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'Η έορτάσιμος ήμερα τών γάμων τοϋ μαρκεσιου 
Δέ - Δουβοά, τοϋ πάππου μου, μετά τής χαριέσσης 
Μαρίας Δ’ -Άνγλάνδ υπήρξε πλήρης χαράς. Άμ- 
φότεροι ήσαν πλούσιοι, καϊ άφωσιωμένοι πρδς άλ- 
λήλους, τά πάντα δέ προεμήνυον τήν ευδαιμονίαν 
των, καϊ έπέφερον ψυχικήν άγαλλίασιν πρδς τους 
συγγενείς καϊ φίλους τοϋ νεανικοϋ ζεύγους, συνα 
θροισθέντας διά νά προσφέρωσι τάς εϋχάς των. Και 
έν τούτοις! φεϋ! ή γλυκεία αυτή έλπ’.ς ύπήρξεν ά- 
πατηλήΐ Όλεθρία τις πρό^ησις έμελλε νά δη
λητηρίαση ολους τούτους τους δεσμούς καϊ νά κα- 
ταστρέψη ανθούσαν έτι τήν χαριεσσαν μαρκεσίαν, 
άλλ' άς μή προλαμβάνωμεν τά γεγονότα.

Ό μαρκέσιος δέ-Δουβοά προσέφερεν άπειρα δώ
ρα πολύτιμα πρδς τήν νέαν του σύζυγον. Τά κοσμή
ματα, αί δαντέλλαι καί τά ύφάσματα έπεστόλιζαν με
τά μεγαλοπρέπειας τά έπιπλα τοϋ μεγάρου των. Οΰ- 
έν δμως έφαίνετο είς αύτδν τόσον ώραϊον, δσον αΰτη, 

τήν όποιαν έλάτρευεν, ή δέ μαρκεσία τά πάντα έδέχε- 
το μετ’ αδιαφορίας, διότι τίποτε δέν ήδύνατο νά τήν 
άπασχολήση άπδ τδν έρωτά της.

— Μαρία μου, λέγει ήμέραν τινα δ πάππος μου 
πρδς τήν ώραίαν συμβίαν του, ιδού εις μήν άφότου 
ειμεθα ήνωμένοι, καϊ θέλω ήδη νά σέ δώσω προσφι
λές τι ενθύμημα διά νά έορτάσωμεν τούς ευτυχείς ή
μών γάμους , τδ κομδολόγιον τής μητρός μου, 
πρδς τδ όποιον τρέφω μέγιστον σέβας. Διά τού
το καϊ σέ τδ προσφέρω. Κράτει το πάντοτε, προσφι
λής μου φίλη, έπειδή περιέχει άνεκτίμητον αξίαν δί 
έμέ, δχι έκ τής πλουσιότητος τών άδαμάντων τά ό
ποια τδ συγκροτούν, άλλ’ έκ τής ιδέας δτι έρχεται 
άπδ τούς προπάέοράς μου· νομίζω δτε ή ευδαιμονία τού 
οίκου μας συνδέεται μετ’ αύτοΰ. Μή τδ κακομεταχεί
ρισής λοιπόν ποτέ, σέ δρκίζω- άλλως, θέλεις μέ 
προξενήσει άληθή λύπην, και μ’ άποδείξει δτι ούδέν 
Ενδιαφέρον λαμβάνεις είς τάς έπιθυμιας μου, καϊτοϋτο 
είναι Ικανόν «ά διάρρηξη τήν καρδίαν μου.

'Η Μαρία ύπεσχέθη εις τδν σύζυγόν της νά προσοέ- 
ρη ίσον σέβας καϊ ϊσην λατρείαν πρδς τδ περίδοξον 
ένθύμημα τής εύγενοΰς του οικογένειας, καί τυλιςασα 
αύτδ μετά χάριτος δλως μαγευτικής περ: τδν λευκό- 
τατον καί εύώδη λαιμόν της, δμοιον μέ τδν τού κύκνου, 
ώμοσεν νά μή χωρισθή ουδέποτε άπ’ αύτοΰ.



— 266 — — 267

Όλίγας ήμέρας μετά τούς γάμους, ό Κυρτός 
δέ Αουβοά έπανήλθεν είς Βερσαλλίας καί παρουσία
σε τήν νέαν σύζυγόν του είς τήν αύλήν. Ή ώραιότηο, 
τό πνεύμα, τά προτερήματα, αί χάριτές της, καί π?δ 
πάντων ή άπειρος άγαθότης, τήν δποίαν έδειξε πρός 

οαύτήν ή ώραία κα! αγαθή βασίλισσα Μαρία Άντω- 
νιέτα, έπέφερον αμέσως μέγα άποτέλεσμα, καί ή κυρία 
δέ-Λουδοά έλάμδανε μέρος είς ολας τάς έπισήμους 
έορτάς καί τάς ίδιωτικάς συναθροίσεις. Κατ’ άρχάς δ 
μαρκέσιος ένόμισεν έαυτδν εύτυχή διά τδ·< θρίαμβον έ- 
κείνης, ήν έλάτρευεν, άλλά κατά μικρόν ήσθάνθη γεν- 
νώμενον έν τή ψυχή του αίσθημά τι σκληρόν καί δλέ- 
θριον- τδν κατεβασάνιζε τρομερά ζηλοτυπία, ήτις τοϋ 
διέσπα τήν καρδίαν διά τών φαρμακερών της δνμχων.

Μολονότι αύτδς ήθέλησε νά ύποκρύψη τάς άγωνίας 
του, ή Μαρία δμως, τής δποίας ποσώς δέν είχεν άλ- 
λοιωθή δ έρως, έννόησεν άμέσως τήν κακήν διάθεσιν, 
τήν όποιαν συνησθάνετο δ σύζυγός της· καί διά τοΰ λε
πτού εκείνου διαγνωστικού, κοινού είς πάσαν έρώσαν 
γυναίκα, έμάντευσεν εύκόλως τάς αιτίας, καϊ διά νά τάς 
διάλυση, άπεσύρθη πάραυτα έκ τού μεγαλοπρεπούς έ- 
κείνου κόσμου, δστις διά μίαν μόνην στιγμήν τήν είχε 
θέλξει. Καί ώς πρόφασις τής έκτάκτου ταύτης άπομα- 
κρυνσεώς της, ύπήρξεν ή υγεία της. Έζήτησαν νά κα
ταστρέψουν τήν λυπηρόν ταύτην άπόφασίν τής μαρκε- 
σίας, διότι οί λάμποντες δφθαλμοί της, αί ροδόχροοι 
παρειαί της καί τά ζωηρά καί χαρίεντα ύπομειδιώντα 
αείποτε χείλη της πατέψευδον τους λόγους της. ’Αλλ’ 
αυτή έπέμενε- καί ουτω πας τις άπεμακρΰνετο, λη- 
σμονών και τήν κατάκλειστον έκείνην γυναίκα, καί 
τας ιδιοτροπίας της, ώς τάς ώνόμαζον.

Ή κυρία δέ-Αουβοά ήτο μέν πάντοτε μακράν τοϋ 
κόσμου, δέν έζη δμως κατάμονος μετά τοΰ μαρκεσίου, 
άλλ’ είχε διατηρήσει σχέσεις τινάς άξιοτίμους, διά τοϋ 
πνεύματος κα! τών προτερημάτων τών όποιων πα
ρέρχονται ώραι τινές εύχαρίστως. Καθ’ έσπέραν λοιπόν 
συνηθροίζοντο είς τήν αίθουσάν της, και αί συνδιαλέξεις 
των ήσαν σπουδαία: αμα καί ευάρεστοι' διότι δ μαρκέ
σιος, ευτυχής διά τδν τρόπον τοΰ βίου τής νέας αύτοΰ 
συντρόφου, προσεπάθει νά προσφέρεται φιλοφρόνως είς 
τήν οικίαν του, μέ πνεύμα καί χάριν τοσαύτην, ώστε 
προσήλκυε καί εύχαρίστει τους φίλους του.

Καί μάλιστα, ώς ήτο τότε έν χρήσει, ή κυρία δέ-Αου- 
βοά έδέχετο εις τδ ιδιαίτερόν της δωμάτιον . Τοΰ 
το δέ έγίνετο μόνον διά τους ποιητάς, τούς φι
λάρεσκους ιερείς (coquets abbas) τής αύλής, ή δί 
άλλους τινάς πνευματώδεις, διασκεδάζοντας τήν μαρ- 
κεσίαν μέ τάς ιστορίας των, τά ζαχαρωτά των, μή φέ
ροντας δέ, κατ’ οδδένα λόγον, υποψίας είς τδν εόγενή 
μου πάτπον.

Έζων λοιπόν ευτυχώς καί ήσΰχως είς τδν οίκον δέ- 
Αουβοά, δτε συμβάν τι δλως μηδαμινόν κατ’ έπιφά- 
νειαν, ήρχετο νά φέρη τήν δυστυχίαν καί τδν θά
νατον.

Ό μαρκέσιος εΰρέθη είς τήν ανάγκην νά κάμη δ- 
δοιπυριαν τινά. Άλλοτε αί οδοιπορία: δέν ήσαν, ώς σή
μερον, δτε μεταφέρεταί τις άνενοχλήτως, χάρις είς 
τδν ατμόν. Τότε ήτο τί σοβαρόν ! Καί πολλοί έκαμνον 
τήν διαθήκην των πριν αναχωρήσουν διά τδ ‘Ρουάν, ή 
διά τδ Άβρ. Ό προσωπικός φόβος δέν διετάραττε τό
σο» τήν ψυχήν τοϋ πάππου μου κατά τήν στιγμήν τής 

άναχωρήσεώς του, δτε ένηγκαλίζετο τρυφερώς τήν σύ
ζυγον, τήν δποίαν έλάτρευεν· άλλ’ άπαίσιόν τι προαί
σθημα, κατέτηκε τδ πνεΰμά του. Ή Μαρία συνησθά
νετο έπίσης τήν δλεθρίαν ταύτην έντύπωσιν, καί μέ 
χεΐρας ήνωμένας,. μέ πρόσωπόν δακρύβρεκτον, παρε- 
κάλει τδν μαρκέσιον νά τήν παραλάβη μεθ’ αύτοΰ· 
ουτος τδ έπεθύμει τά μέγιστα, άλλ’ ή έπισφαλής είσέτι 
υγεία τής προσφιλούς του συμβίας, ώς έκ τής γεν- 
νέσεως ωραίου τέκνου, τοΰ όποιου είχε γείνει πρδ δλί- 
γου ευτυχής μήτηρ, δέν έπέτρεπεν'είς αύτήν νά έπι- 
χειρηση οδοιπορίαν έπαχθή καί κοπώδη· ώφειλον λοι
πόν νά χωρισθώσι!

Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ μαρκεσίου, τίποτε δέν 
προσέθεσε» είς τήν λυπηράν άνησυχίαν ιήν δποίαν εί
χε προαισθανθή ή μάμμη μου· άπεναντίας μάλιστα, 
τά πάντα έτειναν πρδς έξάλειψιν ταύτης, διότι καθεκά- 
στην έλάμβανεν ειδήσεις περίτοΰ προσφιλούς της συζύ
γου. Οθεν, ή έπαχθής έκείνη έντύπωσις είχε σχεδδν 
έντελώς έκλείψει άπδ τήν καρδίαν της, ή δέ φαιδρό- 
της καί ή έλπίς έπανήρχοντο μ’ δλας αύτών τάς εύ- 
φροσύνους γοητείας, οτε πρωίαν τινά παρατηρεί μέ α
πελπισίαν δτι τδ κομβολόγιον της είχεν έκλείψει! 
Καθ έσπέραν κατακλινομένη, ή Κ. δέ-Αουβοά άφήρει ά
πδ τδν λαιμόν της τδ πολύτιμον τοΰτο κομβολόγιον, 
καί δέν τδ έπανέθετεν, είμή άφοΰ έτελείωνε τήν ένδυ- 
μασιαν της. Κατ’ αύτδ λοιπόν τδ μικρόν χρονικόν διά
στημα βεβαίως άνηρπάγη.

Έκαμε τάς δραστηριωτέρας έρευνας καθ’ ολην 
τήν οικίαν οί ύπηρέται, οί προμηθευταί καί πάντες 
ήρωτήθησαν, δσοι ήτον πιθανόν δτι ήλθαν κατά τήν 
ήμέραν έκείνην τής παραδόξου έκλείψεως τοΰ κομ- 
βολογίου. Άλλά πάσα προσπάθεια άπέβη ματαία, 
πάσα έρευνα ανωφελής! Τίποτε δέν έπρόδιδε τά ί
χνη τοΰ άρπαγέντος βαρυτίμου κοσμήματος.

Μή άμφιβάλλουσα τότε πλέον, ότι κλοπή τις έ
λαβε χώραν είς τήν οικίαν της, ήτοιμάσθη νά πο- 
ρευθή πρδς τδν Κ. Δ’ Άργενσών, όπως ούτος 6ά- 
λη είς ένέργειαν τήν άστυνομίαν, πρδς άνεύρεσιν 
τοϋ πολυτίμου κομβολογίου τούτου. Και διά νά τήν 
συνοδεύση, έκάλεσεν μίαν τών γυναικών της, πρδς 
τήν δποίαν είχε μεγάλην εμπιστοσύνην.

— Η Κυρία μαρκεσία είναι βέβαια οτι θέλει έχει 
τήν δύναμιν νά έκτελέση δ Κ. Δ’-Άργενσών έκεΐ- 
νο τδ δποΐον σκοπεύει νά τδν ζητήση ; λέγει ή 
Ιουστίνα· —καί τοιοϋτον όνομα έφερεν ή θαλαμηπόλος 

αύτη.—Κα! διακοινώνουσα τήν αρπαγήν ταύτην, δέν 
φοβείται μήπως πάσα άπόδοσις καταστή αδύνατος;

— Καί πρδς ποιόν λοιπόν θέλεις νά διευθυνθώ; 
έρωτα ματ’ άνυπομονησίας ή Κ. Δέ-Αουβοά.

Η ’Ιουστίνα ύπεμειδίασε μέ ύφος τι μ.υστηριώδες.
— ’Ομίλησε λοιπόν, έπανέλαβε ζωηρώς ή μαρ

κεσία, ήτις παρετήρησε τδ υπομειδίαμα έκεϊνο· 
τή άληθεία δεικνύεις ότι γνωρίζεις πλείότερον τοϋ 
οσον θέλεις νά είπης.

— Κατά δυστυχίαν, κυρία, τίποτε δέν γνωρίζω 
περί τοΰ κομβολογίου σας, άπαντα ή Ιουστίνα. Άλλ’ 
ήκουσα νά δμιλοϋν περί ένδς έρημίτου, είς τδ 
δάσος τοΰ Μεδών, οστις γνωρίζει πλέον παρ’ όσα 
δ Κ. Δ’-Άργενσών καί σύμπασα ή άστυνομία, καί 
έάν είχα τήν τιμήν νά ήμαι έγώ κυρία μαρκεσία, 
ήθελα προτιμήσει νά συμβουλευθώ τδν μάγον τού
τον, τδν πάντων ειδήμονα.

Ή μάμμη μου. δυσειδαίμων ώς ήσαν τότε πάν- 
τες, ήρώτησε μετά περιέργειας τήν Ίουστίναν, τίς 
ήτον οδτος περί ου τή ώμίλει. Αυτή δέ έξηκολού- 
θει νά έγκωμιάζη τήν μεγάλην αύτοΰ άξίαν.

— Άλλσίμονον! τήν λέγει ή Κ. Δέ Αουβοά, ά- 
φοϋ ήκουσε τάς θαυμασίας ταύτας διηγήσεις τής Ί- 
ουστίνης. Πώς θέλεις έγώ, ή μαρκεσία Δέ - Αουβοά, 
νά διατρέξω τά δάση διά νά συμβουλευθώ τοιοΰ- 
τον άνθρωπον; Άς μή συλλογιζώμεθα πλέον πε
ρ! αύτοΰ, άφοΰ, ώς λέγεις, δέν θά θελήσει νά έλ
θη έδώ, δ,τι καί άν τώ προσφερθή· συνώδευσέ με 
λοιπόν πρδς τδν Κ. Λ’- Άργενσών, αντί νά μέ 
διηγήσαι 8,τι μέ έπιφέρέι λυπας.

— Κα: διατί, ή Κ. μαρκεσία δέν τολμά νά συμ- 
βουλευθή τδν μάγον τούτον; έρωτ^ ή θεραπαινΐς πα
ρεισάγουσα τήν αύτήν δμιλίαν, ί δέν είναι έλευθέρα 
καί κυρία τών πράξεων της δλων ;

Ή Κ. Δέ-Αουβοά άφησε στεναγμόν.
—- Και δέν γνωρίζετε, τήν λέγει, πόσον ύποπτος 

είναι δ μαρκέσιος καϊ πόσον εύκόλως άπατάται ;
— Άλλά τίς θέλει τδ εί'πει είς αύτδν, κυρία; 

πώς θέλει τδ μάθει;
Άπδ δλον τδν κόσμον, άπαντόϊ ή μάμμη, κτυ' 

πώσα διά τοΰ μικροΰ ποδός της τήν γην μέ άνυ- 
πομονησίαν. ίήμεϊς ώς εύγενεΐς είμεθα έλεΰθεροι; 
έκτδς τών άλλων, τους όποιους παραλείπω, πρώ
τοι κατάσκοποι, δέν είναι οί άκόλουθοί μας;

— Ναί, κυρία· γνωρίζω δμως μέσον τι διά τοΰ 
οποίου, και τους άκολούθους. και τούς κατασκόπους 
δυνάμεθα ν’ άποφύγωμεν . . . , .

— Ποιον; ... Ποιον; ... εΐπέτο άμέσως, Ί- 
ουστίνη.

— Ή Κ. μαρκεσία έλαβεν δριστικώς τήν άπό- 
φασιν νά ύπάγη είς τδ δάσος Μεδόν; . . . .

— Ναι, ναι, .... άπειράκις ναι . . · . . τήν δια
κόπτει ή μάμμη μου, μέ οφθαλμούς άπαστράπτον- 
τας άπδ έλπίδα καί περιέργειαν.

Άς μεταμορφωθή λοιπόν ή Κ. μαρκεσία είς πο- 
ταπήν έργάτιδα, λέγει ή Ίουστίνη χαμηλή τή φω
νή, καθώς καί έγώ, καί άς έξέλθωμεν έκ τοϋ οί
κου αύριον τήν πρωίαν κατά τήν άνατολήν τοϋ ή
λιου- ούδεϊς θέλει δυνηθή νά μάθη τδ τοιοϋτον μας 
κίνημά, άλλωςτε είναι πολύ έπιτετραμμένον, ώς δυνάμε- 
νον νά μάς δδηγήση είς τήν άνεύρεσιν τοΰ πολυτίμου 
κομβολογίου, τδ δποϊον δ Κ. μαρκέσιος έσύστησε 
τόσον είς τήν Κυρίαν.

Ή μάμμη μου έξεπλάγη άκουουσα τήν παράδοξον 
ταύτην πρότασιν τής θεραπαινίδας της, άλλ η τον 
νέα, καί ώς είς πάσαν θυγατέρα τής Εύας, ή πε
ριέργεια και τδ άπρόοπτον έχουν μέγα θελγη- 
τρον,,κλονισθεϊσα κατά μικρόν έπείσθη έπειτα ά; 
πδ τάς ένστάσεις τής Ίουστίνης, κα: τέλος άπε- 
φασίσθη, τήν πρωίαν τής έπαύριον, κατά τήν αύγήν, 
ή μέν νά έξυπνήση τήν κυρίαν της, φέρουσα καί 
τδ ένδυμα τής έργάτιδος, τδ δποϊον ήθελε προμη- 
θευθή, άμφότεραι δέ δμοιομόρφως ένδεδυμέναι. ν ά- 
ναχωρήσουν πρδς τδ δάσος Μεδών, ινα συμβουλευθώ- 
σ: τδν μάγον.

Τήν έπαΰριον τά πάντα έγένοντο καθώς άπεφα- 
σίσθησαν, και τήν πρωίαν, ή Κ δέ-Αουβοά καί ή 
Ίουστίνη, άφοΰ λαθραίως άφήκαν τδ οίκημα, άνέβη- 

σαν είς εύτελές άμαξίδιον, τδ δποϊον ή έπιτηδεία 
θεραπαινίς είχε συμφωνήσει τήν προτεραίαν, και με
τά τινας ώρας φθάνουσι τέλος, πρδς τδ τέρμα τής 
οδοιπορίας των.

Τρέμουσα, είσήλθεν ή μάμμη μ.ου είς τήν κα
τοικίαν τοΰ μάγου, καλύβην έκτισμένην παρά τήν 
λόχμην δάσους πυκνοτάτον άλλ’ ένεψυχώθη, βλέπου- 
σα, ένώπιον της, γέροντα άξιοσέβαστον, μέ γενειά
δα πιπτουσαν μέχρι τοΰ στήθους του, οστις τήν χαιρετά 
μετά τρόπου εύσεβάστου.

— Καταδεχθήτε νά καθήσετε, κυρία μαρκεσία, 
κα! διατάξετε τδν δαυλόν σας, τήν λέγει ό έρημί- 
της, προσφέρων είς αύτήν τδ μόνον κοσμούν τήν 
οικίαν του κάθισμα.

Είς τούς λόγους τούτους, ή Κ. δέ-Αουβοά, κα
τέπεσε μάλλον ή έκάθησεν έπί τής προσφερθείσης 
έδρας.

— Άφοΰ, κύριε, γνωρίζετε τις είμαι, τώ λέγει, 
δυνηθεϊσα νά κατευνάση τήν μεγάλην συγκίνησίν της, 
γνωρίζετε έπίσης και τδν σκοπόν δια τδν όποιον ήλ
θα I ...............

Ό έρημίτης ύπεμειδία.
— Ιδού ή άπάντησίς μου, κυρία, τήν αποκρίνεται 

θέτουσα ενώπιον της μεγάλον τινά καθρέπτην. Καί 
αυτή μόλις ήδυνήθη νά βίψη έπ’ αύτοΰ τους Οφ
θαλμούς, και έξέβαλε κραυγήν έκπλήξεως, τρόμου 
καί θαυμασμού· έντδς τοΰ καθρέπτου άπεικονιζετο 
αυτή ή ιδία κατά τήν στιγμήν τής ένδυμασίας της, 
καί ένώ εις άβδάς νέος τή άναγινώσκει στίχους, 
είς οικονομολόγος δπισθέν της τεθειμένος, σύρει μετ’ 
έπιτηδειότητος τδ κομβολόγιον, καί τδ βάλλει είς τδ 
Ουλάκιόν του.

— Πώς δ Κύριος Δορλέ είναι δ ένοχος . . . 
... άναφωνεϊ ή μαρκεσία, άοήσασα τήν κεφαλήν 
της νά καταπέση έντδς τών χειρών της. ώσανεί 
έπαναφέρη τδ άπολεσθέν της πνεύμα. Άλλά με
τά τινας στιγμάς, δτε άνύψωσε τά όμματα διά νά 
έπανίδη τήν παράδοξον έκείνην σκηνήν, τδ πάν ή
το μεταβεβλημένον έντδς τού κατόπτρου.

Δέν παριστάνετο πλέον ό κοιτωνίσκός της. άλλά 
τδ δωμάτιον τού οικονομολόγου, δπου ουτος περιέκλειεν 
έντδς πλουσιωτάτου κιβωτίου μικράν θήκην έκ δέρ
ματος ρίνης (galuchat) περιέχουσαν τδ κλοπι
μαίο·;.

■— {:Τίς είοθε λοιπόν, ώ Θεέ !.................έτραύ-
λισεν ή μάμμη μου, κατάψυχρος έκ τής έκπλήξεως, 
καί ρίπτουσα περίφοβον βλέμμα έπί τοΰ γέροντος, 
μένοντος άπέναντί της, σοβαροΰ και άταράχου κα
θώς ή ειμαρμένη. — Τις εϊσθε ; Σείς, είς τδν δποϊον τά 
πάντα είναι γνωστά, οστις μαντεύετε καί τάς μυ- 
στηριωδεστέρας πράξεις ;

— Τί σάς μέλλει τίς είμαι, κυρία, τήν απο
κρίνεται μετά φωνής σοβαράς δ έρημίτης· είμαι έ
κεϊνος τδν δποϊον έζητούσετε, διότι σάς έφανέρωσα 
ο,τι ένδιαφέρεσθε -νά μάθητε τόσον. Αύτδ σάς αρ
κεί' άλλ’ έξηκολούθησε, πρέπει νά όρκισθήτε πριν 
ή έξέλθητε έντεΰθεν οτι δφείλετε νά σιωπήσετε 
είς πάντας , τήν έκδούλευσιν τήν δποίαν σάς 
έκαμα. Είς πάντας. — μέ ακούετε, κυρία: διό- 

| τι ένα λόγον έάν εΐπήτε. ένα μόνον, έξ όσων 
I συνέβησαν ένταΰθα, θέλετε άποθάνε: δκτώ ήμέρας
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μετά τήν Αδιακρισίαν, τήν δποίαν ήθέλετε πράζει, κα'ι 
τούτο, ήμέραν πρδ; ήμέραν, ώ αν πρδ; ώραν, στιγ
μήν πρδ; στιγμήν.

Ή μάμμη μου, νεκρά μάλλον ή ζώσα, ώμοσε τού
το, καί δώσασα είς τδν γέροντα ποσότητα τινά χρη
μάτων, τά όποια έπί τούτω έκόμισε μεθ’ έαυτής, άπήλ- 
θε, καί εΰρε τήν πιστήν της Ίουστίνην περιμένουσαν 
παρά τήν θύραν. *0 ζωογόνος αήρ έπχνέφερε τής μαρ- 
κεσίας τάς δυνάμει;, τών όποιων τήν είχε στερήσει δ 
τρόμος καί ύποκρύπτουσα τήν ταραχήν της, άνέβη είς 
τήν άμαξαν και έπέστρεψεν είς τδν οίκον της έπίσης 
μυστικώς καί εύτυχώς ώς ειχεν έξ έλθει.

’Ακολούθως ένδυθεΐσα ή Κ. δε Αουβοά έξήλθε, 
συνοδευιμινη έπίσης παρά τής Ίουστινης, καί έπορεύθη 
είς τήν οικίαν τοΰ Κ. Δορλέ, τοϋ πλουσίου οικονομο
λόγου, τδν δποΐον ειχεν ιδει έντδς τοϋ μαγικού κατό
πτρου. Δέν ήθέλησε νά προειδοποιήση τήν άφιξίν της, 
αλλ' είσελθοΰσα είς τδ σπουδαστήριον, δπου εκείνος τήν 
ς-ιγμήν ταύτην εύρίσκετο, έπετάχθη έκ τής χαράς, ίδοΰ- 
σα τδ αύτδ κιβώτιον δέν άμφ.βαλε τότε, οτι τδ κομ- 
βολόγιόν της περιειχετο έκεΐ. Έπροσπάθησε νά έπανα- 
λάβη τήν αταραξίαν της.

— Ά I Κύριε Δορλέ, τδν λέγει, κρύπτουσα τήν α
μηχανίαν της ύπδ μειδίαμα, πολύ καλας αστειότητας 
κάμετε, καί ήλθα να σάς έπιπλήξω διά νά τάς παύ- 
σητε.

— Καί ποιας; κυρία μου! άνεφώνησεν δ οικονομο
λόγος, τοϋ όποιου ή ώχρότης κατακαλύψασα τά; πα
ρειάς του, ύπεδείκνυε τήν άνησυχίαν του· ή κυρία μαρ
κεσία, γνωρίζουσα τδ πρδς αυτήν σέβας μου, δέν έπρε
πε νά πιστεύση τούς λόγους έκείνων, οϊτινες θέλουν νά 
μέ βλάψουν.

— Ελάτε, έλάτε, μή κάμετε τδν άδιάκριτον, λέγει 
ή μάμμη μου διακόπτουσα αύτδν. καί παίζουσα Αμε
λώ; μέ τδ άεριστήριόν της. ’Έ ! καλά! ιδού ή λύσις 
τοϋ αινίγματος, είσθε σείς, οστις έκρύψατε τδ κομβολό- 
γιόν μου /

— Έγώ! . .. άνεφώνησεν δ δυστυχή; Δορλέ, τοϋ 
όποιου τδ πρόσωπον κατεβράχη άπδ Ιδρώτα, έγώ! ...

