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Η ΣΕΙΡΙΙΝ.
ι (Συνέχεια, ϊδέ φυλ. 1.)

Εντός δυο ώρών Ιφθασαν είς το μονίδριον. Είναι 
δέ τοϋτο είδος μικράς περιπτέρου οίζοδομ.ής, 
περί την όποιαν κεϊνται κτίριά τινα, χρησι- 
μεόοντα άντί σταύλων διά τούς ίππους καί ώς φυ- 
λαζεΐον διά τούς εκεί σταθμεύοντας φύλακας τοϋ 
ορούς. Είναι έκτισμένη έπί τοϋ τελευταίου κλιτούς 
της ψυχρανθείσης τέφρας, κατάντικρυ τοϋ ηφαι
στείου.

Η ημέρα τοϋ Οκτωβρίου ητο γαλήνιος και γλυκεία. 
Αί Καπρέαι έξ αριστερών έτόξευον, ούτως είπεΐν, 
τήν απότομον διαγραφήν τών δύω βουνών των, 
«τινα φαίνονται ώς έργα τινά Κυκλώπων, ή δέ 
Ισχία καί Π^ύχι^α συνηνοΰντο μετά τοΰ κυανοϋ 
της θαλάσσης, ώς δύο εύμ.ορφαι κοιτίδες κορών Ελ- 
ληνίδων.

Η προπορευομένη τοϋ Τζέμς καί τής Σειρήνο; 
συνοδία κατέλαβε τό μονίδριον, τό όποιον έπλή- 
ρουν ήδη διά τοΰ θορύβου τών μσματων των 
καί τής κινήσεώς των, Η Σειρην προέτεινε νά. μή 
συναναμιχθώσι μετά τοϋ πλήθους εκείνου, Εκάθή- 
σαν έπί τών όγκων τής λάβας, κατά μόνας, καί έ- 
φαγον ολίγον. Εκ διαλειμμάτων, έκ τής άλλης 
συνοδίας τινές έφαίνοντο είς το παράθυρον τοΰ μο- 
νιδοίου κ είκνυον τούς δύο περιηγητές μέ χει
ρονομίας απορίας καί σχεδόν λύπης. Λ Σειρήν έ- 
πετάχυνεν έτι πλέον τδ τέλος τοΰ προγεύματος καί 
έξήγησεν είς τον Τζέμς, οτι διά νά προφθάσωσι το 
Οΰεσούβιον έν όλη αύτοϋ τή μεγαλειότητι καί μο- 
ναξία, 5πρε-ε νά σπεύσωσι ν’ άναβώσι πριν τής 
έλεύσεως τών λοιπών περιηγητών.

ΙΙτο ηρωική κατά τήν άνάβασιν' δέν ήθέλησε νά 
τήν στηρίξωσι καί μόνη της ήτο οδηγός. Προεπο- 
ρεύετο τοΰ Τζέμς βήματά τινα, κρατούσα μίαν άπο 
τάς μακράς έκείνας καί έχούσας σιδηράν τήν άκω- 
κήν ράβδους, τάς όποιας οί άναβαίνοντες λαμβά-
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νουσιν εις Βεζόναν. Ούδέν ώρχιότερον τής γυ- ■ 
ναικδς ταύτης, όρμώσης έπι τού άσθενοΰ; εκείνου ' 
στηρίγματος τδ όποιον ούδ έκύρτου τδ έλαφρδν αύ- ■ 
τής βάρος, προτεινούσης τήν λευκότητά τη; έπι τοΰ j 
βαθυχρόου δαπέδου τής λάβας, καί έλκούση; δπι-, 
σθέν της τόν κυματίζοντα έανδν των μαύρων μκλ- ί 
λίων της. 0 Τζέμς είχεν άποκάμει μάλλον έκ τοΰ 
θαυμασμού ή έκ τοΰ κόπου, όταν εφθασαν εις τδ 
χείλος τοΰ κρατήρος.

Τδ Ούεσούβίον είχε πάντοτε την αυτήν όψιν του. 
Σώμα γιγαντώδε; μολύβδου άποψυχρανθέν κχί 

άμαυρωθέν’ έν τώ μέσω, κώνος πυραμιδοειδής, άπο 
στιγμή; εις στιγμήν κρότος φαινόμενο; τδ πρώτον 
ώς οΐμωγή τις υποχθόνιος, έπειτα έκπυρσοκρότησις I 
βαθεϊα φθάνουσα έκ των μυχών τοΰ κρατηρος, έ
πειτα ριπή καπνοΰ μεμιγμένου μέ φλόγας, έπει
τα λίθοι έπζναπίπτοντες, έπειτα τδ αυτό θέαμα 
πάντοτε νέον, πάντοτε έξαίσιον και πάντοτε άνα- 
νεούμενον.

Μολονότι δ Τζέμς προσοικειώθη τδ θέαμα 
τοΰτο έκ μάκρος διαμονής, τδ ήτένισεν όμως πρδς 
στιγμήν, αλλά ταχέως τά ομματά του έςράφ-ησαν 
έπι άλλης τίνος φλογδς πλέον ζωηρά; και πλέον 
αΰλου, τής Σειρήνας.

— Μιλόρδε, τω είπε τότε αύτή, δίδουσα έκ- 
φρασιν ζωηρότητος εις τήν φυσιογνωμίαν της, ιδού 
η ώρα και ό τόπος’ σάς έφερα, όπου ήθέλετε νά υ
πάγετε. Εύχαριστήσετέ με!

Ό Αγγλος τήν έθεώρησε, καί επειδή μόνον αυ
τήν ειχεν εις τον λογισμόν του, δέν εννόησε.

— ’ΐΐπατήθην τάχα; έξηκολούθησεν ή Σειρήν, 
δέν αποφασίσατε έδώ καί σήμερον, νά άποθά- 
νετε ;

Ο Αγγλος ήρχισε νά τρέμη, ήρυθρίασε καί ώ- 
χρίασε, πτοηθείς. Είτα έγονυπέτησεν ένώπιον 
τής Σειρήνος, ήσπάσθη τήν χεϊρά της, χωρίς ν’ ά- 
ποκριθή.

Η δε έπανελαβε μετά μειδιάματος Σαρκα
στικού έν μέρει.

— ίίραΐον τωόντι! ειμεθα νέοι, δυνάμεθα νά 
ώφελήσωμεν τούς αδελφούς μας, έπεψαύσαμεν τά 
πάντα χωρίς εις ούδέν νά έμβατεύσωμεν, πιστεύο- 
μεν εις τήν ατελεύτητου θλίψιν, καί ή Ολίψι; αύτη 
θέλει σκεδασθή εις τδ πρώτον μειδίαμα μιας ά-

θέλομεν νά φονευθώμεν! φονευθήτε, μι
λόρδε, το μέρος είναι κατάλληλον. Δύο βήαατα 
μόνον έχετε νά κάμετε έπι τοΰ κώνου τούτου, καί 
τδ ηφαίστειου θέλει σας έμέσει ώς τόν λίθον τού
τον καί δέν θά μείνη εΐμή ή σποδό; σας καί ή ψυ
χή, τήν όποιαν ό Θεό: θέλει τιμωρήσει Μά το 

μιλόρδε Τζέμς, είναι θαυμασία ή έφεύρεσι; 
καί ή γενναιότη; σας ! . · .

— Δέν σάς έγνώριζα, Σειρήν, έτραύλισεν ό λόρ
δος, άλλα τώρα, οτε σάς έγνώρισα ; . . .

Η Σειρήν τον διέκοψε.
— Θελετε λοιπόν νά πετάξω άπο υπερηφάνειαν ; 

σοβαρός μά τήν αλήθειαν άνθρωπος ! Σήμερον μέλ
λει νά έκτελέση πράξιν, μελετηθέϊσαν προ χρόνου, 

καί επειδή διέμεινα υπό τήν αυτήν στέγην μετ’ 
αυτού, επειδή μέ γνωρίζει δλιγώτερον άπδ όλας 
τάς γυναίκας, τάς οποίας μέχρι τοΰδε ήγάπησε, διό
τι ήγάπησε παραφρόνως μίαν ξένην, ήτις δυνατόν 
νά ηναι ή άθλιωτέρα των γυναικών ! θέλει αθετή
σει άνάνδρως τδν λόγον του ! Αΰτοχειρισθήτε μι
λόρδε.

— Μή μέ έμπαίζης ! Δέν ήξεύρεις δτι ή ζωή. 
μου πλέον δεν είναι ίδική μου !

—· Μέ ομνύετε εις τήν τιμήν σας, δτι παραι- 
τεΐσθε τήν άθλίαν ταύτην ιδιοτροπίαν.

— θέλω ζήσει, Σειρήν, έστω και μόνον διά νά 
ενθυμούμαι, ώς έλεγες σήμερον τδ πρωί.

— Αριστα! κ’ εγώ δέν θέλω εΐπεϊ τοΰτο εις 
ψυχήν ζώσαν, σέ τδ ορκίζομαι. Είσαι πολλά γνω
στός εις Νεάπολιν, δπου σέ είδα καί έγώ πολ- 
λάκις.

— Αλλά τδ μυστικόν τοΰτο έγώ μόνος τδ έ
γνώριζα. .;

— Καί τδ χαρτίον επί τοΰ οποίου έγρα
ψες χθές τδ εσπέρας τήν σειράν εκείνην, τήν ό
ποιαν έλαβα τήν εύτυχή αδιακρισίαν ν άναγνώσω 
διά τής οπής τής θύρας, οπής πολύ πλατυτέρα: 
παρ όσον ένομίζες, τήν σειράν εκείνην, ήτις 
μέ παρεκίνησε ν’ αποπειραθώ πάντων, έχουσαν δέ 
ουτω έπι τοΰ λευκοιματός σας, « Αυριον υπάγω 
νά αΰτοχειοισθώ εις Ούεσούβίον!»

— Δεν δύναμαι, φεΰ ! νά σάς ζητήσω συγγνώ
μην διά τδ παρελθόν ! άπήντησεν ό Τζέμς, αλλά 
καί άν έμέλλετε νά μέ ρίψετε εις τήν δεινοτέραν α
πελπισίαν, άφίνουσά με τώρα, δέν θέ/.ω πλέον 
ποτέ τολμήσει νά υποπέσω εις τοιαύτην άπο μέ
ρους σας περιφρόνησιν.

— Σάς είχα εΐπεϊ, μιλόρδε, ότι θέλω σάς κά
μει έκδούλευσιν!

— Καί κατεδέχθητε νά μέ ύποσχεθήτε ότι καί 
σεις έπίσης . . .

Τήν στιγμήν ταύτην ή κορυφή τοΰ κρατήρο; έ- 
πληρώθη ύπο των περιηγητών, ων τά βήματα έμ- 
πόδισεν ό κρότος τοΰ ηφαιστείου ν άκουσθώσιν.

Εις αυτών έκαμε κίνημα απελπισίας, ίδών τήν 
Σειρήνα, καί πριν ή ό Τζέμς δυνηθή ν άντισταθή, 
ήρπασε τήν νέαν, κράζωνί

— Μά τόν πάπαν! δέν υποφέρω ωστ: ή 
πριγκιπέσσα Καλαδρίνη, ή έξαδέλφη μου, νά ατι
μάζεται πλειότερον ενώπιον ολοκλήρου τής Νεα- 
πόλεως.

Καί τήν έσυρεν εις τήν κατωφέρειαν τοΰ Οΰε- 
σουβίου. .

6 Τζέμς δέν έλαβε καιρόν να τήν προφθάσ^, 
αλλά τώ έφάνη δτι τω έπεμπεν εύδαιμόν τι μει
δίαμα.

1’.

Εις τάς επτά ώρας τής εσπέρας, τή αύτή η
μέρα, ό Τζέμς έπανήλθεν εις τήν πόλιν καί πληρο- 
φορηθείς περί τής κατοικίας τή; πριγκιπέσης Κα- 
λανδρίνης έπορεύθη εις αυτήν.

Η*ο περίλυπος μάλλον ή παρωργισμένος διά τδ 
συμβάν τής πρωίας. Είχεν ανάγκην μιας τελευ
ταίας έξηγήσεως μετά τής Σειρήνος. Πέραν τής συν- 
εντεύξεως ταύτης, άλλο δέν διέβλεπεν, εΐμή τήν 
απελπισίαν καί τήν γενναίαν ύποταγήν, ήν ά- 
φρόνως είχεν ύποσχεθή.

Αλλ εις τόν Τζέμς ήσαν άγνωστα τά πάντα. 
Ηγνόει τούς περί τήν Πριγκιπέσσαν καί δέν ήδύνατο 
νά φθάση μέχρι; αύτής. Ηκουσε νά λέγωσιν δτι 
ήτο πολλά πλούσια, καί ή άνακάλυψις αυτή ήτο 
τής δυστυχίας του ή κυριωτέρα αφορμή.

Τδ μέγαρον Καλανδοίνη ύψοΰτο αύστηρδν καί 
σιωπηλόν μέ τό τετράγωνον αύτοΰ προμετώπιον. 
0 Αγγλος δέν έννόει δτι τοσαύτη χάρις καί ζωη- 
ρότης ήδύναντο νά κατοικήσωσιν τό άφωνον αύτδ 
μνήμα. Οι ύψηλ,οί τοίχοι του ήσαν πλέον μαύροι 
άπδ τήν σκιάν τήν όποιαν έρριπταν εις τήν όδδν, 
φωτιζούσης σελήνης νεφελοσκεπούς. Ανεμος άπτ- 
λειώτης έπαιεν εις ολας τάς όροφάς τά πράσινα 
δικτυωτά των παραθύρων. Οί οίκέται περιεπό- 
λουν πρδ τής βαρείας πύλης. 0 Τζέμς έδίσταζε 
να είσέλθη καί δέν ήθελε νά έκτεθή εις τδ ν’ ά- 
ποπεμφθή ύπδ τών υπηρετών τής γυναικδς μετά 
τής οποίας πρό τινων ώρών συνέζησεν έν προσφιλέ
στατη οΐκειότητι.

Τρία παράθυρα εις τήν πρώτην οροφήν ήσαν 
φωτισμένα, καί κύμβαλον έμελπεν, ύπδ χεΐρας έ- 
λαφράς. 0 Τζέμς έθλίβετο, δτι ή Σειρήν ήδύνα
το νά διασκεδάζη τόσον εύκόλως φροντίδα, ήτις 
έπρεπε νά ήναι σκληρά καί δι’ αύτήν, δτε αίφνης, 
καί το: μουσουργοϋσα, ώς νά ήκροάτο τδν θόρυβον 
τών βημάτων επί τών μαρμάρων, ή Σειρήν έφάνη 
εις τδν εξώστην καί διέταξε θαλαμηπόλον τινα νά. 
εΐσάξή τδν λόρδον Σούλιβαν.

Η αίθουσα ήτο ευρύχωρος καί ψυχρά. Τά έπι
πλα αύτής έδείκνυον δτι ειχεν έτοιμασθή διά τάς 
γενεάς τάς προγενεττέρας, καί όχι διά τήν χαρι- 
τόβρυτον γυναίκα, τήν κληρονόμον των. Ερωτές 
τινες έξίτηλοι έμειδίιον έν τοΐς ύδρογραφήμασιν, 
αλλ’ έμειδίων εις φιλοφρονήσεις άλλου αΐώνος, εις 
τού^ πανιερωτά'τους καί τάς δουκίσσας παιπάλω 
κεκαλυμμένας, ούχί δέ εις τάς ζωηρότερα; εμ
πνεύσεις τής Σειρήνος.

— Σάς περιέμενον, είτπν αυτή. Δέν δυνάμεθα 
νά μένωμεν εΐ; τήν γελοίαν λύσιν τής εκδρομής 
εις τδ Ούεσούβίον. Επειτα πρέπει νά σας εύχαρι- 
στήσω’ Τά πάντα έχουσι καλώς.

— ί’ψηλοτάτη, άπαντί ό Τζέμς, χαίρω δτι 
σας συμβαίνουσιν εύτυχή, δι αυτών ελαφρύνετε 
παν δ,τι σκλ.ηρδν συμβαίνει εις εμέ. Δέχομαι τήν 
θλίψιν, έάν σας αποδίδω τήν χαράν.

— Μή μέ δνομάζετε πλέον Τψηλοτάτην, υπέ- 
λαβεν ή πριγκιπέσσα’ μέ φαίνεται δτι είμαι ή 
μαμμή μου, όταν μέ προσαγορεύωσιν ουτω. όνο- 
μ.άζετέ με Σειρήνα, ώς σήμερον τδ πρωί εις τδ

— Τήν πρωίαν διήοκει είσέτι τδ ώραΐον τή; 
νυκτδς όνειρόν μου, τώρα άπέπτη, καί νομίζω δτι 

καμμία καλοσύνη σας δέν θά δυνηθή νά μέ τδ 
δώση έκ νέου.

— Δέν σά; παρεκάλεσα νά έλθητε έδώ διά 
νά μέ λυπήτε τοιουτοτρόπως, εΐπεν ή Σειρήν, χτυ
πούσα έξ ανυπομονησία; τά; ωραίας χεϊρά; τη; 
τήν μίαν κατά τής άλλης. Οταν σά; λέγω, ότι 
τά πάντα έχουσι καλώς, πιστεύσετέ με ! Θέλετε 
ν’ ακούσετε τί θά σά; ειπώ; Αλλ όπωςδήποτε, 
είτε θέλετε, είτε μή, πάντοτε θά εξηγηθώ, διότι 
πρέπει νά σά; φαίνωμαι ή πλέον τρελλή νέα, 
καί δμως ό συνδυασμό; μου έπέτυχε κατά πάντα.

— Δέν εχω ανάγκην ουδεμιάς έξηγήσεως’ πιστεύω 
δτι είσθε φρόνιμος καί ότι είχετε δίκαιον νά 
πατήσετε επάνω μου, έάν σας έχρησίμευσα εις το 
νά διέλθετε κώλυμά τι.

— Είσθε φοβερός εις τά; εξηγήσει; σας! ίσως 
τδ όποιον μέλλω νά σάς ε:πώ έλαφρύνει δ,τι φο- 
βεΐσθε. Ακούσετέ με λοιπόν.

— Επειδή τδ θέλετε !
— Απαιτείται τούτο διά τήν ατομικήν μου υ- 

περάσπισιν. Καί πρώτον έάν καί περιηγήθητε πο
λύ, δέν θά έσπουδάσετε κατά βάθος τήν άριστο- 
κρατείαν τής Νεαπόλεως. ίδού ό βίος μιας οποιοσ
δήποτε πριγκιπέσση; άφ’ ής ημέρας συνέδεσε 
συζυγίαν τής τάξεώς της, δηλ. ήλλαξε τόν τίτλον 
αυτής δι’ άλλου τίτλου' νά διέλθ-ρ τριάκοντα έτη 
εΐ; μέγαρον εύθυμον ώ; τδ ΐδικόν μου, νά έπιδει- 
κνύη εύλάβειαν διά νά άρέσκη εΐ; τδν βασιλέα, 
φιλαργυρίαν διά νά άρέση εις τδν σύζυγον, νά 
ήναι αύθαδώς πλούσια εν μέσω πλ.ηθυσμοΰ τοια- 
κοσίων χιλιάδων επαιτών καί ανόητων, νά έχη θεω- 
ρεϊον εις τδν Σάν - Κάρολον, καί ένα Σιζισμπέον, 
δστις νά σας λατρεύη έν διαστήματι τόσων ώρών 
τοΰ έτους, ώστε νά καταντήση καί αύτδς οχληρός 
δσον καί ό σύζυγος, νά μήν εξέρχεται ποτέ τής 
Νεαπόλεως, καί ποτέ νά μή υπάγη περαιτέρω τής 
Καζέρτας, όταν ή αύλή διαμένη £ν αύτή, νά κλείη 
τήν καρδίαν της εις δλας τάς νέας ιδέας, νά έξα- 
σκή διαρκώς τον δεσποτισμδν καί τήν βλαχίαν 
καί νά καταστέλλ.η τάς επαναστάσεις τού νοός της 
έάν, κατά τύχην, πνοή τις τοΰ αΐώνος εΐσδύση εις 
τδ περιτετειχισμένον κατοίκημά μας, νά βαδίζη α
κριβώς εΐ; τά βήματα τών άναπαυομένων εις τό 
κοιμητήριον γενεών πρδ τοσούτων ενιαυτών, καί 
έαυτής νά μήν άφίνη άλλην ένθύμησιν, εΐμή τήν 
εικόνα της, ήτις θά φαίνεται μίαν ήμέραν γελοία 
καί όμοια μ? έκείνας, τάς όποιας δύναμαι νά σάς 
δει ξω εις τήν στοάν, ιδού τί άοεύκτως μέ περιέ- 
νεν, άν ύπανδρευόμην τδνΜαρκέσιον Σαντα-Αουκία, 
δστις τόσον έσπευσμένως μέ άπήγαγε σήμερον τό 
πρω’ί έμπροσθέν σας.

•— Τδν μαρκέσιον Σάντα-Αουκία !
— Ναί! τοΰτο μ έτρόμαζε ! αισθάνομαι τήν 

κοιρδίαν μου ! δέν θέλω ν’ αγαπώ ψευδώς, καί τδν 
μαρκέσιον δέν τδν αγαπώ, είμαι μία Καλαδρίνι, 
ώ; γνωρίζετε, δηλαδή είμαι πλούσια καί έκλη- 
ρονόμησα μίαν δίκην, ήτις διαρκεϊ άπδ αΐώνος εις 
αιώνα μεταξύ τών Καλ.ανδρίνι καί τών Σαντα-Λου-
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χία, άφανίζουσα τώρα τούς μέν, τώρα τούς δέ. 
Ηδη είναι ή σειρά των Σάντα-Αουκία, ν άφανισθώσι 
ολίγον.

Δια τής συζυγίας τοϋ Σάντα-Αουκία μετά μια; 
Κχλανδρίνι έτελείοναν τά πάντα. Εγώ είμαι ορ
φανή. 0 κηδεμών μου εύρέθη νάήναι άνθρωπος νου
νεχής, διότι χάρις εις αύτόν, περιηγήθην, έζησα, καί 
διά τοϋτο απέκτησα ιδέας, μή εισχωρούσα; εις την 
οδόν Τολέδου καί Κιόζα. Η υπανδρεία αΰτη μέ κα- 
τελύπεΓ άλλα δεν είχα τί νά εϊπω. Εάν έλεγα τό 
τέταρτον των δσα είπα τώρα εις υμάς, ήθελαν με 
έκλάβει σπουδαίως ώς παράφρονα. Επρεπε νά ύπ .- 
ταχθώ, πράγμα το όποιον αγνοώ, ή νά πράξω 
άτοπόν τι καί σκανδαλώδες, άλλ ουδέ τοϋτο ητο 
εύκολον.

Τέλος χθες, άπηλπισμένη άπ όλα, έδραπέτευσα 
μεταμφιεσθέΐσα, χωρίς νά ήξεύρω μήτε που ύπάγω 
μήτε τί έμελλε νά μέ συμβή, όταν άπήντησα ύμάς’ 
είχα πληροφορηθήπερί τής μελετωμένηςεκδρομής εις 
Ούεσούβιον. II περί αυτοχειρίας ιδέα σας μέ έχρη- 
σίμευε. Την εμπόδισα, καί, φαινομένη δημοσίως μα- 
ζή σας, άνέτρεπα επίσης καί τήν υπανδρείαν μου.

ΙΙκουσα περί υμών έν Λονδίνω, καί σάς ειύον 
έν Α’εαπόλει. ’Ενόησα ότι δέν ήθέλετε μέ ενοχο
ποιήσει, είμή μέχρι τοϋ άναγκαιοϋντος βαθμού. 
Ηδη, νομίζεσθε εραστής μου, άλλα τοϋτο μ είναι 
«διάφορον. 0 Σάντα-Αουκία; έχει δύο πάθη, τήν 
φιλαργυρίαν καί τήν τιμήν. Άρπάζων με λίαν σκαιώς 
τήπροφάσει ότι είναι έκ τής οικογένειας μου, έχρεω- 
ς-ει νά μ έμποδίσρ ώςζ ν’ άπολεσθώ έξ ολοκλήρου, 
άλλά μοί ανήγγειλε συγχρόνως, ότι τά πάντα τε- 
τέλεσται μεταξύ ημών. Είμαι λοιπόν έλευθέρα,χάρις 
εις ύμάς, μιλόρδε. Προσεφέραμεν εις άλλήλους τήν 
αυτήν έκδούλευσιν, καί δυνάμεθχ νά εϊπωμεν ότι 
σχεδόν έμποδίσαμεν άυ.οιβαίως τήν αυτοχειρίαν μας.

— Ναι, Σειρήν, έχετε καοδίαν, ώς έλέγετε, άπε- 
κρίθη ό Τζέμς, πλησιάζων προς αυτήν, καί θέλετε 
μ’ εννοήσει καί μέ λυπηθή, είμαι βέβαιος. Δέν 
έχω άνάγκην νά σάς ομολογήσω,ότι σάς αγαπώ. Το 
θέλγητρον τής ώραιότητος, τοϋ άπροσδοκήτου, τής
αρωγής προς ένα άπελπισυ,ένον, ενώσετε τά πάντα I 
διά νά μέ άνοίξετε, έκ συνεντεύξεως εφήμερου, ένα I 
ορίζοντα μετά τον όποιον οΰδέν άλλο πλέον θέλ’ εί- 
σθαι ορατόν εις εμέ. Είμαι εύγενής, καί συγγνώμην 
εάν σάς τό λέγω,, είσθε άνωτέρα τών προλήψεων. 
Αισθάνομαι ότι ό πρός υμάς έρως μου είναι πολύ 
σοβαρός, ώστε νά τολμήσω νά σάς υποσχεθώ τήν 
ευτυχίαν, καί ότι ούδέν παράδοξον πράττω ε
νώπιον σας, ζητών τήν άδειαν νά σάς αφιερώσω 
τήν ζωήν μου.

