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ϊπο του ύποκου-τσος

Φριδερίχου δέ Σεζαννή.

Α'. — Ή Μαρία.

Έν τώ μέσω κοιλάδας άγριας καί έπι τών 3χ- 
θών λίμνης διαυγούς ύψοϋται καλύβη ταπεινή, ής βί 
κισσοσκεπεΐς τοίχοι, παρουσιάζουσι θεάν ευχαριν και ά 
γροτικήν όπισθεν δέ τοϋ καλυόίου τούτου έκτείνεται ευ
ρύχωρος κήπος, προφυλαττόμενος ύπδ γηραιού τίνος 
βράχον, κατά τοϋ όποιου άνωφελώς μένονται τά κύματα 
τής θαλάσσης.

Ύπδ γηραιάν ιτέαν κάθηται εύειδής τις γέρων, τήν 
μέν κόμην έχων μακράν καϊ πολίάν, τούς δέ χα
ρακτήρας έμφαντικούς και σοβαρούς. Τδ βλέμμα του 
άτενίζει μετά τρυφερότητος έπί νεάνιδος ένησχο- 
λημένης εις τήν περιποίησιν τών άνθέων της και τών 
πτηνών της. Στέμμα έξ ίασινών περικοσμεΐ άτημε- 
λήτως τήν ξανθοπλόκαμον κεφαλήν τής κόρης· τδ 
βάδισμά της είναι εύχαρι κα! βραδύ, τδ δέ μειδιά 

μα γλυκύ και μελαγχολικόν· ύπδ δέ τών τεταπ-ιι- 
νωμένων βλεφαρίδων τών μεγάλων της δφθαλμών 
διακρινεται δάκρυ μυστηριώδες, τδ δποΐον προσπαθεί' 
νά κρύψη άπδ τήν τρυφερόν προσοχήν τοϋ γερον- 
τος.

'Η νεάνις αΰτη Ονομάζεται Μαρία- πλησίοντης εί
ναι κατακεκλιμένος ώραΐός τις μακρόμαλλος κύων, μέ 
δμμα ζωηρόν και νοήμον’ ουτος αίφνης εύθύνει τδ 
ούς του, εγείρεται, καί φεύγει ώς βέλος, ιδών νέον 
πρόσωπον, πρδ ολίγου φανέν είς τήν έσχατιάν τής 
διόδου.

'Ο άνθρωπος οϋτος ήτον εξηκοντούτη; περίπου, με
γαλόσωμος καϊ ισχνός. Οί κόπο: μάλλον ή τά 
έτη ίϊχον αλλοιώσει τδ πρόσωπόν του, τό Ιλαρόν καί 
προσηνές έκ φύσεως. Τοΰτον ίδοϋσα ή νεάνις, έλησ- 
μόνησε τά άνθη της,, καί έδραμε πρδς συνάντησιν 
του· καί δ γέρων έπίσης, δ καθήμενος έπ: τοϋ χλοε
ρού θρονίου, έκαμε κίνημά τι ινα έγερθή, έκεΐνον πλη- 
σίάζοντος, πλήν έμποδίσθη παρ’ αύτοΰ.

— Καλημέρα, κύριε Βερνάρδε, είπεν ή Μαρία, τεί· 
νουσα τήν λεπτοφυή κα: (κρινόλευκου χεϊρά της πρός 
τδν νεοελθόντα, δστις έσπευόε νά τήν θλίψη έντδς 
τών έδικών του, κα! άπεκρίθη·

__  Είθε δ θεός καϊ οί άγγελοι, ών ήσαι ή αδελφή, 
νά είναι μετά σοΰ, τέκνον μου.
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Ό γέρων οδτος ήτον εφημέριος είς τδ πολιχνών 
Κεργολέκ. Ό δέ πατήρ τής Μαρίας ήτα πτωχός 
τις εκμισθωτής, πλήρης νοημοσύνης, φισικού πνεύ
ματος, καί άληθοΰς εύλαβείας- ήτο δέ τόσον αδιά
φθορος, ώστε δέν έλάμδανεν ούδέποτε χρήματα δι’ 
ύποπτων μέσων, Χ'4 ή'θελε περιπέσει είς τήν με- 
γαλειτέραν απορίαν, έάν οί ίδιοκτήται τών γαιών, τάς 
όποιας έκαλιέργει πρδ είκοσιν ετών, δέν τω έδιδον 
νά κατοικήση μικρόν οίκίσκον γειτνιάζοντα πρδς τά 
κτήματά των, καί δέν τώ παρεχώρουν πρδς διατρο
φήν του στρέμματά τινα γης, μέχρι τοΰδε χέρσα.

Ή έπίσκεψις τοϋ γέροντος ίερέως ήτο διά τδν Μο- 
ρΐνον κα: τήν χαρίεσσαν θυγατέρα του Μαρίαν συμ
βάν ευτυχές μέν, άλλ’ όχι καί σπάνιον.

'II Μαρία λοιπόν έσπευσε νά θέση έμπροσθεν τών 
δύό γερόντων, ύπδ τήν σκιάν τής μεγάλης ιτέας, 
μικράν τράπεζαν, ήν έστρωσε διά χιονολεύκου τρα- 
πεζομανδήλου, μ.έ δπώρας, ανθόγαλα καί άνθη. Με 
τά ταϋτα τδ χαρίεν τέκνον ήλθε καί έκάθησε μετα
ξύ τοϋ πατρός του καί τού εφημερίου.

Τδ φαγητδν καί τδ απόγευμα διήλθον έν θερμή 
καί θεοφιλή συνομιλίφ. ’Ακολούθως, δτε ή νύξ ήρ 
χ.·ζε νά περικαλύπτη τδν όριζοντα καί νά άκούων- 
ται συγκεχυμένως πέραν τών ευρύχωρων πεδιάδων 
οί άποθνήσκοντες τής πόλεως θόρυβοι, δ εφημέριος 
ήγέρθη ίνα άποχαίρετήση τους ξενοδόχους του, ή δέ 
Μαρία έπροθυμοποιήθη νά τδν συνοδεύση, καί άμφότε 
ροι διευθύνθησαν διά μέσου τών περιφράκτων γαιών 
καί τών δασών πρός τδ πρεσδυτέριον.

‘II Μαρία άποχωρισθεΐσα τοϋ έφημερίου, δστις τή 
έδωσε τήν εύλογιαν του, έπανέλαδε, σεμνή κα! προ
σεκτική, τήν πρδς τήν κάλύδην της όδδν, άκολουθοϋ- 
σα τάς περιελίξεις ρυακιού τινδς, τοϋ όποιου τδ σι
γαλόν ύδωρ άνεμιγνύετο μέ τδν θόρυβον τών ξιφιών 
καί τών ανθισμένων νυμφαιών, μαλθακώς ταραττο- 
μένων ύπδ τής έσπερίου αύρας· ή ψβχή της ήτον 
ολόκληρος παραδεχόμενη εις βαθεΐαν δνειροπόλησιν.

Όταν έκαμψε τήν ατραπόν, χειρ τις έτέθη ακρο
θιγώς έπι τής ίδικής της καί αί λέξεις αυται ήκού- 
σθησαν είς τήν καρδίαν της, πριν ή ελθωσιν εις τήν 
άκοήν της.

— Είσαι σύ Μαρία ;
— Γαβριήλ ! ειπεν αύτή άνασκιρτώσα καί ζωηρώς 

θλίδουσα τήν έπιτεθεΐσαν έπί τής ίδικής της έκεί- 
νην χειρα.

— Γλυκύτατη μου Μαρία, πόσον είμαι ευτυχής, δ- 
πόταν σέ βλέπω, πόσον δέ δυστυχής όταν πρέπει 
νά χωρίζωμαι άπδ σοϋ .... συ είσαι ή μ,όνη μου 
φίλη, ό μοναδικός μου σύντροφος, ή μόνη μου παρη
γοριά είς τδν κόσμον τοΰτον. Ώ 1 Μαρία, μή μέ 
έγκαταλείπης ποτέ, διατήρησον καθαρόν, φλογερόν, 
άναλλοωτον αύτδν τδν έ'ρωτα, τδν όποιον μοί ύπεσ- 
χέθης, τδν δποΐον μοί ώμωσας. Ό έρως ουτος είναι 
παρά πάντων κατηραμένος, άλλ’ έγώ τδν ευλογώ, 
έγώ όστις άνευ αύτοΰ δέν δύναμαι νά ζήσω,

— Κατηραμένος 1 ύπελαδεν άκουσίως ή Μαρία, τής 
δπιας τά δμματα έπλήσθησαν άπδ δάκρυα.

— Ναϊ, κατηραμένος, καταδεδικασμένος, θεωρού
μενος ώς έγκλημα, ώς έρως δυσανάλογος . . . . ! 
μόλις είμαι δεκαοκταετής, Μαρία, καί δέν δύναμαι 
νά θραύσω τάς άλύσσεις τής οικογένειας μου, ήτις 
μέ συνέχει, όχι ώς τέκνον της, άλλά δοϋλόν της, 
θΰμά της. Ή μήτηρ μου ύψηλόφρων καί υπεροπτική, 

δέν θά ϊυνηθή νά έννοήση τήν καρδίαν μου, γελά 
είς τάς θλίψεις μου καί είς τά δάκρυά μου.

’Ωχρά σελήνης άκτίς ήλθε τήν στιγμήν έκείνην καί 
εφώτισε τδ πρόσωπον τοϋ νεανίου καί τούς μαύρους 
αύτοΰ δφθαλμούς, έεωτικώς προσηλωμένους έπί τής 
ξανθοπλοκάμου καί θελκτηρίου κεφαλής τής Μαρίας. 
'Αμφότεροι έμεινον ίστάμενοι ουτω περίλυποι και 
σιωπηλοί.

’Αλλ’ έν ω ήσαν άμφότεροι βυθισμένοι έν τή αυτή 
θλιδερφ ιδέα- άπεσύρθησαν περίτρομοι έκ τής έμφα- 
νίσεως ανθρώπινης τινδς μορφής, αιινιδίως άνεγερ- 
θείσης έμπροσθεν των.