— Ναι I Σεις 1 . . . τδν λέγει έξακολουθοΰσα τδ 
μειδίαμά της ή μαρκεσία· μή προσποιεΐσθε δτι έζπλήτ- 
τεσθε, διότι βλέπετε δτι άνεκάλυψα τήν πανουργίαν 
σας. Ένομίσατε οτι θέ) ετε μέ βασανίσει, δέν είναι 
αληθές ; "Ε I λοιπόν άπετύχετε, διότι βλέπετε δτι δέν 
έκαμα άλλο παρά νά γελώ, και διά νά σάς δείξω οτι 
ό μικρός μου δάκτυλος μ’ έδίδαξεν άριστα, θέλω σας 
δειξει δτι καί τδ κιβώτιον άνεκάλυψα έπίσης.

Κ’ έξακολουθοΰσα νά όμιλή, ή Κ δέ Αουβοα, έση- 
κώθη, έπροχώρησε πρδς τδ κιβώτιον, τδ ήνοιξεν, έλα
βε τήν μικράν θήκην, ήτις πραγματικώς εύρίσκετο έ
κεΐ, καί σύρουσα τδ κομβολόγιον τδ όποιον περιεΐ- 
χεν, έκαμε βαθυτάτην ύπόκλισιν είς τδν κατάπληζτον 
οικονομολόγον καί έπέστρεψε θριαμβευτικώ; εί; τήν 

οικίαν της.

Τήν έπαύριον έπέστρεψεν ό πάππος μου.
Κατ' άρχάς, εύτυχής, διότι έπανέβλεπε τήν προσφι

λή του Μαρίαν, τήν ένηγκαλίσθη, καί τήν κατεκάλυ- 
ψε διά τών τρυφεροτέρων θωπευμάτων άλλ’ δταν άρ- 
γό τερον είσήλθον είς τδ ιδιαίτερον δωμάτιόν των, μα
κράν πάντων τών ενοχλητικών βλεμμάτων, ή μάμμη 

μου διακρίνει άνησυχίαν τινά καί ένόχλησιν εί; τδ βλέμ
μα τοΰ συζύγου της.

— Τί έχεις, τδν λέγει Έββΐκέ μου ; θλίβουσα τρυ- 
φερώς τήν χεϊρά του μέ τάς ίδικάς της, μήπως είσαι 
δυστυχής ; . . . ώ ! δμίλει, προσφιλή μου, καί ή Μα
ρία σου δφειλει τδ πάν νά συμμερίζεται-—τάς ένοχλή- 
σείς σου, έάν ένοχλήσαι, τούς κόπους σου, έάν έχης 
τοιούτους.—Αέγε, Έρρΐκέ μου, δμίλει ... ή σιωπή 
σου σπαράττεί τήν καρδίαν μου.

Ό πάππος μου θεωρεί στιγμάςτινας έκείνην, ήτις 
τδν ώμίλει τοιουτοτρόπως, έπειτα δμως λαβών αύτήν 
εί; τάς άγκάλας του καί σφιγγών είς τήν καρδίαν του

— Ώ ! τδ έγνώριζα, έκραύγασεν, δτι είσαι άγ
γελος, τρυφερά μου Μαρία, καί δ .ι δέν θά θέλησης 
ουδέποτε νά μέ προδώσης.

— Νά σέ προδώσω 1 άξιαγάπητέ μου Έββΐκε 1 ά- 
νεφώνησε περιλύπως ή μαρκεσία· ώ I τις ήδυνήθη νά 
έμδάλη τοιαύτην φρικώδη ιδέαν είς τήν καρδίαν σου, 
τήν τόσον εύγενή καί άγαθήν ;

— "Εν τίποτε, μία Ανοησία, μία δπταπάτη τοϋ πτω
χού Μιχαήλ, τοΰ γηραιού καί πιστοΰ μου υπηρέτου, ά
παντά γελών δ μαρκέσιος.—Νά φαντασθή δτι σέ είδε 
χθές τήν πρωίαν νά έξέλθης μεταμορφωμένη ώς ποτα- 
πή γυναίκα ; . . . θά έπεριποιήθη πολύ τήν θείαν φυά- 
λην ύ γενναϊός μου, καί . . . άλλά τί έχεις, Μαρία ; 
Αναφωνεί δ πάππος μου, θεωρήσα; τήν μαρκεσίαν· ώ- 
χριάς . . . φαίνεσαι έκπεπληγμένη . . . θεέ μου. είναι 
λοιπόν αληθές ; . . .

Πραγμαμικώς ή δυστυχής Μαρία ήσθάνετο έαυτήν 
θνήσκουσαν· έννοοΰσεν δτι δ σύζυγός της έμελλε νά 
τήν έκλάβη ένοχον, καί ή άπειλή τοΰ γάμου νά ήναι 
Ανίσχυρο; τις δικαιολογία.

— Έόρΐκε I . . . ’Ερρίκε ! . . . είμαι άθώα, τδν 
λέγει, άφήσασα νά διαφύγουν οί θρηνωδέστεροι λυγ
μοί έκ τής καρδίας της. Σέ άγαπώ . . . Έπί τής γης 
ούδένα άλλον άγαπώ . . . ’Αλλά μή μ’ έρωτας . .. 
διότι δφείλω, ή νά σιωπήσω, ή ν’ άποθάνω. Θεέ μου ί 
θεέ μου | Σύ δ γνωρίζων δλην τήν αγνότητα τής καρ
δίας μου, πεΐσέ τον νά μέ πιστεύση . . . είπέ του δτι 
τδν άγαπώ.

Καί προσφέρουσα τάς διακεκομμένος ταύτας έκφρά- 
σεις, ή δυστυχής περιέστρεφεν έξ Απελπισίας τού; 
βραχίονας της, διότι κατενόει δτι τήν άμφιβολίαν τοϋ 
συζύγου της διεδέχετο πεποίθησι; φρικώδη;, ζωγραφι- 
ζομένη έπϊ τοΰ προσώπου του.

— Δέν θέλεις λοιπόν νά μ’ έξηγήσης τήν 5-αγωγήν 
σου ; κυρία· τήν έρωτ^ ουτος μέ φωνήν σύντομον καί 
τραχείαν μ’ ευρίσκεις Ανίκανον ν’ άπατηθώ άπδ τούς 
άπατηλούς αύτούς λόγους- διότι ήθελα σέ πιστεύσει, 
σέ I . . καί δί ένδς μόνον λόγου, ήδύνασο νά καταστρέ- 
ψης ■ τάς υποψίας μου . . . Είπέ λοιπόν, είπέ αύτδν τδν 
λόγον ... καί θέλω σέ πιστεύσει. Δέν βλέπεις, Μαρία, 
δτι θέλω είσέτι νά πείσω έμαυτόν δσι είσαι άθώα I δμί- 
λει . . . δμίλει [-. . . σέ τδ ορκίζομαι γονυκλιτώς.

—’Οφείλω νά σιωπήσω ή ν”άποθάνω, είπε τρυφερώ- 
τατα η δυς·υχή; Μαρκεσία, ριπτουσα περιπαθές βλέμμα 
έπί τοΰ συζύγου της. Τί προτιμά; Έ^ΐκε ; . . Πρόφερε 
τήν καταδίκην μου και θέλω σέ υπακούσει.

Ο μαρκέσιος τήν έθεώρησε μέ ύφος σοβαρώτατον.
— Φύλαξε τδ μυστικόν σου, χυρία, τή λέγει μέ 

φωνήν όλω; σοβαράν καί μισαράν ή κωμωδία τήν δ-

ποιαν παίζεις είναι πολλά μεγάλη δί έμέ. Έγώ Απο- 
σύρομαι, κα! δ έπιστάτης μου θέλει σέ δηλώσει τά; 
θελήσει; μου· διότι άπ’ αύτή; τή; στιγμής, δέν θέλο
μεν έπανίδει ποτέ πλέον άλλήλους.

— Έρβΐκε I . . . Ερρίκε I μείνε, μείνε μετ’ έμοΰ I 
κράζει ή δύστυχεστάτη Μαρία, λαμβάνουσα μίαν τών 
χειρών τοϋ συζύγου της, καί ίσχυρώ; κρατούσα αύτήν 
ώ I προτιμώ ν’ άποθάνω, παρά ν’ άπολέσω τδν έρωτα 
σου . .. Μείνε ... ώ ·' μείνε . .. , καί ιδού σέ λέγω 
τά πάντα..

Μετά ταϋτα, άφοϋ ειπεν εί; τδν μαρκέσιον νά καθή- 
ση πλησίον τη;, τοΰ διηγήθη καί τήν κλοπήν τοΰ 
κομβολογίου, και τδν παράδοξον τρόπον, δι’ ου ήδυνή
θη νά τδ Ανακτήση "Οταν τά πάντα τδν είπε, τά πάν
τα, καί αύτδν τδν όρκον της, καί τήν τιμωρίαν ήν ώ- 
φειλε διά τήν άπιστίαν της νά ύποστή,

— Βλέπεις ήδη, Έρβΐκέ μου, πόσον σέ άγαπώ, 
προσέθεσεν ή δυστυχή; αΰτη γυνή μετά τρυφερότητο;· 
διότι άφοϋ ήδη είπα, δφείλω καί ν’ άποθάνω. Προκρίνω 
δέ τής ζωής μου τδν έρωτά σου.

Ό πάππος μου έπρέσπάθησε κατ’ άρχάς δί Αστειο- 
τήτων νά διασκεδάση τήν άνησυχίαν τής μαρκεσίας, 
άλλά βλέπων ότι αί προσπάθεια! του άπέβαινον μά
ταια!, ήθέλησε νά καταπραΰνη τήν ταραχθεΐσαν φαν
τασίαν της δί έκφράσεων τρυφεροτάτων, καί διαβεβαιώ
σεων όλω; άφωσιωμένων. Τή ύπβσχέθη κατά τήν ήμέ- 
ραν νά πορευθή πρδ; άνεόρεσιν τοΰ μάγου διά νά 
τδν πείση ν’ Ανάκαλέση τήν ίσχύν τοΰ όρκου. ’Αλλά 
φεϋ! τδ’παν ύπήρξεν Ανωφελές, καί τίποτε δέν ήδυνή
θη νά έκριζώση τήν ίντΰπωσιν, τήν όποιαν τδ προσβλη- 
θέν πνεϋμα αύτή; τή; ταλαίνη; Μαρία; είχε συλλάβει. 
Καί, ήμέραν πρδ; ήμέραν, ώραν πρδ; ώραν, στιγ
μήν πρδς στιγμήν· άφότου είχε κάμει τήν άφρονα έκεί
νην ομολογίαν της, ώς τδ είχε προειπεΐ ο έρημίτης, 
άπέθανεν είς τάς άγκάλας τοΰ άπαραμυθήτου συζύ
γου τη;! 1

Τίποτε δέν ήδυνήθη νά τήν σώση· τίποτε . .. καί 
κατ’ άτυχή περιπλοκήν, ή άνεύρεσι; εκείνου, όστι; εί
χε κάμει τήν δλεθρίαν ταύτην πρόρρησιν, ύπήρξεν ά- 
δύνατος.

’Ολίγον μετά τδν θάνατον τής μαρκεσία;, ή ’Ιουστί
νο, περιπεσοΰσα είς Απελπισίαν δδυνηράν, ένηγκαλίσθη 
τδν μοναχικόν βίον. Πριν δέ ή λάβη τδ κάλυμμα, ήθέ
λησε μά ί'δη τδν πάππον· δ Κ. δέ-Δουβοά ύπήκουσεν 
είς τήν παράκλησιν ταύτην. Άμα τδν βλέπει ή δυστυ
χής γυνή, πίπτει εί; τού; πόδας του, καί ζητούσα συγ
γνώμην, διά τών σημείων τής μεγαλητέρας λύπης, 
τοΰ έξήγησε τθ έκτακτον συμβάν, τδ παρασΰραν μεθ 
αύτοΰ τοσοΰτον φρικώδη δυστυχίαν. Ιδού δε αύτο.

Ό μάγος τοΰ δάσους Μεδδν ήτον αύτδ; ό θαλαμη
πόλος τοΰ οικονομολόγου, καί ειχεν άνακαλύψει τήν 
κλοπήν· άλλά μή θέλων μήτε τδν κύριόν του νά κα- 
ταγγείλη, μήτε τήν θέσιν του ν’ άπολεση, και έντοσου- 
τω έπιθυμών ν’ άνταμειφθή πλουσίω; παρά τή; Κ. δέ- 
Λουδοά, καί άνευρών τδ κομβολόγιον, συννενοήθη μετά 
τής Ίουστίνης, διά νά παραστήση τήν μικράν κωμφ- 
δίαν, τή; δποίας όμως ή δυστυχή; μάμμη μου ύπήρξε 
τδ θύμα. Ουτος ήτο καθ’ ολα έπιδέξιο; . ίχνο- 
γραφών μάλιστα μετά καλλαισθησίας είχε προ
παρασκευάσω) τά κάτοπτρα· άλλά φοβούμενος μήπως 
ή κόμισσα ήθελεν άνακαλύψει τά πάντα, άπήτησε παρ 
αύτή; τδν όρκον, δν εϊδομεν, μεθ’ ού συνήνωσε, διά νά 

τδν ισχυροποίηση, πρδββησιν, ήτις προσέβαλε τήν Ασθε
νή φαντασίαν τή; νέα; γυναικός.

Φεϋ ! πόσον έπέτυχεν I!

('Εχ τοϋ ΓαΛΛιχοϋ.) I. Κ. Γ.

———ι ακ>ι»·——

ΠΕΡ1ΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΟΝΑΙΝΟΝ-
(Συγγραφή Φραγγίσχου Βίΰ, μττάφρασις

ΆΛ. Ίωαχνίύου).

(Συνέχεια, ίδ. φυλλάδ, 83.)

Κατελείψαμεν μετά λύπης, είς τήν αίωρουμενην τή; 
Ούγγεφόρτη; γέφυραν, τδ σιωπηλόν καί ύπδ ενασχο
λήσεων καί ψυχαγωγημάτων έμψυχούμενον τοϋτο θέα
τρον, καί είσήλθομεν έν θριάμβω εί; τδ ξενοδοχεΐον 
τοΰ πρίγκιπο; τών Γάλλων, έμπλεων ήδη δκνηρών Αν
θρωπάριων προσελθόντων ύπδ τή; έλπίδο; τοϋ νά πω- 
λήσωσιν εικόνας, μαχαιρίδια, μαχαίρας καί ξυράφια.

Μετά τήν μεταξύ τών φιλοπεριηγητών διανομήν τών 
δωματίων, διανομήν άλλως δυσκολωτάτην καί θορυβω- 
δεστάτην είς τεσσαράκοντα πέντε έπιβάτας, άπαιτοΰν- 
τας άπαντα; τά λαμπρότερα τών δωματίων, καί συγ
χρόνως κραυγάζοντας, έρωτώντας, όργιζομένου;, άπει- 
λοΰντα;, καί τούς όποιους κατώρθου νά ήσυχάση 
δ εύφυής συμπατριώτης ήμών Ερρίκος Γιραλδών, είς 
τών διευθυντών τής Γαλλική; συνοδίας, μετά τήν δια
νομήν, λέγομεν, οί πλεΐστοι τών περιηγητών φλέγονται 
έκ τής έπιθυμία; τοΰ νά διατρέξωσι τά; οδούς, κα'ι νά 
καταφάγωσι τοΐς δφθαλμοϊς τδ Αονδΐνον, ώς εί έμελον 
ν’ άπέλθωσι τήν έπιοΰσαν. Είναι δμως άληθές ότι οί 
μάλλον έπισπερχεΐ; τάχιον άπαυδήσωσι. Τδ Ανυπό
μονου λοιπόν τοϋτο πλήθος σΰρον κατόπιν αύτοΰ τούς 
όδηγου; του δρμα έν τή πλατεία τοΰ Ααϊσεστέρ, οί δέ 
διαβαται έκπληττόμενοι έκ τοΰ θορύβου τών χειρονο
μιών και τών φωνών ήμών, θεωροϋσιν ήμα; μετά μει
διάματος,

*Η πλατεία Τράφαλγαρ, άντικείμενον τής πρώτης 
έκδρομής, είναι έκτεταμένη πλήν Ανώμαλος καί άτά- 
κτω; διατεθειμένη, παρεμφερής δέ πρδ; τήν τής ‘Ο
μόνοιας (de la Concorde) τών Παρισίων κατά τήν Α
κρίβειαν καί τήν τάξιν.

Άπδ τοϋ περιστηλίου τής Εθνική; Στοά; (Natio· 
nal-galery), μνημείο» Αλλοκότου, περίού θέλομεν 
λαλήσει κατωτέρω, παρέχει εύάρεστον τήν έποψιν, 
καί τοι τραπεζοειδής τδ σχήμα καί κατάπλεως στεγα
σμάτων προσβαλόντων τά; εύαισθήτους δράσεις. Έν τώ 
κέντρω αύτής εύρίσκεται πήδαξ τι; ΰδατος όπισθεν 
τοΰ όποιου ιδρυτα: ή τοΰ Νέλσωνος στήλη, άποκρύ- 
πτουσα τδν Ανδριάντα Καρδλου τοΰ Α'. , εύρισκομένου 
κάτωθεν τή; Charrig-Cross, τής άγούσης μέχρι [τοϋ 
White-Hall, ένθα δ βασιλεύς ουτος Απετμήθη |τήν 
κεφαλήν.

Έ δδδς αΰτη ώνομάζετο προφητικώ; πως, πολύ 
πρδ τή; βασιλεία; αύτοΰ, Όδδ; Σταυρού.



— 270 — 271

Ή στήλη τοϋ Νέλσωνος δίδει ιδέαν τινα τής ’Αγ
γλικής φιλοκαλίας, ώς πρδς τάς ώραίας τέχνας. Καί 
λέγουσι μέν οτι άνηγέρθη έκ γρανίτου, μοί έφάνη 8- 
μως λευκώς έζωγραφημένη. Ή βαβδωτή αυτή στήλη 
ύπδ μεγάλου κορινθιακού κιονοκράνου στεφομένη, ις·α- 
ται ώσεί στηλοβάτης τοϋ άγάλματος τοϋ περιφήμου 
τούτου Ναυάρχου, κεκαλυμμένοο τήν κεφαλήν ύπδ 
πίλου, οστις θεωρούμενος έκ κατατομής, καί, διότι 
έκοίλαιναν ύπέρ τδ δέον τάς δύω αύτοΰ άκρας, παρις-φ 
ϊύω κέρατα , καί έπειδή ή γωνιώδης και τετράγω 
νος προτομή (buste) δέν άκολουθεΐ ποσώς τήν διεύ- 
θυνσιν τής κεφαλής, ή μορφή αυτή, έκ τοϋ ποταμοϋ 
θεωρούμενη, φαίνεται ώς προτομή διαβόλου' όπισθεν 
δέ τοϋ ήρωος, ό μεγαλεπήβολος τοΰ άνδριάντος τε
χνίτης περιετύλιξε καί διέθεσεν έλικοειδώς ύπερμέγε- 
θές τι καλώδιον περιέργους καί γελοίας προξενούν 
εντυπώσεις. Τέλος ό Νέλσων έχει έφ δλον τδ μήκος 
τών ώμων άλεξικέραυνον, έξερχόμενον άπδ τδ οΰς αύ
τοΰ. Οί Νεαπολΐται νομίζω ήθελον έχει μεγαλητέραν 
ανάγκην αύτοΰ ή τοΰ ήρωος, δτε έβρόντα έπί τών κε
φαλών αύτών. Ό Νέλσων ήν βεβαίως μέγας πλοίαρ
χος, ή δόξα όμως αύτοΰ δέν θέλει έλκύσει ποσώς τήν 
περιέργειαν τοΰ άναγνώσοντος τήν νεωτέραν τής ’Ιτα
λίας ιστορίαν. Ό ήλιος αύτδς πολλάκις κηλιδοΰται, 
όχι δμως ύπδ κηλίδων αίματος.

Τδ άλεξικέραυνον τοΰτο άναμιμνήσκει τδ είς τήνείσο
δον τού Saint-James-park, φυλάσσον έπί τής κορυ
φής άλλης τίνος στήλης, τδν ήρωϊκοκωμικδν τοΰ δου- 
κδς τοΰ Ύδρκ άνδριάντα. Διότι καί εις τδν δίμηνον 
τοΰτον δούκα δ δδελδς διέρχεται διά τού κρανίου αύ
τοΰ, κατερχόμενος, καί καταμετρών άνωθεν έως κά
τω τδν άνδριάντα ώς ή μετρική ράπτου ταινία /

Μή λησμονήοωμεν δέ δτι αί στήλαι αυται, είς ών 
τήν κορυφήν άνέρχεταί τις διά κλίμακος έσωθεν κα- 
τεσκευασμένης, καθωραίζονται ύπδ σιδηρών φραγμών 
καί ύπδ κιγκλιδωτού τίνος περιζώματος ευρισκομένου 
ύπεράνω τών έν τή «τήλη, ώς έν κλωβίω κεκλει- 
σμέαι.

Έν ’Αγγλία δμιλοΰσι περί ήμών ώς περί ανθρώπων 
μωρών καί φαντασιοκόπων, άλλά χάρις τω Θεω, δέν 
έλαβεν έτι ούδεΐς τήν άνάγκην τοϋ νά έπιθέση έπί τής 
κεφαλής μας κιγκλίδας.

Αγνοώ έάν έν τή νήσω ταύτη ύπόκεινται καί τά 
κιονόκρανα ταϋτα είς τούς πειρασμούς τής σπληνός· 
άλλ’ εΐδον έν τή Belgrave-Square υπερμεγέθη λά
χανα κορινθιακά ύπδ σιδηρών κιγκλίδων περιβαλλόμε
να. ’Ίσως προύτίθεντο νά προφυλάξωσιν αυτά άπδ τά 
ράμφη τών χελιδόνων. Όπως δήποτε δμως νομίζω δτι 
ούδέν άνοητότερον καί άπαδον μάλλον είς άρχιτεκτονι- 
κήν, άπδ ς-ήλην ύπδ κάνιστρον χορτοφόρου δίκην κιονο- 
κράνου στεφομένην.

Οί Άγγλοι μή φροντίζοντες ν’ άνεγείρωσι μνημεΐόν 
τι, οίκοδομοΰσιν οικίας θαυμάσιους, στρατιωτικόν πολ
λάκις έχούσας τδ ύφος· διά τούτο, καταγινόμενοι άδια- 
κόπως εις τδν καλλωπισμόν τών οδών, θηρεύουσιν αεί
ποτε τήν συμμετρίαν, καί δίδουσιν είς τάς οίκίας αύτών 
σχέδιον έναρμονίως έχον πρδς τάς έξωτερικάς οικοδο
μάς. Κεφαλαιούχος ή έταιρεία τις αγοράζει πολλάκις 
οίκόπεδον, έφ’ου αίωρεΐται οικοδομή έκτεταμένη έξ ή ε
πτά περιλαμβάνουσα οίκίας ιδιωτικές· προκειμένης δέ 
οίκίσεως, Αντί νά διαμοιράσωσιν αύτήν είς ενοικιαστές, 
τήν διαιροΰσι κατά κλήρους πολλούς, κεκτημένονς ύπδ 

πολλών ιδιοκτητών, καί ή άτομική ιδιοκτησία άναγεν- 
νάται τοιουτοτρόπως διά τής κοινωνίας και έταιρείας. 
Διά τοΰτο δέ καί συνοικίαι τινές λαμπρότατα!, ώς ή τοΰ 
Porthand-place καί ή Square, εις ίδιώτας άνήκου- 
σαι, καταθαμβούσι τδ έμμα σειράν μεγαλοπρεπεστά- 
των άναπτύσσουσαι παλατίων. Τά πρδς χρήσιν τινά 
δημόσιον οίκοδομηθέντα μνημεία διαφέρουσι τά μέγι
στα τών οικοδομών τούτων, διότι οί Άγγλοι θηρεύουσι 
μόνον τήν έσωτερικήν διακόσμησιν.

Παράδειγμα δέ τοΰ λόγου μου ιδού ή άνεπαρκής αυ
τή είς τήν ’Εθνικήν Στοάν, άθλια, δυσανάλογος, σκο
τεινή, και πανταχόθεν πεπιασμένη οικοδομή, ή ύπδ 
μικρού τίνος βόλου κεκαλυμμένη, φαινομένη μακρόθεν 
ώς πίλος άμαξιλάτου, λησμονηθείς έπί τοϋ πεδίου τής 
μάχης, άφ’ ου έφυγε γρονθοκοπούμενος. Τδ οικοδομή, 
μα άνάγκη ν’ άνακαινισθή· διότι δέν είναι τοσοϋτον εύ- 
ρύ ώστε νά περιλάβη τοσαύτας γραφάς· αί δέ 24 ει
κόνες, αί έν αύτώ εύρισκόμεναι είναι άτάκτως σεσω- 
ρευμέναι κα! κακώς έκτεθημέναι. Ή στοά αυτή, συ- 
στηθεΐσα τδ πρώτον τώ 4 824 διά τής συλλογής Αη- 
gerstein συγκείμενης έκ 38 εικόνων, καί πλουτισθεΐ- 
σα μετά Ουω έτη διά τώ·< δωρημάτων τοϋ σίρ Γεωρ
γίου Βωμόντου, καί βραδύτερον ύπδ διαφόρων προσφο
ρών, προώρισται βεβαίως είς μεγαλεΐδν καί αύξησιν.

Εις τήν χώραν ταύτην ένθα ή ιδιοκτησία είναι πα
τροπαράδοτος, μόνα τά μνημεία τής τέχνης παραμε- 
λοϋνται. Οί ίδιοι καί δημόσιοι σταϋλοι λάμπουσιν 
έκασταχοϋ έκ τής καθαριότητος ώς μουσεία· τά δέ 
μουσεία είσί ρυπαρά ώς έπαρχιακοί τινες σταϋλοι. Ένω 
τά άριστουργήματα τών διδασκάλων τών τεχνών σή- 
πονται σΟσωρευμένα έκ τοϋ κονιορτοϋ καί τής άμε- 
λείας, τδ έξοχσν πλήθος συνθλίβεται είς τδ κτηνοτρο
φών (Zoological Gardens), περί τόν ιπποπότα
μον, θεραπευόμενον ώς κυρίαν (4)..

(4) Ούδέν έπροξένησε τοοϋτον θόρυβον τδ έτος τοΰ
το έν Λονδινφ, όσον ή άφιξις τοΰ ίπποποτάμου τούτου, 
ζώντος είς τδ θηριοκομεΐον τής ζωολογικής έταιρείας. 
Άπασαι σχεδόν αί Άγγλικαΐ έφημεριδες έδημοσίευσαν 
τήν εικόνα τοΰ ζώου καί τήν τοΰ φύλακος αύτοΰ. Τδ 
κατόρθωμα δέ τοΰτο τής έν Εύρώπη ένδιαιτήσεως ύ- 
γιούς ίπποποτάμου είναι μία τών πολυτιμωτέρων τής 
έπιστήμης καταχτήσεων· διότι μέχρι τοΰδε, όχι μόνον 
δέν ήδυνήθησαν νά μεταφέρωσιν είς τάς χώρας ήμών 
τά περίεργα καί θηριώδη άμφίβια ταϋτα τετράποδα, 
άλλά καί έν αύτή τή Ανατολή ζώσιν βίον τοσοϋτον μο
νήρη και άγνωστον, ώστε και οί έπιτηδειότεροι τών 
κυνηγών μόλις μετά πολυχρονίους έρεύνας καί κόπους 
κατορθοΰσι νά συλλάβωσι τινά έξ αύτών.

'Ο ιπποπόταμος τοΰ Λονδίνου είναι δώρον τοϋ άντι- 
βασιλέως τής Αίγύπτου. *Η σύλληψη αύτοΰ έν τή νή - 
σφ Obaysch κατά τδν ’Ιούλιον τοΰ 4 849, αί προφυ
λάξεις δι ών διήλθε άπόστασιν 4 800 μιλιών, οί πρδς 
τά λουτρά αύτοΰ άπαιτούμενοι καθ’ έκάστην χείμαρροι 
υδατος ψυχρού, αί άνήκουστοι δυσκολίαι τής άπδ τής 
νήσου είς Κάιρον, καί άπδ Κάιρου είς τδ άτμόπλαον, 
είς τδν σιδηρόδρομον, καί άπ’ αύτοΰ είς τδν ζωολογι
κόν Κήπον μετακομίσεως αύτοΰ, άποτελοΰσιν ομοΰ ’Ο
δύσσειαν τερατώδη τήν έκτασιν, ήν οί Άγγλοι άκορέ- 
στως άνεγίνωσκον καί κατέτρωγον τοΐς δμμασι είς τάς 
εφημερίδας, καί ήτις έδόξασε τδ όνομα τοΰ R. Mur-

Ούδέν νοστιμώτερον κα'ι μικροπρεπέστερον τών πε
ριποιήσεων τών είς αύτδ άπονεμομένων. Ούδέν δε αη- 
δέστερον ή μάλλον κεκονιαμένον τοΰ περιστηλίου τής 
’Εθνικής Στοάς, ής αί αϊθουσαι είσί πλήρεις θρονιών, 
διατεθειμένων πρδς τούς τείχους, ένθα δύναται δκαθή- 
μενος νά βλέπη καλώς άπάσας τάς εικόνας.