—’ Τζέμς, διέκοψεν αυτή υ,ειδιώσχ, καί οί δύω 
'Λ 1 ‘ A . ,μας απ-πειραθημεν μιαν άφροσυνην. Ας αφησωμεν 

τον χρόνον νά μάς ίατρεύση πριν ή άποφασίσω- 
μεν περί τοιαύτης ύποθέσεως.

— Μείνετε ήσυχος! φεϋ ! είναι αδύνατος.
— Α ! νομίζετε ; άπήντησεν ή Σειρήν τής ο

ποίας το πρόσωπον συνεστάλη άνεπαισθήτως. Καί 
αδύνατο; . . . από ποιον μέρος.

— Εκατέρωθεν.
— Εξηγηθήτε, μιλόρδ!
— Αν ύποθέσωμεν ότι τοιαυτη άπόφασις θέλει 

μέ άποδώσημίαν ήμέραν όλίγην συμπάθειαν διά τήν 
τόσην λατρείαν, θέλει είσθαι ανάξιον διά τήν Πριγ- 
γιπέσσαν Καλάνδρίνι νά δεχθή τόν έρωτα άν- 
δρός, όστις δέν θέλει δυνηθή ποσώς νά τόν κηρύξη 
δημοσία. Εκείνος, 8ν θά ύψωση μέχρι; έαυτής 
πρέπει νά τής δώσφ τό όνομά του.

— Καί τις θά έμποδίση τοϋ νά τό δώση, .... 
εάν αυτή συγκατένευε ;

— Εδώ μάλιστα είναι τό έμπόδιον, πρός δυσ
τυχίαν μου . . .

— Μήπως πράττουσα ολίγον σκάνδαλον πρός 
όφελος μου, υμάς ενοχοποίησα άθελήτως ; ύπέλα- 
βεν ή Σειρήν μειδιώσα. Μήπως, κατά τύχην, εί
σθε έγγαμος, μιλόρδ ;

— Κυρία μου, άπήντησεν ό Αγγλος απλώς καί 
περιλύπως, σείς είσθε πλούσια κ εγώ πτωχός. 

I — Αλλά τοϋτο είναι μία αφορμή περισσοτέρα...
— Εχετε πάσας τάς άβροφροσύνας καί όμως έ- 

γώ δέν ύναμαι νά σάς παραστήσο» διατί, έάν καί 
θ άποθάνω άπό τήν λύπην στερούμενος υμάς, ή 
διαφορά αυτή τής καταστάσεως είναι δυσκολία α
νυπέρβλητος.

— Ας ίδωμεν! Επειδή δμιλοϋμεν επί υποθέσει 
τής ένώσεως ταύτη;’ άπωλέσατε πολύ τής περιου
σίας σας ; συνεχώς αί άπωλειαι υμών, είναι πλού- 
τη δι ύμάς τούς πτωχούς Ιταλού;.

— Τοσοϋτον, ώστε μία άπό τάς άνάνόρου; αι
τίας τής μελετηθείσης αυτοχειρίας μου ήτο και 
τοϋτο.

— Τζέμς, έπανέλαβεν ή Σειρήν, τήν όποιαν ε- 
κίνησεν εις συμπάθειαν ή ειλικρίνεια αύτη καί 
τιμιότης, λοιπόν διά νά μήν έχετε τό δικαίωμα 
νά μ αγαπάτε μίανήμέραν, δένθέλετε νά προσκολ- 
ληθήτε εις εμέ διά τοϋ άθλιου τούτου δεσμού τού 

χρυσίου;
— Γνωρίζετε τό εναντίον, άπήντησεν ούτος 

άλλ εννοείτε πόσον αί άρχαί μου περί τούτου είναι 
όριστικαί, επειδή θυσιάζω εις αυτά; καί τήν εύτυ- 

χίαν μου.
— Θά είσθε λοιπόν ακλόνητος !
— Είπέτε μάλλον ότι θά εχω γενναιότητα καί 

εναντίον αυτής τής καρδίας μου.
— .Αλλά πώς ήθελα κάμει κ’εγώ έν τούτοις 

άν σάς ήγάπων αίφνης ; Δέν δύναμαι νά καταστρέ
ψω τήν περιουσίαν μου εντός ενός μηνός διά νά γε- 
νώ άξία υμών ! . .

Αλλ ή Σειρήν ήτο συγκεκινημένη. Επίστευεν 
εις τόν έρωτα τού νέου τούτου, όστις τή άπεδεί- 
κνυεν είλικρινώ; ότι αύτήν, έξω τοϋ βαθμού της 
καί τοϋ πλούτου της, ότι αύτήν μόνην έλάτρευεν. 
II άρνησις τοϋ Τζέμς συνηγόρησεν υπέρ τού αι
σθήματος του εΰγλωττότερον ή αί ποιητικότεροι 
διομολογίαι.

Εν τάχει έφάνη ώς άνευροϋσα τήν λύσιν καί 
έσήαανε τον κωδωνίσκον.ι

*■ - Ποσάκις ήλθεν ό μαρκέσιος Σάντα-Δουκια να* 
δοκ,ιμάσρ νά είσέλθη διά τής βίας απόψε, ήρώτησε 
τόν έϊσελθόντα υπηρέτην.

— Τρις, ί’ψηλοτάτη.
— Πρό πολλής ώρας ;
— Είναι ακόμη επί τής κλίμακας.
— Κράξε τον καί είπε του, ότι τόν περιμένω.
ό υπηρέτης έξήλθε.
ι— Μή ταράττεσθε. Δέν έρχεται νά ζητήση τήν. 

χείρά μου, έρχεται ώς μέλος τής οικογένειας μου, 
δια νά μέ καθύβριση διά τό συμβάν τής πρωίας. 
Αλλ ή ώρα έπείγει, είπεν αύτη προσελθοϋσα εις 
τόν Τζέμς. Μέ ομνύεις λοιπόν, ότι είσαι βέβαιος 
πώς μέ άγαπάς;

— Φιλτάτη Σειρήν ! είπε μοι τότε διά ποιων 
λέςεων δύναμαι νά σέ πείσο».

— 0 παράδοξος τρόπος τής γνωριμίας μα; δεν 
άφήκε κακήν έντύπωσιν εις τό πνεϋμά σας ; ή δέν 
θέλει διαρκέσει ή έντύπωσις αύτη;

— Τί λέγεις ! άλλά πρός τί νά παρέχετε ελπί
δας εις ό,τι αδύνατον;

— Διατί; διότι νομίζω ότι εύρον τό δεσμόν τού 
ζητήματος ! διατί; διότι, ΰπείκω εις τήν έμπνευ- 
σιν τής καρδίας μου! διατί; διότι μέ έπεισες, 
Τζέμς. καί σοί άφιερώ καί έγώ ήδη τήν ζωήν μου.

0 Αγγλος ολω; ένθους, ήτον έτοιμος νά ριφθή καί 
νά καταφιλήση τάς χεΐρας τής ίταλίδος, άλλά πριν 
εγγίσωσιν αΰτάς τά χείλη του, έκαμε νεύμα νά έ- 
γερθή δεικνύουσα αύτώ τόν μαρκέσιον.

— Μή μέ ύεύσης, είπε χαιχηλή τή φωνή εις τόν 
Τζέ(Α;·.

Ο Σάντα-Αουκίας ήτον άνήρ τεσσαρακοντούτης 
περίπου, παχύσωμος καί βαρύς, έχαιρέτησε ταπει
νότατα τήν πριγκιπέσσαν, έπειτα άτενίζων απο
φασιστικός τόν Τζέμς.

— Η έξαδέλφη μου θέλει αέ συγχωρήσει νά σάς 
συγχαρώ διότι σάς ευρίσκω, εδώ, κύριε’ τή αλή
θεια περιέτρεξα όλα τά ξενοδοχεία. Αέν κατοικεί
τε πούποτε.

— Κ έγώ, κύριε μαρκέσιε, είχον πρόθεσιν νά 
ιλάβω μέ υμάς συνέντευξιν, ήτις θέλει γίνη αύ-

»
»
»

ριον.. . .
— Μίαν στιγμήν, κύριε, άντέκοψεν ή Σειρήν, | 

φρονώ ότι επειδή δεν οφείλω τίποτε ούτε εΐ; τόν 
ένα, ούτε εις τόν άλλον, δέν έχετε κανένα μεταςύ 
σας λογαριασμόν. Εξάδελφέ μου, έπανέλαβεν, έν 
τίνι δικαιώματι, εύρες κακόν, ό λόρδος Τζέμς Σού
λι βαν νά μέ συνοδεύση εις τό Ούεσούβιον ;

—Αλλ ή θέσι; μου πλησίον σας, ήτον αρκούντως
γνωστή . . .

— Φρονείτε ότι καί εις Αονδϊνον ήδύνατο νά 
ήνκι πασίγνωστος; άλλως τε ή θέσις αύτη δέν υ
πάρχει πλέον, πώς λέγετε;

— Βεβαίως, έςαδέλφη μου.
— Καί υμείς, μυλόρδε, είπε στρεφόμενη πρός 

τόν Τζέμς, πώς ευρετε άτοπον, ότι ό έξάδελφός 
μου άπαντήσζ; με έκεϊ επάνω, μ έπανέφερεν εις 
τήν οικίαν μου.

— Γίλήν, κυρία, άπήντησεν ό Τζέμς, «μηχα
νών . . .

— Δέν ήθέλετε ευρει τό δικαίωμα τούτο τής συγ
γένειας υπερβολικόν, παρ έάν ήσθε εραστής μου 
. . . κάί εις τήν τιμήν σας, είσθε τοιοϋτος;

— Κυρία ! . . .
— II σύζυγός μου.
— Φιλτάτη Σειρήν !
— Αλλά δέν είσθε ακόμη, και δέν θά είσθε, εϊ- 

μή μετά μίαν εβδομάδα’ Μαρκέσιε, είπε στρεφο
μένη πρός τόν Σάντα-Λουκία, σάς παρουσιάζω τόν 
μέλλοντα έξάδελφόν σας, Τζέμς Σούλλιβαν. Βλέπε
τε, κύριοι, ότι πάσα άμφισβήτησις μεταξύ υμών 
έξέλιπε. Άλλά μένει είσέτι μία σημαντική ύπό- 
θεσις μεταξύ τού μαρκεσίου καί έμού. ΐδού πώς 
εννοώ τήν έκβασιν. Η δίκη αύτη διήρκεσε έκατον 
πεντήκοντα έτη καί κατέστρεψε δέκα γενεά; εισ
αγγελέων. Δότε με κάλαμον.

Καί έγραψε, άναγινώσκουσα μεγαλοφώνως τά 
έξή;

« II υπογεγραμμένη, πριγκιπέσσα Σειρήν Κα- 
λανδρίνη, δηλοποιώ, ότι παραιτούμαι άπό πάντα 
τά δικαιώματά μου εις τήν κληρονομιάν τοϋ 
προπάππου μου, Καρδιναλίου Οττάβια. » 
0 Τζέμς έρρίφθη εις τούς πόδας της.
— Ευγνωμονώ! έκραύγασεν, άλλά μ είναι α

δύνατον νά δεχθώ . . .
— Καί ό έρως δέν καθιστά τόν άνθρωπον εύ- 

δαιμονέστερον ή ό χρυσός ; τώ είπε χαμηλοφώνως.
— Αλλά δέν προείδετε όλα, πριγκιπέσσα, είπεν 

ό έξά^ελφος, καί δυνάμει τής παραιτήσεώς σας, 
ούτε αύτό τό παλάτι πλέον είναι ίδικόν σας.

— Ούτω εννοώ καί έγώ, άπήντησεν ή Σειρήν, 
θέτουσα τόν βραχίονά της.εί; τόν τοϋ Σούλλιβαν’ 
Τζέμς, έξηκολούθησε λέγουσα, έπιστρέφομεν εις τό 
ξενοδοχίϊον τών τμιώκ Κορασία»·.

(έκ τοϋ Γαλλικού).
-------- . ■ -----

11’β ΝΪΚΤΕΪ »ΕίΊΜ.
Μιτάγοασκ,

Η νύξ τ^το ωραία. Ο πύργος πλήρης θορύβου και 
κινήσεως, έξέπεμπε χειμάρρου; φωτός καί αρμο
νίας’ εις τάς αίθούσας κυρίαι περικαλλείς, νέοι κομ
ψοί παρεδίδοντο άμέτρω; εί; τοϋ χορού τά; κινήσεις. 
Τό μέγαρον άπαν έστόλιζον πολύτιμα κοσμήματα 
καί άνθη παντοδαπά.’ f ·/Ο ρ'.αρκίων Λοϋίς Μαιλλάν πανηγύρι,ε, μετά 
λαμπρότητος ολω; ηγεμονικής, τήν εορτήν τοϋ βα- 
σιλέως καί τήν έαυτοϋ εΐ; τόν εις Ανζού πύργον του.

Μόνος ίσως μεταξύ όλων, ό υιό; του I αστών, 
έφαίνετο μελαγχολικός καί σύννους, υπό την Ααμ- 
πράν στολήν του, καί καθ ήν στιγμήν ή
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ψις πού χορού ήδύνατο εύκολώτερον νά κρύψη τήν 
απουσίαν του, έμακούνθη, και, όιά μορίων περί
στροφών, διευθύνθη προς τήν μικράν λίμνην τών 
παραδείσων του πύργου.

Λύτου γυνή τις τον περιέμενε. ΪΙτον ένδεδυμένη 
απλώς μέν, άλλ.ά χαριέντω;. Η ώχρα λευκότης τοΰ 
προσώπου της, οί μαύροι και υγροί οφθαλμοί της, 
ή αρχαϊκή προτομή της, ή πυκνή κόμη καί αί ό- 
φρύς της έδήλουνέν αύτή φύσιν σοβαράν, περιπαθή, 
ρεαβώδη, γλυκεΐαν καί υπερήφανου ένταυτώ.

— Μ’ έπερίμενες, Ιωάννα, ειπεν ό Γάστων μετά 
τρυφερά;.

ί έκάθησεν έπί εδωλίου παρά το χείλος τής 
λίμνη;.

— Ναι, ήλθα, άπήντησεν ή νέα γυνή, διότι σέ 
το ύπεσχέθην, άλλ’ ήλθα διά τελευταίαν φοράν.

Ο Γάστων την έθεώρησε περίλυπος καί έκστα-

ίνώ έ· ειααι tj 
όχι δεν θέλο> νά γε-

τικός.
— II τιμή καί ή ησυχία μ έπιτάττουσι τδ νά 

μή σέ ίδώ πλέον' ή έδική σου τιμή, Γάστων, α
παιτεί τοΰ νά παύσης καταδιώζων με .... Ιΐξεύ- 
ρω τί θά μέ άποκριθής, ότι μέ αγαπάς, δεν εί
ναι ούτω; Λοιπόν άν άποποιηθής την α’ίτησιν την 
οποίαν σέ αποτείνω τώρα, θέλεις αποδείξει ότι ό- 
λίγην λαμβάνεις μέριμναν περί τής ευτυχίας μου. 
όχι, Γάστων, ή Ιωάννα Δελωναίη, δεν δύναται νά 
γένη σύζυγος τοΰ μαρικίωνος Μαιλλάν ανήκον
τας εις οικογένειαν εύγενών,ένω εγώ είμαι θυγά- 
τηρ καί χήρα στρατιώτου. _Λ_ .... ---- ..
νώ πρόσκομμα εις τδ μέλλον σου, εϊς τδ μεγαλεΐόν 
σου. 0 πατήρ σου έθηκεν έν σοί πάσαν αύτοΰ τήν 
αλαζονείαν καί τήν ελπίδα.

— 0! άλλα σέ αγαπώ πλέον τής φιλοδοξίας, 
πλέον τής δόξης καί τοΰ μέλλοντός μου, πλέον παρά 
κόσαον άπαντα.I

— Εις τήν ηλικίαν σου, Γάστων, δμιλοΰσιν δλοι 
ούτω. Σήμερον λησμονείς τδ μέλλον, διά νά σκέ
πτεσαι μόνον περί τοΰ παρόντος. . . Αλλά ο κό
σμος έν μέσω τοΰ όποιου χρεωστεϊς νά ζήσης . ..

— Αλλ’, Ιωάννα, συ αγνοείς τδ τί υποφέρω, α
γνοείς τήν ίσχύν τοΰ έρωτός μου' δεν είναι απερί
σκεπτος, δεν είναι έφήμερος, ποιας αποδείξεις α
παιτείς, είπε τι θέλεις νά πράξω, Ιωάννα, φιλ- 
τάτη Ιωάννα, διά νά πεισθής ότι τήν αγάπην μου 
ταύτην τίποτε δεν δύναται νά τήν μεταβάλη ;

Καί ό Γάστων έπεσεν εις τούς πόδας τής ϊω~ 
άννης παρακαλιών, δεόμενος.

Προσεπάθησε καί τότε ή άρίστη γυνή ν’ άπο- 
τρέψη τον νέον άπδ τά άφρονα, κατ αυτήν, σχέ
διά του, καί νά έπιβάλγ ούτω σιωπήν εις τάς κι
νήσεις, εις τάς άλγηδόνας τής ιδίας καρδίας της, 
διότι ήγάπα καί αυτή.

Αλλ’ ό Γάσ των έπιμένων εις τδ αίσθην.ά του,
— Ιωάννα, λέρει, θέλεις νά γίνης σύζυγός μ.ου; 

Ιωάννα τί μ. άποκρί-εσαι ;
II νέα έσιοιπα.
— ιωάννα, έ,-: '■ ·\ -εν ό Γάστων, λέγε, έ

χεις πίστιν εις τον λόγον μου, είπε, έχεις πίστνι 
εις τον έρωτά μου;

— Ναι, άπήντησεν ή Ιωάννα, τείνουσα τήν χεί- 
ρά της εϊς τον Γάστωνα. Πιστεύω, ώς πιστεύω εϊς 
έμαυτήν, ώς πιστεύω εις τον Θεόν, Γάστων, σέ ά- 
ϊα"ώ. ■

ό Γάστων δέν ήρπασε τήν χεϊρα ταύτην διά 
νά τήν καταφιλήση, δεν έρρίφθη εις τούς πόδας τής 
νέας, άλλ’ άνηγέοθη, καί, μέ φωνήν συγκινήσεως, ό
χι δέ καί τρέμουσαν,

— Ιωάννα, είπε, θά γίνης σύζυγός μου, καί ε
πειδή περί τής ευτυχία; μου φαίνεσαι φοβουμένη, 
υπόσχομαι ένώπιόν σου, ότι θά ήμαι ευτυχής. Θά 
ήυ.αι ευτυχής, Ιωάννα, καί σύ, καί σύ θά ήσαι εύ- 
τυχής δι’ έμοΰ, διά τής ευτυχίας μου.

Κρότος βημάτων ήκούσθη. Ο Γάστων έσυρε τήν 
Ιωάνναν εις τήν λέμβον, ήτις ήν δεδεμένη εϊς τδ 
χείλος τής λίμνης καί έμακρύνθη εις τήν απέναντι 
όχθην, φέρων μεθ’ έαυτοΰ τήν ευτυχίαν του.

Αί κώπαι επαιον έναρμονίως τά σιωπηλά ύ- 
δατα, αί ακτίνες τής σελήνης Ιτρεμον αντανα
κλώμενα! εϊς τούς αύλακας τής λέμβου, οί αστέ
ρες ελαμπον εϊς τδ στερέωμα. ΙΊανταχοΰ ή μυστη
ριώδης γαλήνη τής νυκτός. Αι μακριναί λ,άμψεις 
έφαίνοντο ώς όπώραι φωτός έρριμμέναι εις τδ φύλ
λωμα. Ο; ήχοι τής μουσικής, τούς όποιους έμετρία- 
ζεν ή άπόστασις, έφθανον έκ διαλειμμάτων επί 
πτερύγων τής αύρας, πλήρεις τοΰ αρώματος τών 
άνθέων.

ΙΪ Ιωάννα καί δ Γάστων δέν ώμίλουν. II καρ- 
δία τής Κ. Δελωναίου κιτεκλύζετο ΰπδ εξάλλου 
ποιήσεως. Ανεμος χλιαρός καί ελαφρός έπνεεν εις 
τήν κόμην της καί έδρόσιζε τδ μέτωπόν της. 0 δέ 
Γάστων άφείςτάς κώπας νά πλέωσι μόναι, καί κρα
τών τήν χεϊρα τής Ιωάννης ,

— Οποία εξαίσιος νύξ, εϊπεν. ΐδέ, ούτε έν σύν
νεφου εις τον ώραϊον τοΰτον γλαυκόν ούρανδν, κοε- 
μάμενον έπί τών κεφαλών μας, ούτε μία ρυτίς 
επί τοΰ διαυγούς τούτου ύδατος ! Καί ΐδέ επίσης 
τήν χαράν τής καρδίας ταύτης, τήν οποίαν έπα- 
ρηγόρησας καί κατέθελξας καί είπε, Ιωάννα, εάν 
δέν μάς άναμένη ευτυχία!

ΙΪ Ιωάννα άφήκε τήν κεφαλήν αυτής νά κλίνη 
επί τοΰ ώμου τοΰ Γάστωνος. ·

— όμίλει, έπανελάμβανεν ό νέος, εΐπέ ότι 
έχεις πεποίθήσιν εϊς εμέ, εϊς τδ μέλλον.

Η Ιωάννα ής τδ πρόσωπον έφώτιζε θεία τι αι
δώς άπεκρίνετο.

— Τί νά σέ εΐπώ; ότι σέ ήγάπησα πολύ τα
χέως, ότι πρδ πολλοΰ σέ αγαπώ' ότι, έπαλαισα 
πρδς τδ αίσθημα τούτο, ότι έπρεπε νά σέ φύγω, 
ν’ άντισταθώ, ότι δέν είχα τήν γεναιότητα, ότι 
ένίκησας έπί τέλους, Γάστων, καί ότι ήδη σ έ- 
δωκα τήν καρδίαν μΟυ διά παντός καί δλόκληρον.

Άλλ’ δ Γάστων δέν ήδύνατο νά μένη πολλην ώ
ραν μακράν τοΰ χορού,έπρεπε νά χωρισθώσιν. Επα- 
νήλθον εις τήν όχθην, άπεχαιρέτησαν άλλήλους 
είκοσάκις καί χωρίσθησαν.

Καί ό μαρκίων Μαιλλάν, κεκρυμμένος όπισθεν 
αυτών εις τδ φύλλωμα, έψιθύρισε βραδέως καί χα
μηλή τή φωνή. Θεέ μου, διαφύλαξόν μοι τον υιόν 
μου !

Β’.

Ο Γάστων ητον είκοσι καί τεσσάρων ετών τήν 
ηλικίαν, ύψηλ.δς τδ ανάστημα, καί εύγενής τδ πρό
σωπον καί τούς τρόπους. Τήν φύσιν ήτο περιπα
θής άμα καί σοβαρός καί επίμονος. Μονογενής υιός, 
κληρονόμος μεγάλου ονόματος, τελευταίος βλαστός 
ένδοξου οικογένειας, έλαβε παρά τοΰ πατρός του 
αγωγήν στερεάν. Τήν νεότητά του κατέτριψε εις 
άσχολίας καί μελέτας σπουδαίας, εϊς τάς όποιας 
προσεπάθησε νά φέρη αύτδν ό πατήρ, διότι παρά 
τούς τίτλους τής εύγενείας δ φιλόδοξος ουτος άνήρ 
ήθελεν ώστε ό υιός του νά στολίζεται καί δι’ ιδίων 
αρετών. Διό εικοσαετής ό Γάστών κατεϊχεν ήδη έν 
τή διπλωματία σπάνιάν καί ζηλωτήν εϊς τήν ηλι
κίαν του Οέσιν. Εί; τά σχέδια ταΰτα συνετέλεσε καί 
τδ φιλότιμου καί φιλόδοξου τοΰ νέου, καί δ μαρ
κίων ύπερέχαιρε βλέπων τδ τέκνον τούτο, έπί τού 
οποίου έπανεπαύοντο όλαι αί ελπίδες ενδόξου οι
κογένειας' έν ένί, δ υίδς ούτος ήτο ή χαρά, ή διη
νεκής ένασχόλησις, ό μ.όνος σκοπός τού πατρός του.

ό Κ. Μαιλλάν ήτο εξηκοντούτης. Σιδηρού; τον 
χαρακτήρα, ατρόμητος τήν καρδίαν, εύρέθη εϊς 
τούς πολέμους τής Βανδέας. Τοποτηρητής τοΰ 
Charette, κατεπολέμησε μετ’ αύτοΰ τούς δημο
κρατικούς εϊς είκοσι μάχας, περαιωθέντος δέ τού 
πολέμου, διετήρησε φήμην άμώμητον καί έλα- 
τρεύετο παρά τών συνεπαρχιωτών του, ώστε έπα- 
νερχομένων τών Βουρβόνων, ή επιρροή του ήν με
γίστη έν τή κυβερνήσει, καί μεταξύ τών αρχαίων 
ευπατριδών.