Ωχροί κα! έντρομοι δέν έδυνήθησαν οΰδέν κίνη
μα νά πράξουν. Ή ώραία κεφαλή τής Μαρίας έ- 
στηριζετο έπ! τοϋ στήθους τοΰ Γαβριήλ.

Ή ανθρώπινος εκείνη μορφή ήτον ή μήτηρ τοΰ 
νεανίου, ή κυρία δέ ‘Ραμπέρ.

Έπελθοΰαα και δράςασα διαίως τήν Μαρίαν, τήν 
έσυρεν άποτόμως πρδς έαυτήν. ·

— Σταθήτε, μήτερ μου, άνέκραξεν δ Γαβριήλ, με
τά φωνής σπαραξ καρδίου.

— Όχι, ειπεν, ή κυρία δέ ‘Ραμπέρ, μέ τραχύν 
και άπειλητικόν τόνον δέν σέ εμπόδισα νά έν- 
ταμόνεσαι μέ τήν Μαρίαν ; Σέβεσαι, βλέπω, τάς δια
ταγές τής μητρός σου, καί σύ, έπρόσθεσε ρίπτουσα 
έπι τής Μαρίας βλέμμα μίσους, τδν ένθαρύνεις εις 
τάς απειθείς πράξεις του. ’Αλλ’ έγώ έπιθυμώ νά ύ- 
πακούωμαι. Συ, υιέ μου, άκολούθει μοι I

— Ώ I σέ έξορκιζω, μήτερ μου, ειπεν, δ Γαβριήλ, 
ίκετικώς, μήν είσαι αδυσώπητος, μή μέ χωρίζεις ά 
πδ τήν Μαρίαν.

— ’Ακολούθησαν με, σέ διατάττω, καί μή προφέ
ρεις ποτέ έμπρδς μου· τδ όνομα τής κόρης ταύτης.

— Ώ ! κυρία, είσαι σκληρά, αδιάλλακτος. .... 
Καί λοιπόν 1 άφοΰ ούτε δάκρυα, ούτε ίκεσίαι δέν 
δύνανται νά σέ μαλλάξωσιν, άφ’ού θυσιάζεις τδν υιόν 
σου είς ανωφελή καί άθλίαν φιλοδοξίαν, έσο ευχα
ριστημένη, δέν θά έχεις πλέον υίδν, παραιτούμαι τά 
πάντα, σήμερον μάλιστα φεύγω άπδ τδν πϋργον καί 
σέ άφίνω μόνην, μόνην μέ τάς λύπας τής στερή- 
σεως, αιτινες άναμφιδόλως θά σέ πικράνουσι τήν καρ
διάν, μέ τήν τύψ'.ν τής συνειδήσεως, ή όποια οέ πε
ριμένει !

— Τί; τ! είπες ; άνέκραξεν ή κυρία δέ ‘Ραμπέρ, 
έπάκρως αγανακτούσα- εις έμέ τολμάς νά όμιλής 
τοιουτοτρόπως; Δέν μοί είσαι πλέον τίποτε' άλλά 
δέν παραιτούμαι διά τοΰτο τήν έπί σοϋ εξουσίαν μου. 
Ώς πρδς δέ τήν κόρην ταύτην, ειπεν αυτή δει- 
κνόουσα τήν Μαρίαν, αυριον δ πατήρ της θέλει διωχ- 
θή άπδ τήν κατοικίαν, ήν κατέχει άναςίως τής έλεημο- ’ 
σύνης μου.

— Κυρία, Κυρία 1 άνεκραύγασεν ή Μαρία, γονυ- 
πετήσασα, χάριν, οίκτειρμδν διά τδν πατέρα μου 1

— Ούτε χάριν, ούτε οίκτειρμδν, σας διώκω, κα: 
σέ, τέκνον απειθές, σέ καταρώμαι.

Καί ταϋτα είποϋσα, έλαβε τδν βραχίωνα τοϋ Γα
βριήλ, καί σύρων αύτδν μετά δυνάμεως υπερφυσικής, 
προσέθηκεν,

— Έλθέ- σέ τδ προστάζω I
Ή πτωχή Μαρία, έθεώρησε τήν μητέρα και τδν 

υίδν άπομακρυνομένους μετά σιωπηλής απελπισίας, 
μετ' άνεκφράστου άλγηδόνος- έπειτα ή κεφαλή της 
έκλινεν, αί κνήμαί της έκλονίσθησαν. Έπροσπάθησε 

νά στηριχθή, άλλά ματαίως* κα! έπεσε λειποθυμη 
μάνη.

Β'. — Ό εφημέριος,

Ό πύργος τοϋ 'Ραμπέρ, δστις ύψοΰται παρά τάς 
δ'/θας τοΰ ’Ωκεανού, έκειτο έπί τίνος παραλίου τής 
Βρεταννίας, περικυκλωμένου άπό βράχους απόκρη
μνους. Ή θέσις ήτο μεγαλοπρεπής. ’Αφ’ ένδς έδλέ- 
πετό όχθη χαλικόστρωτος, εκτεινόμενη σχεδόν έν 
τώ μέσω τής δδοΰ μεταξύ τής άχυροσκεποΰς κα- 
λύόης τοΰ Μορίνου καί τοΰ πύργου. Ό δέ κόλπος 
έσχηματιζετο έκ δύο άκρωτηρίων. Έπι τής κορυφής 
τοΰ ένδς ύψοΰται σιδηροΰς σταυρός, όπου ήν δ τά
φος τοΰ άρχαίου άρχοντος Κ. δέ 'Ραμπέρ. ’Επί τής 
έτέρας ακτής, είς το στόμιον μικρού τίνος ποταμού, 
ύψοΰτο γοτθικόν οικοδόμημα.

Ένταϋθα έγεννήθη δ Γαδριήλ- έν τώ μέσω τής 
άγριας αυτής φύσεως άπέκτησε χαρακτήρα ποιη
τικόν καί μελαγχολικόν· δ Γαβριήλ είχε πιει, νεώ- 
τατος έτι , τδ πικρόν ποτήριον τών οίκογενιακών 
θλίψεων. Ούδέποτε ή κυρία δέ ‘Ραμπέρ έθώπευσε 
τδν μονογενή της υιόν. *Η μεγάλη αύτής ψυχρότης 
τδν έμάκρυνε πάντοτε άπδ πλησίον της, καί ούδέ- 
ποτε τω δμίλει μετά γλυκύτητος. Διά τοΰτο, δ Γα
δριήλ ήσθάνθη πάντοτε, ένώπιον τής μητρός του, εί
δος τι τρόμου. Μικρότατος έτι ών, όσάκις έκυλίε- 
το έπί άνθώνος, είς τούς πόδας τής τροφού του, καί 
έγέλα μέ τδ ώραΐον καί χαρίεν έκεινο τής παιδικής 
ήλικίας μειδίαμα, ή φωνή μόνη τής μητρός του έ- 
σταμάτα τήν χαράν του.

Καί αύτδς δ Κ. δέ "Ραμπέρ άπέθανεν μέχρι τέ
λους, μή φέρων τδν ζυγόν τής γυναικός του, διότι 
ήτο τόσον άγαθδς, ώστε ούδέποτε άντέλεγε τι κατά 
τοΰ τόσον μισερού χαρακτήρός της, καί ύπέφερε τά 
πάντα έν σιωπή- Άιτοθνήσκων δέ, έλυπεΐτο διά τού 
το μόνον, ότι άφινε τδν υίδν του είς τήν τυραννικήν 
έξουσίαν τής Κ. δέ ‘Ραμπέρ, ήτις δέν έθεώρει τήν 
μητρικήν στοργήν πλήν ώς καθήκον τι.

Ό Γαδριήλ μετέφερεν δλον αύτοΰ τδ·» έρωτα, ο 
λην του τήν στοργήν είς τήν σπουδήν. Έγένετο κα- 
τηφής, ρεμδώδης, μελαγχολικός· άλλ’ δμως χαρίεν 
τι τέκνον, ή κόρη τοϋ γεωργού Μορίνου, έπήλθεν 
ίνα φαιδρύνη τάς λύπας τον ή νέα είχεν έννοήσει 
τήν πλήρη μυστηριωδών θλίψεων ταύτην ψυχήν καί 
συχνάκις συνηντήθησαν έπί τών ακτών, οπού έπη- 
γαινον καί συνέλεγον φυτά καί άνθη.

Ό Γαβριήλ έπήδα άπό βράχον είς βράχον, ίνα 
άναπνεύση τήν θαλασσίαν αύραν, καί τδ βλέμμα του 
ήκολούθει μακρόθεν πλοΐόν τι θαλασσοπορούν, Έκάλει 
τότε τήν Μαρίαν νά έλθη καί ν’ άπολαύση μετ’αύτοΰ 
τδ θαυμάσιον τοΰτο θέαμ.α.

Έβλεπε τις μεθ’ ηδονής τά δύο ταΰια ώραία τέ
κνα νά ζητούν άλληλα διά τίνος άορίστον κλίσε- 
ως, καί έμάντευεν οτι αίσθημά τι φλογερώτερον ή
δύνατο νά τά σύνδεση μίαν ήμέραν. Ή κυρία δέ 
'Ραμπέρ καταρχάς παντελώς δέν είχεν άνησυχήσει 
ώς πρδς τήν ύποτιθεμένην ενωσιν τοΰ υίοΰ της με
τά τής κόρης τοΰ Μορίνου· άλλ’ όταν ίδεν αύτά ή- 
λικιούμενα, χωρίς ή άγάπη των νά έξασθενή, ήρχι- 
σε νά φοδίζη αύτήν ή άθώα εκείνη φιλία, ήτις με- 
τεδλήθη, χωρίς τά παιδί» νά τδ έννοήσουν, είς 
άγνδν κα: άγιον έρωτα.

Ό βίαιος χωρισμός, είς τδν δποΐον ή Κυρία δέ 
Ραμπέρ τούς κατεδίκασεν, ένέπλησε τήν καρδίαν τοΰ 
Γαδριήλ πικρίας και άπελπισίας.

