς μάς ρί
πτει ή αύτοφιλαυτία, ή επιμονή είς τδ νά γίνεται 
δ,τι φανταζόμεθα, δ,τι έπιθυμοϋμεν, καί δμως δέν

ΜΝΗΜΕΙΑ. ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ.

Πα.ΙάτιοΓ τον ' Α.Ι.Ιαγαβάΰ.

Η γή τών Ινδών είναι χατεσπαρμένη ύπδ μνη- ' 

μείων. Πανταχοϋ, έπί τών οχθών τών ποταμών, 
είς τάς κορυφάς τών βουνών, είς τδν όρίζοντα τών 
εκτεταμένων πεδιάδων ό περιηγητής ανακαλύ
πτει ανάκτορα, ναούς, φρούρια, σιωπηλά λείψανα 
πολυτισμοϋ παρεληλυθότος. Τά ανάκτορα σιωπώσι, 
τεθαμμένα ύπδ τήν σκιάν προαιώνιων δένδρων 
καί οίονεί άποκοιμηθέντα ύπδ τοϋ μονιρισμοϋ τών 
ποταμών. Οί ναοί, ύπδ τών βράχμάνων έγκα- 
ταλελειμμένοι, μόνον ήδη άκούωσι τδν συριγμδν 
τών ιεράκων. Καί τέλος τά φρούρια τά φυλατ-

παραδειγματιζόμεθα ? επαναλαμβάνω πώς τδ ώ- 
ραΐον δημιούργημα τοϋ θεοϋ άφίεται πολλάκις 
νά νικάται άπδ τ’ άλογα πάθη, χωρίς νά πηδα- 
λιουχείται άπδ τήν φρόνησιν καί άπδ τήν κρίσιν.

0 άνήρ πεπλασμένος διά τόσα μεγάλα έργα, 
περιστοιχιζόμενος άπδ τόσας κοινωνικάς ύποχρεώ- 
σεις, δέν δύναται, ώραϊαι νεάνιδες, νά έμμένη πάν
τοτε, ούτε σείς αύταί πρέπει νά τδ άπαιτήτε 
διότι τότε θέλετε λησμονήσει άμφότεροι τά χρέη 
σας, θέλουν παραλύσει αί οίκίαι σας, θέλουν μηδε- 
νισθή τά κτήματά σας, διότι έπιτήρησις δέν θέλει 
υπάρχει, διότι τέλος ζητείτε πράγμα άδύνατον είς 
τήν άνθρωπίνην φύσιν.

(ακολουθεί)

τόμενα άλλοτε ύπδ άναοιθμήτων στρατών, σή
μερον φυλάσσονται άπό τινας μόνον cipayes (στρα
τιώτας Ινδούς), ύπομισθίους τής Αγγλίας, όπισθεν 
τών κατερειπομένων τειχών, μαραίνεται συνεχώς 
ό βλαστός δυναστείας τινδς ινδικής, προωρισμένος 
ν άποθάνη έν δεσμοϊς ύπδ τά ερείπια τοϋ κτι
ρίου, δπερ οί πρόγονοι αύτοϋ άνήγειρον. Τδ θέα
μα τοϋτο είναι θλιβερόν" καί δμως, όταν ό ή
λιος τών Ινδιών, διασχίζων τά φλογώδη νέφη τού 
οΰρανοϋ!, έι^φωτίση τούς άπηργαιωμένους ftirapt- 
δις καί ή λάμψις τών άκτίνων του άναπληρώση 
τδ έξηλειμμένον χρυσίον τών ^όλων, φαίνεται 
τότε, δτι άπαντα τά μνημεία εκείνα, ώς άν έξε- 
γείρωνται τοϋ ύπνου, καί ότι μαγική τις ρ άβδο; 
άνέστησεν έπί στιγμήν τήν λαμπρότητα άλλων 
γενεών, ή δέ Ινδία άναγεννάται ύπδ τάς όψε.ί
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τοΰ πεβιηγουμένου, ότέ μέν έν τώ έπισήμω σχή- 
μάτι τοΰ μωαμεθανικού πολιτισμού, ότέ δέ τοϊ; 
φανταστικοί; ένδύμασι τοΰ Βράμα.