Ή συλλογή αύτη είναι θαυμασίσ, καί φαίνεται οτι 
πρδς σχηματισμόν αύτής συνηθροίσθησαν τά άγλαω- 
τερα άνθη·τοΰ στεφάνου τών έκεΐ παριστωμένων τε
χνητών. Ή Γαλλία παρέσχεν έξαιρέτους τού Πουσσί- 
νου εικόνας, καί τάς ώραιωτέρας γνωστάς τοΰ Γβυ- 
άσπου καί τοΰ Κλαυδίου Λορβαίνου σκηνογραφίας. 
Μεταξύ τών έν αύτή ευρισκομένων πολυπληθών τής 
’Ιταλίας εικόνων άναφέρομεν τήν μεγαλοπρεπή ύπδ 
τοϋ ‘Ραφαήλου εικόνα ’Ιουλίου τοΰ Β/ ληφθεΐσαν έκ 
τοΰ έν ,‘Ρώμη παλατιού τοϋ Φαλκονιέρι, μάλιστα 
δέ τήν έπί ναστοχάρτου υπέρ τδ φυσικόν εικόνα τής 
σφαγής τών άθώων, 
ζωής, κινήσεως καί ένεργείας.

άριστοόργημα ουσαν 
Ό τεχνίτης έπιτυγ- 

χάνει καί ανέρχεται περιέργως μέχρι τής έντέχνου 
καί μεγαλοπρεπούς άγριότητος Μιχαήλ τοϋ ’Αγγέ
λου.

'Ηάνάστασις τοϋ Λαζάρου, ύπδ τοΰ 
Σεβαστιανού Γιόμβου, είναι ή έπισημοτέρα τού τε
χνίτου τούτου είκών. Άναφέρομεν έτι τδ Ο ν ε ι- 
ρ ο ν τοϋ ανθρωπίνου βίου, σύνθεσιν άλ- 
λόκοτον καί περίεργον άμα τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου- 
πέντε εικόνας τοϋ Πτιανοΰ, έν οις και ή ύπδ Καρ- 
ρόλου κτηθεΐσα τοΰ Μαθήματος τής μου
σικής. έξ εικόνας τοΰ Κορρηγίου, ών τρεις μοί 
έφάνησαν αμφίβολοι καί ών ή άρίστη είναι ή τοϋ 
έρωτος διδασκόμενου ύπδ τοϋ Έρ
μο ΰ, ήν Κάδρολος δ Α’. έκτήσατο έκ τοΰ δουκδς 
τής Μαντούας. Άξια δέ λόγου είσί καί ώραιοτά 
τη τις ύπδ τού Βρονζίνου γυναικεία είκών καί ά- 
ξιοσημειοτέρα τις άλλη τού I. Βελλίνη παριστώσα τδν 
δόγην Λορεδάνον. ‘Ο Περουγΐνος, δ Γεωργίων, δ Βε-

ray, ώς έδοξάσθησαν τά τών καταχτητών τής ’Ινδι
κής καί ’Αμερικής-

’Αμερικανός τις υπάλληλος, καίτοι προσφέρων έν 
Άλεξανοοία 4 25,000 δίς·. δί ένα ιπποπόταμον δέν ήδυνή- 
θη δμως νά κατάπείση ούδένα κερδοσκόπον νά έπιχει- 
ρήση ‘τήν πρδς εΰρεσιν αύτοΰ είς τδν Λευκόν—Νείλον 
έκδρομήν.

"Οτε τδ δώρον τοΰ άντιβασιλέως, διερχόμενον διά 
τοΰ ποταμού τής Αλεξάνδρειάς είσήλθεν έν Καιρω, έ- 
δέησε ν’ άποσπάσωσιν αύτδ έκ τοϋ θαυμασμού δεκαο
κτώ χιλιάδων θεατών, καί νά τδ έφοδιάσωσι διά φύ
λακος ώπλισμένου ΐνα έπιμελήται καί ύπερασπίζεται 
αύτδ μέχρι τοϋ Ripon

Άμα άποέιβασθείς είς Λονδινον κατήντησεν άντικεί- 
μενον άτελευτήτων έπισκέψεων. Αί μεγαλήτεραι άρ- 
χαί έπληροφορήθησαν περί τής καταστάσεως, τής 
διαθέσεως, τών άναγκών και τών μικρότερων καί γε
λοιωδέστερων ιδιοτροπιών αύτοΰ.

Ή ζωολογική έτσιρεία κατεσκεύασεν αύτώ άληθές 
γήΐνον καί υδάτειον πυλάτιον, τδ όποιον περιεκύκλω- 
σε διά μεγάλης δαπάνης έκ παντός δυναμένου νά έν- 
θυμιζη είς τδ τρισόλβιον τοΰτο τετράποδον τάς έξεις 
καί τάς άπολαύσεις τής τεκούσης αύτδ γής.

ρονέζης, δ Καναλέττος, δ Φράγκιας, δ Γαρόφαλο ς 
και διάφοροί άλλοι περίφημοι τεχνΐται ’Ιταλοί, κα- 
θωραίζουσι τήν στοάν ταύτην.

Ό Βερνέτος, δ Κρεούζιος, δ Λαγκρέτος, δ Σεβα
στιανός Βουρδών, δίδουσιν ώς φαίνεται περί Γαλλί
ας άτελεστάτην είς τούς Άγγλους ιδέαν, οιτινες 
εύρίσκοντες τδν Γουάσπρην. τδν Κλαύδιον Δορραΐνον 
και τδν Πουσΐνον μή άρμόζοντας είς ήμας, έθεσαν 
αύτούς είς τήν ‘Ρωμαϊκήν σχολήν.

Ή ’Αγγλία παρέσχεν έν τή Στοά ταύτη εικόνας 
τής ’Αγγελικής Κώφμαν, ώραίας τινας σκηνογραφίας 
τοΰ Wilson, Σαλβάτωρος τής ’Αγγλίας άναδειχθέν- 
τος. Άλλ’ δ μόνος τεχνίτης και τδ ιδιοφυές τής 
χώρας ταύτης πνεΰμα ήναι δ Ούίλλιαμ Όγάρθης, 
ήκιστα γνωστός παρ’ ήμΐν, δστις δμως είναι μέγας 
τεχνίτης, έχων τδ ίδιον αύτοΰ σήστημα, καί τέχνην 
άπαράβλητον έν τή συνθέσει. Ή έκφρασις τών ει
κόνων αύτοΰ είναι ζωηρά, τετολμημένη, έκφραστι- 
κή καί αφελής συνάμα, δ χρωματισμός αύτοΰ ζωη
ρός καί ή γραφή έπίσης εύκαμπτος και παραγωγός ώς 
τδ πνεΰμα αύτοΰ. Ό Όργάρθης είναι δ πρώτος τών 
σκεπτικών καί ήθικολδγων ζωγράφων. Μόνος αύτοΰ 
διδάσκαλος ύπήρξεν ύ Σακεσπήρος. 'Ο Βίλκιος δέν 
είναι είμή ή άντανάκλασις τοϋ φωτός αύτοΰ. Ή 
νόητος καί άφιλόκαλος τών Άγγλων πρός τήν έν
στικτον (pointilee) ζωγραφικήν κλίσις, καθιστά αύ
τούς άδιαφόρους πρδς τήν καταπληκτικήν τοΰ ίδιο-

δύω τσύτων τεχνιτών θέλομεν αυ-

νά έκτιμήση έπαξίως τήν ώς πρδς

τρόπου (humoriste) τούτου τεχνίτου μεγαλοφυίαν, 
μόνην άναμφισβήτητον δόξαν άφανισθείσης σχολής. 
Αλλά περί τών 
θις δμιλήσει.

Ό βουλόμενος
τήν ζωγραφικήν πενίαν τής χώρας ταύτης, άς κα- 
τέλθη ύπδ τήν κλίμακα τής έθνικής Στοάς, έν ει- 
δει τινι ύπογείου, τδ όποιον ήδύνατο νά γίνη καί 
έπίγαιον, έάν έπεθύμη τούτο δάρχιτέκτων, ένθα θέ
λει εύρει τδ Μουσεΐον Βερνών, συλλογήν πληγώνου- 
σαν τή άληθείφι καί τάς μάλλον άναισθήτους δρά
σεις. Μοί φαίνεται δτι δ πλεΐστοι τών Άγγλων ζω- 
γραφίζουσι διά τής έπιχρώσεως (glacis) μόνον, χω
ρίς προηγουμένης προπαρασκευής καί διαθέσεως χρω
μάτων άναγκαίων.

Έδέησε νά έπανέλθωμεν πολλάκις έν τή Εθνική 
Στοά, διότι ή πρώτη ήμών έπίσκεψις έγένετο τα
χεία καί άτελής.

— Μήπως ήλθομεν είς Λονδινον διά νά βλέπωμεν 
εικόνας, έκραύγαζεν άστεΐος τις Βουργουνδίες; Δόξα 
τώ Θεω, τδ Λοΰβρόν μας είναι πλήρες.

’Αλλος δέ τις άποσυρόμενος θορυβωδώς έλεγεν 
πρδς τούς περί α^τόν.

.— Είς τδν Θεόν μου, οί Άγγλοι αύτοί δέν αισθάνον
ται τί έςιν ωραία τέχνη I 'Οποία διαφορά ώς προς 
τήν Γαλλίαν, οπού δέν ήθελον προσφέρει ούδέ τέσ- 
σαρα σολδία δι’ ούδεμίαν τών εικόνων αύτών . .

Ή έθνική ^λοιπόν τοϋ Λονδίνου στοά είναι άλη
θές τι πολύτιμον κόσμημα έπί μολύβδου έπικεκολλη- 
μένον. Άλλ’ έάν ή συλλογή αύτη περιορίζεται καί 
ταπεινοΰται μόνον ύπδ τής οικοδομής, έάν ή χώρα 
αύτη, ή πλουσία καί νεάζουσα άπέκτησεν μουσεΐον 
μόλις πρδ δώδεκα έτών, άποδοτέον τούτο είς τήν 
τών ηθών ψυχράν αύστηρότητα. Ή έπανάστασις τοϋ 
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4 678 άπέτεμε τάς πτέρυγας τής άγγλικής μούσης, 
ήδη άναγεννωμένης καί έγειρομενης υπό τήν ώθη- 
σιν Καρόλου τοϋ Α’. διακαούς τών ωραίων τεχνών 
φίλου. 'Ομοίως δέ δ Ερρίκος Α'. κα! ή 'Ελισάβετ 
ένήργησαν πρδς τδν αύτδν σκοπδν, διότι αί θρησκευ
τικά! δοξασίαί δέν είχον έτι έπηρεάσει τά ήθη ιών 
ήγεμόνων τούτων. Κάρ^ολος δ Α'. έπιδιώκων μετά 
ζήλου τάς συλλογάς, έκόσμησε τά ανάκτορα αύτοΰ 
διά τής ώραιοτέρας στοάς τής Εύρώπης. Άλλ’ δ 
Κρόμβελλ διεσκόρπισεν αύτήν, κα! έπώλησεν εις τι
μάς εύτελεστάτας τάς εικόνας, αιτινες έπανέκαμψαν 
αύθις εις τήν ήπειρον ινα πληρωσωσι τδ Αοϋβρον 
και τήν Αύρηλιανήν στοάν, ήν ή γαλλική έπανά- 
στασις διεσκόρπισεν είς τάς ίδιωτικάς τοϋ Λονδίνου 
συλλογάς.

Ό Κρόμβελλ ύπδ τοϋ μίσους αύτοΰ πρδς πάν ά- 
ναμ'.μνήσκο» τάς τελετάς τής ^ωμαϊκής έκκλησίας 
κα! τάς βέβηλους ματαιότητας άντιπαθείας παρακι
νούμενος, έπροσπάθησε νά καταστρέψη ο,τι δέν ή- 
δυνήθη νά πωλήση. Ή ’Αγγλία έπικρίνει πικρώς 
σήμερον τδν εύσεβή αύτοΰ φανατισμόν. Άλλ’ ή δη
μοσία αυτή γνώμη κατά τοΰ πανισχύρου έκείνου πνεύ
ματος, τδ δποϊον τοσοΰτον κραταιώς ένήργησε πρδς 
τήν ύλικήν εύδαιμονίαν τής χώρας ταύτης μοι έ 
ψάνη αείποτε άδικος. Τά αγγλικά ήθη, τά αύστη- 
ρά και ψυχρά είναι έργον αύτοΰ. Ό θρησκευτικός 
αύτδς χαρακτήρ δ παρεμψέρων τή ύποκρισία, ή έ- 
ξωτερική αυτή αύστηρότης, τά περιωρισμένα ταΰτα 
έθιμα άρμόζουσιν είς τούς Άγγλους, οίτινες δμως 
δέν θέλουσι ποτέ νά παραδεχθώσιν δτι δ Κρόμβελλ 
κατέστησεν αύτούς το«ύτους. Ή άχαριστία καί μνη- 
σικακία αύτη ε!ναι ή τελευταία τής φύσεως φωνή, 
και ή συγκεχυμένη καϊ πλάνος θλίψις Ιδανικής τίνος 
έλευθερίας, ής ούδέ τάς τέρψεις, ούδέ τούς παλμούς 
ήσθάνθησάν ποτέ.

Είναι περίεργον νά κρίνωμεν συγκριτικώς περί 
τή? τύχης τής άναμενούσης μετά δύω αιώνας τούς 
μεγάλους νεωτεριστάς έπαναστάτας. Διό κα! έξέτασα 
Άγγλους διαφόρων τάξεων, συνομιλών μετ’ αύτών 
περί Κρόμβελλ. Άπέστη δμως άπ’ αύτών κα! τδ τε
λευταίου έκείνου ίχνος, κα! δ λαός οδτος δ μάλλον 
ήμών έλεύθερος έκλαμδάνει τδν προστάτην ώς δεσ
πότην άνευ στηλοδάτου. ‘Ο Κρόμβελλ, ώς έζωγράφη- 
σεν αύτδν δ Βοσσουέτος, είναι καταπληκτική τις εί- 
κών είς τούς δφθαλμούς τής Αγγλίας.

Περιπλέον ή κοινωνία αύτη ένασχολουμένη άδια- 
λείπτως έπ! τών παρόντων, δλίγον εύχαριστεΐται έκ 
τών άρχαίων αναμνήσεων, κα! διάστημα δεκαετές 
λογίζεται παρ’ αύτή αιών δλος· ’Ιδού δέ τών λό
γων μου άπόδειξις. Κάτωθεν τοΰ Trafalgar-Squar, 
•Εδουάρδος δ Α'. άνήγηρέ ποτέ σταυρόν λίθινον είς 
άνάμνησιν τής βασιλίσσης Έλεονώρας, δθεν τδ όνο
μα Charrig-Cross, δι’ ού ή δδδς κα! ή τρίοδος ε
πονομάζονται. Βραδύτερον, άντικαθιστώντες μάρτυ
ρα θεόν διά βασιλέως είς μαρτύριον προωρισμένου, 
έθεσαν έκεϊ τδν έφιππον Καρόλου τοΰ Α'. άνδριάν- 
τα, πρώτον άναφανέντα έν ’Αγγλία, και μετενεγχθέν- 
τα έκ Γαλλίας. Κατά τδν έμφύλιον πόλεμον, ή 
Σύγκλητος έπώλησεν τοΰτον εις τινα χαλκουργόν, δια- 
τάξασα αύτδν νά τδν χύση, άλλ’ ούτος διεφύλα- 
ξεν αύτδν κρυφίως καί άπέδωσεν άβλαβή Καρόλφ 
τφ Β'· Κατέμπροσθεν τοΰ άνακαινισθέντος τούτου

μνημείου, κα! ένώπιον τοΰ White-Hall cl κή- 
ρυκες διασαλπίζουσι τήν άναγόρευσιν τών βασιλέων 
τής Αγγλίας, ή δέ πρδς άναγόρευσιν έκλογή τής 
θέσεως ταύτης διδάσκει σκληρόν τι μάθημα είς τούς 
άναγορευομένους.

’Εντεύθεν άρχεται ή δδδς τοϋ Βουλευτηρίου, ή ά
γουσα είς Westminster, τάφον τών μοναρχών, οιτι- 
νες, πορευόμενοι ίνα στεφθώσιν έν τή Εκκλησία, ένθα 
έναποθετήσεται ποτέ δ νεκρός αύτών, άπβντώσιν έν 
τφ μέσω τής δδοΰ τήν ύπδ τοΰ αίματος τών προκατό- 
χων αύτών ποτισθεϊσαν γήν. Έκ τοΰ άρχαίου παλα
τιού τοΰ White-Hall πυρποληθέντος έν έτει 4 695, 
δέν απολείπεται ήδη είμή ή ύπδ ’Ιακώβου τοΰ Α'. 
κτιοθεϊσα τών εστιάσεων αίθουσα, ής ή δροφή ώράϊ- 
σται ύπδ μεγαλοπρεπούς τίνος καί έκτενοΰς τοΰ "Ρου- 
βενσίου είκδνος, παριστώσης τήν άποθέωσιν τοΰ πρίγ- 
κιποςτούτου. Είς έν τών παραθύρων ταύτης, τής είς έκ- 
κλησίαν προτεσταντικήν μεταβληθείσης προσηρμώσθη- 
σαν τά ίκρία τής λαιμητόμου τοΰ βασιλέως Καρόλου. 
Τδ συμμετρικόν τοΰτο οικοδόμημα έχει έπτά μέν παρά
θυρα πρδς τήν δδδνς έπτά δέ πρδς τδν κήπον, τάς δέ 
δύω προσόψεις δμοίας. Είς τών δδηγών ήμών έδειξεν 
ήμΐν τδ ιστορικόν παράθυρον, διερχόμενος τήν όδδν, 
δ δέ μετ’ αύτοΰ έρχόμενος έθετεν αύτδ έκ τήν ά- 
πέναντι πλευράν, κα! τρίτος τις ύπέθετεν δτι ήν τδ 
πρδς τά όπισθεν τοΰ άετώματος, τδ όποιον είναι 
πάντη άπίθανον, διότι δ μέν έκραζεν δτι τδ περ! οδ 
λόγος παράθυρον είναι τδ δεύτερον δ δέ ύπεστήρι- 
ζεν δτι προς τ’ αριστερά, και άλλος πρδς τά δεξιά.

Ό άγγλικδς λοιπόν λαός άγνοεΐ ποΰ τδ τραγικόν 
τοΰτο συμβάν έξετελέσθη, αί δέ άναμνήσείς αύτατ, 
αί τοσοΰτον πάσαν ρωμαντικήν κα! ρεμβώδη ψυχήν 
συγκινοΰσαι, είσίν άδιάφοροι αύτώ. (I) Πολλάκις έ- 
στράφην περί τδ μνημειον, ζητών διά τών δφθαλ- 
μών τεκμήριον τι ή λόγον πιθανόν. Ή οικία αΰτη εί
ναι τετράγωνος, ύπέρ δέ τδ πρόσγαιον πάτωμα αύ
τής, ύψοΰμενον μέχρι δώδεκα ποδών ύπεράνω τής 
γής, έπίκειται οροφή, περιβεβλημμένη ύπδ θριγκού,fo- 
άν μαρμάρινου ύποστηρίζοντος. Τά παράθυρα τής 
πρώτης δροφής περιβάλλονται ύπδ περιπλαισιώματος- 
τά δέ τοΰ έπιγαίου στέφονται ύπδ μικρών τινων

(4) Ή τών Άγγλων αΰτη πρδς τάς άρχαίας αύτών 
άναμνήσείς καί κατορθώματα ολιγωρία, είναι μέν 
κατακριτέα, ούχ’ ήττον δμως ένουμένη μετά τοΰ ψυ
χρού, άπαθοΰς καί φιλοπάτριδος αύτών χαρακτήρας, 
παρέχει τήν πολιτικήν γαλήνην καί εύημερίαν, τήν 
χαρακτηρίζουσαν πρδ τοσούτων χρόνων τδ ’Αγγλι
κόν έθνος, και ήτις ώθεϊ αύτδ πρδς αύξησιν και 
τελειοποίησιν, ής δριον ού διορα πλέον ό δφθαλμός. 
Ό Άγγικδς λαός φαίνεται τήν σήμερον ώς άνήρ 
τέλειος κα! νουνεχής, βλέπων μετά δυσαρέσκειας και 
περιφρονήσεως τάς ύπδ τών όρμων τής άκρατούς 
αύτοΰ νεότητος ύπαγορευθείσας παρεκτροπάς τών 
καθηκόντων αύτοΰ- Τ! ωφέλησαν, ή τ! ώφελοΰσι τδ 
Γαλλικόν έθνος αί άναμνήσείς καί λεπτομέρειαι τών 
φρικωδών αύτοΰ έπαναστάσεων, αιτινες, καταφλέγου- 
σαι τήν άστατον καί πέραν τοΰ δέοντος φιλελεύθε
ρον αύτοΰ ψυχήν, ώθοΰσιν αύτδ κατά τής κυβερ- 
νήσεώς του, ήν έξασθενεϊ, καί καταπληγώνει τήν πα
τρίδα του, ήν νομίζει δτι ύπερασπίζεται; Σημ. τοΰ 
Μεταφ.

μετοπών άλληλαδιαδόχως τοξοειδών καί τριγωνοει- 
δών. Τά τριά κεντρικά παράθυρα χωρίζονται ύπδ 
τεσσάρων δωρικών ραβδωτών κιόνων, αί δέ δροφαί 
χωρίζονται διά ζώνης κεκοσμημένης, και οί στηλο- 
βάται τών άνω κιόνων επαναπαύονται έπι τών κιο- 
νοκράνων τών στηλών τοΰ ίσογαίου.

Τοιαύτη λοιπόν ή άπδ τοΰ Βουλευτηρίου θέα τής 
οικοδομής ταύτης, γενομένης περί τάς άρχάς τοΰ 
δεκάτου έβδομου αίώνος. Ή περιγραφή αΰτη έφαρ- 
μόζεται έπίσης είς τάπρδς τδ White-Hall garden έ- 
νώπια, συνιστώντα μικράν έπαυλιν ύπδ δένδρων και 
οίκων περιβαλλομενην. ’Ενταύθα είδον άποθνήσκον- 
τα τδν σίρ ‘Ροβέρτον Πήλ. Έν τω μέσω τοΰ κη- 
παρίου τούτου, είς άπόστασιν β λίγων βημάτων άπδ 
τοΰ παλατιού, βλέπει δ διαβαίνων πεζόν ανδριάντα 
’Ιακώβου τοΰ Β'. παριστωμένου ώς Καίσαρος, καί 
παρατηροΰντος πενθίμως θέσιν τινα ήν δ καταβιδασ- 
μένος αύτοΰ βραχίων δεικνύει διά τοϋ δακτύλου έπι 
τής ϊήί· Δεικνύει δέ ό ’Ιάκωβος διά τοΰ δακτύλου, 
τδ μέρος ένθα ό πατήρ αύτοΰ έφονεύθη· Άλλά, έκ- 
τδς οτι ή θέσις αΰτη εύρίσκεται μακράν πολύ τών 
παραθύρων, δύναται τις νά άντείπη είς τήν γενικω- 
τάτην ταύτην ιδέαν, δτε ή ήμίκλειστος τοΰ βασιλέ- 
ως ’Ιακώβου χειρ έσκάφη και έκενώθη έσωθεν με
τά τοΰ δεικνύοντος δακτύλου. Ή χειρ αΰτη, ής ή 
παλάμη και τά έσω τών φαλάγγων άφηρέθησαν ύ- 
πδ ρινήρος, διετήρησεν, ώς χοάνη, τδν τύπον κυλιν
δρικού τίνος πράγματος, οπερ έκράτει, ίσως σπάθης, ή 
σκήπτρου ή ράβδου τής κυβερνήσεως. Ό πεπιεσμέ
νος καί έπί ένδς τών ρηθέντων αντικειμένων στηριζόμε- 
νος λιχανδς έπεκτείνετο μόνον διά νά στερεώση έ
τι μάλλον τδ ύπδ τής χειρδς κρατούμενον άντικεί- 
μενον. Οΰτω λοιπόν ή διά τοΰ ’Ιακώβου Β. κατά- 
δειξις τής θέσεως ταύτης είναι ανυποστήρικτος. Καί 
ιδού ήμεϊς αύτοί εύρίσκοντες καί έξηγοΰντες τήν 
αληθή τής τιμωρίας θέσιν.

Μία τών πιθανωτέρων έξηγήσεων τοϋ άντικειμέ- 
νου τούτου ύποστηρίζει οτι ή κεφαλική έκτελεσις έ- 
γένετο παρά τδν Τάμεσιν, καί έπομενως παρά τδν 
κήπον, πλησίον τοΰ άνδριάντος ’Ιακώβου τού Β . Αλλά 
τά άρχαϊχ τής πόλεως σχέδια μαρτυροΰσι δτι ή 
θέσις αΰτη ήν τότε αύλή τις τετράγωνος πανταχο- 
θεν κεκλεισμένη, σειρά δέ μεγάλων οικοδομών ά- 
πέκρυπτεν άπδ τής αιθούσης τήν όχθην τοϋ ποτα
μού. ί Έτεροι δέ πρεσβεύουσιν δτι πρδς τά πέρατα 
τής αιθούσης ήνεώχθη ώπή τις πρδ της δποίας ή- 
γέρθη τδ ικρίωμα.

Έκ τών δύο περάτων τής οικοδομής ταύτης τδ 
μέν έρείδετο έπ’ άλλων οικοδομών, συνεχομένων 
μετά τής γοτθικής πύλης τής μονής τοΰ Westmin
ster, τδ δέ έχωρίζετο διά στενού τίνος διαστήμα
τος έκ τών άλλων μερών τοΰ άρχαίου τοϋ White-Hall 

παλατιού.
Ή Ιστορία άναφέρει δτι τδ πλήθος ήν τοσοΰτον 

πολυάριθμον καί τοσοΰτον συγκεκινημένον, ώς·ε με
τά τήν έκτέλεσιν τής ποινής ήναγκάσθη ή κυβέρνη- 
σις νά διασκορπίση αύτδ δι’ άποσπασμάτων Ιππι
κών. Άλλά τά πλήθη ταΰτα δέν ήδύναντο νά κι- 
νηθώσι ούτε έν τή αύλή, ούδέ έν τή γωνία τή 
σχηματιζομένη είς τά έσχατα τής αιθούσης ύπδ τής 
δρσοθύρας καί τοΰ τείχους τοΰ White-Hall.·

TOM. Δ'. (Φυλλάδ. 84).

Είς τάς ύποθέσεις ταότας άς άντισάξωμεν τήν 
γνώμην δύω ιστορικών.

‘Ο Rapin-Thoiras λέγει, ότι ή ποινή έξετε
λέσθη έπΐ ικριώματος, έν τή δδώ άνεγερθέντος, α
πέναντι τών ένωπίων τής αιθούσης τών εστιάσεων. 
Ή έτέρα μαρτυρία είνάι πολύ τής προτέρας σα
φέστερα· είναι δέ αΰτη ή τοΰ Zohn-Rushworth 
λέγοντος ότι ή σκηνή αΰτη διεδραμαχίσθη έν τή ΰ- 
δφ, και δτι Κάρολος δ Α'. έξήλθεν εχ. τίνος των 
παραθύρων τον White-Hall. ‘Ο δέ μάρτυς ούτος, 
έάν δέν ήτο παρών, τουλάχιστον είδε πιθανώς έγει- 
ρομένην τήν λαιμητόμον.