'Η δδύνη τής νεάνιδος ύπήρξε τοιαύτη, ώστε δέν 
ήδυνήθη νά κρύψη τάς θλίψεις της, και δ έφημέ- 
ριος, οστις τήν είχε, τρόπον τινά, άναθρέψει, πα- 
ρετήρησε τήν μεταβολήν της. Τήν ήρώτησε τδ αί
τιον, καί ή δύστηνος κόρη, έσπευοε νά έκμυστη- 
ρευθή τούς πόνους τής καρδίας της είς τδν άρχαϊ- 
όν της φίλον.

Τά δέ τέκνα έδλέποντο ένίοτε, έπειδή δ Γαδριήλ 
ήπάτα τήν έπαγρύπνησιν τής κυρίας δέ Ραμπέρ, 
καί, δραπετεύων έκ τοΰ γοτθικού πύργου, μετέδαινε 
πρδς συνάντησιν τής Μαρίας.

Εϊπομεν τίνι τρόπιρ έφωράθη ύπδ τής μητρός του, 
ήτις τδν έσυρε μακράν τής Μαρίας, χωρίς καν νά 
καταδεχθή νά ρίψη έν βλέμμα έπί τής δυστυχούς, 
τήν δποΐον είχεν αφήσει θνήσκουσαν δπισθέν της.

Εΐσελθών είς τδν πύργον, ό Γαδριήλ κατέπεσεν ά- 
δρανής καί ύπδ πυρετού κατεχόμενος έπί σκιμπο- 
8ος. Παρατηρήσασα τήν ώχράν δψιν του, τδν κυανό- 
φαιον έκεΐνον κύκλον, τδν περικυκλόνοντα τους κο- 
πώδεις δφθαλμούς του, έν έν! πάντα τά σημεία δει
νής άπελπισίας καί άλγηδόνος, ή κυρία δέ Ραμπέρ, ώς 
νά ήσθάνθη οίκτον τινα, τώ έλαδε τήν χειρα, ήν εύρε 
καίουσαν, κα!

— Πάσχεις ; τω είπε.
— Πολύ.
— Πρέπει νά ήσυχάσης ολίγον, δέν θά ένθυμη- 

θής τίποτε αυριον.
— Καί αυριον καί πάντοτε- ό πόνος μου είναι 

ανίατος I
'Η ασθένεια πραγματικώς έποίει μεγάλας προό

δους, δ πυρετός ηδξανεν άπδ ώραν είς ώραν, κα! 
έπήλθεν ή παραφροσύνη. ‘Ο ιατρός προσκληθείς και 
έρωτηθείς ύπδ τής κυρίας δέ ‘Ραμπέρ, έκίνησε τήν 
κεφαλήν μέ ύφος άμφιβολον, και περιωρίσθη νά τήν 
πληροφορήση οτι δ Γαβριήλ ήτον είς κίνδυνον.

‘Η δέ Μαρία, ήν άφήσαμεν λειποψυχοϋσαν έν τω 
μέσω τής πεδιάδος, συνήλθεν έκ τής λειποθυμίας της 
διά τοΰ Φόξ, τοΰ ωραίου ισπανικού κυνός της, οστις, 
άνυπομονών διότι δέν έδλεπεν αύτήν έπανερχομενην, 
ήρχισε νά τήν άναζητή καί έπροσπάθει νά τήνέπα- 
ναφέρη είς τάς αισθήσεις της διά τών γοερών του 
κραυγών.

Ή Μαρία έπεδαψίλευσε τά τρυφερώτερα θωπεύ- 
ματα είς τδν πιστόν αύτδν φίλον, και έπανήλθε με
τά πολλοΰ κόπου είς τήν καλύδην της.

Τή έπαύριον, τδ μόνον άντικείμενον τής ομιλίας 
ά.τάντων τ4ν κατοίκων τοΰ μέρους ήτον ή ασθένεια 
τού Γαδριήλ. Ό άγαθδς έφημέριος ύπονοών τήν α
πελπισίαν τής Μαρίας, έπορεύθη ένωρίς είς τδν οί
κον τοΰ γεωργού Μαρίνου, δπου βασίλευεν ή έσχατη 
απελπισία· διότι, τήν πρωίαν, ή κυρία δέ ‘Ραμπέρ, 
πιστή ε?ς τ«ύς λόγους της, είχε στείλει νά δηλώ
σουν είς τδν πατέρα κα! τήν θυγατέρα του τήν προσ
ταγήν τής ταχείας των αναχωρήσεις άπδ τδ ευτε

λές οίκημά των. , , , .
— ’Ιδού λοιπόν! άριστε μου φίλε, ειπεν ο Μορΐ- 

νος, μή δυνάμενος νά κρατήση τά δάκρυά του. Ιδού 
έγώ, έν τοιαύτη ήλικίφ διωκώμενος άπδ τήν κα- 

»
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τοιζίαν, είς ήν διήλθον τήν ζωήν μου' !τί θά γίνω 
τώρα ; . . . Καί ή πτωχή Μαρία, ήτις θρηνεί καί α
πελπίζεται I

— Μή λυπήσαι οΰτω, φίλε μου, τδ πρεσβυτέριο* 
δέν είναι κλεισμένον δι’ ύμάς, καϊ δύνασθε νά ζή· 
σετε πλησίον μου.

— Πώς θά αναγνωρίσω ποτέ δλας αυτός σου τάς 
αγαθοεργίας, άγιε έφημέριε; Πώς ; καταδέχεσαι νά 
μοί προσφίρης άσυλον πλησίον σου;

’Αντί πάσης άπαντήσεως, ό εφημέριος έθλιψε τήν 
χεΐρα τοΰ Μορίνου, λέγων αύτώ.

— 'Έλθετε.

— ΏI ναι πλήν πρδ πάντων, συγχωρήσατε μοι 
ν’ απευθύνω τελευταίου χαιρετισμδν είς τούς προ
σφιλείς αύτούς τόπους , είς τήν γηραιόν ιτέαν , 
ήτις τοσάκις μέ έσκιασεν είς τά προσφιλή άνθη τής 
Μαρίας, εϊς τδν θάλαμον έκεΐνον, είς δν ή γυνή μου 
άπέθανεν, είς τδν όποιον ή κόρη μου έγεννήθη.

II θλίψις τής Μαρίας ήτον άφωνος καί σιωπηλή, 
οί χαρακτήρές της κατηφεΐς καί καταπεπονημένοΓ ό 
έφημέριος τήν έθεώρησε μετά συγκινήσεως.

— Τέκνον μου, γλυκειά μου Μαρία, μή ληπεΐσαι 
οΰτω’ δείςον υποταγήν είς τάς θελήσεις τοϋ Θεοΰ, 
καί λάόε θάρρος κατά τή; δυστυχίας.

— Πάτερ μου, φίλε μου, ειπεν ή Μαρία, λαβομέ 
νη τής χειρδς τοϋ εφημερίου, ό Γαβριήλ αποθνήσκει ζαί 
δέν θά τον έπαναιδώ πλέον |

— Σοι ύπόσχομαι νά ύπάγη; νά τδν ίδής, καί 
νά σοϊ δίδω περί αύτοΰ πληροφορίας· άλλά πρέπει 
νά είσαι φρονιμωτέρα, κύτταξε τδν πατέρα σου, πά 
σχει έπίσης καί αυτός.

— Δύστηνε πάτερ, έγώ είμαι ή αίτια- σύγγνωθι, πά
τερ μου, σύγγνωθ: τήν άτυχή θυγατέρα σου

— Νά σε συγχωρήσω, τέκνον; άλλά δέν είσαι σύ 
ό αγαπητός άγγελος τοΰ γέροντες ; έλα, κόρη μου, 
δεν χρειάζονται συγχωρήσεις, αλλ’ ή ευλογία τοϋ γέ· 
ροντος πατρός σου.

‘Ο άγαθδς ιερεύς, άφ’ ού κατοίκισε τού; ξένους του 
είς τδ πρεσβυτέριο·» υπήγε νά ίϊή τδν Γαβριήλ.

•Οδήγησαν τδν σεβάσμιον εφημέριον παρά τώ ασθε
νεί, δστις δέν τδν άνεγνώρισεν. Ή κυρία δέ ‘Ραμπέρ 
έδοκίμαζε, κατά πρώτον ήδη, αίσθημα φόβου κα! συμ
πάθειας- ί’στατο όρθια ,είςτδ προσκεφάλα-.ρν τοϋ υίοϋτης- 
άλλά, μ.’ δλον τδν πόνον,, τδν όποιον ή-θάνετο βλέπου- 
σα αύτδν πάσχοντα, δέν άνείχετο, έν τή υπεροψία της, 
ν’ άζιύη τδ; Γαβριήλ κράζοντα άπαύστως την Μαρίαν, 
κα'ι έπιδαψιλεύοντα αύτή τά γλυκύτερα ονόματα- έπεθύ- 
με,ι, εί δυνατόν, νά τω έπιβάλλη σιωπήν άλλά δέν εί 
χεν ούδεμίαν έπιρ^οήν επί τή; φαντασίας τοΰ άοθε 
νοϋς, οστις, χωρίς νά γνωοιζη τήν μητέρα του, εφρισ- 
σεν άκόμη είς τήν φωνήν της.

Ό ιατρός είσήλθεν έν τώ μεταξύ τοΰτω- ή δέ κυρία 
δέ'Ραμπέρ έμακρύνθηινα δώση διαταγάς τινας. Τότε δ 
ιατρός εύρέθη μόνος μετά τοϋ ίερέως.

— ! Δέν ύπάρχει λοιπόν κάμμία έλπίς σωτηρίας; ή- 
ρώτησεν δ Κ. Βερνάρδος.

— Τδν φοβούμαι· έπειδή ή καρδία του μάλλον εί 
ναι ασθενής παρά τδ σώμα- καί δέν δυνάμεθα τίποτε 

νά πράξωμεν κατά τής άσθενείας ταύτης. Έάν ήτο 
γνωστή ή αιτία τοΰ πόνου, οστις τδν φονεύει, ίσως υ
πήρχε κάμμία έλπίς.