Αλλά προσαγορεύσωμεν ήδη τούς βόλους τής ιε
ρά; πόλεως, τής πόλεως τών Βραχμάνων, τοΰ Βε- 
νερές, και σταματήσωμεν είς τήν συρροήν τοΰ 
Γάγγου και τοΰ Ιούμνα ποταμών.

Εκεί εγείρεται τδ άνάκτορον και τδ φρούριον 
τοΰ Αλλαγαβάδ, δπερ έκτίσθη περί τά τέλη τοΰ 
Ις·', έπί τής βασιλείας Ακβάρου τοΰ Μεγάλου. Η 
παρούσα εικονογραφία παριστα tv περίπτερον τοΰ 
παλατιού, δπερ ό αύτοζράτωρ ώκοδομήσατο ΰπδ 
τά υψηλά τείχη τοΰ φρουρίου. Τδ παλάτιον τούτο 
θεωρείται διχαίως ώς τδ ώραιότερον δείγμα τής μω
αμεθανικής αρχιτεκτονικής. Αί εύούχωροι στοαί, αΐ
τινες στηρίζουσιν αύτδ,είσί κεκοσμημέναι ΰπδ πλου
σίων γλυφών,οί μιταρεόες του ποοεξέχοντες τών θο
λών, τοξεύονται εύθαρσώς πρδς τά ύψη, τά τείχη 
κατατέμνονται διά λεπτοτάτων αραβουργημάτων, 
καί ή άρχιτεκτονική ανέπτυξε πάσας τάς εμπνεύ
σεις τής φαντασίας.

Τδ περίπτερον φκοδομήθη δι ιδιαιτέρας δλως 
επιστασίας, καί θεωρείται ώς τδ αριστούργημα τής 
λεπτοτέρας τέχνης. Αλλ ήδη υπάρχει παραμεμορ- 
οωμένη έκ τής ιδιοτροπίας νακίπη τίνος, δστις τδ 
(789 έφαντάσθη νά μεταφέρη άπδ τδ Αλλαγα- 
βάδ εις Λόκνον τήν κατοικίαν του, μικρόν τινα 
πύργον έκ μαρμάρου, ύψούμενον ύπεράνω τοΰ πε
ριπτέρου, είς τδ κέντρον αύτδ τοΰ διόματος.

Αλλ’ δμως και δποΐαι ήδη φαίνονται αί οικο
δομά! τοΰ ’Αλλαγαβάδ είναι άξιοθέατοι, ή δέ φυ
σική καλλονή τής τοποθεσίας αρμόζει έντελέστα- 
τα πρδς τήν κομψήν άρχιτεκτονικήν τοΰ παλα
τιού. Απδ τοΰ ύψους τών μιναρέδων τδ δμμα κα- 
θορα τδν μεγαλοπρεπή ροΰν τοΰ Γάγγου, δστις ρέει 
μετά βραδύτητος ΰπδ τήν σκιάν τών οχθών του. 
Η πεδιάς είναι κατάστρωτος ύπδ σκηνών καί κω- 
μών" πολυάριθμα πλοιάρια σταθμεύουσιν είς τήν 
συρροήν τών δύο ποταμών" έπί τών όχθών τοΰ Γάγ
γου διακρίνει τις έν μέσω τής πυκνής χλόης τών 
δένδρων τάς στέγας πολλών ?'άτ, έν οίς οί Ινδοί 
έρχονται καί άποθνήσκουσι, ίνα τά σώματα αύτών 
βυθισθώσι πάραυτα καί άγνισθώσιν είς τά ιερά 
νδατα.

--------------—»^c-a<g—* —----------

ΑΓΙΑ.ΟΠΟΙΗΣ1Σ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

Θέλεις νά γίνης έπί μάλλον καί μάλλον ευ
τυχής;

Προσπάθησε ν απλοποίησης έπί μ.άλλον καί 
μάλλον τήν ζωήν σου"

Μή πορεύου έπιδιώκων πολλούς συγχρόνως σκο
πούς. Γύμναζε τδν νοΰν σου νά έκλέγη τδ καλή- 
τερον, δηλαδή τδν σχοπδν τδν όποιον αί συμβου- 
λαί τών άγαπόντων σε, αί περιστάσεις, αί δυνά

μεις σου σοί δεικνύουσιν ώς τδν φύσει προσφορώ- 
τερον. Εκλέξας δέ, έπίμεινον έν τή σταθερά θε
λήσει τοΰ νά έπιτύχης αύτοϋ. Τεϊνον πρδς αύτδν 
ούχί μέν βιαίως, άλλ’ ούχί καί νωθρώς, καί διά 
μόνων τών μέσων τά όποια υπαγορεύει συνείδησις 
καθαρά, μίαν μόνον βαδίζων όδδν, τήν εΰθυτέραν.