Τόν Γάστωνα, ώς είπομεν, άνέθρεψεν δ μαρκίων 
μ.ετά τής δυνατής έπιμελείας, άλλ’ ένώ συνεκέν- 
τρονεν εν αύτώ πάσαν τήν στοργήν του καί περιεΐ- 
πε διά μητρικών σχεδόν φροντίδων, τώ έδείχθη 
όμως σοβαρός πάντοτε, φειδωλός εϊς τούς λόγου; 
του, κύριος- και οικογενειάρχης, κατά τόν τρόπον 
τών αρχαίων Ρωμαίων. Εάν ό Γάστων ήτο προσ
φιλής υιός του, ητο ένταυτώ και υιός τοΰ μ.αρκίωνος 
Μαιλλάν. Π ευγένεια τώ επέβαλλε πάντοτε καθή
κοντα, καί τό αύτδ άπγτει καί παρά τού υιού του.

Πά~ερ μου, άπεκρίνετο δ νέος μετά σπου
δαία; συγκινήσεως, οι Μαιλλάν δεν θέλουσιν έρυ- 
θοιάσει δια τον απόγονόν των.

Μέχρι λοιπόν τού εικοστού έτους πής ηλικίας 
του, ο Γάστων μίαν μόνην είχε φιλοδοξίαν, τδ να 
φέρη έπαξίως τό όνομα τού πατρός του, καί ώρ- 
κισθη εις τούτο, δ άφοων νεανίας, μηδόλως προ- 

. βλέπων τήν ίσχύν τού έρωτος.
Ου μακράν τόΰ πύργου, κατώκει ή Κ. ’Ωβρύ 

καί ή θυγάτηρ αυτής Ιωάννα' ή Κ. ’Ωβρύ ήν χήοα 
αρχαίου τίνος άζιωματικού τού Charette, συς-ρα- 
τιώτου τού μαρκίονος. ό ’Ωβρύ έπεσε πολευ-ών υ
πέρ τών νομίμων βασιλέων του' καί ή Κ. ’οβρύ, 

ήτις ήκολούθει τόν σύζυγόν της παντού καί πάν
τοτε, όσον το δυνατόν, πλησιέστερον, επανήλθε με
τά τής Ιωάννης εις τδ ταπεινόν κατοίκημ.ά της. II 
Ιωάννα παρά τήν απλότητά της, ήτο εύγενής τήν 
καρδιάν και την διάνοιαν. 11 φαντασία τη; ήτο 
ζωηρά, υγιής δέ ή κρ'σις της. Άφωσιωμένη τή μη- 
τρι της μέχρι αυταπαρνήσεως, υπανδρεύθη, ϊνα 
Γην ευχαρίστηση, άςιωματικόν τινα τή; Βανδέας, 
παρηλικα δποσούν, ονομ.ατι Δελωναϊον* άλλ ή συ
ζυγία αυτή ήτο βραχεία καί ή Ιωάννα έμεινε χή- 
ρχ πλησίον τής μητρός της μικοον μετά τήν υ
πανδρείαν της.

Οταν ητο παΐς ετι, ό Γάστων ήζουε τον μαρ 
κίωνα όμιλοϋντα μετ’ επαίνων περί τοΰ άρ/αίου 
συστρατιιοτου του, τού οποίου άπαξ έσωσε καί τήν 
ζωήν έν πολεμώ, ό Γάστων πολλάκις εύρέθη 
πλησίον τής Ιωαννας, καί πάντοτε τήν έπανέβλεπε 
μετ ευτυχίας. Επανελθών ποτέ έκ Παρισίων, ό
που διέμεινε πολύν χρόνον, έπανείδε τήν ’Ιωάνναν 
<ια.ι έθαυμασε τήν καλ.λονήν καί τήν χάριν της, καί 
μολονότι ή Κ. Δελωναίου ήτο πρεσβυτέρα αύτοΰ 
τρία έτη, εννόησε ταχέως, ότι υπήρχε διά τήν καρ
δίαν καί έτερόν τι αίσθημα παρά τήν φιλοδοξίαν 
πής καταγωγής καί τής εύγενείας.

Κατ άρχάς ήγάπησε, άσκόπως πως καί ούδόλως 
από τον έρωτα τοΰτον προφυλαττόμενος, καθ’ όσον 
πω έφαίνετο αδύνατος' ή εμπιστοσύνη δέ αύτή 
εϊς έαυτον τον άπώλεσεν. ’Λφωπλισμένος, καθ’ ήν 
ήμέραν επέστη δ άγων, έπεσε θύμα τής απερισκε
ψίας του καί τής ύπεροψίας. Καί όταν ήνέωξε τούς 
οφθαλμούς, όταν ή άπάτη δέν ήτο δυνατή, ήθέλησε 
νά πολεμήσγ, αλλά δέν ήτο πλέον καιρός. 0 έ
ρως είχε ριζωθή βαθέως. ό Γάστων ήγάπα μετά 
δέσεως τήν Ιωάνναν. Απεμακρύνθη μολαταύτα, έ- 
ζήτησε ν άντιπερισπάση τδ πάθος του, καί νά λη- 
σμονήση, άλλ’ εις μάτην.

Επανήλθεν εϊς Μαιλλάν καί εύρε τήν Ιωάνναν 
παραδεδομένην εϊς βαθυτάτην Ολίψ'.ν. Είχε'γ άπο- 
λεσέι τήν μητέρα της. ό Γάστων προσεπάθησε νά. 
παρηγόρηση τήν λύπην της, τήν έβλεπε καθεκά- 
στην καί τήν έθαύμαζεν ετι πλέον, καί μέχρι τέ- 
λους έπεσεν εις τούς πόδας τη; καί τή ώμολόγησε 
τον έρωτά του.

Η Ιωάννα απώθησε τόν έρωτα τοΰτον ώς παρα
φροσύνην, ή ώς έγκλημα. Αλλ ώ; πάν αίσθημα 
ενθουσιώδες, και ό έρως τού Γάστωνος έπρεπε ■ να 
ήναι άκλόνητος καί τρομερός. Τό πάθος εις τήν ε
ναντιότητα Μάλιστα ευρίσκει έξαψιν καί ίσχύν ά- 
καταμ.αχητον. II άντίστασις τής Ιωάννης έγένετο 
πολυχρόνιος, ειλικρινής, άφιλ.οκερδης, άλ>7 ήγάπα 
τον Γάστωνα καί νικηθείσα ύπό τοΰ αισθήματος 
της, ωρκί^θη τήν 28 αύγούστου 1819, να γενή 
συμβία του.

0 δε μαρκίων, οστις είχε διαφόρους άλλα; α
σχολίας, έπί πολύ ήπατάτο περί τοΰ αιτίου τή; 
θλίψεω; τοΰ Γάστωνο;. Μόλις δέ πρό τινων ημερών 
αόριστοί τινε; ύποψίαι είσέδυσαν εις τδ πνεΰμά του, 
καιτυχαϊόν τι συμβάν διεφιότισε, τέλος, αύτόν περί 
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τής αλήθεια;’ καί τότε δέ έπέφώνήσε τον λόγον, 
ον ήκούσααεν ήδη : θεέ μου, διχφύλαξόν μοι τον 
υιόν μου.

τ'.

Τό πλήθος άπήρχετο, τά φώτα ώχρίων προσεγ- 
γιζούση; τής ημέρας, τά οχήματα έτρεχον επί τής 
■όόοΰ, οί χωρικοί έπέστρεφον άδοντες εις τάς εστίας 
των. Η ησυχία έπανήρχετο εις τόν πύργον τοΰ 
-Μαιλλάν. Περιβεβλημένος τόν μανδύαν του, δ Γά
στων περιεπλανάτο εντός τών κήπων, πνέων α
πλή στω; τόν δροσερόν τής αυγής άνεμον, καί ζη
τών παρά τής αύρας νά καταπρχυνη τήν φλόγα τοΰ 
μετώπου του, τήν δποίαν άνήψαν αί συγκινήσεις 
τή; νυκτός. Εβάδιζε ταχέως, φέρων τήν κεφαλήν 
υψηλά, καί πλήρης μέθης έκ τής παρούση; ευτυ
χίας του. Ανεπαισθήτως καί χωρίς νά τό παρα
τήρηση, έπλησίασε τήν κατοικίαν τής ’Ιωάννης, καί 
εύρέθη προ τής θύρας τής Κ. Δελωναίου. ΐδών 
τούτο, ήσθάνθη πάλλουσαν ίσχυρώς τήν καρδίαν 
του. II αύγή μόλις ύπέφωσκε. Ιίάντες έκοιμώντο 
εις τήν πεδιάδα. Ας έδύνατο καί από μακράν μόνον 
νά δι'ίόη αύτήν μίαν φοράν άκόμ,η. Καί, χωρίς νά 
σκεφθή περισσότερον, έπήδησε τόν φράκτην καί τον 
χάνδακα, καί έπλησίασεν εις τόν οίκον. Εις τό ϊσό-

τού. Η αύγή μόλις ύπέφωσκε. Ιίάντες έκοιμώντο 
. . X ,χ * . ‘ , \ ' >ν

νά δι’ίόη αύτήν μίαν φοράν άκόμ,η. Καί, χωρίς νά 
σκεφθή περισσότερον, έπήδησε τόν φρακ- 
χάνδακα, καί έπλησίασεν εις τόν οίκον.
γειον, τό παράθυρον τοΰ θαλάμου τής ’Ιωάννης εί
ναι υπανεωγμένον. Η Ιωάννα κάθηται τήν κεφα
λήν κλίνουσα έντός τών χειρών της. Φαίνεται βε- 
βυθισμένη εις βαθύτατον ρεαβασμόν. 0 Γάστων 
θεαται αυτήν έν τώ σιωπηλώ αύτοΰ έρωτι. ’Αλλά 
ταχέως παραφερόμενος υπό τής ζωηράς νεότητός 
του, ωθεί τό παράθυρον, όρμα εί; τόν θάλα
μον καί πίπτει προ τών ποδών τής Ιωάννης.

Σείς έόώ, Γάστων, κραυγάζει ή γυνή έν
τρομος’ μόνος μετ έμοΰ, κατά τοιαύτην ώραν; Α.’ 
φύγετε ! άλλως μέ άπατήσατε, δέν μέ αγαπάτε.

Καί ή Κ. Δελωναίου, τρέμουσα, περίφοβος, ά- 
πωθεΐ αύτον, μή θέλουσα νά τόν άκούση’ άλλ’ 6 
Γάστων μετά φωνή; έμφαινούση; ειλικρίνειαν, έξη- 
γεϊ τό πω; έφθασε πλησίον τη;, τό πώς δέν ήδυ- 
νήθη ν άντισταθή εις τήν καρδίαν του, καί τή έπα- 
ναλαμβάνει ότι τήν αγαπά καί τήν ευλογεί.

— Σέ πιστεύω, Γάστων, θά σέ πιστεύω πάν- I 
τότε, αποκρίνεται ή ιωάννα. Αλλά, δι’ όνομα τοΰ 
θεού, φύγε ! II τιμή μου, είναι καί ϊδική σου, πάν 
δεύτερον λεπτοΰ οπού μένεις δύναται νά καταφέρη 
εις αύτήν θανάσιμου πληγήν. Εν ονόματι τής εΰ- 
τυχ .χς σας καί τής ίδικής μου, φύγετε !

Αι λέξεις αύται τής Ιωάννης έξύπνησαν τόν Γά- 
στονα ως από δνειρόν τι. Εννόησε τήν άφροσύνην 
τή; διαγωγής του.

— Εχεις δίκαιον, Ιωάννα, είπε, φεύγω. Αλλά, 
επρόσθεσε μετ άφάτου γλυκύτητος, συγχώρη
σε με. . . Η ευτυχία μου μέ καταπιέζει, θέλει μέ 
κάμει νά παραφρονήσω, τό βλέπεις, Ιωάννα ! Τ- 
γίχ’.νε ! ύγίαινε ?

0 Γάστων επιστρέφει εις τον πύργον καί όίπτε- 
τχι εί; τήν κλίνην του μέχρι τής στιγμής καθ ην

τώ άπα- 
; ~όν φοβίζουσι. 

μόνο; μακράν τού θορύβου, μ.ετά 
ηδονών του' άλλ’ έδωκε ύπόσχίσιν

έπρεπε νά ένδυθή έν £»ία, νά ίππευση και νά πα- 
ρευρεθή εις πρόγευμα μεταξύ νέων, όπερ έδιδεν 
ό γείτων του αρχών καί υποκόμη; Μωρίς Δεσάρ.· 
Το αποτέλεσμα τοιαύτη; συναθροίσεω; 
ρέσκει, αί χυδαϊαι έκεϊναι διαχύσεις τόν 
Ηθελε νά μείνη 
των άγνωστων ή> 
και δεν δύναται ίχ λείψη άπό τον λόγον του.

Τό πρόγευμα ήτο εύθυμον, άλλ ό Τάστων καί 
τοι προσπαθών νά αιμηθή τού; φίλου; του, έμενε 
ψυχρός, σιωπηλό; καί σύννους. ότε δέ περί τό 
τέλο; τοΰ γεύματο;, πολλαί φιάλαι έκενώθησαν 
καί πολλών κεφαλαί έξήφθησαν, έγένοντο πολλαί 
προπόσεις κατά την φαντασίαν ή την προτίμησιν 
έκαστου τών συνδαιτυμόνων.

—-Εις υγείαν τοΰ Γάστωνος Μαιλλάν καί τοΰ 
έρωτός του, είπεν δ Αρθούρος Γονδώ.

— Ναι, εις υγείαν τοΰ έρωτός σου, Τάστων, εις 
υγείαν εκείνης τήν οποίαν άγαπας, καί ήτις επί
σης σέ αγαπά, το γνωρίζομεν, έπανέλαβεν δ Ι
ούλιο; Μεριέγγής, εις την ευτυχίαν σου, τήν ο
ποίαν φθονοΰμεν.

— Τον έρωτα τοΰ Γάστονος! είπεν ό Ρογήρος, 
μειδιών, ό άγριο; Ιππόλυτο; δεν έχει έρωτα.

— Ο Ρογήρος έχει δίκαιον, εξακολουθεί ό Αμ- 
φιτρίων, ό έρως τοΰ Γάστωνος, Κύριοι, είναι ή δό
ξα τής γενεά; του. Εγό> προπίνω εις τήν πραγ
ματοποίησή τών εϋγενών σχεδίων σου. Εις την 
επιτυχίαν τοΰ λαμπροΰ σταδίου σου, μέλλων υ
πουργέ τοΰ βασίλέως’ προπίνω εις το λαμπρόν 
όνομά σου, πίνω, φίλε, εις ύγείαν σου.

Εν μέσω τοΰ θορύβου τούτου καί τών φωνών, τύ 
μέτωπον τοΰ Γάστωνος σκυθρωπάζει. Μυρίάι αντί
θετοι εντυπώσεις συγκρούονται θορυβωδώς έν τή 
καρδία του.

Επί τέλους ό πρώτον λαλήσας διηγήθη τήν νυ
κτερινήν είσοδον τοΰ Γάστωνος εις τήν οικίαν τής 
Ιωάννης.

— Τίποτε δεν είδε; καί ψεύδεσαι, έκραύγασεν 
ό Γάστων, έγειρόμενος, μέ πρόσωπον ωχρόν, μέ ο
φθαλμούς αστράπτοντας.

Η ύβρις ήτο αιματηρά Οί συνδαιτυμόνες εις 
μάτην προσεπάθησαν νά τήν έλαφρύνωσι. . . .

Οί μάρτυρες έξελέχθησαν’ μετά δύο ώρα; ό Αρ
θούρος καί ό Τάστο» ν θέλουν μονομαχήσει εις τό 
δάσος, ό Γάστων γράφει επιστολήν προς τον πα
τέρα του, άλλην πρός τήν Ιωάνναν, τάς θέτει έ- 
σφραγισαένας υπό τόν αυτόν φάκελλον άνευ επι
γραφής, καί, παραδίδων αυτά; εις τόν Μωρίς,

— Φίλε μου, τώ λέγει, έάν άποθάνο) θέλεις άπο- 
στείλει αυτά τά γράμματα. Υπάρχει ίσως μυστι
κόν τι’ τό έμπιστεύομ,αι εις τήν φιλίαν σου.

Δύω ώρας μετά ταΰτα, δ Γάστων πληγωθείς, 
μ,ετεφέρθη εις τόν πύργον τοΰ Μαιλλάν’ τό πρόσω
πον του μαρκίωνος δέν έπρόδωκε καμμίαν συγκί- 
νησιν. Δέν έπερώτησε κανένα, δέν έπρόφερε λέξιν. 
Αλλ’ όταν τήν νύκτα, άπηλλαγμένος παντός -τεςιο- 

ρισμοΰ καί παντός ξένου βλέμματος, ευρέθη μόνος 
εις τό προσκεφάλαιον τοΰ ασθενούς, έθεώρησε πολ- 
λήν ώραν τόν υιόν του άποκεκοιμημένον, καί ό 
λογισμός του έβυθίσθη εις άμετρήτους θλίψεις. 
Εν όνομα έκφυγόν τών χειλέων τού τραυματίου, 
ήδύνατο ν’ άνα-καλύψη τά πάντα εις τόν πατέρα 
του, άν είχεν ουτος ανάγκην νά μάθη, καί δέν εί
χε, φεΰ ! εννοήσει τά πάντα.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής άσθενείας, ό Κ. 
Μαιλλάν δέν άφήκε τόν Γά<~ωνα. Δέν τον ήρώτη- 
σεν. έμεινε σοβαρός, σιωπηλός,, στηρίζων τήν κε
φαλήν τοΰ υίοΰ του εις τάς στιγμάς τών λειποθυ- 
μιών του, καί τώ έδιδε μόνος τά φάρμακα άπερ 
έμελλον νά τόν σώσωσιν. Η πληγή δέν ήτο βαθεΐα, 
όσον έφοβήθησαν κατ άρχάς. Μετά ενα μήνα ό Γά
στων έσηκώθη. ΐάθη σχεδόν, μόνον δέ ό ιατρός 
άπήτει πολλά; έτι εβδομάδας άναπαύσεως.

Στηριγμένο; εϊς τόν βραχίονα τοΰ πατρός του, 
προσέχοντος εϊς τό νά μετριάζη τό βάδισμά του, 
καί νά έκλέγη οδούς εύκόλους καί δμαλάς, ό Γά
στων ατενίζει τά όμματά του πρός τήν κατοι
κίαν τής Ιωάννης, φλέγεται υπό τής επιθυμίας 
τοΰ νά ύπάγη πρός αύτήν, νά τήν καθησυχάση, νά 
τήν παρηγορήση. Τό αίμά του βράζει, τό πνεΰμά 
του καί ή καρδία του ύποφέρουσι σκληράν βάσα
νου. Τί γίνεται ή Κ. Δελωναίου ; τί κάμνει ; τί άρά 
γε υποθέτει; όχι, δέν έχει πλέον τήν δύναμιν νά 
περιμείνή, καί θά τήν ϊδή, καί άν πρέπη έπειτα 
ν άποθάνη.

Η εΐδησις τή; άσθενείας τοΰ Γάστωνος, καί ή 
αιτία τής μονομαχίας έγνώσθησαν εις τήν Ιωάν
ναν. Εκτοτε κεκλεισμένη εϊς τήν οικίαν της, πλη- 
ροφορουμένη καθ έκάστην περί τής καταστάσεως 
τοΰ ασθενούς, διά τής γηραιάς τροφού της Μάρθας, 
υποκύπτει εις τό βάρος τών σιωπηλών άλγηδόνων 
της. Αγαπά τόν Γάστωνα καί εννοεί δτι τοΰ λοι
πού αι δύο αυτών ύπάοξεις είναι διά παντός καί 
στενώ; συνδεδεμέναι. Ενοχοποιημένη εί; τά δμματα 
τοΰ κόσμου, τόν λογισμόν αυτής τείνει ήδη ολον 
πρός τόν νέον, οστις ώρκίσθη νάτή δώση τό όνομά 
του. Άλλ’ή απαίσιος αύτη αρχή τοΰέρωτόςτων τήν 
φοβίζει’ τό μ,έλλον τή παρίσταται πλήρες τρικυ
μιών καί θλίψεων, αι ώραι αυτής παρέρχονται έν 
ανησυχία, αί νύκτες της φεύγουσιν άϋπνοι. — Η
μέραν τινά, ότε έτι πλέον ανήσυχος, δέν είχε λά
βει ειδήσεις περί τοΰ Γάστωνος, βλ.έπει τόν μαρ- 
κίωνα Μαιλλάν. Οταν ήκουσε τό όνομα τοΰτο, 
ή Ιωάννα ταράσσεται, έγείρεται καί στηρίζεται κα
τά τής εστίας ίνα μή καταπέσφ. 0 μαρκίων τήν 
προσαγορεύει μ.ετά γλυκυτάτης θλίψεως, καί κά
θηται απέναντι αυτής. Φαίνεται καί αύτός ωχρό
τερος τοΰ συνήθους. Αλλά, καί τοι καταβιβρωσκό- 
μενος ύπό τής λύπης τής πλέον σκληρά; εις 
καρδίαν πατρός, έχει τοσαύτην θελήσεως ϊσχύν, 
ώστε τό πρόσωπόν του ούδεμίαν προδίδει άνίαν, 
αλλά μ.ειδια.

— Ιωάννα, λέγει ό Μαιλλάν πρώτος διακόπτων 
τήν σιωπήν, ό Γάστων είναι καλά.

(Φυλλαδίου 2. τόμ. ΣΤ7.)

Η Κ. Δελωναίου υψωσεν εις ούρανόν βλέμμα ευγνωμοσύνης.
— Καί ήλθα ν άπαιτήσω παρ’ υμών μίαν έκ- 

δούλευσιν, έπανέλαβεν ό μαρκίων.
— Παρ έμοΰ, άπεκρίθη ή Ιωάννα μετά θαυμα

σμού, λέγετε, μαρκίων; — Αλλά, έπανέλαβεν αύτη 
περιλυπως, είναι λοιπόν δυνατόν υμείς νά έχετε 
ανάγκην άπό έμέ;

•— Σ εύγνωμονώ άπό τοϋδε Ιωάννα, διότι οι 
λόγοι οότοι μέ άποδεικνύουσιν, ότι ή καρδία σου 
ενθυμείται.

Ναι, ενθυμούμαι, μαρκίων, ενθυμούμαι ότιή- 
στε πάντοτε ό προστάτης τής οικογένειας μου, ότι 
έσωσατε τήν ζωήν τού πατρός μου. Δέν ’λησμό
νησα ότι δ πατήρ μου άπέθανε, χωρίς νά δυνηθή 
ν άποτίση τήν πρός υμάς όφειλήν του, καί ότι μάς 
έκληροδότησεν αύτήν. Βλέπετε, κύριε μαρκίων; τί
ποτε δέν έλησμόνησα.

— 0 πατήρ σου είχεν εύγενή καρδίαν, ’Ιωάννα, 
ητο φίλος μου, καί δέν έκαμα τίποτε δι’ αυτόν. 
Αλλά σήμερον, Ιωάννα, διά μιάς λέξεως δύνασθε 
ν άποτίσετε τήν οφειλήν του, ώς τήν λέγετε, καί 
μετά τόκου’ δύνασθε νά μετατρέψετε τά πρόσωπα 
καί νά καταστήσετε έμέ ΰπόχρεών σας.

Η Κ. Δελωναίου έθεώρησε τόν μαρκίωνα μετ έκ- 
πλήξεως καί φόβου.

— Εννοείται, έξηκολούθησεν, ότι όμιλώ περί 
τοΰ υιού μου, τόν όποιον μία ψυχή, μία μόνη ψυχή 
δύναται νά έπαναφέρη εϊς εαυτόν, εϊς τό καθήκον 
του, εϊς τάς κοινωνικά; υποχρεώσεις του, εις τόν 
πατέρα του, εις τήν οίκογένειάν του. Τώρα, Ιωάννα, 
γνωρίζετε τί απαιτώ παρ’ υμών.

Η Κ. Δελωναίου έμεινεν άφωνος, τούς δφθαλ- 
μούς κάτω νεύουσα, βεβυθισμένη εϊς τήν θλίψιν της.

— Εάν άγαπας τόν Γάστωνα, Ιωάννα, έάν τόν 
άγαπας πρέπει νά τόν σώσγις, έπανέλαβε λέγων ό 
Κ. Μαιλλάν.

— Καί διά νά τόν σώσω, πρέπει νά παραιτή- 
σω τόν έρωτά του, δέν είναι ούτω; έψιθύρισεν ή 
Ιωάννα" πρέπει ν άθετήσω τόν πρός αυτόν λόγον 
μου, πρέπει νά μακρυνθώ, νά φύγω μακράν άπ αύ
τοΰ.

— Ναι, Ιωάννα, τό είπες, πρέπει νά φύγης’ ό 
Γάστων αγαπά γυναίκα σπανίου πνεύματος και με
γάλης καρδίας, τή έδοσεν επίσημον υπόσχεσιν καί 
δέν δύναται νά τήν άθετήσφ, δέν άποσύρεται, καί βέ
βαια άνήναιή δυςυχία του. Τότε ή γυνή τήν όποιαν 
άγαπφ, διάτοΰ υψηλού καί άφωσιωμένου έρωτός της, 
άνάγκη νά πράξφ ό,τι άδύνατον εις αυτόν’ αύτή 
πρέπει νά φύγη, επειδή αύτός δέν φεύγει.