— Τήν γνωρίζω, έψιθυρισεν ό έφημέριος.
— Καί λοιπόν I κύριε, είπέτε μέτην, έάν μέ κρίνέτε 

άξιον τής έμπιστοσύνης σας.
‘Ο Κ. Βερνάρδος ένεπιστεύθη είς τδν ιατρόν τδν έρω

τα τοΰ Γαβριήλ κα: τής Μαρίας, άφίνων εϊς αύτδν νά ύ- 
πονοήση οτι ή συνάντησις τών δύο νέων ήτον αδύνατος, 
καθδ χωρισθέντων δί άκαμπτου θελήσεως.

— Σο! τδ λέγω με θλίψιν μου, έπανέλαδεν δ ια
τρός, μετά τήν όποιαν μ’ έκαμες διήγησιν, έάν ή νεα- 
νες δέν παρουσιασθή είς τούς οφθαλμούς τοΰ ασθενούς, 
έάν δέν τδν άφήσουν νά έχη μικράν κάν έλπίδα, άπώ- 
λετο.

— Γνωρίζω τδν άκαμπτον χαρακτήρα τής γυναικδς 
ταύτης· ποτέ δέν θά συγκατανεύση.

— Υπάρχει ίσως έν μέσον, ύπέλαβεν δ ιατρός· νά 
τήν φέρωμεν τήν νύκτα, έν άγνοια τής κυρίας δέ ’Ραμ- 
βέρ. Θά είμαι μόνος πλησίον τοΰ άσθενοϋς, και πέπει- 
σμαι οτι ή θέα τής νέας, τήν οποίαν άγαπα, θέλει επι
φέρει εύτυχή κρίσιν.

Ό έφημέριος έδίστασε κατ’ άρχάς είς τδ νά γίνη 
συνένοχος τής δολ’.ότητος ταύτης- άλλ’ ή κινδυνώδης 
θεσις, εϊς ήν εύρίσκετο δ Γαβριήλ, τδν κατέπεισε τελευ
ταίου νά ύπερνικήση τάς αμφιβολίας του.

Γ'. — Η ζαχέτροπος μήτηρ-

Πικνδν σκότος περιεκάλυπτε τδ παραθαλάσσιον' δ 
άνεμος έπνεε μανιώδης, κα! χείμαρροι ύετοΰ κατέπι- 
πτον παταγώδεις έπί τών παραθύρων τοΰ πρεσβυ
τερίου.

Καί δμως, μ’δλην τήν φρίκην αύτής τής νυκτδς, δύο 
άνθρωποι έξήλθον αύτοΰ. 'Ο μέν ήτο κεκαλυμμένος ύπδ 
μακροΰ μανδύου, ό δέ ύπδ στακτόχριυ κ ά π π α ς. 
’Αμφότεροι διευθύνθησαν είς τάς έρημους χέρσους- 'Η 
καταιγίς έδίωκε τά πτηνά, ζητοϋντα καταφύγιου είς τάς 
έρείκας, καί θρηνοΰντα διά τής μ.ονοτόνου των θρηνω- 
διας. Ό όμβρος έπιπτεν ώς χείμαρρος έπ! τών δύο ό- 
δι-ών, και κατέσταζεν έκ τών ένδυμάτων των- τδ βάδι
σμά των ήτο κοπώδες, διά μέσου δρόμου πλήρους βρά
χων, τεθραυσμένων ύπδ μανιώδους καταιγίδος. ’Αλλ’ 
οί δύο δδοιπόρο: έφαίνοντο ότι ούδέν έβλεπον, ούδέν έ- 
φοβοΰντο- ήσαν δ’ ούτοι δ έφημέριος καί ή Μαρία.

Μετά μακράν, δόσζολον καί επικίνδυνον δδοιπορίαν, 
έφθασαν τέλος είς τήν θύραν τοϋ πύργου. Τά ένδύματά 
των ήσαν βαρέα έζ τής βροχής, άλλά κάνεις έκ τών 
δύο δέν παρεπονεΐτο.

Πιστός τις υπηρέτης είχε τεθή ύπδ τοΰ ιατρού διά 
νά ένεδρεύη τήν άφιςίν των, ζαϊ, άμα παρουσιάσθησαν, 
τούς είσήγαγεν είς τήν οικίαν.

’Αφ’ ου διήλθον, μετά τής βαθυτέρας σιγής, μάκρους 
διαδρόμους, έφθασαν έντδς μεγάλου, ψυχρού καί σκο
τεινού δωματίου, οπερ προηγείτο τών θαλάμων τοΰ Γα. 
βριήλ. Τήν στιγμήν δέ καθ’ ήν ήσαν έτοιμοι νά 
είσέλθωσι, γυνή τις άνηγέρθη ενώπιον των, καί ή 
Μαρία δένήδυνήθη νά κράτηση κραυγήν φρίκης, άνα- 
γνωρίζουσα τήν κυρίαν δέ ‘Ραμπέρ.

Αΰτη δέ εστη ωχρά κα! σιωπηλή- άλλ’ δ θυμός ζαί ή 
μανία διέλαμπον είς τούς ύφθαλμούς της.

Τέλος πάντων ή δργή, ή άναβράζουσα είς τήν καρ
δίαν τής κυρίας δέ 'Ραμπέρ έξε^βάγη, Δέν ήτο πλέον 
κυρία έαυτής, έτόλμησε νά προφέρη λόγους υβριστικούς 
έμπροθεν τοΰ έφημερίου.

— Κυρία, τής ειπεν ό τελευταίος ουτος μέ τό-νον σο
βαρόν καί έπίσημον- ό-θυμός μάς ζάμνει νά λησμονώ- 
μεν συνεχώς τδ καθήκον μας- πιστεύω, δτι, έάν ήσθε 
ήσυχωτέρα, ήθέλατε μετανοήσει παρευθυς διά τούς μι- 
αητοΰς λόγους, ούς έπρόφεραν τά χείλη σας. Βλέπου- 
σά με μετά τής Μαρίας, πρέπει νά σζεφθήτε δτι, έγώ 
μόνος είμαι δ ένοχος· έγώ τήν έφερα έδώ.

— Άγιε έφημέριε, έχρεώστεις νά μέ συμβουλευθής, 
pet φαίνεται, προτοΰ νά φέρης αύτήν τήν νέαν είς τδν 
οίκόν μου· δθεν θέλω τήν διώξει άμέσως έάν δέν φύγη 
μόνη της. .

— Κυρία, ειπεν τότε και ή Μαρία, τρέμουσα έζ τής 
• συγζινήσεως, άλλά μετά φωνής εύγενοΰς· ήξεύρω οτι 

έχετε τδ δικαίωμα νά μέ διώξετε άπδ τδν οίκόν σας, 
άλλ’ έπίσης ήξεύρω δτι τδ καθήκον μου μέ καλεΐ έν
ταΰθα, έπειδή δ υιός σας κινδυνεύει. Ή θέλησές μου, 
κυρία, έσεται ακράδαντος ώς ή ύμετέρα, διότι τήν έ
λαβα παρά τοΰ θεοΰ !

— ’Ώ 1 τοϋτο ύπερβαίνει παν δριον, άνέκραξεν ή κυ
ρία δέ Ραμπέρ- τολμ^ νά μέ άντιλέγη παρρησία I Ού
τε στιγμήν, ούτε λέξιν- έξελθε, ή δέν έγγυώμαι διά 
τήν μανίαν μου.

— Κυρία, έπανέλαδεν ή Μαρία γονυπετοΰσα, τα
πεινή, συντετριμμένη καί λυομένη είς δάκρυα- λησμο
νήσατε τούς λόγους μου, έάν αύτοί ήδυνήθησαν νά σάς 
παροργίσωσιν άλλ’ έν δνόματι τοΰ προσφιλέστερου σας 
έν τω κοσμώ τούτω άντικειμένου, άφήσατέ με νά ίδώ 
τδν Γαβριήλ διά τελευταίαν φοράν. Έν δνόματι τοϋ 
υιοΰ σας, τδν όποιον λέγουσιν άποθνήσκοντα, άφήσατέ 
με νά ύπάγω μέχρις αύτοΰ’ άφήσατέ με νά παρατη
ρήσω τόύς προσφιλείς του χαρακτήρας, νά θλίψω μίαν 
φοράν άκόμη τήν χεϊρά του είς τήν έδικήν μου, νά τήν 
καλύψω μέ τά δάκρυά μου καί τά φιλήματα, καί θά 
σάς εύλογήσω, κυρία, καί θά κάμω έπειτα ο,τι προ
στάζετε.

— Έδειξα άρκετήν υπομονήν ! πήγαινε, κυρία, δέν 
θέλω νά δεχθώ είς τδ εύγενές ένδιαίτημα τών προγό
νων μου έν πλάσμα άναίσχυντον, μίαν κόρην άπο- 
λωλυΐαν.

Προφέρουσα δέ τάς λέξεις ταύτας, ή κακότροπος γυ
νή ώθησε βιαίως τήν Μαρίαν, ήτις ήτον είσέτι γονυπε- 
τής έμπροσθεν της.

— Φρίκη ! άνέζραξε φωνή της πλήρης άγανακτή- 
σεως καί λύπης, ήν ήθελέ τις έκλάίει ώς φωνήν φαν 
τάσματος.

Άνήρ τις έτρεςε πρδς τήν Μαρίαν, τής δποίας έπρο 
σπάθησε ν’ άνεγείρη τήν κεφαλήν έπειτα είπεν, στή
ριξών έπι τών γονάτων του τήν άξιολάτρευτον αύτήν 
κεφαλήν-

—- Μαρία-, ώραία μου Μαρία, άποκρίσου είς τδν ά- 
δελφόν σου, είς τδν φίλον σου. Είμαι έγώ’ είμαι δ Γα
βριήλ, οστις σέ κρατεί έπι τής καρδίας του, οστις σέ ι
κετεύει νά τω άποκριθή;. Δέν μ’ άποκρίνεται, θεέ μουί 
μήπως άπέθανεν ; Ανάθεμα έπί σέ μήτέρ μου, διότι 
σύ τήν έφόνευσες.