Εφ δσον έξαρτάται άπδ σοΰ, μή ύπόφερε έν τή. 
Ήη σου μακράς αβεβαιότητας" τά πνεύματα τά 
περικυκλούμενα ύπδ αναβρασμών αλληλοδιαδόχων 
καί άστάτων, αδύνατον νά εύτυχήσωσι ποτέ. ’Ε
ξέταζε προσεκτικώς πάσας τάς άμφιβολίας σου, 
ούδ άφινέ τινα νά παρέλθη, άν μή έξαντλή- 
σης πάντα τά πρδς διασκέδασιν και καταστο
λήν αύτής μέσα, καί ούτω βάδιζε εύθύ πρδς τδν 
λόγον.

Τάς δέ έπιθυμίας καί τά πάθη σου περιόριζε 
δσον ένεστι καί σμίκρυνε τδν άριθμδν αύτών. Δράτ- 
του τοΰ πελέκεως καί τάς παραφυάδας πάσας 
περίκοπτε, ό δέ χρόνος έν τάχει συνουλώσει τά; 
έπωφελεις ταύτας πληγάς.

Μή ζητεί τάς ήδονά; καί εύχαριστήσεις άλλοθι 
που ή είς τάς άπλάς, βαθεία; καί αιωνίου; πη- 
γάς. Αγάπα τήν φύσιν, διότι εύτυχή; δστις δέν 
παύει θαυμάζων τών έξοχων τήν ώραιότητα καί 
τών δασών, τά θαυμάσια τοΰ φωτδ; καί τών νε
φών, τδ ήρεμον άπαύγασμα ούρανοΰ άστερόεντος! 
Μή άγάπα ούτε έν ταϊς τέχναις, ούτε έν ταϊς έ- 
πιστήμαι; ή τδ άληθώς ώραΐον. Καλλιέργει έν σοί 
τάς γενναίας τοΰ νοδ; άπορίας. Δέσποζε μετ’ έα- 
φρονο; σεβασμού τής μυστηριώδους εστία; τοΰ 
διά τδ ώραΐον, τδ άληθές, τδ δίκαιον ένθουσια- 
σμοΰ. Εν-ίαΰθα δ αληθής καί άνεξάντλητος ήμών 
πλούτος.

Φίλους δέ έχε εύαρίθμους. Μάνθανε νά ύπο- 
μένγ,ς τά; αδυναμίας αύτών, ώ; εκείνοι έν άγνοια 
σου ύπομένουν τά; σάς, καί εϊλικρινώ; μέν άγά
πα αύτού;, έσο δέ πιστδς αύτοϊς, διότι τής εύτυ- 
χίας ή βάσις ή μάλλον άκράδαντος καί έμπεδος 
ύπάρχει έν ταϊς έντιμοι; καί δεδοκιμασμέναι; 
στοργαϊς.

Π A Ρ Ο Ρ Α Μ Α.
Εν τή σελ. 389 τοΰ παρόντος φυλλαδίου στή

λη ά. έν τώ τέλει άντί, άζιωματικός τοϋ Λ/αόό, 
άνάγνωθι, τοΰ ναυτικού" καί άντί Reine, άνάγ<ωθι 
Revue de deux Mondes.

II Ε Ρ I Λ Η Ψ I Σ . j
ΙΪ Βασιλική (τέλος).— 0 Γεώργιος Μίνσκη; (δι

ήγημα) . — Τδ τραγούδι τοΰ Μαΐου (Ελλην. έθι
μα) . — Κρίσεις περί τής ίεράς έξετάσεως (Ιστο
ρικόν εράνισμα. — Ηθικαί μελέται περί yuraM<; 
(συνέχεια). — Ζωδικά μνημεία . — Απλοποίησις 
τής ζωής.

Είχονογραγ'.αι Η Βιλελμένη. — Παλάτιον τοΰ 
Αλλαγαβάδ.
Παράρτημα, ό ίποκόμης τής Βραζελόννης.