— Ναι, εννοώ, είπεν ή Ιωάννα ώχρα ώ; ό θάνα
τος, είμαι έμπόδιον εις τήν ζωήν του.

Καί ή κεφαλή της έπεσεν έπί τοΰ στήθους της.
— Ω! τό εννοώ, πρέπει νά υποφέρετε μεγά- 

λως ! είπε σιγαλώς δ μαρκίων, συγκιΆιθείς ένώπιον 
τής άληθοΰς καί σπαραξικάρδιου αύτής θλίψεως.

Αλλ ΰπερισχυούσης τής πατρικής αυτού στορ
γής καί τής Κ. Δελωναίου κλονιζομένης,5.
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θέλω έπα- 
τό τραϋμά

ή ’Ιωάννα,

— Αλλ’ δμως, είπεν, έάν τον αγαπάτε, ίωάννα, 
σώσετε τον’ εις τήν ζωήν έκάστου ύπχρχουσιν υπο
χρεώσεις αδυσώπητοι, καί δσον άζία καί άν ήσθε 
τής αγάπης τού υίού μου, πιστεύσχτέ με, ή εύτυ
χία του δέν δύναται νά ήναι πλησίον σας.

— Ω! έκραύγασεν ή ’Ιωάννα, μέ συντρίβετε τήν 
καρδίαν! . . .

Καί έπειτα, μετά μακράν σιωπήν καθ ήν ή Ιω
άννα έπάλαισεν, υποχωρούσα έναλλάζ εις τον έρω
τά της ή τήν αύταπάρνησίν της,

— Θέλω ύπχκούσει, είπε μέ φωνήν νενεκρωμέ- 
νην, θέλω φύγει . . . άλλ αύτός ; . . .

— Τό κακόν είναι μέγα, άπήντησεν δ μαρκίων, 
άλλ' ελπίζω, δέν είναι άθεοάπευτον' 
γρυπνήσει έπ αυτού, θέλω θεραπεύσει 
του, καί ό Θεός είη βοηθός!

— Θέλω αναχωρήσει, έπανέλαβεν 
καταβεβαρυμένη υπό τής θλίψεως.

— 0 Θεός θέλει σοί καταλογίσει τήν θυσίαν σου 
έν ούρχνοϊς, ’Ιωάννα, ό πατήρ σου σέ ευλογεί δτι 
σώζεις τόν υιόν μου.

Η Ιωάννα ήγγισε τό μέτωπόν τη; διά τής χει- 
ρός, ώς διά ν’ άποδιώξη πάντα περιφύλαυτον στο
χασμόν καί νά στηριχθή εις τήν ανδρείαν της, καί 
άνυψοϋσχ τήν κεφαλήν τήν όποιαν έκάλλ,υνεν έτι 
πλέον ή ύποταγή,

— Πρέπει νά πράξω τοϋτο πάραυτα, έπανελα- 
βε, το έννοώ. Αύριον αναχωρώ.

— Ιωάννα, είπεν δ Κ. Μχιλλάν, έχω εις τήν 
Δελφιναίαν πύργον, τόν όποιον διάθες. Σέ ήγάπων 
καί πρότερον, ήδη σέ αγαπώ έτι πλέον. Θέλω ά
γρυπνε! μακρόθεν έφ ύμών. Θραύω τήν καρδίαν 
σου, Ιωάννα, καί δμως μέ είσαι προσφιλής.

— Σάς ευγνωμονώ, μαρκίων. Αλλ ό κόσμος εί
ναι μέγα;, καί τί πρός έμε, πού θά ύπάγω εις τό 
έξης; Θά εύρω πάντοτε έρην.όν τινα διά νά κρύψω 
τά δάκρυά μου.

— Εχεις ανάγκην ήδη πολλής γενναιότητος, 
τέκνον μου.

— Μή φοβεϊσθΐ, μχρκίων, < 
ό υιός σας θά προσηλωθή δλο,

—■ Ευχαριστώ, Ιωάννα, σεις
0 Κ. Μχιλλ.άν ήγέρθη.
—· Κ. μαρκίων, είπεν 

μετά τάχους προς αυτόν’ δτχν 
θέλω ζή πλέον — και τοϋτο δέν 
λετε είπε! εις αύτόν, δέν είναι 
γάπησα. Θέλετε εϊπεϊ εις αύτόν, 
χει ίσως, δτι ή εύτυχία του μ ήτο προσφίλεστέρα 
τής ίδικής μου, καί δτι αναχωρούσαν μέ εϊδετε, μέ 
εϊδετε άπαρηγόρητον ....

0 Κ. Μαιλλάν έθλιψε τήν χείρά της καί έξήλ.θε, 
καί ή δύστηνος γυνή, τής οποίας οί οφθαλμοί έμει
ναν μέχρι; εκείνου αδάκρυτοι, έπεσεν επί τίνος έδρας 
ίλοφυρομένη, καί πικρά δάκρνα κατέβρεξαν τό πρό- 
σωπόν της. (ακολουθεί)

μχρκίων, σας ύπεσχέθην, δτι 

εις ύμάς. 

τον σώζετε.

η; Ιωάννα
μίαν

' θα βραδύνει
. ουτω; πόσον
', δστις θά μέ έλ> 

οτι ή εύτυχία του μ ήτο ι

'Β·β·~Τ-ι

άγουσα 
ήμέοαν, δέν 
’ ' -θε

ών ή-
Υ"

Αζ

Εσπέραν Ttva τοϋ Ιουλίου κατά τήν λαμπροτέ- 
ραν τοϋ ήλιου δύσιν, τήν όποιαν έθαύμασέ τις ποτέ 
επι τής θ ιλάσσης, ό κύρ Βλάκ, δπλοφύλας έπί τής η
μιολίας (κορβέτη;) ή Κ..ιαιϋμύρη^ καθήμενος έπί τί
νος τών τηλεβόλων τής πρώρας, διηγείτο τάς τε- 
ρατουργούς έν τή Ινδική εκστρατείας του εις έπή- 
κοον δμάδος τινός ναυτών, ο’ίτινες τόν περιεκύ- 
κλουν, δταν ό έπί τοϋ Οώρακος (περουκέτου) σκο
πός έφώνησε

— Γή ! γή ! Σκωτικά όρη !
0 κύρ Βλάκ διέκοψϊν αμέσως τήν διήγησίν 

του, ήγέρθη ζωηρώς έπί τοϋ τηλεβόλου, έφ’ ου έ- 
κάθητο, καί, έκβαλών τοϋ θυλακίου τής έπιχρύσοις 
κομβίοις κοσμούμενης στολής του μικρόν τι τη
λεσκόπιου, τό διεύθυνε πρός τό υπό τού σκοπού 
όειχθέν σημεΐον.

— Ε ! έ! λοιπόν, κύριε ύπαξιωματικέ, είπεν 
αλήθειαν δ σκοπός ; άνέκοαξαν διαοοώνως οί ναϋται.

— Ε ! έ ! παιδιά μου ! άπεκρίθη . δ Βλάκ’ έκεϊ 
κάτω, κατά τόν άνεμον, φαίνεται σάν ένα μαύρο 
σύννεφο, καί ήμπορεΐ . . .

— Σκωτικά όρη ! σκωτικά όρη ! άνεφώνησεν ό 
ναύτης έκ νέου .

— Μά τήν πίστιν μου, έχει αθάνατα μάτΙα τό 
πχληκάρι, έπανέλαβεν δ γέρων ναυτικός, πραγμα- 
τικώς νά τό όροη εώ>· χιχά*·εω>·, ώς τό λέγουν οΐ 
ορεινοί μας’ αύριον είμεθχ εις τό Εδιμβούργου. 
Αοιπόν! παιδιά, έξηκολούθησε λέγων, πηδήσας έπί 
τοϋ καταστρώματος, Sv ζήτω πρός τιμήν τής γη- 
ραιάς μας Σκωτίας.

Μυρίαι κραυγαί, μυρίαι έπιφωνήσεις χχρχς ύ- 
πεδέχθησαν τούς λόγους τοΰ δπλοφύλακος Βλάκ’ 
καί ή ήμιόλια δέ αύτή, τής δποίας τά ιστία κολ- 
πούμενα υπό πνεύματος ασθενούς αύρας, διεχρυ- 
σούντο υπό τών τελευταίων τής ημέρας αχτίνων, έ- 
φάνη ύψώσασα καί ταπεινώσασα τήν ώραίαν αυ
τής πρώραν, ώσανεί καί αύτή ήθέλησε νά χαιρετή- 
ση τήν πατρίδα γην.

Μετ ολίγον δμως ή άναγεννωμένη νύξ ήρχισε 
τών υδάτων νά σκοτίζη τήν επιφάνειαν. Αί έπιφω- 
νήσεις έπαυσαν, ούδ’ ή ήχώ έπανέλεγε πλέον : 
όρη της Σκωτίας.

Τά προσφιλή ταύτα όρη, διά τών δποίων δλαι 
αί αναμνήσεις είχον άναγεννηθή έν τή ψυχή τών 
γενναίων έκείνων ναυτών, είχον έξφανισθή έν τώ 
σκότει. Τότε δέ μόνον έλαβαν τάς έκ διφθέρας αι
ώρας αυτών καί κατέβησαν εις τάς θέσεις των.

Β'.

Ημικεκλιμένος έπί τοϋ έδράνου τής φρουράς, ό 
νέος Αρθούρος Μαγδοκάλδος, κυβερνήτης τής Κήαι- 

ΙΙμόρης, είσέπνεε μετ’ ακηδίας τόν καπνόν τοϋ 
εύώδους τής Α,βάνης ταβάκου. Ουδόλως είχε συμ- 
μεθέξει τής κοινής χαράς, αυτός. Είθισμένον 
άπό πολλοΰ εις τό νά θεωρή τόν ωκεανόν ώς μό
νην αύτοϋ πατρίδα, ή γή τόν έμελαγχόλει. Διότι 
έγνώριζε, φεϋ ! δτι μετά τριετή απουσίαν, ούτε 
ιιήτηρ, ούτε αδελφή έκαραδόκει αύτόν έπί τής α
κτής τής θαλάσσης, μέ ανοικτάς τάς άγκάλας, ό
πως εις αύτάς άρυσθή τήν ζωήν. Διότι έγνώριζεν 
δτι ούδεμία καρδία έμελλε νά συγκινηθή έκ τής 
εύχαριστήσεως τής παρουσίας του ! . . . Ητον Ορφα
νός, μόνος έν τώ κόσμω.

Μεγάλου ονόματος καί μεγάλης περιουσίας κά
τοχος, ό λόρδος Μαγδονάλδος, ήδύνατο, άναμφι- 
βόλως, νά προσβλέψη πρός τήν άνωτέραν κοινωνικήν 
θέσιν" καί δμως, κατά τό μικρόν τοϋ χρόνου διά
στημα, καθ’ 8 εζησεν έν τή αύλή, ταχέως άπηύοη- 
σε βλέπων άκαταπαύστως τήν κακίαν τιμωμένην, 
τήν μετριόφρονα Ικανότητα λησμονουμένην, τόν 
εγωισμόν υπό τό προσωπεΐον τής φιλίας, την α
πιστίαν υπό ένδείξεις άγάπης, καί είχε φύγει εις 
τό πλοίόν του, προτιμήσας τοϋ κοσμικού θορύβου 
τό άβέβαων τής μυστηριώδους έκείνης φύσεως, έν 
τώ μέσω τών θαλασσών, δπερ άνυψοϊ καί Ανα
πτύσσει τόν νοϋν, εΐτε έν τώ ψιθυρισμώ τής αύρας 
παρουσιάζεται, είτε εις τάς έκρήξεις τής καταιγί- 
δος έγείρεται.

Μετά λύπης λοιπόν ό ’Αρθούρος έβλεπε φθάνον 
το τεομα τοϋ μακροϋ ταςειοιου του’ ουο είχε 
κινηθή άπό τοϋ μέρους, έφ οϋ έκάθητο. Εν σιωπή 
παρετήρει τόν κυανοϋν ούρανόν, διαπεποικιλμένον 
υπό άργυροειδών αστέρων, ο’ίτινες έπί τών διαφα
νών κυμάτων αντανακλώμενοι, συνεκυλίοντο μετ 
αυτών. Μετ’ είδους τινός μέθης ήκροάζετο τόν θό
ρυβον τοϋ δλκοϋ τής ωραίας αύτοϋ Κλαιϋμόρης, 
όταν προς το [Λέσον της νυκτος, μετ εκπληζεως 
ήσθάνθη άτακτους τινάς έν τή πορεία αύτής κι
νήσεις, έτεινε τήν χεϊρα προσήνεμον, έσκέφθη 
έπί στιγμήν, έστρεψε τήν κεφαλήν, καί είδεν ό
πισθεν αύτοϋ σωρόν ζοφερών νεφών, άτινα έφαί- 
νοντο ώς τόσα φάσματα, έτοιμα νά έπιπέσωσι κατ® 
τής ημιολίας.

0 πλοίαρχος ήγέρθη καί ήρπασε τήν ναυτικήν 
αύτοϋ σάλπιγγα.

— Ολοι έπάνω! έκαστος εις τήν θέσιν του, καί 
προσοχή πανταχοΰ! έφώνησεν.

Μετά παρέλευσή ενός τετάρτου τής ώρας, τό 
σκότος τοσοΰτον καθίσταται ψηλαφητόν καί πυ
κνόν, ώστε ή συνήθεια μόνη όδηγεΐ τούς ναύτας 
πρός τά αναγκαία εις τήν κεραιουχίαν σχοινιά’ 
ή θάλασσα μ,υκάται, ό άνεμος συρίζει τρομερώς, 
τά κύματα συσσωρεύονται καί συνθραύονται μετά 
ταχύτητος καταπληκτικής. Κρότος υπόκωφος, 

ομοιος πρός τον κρότον μηχανής,ήτις έξαρμόζεται, 
αντηχεί μακρόθεν, ωρύεται, πλησιάζει φερόμενος 
έπ άφριζόντων όρέων, καί τήν αύτήν σχεδόν 
στιγμήν τρομερά τόν διαδέχεται έκρηξις. ό κρότος 
ουτος είναι ή καταιγίς, ήτις ενσκήπτει έπί τοϋ 

πλοίου, τό περισφίγγει, τό βυθίζει εις τήν άβυσσού 
δπως τό άνυψώση υπέρ τά κύμ,ατα καί τό έπανα- 
βυθίση πάλιν, τό κλίνει πρός τήν μίαν πλευράν, τό 
άφίνει νά έγερθή, τό έπαναρπάζει καί τό άνατρέπει 
πρός τήν άλλην ώς τέρας τερπόμενον εις τό 
νά βασανίζη τήν λείαν αύτοϋ πριν ή τήν κατα- 
βροχθίση.

Εν τώ μέσω τών μανιωδών τούτων ώρυγμών 
τής θυέλλης, τοϋ καταπληκτικού έκείνου τριγμού 
τών σαλευόντων ιστών, τών κλονουμένων κεραιών, 
ή φωνή τοϋ πλοιάρχου υπερέχει.

— Ολα τά ιστία μας είναι συνεσταλμένα; 
έρωτά τόν Αξιωματικόν τής υπηρεσίας.

— Ούτε δάκτυλον ιστίου δέν εχομεν πλέον έξω, 
Αποκρίνεται ούτος.

— Καί οί άνεμοι στερεοϋνται ;
— Εξακολουθούν νά πηδούν άπό τής Ανατολής 

πρός τήν δύσιν.
— Καί, είπε ναύτης τις, οί Αχρείοι οΰτοι πο

λεμούν τρομερά, καί, νά μ έπάρ ό διάβολος, άν 
δέν έδιάλεξαν διά πεδίον τής μάχης τό κατάστρωμα 
τής Κλαιϋμόρης.

— Μά τήν πίστιν μου! είπεν έτερός τις, πε
ρισσότερον σκότος είν εδώ παρά εις τόν άλλον 
κόσμον" ή θύελλα μάς πέτα άπό έδώ καί άπό έκεϊ 
τόσον δυνατά, ώστε στοιχηματίζω, άν ό ίδιος ό 
διάβολ.ος ήξεύργ πού ευρισκόμεθα.

— Σιωπή, κραυγάζει ό Αρθούρος νομίζων δτι 
διέκρινεν ίν άπόπτω άδιόρατόν τι φώς... Αίφνης 
γραμμή φωτός διατρέχει τό κενόν καί κραυγή, 
Ικανή νά παγώση έκ φρίκης τούς ακούσαντας, 
έκφεύγει τοϋ στήθους του. ό .πι’ρχσς τωτ Παρθι- 
νωτ! (ΐ)Είμεθα υπό τον εώ>·
έπανέλαβε. Τό πηδάλιον πρός τον άνεμον! έξω τά 
ιστία τοϋ έπιδρόμου! Γρήγορα, παιδίά, γρήγορα, 
δέν πρέπει νά χάσωμεν καιρόν.

Ίο πρόσταγμά του ακόμη δέν είχε δοθή, καί 
έξετελέσθη. Η ημιολία διέγραψε μέγα κύκλου 
τόξον, μεταβάλλουσα διεύθυνσιν, καί εύκρινώς 
ήκούετο ήδη άπό τοϋ πλοίου δ κρότος τών έπί τών 
σκοπέλων τοϋ πύργου τών Παρθένων θραυομένων 
κυμάτων.

Παρελθόντος τοϋ κινδύνου, ό πλοίαρχος προσε- 
κάλεσε τήν προσοχήν δλων αυτού τών ναυτών, 
υπεράνω τοϋ σκοπέλου τόν όποιον τόσον ευτυχώς 
είχαν διαφύγει, έπί μικρού τίνος φωτεινού σημείου, 
ομοιάζοντος λύ^ον άπό τών θόλων άνηρτημένον 
τοϋ ουρανού. Καί έφ δσον μέν διήρκεσεν ή καται
γίς, όλίγην προσοχήν έδοσαν εις τό θαυματουργόν 
εκείνο φώς’ άλλ Αφού πλέον οί άνεμοι κατέπαυσαν 
τήν πάλην αύτών, Αφού αί έπί τών νεφελών ίπτά- 
μεναι σκιαί ^ιεσϋεδάσθησαν καί ή σελήνη έδειξεν 
έκ νέου τό αργυροειδές αύτής μέτωπον, έκαστος 
τότε ήρώτησεν άν δέν ήτον απάτη όπτιΛ'.ή, άν τό 
θαύμα έκεΐνο είχε λάβει χώραν πραγματικώς. Αλλ 
ό Αρθούρος έγνώριζε τί νά πιστεύση. Είχεν ιδεί

(1) The maiden-castle.
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ίδίοις δμμασί τδ φώς, κα\ δέν ήδύνατο ν’ άμφι- 
βάλη ότι τδ ειχεν ανάψει έπί τοΰ παραλίου χειρ 
άρωγδς, εις ήν ώφειλε τήν σωτηρίαν της Κλαιϋ- 
μόρης καί τοΰ πληρώματος αύτής.

Περί τήν πρωίαν ήλθε νά περάση ενώπιον τοΰ 
Πύργου τών Παρθένων, προ τών ιδίων εκείνων βρά
χων έν οίς ολίγου έδέησε ν άπολεσθή αυτός τε καί 
παν τδ πλήρωμα, έπί τινα χρόνον μέ έτηλεσκόπησεν 
καί τδ παλαιδν αύτοΰ προτείχισμα καί τά διε
σπαρμένα αύτοΰ έρείπια" άλλ ούδέν ΐόών δυνά- 
μενον νά τδν μυήσρ εις τδ συμβεβηκδς τής νυκτδς, 
έστράφη πρδς τδν λιμένα.

Περί τήν δεκάτην τής πρωίας ώραν, ή Κλαιΰ- 
μόρη προσωρίσθη εις τδν λιμένα τοΰ Εδιμβούργου. 
0 Αρθούρος πάρχυτα διέταζε νά έτοιμασθή ή λέμ
βος του, καί άπέβη ε’ις τήν ξηράν.

Μόλις ειχεν είσέλθει ό νέος λόρδος εις τδν οίκον 
αύτοΰ, μόλις είχε δεχθή τά συγχαρητήρια τών 
παλαιών τής οικογένειας του υπηρετών, καί, φλέ
γόμενος ύπ ανυπομονησίας νά ύπάγη εις τδν 
Πύργον τών Παρθένων, ίππευσε, καί έντδς 
ολίγων στιγμών εϋρέθη έκτδς τής πόλεως, έπί τής 
φερούσης πρδς την άρχαίαν κατοικίαν οδοΰ, κα
τοικίαν έν ή κατά τήν άρχαίαν τών Σκώτων παράδο- 
σιν, οί Πίκται κατέκλειον τάς θυγατέρας αύτών, 
πριν έκστρατεύσωσι. Φθάσας ένώπιον μικρού τίνος 
χωριδίου, εις τους πρόποδας τοΰ όρους κειμένου δ- 
περ έπέστεφεν ό πύργος, έπέζευσεν όπως ζητήση 
πληροφορίας.

Η πρώτη εις τους οφθαλμούς αύτοΰ παρουσια- 
σθεϊσα οικία έκειτο εις τήν είσοδον τής μεγάλης 
οδού καί κατωκεϊτο παρά τοΰ ράπτου Ομπσονος, 
ώς άπεδείκνυε τδ μέγα τεχνόσημον, δπερ κατεΐ- 
χεν δλην σχεδδν τής οικίας τήν πρόσοψιν. Είσήλ- 
θεν έν αυτή, χωρίς νά παρατηρήση νεάνιδά τινα 
έργαζομένην έπί τοΰ κατωφλιού τοΰ έργαστηρίου.

— Μάστοοη ! είπε.
—· Τί έπιθυμεϊ ή ευγενία της ; άπήντησε βρα- 

χύσωμός τις άνήο, γελαστδν έχουν τδ προσώπου’ 
θέλετε ίσως κάνέν ένδυμα, κανένα μανδύαν, κανένα 
υπενδύτην κεντημένον ; Θά σάς ύπηρετήσω πιστώς 
καί ίσως καλήτερον άπδ τδν πρώτον ράπτην τοΰ 
Εδιμβούργου.

— Λεν αμφιβάλλω περί τούτου’ άλλ εΐπέ 
μοι, κατοικεί τις εις τδν πύργον τών Παρθένων;

— Ούδείς . .. θέλετε νά σάς πάρω τδ μέτρον ;
— Πώς, ούδείς ■ αλλά τά έρείπια φυλάττονται’ 

υπάρχει τις φύλαξ’ υπάρχει τις άναχωρητής, εφη
μέριος τοΰ παρεκκλησίου ;

— A ’ μάλιστα, μάλιστα’ δηλαδή άλλοτε, εις 
τον καιρδν τών Πικτών.

Τότε υπήρχαν έν τώ πόργω πληθυς παρθένων, 
καί πιθανώς κανείς όσιος ποιμήν τάς έπετήρει. 
Αλλά σήμερον . . . Λ,! σταθήτε νά σας δείξου τδ τε

λευταίου ένδυμα, τδ οποίον έκαμα εϊς τδν κύριον 
άστυνόμον.

— Είνε περιττόν.
<7 *

— Οπως θελετε.
— Γνωρίζετέ τινα δυνάμενον νά μοί δώση α

κριβείς περί τοΰ Πύργου τών Παρθένων πληρο
φορίας

— A! είπεν ό μ.άστρο-Ομπσον, ή εύγενία σας 
δέν ήλθετε βέβα ια έδώ διά νά κάμετε ένδύματα. 
Εστω λοιπόν’ άς μην όμιλώμεν πλέον περί τούτου, 
καί άς ίδωμεν τί έπιθυμεΐτε;

— Σάς τδ είπα.
— Τδ γνωρίζω, τδ γνωρίζω’ δηλαδή θέλετε 

πληροφορίας περί τοΰ αρχαίου οικοδομήματος, τδ 
όποιον φαίνεται έκεί επάνω ;

— Ακριβώς.
— Η εύγενία της θέλει νά μέ πιστεύση;
— Σέ άκούω.
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— Θά τή είπω τότε ότι ό πύργος δέν είναι 
παρά σωρδς πετρών, τάς όποιας οί ξένοι δέν 
έρχονται πλέον νά έπισκέπτωνται* νά μ έπάο 
δ διάβολος άν βλέπωμεν ούτε μισδν νά περάσν.’ 
δέν είν’ έτσι, Αννα; προσέθετο δ ράπτης στραφείς 
πρδς τήν έργάτιδα νέαν, ήτις ένευσε καταφατικώς.

Κατά πρώτον ό Αρθούρος παρετήρησε τδ άτο- 
μον πρδς 8 ό Ομπσον άπέτεινε τήν έρώτησιν 
ταύτην, καί ή όρασίς του έσκοτίσθη, έσκίρτησε 
καθ όλον τδ σώμά του, καί έμεινε βεβυθισμένος 
εϊς έκπληςιν καί θαυμασμόν.

— Κύρ Ομπσον, είπε, σάς συγχαίρω’ έχετε 
μίαν θυγατέρα ήτις είναι, άνευ άμφισβητήσεως, ή 
ωραιότερα κόρη τών τριών βασιλείων.