’Ολίγα τινά πρδς έξήγησιν τής έμφανήσεως τοϋ Γα
βριήλ κα! τής κυρίας δέ ‘Ραμπέρ είναι αναγκαία νά ει- 

πωμεν ένταΰθα. Ή μήτηρ τοΰ Γαβριήλ άνησυχοΰσα διά 
τήν έπικίνδυνον θέσιν τοΰ υίοΰ της, έξήλθεν έκ τοΰ θα
λάμου της, και μετέβη είς τδν τοΰ Γαβριήλ- άλλ’ δ ια
τρός, οστις ένθυμεΐτο τήν ύπόσχεσιν τοΰ έφημερίου κα! 
τδν έπερίμενε, τήν έβεβαίωσε περί τής βελτιώσεώς του, 
λέγων αύτή οτι δύναται ν’άποσυρθή, καί οτι, έάν δ κίν
δυνος ηύξανεν, ήθελε τήν ειδοποιήσει. Άπεσύρθη λοι
πόν έμπιστευομένη είς τήν ύπόσχεσιν ταύτην, καί έμελ
λε νά διαβή τδ τελευταίου δωμάτιόν, οτε έξεπλάγη ά
πδ τήν έμφάνισιν τής Μαρίας καί τοΰ έφημερίου, δδη- 
γουμένων ύπό τίνος ύπηρέτου,

Έν οσω διήρκει ή σκηνή έκείνη, ή φωνή τής Μαρίας 
άναγνωρισθεΐσα ύπό τοΰ Γαβριήλ, άντήχει μελωδικώς 
μέχρι τών μυχών τής καρδίας του- τδ λογικόν του εί- 
χεν επανελθεί- δ ιατρός, δστις ήκολούθει μετ’ άνησυ- 
χίας δλας τάς φάσεις τής εύνοϊκής ταύτης κρίσεως, εί
δε μετά χαράς δτι δέν ήπατήθη, σκεπτόμενος δτι ή συγ- 
κίνησις αΰιη, ή άνέλπιστος αΰτη ευτυχία ήθελε τδν ε
παναφέρει είς τήν ζωήν Ήκροώντο λοιπόν άμφότεροι 
τί συνέβαινεν έντδς τοΰ άλλου θαλάμου- άκούων δέ τδν 
φρικτδν τρόπον, δί ου ή κυρία δέ ‘Ραμπέρ μετεχειρίζε- 
το τήν γλυκεΐαν νεάνιδα, δ Γαβριήλ μή δυνάμενος 
πλέον νά κυριεύση τήν αγανάκτησή» του, έξώρκισε τόν 
ιατρόν δπως τδν βοηθήση νά ένδυθή, καί τότε ένεφανί- 
σθη, ώς ζώσά τις μομφή, έμπροσθεν τής έκπεπληγμέ- 
νης μητρός του. Έν τούτοις ή άνιλεής άλαζονεία τής 
γυναικδς ταύτης δέν ύπεχώρησεν.

Ήθέλησε νά προχωρήση καί ν’ άποσπάση τήν Μα
ρίαν άπδ τάς άγκάλας τοΰ Γαβριήλ, άλλ’ ό έφημέριος 
£τεινε τήν χεΐρα πρδς αύτήν λέγων-

— Σταθήτε, κυρία, ό Θεός τιμωρεί τάς άσπλάγ- 
χνους μητέρας καί τάς σκληράς ψυχάς.

Κα!ό σεβάσμιος ιερεύς, κεκλιμένος πρδς τήν Μαρίαν, 
περιέβρεχε με δάκρυα τδ πελιδνόν πρόσωπόν της, καί 
τδ άψυχον αύτής μέτωπον ό δέ Γαβριήλ είχε λησμο
νήσει τήν άσθενειάν του, τδνπόνον του-, καί έσκέπτε- 
το μόνον περί έκείνης, ήτις έπασχε διά τήν άγάπην 
του- ή δέ κυρία δέ ‘Ραμβέρ μόλις συνείχε τήν;άνι%χυρον 
λύσσαν της.

Τέλος ή Μαρία ήνοιξε τούς οφθαλμούς, περιέφερεν 
αύτούς πεπλανημένους. Λόγοι δέ άσυνάρτητοι έξήλθο V 
τών χειλέων της’ ούδένα τών παρισταμένων άνεγνώρι- 
σεν, καί ήθέλησε νά φύγη ώς νά τήν ήπείλουν.

— Βλέπεις τδ έργον σου, μήτέρ μου. είπεν ό Γα
βριήλ μέ φωνήν πλήρη δακρύων, οί εύχαί σου θέλουσιν 
είσακουσθή έντδς δλίγου- έπειδή δέν θά έχεις πλέον 
υιόν.

Ή κυρία δέ ‘Ραμπέρ, πάντοτε ψυχρά καί άπαθής, 
έμειδίασεν είρωνικώς, ήγέρθη καί έξήλθεν.

— Είμαι έγώ, Μαρία, έξηκολούθησεν ό νεανίας πε- 
ριπτύξας αύτήν είς τάς άγκάλας του, έγώ ό Γαβριήλ.

— Ό Γαβριήλ .... ώ ! ναϊ, ένθυμοΰμαι, έψιθόρι- 
σεν ή πτωχή νέα, φέρουσα τήν χεϊρά της είς τδ μέτω
πον, ώ; νά έζήτει άνάμνησίν τινα. Άγγελε τοΰ ούρα- 
νοϋ, έξηκολούθησεν αΰτη, γονυπετοΰσα· άγγελε τοϋ 
οΰρανόυ, σοϊ έμπιστεύομαι τήν ζωήν τοΰ προσφιλέστα
του μου- άς ζήση έτι μακρούς ένιαυτούς1 άλλά κόμισον 
αύτδν έκεΐ, δπου έγώ ύπάγω ήδη, να τον προσμένω 
καί δπου θέλομεν είσθαι ήνωμένοι διά παντός.

Τδ στιγμιαίως άποπλανηθεν λογικόν τής Μαρίας ε
πανήλθε*· άνεγνώρισε τδν εφημέριον, άνεγνώρισε τδν
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Γαβριήλ. Ήσθάνθη τήν χεΐρά του τρυφερώς θλίβουσαν I 
τήν ίδικήν της, ήκουσε τήν φωνήν του, λέγουσαν αύτή. I

— Έσο ήσυχος τοΰ λοιπού, ώ γλυκεία Μαρία μου, 
θέλω ζήσει διά νά σε άγαπώ πάντοτε. Δεξου τδν όρ- 
κον τοΰ παντοτεινοΰ έρωτος, δν ορκίζομαι έμπροσθεν 
τοΰ σεβασμίου καί άγιου ίερέως μας.

— Δύστηνα τέκνα! είπεν δ κύριος Βερνάνδος, δ 
θεδς έδέχθη αύτήν τήν ύπόσχεσιν· άλλά πρέπει έν τώ 
κόσμιρ ή θέλησις τών γονέων νά ήναι σεβαστή.

Λ'. — ‘Η παράγρωτ.

'kitb τής ήμέρας ταύτης, ή Μαρία και δ Γαβριήλ, 
πειθδμενοι εις τάς συμβουλάς τοΰ έφημερίου, άπέ- 
φευγον σταθερώς πάσαν περίστασιν συναντήσεως· άλ
λά καί τοι μακράν όντας άλλήλων, συνεΐχεν δμως 
αυτούς αί έντδς τής καρδίας παθήσεις. 'Ο Γαβριήλ εί
χε καταντήσει σκελετός* οι μέλανες και μεγάλοι όφ- 
θαλμοί του, ήσαν ατενείς καί άψυχοι- ώχρότης α
μαυρά έμαρμάρωσε τδ πρόσωπόν του. Τδν έβλεπον 
πλανώμενον είς τά δάση άνευ σκοποΰ, άνευ έλπί
δος· πολλάκις έπήδα, μετά τρομεράς άφροσυνης τούς 
άποκρημνοτέρους βράχους, καί ή ψυχή του έκυριεύετο 
ύπδ μελαγχολίας.

Τήν νύκτα, δτε δ ούρανδς ήτο ζοφερότατος, καί 
ούδείς έλαμπεν άστήρ, δ Γαβριήλ έξήρχετο σιωπη
λός τοΰ πύργου, καί βαδίζων. παρά τήν ακτήν λί
μνης τινδς, έφθανεν είς τδ πρεσβυτέριον- έκεϊ διά 
μέσου πυκνοΰ τίνος δάσους, εύχαριστεϊτο νά θεωρή 
τήν μονήρη κατοικίαν τής Μαρίας* ένίοτε έβλεπε ταυ-· 
την δεομένην έμπροσθεν τοϋ παραθύρου, καί τήν έθεώρει 
έρωτικως. ’Ανεγίνωσκεν έπί τής ώχρας δψεώς της δλους 
αύτής τούς πόνους, καί μετέπεμπε διά τής εύώδους 
νυκτερινής αΰρας μύρια φιλήματα πρδς αύτήν. ’Ε
νίοτε λυγμός τις έφευγεν έκ τοΰ στήθους τής Μα
ρίας, καί άνεμιγνύετο μέ τδν άνεμον καί τήν εύω- 
δίαν τών άνθέων, κα! είσέδυεν είς τήν καρδίαν τοΰ 
Γαβριήλ, ώς δρόσος εύεργετική.

Ό Γαβριήλ είχεν άνακαλύψει μικρόν προσευχη- 
τήριον είς τδ ένδότερον τών δασών. ’Επί ήμιθραύ- 
στου τινδς βωμού έκειτο σηκός, και έντδς αύτοΰ έν 
πτωχικόν άγαλμα τής Θεοτόκου. Κλάδοι κισσού έ- 
κρέμαντο στεφανοειδώς εις τδν πρόναον τοΰ παρεκ
κλησίου. Άφ’δτου άνεκάλυψε τδ μονήρες αύτδ καί 
άγνωστον κατσφύγιον, δέν παρήρχετο ήμερα καθ' ήν 
νά μήν ύπάγη νά προσευχηθή καί νά θρηνήση. Έ 
στόλιζε μέ άνθη θαλερά τδ μέτωπον τής μητρδς 
τών άγγέλων, καί έδέετο ύπέρ έκεινης, ήτις έφερε 
τδ όνομά της.