Εισερχόμενος λοιπόν έν τή δδώ τοϋ' Βουλευτηρίου 
όπισθεν τοΰ Caridh-Cross, άμα άπαντήσης πρδς 
άριστερά τά ένώπια τής έκκλησίας White-Hall, 
στήθι πρδ τοΰ δευτέρου παραθύρου τής άρχαίας ταύ
της αιθούσης. Ενταύθα έπεσεν ή κεφαλή τοΰ Καρό
λου Στουάρτου,

Είναι δε πάντη άδόνατον νά παραδεχθή τις οτι 
έγένετο δπή τις είς τδν τοίχον· διότι τά παράθυρα 
είσΐ τοσοΰτον πλησίον άλλήλων, ώστε δέν ήθελον 
δυνηθή νά εΰρωσιν έν αύτοΐς θέσιν πρδς κατασκευήν 
άρκούνιος εύρείας όπής.

Τδ δεύτερον τοΰτο παράθυρον μάλλον προσιτόν 
τών κεντρικών παραθύρων, καί ύπδ στηλών κοσμού- 
μενον, παρείχε περισσοτέρας τάς εύκολίας πρδς τήν 
έπ αύτοΰ στήριξιν τών ικριωμάτων. ’Εντεύθεν ή ό- 
δδς είναι μάλλον άναπεπταμένη, μάλλον έλευθέρα. 
Ενΐ λόγω δέ τδ παράθυρον τοΰτο καταδεικνύεται ώς 

τοιοϋτον καί ύπδ τών πιθανοτήτων καί ύπδ τών πα
ραδόσεων, εις μάλιστα τών οδηγών καί ύπηρετών 
τής έκκλησίας μοί τδ έδειξεν άδιστάκτως.

Ή ποινή αΰτη έξετελέσθη μετά τοσοΰτον μακράς 
βασάνους, τοσοΰτον ώμάς καί ταπεινωτικός τιμωρί
ας, καί τοσαύτην καρτερίαν τοΰ βασιλέως, ώστε κα
τέστησε μισητήν καί κατεμάρανε τήν ήδη άναγεν- 
νωμενην δημοκρατίαν. Ό λαός έσεβάσθη τήν μνή
μην τοΰ μαρτυρος, καί, παρομοιάζων τδν θάνατον 
τοΰτον, μετά τδν τοΰ Χριστού, καθιέρωσεν αύτήν ύ
πδ τδ όνομα πάθη Καρόλου τού ΑΖ. πρδς 
αίσχος τοΰ Αγγλικού έθνους. Άννα ή Βολευνία, ή 
’Ιωάννα Γρέϋ, ή Μαρία Στουάρ, ό Στραφόρδ κα! ό 
Κάρολος Α'. κατέλιπον πένθιμον τι ίχνος έπί τής 
χώρας ταύτης, ένθα τδ έπάγγελμα τοΰ δεσμοφύλα- 
κος και τοΰ δημίου άκούεται μετά τοσαύτης ψυχράς 
σκληρότητος. Αί παρελθιΰσαι καί άποπτάσται αΰται 
έντυπώσεις καί άναμνήσείς έπανήλθον έπΐ πολύ 'έ
νεκα τής αιχμαλωσίας καί τοΰ θανάτου τοΰ Να- 
πολέοντος.

Ινα δέ ωμεν εύθεϊς, άς προσθέσωμεν ότι καθ’ άπα- 
σαν τήν Αγγλίαν δυσκόλως δύναται τις ν’ άπαντήση 
υπερασπιστήν τών αιματηρών τούτων πράξεων. ‘II τοΰ 
δημοσίου γνώμη έξεδίκησε τδν αιχμάλωτον τής Άγιας 
Ελένης. Άλλ’ έπεται τάχα έκ τούτου ότι έν έτει I 81 5 
διεμαρτυρήθη. μετά τής άπονεμομένης αύτω ένεργειας; 
"Οχι· ό Άγγλος, είναι φύσει άδιάφορος καί ήπιος πρδς 
τους γείτονας αύτοΰ, ένοσφ δέν έρεθιζεται ό πατριωτι
σμός, καί δέν διακυβεύωνται τά ιδιωτικά αύτοΰ συμ
φέροντα. Άλλ’ δ Ναπολέων ήν δ τρομερώτερος τών 
έχθρών αύτοΰ· διότι όλίγου δεϊν ή Αγγλία έπτώχευεν 
ένεκα αύτοΰ, καί άπώλετρ ή έθ <;κή αύτής βιομηχανία.

478.
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αοόχως, μετά μειδιάματος ιλαρού, άσματά τινα έγ- 
χώρια, άπομιμήματα ίγγλο- ιταλικά, διά λέξεων ή- 
δέων έκφραζόμενα, έάν πρέπη νά κρίνωμεν έκ τής 
εύθυμίας καί εύχαριστήσεως μεθ’ ής άκούόντα! λαο 
τάς άλλεπαλλήλους χειροκροτήσεις δί' ών ύπϊδέ- 
χονται. Έπειδή δέ οί άνθρωποι ουτοι γνωρίζόυσι 
νά διασκεδάζωσιν άείποτε διά μιας καί τής αύτής 
εύαρέστου ένασχολήσεως, τά άσματα τάΰτα διαδέ
χονται ύφ’ ετέρων καί διαρκούσιν έπί τέσσαρας ή 
πέντε ώρας.

Τοιαύτη είναι, άνευ ούδεμιας ύπερβολής, ή κατά- 
στασις τών καφενείων τοΰ Stand καϊ τών πέριξ 
τού Covent-Garden' ύπάρχουσιν έΐερα έχοντα όρ
γανα τινα μουσικά, καί αλλα είς ά παριστάνονται 
πδ τών άστείων τής πόλεως έως καί δράματα 
του Σακεσπήρου- διότι έν Λονδίνω, ένθα τό θέατρον 
είναι ελεύθερον, δεν ύπάρχουσι πανταχοΰ θεάματα. Τά 
έργα τοΰ μεγάλου τούτου ποιητου παριστάνονται ο
μοίως ξν Hay-Market, πρδς τέρψιν τής ύψηλής 
κοινωνίας, ήτις ζημιοΐ καί κλείει σχεδόν τδ έθνικδν 
αύτής θέατρον, συρρέουσα παμπληθεί είς τά δύω ιτα
λικά δίδοντας παραστάσεις άμφδτερα τήν ήμέραν καί 
ύπερπληρουμενα θεατών.

Ό Σεκσπήρος είναι ύπέρ τδ δέον άρχαϊος καί γνω
στός είς τδν έκλεκτδν κόσμον, ου ό λαός άναδείκνυται 
ανώτερος, ίδιον άνθρώπων νοημένων καί φιλόκαλων 
είναι ή εύχαρίστησις ή έκ τής έπαναλήψεως ώραίων 
πραγμάτων, ώς ή έκ τής. άναγνώσεως ωραίων καί έπω- 
φελών βιβλίων. Τά μέτρια πνεύματα άναζητοΰσιν αεί
ποτε τδ άπδ τών νεωτερισμών χυδαίο ν θέλγητρον. Έάν 
τδ θέατρον ήν έλεύθερον παρ’ ήμΐν καί προσιτόν είς 
τάς δυστυχείς τοΰ λαού τάξεις, βεβαίως δ Μολιέρος δέν 
θά παριστανετο ένώπιον δλιγαρίθμων θεατών, ώς έν τώ 
Γαλλικφ Θεάτρω, καϊ ή φιλοκαλία καϊ ή κρίσις τού 
λαοΰ ήθελε μεγάλως άναπτυχθή, τρεφομένη έκ τών ά- 
ριστουργημάτων τών μεγαλοφυιών ήμών άνδρών.

Πρδς τδ μεσονύκτιον τδ πλήθος άναχωρεΐ άπδ τών 
οινοπωλείων, τών δημοσίων κήπων, τών θεαμάτων, 
τών έν άναπεπταμένη αιθούση χορών, καϊ πληροί τάς 
αίθουσας τοΰ Πικκαδίλλυ, τόπον άσχημον τή άληθείιφ, 
τάς πλήρεις χυδαίων διασκεδάσεων οδούς καϊ τά 
oyster-rooms, ένθα οί πλιΐστοι ίξακολουδοΐίσι νά 
τρώγωσι μέχρι τής πρωίας. "Οταν δέ ή ^οδοδάκτυλος 
αύγή άρχίση νά ύποφώσκη, οί τής αστυνομίας ύπηρέται 
συνάγουσιν άπδ τοΰ έδάφους τών άγυιών καϊ τών τριό
δων τους μεθύσους παντδς φύλλου, βαβαί! καϊ πάσης 
τάξεως.

Αγνοώ άν ο'ι Άγγλοι άναπαΰωνται ποτέ· άλλά τδ 
Αονδΐνον δέν κοιμάται ποσώς. Γνωρίζομε·/ οτι ή πόλις 
περιλαμβάνει 2 έκατομμύρια και 500,000 χιλ. ψυχάς, 
καί δέν έκπληττόμεθα βλέποντες πανταχοΰ τοσοΰτον 
πλήθος. Αί δδοΐ απασαι ύπερπληροΰνται άείποτε ύπδ 
περιπλανωμένου λαοΰ, ώς καϊ έπί τού Ταμέσεως. Τά 
άλση καί αί έξοχαί πλήθουσιν ύπδ περιπατούντων, 
τά μ,νημεΐα ύπό περιέργων, οί κήποι, τά φρούρια καί 
τά πέριξ τής πόλεως ύπδ τών έπισκοπτομένων αύτά 
καί πλανωμένων περιηγητών, ή δέ κίνησις και ή ζωή 
δέν έλαττοϋται ποσώς δι’ όλης τής έβδομάδος. Οί 
Άγγλοι γευματίζουσι καθ’ολας τής ήμέρας τάς ώ
ρας, χαί πανταχοΰ καϊ άδιαλείπτως σχεδόν. *0 σίδηρους 
δργανισμδς τών στομάχων τούτων συγχωρεΐ αύτοΐς 
νά διασκεδάζω!! τόν κόπον αύτών διά τροφής ικανής νά.

*Qv δέ φύσει ολίγον στρατιωτικός, δ Άγγλος άδιαφορεΐ 
πρδς πάν στρατιωτικό/ άνδραγάθημα ή ίπποτικήν γεν- ' 
ναιότητα. Κατά τήν πτώσιν τής αύτοκρατορίας, τής ύ
πδ τής αδυσώπητου άντιδράσεως τδν συστάσεων προ- 
ξενηθείσης, τδ έθνος τοϋτο ένεθυμήθη οτι τδ Εκατόν· 
θήμερον έζημίωσε τήν κυβέρνησιν αύτοΰ εν έχατομύ- 
ριον κατά πάσαν ώραν, καί ενόσω το έλλειμμα τοϋτο 
δέν έπληροΰτο, δέν κατεπραυ/ετο ή δργή αύτοΰ. Δια 
σάλπισον ενώπιον αύτών τήν δόξαν τοΰ έθνους σου, 
ούδεΐς αυτών θέλει σοϊ αντιτείνει, ή άργιλον θέλει σοϊ 
ριψει βλέμμα, άλλά μήν έπεχτείνης χεΐρα έπί τοΰ τα
μείου τών εμπόρων τούτων, ών ό πρώτος υπάλληλος, 
καθήμενος έπί επίχρυσου θρανίου, έχει λινόν τινα 
σάχκον διά προσκεφάλαιον.

Άπδ τοΰ Whit-Hall ώδήγησαν ήμάς έν τή αυλή 
τοΰ Ναυαρχείου, κεκοσμημένη διά πολυτελείας αλη
θώς έπαξιου λαοϋ άγαπώντος τήν σιωπήν, εϊπερ τι καί 
άλλο.

Αξιόλογο·/ γεΰμα περιέμενεν ήμάς έν τώ ξενοδο- 
χείω, καί, ινα ώφεληθώσιν έκ τής εσπέρας, οΐ ήτ 
τον άπηυδημένοι τών φιλοπεριηγητών, έπεσκέφθησαν 
οινοπωλεία τινα. Έν Λονδίνω δέν υπάρχει, ούτως εί
πεΐν, σωτηρία έντδς τών κόλπων τής οικογένειας, καί 
τά δημόσια καταστήματα δεν εύχαριστοΰσι ποσώς τήν 
ανεξαρτησίαν ένδς αγάμου.

Ύπάρχουσι μέρη, ένθα δύναται' τις νά πίη χωρίς 
νά φάγη, καί άλλα έν οίς τρώγη χωρίς νά πίη. Έν τι 
σιν oysterrooms, ευρίσκει τις ίχθύας, άλλ’ όχι κρέας. 
Τά μεγάλα οινοπωλεία είσί καλήτερον έφωδιασμένα' 
διότι δυνατοί τις νά γευμαχίση έν αύτοΐς μάλιστα δέ 
καί νά δειπνήση περί τδ μεσονύκτιον, συνήθεια άλλως 
τε έντιμοτάτη.

Αί αΐθουσαι τών οινοπωλείων ευρίσκονται ώς 'πί τδ 
πλεΐστον είς τήν πρώτην τών οικιών δροφήν. Αί τρά
πεζα! κεκαλυμμέναι ΰπδ δέρματος ή ύπδ κηρωτού 
διατίθενται κατά μήκος τοΰ τοίχου καί διαχωρίζονται 
ύπδ διαφραγμάτων ύψος έχόντων πέντε ποδών, καί 
σχηματιζόντων διπλήν σειράν πυξίδων. Ό Άγγλος 
άγαπα τήν άπομόνωσιν καϊ ήσυχίαν, έτι καί έν τώ κα- 
φενείφ εύρισκόμενος. Έκαστος δέ όμιλος προφυλατ'- 
τόμενος άπδ τών περιέργων βλεμμάτων, ώς άπδ έξω 
τερικών περισπασμών, πίνει μετά σιωπηλού καί κατα
πληκτικού φλέγματος. Δυνατόν δέ είπεΐν οί Άγγλοι 
έρχονται ένταΰθα ζητοΰντες τήν μοναξιάν έν τή συνα
ναστροφή.

Ουτω παρέρχεται ή έσπέρα τών ήττον εύπορων καί 
μή δυναμένων νά μεθέξωσι τών πολιτικών δμηγύ- 
ρεων. Περί τδ μεσονύκτιον έπανακάμπτουσ: κλονου- 
μενοι οικαδε.—Τά καφφενεΐα ταϋτα είναι πληκτΐκώτα- ' 
τα εις πάντα ξένον, έξαιρουμένων έκεινων όσα δέν 
έχουσι τά διαφράγματα. Πρδς τά πέρατα τής αιθού
σης εγείρεται έπί τίνος ύψώματος, είδος γραφείου, 
ώραιζομένου ύπδ τριών έμδριθών κυρίων ώσεί κολλυβι 
στών καί μετά πολλής σοβαρότητος μέλαινα ένδεδυ- 
μένων, έχόντων δέ τον λαιμόν μεγαλοπρεπέστατα ύπδ 
λευκού περιλαίμιου κεκαλυμμένον.

Αίφνης, εϊς τών κυρίων τούτων κρούει τήν τρά
πεζαν διά μικρού σφυρίου, καί τδ παν σιγά, και ή
χος, προοιμιάζοντος χλειδοκυμβάλου, άκούεται, και 
οί τρεις ουτοι φιλοπάτριδες. οί σοβαροί ώς αγγλι
κανοί πρεσβύτεροι, άρχονται τοΰ τραγωδεΐν άλληλοδι- 

χόρταση τδν λιμόν λύκων καί λεόντων. Τδ δέ προεφά- 
γιον ξανθής καί ρεμβώδους τινδς νεάνιδος δύναται νά έ- 
παρκέση είς τροφήν δύω παρισινών άχθοφόρων.

Έν τούτοις τδ έργατικδν πλήθος συνθλίβεται καθ’ έ- 
κάστην έν τοΐς έργοστασίοις, δ δέ βίος τών οικογενειών 
είναι μάλλον οίκ.ουρδς μή έξερχόμενος τών ορίων αύ
τοΰ. Τις λοιπόν και πόθεν ό κυμαινόμενος οϋτος λαός, 
ό καταπλιμμυρών άδιαλείπτως τάς όδους άπασών τών

ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΙΙΣ,
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΑΕΥΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. 

Ό Μεχμετ Άλής έγεννήθη είς Καβάλαν τής 
Μακεδονίας κατά τδ 4 < 82 τής εγίρας έτος (4 739 
καθ’ ήμάς). Νέος έτι έχασε τδν πατέρα αύτοΰ Ίβρα- 
ΐμ Άγά, άρχηγδν τής πρδς άσφάλειαν τών δημοσίων 
όδών φρουράς. Ό είσπράκτωρ τών φόρων τοΰ Πρα- 
οΰστα, άρχαϊος τής οικογένειας του φίλος, υίοθετήσας 
τόν δρφανδν, τδν άνέθρεψε μετά τοΰ υίοΰ αύτοΰ

συνοικιών, ό διαχεόμενος έπί τών έξοχων καί κατα- 
πληρών χιλιάδας παντοφορείων καί άλλων δημοσίων ο · 
χημάτων, καί δ άείποτε πιεζόμενος καί ώθοΰμενος έπ: 
τών πεζοδρομειων , πόλεως πεντάκης μεγαλητέρας 
τών Παρισιων, καί τούτο κατά τδ διάστημα τών είκοσι ■ 
τεσσάρων ωρών τοΰ ήμερονυκτίου ; . . ..

(Έπεται συνέχεια·)

Άλή ’Αγά. Ό Κ. Λιών, έμπορος Γάλλος, διατρί- 
ι 6ων έν Καβάλα, έδωκε πολλάκις δείγματα ευνοίας 
πρδς τδν νέον Μεχμετ Άλήν, εύνοιας, ήτις απαντώ - 
μένη ίσως είς^τάς τής νεοτητός του άναμνήσεις, έ- 
καλλιέργε: τδν σπόρον τής συμπάθειας, τήν οποίαν 
αείποτε διετήρησε πρδς τδ Γαλλικόν έθνος.

Είς πολλάς περιστάσεις, δ νέος Μεχμετ Άλής 
παρέσχεν άξιολόγους ύπηρεσίας πρδς τον θετόν 
πατέρα αύτίΰ κατά τήν δυσχερή τών φόρων εισ- 
πραξιν ουτος δέ διά νά δώση είς αύτδν τεκμήριου 
τής εύγνωμοσύνης του, τδν ένυμφευσε μετά τίνος 
πλούσιας συγγενοΰς του, ήτις πρδ μικρού είχε οια- 
ζευχθή τδν πρώτον αυτής σύζυγον.

Η έπιδρομή τών Γάλλων είς Αίγυπτον ήνάγκασε
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τήν Πύλην νά κάμη πολυαρίθμους καθ' δλην τήν 
αυτοκρατορίαν παρασκευές. Ό ει’σπράκτωρ τοϋ Πρα- 
ούστα, λαβών διαταγάς τά χορηγήση ζαί ουτος ά- 
ρ:θμόν τινα άνδρών, συνεκρότησε σώμα τριακοσίων 
άνδρών, τών όποιων τήν διοίκησιν ένεπιστεύθη είς 
τδν υίδν αύτοΰ Άλή 'Αγαν. Ό Μεχμέτ Αλής, ώς 
έμπειρότερος, συνετότερος κα! μεγαλύτερος, έπιφορ- 
τισθείς ίνα χρησιμεύση ώς Μέντωρ είς τδν τής 
παιδικής του ήλικίας φίλον, άνεδέχθη μετά προθυ
μίας αποστολήν, ήτις άναμφιβόλως ήθελε παρέξει εις 
αύτδν εύκαιρίας καταλλήλους πρδς άπόκτησιν πλού

του.
Αί άρχα! τής εκστρατείας υπήρξαν δυσχερείς» 

διότι δί άτρυτων κόπων δ μικρός τοϋ 'Αλή 'Αγά 
στρατός, συναθροισθεΐς έξ βλων τών εθελοντών τής 
Μακεδονίας, άπήντησε τδν στόλον τοΰ καπετάν 
πασά κατά τδν δρμον τής Μαρμαρίζης είς Καρα- 
μανίαν· ’Αποβιβαστείς ακολούθως έπ! τής πλησίον 
νήσου Άβουκίρ, ό τουρκικός στρατός, προσεβλήθη 
μετ' δλίγον ύπδ τών Γάλλων, οιτινες έφερον αύτδν 
είς έσχάτην αμηχανίαν. Ό Άλή Αγάς δυσάρεστη- 
θε!ς έκ τοϋ άτυχήματος τούτου τής πρώτης αύτοΰ 
έπιχειρήσεως, παρήτησε τδν οτρατδν κ’ έπέστρεψεν 
είς Καβάλαν παρα τώ πατρι, άναθέσας τήν διοίκη- 
σιν τών Μακεδόνων του είς τδν Μεχμέτ 'Αλήν, δς-ις 
διαπρέψας ήδη κατά τήν έκστρατείαν ταύτην διά τε 
τοΰ έπιχειρηματικοΰ χαρακτήρος κα! τής δξυνοίας 
αύτοΰ, έμεινεν είς Αίγυπτον, καί δταν οί Γάλλοι 
άπεσύρθησαν αύτής. Προαχθεις δέ βαθμηδόν κα! κατ’ 
δλίγον είς βαθμόν μπίν-μπασι (χιλιάρχου), κα! 
τοΰ καπ!-μπουλούκ-μπασι (άρχιαστυνόμου τοΰ 
παλατιού), είλκυσε τήν εύνοιαν και έμπιστοσύνην 
τών κυβερνώντων, οιτινες, πλουτίζοντες αύτδν διά 
τών δώρων των, ήρχισαν νά τδν κάμωσι γνωστόν 
είς τδ διβάνιον τής Κωνσταντινουπόλεως.

Έάν οί βέυδες τών Μαμελούκων, κα! οί ύπδ τοΰ 
Σουλτάνου απεσταλμένοι πασάδες ήνωσαν έπ δλίγον 
τάς δυνάμεις αύτών πρδς τήν έκ τής Αίγύπτου 
έξωσιν τών Γάλλων, τών κοινών αύτών έχθρών, ή 
έρις δμως κα! τδ ζήτημ.α τής κυριαρχίας τής χώρας 
διέλυσε τήν ένώπιον τοΰ κινδύνου σχηματισθεΐσαν 
έκείνην συμμαχίαν. Έν τούτοις δ Μεχμέτ Άλής 
έγνώριζε νά ώφελήται αρκούντως έκ τής θέσεως 
ταύτης τών πρώην συμμάχων. Έχων φήμην άνδρδς 
γενναίου κα! έπιτηδείου εύκόλως ήδυνήθη νά συνά
θροιση πολυάριθμον σώμα. ’Αλβανών, ληστών κα! 
τυχοδιωκτών παντοδαπών έτοιμων πάντοτε νά έκ- 
μισθώσωσιν εαυτούς έκ τοΰ τυχόντος. Ό Μεχμέτ 
’Αλής ύπεξέκαιε τήν έριν τών κομμάτων, έσπειρε 
τήν διχόνοιαν μεταξύ τών κυριωτέρων άρχηγών, κα! 
ήξευρε νά κερδαίνη διά τών φιλοφρονήσεων αύτοΰ 
καί νά έπιβάλλη σέβας διά τής έπιρδοής, ήν άπέ- 
κτησεν πρδς έκείνους τούς όποιους αί ύποσχέσειςκερ 
του δέν ήπάτησαν ποτέ. Έζήτησε πρδ πάντων νά 
δήση τούς Σείκας καί τούς ούλεμάαδες,φαινόμενος αύςη- 
ρότατος τηρητής τών έντολών τής θρησκείας. Κερ- 
δήσας λοιπόν τήν πίστιν τών Σει'κων ώς και τοΰ 
λοιπού λαοΰ άπηυδησμένου έκ τών αιωνίων ταρα
χών κα! τής άσθενείας κα! αταξίας τής Κυβερνή
σεις, ήιις μόνη ήδύνατο νά έπαναγάγη τήν ήσυχί- 
°ν, διήγειρε κρυφίως στάσιν. Όλίγαι ήμέραι ήρ- 
κεσαν είς αύτδν, ύπδ τοΰ λαοΰ δοηθούμενον. ινα 

κατασταθή κύριος τής πόλεως. Ή Πύλη ήναγκά- 
σθη νά έπικυρώση τήν έπανάστασιν ταύτην μετά 
πολλάς άλλά ματαίως προσκλήσεις τών πασάδων 
είς τάς θέσεις των, οιτινες ούδ' ίχνος τής έξουσίας 
των ήδυνήθησαν νά δείξουν πρδς αύτδν· καί δ Μεχ
μέτ ’Αλής έλαβε τήν 13 μαίου τοΰ 1805 τδ φερ
μανιού τής έξουσίας. Έν τούτοις δέν ήρξε κατά 
τδ διάστημα επτά δλων ένιαυτών είμή τής κάτω 
Αίγυπτου, ώς κατεχομένης τής άνω ύπδ τών βέϋ- 
δων τών Μαμελούκων ό Μεχμέτ 'Αλής, ήδη είς ή- 
λικίαν τεσσαράκοντα κα! πέντε έτών, έσχε τήν ύ~ 
πομονήν νά μάθη τήν γραφήν κα! τήν άνάγνωσιν, 
λαβών τά πρώτα μαθήματα ύπό τίνος δούλου τοΰ 
χαρεμιού του.

Ηδη ή δύναμις αύτοΰ ήρχισε νά κραταιοΰται, 
δτε τήν 4 7 μαρτίου τοΰ 4 807, οί ’Άγγλοι άπέ- 
βησαν είς Αίγυπτον, ύπδ βέϋδων προσκληθέντες. 
Άλλά δέν διέμεινον έπί πολύ· ή δέ έξωσις αύτών 
είναι μία τών έπι>ειρήσεων τοΰ Μεχμέτ Άλή, καθ’ 
ήν άνέπτυξε μεγίστην εύφυίαν καί έπιτηδειότητα. 
Ή παρουσία όμως τών Άγγλων ένεθάρβυνε τοΰς 6έ- 
ϋδες και άνεπτέρωσε τάς έλπίδας αύτών. Διά τών 
ραδιουργιών των έςερβάγη είς αύτδν τοΰ πασσά τδν 
στρατόν έπανάστασις σοβαρά κα! ίκανή νά φοβήση 
αύτόν, βλέποντα ματαιουμένους έν μια στιγμή τούς 
καρπούς πολυχρονίων άγώνων κα! έπιχειρήσεων. Κα- 
τορθώσας διά πολλών θυσιών νά κατευνάση τήν τρι
κυμιώδη έκείνην έπανάστασιν, έννόησεν δτι άδύνατον 
ήτο πλέον νά ύπάρξη ανακωχή μεταξύ αύτοΰ καί 
τών Μαμελούκων. Μή δυνά μένος δέ νά καταστρέψη 
αύτούς διά τοΰ πολέμου, άπεφάσισεν ένδυθεϊς τήν 
άλωπεκήν νά καταστρέψη αύτούς διά τής πανουργίας 
Τώ όντι διεπραγματεΰθη μετ’ αύτών, κα! ήξευρε 
νά ύποκρίνηται τοσοϋτον έπιτηδείως τούς άπιστους αύ
τοΰ σκοπούς, ώστε προσείλκυσεν είς τδ Κάιρον απαν- 
τας σχεδόν τούς βέϋδας, έκ τών όποιον ίνα άφαι- 
ρέση πάσαν υποψίαν, τοΰς άπέδωκε τά αγαθά των, 
καί τούς έφιλοδώρησε μεγαλοπρεπή δώρα. Τήν δέ 
4 4 μαρτίου 4 84 4 προσεκάλεσεν αύτούς άπαντας είς 
τήν άκροπολιν τοΰ Κάιρου, ίνα παρευρεθώσιν είς 
τήν άναχώρησιν ένδς τών υίών του πορευομένου είς 
’Αραβίαν πρδς καθυπόταξιν τών Ούαβιτών. Μόλις δι- 
έβησαν ούτοι τήν πόλην τής άκροπόλεως, και ή 
πύλη έκλείσθη όπισθεν αύτών, κα! πάντες άπηνώς 
έτουφεκίσθησαν έκ τοΰ υψους τών τειχών. Διά τής 
προδοσίας ταύτης ό Μεχμέτ Άλής άπηλλάγη τών 
άντιπάλων του, καί διέμεινεν έπί τέλους κύριος τής 
Αίγύπτου.

Ήγεμονευσας δέ εύκλεώς μέχρι τοΰ 4 848, διά τδ 
βαθύ γήράς του, άπέθεσε τήν έξουσίαν είς τδν υίόν του 
Ίβραίμ Μασάν, τελευτήσαντα μετ’ ού πολύ, μετά τον 

πατέρα αύτοΰ, ώστε ή άντιβασιλεία μετέβη εις τδν Ά- 
βάζ-πασάν, έκγονον τοΰ Μεχμέτ Άλή, τδν κα! ήδη ή- 
γεμονεύοντα.