— Θυγατέρα ? Δέν είναι θυγάτηρ μου !
— Τόσον χειρότερον δι’ υμάς, σάς βεβαιώ, διότι, 

ό πατήρ τοΰ άγγέλου τούτου πρέπει νά ήναι εύ- 
τυχής θνητός.

— Οσον ευτυχή; δύναται τις νά ήναι εις τδν 
άλλον κόσμον !

— Πώς;
— Αναμφιβόλους’ δέν έχει ούτε πατέρα, ούτε 

μητέρα, είναι ορφανή.
— Ορφανή! άνέκραςεν ό Αρθούρος, ορφανή ? 

δυστυχές παιδίον !
Η Αννα ύψωσε τους οφθαλμούς αύτής πλήρεις 

δακρύων έπί τού νέου λόρδου, ώς διά νά τδν εύ- 
χαριστήση διά τήν συμπαθητικήν εκείνην λέξιν, 
καί αμέσως σχεδδν τού; έταπείνωσεν έπί τής έρνα- 
σίας αύτής.

— Αλλως, έπανέλαβεν ό Ομπσον, πρέπει νά ή- 
I ναι δά τις καί δίκαιος, είναι φρόνιμο καί ήσυχο 

κοράσιον, καί, έν οσω υπάρχει έργασία θά ευρίσκει 
ένασχόλησιν πλησίον μου.

— Τότε, είπεν δ Αρθούρος, έλθετε αυριον εϊς 
| Εδιμβούργου καί θά σάς δώσω έργασίαν διά πολύν 

καιρόν.
I —Καί ή εύγενία της εύαρεστεΐται νά μέ. δώσ/ι 

τδ όνομα καί τήν διεύθυνσίν τη;;

— Λόρδος Μαγδονάλδος" δ τυχών δέ δύναται 
να σάς δείζη τδν οίκον μου.

— Λόρδος Μαγδονάλδος! άνέκραξεν δ Ομπσον 
έκπεπληγμένος.

— 0 ίδιος.
— Καί μέ κάμνετε τήν τιμήν νά μέ ε’ίπητε, 

μ,υλόρδε, ότι ευδοκείτε. . ■ .
— Νά σέ δώσω τήν προμήθειαν τής οικίας μ.ου, 

σ εύχαρεστεϊ τούτο;
— ί'ΐ! μυλόρδε, μ ευχαριστεί τόσον, ώστε ε- 

φοβούμην μήπως δέν ήκουσα καλώς. Ελα λοιπόν, 
Αννίκα μου, προσέθηκε, φέρε τδ κατάστιχου μου 
καί γράψε επάνω, μέ μεγάλους χαρακτήρας, τδ 
όνομα τής ευγενίας του, τού Λόρδου Μαγδονάλδου.

— Συγχωρήσατε νά σάς απαλλάξω άπ αύτδν 
τδν κόπον, είπεν ό Αρθούρος, λαμβάνων τήν γρα
φίδα άπδ τάς τρεμουσας τής Αννη; χεϊρα;" ακο
λούθως, αφού έπί τινας στιγμής προσήλωσε τά 
βλέμματά του έπί τής θελκτικής νεάνιδος, ένέγρα- 
ψε τδ όνομα του εις τήν σειράν τών έργοδοτών τού 
ράπτου, καί άνεχώρησε.

Βεβυθισμένος εϊς ρεμβασμούς καί εϊς ονειροπο
λήματα, δ πλοίαρχος τή; Κλαιύμόρης άνέβη βρα
δέως τδν λόφον, έφθασεν εις τήν κορυφήν, έπε-' 
σκέφθη τά έρείπια τού πύργου, καί μετ’ ολίγον έ- 
πανευρέθη, χωρίς νά τδ συλλογισθή, εϊς εκατόν βη
μάτων άπδ τοΰ έργαστηρίου τού Ομπσονος άπό- 
στασιν. Τίποτε δέν ειχεν ίδεΐ έν τή πορεία αύτοΰ- 
ή εικών τής Αννη; είχε τεθή μεταξύ αύτού καί 
των αντικειμένων, άπερ ειχεν υπάγει νά έξετάση

Τδ τόσον ευγνωμοσύνη; εκφραστικόν εκείνο βλέυ.- 
j/.α, τδ όποιον αύτη ειχεν υψώσει έπ αύτού διά 
μίαν λέζιν, μίαν καί μόνην συμπάθειας λέξιν, τδ 
ανεύρισκε πανταχού μεθ όλη; τής άφατου αύτού 
γλυκύτητος, μεθ όλη; τής μαγική; αύτού συνο- 
δευμένον δυνάμεως. Τήν μετέβλεπεν ήδη έν τώ 
ΐδίω έκείνω έργαστηρίω, έπί τή; αύτής θέσεως 
καθημένην, καί άκίνητος έυιενε, καί νά παύση δέν 
ήδύνατο τού νά τήν θαυμάζη. Εις κίνησίν τινα, τήν 
όποιαν έκαμε ν ή νέα έργάτις, τον παρετήρησε" οί 
οφθαλμοί της άπήντησαν τού; έδικούς του, ήρυ- 
θρίασε, τού; έταπείνωσε καί δεν τούς έπανΰψωσε 
πλέον.

Τής νυκτδς έπελθούσης, ό Αρθούρο; άνεμνήσθη 
του εις τδν Πύργον τών ΙΙαοθένων δύηγήσαντος αύ
τδν λόγου, έμέμφθη εαυτόν δια τήν άδυναυ.ίαν 
του καί διότι δεν ειχεν άκοιβώ; εκπληρώσει τήν 
εντολήν του, καί άπεφάσισε νά τήν έκτελέση, άπδ 
τή; έπιούσης, χωρίς νά σταθή εΐ; τδ χωρίου τή; 
Αννη;. Οπως δέ ένισχυθή έτι μάλλον πρδς τδν 
σκοπόν τούτον, έποοεύθη εις τδ οινοπωλείου τών 
τριών άγχιν ώ ·, βέβαιος ότι έκεΐ θέλει απαντήσει 
του; συντρόφου; τών θαλασσοπορειών του γενναίου; 
ν.αντας, ο'ίτινε;, ώ; αύτδςρ έχρεώστουν τήν ζωήν 

αύτών εϊς τδν έν τή παραλία άναφάνέντα μυστη
ριώδη εκείνον οάρον.

Καί πραγματικώς, έκεΐ τούς ευρε συναθροισμέ
νους μετά πλήθους συμπολιτών των. Τδ άντικεί- 
μενον τή; συνδιαλέξεως ήτο τδ συμβεβηκδς τής 
νυκτδς, καί ή έλευσις τού πλοιάρχου συνέτεινεν εις 
τδ νά το καταστήση ετι μάλλον περίεργον. Εκα
στος έλεγε τδ έδικόν του’ ό είς ήθελεν ότι ήτο 
θαύμα υπέρ τής Κλαιύμόρης, ό έτερος ηλεκτρικός 
μόνον σπινθήρ. Ο μεν ήξίου ότι, διχρκούσης τής 
καταιγίδος, έφαίνοντο, άπδ καιρού είς καιρόν, φω- 
τίαι άναπηδώσαι άπδ τής γης, ό δέ ’ διϊσχυρί- 
ζετο έξεναντίας, ότι τοιούτόν τι ουδέποτε συνέβη. 
Απδ ύποθέσεων δέ εϊς υποθέσεις, περιήλθον εις 
διηγήσεις φαντασμάτων, πνευμάτων άναμμένην τήν 
κόμ.ην έχόντων, καί ίσως ήτοιμάζοντο ν άναστή- 
σωσιν ολας τάς άπ αιώνας κατοικησάσας τδν πύρ
γον παρθένους, όταν ορεινός τις λαβών τδν λόγον 
ύπεστήοιζεν ότι, καθ έκάστην νύκτα, τελώνιόν τι, 
γυνή τις λευχείαων περιεφέρετυ έπί τών οδοντω
τών τού πύργου έπάλξεων, κρατούσα δέλετρον είς 
τήν χεϊρα, ότι τήν ειχεν ίδεΐ πολλάκις, ότι πολ
λοί των συμπατριωτών του τήν είχαν έπίσης ίδεΐ, 
καί ότι, άν δέν τούς έμπόδιζεν ό φόβος, τδν ό
ποιον τδ φάντασμα έκεϊνο ένέπνεεν είς όλους, ή- 
θελον πλησιάσει πρδς αύτό. Κατ εκείνην την 
στιγμήν εϊσελθών γέρων τις αλιεύς έπεβεβαίωσε 
τήν κατάθεσιν τού ορεινού. Καί αύτδς επιση;, εί- 
πεν, άλιεύων εσπέραν τινα κατά τούς βράχους 
τή; παραλίας, ειχεν ίδεΐ ύπεράνω τού πλοιαρίου, 
του ού μ.όνον τδ μικρόν φώ; άλλα καί τήν λευκήν 
έσθήτα τού έναερίου δαίυ.ονος.

Τδ άνακλητήριον έν τούτοι; διέκοψε τήν συν- 
διάλεζιν καί όλοι έκεϊνοι οι καλοί κ αγαθοί άν
θρωποι άπεσύρθησαν έκαστος εις τά ίδια. Ο λόρ
δο; Μαγδονάλδος όμως δέν τούς ή,κολούθησε. Κα- 
τεχόμενος όλος ύφ’ όσων ειχεν ακούσει, διεύθυνε 
πρδς τδ αρος τά βήματά του, καί, μετά παρέλευσιν 
δύο ωρών, αυτοί έκεϊνοι άπδ τών οποίων ειχεν ά- 
ποχ&ορισθή, άπδ τή; άποστάσεως έκείνη;, θά τδν 
έξελάμβανον άναμφισβητήτω; καί αύτδν ιυς εναέ
ριον φάσμα, έν μέσω τών ά.νατετραμμένων λει- 
ώάνων τού πύο'Όυ τών παρθένων πλανώμ.ενον.

Ε'.

Αφού ήρεύνησεν όλα τά υ.έοη τοΰ άοχαίουενδιαι- 
>* ®· » S \ \ * Λ ' Stτηαατος χωρίς τίποτε ν ανακαλυψη, ο λοροος 

Μαγδονάλδος έκαθέσθη έπί τυ,ήματό; τίνος βρά
χου, όθεν έβλεπϊν έπ’ άπειρον άναπ.τυσσομενην 
τήν θάλασσαν. Εκεΐ, τούς άτκώνα; έστηριγν.ένους 
έχων έπί πώ'ΐγονάτων του, τήν κεφαλήν έντος των 
χειρών του, καί τούς οφθαλμούς διηνει/.ώ; εστραμ- 
μένους πρδς τούς σκοπέλους, όπου, τήν προτεραίαν, 
η Κλαιϋμόρη ές ά.παντος ήθελεν άπολεσθή άνευ τή; 
βοήθειας τή; προνοία;, προσεπάθει ν άνακαλεση 
είς τήν ένθύμησιν αύτού πάν, ό,τι ειχεν ακούσει να 
λέγωσι. περί τού φανταστικού εκείνου οντος, οπερ
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καθ’ έκάστην νύκτα έπεσκέπτετο τά έγκαταλελειμ- 
μένα εκείνα μέρη, όπόταν θόρυβός τις όμοιάζων 
προς τον άποτελούμενον ύπ έσθήτος προσθιγομένης, 
ε'ίλκυσε τήν προσοχήν του' έστράφη και παρετή- 
ρησεν ώς λευκήν τινα και άερίαν σκιάν όλισθαί- 
νουσαν κατά μήκος των τειχών τοϋ αρχαίου πε
ριβόλου τοΰ πύργου.

Νά έγερθή καινά όρμήση προς έπιδίωξιν τής άλλο- 
κότου ταύτης οπτασίας, ο Αρθούρος δεν έχρειάσθη 
παρ’ έν δεύτερον λεπτόν. Επλησίασεν ήδη, ήδη 
διέκρινε μορφήν ανθρωπίνων, ήν ήλπιζε νά φθάση 
προς τούς πόδας μικρού τίνος γηλόφου, τον όποιον 
εΐχεν αύτη ύπερβή με ταχύτητα βέλους, όταν έ- 
ξαίφνης έγένετο άφαντος.

Εκπεπληγμένος πέραν πάσης έκφράσεως, αλλά 
πεπεισμένος, μολοντούτο, δτι δεν ήτο παίγνιον 
φανταστικού πλάσματος, βέβαιος ότι εΐχεν ίδει, 
καί ΐδεϊ καλώς τινα διερχόμενον τά μονήρη έρεί- 
πια, καί υπέρ ποτέ έπιθυμών ν άνακαλύψη το πα
ράδοξον τούτο μυστήριον, ό νεανίας έκρύβη εις 
γωνίαν τινά τού πύργου προς το μέρος τής θαλάσ
σης καί έμεινεν ακίνητος.

Μόλις είχε λάβει την θέσιν ταύτην καί εις τήν 
κορυφήν τού πύργου άνεφάνη γυνή τις κεκαλυμμένη 
διά μακρού λευκού πέπλου. Κατ άρχάς αύτη έ- 
στάθη ακίνητος ώσεί άγαλμα επί τού υψηλού εκεί
νου βάθρου. Ακολούθως άπεζώσθη τήν ζώνην αύ
τής, τήν έκίνησεν ύπεράνω τής κεφαλής της, όπως 
βεβαιωθή άν ό άνεμος ώθει τάς άκρας αυτής προς 
τό πέλαγος, άπέστειλε διά τής χειρος πολλά φι
λήματα εις τήν θάλασσαν, ώσανεί έχαιρέτα αυτήν, ' 
καί έκ νέου έγένετο αφανής.

0 Αρθούρος έθοουβήθη. Διότι, ενόσω μέν εΐχεν 
δυνηθή ν’ άμφιβάλλη περί τής ακρίβειας των έν 
τώ οίνοπωλείω τώκ τριωκ άγχνρώτ λεχθέντων, 
εΐχεν αϊσθανθή έαυτον ισχυρόν καί γενναϊον. Αλλ’ 
αφού πλέον έλαβε δείγματα ότι ούδεμία έν αΰτοϊς ■ 
ύπήρχεν υπερβολή, ότι αληθές το παν ήτον, ή ά- 
πόφασις αυτού έκλονίσθη, αΐ δυνάμεις του τον έγ- 
κατέλιπον, καί, άκουσίως αύτού, ήσθάνθη έαυτον 
καταληφθέντα υπό τοιαύτης φρίκης, ώστε έκολ- 
λήθη, ούτως είπεϊν, εις τά τείχη τού πύργου, καί 
ενώ μετ’ ολίγον ή πεπλοφόρος γυνή διήλθε 
τόσον πλησίον αύτού, ώστε ή έσθής αυτής νά ψαύση 
σχεδόν τήν έδικήν του, τήν άφησε νά διέλθγ χωρίς 
νά έκτείνγ τόν βραχίονα καί τήν άρπάση, χωρίς 
νά τολμήση καν νά συλλογισθή νά ριφθή κατόπιν 
αύτής, αλλά μόνον καί μόνον περιωρίσΟη εις τό νά 
τήν ακολουθήσω διά των οφθαλμών.

Εν τούτοις αυτή δέν έξήλθε των έρειπίων. 
Επανελθούσα εις τούς πόδας τού μικρού γηλόφου, 
περί ου είπομεν, έπεσε γονυκλινής ενώπιον πλα
τείας πέτρας, καί ήοχισε νά προσεύχεται.

Τότε δ Αρθούρος, αΐσχυνθείς διά τήν αδυναμίαν 
του, άφησε τό κρησβύγετον αύτού καί έπλησίασεν 
άτρέμας’ άλλα, καθ ήν στιγμήν ήτο'.μάζετο νά 
φανερωθή, ανεξήγηταν φόβου 'καί σεβασμού τον 
άνεχαίτισεν αίσθημα ... Διότι, πλησίον αύτού, δεν 

υπήρχε πλέον ούτε νύ^ιφη, ούτε πνεύμα, ούτ’ εναέ
ριον φάντασμα, ούτ άλλο τι τών υπερφυσικών 
εκείνων δντων, τά όποια γέννα ή δεισιδαίμων 
φαντασία τών ορεινών Σκώτων, υπήρχε πραγμα- 
τικώς έκεϊ γυνή τις, γυνή νέα καί ευσεβής, ήτις, 
έχουσα κεκλιμένου τό μέτωπον αύτής έπί τών 
έρειπίων, καί το στήθος τακτικώς κινούμενου, 
προσηύχετο μετά θερμότητος αγγελικής ... Ο 
Αρθούρος διέμεινεν όρθιος, άκίυητος, μόλις τολμών 
ν άναπνεύσγ, έκ φόβου μήπως διαταράξη τήν 
προσευχήν της!

Αίφνης ή γυνή εγείρει τήν κεφαλήν, παραμερίζει 
τον πέπλον αύτής, ρίπτει δ πίσω τήν μακράν αύτής 
κόμην, καί δ Αρθούρος αναγνωρίζει. . . τήν έργάτιδα 
τοΰ ράπτου Ομπσονος.

— Η Αννα ! άνέκραξεν.
Εκπεπληγμένη, τρέμουσα, εκστατική ή νεάνις 

θελει νά φύγη. Αλλ αύτός τήν αναστέλλει.
— £ΐ! μείνε καί τίποτε μή φοβοϋ, τη λέγει 

μετ ήχου φωνής προδίδοντος τήν συγκίνησιν τής 
ψυχής του.

ίμεϊς, εδώ, αποκρίνεται ή Αννα, φρικιώσα 
είσέτι έκ τής αιφνίδιας έμφανίσεως τοϋ Αρθούρου, 
υμείς εις τόν πύργον τών Παρθένων έν τοιαύτη 
ώρα !

ΙΪ τής ψυχής μου ροπή, αύτή καί μόνη μέ 
φέρει εδώ, έπειδή σ’ ευρίσκω έδώ’ άλλα σέ, είπέ 
μοι, σέ, ποιος ισχυρός λόγος ήδυνήθη νάσέ φέρη τήν 
νύκτα εις τόν έρημον τούτον τόπον;

— Αφού σάς τόν εΓπω, μιλόρδε, θά λάβετε 
οίκτον προς έμέ, δέν έχει ούτω.; Καί θά μ’ άφήσετε 
μόνην νά έκπληρώσω ιερόν καθήκον ;

— Καθήκον ! καί ποιον, Θεέ μου;
— Τό νά προσευχηθώ έπί τοϋ τάφου τής μητρός 

μου.
— II μήτηρ σου είν’ έδώ, λέγεις, έδώ, υπό 

τήν πέτραν ταύτην . . .
ίΐ! έλα, κόρη μου, έλα, άς προσευχηθώμεν 

όμοΰ.
— λ’μεϊς, μιλόρδε, υμείς ! γονυκλινής ενώπιον 

τοϋ τάφου τούτου ! Ω ! δέν φοβούμαι τώρα πλέον, 
δχι

0 Αρθούρος διέμεινε σιωπηλός έπί τινας στιγμάς 
όπως συνέλθη’ έπειτα δέ λαμβάνων τάς χεϊρας 
τής νέας έργάτιδος καί σφιγγών αύτάς εις τάς 
έδικάς του, τη είπε μέ τόν συμπαθητικώτεοον 
τόνον.

— Ακούσε, Αννα, είμαι έκ τών ανθρώπων εκεί
νων ο'ίτινες έχουν βαθεϊαν πίστιν εις τάς βουλάς 
τής πρόνοιας’ άν τό πρωί σήμερον ήλθον εις τοΰ 
Ομπσονος, άν τήν νύκτα ταύτην ήλθον έν τώ 
μέσω τούτων τών έρειπίων, τό έκαμα διότι ό Θεός 
ήθέλησε νά μ’ όδηγήση πρός σέ διά νά ήμαι δ 
προστάτης, 6 φίλος, ό αδελφός σου... έχεις τήν 
ιδίαν πίστιν;

— Μιλόρδε!
— Ω! όχι, δέν τήν έχεις, τήν πίστιν αύτήν ! 

διότι άν τήν είχες, ήθελες ήδη μ’ έμπιστευθή τά

μυστήρια τής καρδίας σου, θά μ έλεγες τις είσαι.
— ό όμπσον σάς τό είπε, μιλόρδε, είμαι ορφανή' 

τρομερά καταστροφή μ άφήρπασεν έν τή αύτή 
ημέρα καί τόν πατέρα μου καί τήν μη εέρα.

— Γάλαινα! Εχομεν τήν αυτήν τύχην, διότι 
ορφανός καί. έγώ είμαι! Ω! όμίλει, σ ακούω μέ 
καρδίαν διά νά αισθανθώ, καί οφθαλμούς διά νά 
κλαύσω.

— 0 πατήρ μου, είπε μέ φωνήν συγκεκινημένην 
ή Αήνα, ήτον έμποροπλοίαρχος τοϋ Εδιμβούργου. 
Προ ενός έτους έπανήρχετο από τό Εύελπι Ακρω
τήριου έχων έν τώ πλοίω ύλην αύτού τήν περιου
σίαν' αυτό ήτο τό τελευταϊόν του ταξείδιον. ΙΪ 
μήτηρ μου καί έγώ είχομεν έλθει εις τόν πύργον 
τών Παρθένων διά νά προσπαθήσωμεν ν άνακα- 
λύψωμεν μακρόθεν τό πλοΐόν του. Τό είχομεν ήδη 
παρατηρήσει, τοϋ έκάμναμεν σημεία, τού έδεικνόο- 
μεν τόν λιμένα καί περιεμένομεν νά τό ίδωμεν 
είσπλέον' άλλ’ ή έλπίς μας υπήρξε ματαία! ό 
άνεμος ήγέρθη σφοδρός καί τό εξώθησε πρός τό 
πέλαγος' ή νύξ έπήλθε, καί μετ αύτής τρομερά 
καταιγίς’ μολαταύτα έμείναμεν εις τόν πύρ
γον έπί τη έλπίδι τού νά έπανίδωμεν τή έπαύ- 
ριον τό ταχύτερον τό πλοϊον τοΰ πατρός μου ... 
Αλλ’ έπέπρωτο, φεύ ! νά μή έπανίδωμεν παρά τά 
ναυάγιά του' έξοκείλαν, έν τώ σκότει, έπί τής 
απαίσιας ταύτης ακτής, εΐχεν άπολεσθή !... Ωχρά, 
έκστατική ή μήτηρ μου παρετήρει μέ μειδίαμα 
άπογνώσεως τάς διεσκορπισμένας σανίδας, τάς 
όποιας τά κύματα έφερον καί έπανέφερον άλληλο- 
διαδόχως, δπόταν έν πτώαα προσέκρουσεν εις τούς 
βράχους . . . εις τήν θέαν του έξεπέμψαμεν κραυγήν 
καί γονυκλινείς έπέσαμεν, κούπτουσαι τό πρόσωπον 
εις άλλήλων τον κόλπον, διότι τό πτώμα εκείνο, 
μιλόρδε, τό είχομεν αναγνωρίσει,—ήτο τού πατρός 
μου! ... Δυστυχές παιδίον έγώ, λησμονούσα τήν 
έδικήν μου οδύνην, έπειρώμην νά παραμυθήσω τήν 
μητέρα μου! —Μήτέρ μου, τή έλεγον, καλή μου 
μήτερ, σύνελθε ... καί άνεσήκωσατήν κεφαλήν της' 
ήτον ήλλοιωμένη!. .. Εφερον τήν χέϊρα εις τήν 
καρδίαν της, πλήν δέν έπαλλε πλέον !. .. Η μήτηο 
μόυ, Θεέ μου! μιλόρδε... εΐχεν άποθάνει.. εΐχεν 
άποθάνει εις τάς άγκάλας μου!

— Ταλαίπωρον παιδίον! καί συ τί άπέγινες; 
είπεν ό Αρθούρος μετά μακράν σιωπήν.

— Φεύ! έπανέλαβεν ή νεάνις πνιγομένη άπό τά 
δάκουα, έφώνησα, έπεκαλέσθην έλεος, βοήθειαν, 
άλλ ούδενος άποκριθέντος, άναίσθητος καί έγώ 
αύτή έπεσα παρά τή μητρί μου... δύο ήαέρας 
ύστερον μόνον, έμαθον άπό τόν Ομπσονα ότι είχον 
μεταφερθή παρ αύτώ υπό τινων ορεινών χωρικών, 
οιτινες είχον αποδώσει τά τελευταία καθήκοντα 
εις τήν μητέραμουτήν οποίανό θάνατος μ’είχε τόσον 
σκληρώς άφαρπάσει... Εκεί λοιπόν, εις εκείνο το 
μέρος κεϊται ήδη, μιλόρδε' έκεϊ, εις εκείνο τό μέρος 
με ήκουσε ποιούσαν τάξιμον τό όποιον θά έχω 
τήν γενναιότητα νά έκπληρώσοι, ένόσω σταγών 
«Χματος υπάρχει εις τήν καρδίαν μου ; τό νά έρ- 

χωμαι δηλαδή καθ έκάστην εσπέραν νά προσεύ- 
χωμαι έπί τοϋ τάφου αύτής, καί, όταν δ άνεμος 
συρίζφ, όταν ωρύεται ή καταιγίς, νά θέτω μικρόν 
φανόν έπί τής κορυφής τού πύργου, όπως εμποδίζω, 
αν ήνε δυνατόν, τούς δυστυχείς μας ναύτας τοϋ νά 
πλησιάζουν εις τούς σκοπέλους.