Μίαν ήμέραν, δ Γαβριήλ έκάθητο έπ! τών βαθμι
δών τοϋ ναοΰ, καί, τήν κεφαλήν έχων έστηριγμένην 
έντδς τών χειρών του, δέν ήκουε τίποτε άλλο περί 
αύτδν, είμή τδ μινύρισμα τής πηγής, τδ άσμα τών 
πτηνών, τδν θόρυβον τοΰ βρύου, καί τήν άκατάσχε- 
τον βοήν τοϋ άνεμου.

Παραδεδομένος είς βαθειαν δνειροπόλησιν, δέν εί
χεν άκόμη ανανεώσει τά άνθη τής είκόνος, ώς έ
πραττε καθεκάστην. Ήγέρθη δια νά έκπληρώση τδ 
καθήκον τοΰτο, άλλά ποια ύπήρξεν ή έκπληξίς του, 
8τε είδεν δτι άλλου τινδς χειρ είχε κατασκευάσει 
έν στέμμα καί είχε στολίσει τδ άγαλμα I Μαστική 
τις φωνή τώ έλεγεν ένδομύχως δτι ήτον ή τής Μα
ρίας. Τότε προσέπεσεν είς τούς πόδας τΐ- ιερός εί- 

κδνος, όπως τήν εύλογήση διά τήν εύτυχίαν, ήν παρ’ 
αύτής άπελάμβανεν.

’Ελαφρός θόρυβος τδν άπέσπασε τής έκστάσεώς 
του· έστράφη· ήτον ή νεάνις.

— Δέν ήλπιζες νά μέ ίδης είς τδ μέρος τοΰτο, 
Γαβριήλ [ άλλ’, είς δρόμον μακρυνδν, έν τώ μέσω 
αύτών τών έρημιών, έσυλλογίσθην δτι θά ήρχεσο 
συχνά νά δνειροπολής περί τής δυστήνου Μαρίας, καί 
βλέπουσα τήν εικόνα τής Παναγίας έστολισμένην μέ 
αγροτικά άνθη, δέν άμφίβαλλον ούδέ στιγμήν δτι 
ήσαν ίδικα σου καί ήθέλησα νά σ’ έπαναϊδώ διά τε
λευταίαν φοράν.

Καί ταΰτα λεγούσης, ή φωνή τής Μαρίας ήτο τό
σον θλιβερά, ώστε άκουσίως του έδάκρυσεν δ Γαβριήλ. 
Αυτή έξηκολούθησε.

— Να'ι, ή θέλησις τής μητρός σου πρέπει νά ή
ναι Ιερά, δ σεβαστός έφημέριος μας τδ είπε, καί 
ιδού, ήλθον έγώ αύτή νά σέ ικετεύσω νά ζήσης 
καί νά λησμονήσης τήν τάλαιναν Μαρίαν* Μή δ ά
γεις ουτω μόνος, άπομεμακρυσμένος άπδ τδν κόσ
μον, τοΰτο δέν άρμόζει ούτε είς τήν ήλικίαν σου, 
ούτε είς τήν καταγωγήν σου, ούδέ είς τδν πλοϋτόν 
σου. Ζήτησον διασκεδάσεις είς τήν σπουδήν καί είς 
τήν περιήγησιν.

— Θέλεις νά σέ λησμονήσω προσφιλή άγγελέ μου; 
άλλά λησμονεΐται δ θεδς; Όχι* ποτέ* είναι αδύ
νατον ύπέκυψα, πρδς ήσυχίαν καί εύτυχίαν τοΰ γη
ραιού πατρός σου, είς τήν θέλησιν τής μητρός σου, 
διότι αύτη θά έμνησικάκει καθ’ όλων ήμών. ’Αλλά 
αύ είσαι, ή σύζυγος τής καρδίας μου- σύ μόνη κα! έν 
τώ παρόντι καί έν τώ μέλλοντι βίω.

Καί, τοιαΰτα δμιλών, έθεσεν έπΐ τοΰ καθαρού καί 
λευκοτάτου μετώπου τής παρθένου τδ διά τήν Πα
ναγίαν προσδιωρισμένον έκ μυρσίνης στέμμα.

— Ουτω σέβεσαι τήν θέλησίν μου ; είπεν αίφνης 
φωνή τις σοβαρά. . . Υίέ άνάξιε, έγνώριζα καλώς 
τήν ύποταγήν σου' έμπροσθεν μου τρέμεις, άλλ’ έδώ, 
μακράν τών ανθρωπίνων βλεμμάτων, παραδίδεσαι είς 
τδ άνόητον πάθος σου, είς τδν ποταπδν έρωτα, S- 
στις σέ κυριεύει* άλλ’ ύπομονή! τώρα δίδω τέλος 
εις τήν αναιδή παρακοήν σου.

'Ο Γαβριήλ ήγειρε τδ μέτωπόν του, άκούσας τήν 
υβριν ταύτην.

— Μήτέρ μου, είπε μετά φωνής σταθερός, έφι- 
λοτιμήθης μέχρι τοϋδε νά ταράττης τήν ζωήν μου, 
νά θραύσης τήν εύτυχίαν μου. Παιδίον ών, ούδέποτε 
ήκουσα τάς ένθαρρύνεις σου, ούδέποτε ήσθάνθην τά φι- 
λήματά σου- μέ έχεις άδιαλείπτως κεχωρισμένον άπδ 
τής καρδίας σου, ώς καί άπδ τδ άτομόν σου. Τδ μό
νον πλάσμα έν τώ κόσμω, δπερ έμαθε νά έννοή 
τήν ψυχήν μου καί νά συμπάσχη είς τούς πόνους τής 
μονώσεώς μου, τδ άπομακρύνεις άπ’ έμοΰ. Είμαι μό
νος είς τδν πύργον, ώς είς τινα έρημίαν, Έσο λοι
πόν εύχαριατημένη, και παυσε τού νά μέ καταρόσαι. 
. .. Μή καταδιώκεις πλέον τήν Μαρίαν διά τών ά- 
δικων οβρεών sou, άφησέ την, άφησε τδν γηραιόν πα
τέρα της νά τελειώση τάς ήμέρας του πλησίον έκεί
νου, οστις φιλανθρώπως τούς έπρόσφερεν άσυλον, ά
φ’ ού σύ τούς έδιωξες. Έγώ δέ αναχωρώ!

Ό ούρανδς, έν τώ μεταξύ τούτω, έκαλύπτετο ά
πδ πυκνά καί μελανά νέφη, δ άνεμος διήρχετο ώς πα- 
ράπονον διά τοϋ άρχαίου παρεκκλησίου, καί έξαφα- 

νίζετο είς τάς ούρανογείτονας κορυφάς τών δένδρων. 
Ή βροντή έκυλίετο μετά κρότου, αί άστραπαί έσχι- 
ζον άδιακόπως τά νέφη. Τά πτηνά,· περίτρομα έζήτουν 
άσυλον ύπδ τούς έφθαρμένους τοίχους τοΰ παρεκ
κλησίου, άφίνοντα γοεράς κραυγάς.

Τήν στιγμήν ταύτην, ήν τόσαι έξωτερικαϊ περι
στάσεις καθίστανον έπίσημον, δ Γαβριήλ έλαβε τήν 
χεϊρα τής φρικιώσης Μαρίας, τήν έσυρε πρδς έαυτδν, 
έπειτα γονυπετών μετ’ αύτής έμπροσθεν τής είκόνος τής 
Παναγίας,

— ΤΩ Αειπάρθενε! μήτερ τών τεθλιμμένων, κα! 
φύλαξ τών όρκων, είπε μέ φωνήν πλήρη καί ισχυ
ρόν, έπικαλοϋμαί σε μάρτυρα ένταΰθα, οτι δέν θέ 
λω έχει ποτέ άλλην σύζυγον παρά τήν Μαρίαν.

Έπειτα, έγειρόμενος, ώρμησεν έξω τοΰ παρεκκλη
σίου.

Κα!, προτού αί δύο γυναίκες έπανέλθωσιν έκ τής 
έκπλήξεώς των και τής συγκινήσεως, δ Γαβριήλ εί
χε γίνει άφαντος.

Ή βροχή έπιπτε χειμαρρώδης, και ήκούετο ό κρό
τος τών θραυομένων δρυών ύπδ τής καταιγίδος. Έν 
τούτοις ή Μαρία, κα! ή κυρία δέ ‘Ραμπέρ ώρμησαν 
άμφότεραι έκτδς τοΰ έρειπίου, οπερ τάς έπροφύλατ- 
τεν άπδ τήν θύελλαν, καί έτρεξαν κατόπιν τοΰ Γα
βριήλ. Διέτρεχον τάς άτραπούς τών πεδίων. Τά δέν
δρα έκάλυπτον αύτάς μέ βρύον κα! μέ κλάδους ξη
ρούς, άλλ’ ούδέν έμπόδιζε τήν κατεσπευσμένην πο
ρείαν των· έπήδων έπί τών άποτομωτέρων βράχων, 
προσπαθοΰσαι ν’ άνακαλΰψουν μακρόθεν τδ άντικεί- 
μενον τής άναζητήσεώς των. Τέλος βεβαρυμμέναι έκ 
τοΰ κόπου καί τού καμάτου, είχον φθάσει μέχρι τής 
κορυφής ύψηλοϋ τίνος όρους· ή θάλασσα έβρυχάτο έτι 
ύπδ τούς πόδας των, άλλ’ δ ούρανδς ήθρίασε καί ή 
βροχή είχε παύσει. Τά βλέμματα τής Μαρίας έ- 
στράφησαν πρδς τδν άπειρον ώκεανδν, δτε άφήκε 
φρικώδη κραυγήν, κα! δεικνύουσα διά τοϋ δακτύλου 
όχθην τινά τής θαλάσσης, άνεφώνησεν.