A. I.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΙΚΩ,
ΔΙΗΓΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ.

Τω 4 807 έζη εις Παρισίους υποδηματοποιός τις τήν 
τέχνην, άνευ έργαστηρίου, Φραγκίσκος Πικώ ονομαζό
μενος. 'Ο πτωχός αύτδς νέος άρκούντως χαρίης, ήτον 
είς τήν ακμήν νά συζευχθή κόρην τΐ'.α εύμορφον καί θελ
κτικήν. Ό Φραγκίσκος λοιπόν μέ τοιαΰταώραία σχέδια, 
καί τά τής έορτής ένδεδυμένος, άπέρχεται είς καφε- 
πώλην τινά, ίσόβαθμον κα! δμήλικά του μέν, άλλ’ εύ- 
πορώτερον αύτοΰ καί γνωστόν διά τήν ίδιότροπόν του 
ζηλοτυπίαν πρδς παν τδ περί αύτδν εύτυχοΰν.

Ό Ματθίας Αουπιάνος, γεννημένος είς Νίμην, ώς καί 
ό Πικώ, εΐχεν είς Παρισίους καφεπωλεΐον λίαν συ- 
Ζναζόμενον, πλησίον τής πλατείας Sainte-Opportune. 
’Ητον ήδη χήρος, μέ δύο τέκνα έκ τής μακαρίτιδος. 
Τρεις δέ συνήθεις γείτονες αύτοΰ έκ τής περιφέρειας 
τής Γάρης, κα! γνώριμοι τοΰ Πικώ, εύρίσκοντο έκεΐ.

— Καί τί είν’ αύτά ; λέγει |δ οίκοκύριος· ώ! ώς 
γαμβρός ομοιάζεις Πικώ, θά έλεγέ τις δτι θά χορευ
τής τήν las treilhas (δημώδη παντομίμαν τοΰ συρμοΰ 
είς τήν κάτω Ααγγεδόκην).

— Κάτι καλήτερον θά κάμω, άγαπητέ Αουπιάνε' 
ύπανδρεύομαι.

— Κα! ποιαν έδιάλεξες, ήρώτησεν είς τών ακροα
τών, Άλλούτ δνόματι.

— Όχι βέβαια τήν δευτερότοκον τής πενθεράς σου, 
διότι είς έκείνην τήν οικογένειαν, είναι τόσον άτεχνοι.

Τότε πάντες παρατηροΰσιν άλλήλους, καί τψόντι τδ 
γνάφαλον τοΰ Άλλούτ είχε έν σκάλωμα· οί δέ φιλο- 
σκώμμονες πλησιάζουν τδν παλαιόρράκτην.

— Άφες τούς χορατάδες, είπεν δ καφεπώλης· ποιαν 
παίρνεις, Πικώ;

— Τήν λά δέ Βιβοροΰ!
— Τήν πλουσίαν Τερέζαν ;
— Τήν ιδίαν.
— Άλλ’ αύτή έχει εκατόν χιλιάδας φράγκα, ανα

κράζει δ καφεπώλης έκπεπληγμένος.
—θέλω τήν ανταμείψει μ’έρωτα κα'ι ευτυχίαν.Λοιπόν, 

κύριοι,σάς προσκαλώ είς τήν τελετήν,διά τδ Saint-Leu, 
καί είς τδν χορόν μετά τδ τραπέζι τοΰ γάμου, είς τδ 

άγροτιχον χορεντήριον, είς τά ά,Ιση της Αφροδί
της, όδώ Άρκτων, είς τδν Κ. Λατιγνάκ, χοροδιδά
σκαλον, πέμπτον πάτωμα.

Οί τέσσαρες φίλοι μόλις δύνανται ν’ άποκριθοΰν λέ
ξεις τινάς άσαφεΐς, καταπλαγέντες άπδ τήν εύτυχίαν 

τοΰ φίλου των.
— Καί πότε δ γάμος ; ήρώτησεν δ Λουπιάν.
— Τήν έρχομένην τρίτην.
— Τήν τρίτην ;
— ’Ελπίζω δτι θά μέ καταδεχθήτε, καί καλήν έν- 

τάμωσιν τώρα ύπάγω είς τδ Δημαρχεΐον καί άπ έκεΐ 
είς τδν Δήμαρχον. (Αύτδς έξέρχεται, οί δέ άλλοι θεω
ρούνται μεταξύ των.)

— Εύτυχής είναι αύτδς δ διαβολεμένοςΜαγικά 
έκαμεν.—Μίαν τοιαύτην κόρην ώραίαν καί πλουσίαν I 
—Είς ένα παληοποδηματάν !—Καί τήν τρίτην δ γά
μος! - Να! μετά τρεις ήμέρας.

— Στοιχηματίζω είπεν δ Αουπιάν, νά άναβάλλω 
τδν γάμον;— ίΠώς θά τδ κατορθώσεις;—Ά! χορα- 
τεύεις.—Καί άκόμη άμφιβάλλετε ; —Νοστιμοτάτη ά- 
στειότης σάς φαίνεται.... δ ύπαστυνόμος θά νά έλ- 
θη . . . θά είπώ δτι ύποπτεόομαι τδν Πικώ ώς κατά
σκοπον τών ’Άγγλων, τδ καταλαμβάνετε ; Λοιπόν θά 
τδν ζητήσουν, θά τδν άνακρίνουν, αύτδς θά φοβηθή, 
καί δι’ δκτώ ήμέρας τούλάχιστον δ γάμος θά 
μένη.

— Αουπιάνε ! είπεν δ Άλλούτ, αύτδ είναι κακόν 
παιγνίδι, σύ δέν γνωρίζεις τδν Πικώ 1 .. · είναι άξιος, 
άν καταλάβη τήν παγίδα, νά έκδικηθή σκληρά.

— Αί δά! είπον οί άλλοι, πρέπει νά διασκεδάσωμεν 
ταΐς άποκρεαΐς.

— Όσον θέλετε, άλλά σάς ειδοποιώ, δτι δέν είμαι 
τής γνώμης ταύτης, καθείς κατά τήν δρεξίν του.

— *Ω ! έξακολουθεΐ λέγων ό καφεπώλης παροξυν- 
θε!ς, δέν θαυμάζω δί δσα έπαθες, είσαι ένας ^άναν
δρος καί ύποκριτής.

— Είμαι τίμιος άνθρωπος, καί σύ ένας φθονερός. 
Έγώ θά ζήσω ήσυχος, άλλ’ έσύ θά χαθής, δυστυχισμέ
νε, καί καλήν νύκτα.

Άμα ούτος έστρεψε τά νώτα, ή τριάς ένεθαβρόνθη 
νά πραγματοποίηση τοιαύτην άστείαν ιδέαν, δ δέ 
Αουπιάν, δ έπινοήσας τδ σχέδιον, ύπόσχεται είς τούς 
δύο φίλους του νά τούς διασκεδάση έως νά σκάσουν ά
πδ τά γέλοια. Τήν αύτήν ήμέραν, μετά δύο ώρας, δ 
ύπαστυνόμος άκροασθείς τάς φλυαρίαςτοΰ Αουπιάν ήρχι- 
σε νά λαμβάνη μέτρα έπαγρυπνήσεως. Άφ’δσα ήκουσε 
συντάττει έπίσημον έκθεσιν κατά τούς τύπους, καί τήν 
διευθύνει είς τήν άνωτέραν άρχήν.

‘Η δλεθρία καταμήνησις φθάνει είς τδν δοΰκα Έο- 
βίγον, κα! συμπίπτει νά έχη σχέσιν μέ άνακαλύψεις 
τινας άφορώσας τήν Οχλαγωγίαν τής Βανδέας, Ούδε- 
μία άμφιβολία πλέον δτι δ Πικώ είναι ό’ργανον μετα
ξύ τών δύο γειτόνων, καί τδν ύπολαμβάνουσιν ώς έπί
σημον άτομον, διότι τδ τωρινόν έργον του υποκρύπτει 
εύγενή τινα έκ Λογγεδόκης. Έν βραχυλογία, τήν νύ
κτα τής κυριακής πρδς τήν δευτέραν δ Πικώ άπάγεται 
έκ τοΰ δωματίου του τόσον μυστηριωδώς, ώστε κάνεις 
δέν τδν είδεν άναχωροΰντα, κα! άπ’ έκείνης τής ήμέ
ρας πάν ίχνος περί αύτοΰ έξηλείφθη, διότι κα! συγ
γενείς καί φίλοι τήν έλαχίστην περί αύτοΰ είδησιν άδυ- 
νατοΰν νά λάβουν, καί πλέον δέν έγεινε λόγος.

Ό καιρός παρέρχεται, φθάνει τδ 4 84 4, ή αύτοκρα- 
τορική κυβέρνησις πίπτει, κα! άπδ τδ φρούριον τοΰ Φε- 
νεστρέλ καταβαίνει τήν 4 5 ’Απριλίου άνθρωπός τις 
κεκυρτωμένος ύπδ τής κακουχίας, καί γεγηρακώς 
μάλλον ύπδ τής απελπισίας ή τοΰ χρόνου. Πλέον τοΰ 
ήμίσεως αίώνος θά έλεγον δτι έζησεν είς έπτά έτη. 
Κάνεις δέν θέλει-τδν άναγνωρίσει, αφού δ ίδιος δέν άνε- 
γνώρισεν εαυτόν, δτε, διά πρώτην φοράν είς τδ εύτελές 
ξενοδοχεϊον τοΰ Φενεστρέλ, έλαβεν είς χεΐρας τδ κά
τοπτρου.

Ό άνθρωπος ούτος, δστις έν τή ειρκτή του άπεκρίνε- 
το εις τδ όνομα καί έπώνυμον τοΰ ’Ιωσήφ Αοϋχερ, ώς
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$δς μάλλον ή υπηρέτης διετέλεσε παρά τινι πλουφίω 
έχκλησιαστικω έκ Μιλάγο.υ. Άγανακτήσας ούτος διότι 
οι συγγενείς xou τδν έγκατέλιπον, διά νά νίμεται τά 
εισοδήματα τής μεγάλης περιουσίας τον, δέν τοΐς άφη
σε μήτε δσα κεφάλαια κατέχει εις τήν τράπεζαν τής 
Άμβούργης, μήτε έκείνα τά όποια έθεσεν είς τήν τής 
Αγγλίας. Πρδς τούτοις έπώλησε τδ μεγαλή-ερον μέ

ρος τών κτημάτων του εις τινα μεγιστάνα τής Ιταλίας, 
ή δέ πώλησις έγένετο έπί ίσοβίω προσόδω πληρωτέφ 
εις τραπεζίτην τοϋ ’Αμστερδάμου έπιφορτισμένον ν’ ά- 
ποστελλη τδ ποσόν είς τδν πωλητήν.

Αύτδς ό εύγενής ίταλδς άποθανών τήν 4 ’ίαννουαρίου 
1814 άφησε αποκλειστικόν κληρονόμον περίπου έπτά 
εκατομμυρίων κτημάτων έλευθέρων τδν 'Ιωσήφ Λοϋχερ, 
άνακαλύψας προσέτι αύτω τδ μυστήριον θησαυρού τίνος 
περιέχοντος 120 χιλιάδων άδάμαντας έμπορικήςάξιας, 
καί τούλάχιστον τρία εκατομμύρια είς νομίσματα διά
φορά, ήτοι φλωρία Μιλάνου, φιορίνια βενετικά, δίπλα 
δουβλόνια 'Ισπανικά, λουδοβίκια γαλλικά, γκυνέας αγ
γλικές κλπ.

Ό ’Ιωσήφ Λοϋχερ έλευθερωθείς τέλος, ώδευσεν έν 
τάχει είς Τουρινον, έφθασεν είς Μιλάνον, καί έμφρό■ 
νως δίεςαγαγών τάς ύποθέσεις του μετά τινας ήμέρας 
έγένετο κάτοχος τοΰ ζητούμενου θησαυρού, ηύξημένου 
έξ άπειρων άρχαίων πετραδιων, καμεών άξιολόγων, ό
λων πρώτης άξίας. 'Απδ Μιλάνον δ Λοϋχερ διευθύνθη 
είς Άμστελόδαμον, είς ’Αμδούργον καί άκολούθως είς 
Λονδίνον, συλλέξας Ικανά πλούτη είς τήν δδοιπορίαν 
ταύτην, ώστε καί βασιλικόν ταμεΐον νά πληρώση. Ο 
Λοϋχερ διδαχθείς έντελώς ύπδ τοϋ κυρίου του τά μυ
στηριώδη ελατήρια τής κερδοσκοπίας, διεχειρίσθη το 
σοΰτον άσφαλώς τά χοήματά του, ώστε, έπισυλαξάμε- 
νος ώς άποθεματικά τούς άδαμαντάς του καί έν έκατο- 
μύριον είς χαρτονομίσματα, άπέκτησε πρόσοδον έξακο- 
βίων χιλιάδων φράγκων πληρωτέαν κατά μυριδας άπδ 
τάς Τράπεζας’Αγγλίας, Γερμανίας, Γαλλίας καί ’Ι
ταλίας.

Τούτων γενομένων, άνεχώρησε διά Παρισίους όπου έ- 
φθασε τήν 15 Φεβρουάριου 1815 μετά όκτώ έτη ακρι
βώς άφ’ ής ήμέρας δ άτυχής Φραγκίσκος Πικώ είχε 
άναληφθή, θά ήτο δέ τώρα τριάκοντα τεσσάρων ε
τών. Ό Ιωσήφ Λοϋχερ άμα έπάτησεν είς Παρισίους έ
πεσε κλινήρης, καί, έπειδή δέν είχε συνοδείαν ούδέ υ- 
πηρέτας, μετεκομίσθη είς τι μισθωτόν νοσοκομείου. Ε- 
πιστρέψαντος τοΰ Ναπολέοντος, δ Λοϋχερ ήσθένει ά
κόμη, καί έξηκολούθει ούτως εχων,ένόσω δ αύτοκράτωρ 
διέμεενν έν Γαλλίφ, άλλ’ δταν ή δεύτερα μεταπολί
τευσή έφάνη ότι έμελλε νά στερεώση τήν μοναρχίαν 
τοΰ Λουδοβίκου 18»υ , δ κληνήρης άφησε τδ νοσοκο
μείου καί μετέβη εις τήν συνοικίαν Saint Opperlune 
όπου έμαθε τα έξής.

Τδ 1807 κατά μήνα Φεβρουάριον έγινε πολύς κρό
τος περί τής άπουσίας υποδηματοποιού τίνος, νέου τιμίου 
καί εγγύς όντος τοϋ νά συνάψη γάμον πλούσιον. Άς-ειό 
της τριών φίλων κατέστρεψε τήν εύτυχίαν του, αύτδς δέ 
δ ταλαίπωρος έφυγεν ή άπήχθη, διότι δέν έμαθε κάνεις 
τί άπέγεινεν. Ή μνηστή του τδν έπερίμενε δύο έτη, 
καί τέλος άπαυδήσασα άπδ τά δάκρυα της συνεζεύχθη 
τδν Λουπιάν, δστις διά τής υπανδρείας ταύτης προα- 
χθής κατείχε σήμερον κατά τοΰ Βουλεβάριον τδ μεγα
λοπρεπέστατου καί τδ μάλλον συχναζόμενον καφενείου 
τών Παρισίων.

Ό ’Ιωσήφ Λοϋχερ ήκουσεν άδιαφόρως δήθεν τήν ίς-ο- 
ρίαν ταύτην, ήρεύνησεν έν τούτοις περί τών δνομάτων 
έκείνων, οίτινες διά τής άστειότητός των έπροξένησαν 
τήν ύποτιθεμένην δυστυχίαν τοΰ Πικώ, άλλά δέν τά 
ένθυμοΰντο πλέον.

— Υπάρχει έντοσούτω, ύπέλαβέ τις τών έξεταζο- 
μένων παρά τοΰ νεωστΐ έλθόντος, κάποιος 'Αντώνιος 
Αλλούτ, δστις έκαυχήθη ένώπιον μου δτι γνωρίζει έ- 
κείνους διά τοΰς όποιους λέγετε.

— Έγνώρισα κάποιον ’Αλλούτ είς ’Ιταλίαν· ήτο δέ 
έκ Νίμης.

— Αύτδς ό ’Αλλούτ μ’ έδάνεισεν εκατόν σκούδα, καί 
μ’ είπε νά τ’ αποδώσω, καθόσον ένθυμοΰμαι, είς τδν έ- 
ξάδελφόντού ’Αντώνιον.

— Ήμπορεΐτε νά τώ’στείλητε είς Νίμηντήν ποσότη
τα, όπου καί άπεσύρθη.

Τήν έπαύριον ταχυδρομικόν άμάξιον, προπορευομένου 
ταχυδρόμου έπί άδροτάτη πληρωμή, έπέτα μάλλον ή 
έτρεχεν έπί τής είς Αυδν άγούσης δδοϋ. Έκειθεν ή ά
μαξα ώδευσε περί τδν 'Ροδανόν πρδ; Μασσαλίαν, διήλ- 
θε, καί παρά τήν γέφυραν τοΰ Άγιου Πνεύματος. Άβ
βάς τις Ίταλδς κατέβη τής άμάξης πρώτην φοράν άφοΰ 
ήρχισε τήν δδοιπορίαν.

Άνέβη είς τι άμαξίδιον καί ύπήγεν είς Νίμην είς το 
γνωστότατου ξενοδοχείου τοΰ Λουξεμβούργου. ’Εκεί έξε- 
τασεν άδιαφόρως ποΰ ευ,ρίσκετο ό Άυτώ··ιος Αλλούτ. 
Αύτδτδδνομα είνε λίαν κοινόν είς έκείνα τά μέρη· πολλαι 
οίκογένειαι τδ έχουσι, διάφοροι κατά τδν βαθμόν, τήν 
κατάστασιν καί τήν θρησκείαν. Πολύς καιρός παρήλ- 
θεν έως δτου ό Άββάς Βαλδίνης απαντήσει τδ ζητού
μενου άτομον, καί μάλιστα διά νά λάβη στενήν σχέσιν 
μέ τδν ’Αντώνιον Αλλούτ.

Κατορθώσας ταΰτα, τώ έδιηγήθη δτι, ένώ ήτο φυλα
κισμένος είς τό φρούριον τοϋ Αύγοΰ έν Νεαπόλει, διά 
πολιτικόν κακούργημα, είχε σχετισθή μέ τινα καλόν 
σύντροφον, διά τδν θάνατον τοΰ όποιου πολλά έλυπεϊτο, 
συμβάντα τδ 1811.

— Κατ’ έκείνην τήν έποχήν, λέγει αύτδς, ήτο νέος 
ηλικίας περίπου τριάκοντα έτών, έξέπνευσε δε κλαίων 
άκόμη, ώς άποστερηθείς τήν πατρίδα του, άλλ’ έσυγ- 
χώρει έκείνους κατά τών όποιων είχε παράπονον. Αύ
τδς ήτον έκ Νιμης καί ώνομάζετο Φραγκίσκος Πικώ.

Ό ’Αλλούτ άνέπεμψε κραυγήν, δ δέ Άββάς έκστα- 
τικδς τδν έθεώρησε.

— Γνωρίζετε λοιπόν ό ίδιος αύτδν τδν Πικώ; είπεν 
είς τδν Αλλούτ.

— Ήτον ένας τών καλών μου φίλων .... μακράν 
άπήλθε ν’ άποθάνη ό δυστυχής . . . άλλ’ έμάθετε τήν 
αιτίαν τής κρατησεώς του ;

— Καί δ ίδιος δέν τήν έγνώριζε, και άπδ τούς τό
σους δρκους του δέν άμφίβαλλον πλέον είς τοΰτο.

Ό Αλλούτ έστέναξεν, ό δέ Άββάς έπανέλαβεν.
— ’Ενόσω έζησε μία μόνον ιδέα τδν έπησχόλει, 

διότι, καθώς έλεγεν, ήθελε παραχωρήσει τήν έν τώ 
παραδείσφ θέσιν του είς δν τινα ήθελε τοΰ ονομάσει 
τδν αύτουργδν ή τούς αύτουργούς τής κρατήσεώς του, 
ώς αύτή ή έμμονος ιδέα του τδν ένέπνευσε τδν αλ
λόκοτου δρον τής διαθήκης του. Άλλ’ έν πρώτοις πρέ
πει νά σέ είπω δτι δ Πικώ εις τήν ειρκτήν είχε κάμει 
σημπντικάς έκδουλεύσεις εις τινα Άγγλον συνδεσμώ

<ην του, δστις άποθνήσκων άφησαν άδάμαντα τινά άξίας 
50 χιλιάδων τούλάχιστον φράγκων.

— Πολλά εύτυχής έστάθη άνέκραξεν ο ’Αλλούτ, 50 
χιλιάδες φράγκα έίναί μία περιουσίά.

"Οτε J Φραγκίσκος Πικώ ήσθάνθη έαυτδν είς τά λοί
σθια, μ’ έκάλέσε καί μ’ είπε· τδ τέλος μου θά είναι 
εύχάρ ιστόν, άν μ* ύποσχεθής νά έκπλήρώσης τάς θε
λήσεις μου, μέ τδ υπόσχεσαι;

— Τδ όμνύω, καλώς πεπεισμένος δτι δέν 9’ άπαι. 
τήσεις νά πράξω τι έναντι'ον τής τιμής καί τής θρη. 
σκείας.

— *Ω I τίποτε βέβαια, άκουσόν με καί θά κρίνεις- 
δέυ κατόρθωσα νά μάθω τδ όνομα έκείνων, οίτινες μέ 
κατήντησαν είς αύτδν τδν άδην, άλλ’ άποκάλυψίς τις 
διά φωνής τοϋ θεού μέ είδοποίησεν, δτι συμπατριώτης 
μου τίς έκ Νίμης Αντώνιος Αλλούτ, γνωρίζει τούς συ- 
κοφάντας μου. Οταν έλευθερωθής ευρέ τον καί δώσε 
τω έκ μέρους μου τδν άδάμαντα, τδν όποιον ό αγα
θός Σίρ "Ερβερτ Νεβτδν μ’ έπρόσφερεν άλλ’ είς τοΰτο 
θέτω δρον τινά, ήτοι άμα λάβη τδν άδάμαντα τοΰτον νά 
σέ διαπιστευθή τά δνόματα έκείνων, τούς όποιους θεω
ρώ ώς δολοφόνους μου. Άφοΰ σέ τά γνωστοποιήση, νά 
έλθης είς Νεάπολιν καί νά τά είσάξης εις τδν τάφον 
μου έγκεχαραγμένα έπί μολυβδίνης πλακός.

Διαρκούσης τής συνεντευξεως έκεινης, ό Άλλοϋτ 
ώμολόγησεν, δτι έγνώριζε γνωστοποιήσας τά ζητού
μενα δνόματα, ένδύμυχον δέ τινα φρίκην ήσθάνθη 
τότε, άλλ’ ή γυνή του παροΰσα τδν ένεθά^ρυνεν, δ 
δέ Άββάς έσημείωσε τά ονόματα τοϋ Ζερβαίς Σα- 
ουβάρ, τοϋ Γκίλεμ Σολάρη, καί τέλος τδ τοϋ Ζίλ- 
λες Λουπιάν.

Τδ δακτυλίδιον παρεδόθη, κατά τήν συμφωνίαν, 
έγινε δέ ιδιοκτησία ένδς άδαμαντοπώλου έπί τή ά 
ποφασισθείση τιμή εξήκοντα τριών χιλ. έπτακοσίων 
τεσσαράκοντα έννέα φράγκων 11 λεπτών, τήν ό
ποιαν έξώφλησεν άκολούθως· Μετά τέσσαρας μή
νας, τδ δακτυλίδιον έπωλήθη έκ νέου, πρδς άτελεύ- 
τητον απελπισίαν τής οικογένειας Αλλούτ, είς έμ
πορον ’Οθωμανόν 1 02 χιλ. φράγκων, ή διαφορά αυ
τή έπροξένησε τδν φόνον τοΰ χρυ-οχόου, καί τήν 
παντελή καταστροφήν τών άπλήστων ’Αλλούτ, οί
τινες έδραπέτευσαν καί έμειναν δυστυχείς έν 'Ελ- 
λάδι, δπου κατέφυγον.

Κυρία τις παρουσιάζεται εις τδ καφενείου Λουπιάν 
και ζητεί τδν ιδιοκτήτην, είς δν διαπιστεύεται, δτι 
ή οικογένεια της ήτον ύπόχρεως είς τινα πτωχόν διά 
τάς μεγάλας έκδουλεύσεις του, δυστυχήσαντα δέ ώς 
έκ τών συμβάντων τοΰ 1814» καί αποποιούμενου 
ήδη διά τδ γενναιόφρου αύτοΰ, πάσαν Ανταμοιβήν, 
άλλ’ έπιθυμοΰντα μόνον νά διατελέση παράτινι λεμο- 
ναδοποιω είς τι κατάστημα, όπου να τδν περιποιών- 
ται καλώς. Ηλικίαν πεντήκοντα έτών έφαίνετο έχων. 
Όθεν, διά νά προτρέψη τδν Κύριον Λουπιάν νά τδν 
παραλαβή, τώ ύπεσχέθη έκατδν φράγκα μηνιαίως, έν 
άγνοια δήθεν τοϋ δυστυχούς αύτοΰ.

Ό Λουπιάν δέχεται τήν πρότασιν. Άθρωπός τις 
κακοπρόσωπος καί απεριποίητος παρουσιάζεται- ή 
δέσποινα τοΰ καταστήματος- τδν έξετάζει προσεκτι- 
κώς, καί νομίζει ώ; άνευρίσπουσα είς τούς χαρα
κτήρα του γνωστόν πρόσωπόν, άλλά πλανηθείσα έν 
μέσω τών άναμνήσεών της κανίντι δέν έξήξε διά 

νά τή·» ευχαριστήση καί λησμονεί αυτήν τήν περί- 
στάσιν. Οί δύο έκ Νίμης φίλοι έϊσόχνάζον τάκτικώς 
είς τδ καφενείου, άλλ’ ήμέραν έΝά ό είς αύτών 
γίνεται άφαντος, αστειεύονται είς τέδτό, άλλά κάί 
ή έπιοΰσα παρέρχεται χωρίς νά φανή. Τί ^ινέται 
λοιπόν αύτός; 'Ο Γκίλέν Σολάρη ύπόσχέτάι νά έ- 
ξετάσρ τήν αιτίαν τής άπουσίας του, έπιστέφε: είς 
τδ καφενείου περ! τάς έννέα ώρας τδ έσπέρας, και 
όλος έκπεπληγμένος διηγείται, δτι έπί της γέφύράς 
τών Τεχνών, είς τάς πέντε ώρας τήν προτεραίαν 
πρωίαν τδ σώμα τοΰ δυστυχούς Σοδάρτ ευρέθη δι- 
ατρυπημένον ύπδ μαχαιρας, έκεϊ άφεθείσής, καί έ-Si 
τής λαβιδος αύτής ήσαν έγκεχαραγμένα ’Αριθμός 
πρώτος.

Διαφόρους συμπερασμούς έκαμΰ·/; ή αστυνομία έ- 
κιλησε πάντα λίθον πρδς έξιχνίάσιν τοϋ ενόχου- άλλ’ 
είς μάτην, Μετά τινας ήμέρας θηρευτικός τις ώραίσς 
κύων τοϋ οίκοκυρίου έ*ηλητηριάσθη, νεανίας δε τών 
έκεί ώμολόγησεν δτι είδεν έ-·α τών φοιτώνιων ρί- 
πτοντα δίπυρα είς τδ άθλιον ζώον περιέγραψε δέ 
καί τά χαρακτηριστικά του, έκ τών όποιων άνεγνω- 
ρίσθη έχθρός τις του Λουπιάνου, έρχόμενος έν τφ 
καφενείφ τούτω διά νά τδν έμπαίξη ώς διατελοϋν- 
τα τρόπον τινά ύπό τάς διαταγάς του. Ό κακοΰρ- 
γος ένήχθη δικαστικώς, άλλ' έπέδειξε τήν αύτοΰ ά- 
πουσίαν ένφ έπράττετο τδ έγκλημα, διότι άναπλη- 
ρών τδν έπΐ τών ταχυδρομικών άμαξών έκείνην τήν 
ήμέραν έφθανεν είς Στρασβούργον. Μετά δύο εβδομά
δας ό άγαπητδς ψιττακός τής Κυρίας Λουπιάν έπά- 
θε τά Ιδια τοΰ κυνδς, δηλητηριασθέίς μέ πικραμύγ
δαλα καί πετροσέλινου. Μ’ όλας τάς έρεύνας ού
δέν κατόρθωσαν πρδς άνακάλυψιν τοΰ μυστηρίου 
τούτου.