Εις τας λεςεις ταύτας ό πλοίαρχος ήσθάνθη τήν 
καρδίαν αύτού σκιρτώσαν εντός τού στήθους του 
ήτον έτοιμος νά θλίψη τήν Αννην εις τάς άγκάλας 
του, άποκαλών αύτήν άγγελον σωτήρά του, άλλ’ ά
νεχαίτισεν έαυτόν.

— Ούτω λοιπόν, χθες, έξηκολούθησε λέγουσ;. 
ότι ήκουσκ 
ή νύξ ήτο 
φανός δεν 

ή έργάτις τοϋ Ομπσονος, μοί έφάνη 
τόν ολκόν πλοίου τίνος, καί, έπειδή 
ζοφερά, φοβουμένη μή ό μικρός μου 
παρατηρηθώ, έκαυσα τόν πέπλον μου.

— Καί ή κόνις του, καί ή κόνις του, 
άνέκραξεν ό Αρθούρος έν παραφορά, 
εαυτού’ ό άνεαος τήν έπήοε. δεν είναι

σοϋ. 

τού 

Και 

μου,

πού είναι! 
καί έκτος 

εαυτού’ ό άνεμος τήν έπήρε, δεν είναι ούτω ; άλύ.’ 
έγώ θά τήν πληρώσω δι όλης μου τής περιουσίας... 
Ακουσον, τέκνον μου, εκατόν πεντήκοντα άνθρωποι 
χρεωστοϋν τήν ζωήν των εις τήν θαρραλαίαν σου 
γενναιότητα, εϊς τήν τρυφεράν φιλοστοργίαν σου’ 
είπέ τί δόναται έν τή γή ν’ άνταμείψη τήν ευερ
γεσίαν αύτήν; ζήτησον έλευθέρως.

— Τί λέγετε! είναι δυνατόν, Θεέ μου ! διά τοϋ 
φωτός ένος πέπλου νά έπιτύχω ν απαλλάξω έν 
πλοϊον άπό τούς κινδύνους τής παραλίας !

— Καί τό πλοϊον τούτο, τό όποιον, άνευ 
θά κατεσυντρίβέτο έπί τών βράχων ώς τό 
δυστυχούς σου πατρός, είναι τό έδικόν μου! 
οι ναϋται οί έπιβαίνοντες αύτό είσιν οί ναϋταί 
η οικογένεια, ήτις μοί έαεινεν ! Εννοείς λοιπόν ήδη 
τίνος ένεκεν ήλθον τήν νύκτα ταύτην εϊς τόν πύργον 
τών Παρθένων ;

— Τί, μιλόρδε, είναι δυνατόν . ..
— Αννα, ή περιουσία μου είναι εϊς τήν διάθεσίν 

σου’ διάθες αύτήν’ τί θέλεις; τί έπιθυμεϊς ;
— Αν νομίζετε ότι μέ οφείλετε ευγνωμοσύνην 

τινά, μή συλλογίζεσθε έμέ, μΓλόρδε’ υπάρχουν χήραι, 
ύπάοχουν ορφανά, άπό τά όποια ή θάλασσα «φήρ- 
πασε τά πάντα’ ζητήσατέ τα, εύεργετήσατέ τα, 
καί έγώ θά νομίζοι έμαυτήν ευτυχή διά τούτο.

— Δέν δυνάμεθα λοιπόν νά τά ζητήσωμεν όμοϋ, 
και, όμοϋ, νά τά βοηθήσωμεν ; είπέ, Αννα!

— Μιλόρδε !
— Θυγάτηρ ναυτικού, θ’ άρνηθης νά ένώσης τήν 

τύχην σου ιΐετά τής τύχης έτερου ναυτικού, δστις 
σέ λατρεύει, καί δστις σ’ έξορκίζει γονυκλιτΐ νά 
δεχθής δ,τι γενναίως τώ έσωσες. .. Αννα, ιδού τό 
.δνομάμου, ή ψυχή μου, ή ζωή μου εις χεϊράς σου r

— Λησμονείτε, μιλόρδε, ότι δεν είμαι παρα 
πτωχή κόρη?

— Είσαι άγγελος. Πριν άκόμη νά σ άνεύρω εις 
τά ερείπια τοΰ πύργου τούτου, είχον άρυσθή εις 
τά βλέμματά σου ώς άποκάλυψίν τινα εύτυχίας’ 
σε ήγάπων’ στοχάσου ήδη όποίαν άγαλλίασιν, ο
ποίαν χαράν παράφορου αίσθανομαι, μαθών ότι
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o spa; ουτος άπ'υθύνεται πρδς εκείνην ήτις μ’ έ- 
σωσεν... Αννα! σέαγαπώ" ώ! σέαγαπώ μ ολην 
τήν δύναμιν τής ψυχής μου!

— Αοκεϊ, μιλόρδε .. . Δέν δύναμαι νά γίνω ΐδι- 
κή σας.

— Τί λέγεις!
— Οχι, όχι, είναι αδύνατον !
— Αδύνατον! ώ ! δεν μ. αγαπάς.
— Μεταξύ ημών υπάρχει έμπόδιον ανυπέρβλη

τον, είπεν ή * Αννα μετά ταραχής, ήν προσεπαθει 
νά κρύψη.

— Προς Θεού ! εξηγήσου!
— ΫπεσχέΟήν εις τήν Παρθένον ν αφιερώσω τάς 

ήν.έρας μου εις τδ νά προφυλάττο) άπό τούς βρά
χους τής παραλίας ταύτη; τούς δυστυχείς ημών 
ναύτας" ή υπόσχεσις αύτη σήμερον μ. είναι υπέρ 
ποτέ προσφιλής, υπέρ ποτέ ιερά, διότι σάς έσωσε 
τήν ζωήν. .. Δέν θά τήν παραβώ.

— Η υπόσχεσις αύτη είναι ασθενής, άνευ αξίας" 
είσ έδική υ.ου.

— Αλλ όπως γίνω έδικήσου, Αρθούρε, δέν πρέ
πει, εις τούς πόδας του θυσιαστηρίου, νά δώσω 
έτέραν ύπόσχεσιν, νά κάμω έτερον όρκον;

— Λοιπόν!
— Λοιπόν δέν δύναμαι νά τό κάμω χωρίς νά 

γίνω επίορκος. ’Ανήκω εις τήν Παρθένον.
— Θέλεις νά μ άπελπίσης;
— ’Ανήκω εις αύτήν, φίλε μου, δι επισήμου όρ

κου, δοθέντος έπί του τάφου τής μητρός μου, και 
άπό τήν έκπλήοωσιν τοΰ οποίου ούόείς εις τόν κό- 
σαον δύναται νά μ άποτρέψη.

— Εκτός έμοϋ, δστις θά σ άπαλ.λ,άζω αύτοϋ 
άπό αύριον, άνέκραξεν ό Αρθούρος, ώσανεί ουρα
νία τις έμπνευσις είχεν αίφνης είσδύσει έν τή ψυ
χή του. Ναί, *Αννα, άν ό Θεός σ έδωκε τήν ευ
σεβή ταύτην ιδέαν τοϋ ν άφιερώσης τήν ζωήν σου 
εις τούς δυστυχεί; τούς έξοκέλλοντας εις τά μέ- 
ρη ταϋτα, εμπνέει δμως άφ έτέρου εμέ το νά σέ 
καταστήσω ευτυχή. Τγίαινε λοιπον, Άννα, έως αύ
ριον !

— Αλλά τις είναι ό σκοπός σας;
— Θά τον μάθης αύριον, υγίαινε!
Καί ό νεανίας έγένετο άφαντος.
Η δέ νεάνις, εύτυχής διότι ήσθάνθη τήν καρδί

αν της πάλλουσαν ύπ έλπίδος καί έρωτος, διήλθε 
τό λοιπόν τής νυκτδς προσευχομένη έπί τοϋ τάφου 
τής μητρός της.

στ'.

Τή επαύριον, καθ’ ήν στιγμήν ή σελήνη ήσυχος 
άνέτελλε καί σιωπηλή, ό κυβερνήτης τής Κλαιϋ- 
μόρης, ύφ δλου τοϋ πληρώματος αύτής παρακο- 
λουθούμενος, έστάθη έμπροσθεν τής οικίας τοϋ ρά
πτου Ομπονος καί εΰρεν έπί τοΰ κατωφλιού τοΰ ερ
γαστηρίου τήν νέαν έργάτιδα έργαζομένην άκόμη.

— ’'Αννα, τή είπε, τό συμβόλαιον, τδ όποιον μάς 
συνδέει, τον ένα μετά τοΰ άλλου, είναι γεγραμ- 
μένον έπί τοΰ τάφου τής μητρός σου" τδ συμβόλαι- 

ον τοϋτο ουδόλως εμποδίζει, διαιωνίζει απεναντίας, 
τήν ευσεβή ύπόσχεσιν, εις ήν έγώ καί οί γενναίοι 
ούτοι άνδρες όφείλομεν τήν ύπαρξίν μας" έλθέ νά 
τδ ίδής καί θά κρίνη; άφ έαυτής.

Καί ή νέα έργάτις περικυκλωμένη ύφ’ όλων τών 
ναυτών τής Κλαιϋμόρης, ώδηγήθη παρ’ αύτών εις 
τον πύργον τών Παρθένων, μέχρι τοϋ μικρού γη
λόφου, εις τούς πόδας τοΰ όποιου έκειντο τά λεί
ψανα τής μητρός της.

Εκεί ύψοϋτο υπερμεγέθη; σταυρός, έπί τοΰ όποιου 
άνεβιβάζετο φάρος, φωτίζων δλην τήν παραλίαν. 
Εις τήν θέαν ταύτην ή ' Αννα προσέκλινεν έπί τοϋ 
λίθου καί άνέγνω μετά τρεμούσης φωνής τήν α
κόλουθον έπιγραφήν.

α Εόώ άναπαύετατι ή σύζυγος δυστυχούς τίνος 
ναυτον. Είθε ό ε.τΐ τοΰ τάφο» αύτής ούτος φάρος 
-ροφυ.ίάττοι πάντοτε τον θαλασσοπόρον ά.τό 
τής καταιγίύος· αυτό εύχεται ή θυγάτηρ αύτής, 
ή λαίόυ Αννα Μαγδονά.Ιδου. ·

— Μαγδονάλδος! είναι τδ έδικόν μου όνομα’ 
οφείλω νά τδ εξαλείψω; είπεν ό Αρθούρος.

— Ω! όχι, άνέκραξεν ή νεάνις, τείνουσα αϋτω 
τήν χεϊρα" ιδική σου καί ήδη καί διά παντός.

f Εχ τοϋ Γα.ί.ΙΐΆοϋ. 11, Γ.)

——-.--«ooasea—------------

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑλΈΚΑΟΤΑ.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΤΛΤΩΝ.

Ημέραν τινά τοϋ έτους 180 4, ένώ ό Ναπολέων 
ευρίσκετο εις Βουλόνην, ό μηχανικός Ζόνες Φούλ- 
των, παρουσίασεν εις αυτόν ύπό μνήμα, περί τής 
κινητικής τοϋ άτμοΰ δυνάμεως, έφαρμοστέας έπί 
τών πλοίων, άτινα έμελλον νά χρησιμεύσωσι εΐ; 
τήν κατά τής Αγγλίας άπόβασιν.

0 Ναπολέων άφοϋ μετά προσοχής άνέγνωσεν αϋ- 
τδ, ήρώτησεν,

— Αν δ άνθρωπος ούτος λέγει τήν άλήθειαν, 
τοϋ χαρίζω έν βασιλείαν.

Καί καθυπέβαλε πάραυτα τδ ύπόμνημα εις επι
τροπήν συγκειμένην έκ μελών ληφθέντων έκ τών 
διαφόρων τάξεων τοϋ Ινστιτούτου, Η έπιτροπή ά- 
πεφάνθη άποκαλοϋσα άεροβατοΰντα καί παράφρονα 
τον συγγραφέα τοϋ υπομνήματος, ή δέ ύπόθεσις έ
μεινε νεκρά.

Τώ 1815 υ.ετά τήν μάχην τοϋ Οϋατερλώ (μά
χη, ήτις υπήρξε μία τών θαυμασιωτέρων εμπνεύ
σεων τοϋ μεγάλου τούτου πολεμιστοϋ, καταβλη- 
θέντος διά μόνης τής προδοσίας) έπέβαινε μετά 
τών ακολούθων του, τδν Βελλοροφύντην καί έγρα
φε πρδς τδν άντιβασιλέα τής Αγγλίας τήν ακό
λουθον επιστολήν.

» Υψηλότατε! Εν τώ μέσφ τών κομμάτων ά
τινα κατασπαράττουσι τήν πατρίδα μου, καί τής 

δυσμενείας τών ίσχυροτέρων τής Ευρώπης ηγεμό
νων, κατέλυσα τδν πολιτικόν βίον μου. Ερχομαι, 
ώς ό Θεμιστοκλής, ζητών άσυλον παρά τοϋ Βρε- 
ταννικοϋ λαού καί τίθεμαι ύπδ τήν προστασίαν τών 
νόμων του, ούς έπικαλοϋμαι παρά τής ι’μετέρας Β. 
Ϋψηλότητος, ούς τοϋ ίσχυροτέρου, τοϋ καρτερικω- 
τέρου καί γενναιοτέρου τών έχθρών μου ».

« ΝΑΠΟΛΕΩΝ »
Δέκα ημέρας μετά ταϋτα έλάμβανεν ό Ναπο

λέων τήν έπομένην διακοίνωσιν τοϋ Υπουργείου.
» Δέν συμφέρει ούτε διά τδ πρδς τήν πατρίδα, 

•ούτε διά τδ πρδς τούς συμμάχους χρέος ήμών, 
ό στρατηγός Βοναπάρτης νά ταράξη καί πάλιν τήν 
ησυχίαν τής Ευρώπης. Η νήσος τής Αγίας Ελένης 
προσδιωοίσθη ώς ή μέλλουσα διαμονή αύτοϋ. »

0 Ναπολέων καταληφθείς άπό οργήν ύπερήφα- 
νον, έγραψε τήν διαμαρτύρησιν έκείνην, ής άπαν- 
τες γνωρίζουσι τήν ακόλουθον περικοπήν.

» Εγώ έπικαλοϋμαι τήν ιστορίαν" αύτη θέλει 
εϊπει, δτι εις εχθρός, δστις έπί εικοσαετίαν έπολέ- 
μησε τδν Αγγλικόν λαόν, ήλθεν έλευθέρως έν τή 
κακοτυχία του νά ζητήση άσυλον υπδ τούς νόμους 
του : όποιον άλλο τεκμήριον ήδύνατο νά δώση τής 
ύπολήψεως καί τής εμπιστοσύνης του ; Αλλ ιδού 
πώς άνταπεκρίθη ό Αγγλικός λαός εις τήν τοιαύ- 
την μεγαλοψυχίαν του. Τπεκρίθη, δτι τείνει χεϊρα 
φιλόξενον πρδς τδν εχθρόν τούτον, καί, δταν ούτος 
καλή τή πίστει προσήλθε, τδν έδολοφόνησε ».

Τήν 6 Αύγούστου ό Ναπολέων μετεβιβάσθη έπί 
τοϋ Νορθορβελάι δ, καί τδ πλοΐον (όργωνε τοΰ Α
τλαντικού τά κύματα πρδς τήν Αγίαν Ελένην.

Ενώ βυθισμένος εις λυπηρούς λογισμούς πα- 
ρετήρει τήν θάλασσαν, άνεκάλυψε στήλην μέλαιναν, 
ήτις άπτομένη τών κυμάτων, άφινεν όπισθεν αύτής 
μακράν γραμμήν πυκνοτάτου καπνού, ώς άπδ με
γάλης καμίνου έξερχομένου.

ό Ναπολέων, λέγει δ Σαίντ - ίλαίρ, έκπληκτος, 
έλαβε τδ τηλεσκόπιου καί έφώνησε,

— Τί είναι τούτο ; φαίνεται ώς σωλήν καπνο-

— Είναι άτμόπλοιον, είπεν ό Αγγλος ΰποπλοί- 
«ΡΖ°?·,

— Ατμόπλοιον ! άπεκρίθη ό Ναπολέων βαθέως 
συγκινηθείς. Δέν είδα ποτέ. Μέ πόσην ταχύτη
τα τρέχει ! φαίνεται οτι γλυστργ έπί τής θαλάσ
σης, ώς έπί τροχαλίας.

— Είναι δ Φού.Ιτων, έπρόσθεσεν δ άξιωματικδς, 
παρατηρών αύτδ μέ τηλεσκόπιου ισχυρότερου 
Διακρίνω κάλλιστα τ όνομά του γεγραμμένον έπί 
τής πρύμνης.

— 0 Φούλτων ! άπεκρίθη ό Ναπολέων σκιρτήσας, 
άμα ήκουσε τδ όνομα τοϋτο.

— Μάλιστα, Μεγαλειότατε, δ Φούλτων, έκ τοϋ 
ένόματος τοϋ έφευρέτου του.

— Θεέ μου ! άνέκραξεν ό Ναπολέων, κτύπων τδ 
μέτωπόν του’ καθήσας δ έπειτα έπί θρανίου παρά 
Το άκρου τοΰ καταστρώματος, έκάλυψε τδ προσώπου 

(Φυλλάδιον 2. τόμ. ΣΤ'.) 

μεταξύ τών χειρών καί έμεινεν ακίνητος έπί πολύ 
μεμψιμοιρών ’

— Ούτως ή τύχη ένδς κράτους έξαρτάται άπδ- 
μίαν νέαν ιδέαν! Ούτως ή φύσις έκρυπτε εις τούς 
κόλπους αύτής μίαν έπιστήμην, ήτις ήδύνατο νά 
μεταβάλη τήν τύχην τοΰ κόσμου ! είχον εις χεϊρας 
μου τδ άπόκρυφον τοϋτο, ναι! τδ είχον καί άφησα 
αύτδ νά έκφύγη, έπειδή έζήτησα τήν γνώμην τών 
άλλων καί όχι τήν ίδικήν μου. Ω ! τώρα πιστεύσατε 
τών λογίων, είπε βιαίως έγειρόμενος καί μετ’ ανη
συχίας περιπατών. ιδού ή ωραία γνώμη τοΰ Ινστι
τούτου ! δ,τι νέου δέν θέλουν πώποτε νά τδ πι- 
στεύσωσι, δέν καταδέχονται ώστε άλλος τις νά 
γνωρίζη περισσότερον αύτών. 0 φθόνος, ό φθόνος 
μας παραφέρει καί μας καθιστά πολλάκις άδικους 
πρδς τούς άλλους.

Τήν στιγμήν έκείνην δ φρουρός έφώνησε.
—Γή! Γή!
— Γή ! Γή! έπανέλαβεν ό Ναπολέων, συγκινη- 

θείς μέχρι δακρύων. Ναι, είναι ή γή ήτις μέλλει 
νά καλύψη τδ πτώμά μου.

Ητον ή 1 8 Οκτωβρίου τοϋ 1815, ή ογδοηκο
στή ημέρα μετά τήν έξ Αγγλίας άναχώρησίν του.

0 άτυχής κατέβη έπί τής λέμβου, ήτις έμελλε 
νά τδν άποβιβάστ) εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν. 
Ο Αγγλος ναύαρχος ήθέλησε πρώτος νά καταβή, 
άλλ ό Ναπολέων κρατήσας αυτόν, τώ είπε μετ’ 
εΰγενούς αξιοπρέπειας ;

— Συγχωρήσατε, Κύριε, έγώ πρώτος οφείλω νά 
καταβώ.

0 Ναπολέων εις τήν Αγίαν Ελένην ύπήρξε μεγα- 
λήτερος έν τή δυστυχία του, παρ’ δσον ύπήρξεν έ7 
τή δόξει του. Ποσάκις δέν θά είπε καθ’ εαυτόν

« Εάν δέν έθυσίαζα τάς έλευθερίας τών λα
ών, δέν ήθελαν πίνει τδ πικρόν τής έξορίας πο- 
τήριον. »

( Εχ τοΰ Ιταλικού] Α. Β. Β.

Η ΠΕΝΙΑ. ΚΑΙ Η ΑΓΑΘΟΠΟΙϊΑ

Οστις δέν απελπίζεται περί τοΰ μέλλοντος τής 
Ελλάδος, δστις πιστεύει δ,τι άκμάσουσιν αύθις τά 
γράμματα καί α'ι έπιστήμαι, δτι άναλάμψουσιν αί 
προγονικαί άρεταί καί ή μεγαλοφυία, προβλέπει καί 
το μέλλον τής τέχνης μεγαλεϊον.

0ί νέοι Φειδίαι κ$ί Πολύκλητοι, οί Άπελλεϊς 
καί οί Πραξιτέλεις, όχι μόνον γεγονότα τής άρ- 
χαιότητος, όχι μόνον χαριέσσας αλληγορίας τής 
μυθολογίας, άλλά καί νέας ύποθέσεις ή σοβαράς 
καί σεμνάς παραστάσεις καί άλληγορίας χριστιανι- 
κάς θέλουσιν έξεικονίζει διά τής γλυφίδας αύτών 
ή τής γραφίδος. 6.
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Η ΠΕΝΙΑ KAI II ΑΓΑΘΟΠΟΙΪΑ.

Δέν έχουσι βεβαίως άνάγκην προτύπων άλλων, 
οι άτενίζοντες εις την Ακρόπολιν,ή ζώντες έν χώρα,ής 
έκάς-η, ώς είπεΐν, γραμμή αποτελεί μετά τοϋ δλου 
έναρμόνιόν τι και θαυμάσιον καί οίονεί λαξευθέν υπό 
χειρών τοϋ μεγάλου καί αιωνίου Αριστοτέχνου, ής 
δ ούρανδς, ό όρίζον, αυτή ή χλόη άποπνέουσι 
ποιήσεως, άλλ όμως κρίνομεν οχι άσκοπον, ίνα 
εις την εκλογήν των εικονογραφιών μας έχωμεν 
πολλάκις ΰπ δψιν έργα της νεωτέρας ή τής Αρ
χαίας τέχνης, δυνάμενα νά προετοιμάσωσι καί νά 
μορφώσωσι τήν προς τάς καλλάς τέχνας φιλοκαλίαν 
καί προθυμίαν των νέων.

Η παρούσα είκών είναι άνάγλυφον τοϋ Βίκτω- 
ρος Βιλαίν. Η έν μέσω σεμνοπρεπής κόρη έστίν ή 
αλληγορία τής εύποιΐας’ ή χάρις καί ή γλυκύτης 
έκλάμπει επί τοϋ προσώπου της. Η ενδυμασία της 
δέν είναι άνειμμένη καί πολυτελής, δεν καταντά 
εις το άσεμνον καί τρυφηλδν, καί πορευομένη ίνα 
έλαφρύνη τούς πάσχοντας αδελφούς της, δέν θέλει 
νά λύπηση αυτούς διά τής έπιδείξεως τοϋ πλούτου 
της’ άλλ έχει κομψότητα, διότι ή ευγένεια τής ψυ
χής πρέπει ν Αναγινώσκεται εις τήν ευγένειαν τοϋ 
σώματος’ ή κόρη είναι καθαρά καί άγνή, διότι οί 
έχοντες θείαν τινά αποστολήν πρέπει νά ήναι άσπι
λοι καί ακήρατοι. ’Ενώ ρίπτει τον οβολόν της εις 
τήν τρέμουσαν χεΐρα τοϋ γυμνιτεύοντος τούτου 
κα ίάσθενοϋς γεροντίου,τον θεωρεί ιλαρά καί λέξεις 
έλπίδος προφέοει. Ελεημοσύνη διπλάσιάν έχουσα 

τέχνην τοϋ μεγάλου Ραφαήλ, τά δέ λαμπρά καί 
την άζίαν! Διά τής άλλης χειρός στηρίζει γραίαν 
γυναίκα, εις ήν έδωκε χιτώνα καί κάλυμμα, τήν 
λαμβάνει συνεταίρον της εις τάς εύποιίας καί συγ
κινήσεις αυτής, καί συμμέτοχον τής ευπορίας της 
έλεοϋσα δέ, πράττει ούτως, ώστε ό λαμβάνων μέν 
νά λησμονή το διδόμενον, ό δέ ελεηθείς νά νομίζη 
οτι υπακούει αυτόν, βοηθούσα τούς άλλους. Εργον 
έντεχνον καί άξιον τής αρετής ταύτης, ήν είκόνί- 
ζει, τής πρώτης καί τής γλυκυτέρας τών χριστια
νικών αρετών, τήν οποίαν όμως δέν ενθυμούνται 
πάντοτε οι πλούσιοι τοϋ κόσμου τούτου.

ΑΓΑΡ ΚΑΙ ΙΣΜΑΗΛ.

Μεταξύ όλων τών καλλιτεχνημάτων τών έκτε- 
θέντων κατά το 1843 εις τήν βασιλικήν Ακαδη
μίαν τοϋ Λονδίνου, άριτον έκρίθη ή προκειμένη ει
κονογραφία τοϋ ζωγράφου Γαστλάκη παριστάνου- 
σα τήν Αγαρ καί τον Ισμαήλ, τούς όποιους ό ’Α
βραάμ, ένδούς εις τήν ζηλοτυπίαν τής συζύγου του 
Σάρρας, άπέπεμψε τοϋ οίκου αυτού, καί αύτη Ανε- 
χώρησε καί περιεπλανήθη εις τήν έρημον, φέρουσα 
ασκόν μόνον ύδατος καί ολίγον άρτον.