-—Έκεϊ! έκεϊ! ίδέτε κυρία. . · ,,
Είς τδ δεικνυόμενου ύπδ τής Μαρίας μέρος υπήρ

χε ναΰς τις, έπί τής δποίας ή Μαρία είχεν άναγνω- 
ρίσει τον προσφιλέστατου της. Τότε ή κυρία δέ 'Ραμ
βέρ τδν παρετήρησε καί αύτή, και άμφότεραι ά- 
φήκαν λυγμούς σπαραξικάρδιους. Γονατίσασαι δέ έπί 
τής' βραχώδους όχθης, έτεινον τούς ίκετηρίους βρα- 
χίονάς των καί τάς ήνωμένας χεΐράς των πρδς τήν 
ναΰν άλλ’ ήτον ή εύχή περιττή, ή άπελπισία άνω- 
φελής, δ Γαβριήλ δέν τάς ήκουε. Τάς παρετήρησε μο
λαταύτα καί ταϊς άπεύθυνε τελευταΐον σημεϊον απο
χαιρετισμού, έπειτα έκάλυψε τήν όψιν του διά τών 
παλαμών του- τδ δέ πλοϊον, άπομακρυνόμενον μετά 
ταχύτητος, δέν ήργισε νά έξαλειφθή είς τά βάθη 
τοΰ όρίζοντος.

— Ώ! Θεέ μου! είπεν ή Μαρία, δέν 
πλέον !

Έκλαμψις παραφροσύνης ήσ-ραψεν έπ! 
μών της- έθεώρησε τήν κυρίαν δέ ‘Ραμβέρ 
πος, οστις δέν τήν έγνώριζε, καί ήρχισε 
βραδέως καί γοερώς.

— Σύγγωθί μοι, θεέ μου! άνεφώνησεν 
‘Ραμβέρ, παρεφρόνησεν ή δυστυχής'

Δάκρυά τινα έβρεξαν τούς οφθαλμούς τηο, και έξ 

θά τδν ίδώ

τών όφθαλ- 
ώς άνθρω- 
νά ψάλλη

ή κυρία δέ

αισθήματος άγνωστου μέχρι τοϋδε εις τήν καρδίαν 
της, έλαβε τδν βραχίονα τής πτωχής κόρης, ήτις ήρ- 
χισε νά χαμογελφλέγουσα,

— Σύ κλαίεις, σύ . . . είσαι άγαθή ? διότι οί κα
κοί δέν έχουν παντελώς δάκρυα.

Ε'. — ιΟ τε.Ιίυταϊος ασπασμός.

Είναι άδύνατον νά παραστήσωμεν τήν θλίψιν, ήτις 
έκυρίευσε τδν καλόν έφημέριον, οτε ή κυρία δέ ‘Ραμ
βέρ έπανέφερε τήν Μαρίαν, ώχράν ώς τδ σφυδάριον· δ 
γέρων πατήρ Μορϊνος έκάλυψε τήν κόρην του μέ φι
λήματα, δνομάζων αύτήν μέ τά γλυκύτερα δνόματα. 
Αλλά ματαίως· ή Μαρία έγεινε παράφρων έκ τοΰ έρωτος, 

παράφρων έκ τής δδυνης I 'Ο ώραϊός της κύων τήν ή- 
κολοόθει πανταχοΰ* φίλος πιστός, είχε κατασταθή ά
γρυπνος φύλαξ της· ήθελε τις είπεϊν ότι τδ νοήμον ζώον 
ήσθάνετο ότι ή πτωχή νεάνις, στερηθεϊσα τοΰ λογικού, 
δέν ήδύνατο νά δδηγήται μόνη της.

Ήρέσκετο νά στολίζη τήν ώραίαν καί ξανθήν κόμην 
της διά στέμματος έκ μυρσίνης, διότι μικρά τις άνάμνη- 
σις, εϊσδύουσα διά μέσου τής έσβεσμένης νοήσεώς της, 
τήν ένθύμιζεν οτι δ Γαβριήλ, τής είχε δώσει παρό
μοιον.

‘Ο άγαθδς έφημέριος δέν τήν έγκατέλιπε πλέον· 
τήν ήκολούθει έπίσης είς τάς έκδρομάς της διά μέσου 
τών δασών καί τών χέρσων. Συχνότατα ή Μαρία έπορεύε- 
το μέχρι τοΰ γοτθικού παρεκκλησίου, όπου διά τελευ
ταίαν φοράν, είχεν ίδεϊ τδν φίλον της' έγονυπέτει τό
τε έπΐ τών τεθραυσμένων μαρμάρων καί έδέετο· Ή ό- 
ψις της έγίνετο μαρμαρόλευκος, ή μακρά της κόμη 
έπιπτεν άτάκτως έπί τών ώμων της, ώς πέπλος τις έπ’ 
αύτών. Η έμπνευσις, ήτις ένεψύχονε τά βλέμματά της, 
τήν καθίστα όμοίαν πρδς τάς θεσπεσίας έκείνας παρθέ
νους, τάς δποίας μάς παρέδωκεν ή γραφίς τοΰ Άν- 
δρέου Σάρτη καί τοΰ ‘Ραφαήλ.

*Η κυρία δέ 'Ραμβέρ δέν άφινεν ήμέραν χωρίς νέ έλ
θη νά ίϊή τήν Μαρίαν τήν έπετήρει μετά πάσης φρον
τίδες, καί τήν ώμίλει μετά τρυφερών λόγων έζήτει 
συγγνώμην παρά τής δυστήνου νεάνιδοο, ώς νά ήδύνα
το έτι νά τήν έννοήση* συνομιλεί μετ’ αύτής περί τοΰ 
Γαβριήλ, καί συνεθρήνει μετ’ αύτής. ’Απδ τής δλεθρίας 
έκεινης ήμέρας, καθ’ ήν έστερήθη τδν υιόν της, δ χα- 
ρακτήρ τής γυναικδς ταύτης είχε μεταβληθή. Έξ ύ- 
περηφάνου έγινεν εύμενής, καί οί ύπηρέται συνειθισμέ- 
νοι νά τρέμουν είς τήν φωνήν της, δέν ήννόουν τίποτε 
είς τήν τόσον αίφνιδίαν αύτήν μεταβολήν ,. . Έφρόνει 
οτι δ Θεδς τήν έτιμώρει σκληρότατα1 άλλ’ ή τιμωρία 
του ήτο δίκαια, καί τώ προσέφερε τήν θλιψιν της εις έ- 
ξιλασμδν τών παραπτωμάτων της. !

Ό Κ. Μορϊνος, βλέπων ότι ή Μαρία άπώλεσε διά 
παντδς τδ λογικόν της, ήσθάνθη άλγηδόνα έξασθενήσα- 
σαν έτι μάλλον τήν ασθενή καί άσκροσφαλή αύτοΰ υ
γείαν· ώστε δ πτωχός γέρων, κυριευθείς ύπδ πυρετού, 
μεθ’ όλίγαςέήμέρας άπέθανεν.

Ό έφημέριος έφερε τήν Μαρίαν είς τδ νεκρβκράβ- 
βατον τοΰ πατρός, οστις τή έδωσε τήν τελευταίαν εύλο 
γίαν· χωρίς νά συναισθάνεται τί έκαμνεν, έγυνυπέτησεν 
ΰπδ τήν τρέμουσαν χεϊρα τοΰ γέροντας, εύχηθέντος αύ
τήν και λέγοντας·

— Ύγίαινε, κόρη μου, πηγαίνω νά εδρω τήν ψυ
χήν σου είς τδν ούρανδν, τδ σώμά σου μόνον άφίνω
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είς τήν γην έσο ευλογημένη. — "Αγιε εφημέριε, προ- 
σέθηκεν ουτος, απευθυνθείς πρδς τδν σεβάσμιον έχ- 
κλησιαστικδν, Αναθέτω τδ τέχνην μου είς τήν θεοφιλή 
χαί αγαθήν φιλανθρωπίαν σου, μή τδ έγκαταλειψης 

ουδέποτε.
— ’Αξιότιμε φίλε μου, ειπεν δ εφημέριος, ίσο βέ

βαιος οτι ή Μαρία εύρήσει έν τή τρυφερότητί μου δεύ
τερον πατέρα, προστάτην, θά επαγρυπνώ έπ’ αύτής 
ώς έπί λέρας παρακαταθήκης, ήν έλαβα παρά τοϋ 

θεοϋ.
— Ευχαριστώ I ειπεν δ γέρων, ώς άν ολη αύτοΰ 

ή υπαρξις συνεχεντροϋτο είς αύτήν μόνην τήν λέξιν ί- 
πειτα έλκύων τήν Μαρίαν έπί τής χαρδίας του, τή ε 
δώσε τήν τελευταίαν, τήν υστάτην θώπευσιν· αυτή 
δ’ έφερε τήν χεΐρά της είς τήν λευχότριχον χόμην τοϋ 
γέροντος, χαί τώ έδωσε τδ φίλημά της, τδν τελευταίο·/ 
της ασπασμόν, λέγουσα*

— Κοιμήσου, καλέ μου πατέρα, καί δ Θεός είθε νά 
σοϋ δώσ/] γλυχά όνειρα.

’’Επειτα ή νεάνις ήρχισε νά ψάλλη έπ! ήχου μελαγ- 

χολιχοϋ τδ εξής ασμα.
'Ως τδ κελάδημα τδ γλυκύ σου

' Τής έρημίας κορυδαλέ,
Ώς τδ τετέρισμα τής φωνής σου, 
Είς τδ στερέωμα χάνον? έξίσου 

Αί Ονειρώξεις μου αί πολλαί.

Κορυδαλέ μου 
Τερπνόν πτηνδν, 

Άναβα, πέτα
Είς ούρανόν.

’Αθώε ψάλτα, τήν νεκροκλίνην 
Σύ συνοδεύεις τοϋ γεωργ'οϋ, 

θέλων νά χύσης τερπνήν γαλήνην 
Είς τήν ψυχήν του, κ’ είς τήν ειρήνην 

Νά τδν κομίσης τοϋ Πλαστουργού . ..