Ό Λουπιάν έκ τοΰ πρώτου γάμου είχε θυγατέρα 
δεκαεξαετή ώραίαν ώς άγγελον. Τυχωδιώκτης τις 
ίδών αύτήν έτρελλάθη, έξώδευσεν ίκανάς ποσότητας 
διά νά προσελκύση ύπέρ αύτοΰ τούς υπηρέτας τοΰ 
καφενείου καί τήν τροφόν της, καί έπιτυχώ/ ουτω 
πολλών συνεντεύξεων μετά τής ποθουμένης τήν έ- 
ξηπάτησεν έπιδεικνυόμενος ώς μαρκέσιος κ-αί εκα
τομμυριούχος. Ή κόρη έννόησε τήν παρεκτροπήν 
της καί έξωμολογήθη είς τούς γονείς της τδ 
σφάλμα της, οπερ τοΐς έπροξένησεν άνεξάλειπτόν 
απελπισίαν. Άναφέρουσί τοΰτα είς τδν εύγενέ- 
σ τ α τ ο ν, δστις κομπάζει διά τά πλούτη του δει
κνύω·/ είκογενειακά έγγραφά εύγενείας καί ιδιοκτη
σιών καί συγκατανεύει νά συζευχθή. Ή χαρά δια- 
χέεται μεταξύ τής οικογένειας, ό γάμος έκτελείται, 
ό δέ σύζυγος θέλων νά γίνουν τά πάντα μεγαλο
πρεπώς, παρήγγειλε συμπόσίον διά τδ έσπερας ε
κατόν πεντήκονφα ατόμων είς τδ Κυανοΰν 'Ηλιο- 
τ ρ ό π '. ο ν.

Είς τήν προσδιωρισμένην ώραν οί συμπόται φΰά- 
νουσιν, άλλ’ δ μαρκέσιος δέν παρευρίσκεται, διά γράμ
ματος δέ άναγγέλει δτι μηνυθείς παρά τοϋ βασι- 
λέως μετέβη· εις τδ άνάκτορον; ζητών δέ συγγνώ. 
μην διά τήν βραδύτητα, παρακαλεϊ νά γευθοϋν χω
ρίς νά τδν περιμείνουν, αύτδς δέ θέλει έπίστρέψέ, 
είς τάς δέκα ώρας παρά τή' συζύγω του. ΚάθηνταΊ 
λοιπόν είς τήν τράπεζαν άνευ τοΰ άγαπητοΰ 
γαμβρού. Ή νεόνυμφος κακοδιάθετος, μολονότι
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τήν συγχαιρουσι δια τήν ένδοξον θέσιν τοϋ συζύγου 
της. Δύο βειραί εδεσμάτων παρατίθενται. Κατά τδ 
έπιδόρπιον νεανίας τις βάλλει έν γράμμα είς τδ πι
νάκων έκάστου συνδαιτυμόνος, κα: έξ αύτοΰ μαν- 
θάνουσιν οτι ό σύζυγος είναι κατάδικος απελευθερω
μένος, καί έδραπέτευσε,

'Η κατάπληξις τών Αουπιάνων είναι φρικώδης, 
και έν τούτοις δέν κατανοοΰσι καλώς τήν δυστυχίαν 
ταύτην. Κυριακήν τινα, μετά τέσσαρας ήμέρας, ένώ 
ολη ή οικογένεια διεσκέδαζεν εις τήν έξοχήν, τδ πυρ 
βάλλεται άπδ εννέα διάφορα μέρη είς τδ έπί τοϋ κα
φενείου οίκημα. Κακόβουλοι έκ τοΰ όχλου σπεύδουσι, 
καί ύπδ τδ πρόσχημα συνδρομής λεηλατοΰσι, κλέπτου- 
σι καί καταστρέφουσι τά πάντα· αί φλόγες περιζώνουν 
τήν οικίαν καί γίνεται παρανάλωμα αυτών. 'Ο ιδιο
κτήτης ένάγει, πρδς αποζημίωσήν, τδν Αουπιάν, άλλ’ 
ουτος κατεστράφη έξ δλοκλήρου, λεηλατηθείσης πά 
σης τής περιουσίας του, μικρόν δέ μέρος τής περιουσίας 
τής γυναικός του τοΐς μένει ώς μικρά παρηγοριά 
τοσούτων συμφορών.

01 Αουπιανοι έπομένως έγκαταλείπονται παρ’ όλων 
τών φίλων έκτδς ένδς μόνου τοϋ Πρόσπερ, άρχαίου υ
πηρέτου, οστις δέν θέλει νά τούς άποχωρισθή· όπου 
καί άν υπάγουν, ευχαριστούμενος τδν άρτον μόνον τών 
κυρίων του νά συμμερισθή, άνευ μισθού. Πάντες τδν 
θαυμάζουσ: καί τδν έκθειάζουν.

Μικρόν δέ καφενίδιον λίαν ευτελές ανοίγεται διά 
τών φροντίδων του είς τήν όδδν "Αγιος ‘Αντώνιος. ’Ε
κεί συχνάζει πάλιν δ Σολάρης, οστις έσπέραν τινά έμ 
βαίνων είς τήν οικίαν του καταλαμβάνεται ύπδ δρι · 
μέων πόνων. Προσκληθείς δ ιατρός ώμολόγησεν ένέρ- 
γειαν δηλητηριάσεως, καί μ’ δλας τάς βοήθειας δ ά- 
τυχής άποθνήσκει είς τούς φρικωδεστέρους σπραρα- 
γμούς.

Μετά δώδεκα ώρας έπεπα, τοϋ φερέτρου έκτεθέντος 
κατά τήν συνήθειαν ύπδ τήν είσοδον τής οίκίας όπου κα- 
τώκει δ Σολάρης, ευρέθη έπί τοϋ μελανού καλύμμα
τος τοϋ σκεπάζοντος τήν λάρνακα, έν χαρτίον περιέ- 
χον έγγεγραμμένας αύτάς τάς δύο άπαισίοος λέξεις· 

άριθμύς.
Πρδς τήν άτυχή καί ταλαίπωρον κόρην δ Αουπιάν 

είχε καί υίδν, οστις συναναστρεφόμενος μέ κακοήθεις, 
καί παρασυρόμενος ύπ’ αύτών, κατ’ άρχάς άντέστη, άλ· 
λά περεδόθη τέλος είς τήν άκολασίαν.

Νύκτα τινά οί σύντροφοί του προτείνουσι γβλοίαν τι- 
νά έκδρομήν, δηλαδή νά διαρ^ήξουν έν έργαστήριον 
περιέχον πνευματώδη ποτά, καί ν’ άρπάσουν δώδεκα 
φιάλας, νά τάς πίωσι καί τήν έπαύριον νά τάς πληρώ- 
σωσι. 'Ο Εύγένιος Αουπιάν, ήμιμεθυσμένος ήδη χειρο 
κροτεί είς τοιοϋτον ώραΐον σχέδιον. ’Αλλ’ ένώ άπέ- 
σπασαν τήν θύραν καί έκαστος τών συνεταίρων έβαλεν 
άνά δύο φιάλας είς τδν κόλπον του, ή άστυνομία είδο- 
ποιηθεϊσα παρ’ ενός έξ αύτών ψευδαδελφοΰ προφθάνει, 
καί συλλαμβάνει τούς έξ ένοχους καταδικασθέντας ά- 
κολούθως έπί κλοπή νυκτερινή μετά ρήξεως. Τδ βα
σιλικόν έλεος έμετρίασε τήν δυσφημίαν τοΰ νεανίου μ’δ- 
λας τάς χρηματικάς προσφοράς καί προσπάθειας τε- 
θείσας είς ένέργειαν διά νά άποτρέψουν τήν έπιείκειαν 
τοϋ μονάρχου, καί περιώρισε τήν ποινήν αύτοΰ είς ει
κοσαετή είρκτήν.

'Η καταστροφή αυτή έπέφερε τδν όλεθρον τής τών

Αουπιάνων οικογένειας. Ή ωραία και πλούσια 
Θηρεσία άπέθανεν έξ άπελπισίας χωρίς ν’ άφήση άπο- 
γόνους, τά δέ λείψανα τής προικός της άπεδόθησαν, 
ώστε δ δυστυχής Αουπιάν καί ή θυγάτηρ του έστερήθη- 
σαν παντός μέσου.

’Εν τούτοις δ τίμιος ύπηρέτης, οστις έκαμεν 
οικονομίας χρηματικάς, τάς έπρόσφερεν είς τήν νεάνΐ- 
δα, άλλ’ ύπδ όρους καί προτάσεις λίαν έπονειδίστους. 
Έπ’ έλπίδι νά σώση τδν πατέρα της έν τή έσχάτη τα
λαιπωρία του έσυγκατένευσεν αύτη είς τήν άτιμον παλ
λακείαν, δί ής κατήντησεν ή τάλαινα είς τδν έσχατον 
έξευτελισμόν.
Ό Αουπιάν μόλις διέσωζεν άθλίαν τινα υπαρξιν,παραφρο- 
νήσας ένεκα τών δυστυχημάτων του. Ένώ μιαν έσπέραν 
έπεριδιάβαζεν ύπδ δασύφυλλου δενδροστιχίαν τοΰ κή
που τών Κεραμεικών, άνθρωπός τις μέ προσωπίδα πα
ρουσιάζεται ένώπιόν του.

— Αουπιάνε, τδν κράζει αύτδς , ένθυμεισαι τδ 
1807 ;

— Διατί;
— ί Γνωρίζεις τδ έγκλημα, τδ δποΐον τότε έπραξες;
— Έγκλημα I
— Έν αισχρόν έγκλημα I άπδ ζηλοτυπίαν κατήντη- 

σες είς τήν είρκτήν τδν φίλον σου Πικώ, ένθυμεισαι 
τοΰτο ;

— Άχ ! δ Θεός μέ τιμωρεί αύστηρά.
— ’Όχι, δ Θεός, άλλ’αύτδς δ Πικώ, αύτδς οστις, διά 

νά κορέση τήν έκδίκησίν του, έμαχαίρωσε τδν Σοβάρδ 
έπί τής γεφύρας τών τεχνών, έδηλητηρίασε τδν Σολά- 
ρην, συνέζευξε τήν θυγατέρα σου μ’ ένα κακοΰργον, καί 
έσυρε τδν υιόν σου διά νά πέση είς τήν παγίδα· διά 
χειρός του δ σκύλος σου και δ ψιττακός τής γυναικός 
σου έχάθησαν, ή οικία σου έκάη, κα: οί κλέπται ώρ- 
μησαν μέσα· αύτδς τέλος πάντων έγινεν αίτια ν’ άπο- 
θάνη άπδ λύπην ή γυναΐκά σου· αύτδς δστις έκαμε 
παλλακίδα τήν θυγατέρα σου. Ναι, είς τδν ύπηρέτην 
σου Πρόσπερ άνεγνώρισε τδν Πικώ, άλλ’ είς τήν ς-ιγ- 
μήν δτε θά θέση τδν αριθμόν τρίτον.

'Ως μαινόμενος λέγων ταϋτα, καταφέρει διά τής μα- 
χαίρας του τοιαύτην πληγήν είς τήν καρδίαν τοΰ θύμα
τός του, ώστε ούτος πίπτει νεκρός, μόλις δυνηθείς ν’ ά- 
ναπέμψη άσθενή κραυγήν . . . Ένώ δ Πικώ άποπλη- 
ρώσας τήν τελευταίαν ταύτην πραξιν τής έκδικήσεως, 
διενοεϊτο νά έξέλθη τοΰ Κεραμεικοΰ, χειρ σιδηρά τδν 
αρπάζει άπδ τδν τράχηλον καί τδν καταπίπτει πλη
σίον τοΰ πτώματος, ωφεληθείς δέ έκ τής έκπλήξεώς του 
δ άνθρωπος ουτος τώ δεσμεύει χεϊρας καί πόδας, τδν 
έπιστομίζε: δυνατά· έπειτα περιτυλίξας αύτδν είς τδ 
ί’διόν του έπανοφόριον τδν άπήγαγεν κατευσπευμένως.

Ή μανία και ή έκστασις τοϋ Πικώ ουτω δεδεμένου 
καί άπαγομένου είναι άπερίγραπιος. Βεβαίως, αύτδς 
δέν έπεσεν είς χειρας τής άστυνομικής ισχύος, διότι 
καί εις χωροφύλαξ μόνος νά ήτο, δέν θά έλάμβανεν 
αύτά τά έκτακτα μέτρα, καί τήν γειτονίαν ώς συνένο
χον καν νά ύποπτεύετο, και πρόσκλησις μόνον ήρκει 
νά συσσωματώση τούς πέριξ τοποθετημένους σκοπούς. 
Κλέπτης άραγε νά ήτον, οστις τδν έπήρε τοιουτοτρό
πως I άλλά τί άλλόκοτος κλέπτης . . . τοΰτο δέν ήτον 
άστειότης. "Οπως καί άν έχη, δ Πικώ είς ένεδραν εί
χεν έμπέσει. Αύτδ μόνον άναντι^ήτως ήτο πραγματι
κόν διά τδν δολοφόνον Πικώ.

καλόν ώς καί τδ μνημονικδν, τέλος είμαι i ’Αν
τώνιος Άλλούτ.

Ό Πικώ δέν άπεκρίθη, ή ψυχή του κατεσπαράτ- 
τετο ύπδ άλλοκότων αισθημάτων.

Ύποστηριζόμενος μέχρι τοΰδε ύπδ τής ναρκωτικής 
μέθης τής έκδικήσεως, είχε λησμονήσει τρόπον τινά 
τ’ άπειρα άγαθά του καί τάς έκ τούτων άπολαύσεις. 
Άλλ* ήδη, δτε ή έκδίκησις του άπετελέσθη, καί έ
πρεπε νά συλλογισθή διά νά διανύση τδν βίον τών 
πλουσίων, ήδη άνέπιπτεν δ ίδιος είς τήν κυριότητα 
ένδς άνθρώπου τοσοϋτον άδυσωπήτου, δσον ένθυμεΐ- 
το δτι έδείχθη καί δ ίδιος. Τοιαΰται σκέψεις διεπέ- 
ρασαν ταχέως τδν νοΰν του, καταληφθείς δέ άπδ λύσ
σαν έδτ,ξε σπασμωδικώς τδ έπιστόμισμα, δί ου ό 
Άλλούτ τδν ήσφάλισεν

ι> Μολαταύτα, διενοεΐται αύτδς, δέν δύναμαι άρα 
μέ καλάς ύποσχέσεις, καί έν ανάγκη καί διά πραγ
ματικής θυσίας, ν’ άπαλλαχθώ άπδ τδν εχθρόν μου ; 
Πεντήκοντα χιλιάδας φράγκα έπρόσφερα διά νά μά
θω τά δνόματα τών θυμάτων μου, δέν ήμπορώ νά 
δώσω άλλα τόσα ή τδ διπλάσιου διά νά έξελθω 
τοΰ κινδύνου, οπού είμαι ; »

Άλλά Θεοϋ βουλήσει, ή πεπυκνωμένη άχλύς τής 
φυλαργυρίας κατεσκότισε τδ έχέφρον τοιαυτης σκέ- 
ψεως. Ό άνθρωπος ούτος κάτοχος τουλάχιστον 16 
εκατομμυρίων, έτρόμαξεν άν ήναγκάζετο νά παρα- 
δώση τδ ποσδν, δπερ ήθελε τώ ζητηθή. 'Η χρυ- 
σομανία άπέπνιξε τήν φωνήν τής διεγερθείσης σαρ- 
κδς του. ήτις ήθελε νά έξαγορασθή, άλλ’ άσθενώς 
ήγωνίσθη, διότι δ χρυσός ένεσαρκώθη έν αύτώ, τό 
αίμα καί δλη αύτοΰ ή υπαρξις, ί> Ώ ! είπεν αύ
τδς έν τώ μυχω τής ψυχής του, οσον πτωχότερος 
δειχθώ, τόσον ταχύτερον θά έξέλθω τής φυλακής 
ταύτης.

Κανείς δέν γνωρίζει τήν περιουσίαν μου, άς ύπο- 
κριθώ τδν έπαίτην, θά μέ άπολύσει χάριν μικρού 
ποσού, καί όταν ελευθερωθώ άπδ τάς χεΐράς του, δέν θ’ 
άργήσει νά πέση καί αύτδς είς τάς ίδικάς μου. »

Ιδού τΐ έπενόησεν δ Πικώ, ιδού αί σαθραι βάσεις 
τής πλάνης καί τής έλπίδος του, ένώ δ Άλλούτ 
τοΰ άφινεν έλεύθερον τδν λόγον.

— Ποΰ εύρίσκομαι; είπεν αύτός.
— Τί σέ μέλλει, είσαι είς μέρος, οπού μήτε βοή

θειαν μήτε έλεος δέν πρέπει νά προσμένης, είς έμέ 
μόνον άνήκεις, τδ άκούεις, καί είσαι δοΰλος τών 
διαταγών μου καί τής ιδιοτροπίας μου.

Ό Πικώ έμειδιασε περιφρονητικώς, δ δέ άρ- 
χαϊ'ος του φίλος έπαυσεν δμιλών, τδν άφησε πάντο
τε κεκλιμένου έπί τοΰ κρεβάτου, όπου τδν είχεν 
άποθέσει, δέν τδν έλυσεν, άλλά μόνον τδ στόμα του 
είχε κρίνει καλόν ν’ άποφράξη, ώς είπομεν. Ό Άλ
λούτ ηΰξησε μάλιστα τήν αύστηρότητα τών δεσμών 
του, καί τοΰ άπέρασε περί τήν δσφΰν πλατείαν 
σιδηράν καί παχείαν ζώνην προσκολλημένην δι’ ά- 
λύσεως έκ τριών μεγάλων κρίκων είς τδν τοίχου 
έμπηγμένων, μετά ταϋτα έκάθησε νά δειπνήση, δ 
δέ Πικώ ί5ών οτι δ φίλος του δέν τώ έπρόσφερέ τι 
άπδ τδ φαγητδν,

— Πεινώ I είπεν.
— Πόσον θέλεις νά πληρώσης τδ ψωμί καί τδ 

ποτδν τά όποια θά σέ δώσω;
— Δέν έχω χρήματα.

Όταν δ άνθρωπος ό φέρων αύτδν οΰτω προσηλωμέ
νου έπί τών ώμων του έσταμάτησε τελευταίου, ό Πικώ 
ύπελόγισε περίπου ήμίσειαυ ώραν τδ διάστημα τοΰτο, 
και ών περιτυλιγμένος μέ τδν έπενδύτην, ούδέν είχεν 

ίδή.
Όταν δέ άπηλλάχθη αύτοΰ, έτέθη έπί κλινοστρω

μνής συγκαμπτομένης· δ άήρ τού μέρους έκιίνου ήτο 
πεπυκνωμένος κάί πνιγηρός· τώ έφάνη δέ νά ήναι ύπό- 
γειον κοίλωμα έγκαταλελειμμένου μεταλλουργείου.

Τδ ζοφερόν τοΰ τόπου, δ ψυχικός άγών τοΰ Πικώ, ή 
άλλοίωσις τών χαρακτήρων προξενηθεισα άπδ δεκαετή 
ταλαιπωρίαν καί άπελπισιαν δεν τώ έπέτρεψαν ν’ άνα- 
γνωρίση τδ άτομον, τδ δποίον ώς φάντασμα τω ένε- 
φανιζετο. Τδ παρετήρει έν σιωπή δδυνηρα, περιμένων 
ν’ άκούση λέξιν, διά νά μάθη δποία τύχη τδν άνέμενε. 
Παρήλθον ώς δέκα λεπτά καί ήρχισεν δ διάλογος.

— Λοιπόν Πικώ I τί όνομα θά φέρης είς τδ έ
ξης ; τδ πατρικόν σου, ή έκεΐνο τδ δποΐον έλαβες 
έξελθών άπδ Φενεστρέλλην; θά είσαι δ Άββάς Βαλ- 
δίνης, ή δ λεμοναδοποιδς ύπηρέτης δ Πρόσπερ. Τδ 
έφευρετικδν πνεΰμά σου δέν γεννά καί πέμπτου; Δί 
έσέ βέβαια ή έκδίκησις διασκέδασις φαίνεται, άλλ’ 
όχι· τοΰτο είναι μανία λυσσώδης, είς τήν όποιαν 
ήθελες φρίξει καί σύ δ ίδιος αν δέν ύπετάσσεσο τώ 
σατανάί. Σύ εθυσίασες τούς δέκα χρόνους τής ζωής 
σου νά καταδιώκης τρεΐς ταλαιπώρους, τού; όποιους 
έπρεπε νά λυπηθής. Έπραξες τρομερά εγκλήματα, 
τέλος πάντων έσυρες ει’ς τήν τρομεράν άβυσσον καί 
έμέ.

— Σύ, σύ, ποιος είσαι ;
— Είμαι συνένοχός σου, κακούργος, δστις χάριν 

τοϋ χρυσίου σέ έπώλησα τήν ζωήν τών φίλων μου. 
Ό χρυσός σου έγεινεν δλεθριος, ή άπληστεία, τήν ό
ποιαν διήγειρες είς τήν ψυχήν μου, ποτέ δέν έσβε- 
σεν, ή δίψα τοΰ πλούτου μέ κατέστησε μανιακόν καί 
ένοχον. Έφόνευσα έκεΐνον ός-ις μέ είχεν άπατήσει, 
καί έβ.άσθηκα νά φύγω μέ τήν γυναΐκά μου, ή όποια 
άπέθανεν είς τήν έξορίαν, έγώ δέ συλληφθεις έ- 
δικάσθην καί κατεδικάσθην είς τά κάτεργα, όπου ύ· 
πέφερα τήν άτίμωσιν καί έσυρον τήν σφαίραν ένώ- 
πιον τοΰ κόσμου. Τέλος πάντων δραπετεύσας καί έ
γώ, ήθέλησα νά φθάσω καί νά τιμωρήσω αύτδν τδν 
Άβδαν Βαλδίνην, δστις τόσον έπιτηδείως τιμωρεί τούς 
άλλους. Έτρεξα είς Νεάπολιν έκεΐ ήτον άγνωστος, 
έζήτησα τδν τάφον τοΰ Πικώ, άλλ’ έμαθον δτι ό 
Πικώ έζει. Πώς δέ τδ έμαθα; μήτε σύ, μήτε δ 
Πάπας δέν θά μέ άφαιρέσετε αύτδ τδ μυστήριον. 
Έκτοτε ήρχισα ν’ αναζητώ αύτδν τδν ύποτιθέμενον 
νεκρόν, άλλ’ δταν τόν έπανεΰρον, δύο δολοφονία: 
είχον ήδη άναδείξει τήν έκδίκησίν του. Τά τέκνα 
τοΰ Αουπιάν είχον άφανισθή, ή οικία του είχε καή 
καί ή περιουσία του καταστροφή. Απόψε έμελλον νά 
προφθάσω αύτδν τδν δυστυχή, καί νά τοϋ άνακαλύ 
ψω τά πάντα, άλλά καί τώρα άκόμη μέ έπρόλα- 
6ες, άφοΰ δ δαίμων σέ έδιδε τά πρωτεία έμπροσ- 
θέν μου, καί δ Αουπιάν έπεσεν ύπδ τάς πληγάς σου, 
πριν δ Θεός, δστις μέ ώδηγοϋσε, μ’ έπιτρέψη νά 
σύρω άπδ τδν θάνατον τδ τελευταΐον θΰμά σου. Μο
λοντούτο τί πειράζει, τώρα είσαι καί σύ ύπδ τήν 
εξουσίαν μ.ου, καί ήμπορώ νά σέ άνταμείψω δί δσα 
κακά μ’ έπροξένησες, καί νά σέ άποδείξω δτι οί 
άνθρωποι τής χώρας μας έχουσι βραχίονα έπίσης
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— Έχεις δεκαέξ εκατομμύρια χα! περισσότερα, 
άπεκρίθη δ Άλλου τ, καί έδωσεν είς τδν Πικώ τοι- 
αύτας πληροφορίας περί τής είς ’Αγγλίαν, Γερμανί
αν ζαί άλλαχοϋ καταθέσεως των κεφαλαίων του, 
ώστε δ χρυσομανής ουτος έφρικίασεν δλόκληρος.

— Συ δνειροπολεΐς I
— Καί σύ λοιπόν δνειρεόεσαι οτι τρώγεις.
Ό Άλλούτ έξήλθε και διανυκτερεύσας, έπέστρεψε 

περί τήν έδδόμην ώραν τής πρωίας καί έπρογεύθη. 
'Η θέα τών φαγητών ηυξησε τοϋ Πίκώ τήν δάσα- 
νον τής πείνης.

— Δόσε με νά φάγω, ειπεν ουτος.
— Πόσα ευχαριστείσαι νά δώσης διά τδ ψωμί κα! 

τδ ύδωρ τά δποϊα θά σέ δώσω ρ
— Τίποτε.
— Άς ίδωμεν λοιπόν, ποιος τών δύο μας 6’ ί- 

ποκάμει πρώτος.
Κα: άπήλθε πάλιν.
Είς τάς τρεις ώρας μετά μεσημβρίαν έπανήλθε’ 

είκοσιοκτώ ώραι παρήλθον άφοϋ δ Πικώ ήτον νή· 
στης , καί έπεκαλέσθη τδ έλεος τοϋ δεσμοφύλακός 
του, προτείνων αύτώ είκοσι σολδία διά μίαν λίτραν 
άρτου.

— Ακούσε, τω λέγει δ Άλλουτ, ιδού ή συμφω· 
νία μου· δύο φοραΐς τήν ήμέραν θά σέ δίδω νά 
τρώγης. κα'ι θά πληρώνεις, κάθε φοράν ετκοσιπέντε 
χιλιάδας φράγκα.

Ό Πικώ άνέπεμψεν ώρυγμδν, συνεστράφη έπί τοΰ 
κρεββάτου του, ένώ δ άλλος έμεινεν ατάραχος.

— Ή τελευταία μου λέξις αύτή είναι- έπλεξε, μή 
χάνης καιρόν, σύ δέν έλυπήθης φίλους, καί έγώ 
λοιπόν θά γίνω άσπλαγχνος πρδς έσέ.

Ό ταλαίπωρος δεσμώτης άπέρασε τδ έπίλοιπον 
τής ημέρας και τήν επομένη-/ μέ τά κολαστήρια 
τής πείνης καϊ τής απελπισίας, ή ήθική άγωνία 
του έφθασεν είς τδ έπακρον, καί δ τάρταρος τδν 
κατεσπάραττε τοιουτοτρόπως, ώστε τέτανος τόν έ- 
κυρίευσε τά νεϋρά του, ώς νά συνεσπώντο. ή κεφα
λή του παρέλυσεν, ή ουράνιος διανοητική άκτίς ή έμ- 
ψυχώνουσα αύτόν άπεσδέσθη ΰπδ τοϋ κατακλονισμοΰ 
άκροτάτων καί παραφορών παθών. Ό άσπλαγχνος 
Άλλουτ άνεγνώρισε μετ’ όλίγον δτι τοιαύτα βασα
νιστήρια δέν ήρμοζον είς ανθρώπινον σώμα. Ό άρ- 
χαϊός του φίλος δέν διέκρινε πλέον ούδέν, διότι κα- 
τήντησε μηχανή ηρεμούσα, αισθανόμενη μέν τδν 
φυσικόν πόνον, άλλ’ ανίκανος νά τδν καταδάλη ή 
νά τδν άποτρέψη, λέξις έκ τοΰ στόματός του δέν 
έξήρΧετ°. Ο Άλουτ άπελπιζετο σκεπτόμετος ότι άν 
δ Πικώ άπέθνησκε, κανέν μέσον δέν είχε διά νά 
σφετερισθή τά άπειρα πλούτη τοΰ θύματός του, καί 
άπδ τήν μανίαν έκτυπήθη δ ίδιος, άλλ’ ύποτηρήσας 
δν μειδίαμα σατανικόν έπί τοΰ πελιδνού προσώπου 
τοΰ Πικώ, έφώρμησε κατ’ αύτοΰ ώς θυρίον λυσσών, 
τδν έδάγκασε, τοΰ έξώρυξε τούς δφθαλμούς διά μα
χαιριού, τδν έξεκοίλισε, καί φεύγει άπό τό μέρος 
έκεινο, δπου μόνον πτώμα άφινβν, άπεμακρύνθη τών 
Παρισίων και μετέβη είς Αγγλίαν.