Είναι δέ τό εικονογράφημα έξειργασμένον διά 

γραφίδος έλαφρας και απλής, ητις ανακαλεί τήν

ΑΓΑΡ ΚΑΙ ΙΣΜΑΗΛ.

διαφανή χρώματά του καθιστάσιν αυτό άξιον νά 
διοργαν'.σθή προς τά ωραιότερα έργα τοϋ Κορρεγίου. 
Η Αγαρ, ώς ενταύθα παριστάται, Αρυσαμένη ύδωρ 
άπό φρέατος προσφέρει τον Ασκόν εις τον έκ δίψης 
θνήσκοντα υιόν της Ισμαήλ.

» Ανέστη δέ Αβραάμ τό πρωί, καί έλαβεν άρτους 
καί ασκόν ύδατος καί έδωκε τή Αγαρ , . . Απελ- 
θούσα δέ έπλανατο κατά τήν έρημον, κατά τό φρέαρ 
τοϋ οοκου. . .

« Καί άνέωξεν ό Θεός τούς οφθαλμούς αυτής καί 
ίδε φρέαρ ύδατος ζώντος, καί έπορεύθη καί έπλη- 
•σε τον ασκόν ύδατος, καί έπότισε το παιδίον».

‘Ο καλλιτέχνης έκδοτος εις τήν φαντασίαν καί 
εις τό αίσθημα διά μέν τής μορφής έν γένει παρε- 
στησε φυσικότατα τον ανατολικόν χαρακτήρα εις 
τά πρόσωπα, διά δέ τοϋ σχηματισμού καί τής στά
σεως ένέπνευσε διά τής γραφίδος τήν ενδόμυχον 
συμπάθειαν πρός τον θεατήν, δστις απέναντι τής 
είκόνος του, αισθάνεται οτι ό Σαβαώθ, ό σωτήρ τοϋ 
έλέους, είσήκουσε τήν δέησιν τών περιπλανωμενων 
έν τή έρήμω.

---------------- Γ ~ Dili rsrr-w.-------------------  

ΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΣΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ.

υπό Βύρωνος.
Εκ τοϋ Αγγλικού υπό Κ. Ν. ΔΟΣΙΟΤ.

Εις τό ιιαϋρον τής θαλάσσης, κυανοϋν, χαρίεν ρεύμα, 
Η ψυχή ειν’ έλευθέρα καί ελεύθερον τό πνεύμα.

Οπου άνεμοι φυσώσι καί τό κύμα έξαφροϋται, 
Παντού τό βασίλειόν μας κ ή πατρίς μας έξαπλοΰται! 
Εδώ είμεθα μονάρχαΓ δστις δήποτ’ απαντήσει 
Τήν σημαίαν μας, ώς σκήπτρον πρέπει νάτήνπροσ- 

κυνήση.
| Η άγρια, θορυβώδης ζωή αύτη μάς ευφραίνει, 

Ητις εις τάς αναπαύσεις έκ τοϋ μόχθου μεταβαίνει. 
0, τίς νά τήν περιγράψη ; οχι σύ, ώ θηλυδρία ! 
Αν τά κύματα σαλεύσουν,σοϋ εκλείπει ή καρδία. 
Ούτε σύ ό εις ανέσεις καί εις Ασωτείας πλέων, 
Τον όποιον καί ό ύπνος κ ή χαρά δέν θέλγει πλέον. 
Ω, τίς άλλος,είμή δστις, πλεύσας επί τής θαλάσσης, 
Ανεσ^ίρτησε κ ήσθάνθη, εις τάς Αχανείς εκτάσεις 
Τού αισθήματος τήν μέθην, τούς σφυγμούς σφοδρώ’ 

κτυπούντας5 
Οτε ρίγος μας λαμβάνει άνευ ίχνους προχωρούντας, 
Οστις ηδονήν ευρίσκει οπού μάχαι συγκροτούνται,. 
Καί εις τούς κινδύνους τρέχει, έν ώ άλλοι τούς φο

βούνται.
Οστις εύχεται παν £,τι τούς ανάνδρευς καταπλήττει, 
Καί αισθάνεται βαθέως, δπου πας τις χαύνος φρίττει, 
Ναι, αισθάνεται έντός του, εις ψυχήν ύλην όργώσαν, 
Τάς ελπίδας μετεώρους καί τήν τόλμην του σφριγώσαν; 
Οταν ό εχθρός μας πέση, άποθνήσκομεν Ασμένως, — 
Θάνατος δι ήμας είναι ύπνος τις εκτεταμένος.
Τήν ζωήν καλάτήν ζώμεν,—άς έλθή λοιπόν αν θέλη,—■ 
Αν ή πόλεμος ή νόσος μάς θερίση, τί μάς μέλει ; 
Αφες τόν έκλελυμένον, σύροντα νοσώδες σώμα, 
Ποός τόν κράββατον νά έρπη καί νά σήπετ εις τό 

στρώμα, 
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Καί την κεφαλήν εις στήθος δυσπνοοΰν νά κατακλίνγ)’ 
Εϊς ημάς αρμόζει χλόη, οχγ. πυρετώδη; κλίνη.
Εν ώ ούτος αποθνήσκει μ άγωνίαν και μέ πόνον, 
Η ψυχή ημών έκβαίνει μέ τόν ένα πρώτον κλόνον. 
Μαυσωλείου και υδρία τήν ταφήν του άς στολίση, 
Και νεκρόν άς τόν χρύσωση δστις ζώντα τον έμίσεΓ 
Δι ήμκς δάκρυα λίγα, δχι όμως πεπλασμέυα, 
Οταν εις τόν τής θαλάσσης ένθαπτώμεθα πυθμέυα. 
Δέν μάς λησμονούν οί φίλοι ούδ’είς τά συμπόσιά των, 
Καθείς πίνει πρός τιριήν ριας τό ποτήριον γεριάτον, 
Και άντί έπιτυμβίου, εϊς ημέρας τών αιμάτων, 
Οτε, νικηταί, μοιράζουν μεταξύ τά λάφυρά των, 
Συνωφρυωμένοι κράζουν, μέ τήν λύπην εις τά χείλη, 
«Τί χαράν θά είχον τώρα οί καλοί πεσόντες φίλοι.»

ΕΚΕΙΝΗ.

α'.
Εϊς σόρτιν δπου στρώνεται άνύποπτος γαλήνη 
Τό εύθρυπτον άκάτιον τοϋ βίου ρ.ου προσπλέει, 
Χειρ άγνωστος τήν τρόπιδα πρός ταύτην διευθύνει 
Καί πεπρωμένη θύελλα, ώς ζέφυρος ρ.ου πνέει.

Β'.
Ναυβάτης εις τήν άστατον παλίρροιαν τοϋ κόσριου 
Ν ακούω τών τρικυμιών άπέκαμον τόν στόνον, 
Τών τόσων πόθων μου χορδαί ήχοϋσαι πάλ’ εν

τός ριου, 
Σιγοϋν ώς ψυχορράγησα υπάρξεων άφωνων.

Γ'.
Υπήρξε δι’ έμέ ποτέ δ κόσμος κήπος πλάνης, 
Μ έφίλευε τά ρόδα της ή μάγισσ’ άθωότης,
Καί εις τήν δρόσον έβλεπον τοϋ φόλλουτή; βοτάνης 
Νά πέζ εις ίριδα; χρυσά; καί κόσμος καί νεότης·

Δ'.

Κ εκείνην τότ έγνώρισα’—κόμη ξανθή, λυμένη 
Τό μέτωπόν της έστεφε χλων.όν καί λυπημένον ’ 
Εμελαγχόλει μαγικά, ώς Ηβη πονουμένη, 
Κυλίουσα τό βλέμμα τη; νωθρόν, άπηυδησένον. . .

Ε'.
Ανέτελλ εϊς τά χείλη τη; μειδίαμ’ άθυμίας, 

Καθώς εις ρόδον πρωινόν άκτίς συννεφωμένη, 
Η λαλιά της ώς πνοή έπέρα μελωδίας,
Εις τόνους άναπάλσεων αγνώστων τεσνομένη. 

ΣΤ'.
Α; χίμαιραν τ αλησμονώ κατόπιν ενυπνίου’
Μ ευφραίνει τώρα στεναγμών συνειθισμένον μέλος, 
Ριγοΰντα υπό τόν ψυχρόν μεσημβρινόν τοϋ βίου, 
41; έντομον υτάρςεως χωρίς σκοπόν καί τέλος.

Δ. ΒΑΑΑΒΑΝΗΣ.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.

0 σεπτέμβοιος μην, δ κατέχων εις τήν ιστο
ρίαν τής νεωτέρας Ελλάδος δόξης άμα καί άδο- 
ξίας σελίδας’ ό πλούσιος ήδη εϊς τελετάς καί πα- 
νηγύρεις δημοτελεΐς, έλαμπρόνθη εφέτος υπό γε
γονότος μεγάλου, υπό τελετής αληθώς ίεροποεποϋς.

Ενθα αί άρχαΐαι Αθήναι ίδρυσαν βωαόν τώ 
Αγνώστω Θεω, τώ Θεώ 8ν προησθάνθη ό Σωκρά

της καί προσέδωκα ό Πλάτων, ένθα ό πνευματέμφο- 
ρος Παϋλος πρώτος έκήουξε τήν βασιλείαν τών ου
ρανών, καί πρώτος έπίστευσεν ό σύγχρονος τών ’Α
ποστόλων, Διονύσιος ό Αρεοπαγίτης, έκεϊ τό νέον 
Ελληνικόν έθνος,θειασμοϋ καί άγαλλιάσεως έμπλεον, 
ίδε, τελοϋσαν τήν μυστικήν καί προαιώνιον απο
στολήν της, τήν αγίαν αύτοϋ θρησκείαν, ήτις, νύμ
φη περικαλλής, έπεφάνη φώς ώς ίμάτιον ένδεδυ- 
μένη, καί τό θεϊον τής λυτρώσεως σύμβολον εις 
χεϊρας αίρουσα. ’Εχειροτονεϊτο δ πρώτος "Ελλην Αρ- 
χιερεύς υπό Ιεραρχών Ελλήνων.

Ε’ίδετε πώς, κατα την Ανάστασιν, τό χριστεπώ- 
νυμον πλήρωμα προσδοκά μετά φόβου/ πίστεως 
καί άγάπης τήν ίεράν καί τήν μεγάλην λέξιν, Χρι
στός Ανίατη,καί φώς περιαυγάζει τόν οίκον τοϋ Θε
ού, καί δ λαός έν αγαλλιάσει καίάλλαλαγμώ «Χρ<- 
στός ’Ανίατη» άναβομ. — Μετά τοϋ αύτοϋ ενθου
σιασμού καί τής αύτής αγάπης έθεάσατο καί ό 
λαός τής νεωτέρας Ελλάδος τάς χειροτονίας τών 
πνευματικών ποιμένων του. Τοσοϋτον ό "Ελλην 
πρόσκειται τή θρησκεία αύτοϋ! Επί Βυζαντινών, 
βεβαίως αί χειροτονίαι αύται έτελοϋντο λαμπρό- 
τεραι, καί , επίσης λαμπρώς τελούνται καί σήμερον 
έν τή Μ. Εκκλησία, λειτουργούντος αύτοϋ τού Πα- 
τριάρχου μετά δώδεκα ’Αρχιερέων, καί συαπαοα- 
στατούντος όλου τοϋ πατριαρχικού κλήρου, άλλ,’ ου
δέποτε χειροτονίαι άλλαι ηύφρανον τοσοϋτο τήν 
διάνοιαν τών πιστών.

0 μικρός μέν, άλλ’ δ πρώτο; καί θεμέλιος τής 
Παλιγγενεσίας ημών κύκλος εμφαίνει τρεις έπο- 
χάς κυρίας. Πρώτην, τήν έγερσιν τού έθνους, έπι- 
στεφθεϊσανδιά τήςεύτυχούς έλεύσεως τής Βασιλείας' 
όευτέραν τήν διά τών άντιπροσώπων του καθίδου- 
σιν τών πολιτικών αύτοϋ δικαιωμάτων, καί τρίτην 
τήν καθιέρωσιν ταύτην τής θρησκευτικής τοΰ ανε
ξαρτησίας.

Μεγάλα·, καί επίσημοι, καί αί τρεις έπο/αί! άλλ’ 
ήθελεν είσθαι ατελής ή Ελληνική άναγέννησί; 
καί άπελευθέρωσις, ένόσω δέν είσήρχετο ή Ελλάς 
διά τοϋ έν πνεύματι αδελφικού άσπασαού εις τήν 
ενότητα τής καθόλου Εκκλησίας, ό "Ελλην ουδέ
ποτε έχώρισε τήν .ταιγίάα άπό τής πίστεως, τήν 
δισυπόστατον ταύτην θεότητά του.

Τής πίστεως ή άποστολή εις τά Ελληνικά; τύ- 
χας μεγάλη άνεφάνη πάντοτε, Εϊς μέν τάς δυστυ- 

χεϊς ήμέρας ήτο ή παρήγορος καί άντιλήπτωρ 
τοϋ λαοΰ, ή μυστική κιβωτό; τοϋ εθνισμού του. 
Κατά δέ τήν παλιγγενεσίαν έπροπορεύετο τών μα
χών, καί τή μια χειρί κρατούσα τόν Σταύρον, ινα 
εύλογή, έπαλλε τή έτέρα τήν ρομφαίαν, ϊνα κατα- 
βάλλη πάντα εχθρόν καί πολέμιον. Λαμπράν δε ε
πίσης καί νϋν έχει τήν έντολήν, προιορισμενη, ω; 
άλλοτε ή στήλη τοϋ πυρό; ώδήγει τούς υιούς τοϋ 
Ισραήλ διά *τής ερήμου εις τήν γην τής επαγγελίας, 
νά όδηγήση καί αύτή λαόν νεάζοντα έτι εϊς τήν εύφο
ρον γήν τής ήθική; άναπλάσεως.

Εί; τόν ναόν τή; Αγία; Ειρήνη; συμπκρήσαν την 
ήμ-έραν έκείνην τή; χειροτονίας ή Βασιλεία, ό Λαός, 
ή Πίστις’ — καί ό ελληνισμό; άντεπροσωπεύετο ούτω 
κατά πρώτον, έν όλη τή πληρότητι αύτοϋ καί λαμ- 
πρότητι.

Η Ελλάς, τό σχιϋοτ: ττ>ΰτο τής εκλογής χα) ή 
σγραγίζ τήΐ άποστο.Ιηΐ των μαθητών τού Χριστού, 
ή άσπασθεϊσα πρώτη άδιστάκτως καί μεταδούσα, 
διά τής θείας γλώσσης της, τό καινόν κήρυγμα 
τής άγάπης καί τής ίσότητος εϊς πασαν τήν οι
κουμένην, ή Ελλάς εϊσήλθεν αύθις περικαλλής καί 
περίβλεπτο; εί; τήν αγίαν Σιών.

Ο πρώτος προχειρισθείς έπίσκοπος, άνήρ όντως ιε
ροπρεπής καί εύσεβής καί πολύ; περί τήν ίεράν 
καί τήν θύραθεν σοφίαν, ήτο δ ’Αρχιμανδρίτη; Κ. 
Μισαήλ ’Αποστολίδης, προχειρισθείς εί; τήν Αρ
χιεπισκοπήν τής ’Αχα'ίας καί "Ηλιδος. Η χειροτο- 
νία Αρχιεοέως είναι μία τών λαμπροτέρων καί σε
μνότερων τελετών.

Ημφιεσμένος, ένόσω διαρκεϊ τό κέλευσμα, μ.όνον 
ό καλυμμαύ- 
στεωςκαί τήν 
τή; έκκλησία;, 

ών ιερών άμφιων, έν εύ- 
τόν σάχκο·', τό ώιζοφμοιοΓ, 

;ρ έστίν ή ρομφαία 
είτα τό άριστερόν, 

τήν μήτραν 
•ήν .ταΓίρίτόα··’ 

πρό τοΰ; πιστού; έκφωνέϊ 
τωόντι καί 
ιστιανισμού 

ά τόν άρχιεπίσκοπον 
δ άρχιμανδρίτη; Κ. Φιλόθεο; 
ήν Ακαρνανίας καί Αιτωλία

s,
τό στοιχάριον, τό τ/ε.ϊώ^ιον καί 1 
χιον, άναγινώσκει τό σύμβολον τής πί 
οικολογίαν,καί γενόμενο; ήδη νυμφίος 
περιβάλλεται έκαστον 
χαϊς καί ασμασιν, — 
τήν ζώνην, τό ϋτογονάτιον, δπ: 
αύτού, τό όράριο>·, τό <Ι«ξιό^κ.αΐ 
ίττιμ,άνιχα, καί τέλο; 
ποιμαντορικήν ράβδον, 
δ’ εύχήν ιαύτού προ 
ρήνη πασι. ’. εύχή άγάπης τ 
θείαν διδασκαλίαν τοϋ χρι·

Μετά τόν άρχιεπίσκοπον Αχαίας, 
χειροτονήθη

καί τήν 
πριν την

■ό εΐ- 
■πϊσν.ν τήν

ίϊκονίζουσα ! 
δεύτερος έ- 

είς τήν
ς, τού-

Κωνσταντινίδης 
;λος δ Πρωτοσύγ- 

ην άοχιεπισκοπήν 
ι; διαπρέποντε; έπί

αρχιεπισκοπήν Ακαρνανίας 
τος ό ίεοοκήρυ; Κ. Νεόφυτο; 
έπίσκοπο; Τδρα; καί Πετσών, 
γελο; Κ. Γερ. Παγώνη; εις 
Αργολίδος, πάντε; ούτοι άνδι 
μαθήσει και εύσεβεία.

Είχαν παραδοθή προ πολλού εί; λήθην αί λογο- 
μαχίαι τών τοαιατών ·/.%<. άντιτομιατών, άλλ α'. 
χειροτονίαι έξήλειψαν καί το έσχατον αύτών ίχνος. 
J'ltav saucer ί.ΙαγρΊνΙ ότι τό μνημόσυνου αύτών 
απώλετο μετ ήχου!

Αλλη τελετή έπίση; αξία λόγου ήτο καί ή τή; 
καθ'.δρΰσεω; τοΰ νέου Πρυτάνεω; τοΰ Πανεπιστημίου

ε τας περί του 
ταπεινά: ήαών

τού άξιοτίμου Κ. Π. Αργυροπούλου, ού ή εύγλωττος 
φωνή ήκούσθη πάλιν. Εξέθηκεβίον άνδρός ελλογίμου 
καί όιασήμου, δτε τό γένος ημών έκειτο είσέτι έν 
άφανεία καί άμαθία, τού Α. Μαυροκορδάτου. Ο άζιό- 
τιμος Κ. Πήλικας, ό προκάτοχο; τοΰ Κ. Αργυρο
πούλου, παραδίδων τήν πρυτανείαν, άπήγγείλεν εύ- 
γλωττον επίσης λόγον, δι ού έδικαίωσι 
τελευταίου ποιητικού συναγωνισμού : 
κρίσεις.

Καί ταϋτα μέντά κατά τόν σεπτέμβριον,μήνα ήδη 
ιερόν, άλλά μή παραλείψωμεν καί τόν μήνα τής 
Παρθίνου, τόν Αύγουστον, μήνα κοσμικόν δλως, εις 
8ν έληξαν καί τά τελευταία ημών” να καί Π μέρα/. 

Τών λουτρών ή επιδημία, άλλ έπιδη μία σωτή
ριος, όίήρκει είσέτι, είσέτι άπας ό όμιλο; τών λουσ
μένων, υπουργοί καί βουλευταί, γερουσιασταί καί 
τοκισταί, Ασκληπιάδαι καί δικανικοί ήρύοντο δρό
σον καί ρώμην εις τα βασίλεια τής Αμφιτρίτης, 
χωρίς ν ακουωσι της φωνής του οα-.μονο; των Αι- 
γιαλών, κραυγάζοντος έκάστω αύτών, τό

« Νϊψον άνομήματα, μή μάναν οψιν, » 
είσέτι τό φύλον τό ώραϊον έβάπτιζον τά αβρά 
σώματά Των εϊς τά χλιαρά τοϋ ώκεανού νάματα, ά
τινα έκπλύνουσι μέν πάντα ρύπον σωματικόν καί 
παν ψιμμύθιον, άλλά ν άπαλύνωσι καί τό άτεγκτον 
καί σκληρόν τών καρδιών δέν ίκανοϋσι, καί ιδού 
οχληροί άνεμοι Φθινοπώρου έπιπνεύσαντες, καί Σι- 
ληνούς καί Ναϊάδας διεσκόοπισαν, ώς σκορπίζει 
τούς άστάχυς τοΰ άνροϋ ή πνοή αύρας έσπε- 
?ία\

Τότε δή άπέπλευσαν καί 
πλοϊα, άτινα έπλήοουν άλλο· 
σικών των καί τοϋ πατάγου τών

άντα τά έν Πειραιεϊ 
ε αύτόν διά τών μου- 

κανονοβολών. 
Κατήφεια άοα καί σιωπή καί έρημία έπανήλθον πά
λιν εί; τήν πόλιν ταύτην τού Θεμιστοκλέους, καί ή 
μαρμάρινος προτομή αύτοϋ άπό τοϋ μαρμάρινου 
στυλοβάτου της έχυσε, λέγεται, μαρμάοεια δά- 
κουα έπί τή άλλοιώσει ταύτη !

Καί όμως ό Πειραιεύς ήτο άξιος καλητέρα; τύ
χης. Προπύλαια τών Αθηνών ( εί καί λαμπρά προ
πύλαια εύτελοϋς Ακροπόλεως), άτινα πας δ εισερ
χόμενο; ξένος βλέπει καί διέρχεται κατά πρώτον, 
ό Πειραιεύς, λέγομεν, δεϊται καί είναι έπιδεκτικός 
μορτώσεω;' διότι, καί τοι άτελής, είναι όμως πό
λις κανονική καί εύρυάγυιος, κατ άντίστροφον λό
γον τών Αθηνών, τή; σκολιωτέρα; τών πόλεων, 
τήν οποίαν ούδ’ αύΆιί αί άτρυτοι προσπάθεια·, τού 
νϋν φιλότιμου δημάρχου, καί αί δσημέραι άνεγει- 
ρόμεναι λαμπραί οϊκοδομαί, καίή i>Soc των Λ/οισ.ω· 
νά κανονίσωσι καί νά καλλωπίσωσι δύνανται.

Λ ' “ ' λατεϊαι τού Πειραιώς είναι
: τή; Λιβύης, διαχωρί',ου- 

άλλά τό κακόν οϋκ έ
να κατοικηθοίσιν ΰπ> 

έπ αύτών 
όταν έπέλ- 

βιομηχα- 
ί'δαϊοι τή;

Αληθές μέν, £τι αί τϊ 
απέραντοι, καί ώς έίην.Ο1 
σι τάς κατοικουμένας χώρα; 
στιν άθεράπευτον’ δύνανται 
ποοτομών καί ανδριάντων, 
κρυστάλλινόν τι ελληνικόν 

I θωσιν οί αγώνες τή; 
I νία; καί τέχνης, διότι δχι

ή νά έγερθή 
παλάτιον, 

‘Ελληνική;
•τόνον οι «
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Αγγλίας παράδεισοι, άλλα και αί έρημοι αύταί 
έχουσι τδ χρήσιμόν των.

Ο Πειραιεύς καί κατ άλλον λόγον είναι άξιος 
προσοχής. Ενώ τά πάντα αλλαχού μένουσι στάσι
μα καί βαίνουσι προς τά όπίσω, ό Πειραιεύς συνεκέν- 
τρωσεν έν έαυτώ πάσαν τήν πρόοδον τής Ανατολής. 
Εκ Πόρου μεταφέρεται ή βορβοροφάγος προς κα
θαρισμόν τοΰ λιμένος, καί άτμόπλοιον μέλλει ν’ ά- 
γορασθή προς τον σκοπόν τούτον, δπερ θέλει συγ
χρόνως αυξήσει καί τον εθνικόν στόλον μας. Φανοί 
θέλουσιν έγερθή επί τής προκυμαίας διά νά λάμ.- 
πωσιν επί τοΰ λιμένος, εις δετήν Ψυττάλειαν ήρχι- 
σεν ή οικοδομή Φάρου χρησιμωτάτου εις τούς ναυ- 
τιλομένους. Το νησίδριον τούτο, ή Ψυττάλεια,δύνα- 
ται νά καταστή τερπνή τις διατριβή. Κατεσκευάσθη 
δρόμος αμαξιτός έκ τής παραλίας φθάνων μέχρι 
τής κορυφής του, όπου θέλει ΰψοϋται ό φανός' 
ό ορμίσκος του είναι εύθετος εις προσώρμισιν 
λέμβων καί πλοιαρίων, άν δε ή επικρατούσα έν 
Πειραιεΐ δενδροφυτεία μεταδοθή καί επί τού νη
σιού τούτου, καί οίκίσκοι τινές αγροτικοί καί ένη- 
οητήρια άνεγερθώσιν, ώ ! τότε καί αυτή ή Ιίροχιόα 
-■'f.i Νεαπόλεως καί ή Ισχία θέλουσι φθονεί τήν 
Ί υτταλίαν μας, καί ό κόλπος τού Πειραιώς έσεται 
εφάμιλλος τού κόλπου τής Νεαπόλεως . . .