Έκεΐ πεσών κλινήρης τό <828 έξομολογήθη είς 
ιερέα τινα καθολικόν Γάλλον, καί μετανοήσας διά 
τάς κακίας του, ύπηγόρευσεν δ ίδιος, είς αυτόν δλας 

τάς λεπτομέρειας τοΰ φρικώδους τούτου οιηγ ήμα* 
τος, οπερ ύπέγραψεν είς έκάστην σελίδα.

Ο Αλλούτ λαβών τήν άφεσιν τών αμαρτιών του 
άπέθανεν Χριστιανικώς. ’Ακολούθως δ Άββάς Π . . ν 
. . . διεύθυνεν είς τήν ’Αστυνομίαν τών Παρισίων 
αύτό τό πολύτιμον αποδεικτικόν, περιέχον τά άνω
τέρω άλλόκοτα συμβάντα, συνοδεύσας αύτό συγχρό
νως μέ τήν κατωτέρω έπιστολήν.

Κύριε Διοικητά !
» Ευτύχησα νά φέρω είς μετάνοιαν άνθρωπον με

ν γάλως έγκληματίαν. Είμαι δέ μέ τήν γνώμην του, 
» οτι θα ητον δφέ).ιμον νά σας γνωστοποιήσω σει- 
» ράν τινα άποτροπαίων γεγονότων, έν είς δ άθλι- 
» ος ουτος υπήρξε τδ ένεργοΰν καί τδ πάσχον συγ- 
» χρόνως πρόσωπον. Έάν ληφθοΰν ύπ’ δψιν αί έ- 
» πισυνημμέναι ένταΰθα όδηγίαι, θέλουν άνεύρει τόν 
» ύπόγειον θάλαμον, οπού πρέπει νά υπάρχουν άκό- 
» μη τά λείψανα τοΰ τρισαθλίου καί δυστυχούς Πικώ, 
» έπ αχθοΰς θύματος τών παθών και τοΰ μίσους του. 
» 'θίμέν Ύψιστος έδείχθη εύσπλαχνος, οί δέ άνθρω- 
» ποζ έν τή άλαζωνία των θέλουν νά προβώσι πλε- 
» ον αύτοΰ, έπιζητοΰτες τήν έκδίκησιν, άλλ’ ή έκ- 
» δίκησις τούς συντρίβει.

» Ο Αντώνιος Άλλούτ ματαίως έζήτησε πού καί 
πώς είναι κατατεθειμένα τά χρηματικά κεφάλαια τοΰ 
θύμα τός. Διά νυκτδς είσήλθεν είς τό μυστικόν δω
μάτων αύτοΰ, οπού ούδέν κατάστιχον, δικόγραφον, 
ένδεικτικόν ή χρηματικήν τινα ποσότητα δέν άνεκά- 
λυψε. ’Ιδού ή διεύθυνσις καί αί όδηγίαι διά νά τύ
χη τ®ς ®ύο κατοικίας, τάς όποιας ύπό τά δύο 
πλαστά όνοματά του δ Πικώ ειχεν είς Παρισίους.

» Καί είς αύτήν τήν κλίνην τοϋ θανάτου δ Άν- 
» τώνιος Άλλούτ ήρνήθη νά μέ γνωστοποιήση διά 
» τίνος μέσου έμαθε τά έν τή εκθέσει του άναφε- 
» ρόμενα γεγονότα, κα! πώς είδοποιήθη περί τών 
» εγκλημάτων καί τής περιουσίας τοΰ Πικώ· αλλά,. 
» πρδ μιας ώρας τής τελευτής του, μέ ειπεν. 
» Πατιρ μουΤ θβρμοτέρα. Λίστες της ίδιχής μου 
» Ji»' θά εΰ^εθή εις ά.Ι.Ιον, διότι τΐδα και ηχου-
• σα ότυχην όμιΛοΰσαν χωρισμένη? ex τοΰ σώ-
• ματάς της.

» Ούδέν τι έδείκνυε παράφρονα τότε τόν Άλλούτ, 
» δτε είχε κάμει σαφώς τήν έξομολόγησιν τών ά- 
» μαρτημάτων του. Οί άνθρωποι τοΰ αίώνος είσΐν οίη- 
» ματιαι, διότι, έν τή άγνοια των άρνούμενοι νά πι- 
» στευουν, τό φρονούν σοφόν τι. Αί Βουλαΐ τοΰ Κ»- 
» ρίου άνεξερεύνητοι. Άς λατρεύωμεν αύτδν καί άς 
» ύποτασσάμεθα αύτώ.

» Έχω τήν τιμήν νά είμαι κτλ »

('Εκ τοΰ ΓαΛΛικοΰ.) Μ. Ε.
----------------- ι· UT SXBar. ----------------

ΑΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΑΔΕΔΦΑΙ.
Ύπο τοϋ ύποχόμητος Άρλενχούρ.

Ά.

Έντός ' παλαιού πύργου, κειμένου χατά τά πρός 
βορ£αν δρη τής Γαλλίας, δυο δρφαναί χόραι έζων ί-

γνωστοί καί έν ειρήνη έπί τής βασιλείας Λουδοβίκου τοΰ 
Μεγάλου. Ήσαν θυγατέρες τοΰ μαρκεσίου Δαρινβάλ, 
καί είχον φθάσει τδ < 8 έτος τής ήλικίας των. Αν
θήρα! ώς τά άνθη τοϋ μαίου, ώραϊαι ώς αί νύμφαι τών τ 
μυθολογικών χρόνων, ή Άλΐξ καί ή Λευκή ήσαν δίδω- ” 
μ,οι- ώ, ιδιοτροπία τής φύσεως | ή Άλΐξ καί ή Λευκή τ 
ειχον τούς αύτούς χαρακτήρας τοϋ προσώσου, τό αύ- ί 
τό άνάστημα, τήν αύτήν κόμην, τήν αύτήν προφοράν τ 
δστις έβλεπε τήν μίαν, έβλεπε καί τήν άλλην. ‘Ο ού- ί 
ρανδς έφιλοτιμήθη νά τάς πλάση τόσον ακριβώς όμοιας, 
ώστε τάς έδωκε καί είς τό ήθικδν τήν αύιήν δμοιότη- 
τα ώς είς τό φυσικόν. Φαίδρα! συγχρόνως, μελαγχο- έ 
λικαί έν τώ άμα, ήσαν εύθυμοι ή λυπημέναι κατά τήν ί 
αύτήν ώραν, κατά τήν αύτήν στιγμήν. Άμα ή Άλΐξ ή > 
οθενει, ήσθένη αίφνης καί ή Λευκή' έχουσαι δμοιό- [ 
τητα αρχών, αναλογίαν αισθημάτων, συμφωνίαν ι 
συμπαθειών καί άντιπαθειών, άρμονίαν θελήσεων καί < 
δρέξεων, τάς αύτάς ήδονάς, τάς αύτάς Μπας, αί δύο ί 
αύται κόραι ήσαν έν καί μόνον ον είς δυο σώματα,έν μό- I 
νον σώμα ύπό δύο μορφάς.

Γραϊά τις θεία των τάς άνέθρεψεν έπιμελώς είς τδν · 
κληρονομικόν πύργον Ή κυρία Δεκλαμόρ έλάτρευε ι 
τάς άνεψιάς της· άλλά φθάσασα είς τήν ήλικίαν τών 
80 έτών, ήσθάνετο έκλειποΰσας τάς δυνάμεις της, καί 
ή υπανδρεία τών όρφανών της ήτον ήδη δ μόνος της δια
λογισμός.

Β'.

’Επίσημος είδησις διεσπάρη είς τόν πύργον τοΰ Δα- 
ρινβάλ. Ή κυρία Δελακμόρ έπέτυχε τόν σκοπόν της· 
δύο συνοικέσια, διαπραγματευθεντα μυστικώς παρ’ αύ- 
της, είναι είς τήν άκμήν νά τελειώσουν, καί οί σύζυ
γοι φθάνουσίν οσον ουπω. Ό είς, προωρισμένος διά τήν 
Άλίξ, είναι δ κόμης ‘Ροδόλφος .Δερμινί, δ έτερος διά 
τήν Λευκήν, είναι δ βαρόνος ‘Ραοΰλ Δαγρεβίλ. Και οί 
δύο είναι νέοι, ώρυΐοι καί πλούσιοι.

— Αδελφή μου, έλεγεν, ή ’Αλΐξ είς τήν Λευκήν, 
μετ’ δλίγον θά ίδωμεν τόν 'Ροδόλφον και τόν 'Ραούλ 
τούς συζύγους, τούς όποιους ή τύχη μας προορίζει. Α
γνοώ τό διατ!, άλλά φόβος μέ καταλαμβάνει.

— Καί έγώ έπίσης, άπεκρίθη ή Λευκή. Πάντοτε αί 
αύται έντυπώσεις- ώ τής πιστής καί περιπαθοϋςς έξεως I

— Άλΐξ, νυμφεύεσαι τόν 'Ροδόλφον, έγώ θά είμαι 
ή σύζυγος ι τοΰ Ραούλ. Νομίζεις δτι θέλομεν δυνηθή νά 
τούς άγαπώμεν :

— Καί έγώ ήθελον νά σέ κάμω τήν αύτήν έρώ- 
τησιν.

— Καί άν δ έδικός μου σύζυγος μέ άπήρεσκε !
— Ήθελε καί είς έμέ γείνει μισητός. 
—- Τοϋτο δέν έδύνατο νά γείνη άλλως.
— Έπίσης δέ διά τδν αύτόν λόγον, άν ό 'Ροδόλφος 

ένώσας τήν τύχην του μετ’ έμοΰ, ήθελε μέ κάμ.ει ν’ ά- 
ποθάνώ άπό λύπην I . . .

— Ήθελε θανατώσει καί έμέ έπίσης, έδελφή μου.
— Λευκή, πόθεν προέρχεται ή ταραχή τήν δποίαν 

αΐσθάνομ.αι ;
— Άλλ’ έάν καί οί δύο είναι αξιαγάπητοι! άν και 

ρί δύο καθιστώσι τάς γυναίκας των εύτυχεΐς I ‘Ο έρως, 
είναι, λέγουν, τόσον γλυκύς’ ήθελα ν’ άγαπώ I

Γ.

Ο κόμης Δερμινί καί ό βαρόνος Δαιγρεβΐλ, ίππεόον- 
τες ύπερηφάνους ίππους, καί παρακολουθούμενοι υπό 
πολυαρίθμου συνοδείας, είναι παρά τάς κιγκλίδας τοϋ 
πύργου. Ένδοξοι καϊ άνδρεϊοι στρατιωτικοί, δ 'Ροδόλ
φος και δ Ραούλ φέρουν λαμπράς πανοπλίας. Τό μέ· 
τωπον των είναι άρειμάνιον κα! ύπερήφανον, τό άνάςη- 
μάτων μεγαλοπρεπές.

Αί άδελφαί είναι είς τόν έξώστην τοϋ πύργου, τά 
δλέμματά των διευθύνονται μετά θαυμασμού πρδς τήν 
ένώπιον αύτών παριστανομένην εικόνα, δπου οί εύγενεϊς 
ίππόται άναπτυσσουν πάσαν τήν πολυτέλειαν τής αύ- 
λής τοΰ Λουδοβίκου ΙΑ'. Οί ύπδ χρυσού περικεκαλυμ- 
μένοι ίπποι των, αί πορφυρά? καί χρυσοκέντητοι οίκο- 
στολαί των, οί πτερωτοί πέτασσοί των, τά παράσημα, 
αί ταινίαι καί τά ξίφη των, κατάστικτα ύπό πολυτίμων 
λίθων, πασαι αί μεγαλοπρέπεια! τοΰ μεσαιώνος έκθαμ- 
βούσι τάς δρφανάς.

— Λευκή, λέγει ή Άλΐξ είς τήν άδε) φήν της, ίδέ 
τούτον, πόσον είναι ώραΐος I . . . ήθελα αύτδς νά ήτον 
δ 'Ροδόλφος, δ άνήρ τόν δποΐον ή τύχη μοί προώρισε. 
Στοιχηματίζω, δτι αύτός είναι.

— Να! αδελφή μου, ώ ! ναι. είναι δ 'Ροδόλφος- ή- 
κουσα τινά νά τόν δνομάζη. Έχεις δίκαιον, είναι δ ώ- 
ραιότερος.

— Άλλά δέν είπα έτι είναι δ ώραιότερος.
— Τό έσυλλογίσθης όμως.
— Ναι, είναι άληθές.
— Δέν δυνάμεθα τίποτε νά ύποκρύψωμεν ή μία 

άπό τήν άλλην.
Δ’.

Οί μέλλοντες σύζυγοι, παρουσιασθέντες άπό τήν 
κυρίαν τοΰ Κλαμόρ είς τάς κληρονόμους τοΰ Δαριν- 
βάλ, διέτριψαν πολλάς ήμέρας είς τόν πύργον, καί 
γοητευθέντες άπό τήν ώραιδτητα τών νέων θυγατέρων, 
έπροσπάθουν παντοιοτρόπως νά ταϊς άρέσουν. Κυνήγια, 
ιπποδρομία!, μουσική, χορός καί παντός είδους διασκε
δάσεις έκτελοϋνται καθ’ έκάστην είς τόν άρχαΐον πύρ
γον. Πανταχοΰ θόρυβος, παντοΰ εύθυμία, νέαι έορταί 
καθεκάστην ό τρυφερός κα! χαρίης 'Ροδόλφος είναι ή 
ψυχή τών μαγειών τούτων.

Ούδέν τών γοητευτικών μέσων, οσα ή φύσις καί ή τύ
χη χορηγοΰσι, δέν παρεμελήθη άπό τούς δύο ίππότας 
διά νά θέλξωσι τάς άδελφάς τοϋ Δαρινβάλ- γλυκύς και 
υπερήφανος, κομψός κα! ώραΐος, δ 'Ροδόλφος έκέρ- 
δαινεν όλων τάς καρδίας. 'Οχι δλιγώτερον λαμπρός 
άπό τόν άντίζηλόν του, δ ‘Ραούλ ήτον έπίσης τό άνιι- 
κείμενον τοϋ γενικού θαυμασμού* άλλ’ δ δφθαλμός 
του ήτον ένίοτε μελο^χολικός, καί ή διάθεσίς του συ- 
χνάκις. άγρια. Ούτως, δταν φωναί τινες ύψοϋντο διά 
νά έρωτήσωσι τ!ς τών δύο ήτον δ πλέον άξιαγάπη- 
τος, ούδείς έλεγεν, δτι ήτον δ ‘Ραούλ.

• ν Ε’.

Ή Κυρία τοΰ Κλαμόρ ήγγιζε τό τέρμα τοΰ 6jcu της, 
, καί ή προδεβηκυία ηλικία της έξησθένει τό λογικον της’ 
1 δέν άφινε πλέον τό θρονίον της, ήδη αί δυνάμεις 
ύ της τήν έγκατέλιπον καί δ τάφος της ήνοίγετο ολίγον 

κατ’ δλίγον.
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Το συνοικέσιον τών δρφανών άνηγγέλθη πρδ μικρού 
δημοσίως εις τήν έκκλησίαν τοϋ χωρίου. ‘Η Αλίξ ή- 
γέρθη περί τδ λυκαυγές, αυτή αγαπά περιπαθώς 
τδν 'Ροδόλφον, συλλογίζεται δλη παράφορος ότι δ ερά
σμιος καί ώραϊος ιππότης δέν θέλει βραδύνει νά γίνή 
σύζυγός της. καί λέγει καθ’ έαυτήν. « Αί εύχαί μου 
έξεπληρώθησαν, » καί μ’ δλα ταΰτα ή καρδία της αι
σθάνεται άλγεινούς παλμούς, τδ πνεϋμά της μαύρας 
διορα δπτασίας. 'Ο ύπνος της είναι τε ταραγμένος, φλο
γώδης πυρετός τήν κατέλαβε, καί οί χαρακτήρες τοΰ 
προσώπου της ήλλοιώθησαν.

Ή Άλίξ έτρεξε πρδς τήν άδελφήν της.
’Αλλ’ ή Λευκή, έγερθεϊσα τής κλίνης της, εύρίσκε

ται εις τδν κήπον τοϋ πύργου. Τότε κατά πρώτον, ή 
μία· τών διδύμων έτρεχε πρδς τήν άλλην, χωρίς ν’ ά- 
παντήση τήν άλλην τρέχουσαν πρδς αύτήν. Ή ’Αλίξ 
τέλος πάντων φθάνε: τήν αδελφήν της, τήν βλέπει 
καί φρίσσει. 'Η Λευκή ήτον ώχρα καί σχεδδν λειπο- 
θυμοΰσα, καθημένη έπί τίνος ύψώματος χλόης, ώχρα, 
σιωπηλή, άκίνητος- ένεχαράτεττο εις τήν φυσιογνω
μίαν της έκφρασις αόριστος, βαθεϊα, μυστηριώδης, πα
ράδοξος· προσήλωσεν έπι τής προσφιλούς συντρόφου 
της βλέμμα έκθαμβον καί καταπεπληγμένον, τδ όποιον 
έοαίνετο ώς νά τή έλεγε. « Δέν ήξεύρεις τί έχω ; » 
Η ’Αλίξ εκβάλλει φωνήν τρόμου.

— ’’Ω αδελφή μου ! άνέκραξεν αυτή, άδελφή μου 1 
τί μας συμβαίνει ; έπρεπε νά ήμαι ή εύτυχεστέρα τών 
γυναικών, νυμφεύομαι τδν άνδρα, τδν δποϊον άγαπώ, έ
πίσης τά πάντα μέ μειδιώσι· άνταγαπώμαι παρ αύτοΰ. 
δ "Ροδόλφος μέ προσκαλεϊ, μέ περιμένει ... Πόθεν 
λοιπόν προέρχεται ή τρομερά άγωνία μου; δ μίλησε, 
εξήγησε με τδ μυστήριον τοΰτο 1 ’Ά I ιδού εννοώ, εί
ναι διότι πάσχεις, άλγηδών τις σέ καταθλίβει· ώΐ ναι, 
είμαι βέβαια, πάσχεις, καί μέ φαίνεται 3τι ή ζωή μου 
σδύνεται... Μή μέ άντιλέγεις . . . ’Έχω πλήρη περί 
τούτου βεβαιότητα- έπειδή αισθάνομαι δάκρυα είς τδ 
βάθος τής χαράς μου, βλέπω τδν θάνατον είς τήν εύ
τυχίαν μου !

ΣΤ'.

ΊΙ Λευκή, ζωηρώς συγκινηθεϊσα, θλίβει τήν χεϊρα 
τής αδελφής της.

— Φεΰ ! τδ δμολογώ, άπαντα αυτή, ή ζωή μου 
σκληρώς προσεδλήθη. Συγχώρησε, ’Αλίξ ! συγχώρη
σε με, πρέπει νά σέ άνοίξω τήν καρδίαν μου, άνευ ύ 
ποκρίσεως· πρέπει· ή ώρα έφθασεν ήδη. Προωρισμέ- 
ναι καί αί δύο νά μήν έχωμεν παρά τήν αύτήν υπαρξιν, 
νά μήν εύχώμεθα παρά μίαν ευχήν, νά μήν άποτελώμεν 
παρά μίαν καί τήν αύτήν ψυχήν, έμέλλαμεν νά δώσω- 
μεν τήν προτίμησίν μας είς ενα καί τδν αύτδν άνδρα. 
’Αλίξ ! Άλίξ I τδν άγαπώ έπίσης, τδν άγαπώ περι- 
παθώς ώς συ ! αύτδς μόνος, ούδεις άλλος, δ ‘Ροδόλ
φος σου είναι δ ’Ροδόλφος μας.

— Ώ Θεέ μου I λέγε: ή ’Αλίξ, ύψώνουσα τάς χεϊ 
ράς της πρδς τδν ουρανόν. Τδ ήξευρα πριν τδ ακούσω, 
άλλά δέν ήθελα νά τδ πιστεύσω. Τί λοιπόν ! ή γλυ
κεία αΰτη δμοιότης, ή τρυφερά συγχώνευσις τών αι
σθημάτων, ή ένότης τής θελήσεως καί τοΰ έρωτος, ό',τι 
μέχρι τοΰδε έθεώρησα, δχι μόνον ώς θειον φαινόμενον, 
άλλ’ώς καί έξαίσιον άγαθοέργημα τής θείας πρόνοιας . 
. . φεΰ 1 τοΰτο ήτο διπλοΰς πόνος τδν δποϊον τδ μέλ
λον μας διεφύλαττε, μακρδν βασανιστήριον δι’ άμφο- 
τέρας.

— ’Αγαπητή Άλίξ, έπανέλαβεν ή αδελφή της μέ 
φρικώδη φωνήν, ώφείλαμεν γνωρίζουσαι τήν παρόδοξον 
φόσιν μας, ν’ άφιερωθώμεν,είς τδν Θεόν τδν δποϊον δύ
νανται δύο ν’ άγαπώσι, χωρίς φόβον άντιζήλων συμ- 
παθειών· ήθελε μάς μερίσει τήν καρδίαν του, κα: χω
ρίς ν’ άποσπασθώμεν ή μία άπδ τής άλλης, ήθελε καί 
τάς δύο μας δεχθή.

— Αχούσε, διέκοψεν ή Λευκή μέ γαλήνην- άς μήν 
αύξάνωμεν τάς θλίψεις μας, πρδ πάντων μήν 'έπιπλήτ- 
της σεαυτήν. Πρέπει αί διομολογήσεις μου νά ήναι έν- 
τελεΐς. Πάσχω, στενάζω, είναι άληθές- άλλ’ έν μέσω 
τών θλίψεών μου, ή χαρά σου έρχεται κατά στιγμάς 
νά φωτίση τήν άθυμίαν μου, οί πένθιμοι στοχασμοί μου 
φεύγουν έκ διαλειμμάτων, ένώπιον τών φαιδρών έλπί- 
δων σου, μέχρι και αύτής τής συμφοράς μου.

Ή Άλίξ, μ.έ δακρύβρεχτα δμματα βίπτεται είς τάς 
άγκάλας τής άδελφής της, <ώ Ροδόλφε I πόσον άγα- 
πάσαι I . . . »

Ζ.'

Τήν άκόλουθον ήμέραν, επιστολή τις ένεχειρίσθη 
είς τήν μνηστήν του Δερμινί- ή έπιστολή ές·έλλετο άπδ 
τδ πλησίον μοναστήριον, τδ τοϋ τάγματος τών Βενεδι
κτίνων. Ώ ουρανέ ! είναι οί χαρακτήρες τής Λευκής.

— « Έκαμα τήν άπόφασίν μου. άγαπητή άδελφή· 
άγαπώσα παραπολύ τδν 'Ροδόλφον καί μή δυναμένη 
νά ύπανδρευθώ τδν 'Ραούλ, άφιεροϋμαι άνεπιστρεπτ: 
είς τδν Θεόν. Μή ζητής νά καταπολεμήσης τήν άπό
φασίν μου, πρέπει νά αισθάνεσαι έντδς σεαυτής, οτι ή 
καρδία μου δέν θ’ άφήσει ποτέ τήν δδδν τήν δποίαν έ- 
λαβεν ήδη, σπεΰσε νά ύπανδρευθής τδν κόμητα Δερ- 
μινήν ήξεύρεις είς ποιαν καρδίαν αί άπολαύσεις τής 
εύδαιμονίας σου θά ευρουν σταθερώς ηχώ* προσπάθησε 
ώστε αύται νά ήναι ίσχυραί διά νά νικήσουν τήν λύπην 
μου, διαρκείς δια νά καταπνίξουν τδ αίσθημά μου. Ό 
Θεδς, οστις έκαμε τδ θαύμα τής μεταξύ μας δμοιότη- 
τος, είναι άρκετά κραταιδς διά νά συντέλεση τήν θε
ραπείαν μου. ’Ελπίζω δτι θέλεις μέ συλλογίζεσαι άνευ 
πικρίας, έπειδή καί έγώ θά σέ συλλογίζομαι μετά τρυ- 
φερότητος. ’Έχω ένδόμυχον πεποίθησιν δτι δέν θέλεις 
παραδοθή είς τήν μικροψυχίαν, έπειδή ούδ’ έγώ θέλω 
άφεθή ώστε νά καταβληθώ ύπδ τής λύπης, θέλω δια
τηρήσει τήν ήσυχίαν, διά νά ήσαι καί σύ γαλήνιος. Γέ
λα καί τά δάκρυά μου θά στεγνωθώσιν. Έσω ευτυχής, 
καϊ θά είμαι ευτυχής κ’ έγώ. Θά άγαπώμεν είσέτι άμ- 
φότεραι. σύ τδν άνδρα σου, ή άδελφή σου τήν αιωνιό
τητα. Άλίξ ! θά έχω τήν άγαθήν μερίδα· δταν ή έδι- 
κή σου λείψει, έλθέ πρός με, έλθέ χωρίς ούδένα φό
βον ... είς τδν αύτδν έρωτα, είς τδν αύτδν βωμόν !

ι Είδοποίησέ με τήν ήμέραν καί τήν ώραν καθ’ ήν 
θέλεις γένει κόμησσα Δερμινί' δέν θέλω κλαύσει, θέ
λω δεηθή. »

Η'.

’Ολίγον χρόνον μετά τήν έπιστολήν ταύτην ή Άλίξ, 
τδ μέτωπον κεκοσμημενον μέ τδν νυμφικόν στέφανον, 
ήκολούθη τδν νυμφίον της είς τήν έκκλησίαν. Τδ πρό- 
σωπον τής νέας κόρης ήτο μελαγχολικδν κα! σκεπτι
κόν, άπεναντίας τδ τοΰ 'Ροδόλφου ήκτινοβόλει άπδ 
χαράν. Τήν προτεραίαν δμως, δ βαρόνος Δεγρεβίλ, 
κατελιπε τδν πύργον μέ τήν μανίαν έντδς τής καρδία! 
του. Αί αίτίαι τής άποφάσεως τής Λευκής, έγκέκλει- 
σμένης είς τδ πλησίον μ οναστήριον, δέν ήδυνήθησαν ν’ 

οιαφόγωσι τήν εύερέθιστον ζηλοτυπίαν του, καί ώμο- 
σε νά έκδιχηθή

'Η νύμφη ώδηγήθη είς τδν βωμόν άπδ τήν άνατο- 
λήν τής αύγής, ήσθάνετο έαυτήν ασθενή καί κλονουμέ- 
νην. Αί παρειαί της ήσαν ώχραί, οι πόδες της δέν έ- 
δύναντο νά τήν ύποστηριξωσιν.

Οί σύζυγοι έγονυπετησαν .. . καί τδ ώρολόγιον έση- 
μανε τήν μεσημβρίαν. 'Ο ιερεύς έρωτφ τδν’Ροδόλφον. . 
. . Τδ νυμφικόν δακτυλίδιον διεπεράσθη είς τδν δάκτυ
λον τήςμελλούσης κομήσσης . . · ώ έκπληξιςΐ Ή Ά 
λϊξ κατά τήν στιγμήν ταύτην, κλίνει τήν κεφαλήν έπί 
τοΰ στήθους της, οί οφθαλμοί της καλύπτονται καί 
κλείονται, τδ σώμά της κύπτει . . . κλονεΐται. ‘θ 'Ρο
δόλφος θέλει νά τήν ύποστηρίξη. τήν περιβάλλει μέ 
τδν βραχίονά του . . . Ή Άλίξ έλειποθύμησεν.

θ’.
’Επαναφέρουν τήν νύμφην- ή τελετή διακοπεΐσα δέν 

έτελείωσεν. Ή σύγχυσις διασπείρεται είς τδν πύρ 
γον.

Ή Άλίξ κατακεκλιμένη έπί τής σρωμνής της, έπα- 
νέρχετα: ολίγον κατ’ ολίγον είς τήν ζωήν. Μυστηριώ
δης ιδέα τήν έπασχολεϊ- ένεθάβρυνε τδν σύζυγόν 
της, και καταπραΰνουσα τάς άνησυχιας του, τδν καθι
κετεύει νά τήν άφήσουν μόνην. Ή έπιθυμία της έξε ■ 
πληρώθη.
Νομιζουσα δτι δ ύπνος ήθελε κλείσει τά βλέφαρά της, 
άπεμάκρυνεν δλας τάς θεραπαινίδας της. Ούδεμία κί- 
νησις, ούδεις κρότος, ούδεις ύπηρέτης κύκλω αύτής. 
‘Η κυρία Δεκλαμδρ, άσθενής άπδ τήν παρελθοΰσαν ε
βδομάδα, καί σχεδδν καταντήσασα παλίμπαις, άγνοεϊ 
τήν σκηνήν τής έκκλησίας- είναι κεκλεισμένη είς τδν θά
λαμόν της.

Ήτον έσπέρας. *Η Άλίξ εγείρεται, αί σκιαί κατέ- 
βαινον είς τήν πεδιάδα1 αυτή έκφευγει κρυφίως άπδ 
τδν πύργον, διέρχεται μέ έσπευσμένα βήματα τδν κή
πον, φθάνει δρομαία πρδς τδ μοναστήριον τής άδελ
φής της. Τδ μοναστήριον ήτο δύο λεύγας μακράν 
τοϋ Άρενβάλ.

I'.

—Άδελφή μου! άνέκραξεν ή Άλίξ άσθμαίνουσα- νυμ
φευμένη ή μή, ιδού με έμπρός σου. Ήσο είς τήν 
άκμήν ν’ άποθάνης, δέν είναι ουτω; τήν πρωίαν ταύ
την, οτε έσήμαινε μεσημβρίαν;

‘Η Λευκή, καταπληχθεϊσα, δέν έδύνατο νά πιστεύ- 
ση τά ό'μματά της. ‘Η Άλίξ ήτον έκεϊ, ένώπιον της, 
ύπδ τά τείχη τοϋ άγιου μοναστηριού, φέρουσα είσέτι 
τδ νυμφικόν ένδυμά της, τούς δακτύλους έχουσα κεκο- 
σμημένους ύπδ δακτυλίων, άλλ’ άπηυδημένη άπδ τδν 
κάματον- τδ ένδυμά της ήτον ήμεισχισμένον άπδ τάς ά- 
κάνθας τοΰ δάσους, οί πόδες της γυμνοί και καθημαγ- 
μένοι, αύτή δέ ώχρα, μέ τήν κόμην λελυμένην, μέ τό 
βλέμμα άτενές . . . ώς φάσμα προσκαλούμενον άπδ 
τδν τάφον,

— Ναι . . . τήν πρωίαν ταύτην . . . Είναι άληθές, 
αποκρίνεται ή Λευκή, μέ διακεκομμένην άπδ τούς 
λυγμούς φωνήν. Σύ μέ ειδοποίησες τήν ώραν τοΰ γά
μου, τήν μεσημβρίαν, τότε Ολίγον έλειψε 
ν’ άποθάνω.

— Τδ ήξευρα, τδ ήσθάνθην, έπανέλαβεν ή Άλίξ μέ 
έπίσημον ΰφος. Έγώ έπίσης, σπεύδουσα πρδ έσέ, ή

μην βέβαια οτι θά σ’ εΰρισκα ζώσαν εις τδ μοναστή 
ριον, επειδή, έγγισέ με, ύπάρχω άκόμη.

Η ΑΥΤΟΜΑΘΗΣ ΧΩΡΙΚΗ

‘Η νύξ προχωρεί. Αί δύο δίδυμοι άδελφαί είναι ή 
μία πλησίον τής άλλης- νά τάς διαχωρίση τις είναι α
δύνατον. ΏΙ πόσον διεξοδικαί είναι αί έμπιστευτικαι 
έξηγήσετς των .... Ό θεδς μόνος γιγνώσκει τδ μυ
στήριον αύτών.

Αίφνης είς τών ύπηρετών τοΰ πύργου τών Ά- 
ενβάλ φθάνει, έκτδς έαυτοΰ, είς τδ μοναστήριον. Ποιαν

τρομεράν ειδησιν φέρει; .. ‘Ο 'Ραούλ έπροκάλεσεν είς 
μονομαχίαν τδν κόμητα Δερμινί. Οί δύο άντίζηλοι έ- 
μονομάχησαν τήν προτεραίαν, μετά τήν δύσιν τοΰ 
ήλιου, καί δ 'Ροδόλφος έφονεύθη. Αί δύο άδελφαί προ- 
σεβλήθησαν ώς ύπδ κεραυνού, ύποκύψασαι ύπδ τήν αύ
τήν συμφοράν, καί άνεγειρόμεναι άπδ τήν αύτήν λύπην, 
έπίσης έχουσιν άνάγκην άμφότεραι τής αύτής έγκαρ- 
τερήσεως είς τήν δυστυχίαν των.

Ή Άλίξ ώμίλησε πρώτη.
— Ποιος θά μάς παρηγορήσει ; άνέκραξεν αυτη-
— Ποιος; άδελφή μου 1 άποκρίνεται ή Λευκή.... *0 

Θεός I
Αγία τις είκών εύρι'σκετο έκεϊ. Αί νέαι κόραι προσπί

πτουν ένώπιον τής είκόνος, καί άμοιβαίως ένηγκαλι- 
ζόμεναι, άσπάζονται άλλήλας . . . πρδ τών ποδών τοΰ 
Χρίς-οΰ.

w.

Πρό τινων έτών νέα τις χωρική Γαλλίς 21 έτους 
τήν ήλικίαν, μέ δψ-.ν ζωηράν, καί ΰφος σεμνόν ένταυ- 
τώ καί θαβραλαΐον, ύπήγε νά εύρη έφημέριον είς τδν 
όποιον λέγει οτι άκούσασα νά ομιλούν περί τής καλο- 
κάγαθίας του πρδς τάς νέας, αιτινες προορίζονται διά 
τδ διδασκαλικόν έπάγγελμα ήλθε νά τδν παρακα- 
λέση νά τήν προστατεύση.

— Άλλά, παιδί μου, τήν άπεκρίθη δ Εφημέριος, διά 
νά έχης τδ δικαίωμα τοΰ διδάσκειν, πρέπει νά λάβης 
δίπλωμα, καί διά νά λάβης δίπλωμα, πρέπει νά ύ- 
ποβληθής είς έξετάσεις. Έλαβες τήν άναγκαίαν έκπαί- 
δευσιν;

— Είς τήν παιδικήν μου ήλικίαν, έμαθον ν’ άνα- 
γινώσκω καί νά γράφω, έπειτα έμαθήτευσα ώς ρά- 
πτρια, καί σήμερον ένασχολοΰμαι είς τδ έπάγγελ- 
μά μου, διημερεύουσα άπδ έν είς άλλο άγροκήπιον, 
καί κίρδήζουσα τά έξ σολδία μου έκάστην ήμέραν. 
Άλλά τδ βελόνι μου δέν προχωρεί, διότι εύρίσκο- 
μαι είς περισπασμούς πνεύματος, συλλογιζομένη πάν
τοτε πώς νά γεώω διευθύντρια παιδαγωγείου.

-— Καλή μου κόρη, τής λέγει δ έρημέριος, ν’ ά- 
ναγινώσκη τις καί νά γράφη είναι τω όντι καλόν, 
άλλά δέν «ρκεϊ τοΰτο- πρέπει νά γνωρίζης τήν Γαλ
λικήν γλώσσαν, έντελή Ορθογραφίαν, γεωγραφίαν, ι
στορίαν, νά ήσαι κάτοχος δλίγον τι' πλέον τών τεσ
σάρων πράξεων τής άριθμητικής, καί τέλος ικανή νά 
κάμης δπωσοΰν καλώς σύνθεσίν τινα.
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—Νομίζω άγιε έφημέριε, οτι θά έξέλθω άρκετά κα
λώς τών δοκιμασιών τούτων· μετά τήν ήμερουσίαν 
έργασίαν, έπανηρχόμην τδ εσπέρας εις τήν οικίαν μου, 
και κατεγινόμην μέγα μέρος τής νυκτδς καί πάσας 
τάς Κυριάκός νά σπουδάζω εις τά βιβλία, τά όποια 
ήγόραζον μέ τάς μικράς μου οικονομίας. Τέλος, έρ
χομαι νά σάς παρακαλέσω, όπως εύαρεστηθήτε νά 
μέ έξετάσετε, θέλετε είσθαι ό δικαστής μου, κα! θά 
μέ είπητε είλικρινώς, άν δύναμαι νά έλπίσω τήν 
επιτυχίαν διπλώματος τοϋ άνωτέρου δαθμοΰ.

— Τοϋ ανώτερου βαθμοΰ ! Πρδς Θεοΰ ! Είναι δυ- 
νατδν νά διανοήσαι τδ τοιοΰτον ! .,. Διά νά λα
βής τδ δίπλωμα τοϋτο , άπαιτεΐται ν’ άποκρι- 
θής είς δλην τήν άριθμητικήν, νά γνωρίζης τήν 
κοσμογραφίαν, δλίγην γεωμετρίαν, τήν φωνητικήν μου
σικήν καί μάλιστα νά παίζης καί έν δργανον. Νομί 
ζω οτι δέν έμαθες ούτε κύμβαλον, οΰτέ τήν αρπαν.

— Όχι βεβαίως! . . . άλλ’ δ νόμος, άγιε έφημέριε, 
άπαίτεΐ έξάπαντως τδ κυμβολον ή τήν άρπαν ;

— Όχι, ό νόμος λέγει οτι πρέπει νά γνωρίζη τις 
αρκετά καλώς τήν μουσικήν διά νά παίζη έν δρ
γανον. Τά δργανα ταϋτα συνήθως σπουδάζουν αί νέ- 
αι είς τά παρθενοτροφεΐά μας. Νομίζω μέ όλα ταϋτα 
δτι θά ευχαριστηθούν καί μέ τήν κιθάραν.

— Αοιπδν, άγιε έφημέριε, έπειδή δ νόμος άπαιτεί 
νά γνωρίζη τις μόνον τήν μουσικήν, χωρίς »ά όρί- 
ζη τδ δργανον, είμαι ήσυχος, έπειδή έμαθον, μόνη 
νά παίζω δργανόν τ;.

— Καί ποιον ;
— Τδού αύτδ! ... ή νέα χωρική έξέβαλε τότε 

άπδ τδν κόλπον της, δέν θά μαντεύσεις τί; . . ι . 
μικρόν αυλόν I Ό έφημέριος ένάγχασεν, αΰτη δέ πολύ 
έρυθρίασεν, άλλά φανταζομένη δτι ό σεβάσμιος έκκλη· 
σιαστικδς έγέλα, έπειδή ένόμιζεν δτι δέν ήξευρε νά 
παίζη, έλαβεν αίφνης τήν άπόφασίν της, καί ήρχισε 
νά παίζη τδν αύλόν της, είς τρόπον ώστε νά έκπλη
ξη τδν ακροατήν.

Ό άνήρ ουτος, έξελθών άπδ τήν τάξιν τοΰ λαοϋ, 
ένόμισεν δτι μία κόρη, ήτις έμαθε μόνη νά παίζη 
τόσον καλώς αύλδν μάλιστα, δέν ήτον έκ τών συ
νήθων άτόμων. Έλαβε τήν καλοσύνην νά τήν έξε 
τάση είς δλα τά μέρη τών μαθημάτων, καί έξεπλά- 
γη ίδών είς ποιον σπάνιον βαθμόν μαθήσεως ύψώθη, 
διά μόνων τών προσπαθειών της, ή πτωχή αύτή ρά· 
πτρια τής έξοχης. Τήν έβεβαίωσε δέ χωρίς νά δι- 
στάση, δτι έδύνατο, έν πλήρει πεποιθήσει, νά όπο- 
βληθή είς έξετάσεις. Τή έπέβαλε μόνον τήν έποχρέ- 
ωσιν νά μή παίζη τήν αύλδν, διότι οΰτε οί έξετά- 
ζοντες, ούτε οί άλλοι μαθηταί ήθελον δυνηθή νά κα- 
ταστείλωσι τήν φαιδρότητα, τήν όποιαν επόμενον ήτον 
νά διεγείρη ή παράδοξος αΰτη δοκιμασία, καί αί εξε
τάσεις θά ήτον αδύνατον νά λάβωσι πέρας.

'Η έπιτροπή έκυριεύθη έπίσης ύπδ θαυμασμού ώς ό 
έφημέριος, διά τάς ποικίλας καί βαθείας γνώσεις τής 
νέας χωρικής, ήτις έγεινε παραδεκτή παμψηφεί. Αΰτη 
διευθύνει σήμερον έν έκπεδευτικδν κατάστημα, δέν 
θέλομεν είπεϊ είς ποιον μέρος, άλλ’ έγγυώμεθα 
τδ άξιόπιστον τοϋ άνεκδότου έκ τής δμολογίας τοϋ 
έφημερίου καί μιας διευθυντρίας παιδαγωγείου τοΰ 

ανώτερου βαθμοΰ, ήτις γνωρίζει ιδιαιτέρως τήν νέα 
μαθήτριαν τής φύσεως, τής οποίας έϊιηγήθημεν τή„ 
έκπληκτικήν μέν, άλλ' άληθή Ιστορίαν.

( Έκ τοϋ ΓαΛΛικοϋ ).

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
Ο ΓΡΑΓΚΟΤΑΓΚΟΣ.

Σπανίως καί είς αύτά τά τής ’Αγγλίας καί Γαλ
λίας μουσεία τής φυσικής ιστορίας εύρίσκει τις τδ 
μέγα τοϋτο είδος των πηθήκων, τό ύπδ τδ όνομα 
τοΰ Ού ραγκοτάγκου γινωσκόμενον, διά τήν 
μεγίστην, ίσως, δυσκολίαν, τής είς τήν Εύρώπην 
μετακομίσεώς του, δταν μάλιστα ουτος εινε έφηβος 
Καί μολονότι έγράφησαν πολλά περί τών ηθών αύτοΰ 
καί τοϋ είδους, έπιχειροϋμεν δμως και ήμεΐς νά δώ- 
σωμεν περί τούτου ιδέαν τινα, έκθέτοντες τά περί 
τοΰ νέου τήν ήλικίαν έκείνου Ουραγκοτάγκου, 
κομισθέντος είς Παρισίους τδν μάϊον τοΰ 1836.

Τδ περίεργον αύτδ ζώον, ού ή άφιξις άνηγ- 

γέλθη είς τήν ’Ακαδημίαν των έπιστημών ύπδ τοϋ Κ. 
Βλαινβίλλ, έτέθη είς καλύβιον κείμενον πλησίον τοϋ τών 
άλλων πιθήκων. Οί διευθυνταί τοΰ Μουσείου τής φυσι
κής ιστορίας τών Παρισίων, τδν ήγόρασαν 3,500 φράγ, 
άπδ τδν πλοίαρχον Βανίγσων. Έπαινοΰσι δε τήν τι
μιότητα τοΰ πλοιάρχου τούτου, δστις άπέφυγε νά πώ
ληση τδν ούραγκοτάγκον του είς τούς φυσιολόγους, 
τοϋ Αονδίνου μέ άντίτιμον 5000. φρ. δπερ τω προ- 
οέφερον, έν ω καιρώ έπρόσμενε τήν άπάντησιν τών 
καθηγητών τοϋ Παρισινού μουσείου.

Ό πλοίαρχος ουτος ευρισκόμενος εις Σουμάτραν, 
έπήγε μετά τινων θηρευτών πρδς ζήτησιν ένδς ουραγ
κοτάγκου. Οί θηρευτά! άπήντησαν θήλυ τι τοΰ είδους 
τούτου, φέρον τδ μικρόν του, νεώτατον έτι, και τήν ήκο- 
λουθησαν μετά ζέσεως. Αΰτη κατέφυγεν έπί δένδρου, 
οΰτινος ολοι οί κλάδοι κατεβλήθησαν ύπδ τών θηρευ
τών, μέχρις ού, κατατμηθέν τοϋτο πανταχόθεν, καί 
έν ω τδ ζώον ήν έτοιμον νά ριφθή έπί τίνος γειτο
νικά δένδρου, έκτυπήθη μέ πέλεκυν, δστις τοϋ ά- 
φήρεσε μίαν τών έμπροσθιων χειρών. Δράττουσα τό
τε διά τής μεινάσης αυτή χειρδς τδ μικρόν 
της, ή μήτηρ τοσοΰτον έξησθένησεν άπδ τής αίμο- 
ράγιάς, ώστε δέν ήδυνήθη νά κρατηθή έπί τοϋ δένδρου, 
και έπεσεν είς τήν εξουσίαν τών άγρευτών. Μετεφέρ- 
θη οΰτω μετά τοΰ νέου ούράγκου, άλλ’ ή θηλεία έ 
τελεύτησε πάραυτα έκ τής πληγής της.

Τδ μικρόν έπέζησεν είχε σώμα καθολοκληρίαν γυ 
μνδν- Ή ήλικία του υπελογίσθη έξ εβδομάδων, ώς 
έγγιστα. Ή υπολόγισις αΰτη δέν έφαίνετο έκπρώτης 
οψιως αρκετά ακριβής, έάν κρίνωμεν έκ τών τομέων 
δδόντωντου και τών κυνοδόντων· μολοντοϋτο. είναι 
δυνατόν νά μήν είναι σφαλερά, διότι ή δόοντοφύησις 
τοΰ ούράγκου είναι πρώιμος καί ταχεία' Αί περικα 
λύπτουσαι τδ σώμά του, κατά τήν έποχήν έκείνην. τρί
χες, άναπτΰσσονται, πρώτον έπί τής βάχεως καί α
κολούθως έπί τής κοιλίας. Τρέφεται κατ’ άρχάς μέν 
άπδ ζωμόν, ον δίδουσιν αύτώ, ώσπερ είς παιδιον τι. 
έφαίνετο δέ αδύνατος κατά πολλά κα: εύήθης· άλλ’ 
έν τούτοις έγεινεν ένεργητικώτατος καί εύαισθητότα 
τος είς τάς θωπείας.

Άφοϋ δέ ήγάπησε πολύ τδν Κ. Βανίγσεν, οίκειώθη 
παρευθύς ού μόνον μετά τοΰ έπιτηρητοΰ του, άλλ ά
κόμη καί μετά τών τέκνων του καί μεθ’ όλων τών 
όσοι ήσαν περίεργοι νά τδν ίδωσιν έκ τοΰ πλησίον. Ό 
χαρακτήρ του ήτο γλυκύς, έπαιζε σχεδόν πάντοτε. 
Ποτέ μέν έπεκαλύπτετο μέ υφάσματα ή μέ τεμάχια 
παραπετάσματος, καί έκυλίετο κατά'γής οΰτω περί- 
καλυπτόμενος. ’Ενίοτε δέ έκρεματο άπό τι σχοινίον 
καί αίωροϋτο, διευθυνόμενος ένίοτε πρδς τούς έπι- 
σκεπτομένους, ών έλάμβανε τήν χεΐρα ή έδραττε τά 
σκέλη. Έάν έτίθετο απέναντι κυνδς ή αίλουρου, τδν 
έλάμβανεν άπδ τοΰ ποδδς, τδν έσυρε πρδς εαυτόν 
κα! τδν έκούνει, έπειτα, άφίνων τδ σχοινίον τής αι
ώρας του, τδν περιέκλειεν εις τά τέσσαρά του σκέλη 
καί έπεθύμει νά παίζη μετ’ αύτοΰ, θωπεύων αύτδν 
μέ τά χονδροειδή χείλη του καί δάκνων αύτδν έλα- 
φρώς. Ό νέος Ούραγκοτάγκος φαίνεται μονλοντοϋτο 
φοβηλδς βλέπων μέγαν τινά κΰνα, καί έρχετε νά τε 
θη ύπδ τήν ΰπεράσπησιν τοΰ έπιτηρητοΰ του Οταν 
δέ είναι είς άκρον θορυβώδης, τδν τιμωροϋσι βαπί- 
ζοντες καί μαστιγοΰντες αύτδν διά τοϋ σχοινιού, κα
τά τά μαθήματα τοϋ Κ. Βάνιγσεν άλλ’ έγεινεν έ

πειτα αρκετά ευάγωγος είς τήν φωνήν τοΰ φυλακές 
του, δστις σπανίως κατέφευγε τότε είς τδ μέσον 
τής τιμωρίας.

Ήγά^-τ τοσοΰτον τήν συντροφιάν, ώστ’ έθύμονεν, 
έάν άφίνετο ;·0νος. Έθραυε·/ ή έξέσχιζε, κατά τήν 
διάρκειαν ταύτην τοϋ θυμοΰ του, παν δ,τι τω έκόμζον, 
δθεν ήσαν υπόχρεοι νά στολίζωσι μέ σιδηρά πλέγ
ματα τά παράθυρα, ών είχε θραύσει τά ΰελώματα. 
ή νά μή τδν άφίνωσι μόνον. Ό έπιτηρητής τσυ τώ 
έσυγχώρει νά έρχεται μέχρι τοΰ οικήματος)του, καί 
ένταΰθα πρδ πάντων ήτο τά μάλιστα ευχαριστημένος 
Ερόφα τδ ρόφημ.ά του μέ κοχλιάριον, έπινε μέ πο- 

τήριον, καί έδείκνυε τήν μεγαλητέραν συγκατάβασιν 
πρδς τά παιδία, είς ά ύπεχώρη πάντοτε. ’Ηγάπα πο
λύ τά κερασια, τά πορτοκάλλια καί ήτον αδιάφορος 
διά τά παξιμάδια καί τδν άρτον.

Π. Η.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Παρά τοΐς άρ-ζαίοις.

Η δάφνη, καλούμενη παρά τών Λατίνων, Laurum, 
ήτον έν μεγίστη τιμή παρά τοΐς άρχαιοις, οϊτινες 
τήν μετεχειριζοντο πρδς άνταμο<6ήν τής αρετής καί 
ανδρείας, τών όποιων ήτο σύμβουλον. Οί μάντεις 
μετεχειριζοντο τά φύλλα της είς τάς θρησκευτικός 
τελετας, ριπτοντες αυτα εις τδ πΰρ, καί προμαντευ- 
οντες, έκ τοΰ κρότου τδν δποΐον ήθελον κάμει, τούς 
αίσιους ή απαίσιους οιωνούς* παραδείγματος χάριν, 
έπεθόμουν ευτυχή έκβασιν τών δνείρων ; ήρκει νά θέ- 
σωσιν δλίγα φύλλα δάφνης ύπδ τδ προσκεφάλαιον τής 
κλίνης των- έπεθόμει τις νά θέση τήν οικίαν του ύπδ 
τήν προστασίαν θεοΰ τίνος, ήρκει νά φυτεύση δάφνην 
πρδ τής θύρας τής οικίας του.

Πρδς τούτοις, τδ αφέψημα τών φύλλων τής δά
φνης, ενομιζετο, ώςάλάνθας·ον ειδικόν φάρμακον, πρδς 
άποδίωξιν τών μυιών κατά τδ θέρος άπδ τάς πε
διάδας, και λιβάδια, ώς ενοχλουσών δήθεν τούς βόας. 
Και έπειδή έκ τών φύλλων τής δάφνης κατεσκευάζοντο 
έξα ίρετα φάρμακα, έσυνείθειζον ένεκα τούτου, νά 
στεφανώνουν μέ δάφνην, τά άγάλματα τοΰ ’Ασκλη
πιού, μετεχειριζοντο δέ τδν προετοιμασμένον χυμόν 
της, ώς σωτήριον αντιφάρμακου τής έπιληψίας, καί 
διαφόρων άλλων ασθενειών.

Ό Ίουβενάλης λέγει, δτε όταν εύτυχές τι συμβάν 
συνέβαινεν είς τινα, έστόλιζε μέ δάφνην τάς θύρας 
τής οικίας του,8 είς σημείον χαράς. Ιδίως όμως ή
τον άφιερωμένη είς τδν 'Απόλλωνα, κατά συνέπει
αν τής τότε έπικρατούσας ιδέας, δτι δ θεός ουτος 
μετέδιδε τδ δώρον τής μαντικής καί τής ένθουσι- 
ώδους ποιητικής.

Ό Παυσανίας αναφέρει, δτι έγνώρισεν ιερέα τινά 
τοΰ ’Απόλλονος δνομαζόμενον Δάφνην, καί δστις ήτο 
πάντοτε στεφανωμένος μέ αύτήν. Πρδς τούτοις στέ
φανος δάφνης ήτο τδ βραβεΐον τών είς τά Πύθια νι- 
κώντων, καί μάλιστα τών διασήμων ποιητών καί 
ρητόρων. Ό Πλίνιος άναφέρει, δτι δ Κικέρων ήτον 
άξιος εύγενεστέρας Δάφνης, παρά οί στρατηγοί διά 
τάς κατακτήσεις των,
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Αί βακτηρίαι όλων τών αρχόντων τής ‘Ρώμης, ύ
πατων, δικτατόρων, πραιτόρων, τιμητών, κ τ. λ. ή
σαν στεφανωμένα! μέ δάφνην, δυνάμεθα όμως νά 
πιστεύσωμεν, οτι αύτη ή τιμή ήν μόνον διά τούς άξιους 
μεγάλων κατορθωμάτων. Ό Ιίλούταρχος όμιλών περί 
τής συνετεύςεως τοϋ Δουκουλλου μετά τοϋ Πομπηίου, 
λέγει, δτι καϊ οί δύο έκράτουν βακτηρίας στεφανω
μένος μέ δάφνην, ένεκα τών νικών, τάς όποιας έ- 
καμον. Και αύτδς, δ Βιργίλιος θέλει ώστε καί είς 
τδν καιρόν τού Λίνείου, ή χρήσις τοϋ στεφανώ- 
νειν τούς νικήτας μέ δάφνην ήτο κοινή. Οί 
‘Ρωμαίοι παρεδέχθησαν τδ σημεΐον τούτο τοΰ δια
κρίνεις τούς νικήτας, και μάλιστα κατά τάς θριαμ 
βευτικάς τελετάς έκαμνον τήν εύγενεστέραν αύτοΰ χρή- 
σιν. Κατ’ αύτάς τάς τελετάς, οί στρατηγοί όχι μό
νον ήταν έστεφανωμένοι μέ δάφνην, άλλά έκράτουν 
αύτήν άνά χειρας, ώς τούτο φαίνεται έπί αρχαίων νομι
σμάτων, καί ένίοτε, πρόσωπόν τι παριστάνον τήν θεάν 
Νήκην, έθετεν έπί τής κεφαλής τοΰ νηκιτοΰ δεύτε 
ρον στέφανον, δστις κατά τδ λέγειν τινών, μόνον το 
σχήμα τής δάφνης εΐχεν, άλλά τδ δλον ήτον χρυ- 
σούν, και ό νικητής τδν άφιέρωνεν συχνάκις εις τδν 
Καπιτώλιον Δία.

Οί άγγελιοφόροι, οιτινες έφερον άγγελίας περί τής 
μάχης καί τής καλής αύτής έκβάσεως, έστόλιζον 
μέ δάφνην τήν αιχμήν τοΰ ακοντίου των, καί δί αυ
τού τοΰ σημείου άνηγγέλθη είς τδν Πομπηίον δ θά
νατος τού Μιθριδάτου. Μετά δάφνης έπίσης έστόλι
ζον τάς έπιστολάς, τάς τοιαύτας άγγελίας έγκλει- 
οόσας, τά νικήσαντα πλοία, καί τά έκπλίοντα διά 
τινα ένδοξον έκστρατείαν: ό στολισμός ούτος έτίθετο 
είς τήν πρύμνην τού πλοίου, διότι έκεΐ ήσαν οί πο
λιούχοι θεοί τοϋ πλοίου, τούς όποιους οί ναΰτάι έ- 
πικαλούντο έν καΐρφ ναυαγίου.

Ή Δάφνη ήτον έπίοης τδ έμβλημα τής ειρήνης, 
καί τής φιλίας, καί έάν έν τώ μέσω τής συμπλο
κής, ό νικώμενος στρατός έξέτέινεν αύτήν ώς ση
μεΐον υποταγής καί ειρήνης, ή μάχη διεκόπτετο. Έπι 
τέλους έστεφάνωναν μέ δάφνην, τούς έν πολέμω θριαμ
βευτικός θύοντας, και οΰτω μετεχειρίσθη αύτήν δ 
’Αννίβας, ώς πρδς τδν Μάρκελλον.

Τ. Δ.

------------------- ι ngioa hi —■ —

ΑΙ A1W1A! ΤΟΪ ΦΘΙΝΟΠΪΡΟΓ-
Τοιαύτην επιγραφήν έχει ή παρούσα εικονογραφία, 

καλλιτέχνημα τοΰ ζωγράφου Κ. Εύγ. Tourneux, 
έκτεθέν τώ έτει έ 845.

Καταχωρίζομεν δέ ένταΰθα τήν εικόνα ταύτην διά 
νά ΐδη τδ κοινόν πόσον καθεκάστην τελειοποιείται 
παρ’ ήμϊν ή χρησιμωτάτη τής ξυλογραφίας τέχνη.