Το πάντων όμως οΰσιωδέστατον, καί δπερ θ ά- 
ποτρέπη τού λοιπού τάς άριστοχρατιχάς των ’Αθηνών 
οικογένειας ν’άποδημώσι, θέρους, εις τήν αλλοδαπήν 
καί πολλάκις ν’ άπενιαυτίζωσι, σπείρουσαι άργύ- 
ριον έλληνικδν εις χώρας βαρβάρους, είναι ή μελε- 
τωμένη σύστασις σιδηράς οδού μεταξύ Αθηνών καί 
Πειραιώς. Τότε πιστεύομεν, δτι αί Αθήναι θέλου- 
σιν έξέλθη τού Διπύλου των καί καταβή πανδημί 
εις Πειραιά, έχοντα καί τήν διαμονήν τερπνοτέραν 
καί τδ κλίμα εύκραέστερον καί περιπάτους ωραιό
τερους, όποιον το llArOeor-xat ή προκυμαία, κατά 
τούτο δέ μόνον υστερούνται ήδη, δτι μεγίστη έν αύ- 
τώ ή έρημία καί μονοτονία. Αν παρευρέθητε έφέτος εις 
τον χαρίεντα τούτον περίπατον, έπί μικρας λοφίας 
ύψούμενον, βλέποντα δέ προς δύο θαλάσσας, σκια- 
ζόμενον υπό δενδροστοιχιών, έπί βράχων πεφυτευ- 
μένων, καί διηνεκώς υπό ζεφύρων καί αύρας περι- 
πνεόμενον, ήθέλετε έρασθή τοΰ Πειραιώς. Δεν Οά 
έλυπεΐσθε, άν περιβλέψαντες κύκλω, εις μάτην έζη- ι 
τεΐτε νά θέλξητε τήν ορασίν σας προς θίασόν τι- 
να καλύονών. Ας τδ όμολογήσωμεν καν άπαξ, άν 
δεν έστόλιζον τον περίπατον τούτον αί Αθήναι, δύο 
μόνον ή τρεις ήθέλετε ιδεΐ παρακτίους θεότητας, 
άλλα θεότητας αληθείς καί γλαυκώπιδας.

Πριν άφήσωμεν τον Πειραιά, μνημονεύσωμεν α
νεκδότου τίνος, τδ όποιον διηγούνται τά χρονικά 
των έφετεινών λουτρών. Εν Εύρώπη τά ανέκδοτα 
εις τε τά θαλάσσια καί τά θερμά λουτρά είναι πο
λυπληθή καί αστεία πολλάκις, αλλά παρ’ ήμΐν εί
ναι τόσον σπάνια, ώστε δεν δύναται νά τά παρά
λειψη, οσάκις άν τύχη τοιαύτης λείας, ό απορών 
πάντοτε ήμερογράφος.

Κυρία τις, διάσημος πάντοτε έπί χάριτι καί

καλλονή, είχεν, έν τή κλίσει τής νεότητάς της, 
άλλ δχι καί τής καλλονής καί αϊσθημ.ατικότητος, 
σύζυγον ή απλώς φίλον, δεν λέγουσι τάαττικά μάρ
μαρα, δύο δλας ολυμπιάδας νεώτερον αυτής. Τά 
νεάζοντα είσέτι κάλλη καί τά θέλγητρα τής δε- 
σποίνης έδούλωσαν πραγματικώς τδν εύαίσθητον 
νεανίαν. Τρία έτη παρήλθον γαλήνια καί εύδαίμο- 
να, διότι ούδεμία δυσαρέσκεια καί άνία χωρεΐ ο
πού ό Ερως καί ό Αντέρως συνοικούσιν.

Αλλά, φεύ? ήλθε τέλος καί ή είμαρτή τριετίςπρο- 
θεσμία καί σύν αυτή ή παρακμή τής καλλονής, μετά 
τήν δύσιν τής νεότητος (δύσιν πανολεθρίαν!) ώς επέρ
χεται τδ σκότος τής νυκτδς μετά τήν δύσιντού φως-ή- 
ρος τής ήμέρας. Η δυστυχής γυνή ιδούσα αίφνης, μια 
πρωία, εις τδ κάτοπτρόν της τά μεμαραμένα κάλλη 
αυτής καί τάς ρυτίδας της τάς δποίας άτελώς 
έθεράπευεν ή τέχνη, μέγα ώλόλυξεν, άναλογιζομένη 
τάς συνέπειας.

Καί δέν ήπατήθη. ό (σύζυγος ή ό φίλος της) 
είχεν ήδη αρχίσει νά παραμελή αύτής, νά τήν 
άποφεύγη, όσον τδ δυνατόν. Οταν δέ τής είπον 
καί τίς ήτο ή ευτυχής, άλλ’ έρωτότροπος αντίζηλός 
της, τότε δή τότε έμάνη ή τάλαινα καί προσέ- 
τρεξεν εις τδ τελευταΐον τών δυσερώτων άνδρών τε 
καί γυναικών καταφύγιον, τά μάγεια.

Εις άπόκεντρον τής άποκέντρου συνοικίας Γέ
ρα» ίση καλύβιον, υπάρχει γραία τις μάγισσα, γυνή, 
ήθελεν είπεΐ ό Λουκιανός, Θετταλίς, δ δέ Θεόκρι
τος, φαρμακεύτρια. Τδ κατεσκληκδς πρόσωπόν της, 
τδ σκελετώδες σώμά της, τδ σύφαρ τών λαιμών της, 
ή ΰπόλευκος καί τραχεία κόμη της, ή βραγχώδης 
φωνή της, καί μύσταξτις άραιδς, ώσπερ έφήβου, 
ύποφυόμενος εις τδ ΰπορρίνιον, δίδουσιν εις αυτήν 
ανδρικήν τινα άμα καί άποτρόπαιον δψιν. Ηθελες 
είπεΐ τδ Δωδωναΐον μαντεΐον ή τδ άντρον τού 
Τροφωνίου.

Οχι ίυγγα, όχι βοτάνας, όχι φάρμακα, αλλά 
παιγνιόχαρτα καί κυάμους έχει ή μάγισσα αύτη 
ώς φίλτρα της' εις τδ πλευρδν δέ αύτής παρακά- 
θηται, οίονεί προεξάρχουσα τών μαγειών, γαλή 
τις, — καί τά όμματα αύτής άστράπτουσιν εις 
τδ σκότος τοΰ σπηλαίου έκείνου, ώς άνθρακες 
πεπυρακτωμένοι. Διηγούνται οί γείτονες, ότι κα- 
θεκάστην σχεδόν, περί μέσας νύκτας, κραυγαί ξέναι 
καί κρότοι άγριοι ακούονται έν τή καλύβη της, 
ώσεί ομίλου δαιμόνων, ίππευόντων έπί χειριδών 
σαρόθρου καί ψυχάς κολασμένων μέ τούς όνυχας 
αυτών σπαρασσόντων, μόνον δέ όταν φωνήση ό 
αλέκτωρ, παύει ή κριγή, παύουσι τά καγχάσματα 
καί αί ύλακαι, καί παύει πας θύρυβος.

Γυναίκες πάσηςτάξεωςκαίήλικίας αλλά,καί άνδρες 
έπίσης, προσέρχονται εις τήν μάγισσαν καθεκάστην, 
έρωτώσαι τδ μαντεΐον ή θέλουσαι νά ρίψωσι μάγεια 
κατ’ άστάτου τινδς καί άσπλάγχνου άνδρός. Φεύ ’ 
ή προμήτωρ Εύα άπατηθεΐσα, ηπάτησε καί αύτή 
τδν πρωτόπλαστον ’Αδάμ, καί έκτοτε, 'ό άνήρ έκ- 
δικούμενος, φαίνεται, τήν δλεθρίαν απάτην, δι ήν 
άποβληθέντες άμφότεροι τού παραδείσου, έκάθη«- 

το απέναντι αυτού καί έθρήνουν, απιστεί αείποτε 
προς τήν γυναίκα, τήν πρωταίτιον τού ολέθρου του' 
’Αλλ’ αυτός πάλιν τήν έδίδαξε τήν ασπασίαν καί 
τδ παλίμβουλον εις τά τής καρδίας πικρά, ούαί ! 
κομισάμενος τά δίδακτρα τής καθηγεσίας του !

— Ο (σύζυγός μου ή φίλος μου), κερά Μήτραινα, 
δέν μέ αγαπά πλέον, λέγει ή γυνή, δτε παρεγένετο 
εις τδ οίκημα τής μαγίσσης, ζήτησέ με δ,τι θέλεις, 
νά μ έπαναφέρη; μόνον τήν καρδίαν του.

Η μάγισσα άνέβλεψε προσεκτικώς πρδς τήν γυ
ναίκα καί έστήλωσεν έπ’ αύτής τά βλοσυρά καί γυ- , 
μνά βλεφαρίδιον όμματά της.

— 0 . . . , κόρη μου, είναι νέος, άπαντα ή Πυθία, 
καί σέ αγαπούσε πολύ, έως πρδ ολίγου.

0 Λοξίας δέν ήθελε χρησμοδοτήσει καλλίτερον.
'Η γυνή άνεσκίρτησε, θαυμάσασα τήν έξ έτοιμου 

μαντείαν τής μαγίσσης τωόντι έκείνης, καί έξαγα- 
γούσα τού κόλπου της βαλάντιον πλήρες αργυρίου, 
τδ εχυσεν έπί τής ρερυπωμένη; καί έτερόζυγος 
μαγευτικής τραπέζης τής Θετταλίδος.

— Λέγε, λοιπόν, πώς πρέπει νά κερδήσω πάλιν 
τήν αγάπην του.

— Νά ρίψω τά χαρτιά.
— Ρίψετα λοιπόν γρήγορα.

Καί ή Πυθία, αφού έθιξεν, έπ άκρων δακτύλων, τδν 
έπί,τής τραπέζης άργυοούν όγκον, καί διά τδύ βλέμ
ματός της κατεμέτρησε τδ ποσδν, έλαβε τά χαρ- 
τία της, ήρχισε νά τ άναμιγνύη, νά τά κόπτη καί 
έπανακόπτη έπιλέγουσα έπωδάς τινας μυστικής καί 
άκαταλήπτους, καί έπειτα διαττάσσεί αύτά έπί τή; 
τραπέζης.

Αλλά τά έπαναρρίπτει πάλιν Ζαί άπδ τούτων 
μεταβαίνει εις τούς κυάμους.

— Τί λοιπόν λέγουσι τά χαρτιά, κυρά Μή- 
τραινα ; έρωτα ή ανυπόμονος κυρία.

— Αί, κόρη μου ! άπαντά ή φαρμακεύτρια, 
τδν άνδρα σου τδν έπλάνεσε μία μελανόξανθος γυ
ναίκα, πολύ τδν εξουσιάζει' αλλά δέν θά σέ προδίδει 
πλέον, άν περάσης άπδ θάλασσαν.

— Από θάλασσαν ! εκφωνεί ή κυοία, καί τίνι 
τρόπω ; *

— Τδν τρόπον δέν τδν λέγουν τά χαρτιά απο
κρίνεται ή Πυθία, ψελλίζουσα πάντοτε (είναι καί νω- 
δός). Συννοήσου καί θέλεις τδν μαντεύσει μόνη σου.

Η κυρία άπήλθε, χρηστάς συναποφέρουσα τάς έλ- 
πίδας. Είδεν δτι ού πάντα άπώλετο δι’ αυτήν. Τρεις 
ήμέρας καί τρεις νύκτας κατεκλείσθη εις τδ δωμάτιόν 
της, άπαγορεύσασα τήν είσοδον εις πάντα καί σκεπτο- 
μένη καί διαπορούσα τί ποτέ βούλεται ό χρησυ,ός. 
Ο πρώτος λογισμός της ήτο τδ ταξείδιον, αλλ’ άν 
άπομακρυνθή τού Δάμωνός της, δέν άφίνει αύτδν 
νά τρέξη άκωλύτω; τήν οδόν τή; απώλειας ; δέν 
τώ δίδει τδ δικαίωμα τής λήθη; ;

— Δέν έννοεϊ βεβαίως τούτο τδ μαντεΐον, έ- 
σκέφθη καθ έαυτήν ή δέσποινα, έπειτα, εΐ; τί δύ
ναται νά μ. έπαναφέρη τήν νεότητά μου, τδν έρω
τά του τδ δια θαλάσση; ταξείδιον ; . .

Εσκέφθη πάλιν έπί μα-.ρδν, έπειτα έγερθεϊσα

αίφνης καί κροτούσα άπδ χαράν τάς εύμ.όρφους πάν
τοτε χεΐρά; τη;, « τώρα, τώρα εννοώ, έκραύγασε, 
πρέπει νά κάμω θαλάσσια λουτρά, ιδού τί έξηγεΐ τδ 
« ν άπεράσω άπδ θάλασσαν. »

’Ακριβώς τότε έπεκράτει καί ή τών λουτρών έπι- 
δημία, καί ή κυρία ένοικιάσασα έπί άδροτάτω 
μηνιαίω οικίαν έν Πειραιεΐ, ένιδρύθη έν αυτή καί ήρ- 
χισε λουσμένη τακτικότατα πρωίας, μεσημρίβας καί 
έσπέρας.

0 Δάμων μείνας εις τάς ’Αθήνας καί προτιμώ?· 
τήν Κηφησίαν, δ.σω σπανιώτερον τήν έβλεπε, τόσω 
περιποιητικώτερος ήτο προς αύτήν, οσάκις ήρχετο 
νά τήν ΐδή. Τή συνέχαιρε δέ έπί τή ώφελεία τών 
λουτρών καί τήν παρεκίνει νά έξακολουθήση αύτα 
άνενδότω; καί μέχρις έσχάτου φθινοπώρου.

Φαντάσθητε τής δυστήνου γυναικδς τήν άγαλ- 
λίασιν.

— Αν μετά είκοσι μόνον λουτρά, μετέβαλλα το- 
σοϋτον τδν Δάμωνά μου, έσκέφθη, θέλω τδν τρελ- 
λάνει άφεύκτως, όταν φθάσω μέχρι τών όγδοήκοντα. 
Εύγέ σου, μάγισσα! Καί κράξασα τήν πιστήν θερά- 
παινάν της, έςϊΐλεν αύτή νέον όγκον αργυρίου, δν ευ
χαρίστως έδέχθη έκείνη, γελώσα υπό τδν μύστακα.

Πιστεύομεν, ότι ή εύαίσθητος κυρία δέν κάμνει 
πλέον θαλάσσια λουτρά, καθ’ ότι δ καλός Δά
μων μέχρι τέλους έφάνη πρδς αυτήν άστατος ό- 
λοτελ.ώς, καί ή δυστυχής έννόησεν, ότι τδ «ίξεις άφί- 
ςεις ού θνήξει; » τής μαγίσσης έσήμαινεν, ότι έπρε
πε, κατά μίμησιν τής μουσολήπτου Σαπφούς, νά 
ριφθή άπδ τής λευκάδος πέτρ ας καί νά πίη τδ άλμ,υ- 
ρδν κύμα τής θαλάσση;.

Κοινωνικών ή πολιτικών συμβάντων άλλων δέν 
εύπορούσιν οί δύω τελευταίοι μήνες. Τδ κυριώτε- 
ρον είναι ό κατάπλους, όχι εις Σαλαμίνα, άλλ έ
ξωθεν αύτής, τού Αγγλικού στόλου, τοΰ βασιλέως 
τούτου τών θαλασσών. Ανάμνησις θλιβερών συμ
βάντων συνδέεται βεβαίως μέ τήν έμφάνισιν τού στό
λου τούτου, άλλ’ ή Ελλάς μνήμων μόνον τών εύερ- 
γεσιών, χαίρει έπαναβλέπουσα στόλον φίλης καί 

I εύεργέτιδος δυνάμεως, όταν μάλιστα ό στόλος ού- 
τος είναι μυριοπληθής καί καταβιβρώσκει καθεκά
στην μ.όνη; μέν σταφυλής τρισμυρίας μνας άττικάς, 
μόνου δέ ρητινίτου κοτύλας, ό>ν ούκ έσ-ιν αριθμός.

Αί πολιτικαί μας έφημερίδες μετά τα τιμιχα 
έπαθον αφορίαν θεμάτων.

Αλλ’ ιδού νήρ ελληνομαθής καί φιλέλλην έρχε
ται άπδ τά βάθη τής Γερμανίας μόνον καί μόνον 
όπως άναβή εις τήν Ακρόπολιν, τήν όποιαν όλοι οι 
αιώνες καί δλαι αί γενεαι τών ανθρώπων έπεσκέ- 
φθησαν μετά σεβασμού, καί λύση έπιτοπίω; αρ
χαιολογικήν τιν^ και καλλιτεχνικήν απορίαν, διε- 
γερθεΐσαν έν τή σοφή έκείνη χώρα. Καί τι; α
γνοεί όποΐά τινα δέν έπιχειρεΐ ή έπιστημονική και 
φιλοσοφική περιέργεια, μείζων πολύ καί αύτή; τή; 
γυναικείας ! 0 Εμπεδοκλής ρίπτεται εις τήν Αΐτνην, 
ίνα έκ τού σύνεγγυς σπουδάση τά αίτια τών ήφαι- 

I στείων έκρήξεων, εί καί ό κρατήρ άπέρριψεν έξω την 
I κοηπίδα του. ό δέ Αριστοτέλης βυθίζεται ει; τά
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κύματα τοϋ Εύρίπου, ζητών την λύσιν τών παλιρ
ροίων αύτοϋ. Και άπορον λοιπόν, άν σοφός άνήρ, 
εχων « πολιάν τε κάρα, π ολιόν τε γένειον » διήλθε

« ούρεα σκιόεντα, θάλασσαν τε ήχήεσσαν » 
έπί πτερύγων ατμού, χάριν αρχαιολογικής τίνος 
απορίας. Και ό άνήρ οΰτος είναι προσφιλής, εις 
τούς Ελληνας* άλλ ιδού ή επιστημονική περι
έργεια καί έλευσίς του αποδίδεται εις ζήτημά τι 
σπουδαιότατον καί ζωτικόν διά τήν Ελλάδα, καί 
αι εφημερίδες, πλάσσασαι λόγων άφορμάς, πληροΰ- 
σιν ήδη τάς ατελεύτητους στήλας των.

Εν τή μεγαλεπινοία των αύταί πάλιν έφευρίσκουσι, 
(καί ή έφεύρεσις χρήζει χρυσόβούλου) ότι ή υπουργι
κή αδελφότης δέν διατελεϊ έν ένότητι πνεύματος 
καί έν δμονοία, καί ότι εμφύλιοι σπαραγμοί ά- 
πειλοΰσι νά διαρρήξωσι τούς αδελφικούς αύτής δε
σμούς. Αλλ εστι Θεός κηόόμενος καί υπέρ τών 
υπουργών, ίνα σώση αύτούς τοΰ ολέθρου, χάριν τής 
ευημερίας καί τών μεγάλων τοϋ έθνους συμφερόν
των, ώς ύπάρχει καί Θεός τών Βουλών, μισθοδο
τούμενων άνελλειπώς, ίνα προασπίζωσι τά συμ
φέροντα καί τά δικαιώματα τοϋ λαοϋ καί άγωσιν 
αυτόν εις τόν πρός βν όρον τής κοινής εύημερίας. 
Χύνουσι μέν υπέρ αύτών ίδρωτας οι λαοί, αλλά καί 
αύτοί άφθονωτέρους διαφοροϋνται υπέρ εκείνων . . . 
έκ τών μεγάλων καύσεων τών Αθηνών. Πρός τά εμ
βριθή αύτών έργα είναι ανεπαρκής ό υπάρχων κύ
κλος τοϋ ενιαυτού, καί άν ήδύναντο, ήθελαν, ώς ό 
Ιησοϋς Ναυ'ί, ειπεϊ τω ήλίω, στήτω, ίνα εις τούς 
δώδεκα τοΰ έτους μήνας προστεθώσιν έζ άλλοι. Κα- 
τέφαγεν αύτούς δ ζήλος τοΰ οίκου των.

Αλλά πόσον διαφόρως πράττει σοφή τις σύγ
κλητος, μισθοδοτουμένη επίσης δι’ όλου τοΰ έτους 
τακτικώς, άλλ αύτή περιορίζουσα τήν περίοδον τοΰ 
ένιαυτοΰ εις μόνην πενταμηνίαν, ζηλοΰσα δικαίως 
τό πάλαι ιουδαϊκόν έτος. ’Αληθώς, ό σοφός ούτος 
σύλλογος σπεύδει ’μέν νά μεταδώση τήν σοφίαν αύ- 
τοΰ εις τούς όμιλητάς του, αλλά σπεύδει βραδέως, 
τό άρχαΐον τοΰτο αξίωμα σοφώτατον πάντων ό- 
μολογών.

Ο Θεός λοιπόν τών υπουργών, ό Θεός τών Βου
λών καί ό Θεός τών έφημερίδων σώζουσι τήν Ελλά
δα, εκτός άν, ώς εις τήν ασθενή εκείνην, ητις έπέ- 
γραψενέπι τοΰ τάφου της « πολλών ιατοών είσοδος 
μ άπώλεσε » συμβή καί εις τήν πλήρη υγείας Ελ
λάδα ήμών, έπιγράψουσαν έπί τών έρειπίων τής 
Ακροπόλεως « πολλών Θεών κήδος μ άπώλεσεν ».

ΓΟΡΓΙΑΣ.

ΣΥΜΒΟΛΑ. RAT ΠΑΡΑΔΟΞΑ.
‘Ζπδ Άρσεκΐου Οίσέ.

Α'.
Η Αφροδίτη άναδυομένη έκ τής θαλάσσης είναι 

σοφώτατον έμβλημα’ ή έντελεστέρα ώραιότης πρέ
πει νά έχη κόκκον άλατος εις τό πνεΰμα και τρι
κυμίας εις τήν καρδίαν

3'.
Τπάρχουσι γυναΐκές τινες σταλεϊσαι έπί τής γης 

ίνα διαχύσωσι άρωμα θείας χάριτος. Αύται, ώς ή 
άρχαία Εστιάς, φυλάττουσιν άγρύπνως τήν αρετήν 
των ένταυτώ καί τόν έρωτα’ ή κοιτίς τοΰ τέκνου 
των τάς προστατεύει έν ήμέραις δοκιμασιών, καί 
διανύουσι τήν όχθην, εύτυχέστεραι ότι έθριάμβευ- 
σαν ή οτι έπεσον.

Γ'.
II γυνή παρηγορεϊται έκ τής πρώτης αύτής πτώ

σεως, όλισθαίνουσα εις δευτέραν, καί ούτω καθεξής, 
από πτώσεως εις πτώσιν’ παρηγορεϊται δηλαδή 
πάντοτε, χωρίς ποτέ νά ήνε παρηγορημένη.

Δ'.
Η πλέον ερωτευμένη γυνή έχει πάντοτε καί 

δεύτερόν τινα έρωτα εις τήν οδόν τής καοδίας της.
Ε'.

0 έρως δέν γηράσκει, άποθνήσκει νήπιον.
ΣΤ'.

Εις μέν τήν γυναίκα ο έρως είναι ή περιέργεια, 
εϊς δέ τόν άνδρα είναι αύτός ό έρως.

z.
At γυναίκες έγραψαν τήν εποποιίαν τοΰ έρωτος, 

ο'ι άνδρες τήν έσχολίασαν, άλλ όμως δέν τήν έν- 
νόησαν.

Η'.
Γινώσκει πλειότεοα οστις άνεδίφησε τό τολ

μηρόν έκεϊνο βιβλίον, τό όνομαζόμενον γυνή, ή ό- 
στις ώχοίασε» έπί τόν πϊνον τών βιβλιοθηκών. 
Εις τίνα σοφόν δέν δύναται νά είπη ή γυνή; 
« Η επιστήμη, είμαι έγώ. »

Θ'.
0 έρως εις τήν καρδίαν τής γυναικός είναι ώς ό 

άδάμας έντός τοΰ άνθρακος. Ευρίσκεις έν αύτώ τό 
πΰρ, τόν θάνατον καί τό φώς.

I'.
Ειδον πολλάς έπαναστάσεις καί γνωρίζω τώρα 

τί πρέπει νά φρονώ περί τής έπιρροής των έπί τής 
κοινωνικής άναπτύξεως. Δέν κρατούν τό σκήπτρον 
τού πολιτισμού εις τάς χεϊράς των, αλλά τήν ρά
βδον τής Κίρκης, τήν μεταβάλλουσαν τούς αν
θρώπους εις θηρία καί κτήνη.

(ΚΑΡΟΛΟΓ ΝΟΔΙΕ, ανέκδοτα τεμάχια.)

Π Ε Ρ I Λ Η Ψ I Σ.

Η Σειρήν (τέλος). — Δύο νύκτες θεριναί. — ό 
πύργος τών Παρθένων. — Ιστορικά ανέκδοτα: Να
πολέων καί Φούλτων. — Ποιήσεις-. Ασμα πειρατών 
ύπό Βύρωνος’Εκείνη. ·—Η Πενία καί ή άγαθοποιία.
— Σάρρα καί Ισμαήλ. Εργα καί Ημέραι. — Σύμ
βολα καί Παράδοξα.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ. Π άγαθοποιία, άνάγλυφον.
— 1Ϊ Σάρρα καί ό Ισμαήλ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 0 Υποκόμης τής Βραζελόννης.