Κορυδαλέ μου 
Τερπνόν, πτηνδν 

Άναβα, πέτα 
Είς ούρανόν.

Ή αόριστος αυτή ποίησις, οί τρυφεροί καί λυπηροί 
ουτοι ήχοι τής φωνής, είχον ανακουφίσει τήν αγωνίαν 
τοϋ γηραιού Μορίνου, δστις Απέθανεν άνευ Οδύνης καί 
ψυχομαχητών.

Ή κυρία δε 'Ραμβερ είσελθοΰσα Ολίγον ύστερον είς 
τδν θάλαμον τοϋ νεκροϋ, έκυριεύθη άπό συμπάθειαν, 
είς τήν θέαν τοϋ τεθνεώτος κα: τής παράφρονος νεάνι- 
δος. Τά δύο ταϋτα πτώματα, τδ έν έτοιμον νά παρα- 
δωθή είς τδν τάφον, τδ δέ άλλο τεθαμμένον είς τήν 
ζωήν· ίδέν ήσαν σαφής Ομολογία, φρικώδης έλεγχος 
τής σκληρότητός της;

Ό έφημέριος καί ή κυρία δέ ‘Ραμπέρ διήλθον τήν 
νύκτα είς δεήσεις, βεβυθισμένοι είς αγίαν σύννοιαν τί
ποτε δέν έτάραττε τήν σιγήν τοΰ πένθιμου αύτοΰ θα
λάμου, παρά τδν θόρυβον τοϋ ανέμου δ αβαίνοντος ώς 
θλιβερόν παράπονον έπί τής στέγης τοΰ πρεσβυτερίου.

Ή Μαρία έψαλλε πάντοτε.

Τήν έπαύριον ώδήγησαν είς τδ νεκροταφείου τδ λεί
ψανου τοΰ άποθανόντος ... ‘Η Μαρία πολύν χρόνον 
τόν έζήτησεν έντδς τής οικίας καί είς τήν εξοχήν δ 
πύων αύτδς τήν ώδήγει συνεχώς έπί τοΰ τάφου, όπου 
ήρχιζε νά σκάπτη τήν γην θρηνών καί δλολύζων,

ΣΤ'. — ‘Ο Φβ.

Μετά τήν άναχώρησιν τοϋ υίοϋ της, άναχώρησιν μυ
στηριώδη καί αίφνιδίαν, τήν όποιαν δέν είχεν ούτε και
ρόν ούτε δύναμιν νά έμποδίση ή κυρία δέ ‘Ραμβερ, δεν 
είχε πλέον τήν αύτήν φυσικήν καϊ ήθικήν κατάστασιν. 
Τδ υψηλόν της άνάστημα έκυρτώθη, ή μαύρη κόμη της 
είχε λευκανθή· βυτίδες τή; άλγηδόνος ήρωτρίασαν τδ 
μέτωπον κα! τάς ώχράς παρειάς της. Γλυκεία, μελαγ
χολική καί εύπροσήγορος πρδς πάντα, έφαίνετο οτι ή
θελε νά έξαγοράση τήν παρελθοΰσαν σκληρότητά της 
καί τά σφάλματά της διά πολλής ταπεινοφροσύνης κα! 
συγκαταβάσεως· ύπετάγη είς τήν θρησκευτικήν διεύθυν- 
σιν τοΰ έφημερίου καί έλαβε τήν άφεσίν της. Τήν Μα
ρίαν έθεώρει πλέον ώς τρυφεράν της κόρην, προσφιλή, 
λάτρευαν τήν ήγάπα διά τάς τόσας πρδς αύτήν Αδι
κίας της κα! τά δεινά τά όποια τή έπροξενησεν.

’Εν τώ μέσω γαληνιαίας κα! άθορύβου νυκτδς ήχου- 
σθη κρούων τις τήν θύραν τοϋ πρεσβυτέριου* δ έφημέ
ριος ήγέρθη παρευθύ;, καί ενώ ή ύπηρέτις του υπήγε 
ν' άνοιξη διά νά έρωτήση τις ήτον ό άγαθδς άνθρωπος 
ένεδόθη πάραυτα.

Ήτο δέ χωρικός τις, όστις έφθανεν έκ τίνος γειτονι
κού πολιχνίου, κα! ήρχετο νά παρακαλέση τδν έφημέ- 
ρίον δπως ύπάγη είς τόν οίκον ενός πνέοντος τά λοί
σθια, δστις είχεν Ανάγκην τής θρησκευτικής συνδρομή; 
του, ‘Ο Κ. Βερνάρδος ήτοιμάσθη νά τδν άκολουθήση, 
καϊ, άφοΰ ζωηρώς άνέθεσε τήν γλυχεΐαν του Μαρίαν είς 
τάς φροντίδας τής οικονόμου του, άνεχώρησεν.

‘Η αύγή ήρχιζε νά διαγελφ· δ ήλιος έπεχρύσονε διά 
τών ακτινών του τάς κορυφάς τών δένδρων καί τών 
βράχων. ‘Η Μαρία ήγέρθη ώραία καί βαδίνή, ένεδύθη 
έσθήτα χιονδλευκον, ήν περιέσφιγγε ζώνη κυανή, έχου- 
σα τάς άκρας έρριμένας· διεκόσμησε τήν μεταξώδη κό
μην της συμμέτρως κα! τεχνιέντως· κατέβη ακολού
θως είς τδν κήπον καί συνέλλεξϊ δέσμην έκ ρόδων κα! 
ίασιμίνων.

Ό Φδξ ήκολούθει δλα της τά κινήματα, κα! έφαίνε
το μειδιών πρδς τήν ώραίαν του δέσποιναν.

Ή γραία ύπηρέτις, ήτις έγνώριζεν δτι ή Μαρία ήτον 
είς τδν κήπον, ένησχολεΐτο, άνευ δυσπιστίας είς τήν 
συνήθη τακτοποίησιν τής οικίας, ήξεύρουσα καλώς δτι 
ή νεάνις δέν ήδύνατο νά φυγή χωρίς νά διέλθη έμ
προσθεν της. ’Εντούτοις ή Μαρία, άφοΰ πολλάκις πε
ριήλθε τούς διαδρόμους, έφθασεν εις τινα μικράν θύ 
ραν, φέρουσαν είς τήν έξοχήν, καί ήτις, μέχρι ταύ
της τής στιγμής ήτον Αείποτε κεκλεισμένη έπιμε- 
λώς· άλλ’, έξ δλεθριας λησμο/ησίας, ή κλείς ήτο 
παρητημένη είς τό κλείθρου

Ή Μαρία έσταμάτησεν έπειτα ήρχισεν, ώς πράτ
τουν τά τέκνα, νά παίζη στρέφουσα καί άντιστρέ- 
φουσα τήν κλείδα κα! ή θύρα εΰρέθη άνοικτή. ‘Η Μα
ρία έτρεξε περιχαρής είς τήν έξοχήν. Ό Φόξ τήν 
ήκολούθει βήμα πρδς βήμα, σταματών, δτε ές·αμάτει 

έχετνει· μετ’δλίγον έφθασεν έπ! τοΰ έρημου βράχου, 
δθεν είχε παρατηρήσει τδν Γαβριήλ διά τελευταίαν 
φοράν. Έπεριπάτησε πολλήν ώραν έπί τής άποτό- 
μου άκτής* έπειτα ήλθε καί έκάθησεν έπ! τοΰ κα
τωφερούς τοΰ πρός τδ μέρος τής θαλάσσης.

Ήχοι μακρυνοί τοΰ κώδωνος τοΰ χωρίου ήκούσ- 
θησαν, καί ή Μαρία ήγέρθη έν κατανύξει κα! άφώ- 
νω έκστάσει, και έγονάτισε, τούς δφθαλμούς άτενί- 
ζουσα είς τδν ούρανόν. Ό άνεμος, ταράττων ήσύ- 
χως τά κύματα, άπετέλει φλοίσβον σιγαλόν· αί μέ
λισσα: περιεβόμβουν είς τήν χέρσον καί είς τδ άνθοστό- 
λιστον παραιγιάλιον τών Ακρωτηρίων. Αίφνης, ή Μα
ρία άνεσκιρτησεν, ήγέρθη έκ νέου, έκλινεν ώς άν φω
νή τις τήν έπροσκάλει άπδ τά βάθη τής θαλάσσης, 
έκ'υψ·ν ύπεράνω τής Αβύσσου και, καλυπτόμενη διά 
τής μακροπλοκάμου κόμης της, ώς διά τίνος πέπλου, 
έββίφθη είς τά κύματα, άνακράζουσα διά τόνου χα
μηλού καί μυστηριώδους.

— Ιδού με, φίλε· ίδοό με ?
Τδ κύμα ήνεώχθη άφροβολοϋν κα! χαίνον, καί έ 

δέχθη τδ σώμα τής Μαρίας, δπερ έκαλύφθη έντε- 
λώς· άλλ’ ήνεώχθη πάλιν, σχεδόν παρευθύς, έπειδή δ 
Φόξ είχεν ίδει πεσοϋσαν τήν δέσποινάν του καϊ ώρ- 
μησε νά τήν σώση.

Έπρόφθασε νά τήν δράξη έκ τής έσθήτός της, καί 
έπλεε θαρβαλέως, σύρων πά··τοτε πρδς τήν όχθην 
τήν πτωχήν κόρην, ήτις δήν έδιδε πλέον σημεία ζω
ής· τέλος μετ’ Ανωφελείς προσπάθειας, τδ άγρυπνον 
ζώον κατώρθωσε νά φέρη τδ σώμα τή; Μαρίας έπί 
τής Ακτής, έν τω μέσω ξιφιών κα! νυμφαιών, καί 
έπεσεν έξησθενημένον πλησίον τής δεσποίνη; του, μα- 
κρούς έκβάλλον ώρυγμούς.

Ο έφημέριος έπιστρέφων εις τδ πρεσβυτέρων, δέν 
ευρεν ούτε τήν Μαρίαν, ούτε τήν γραίαν του οικο
νόμο·/· ή κυρία δέ 'Ραμπέρ μόνη ήτον έκεΐ. Αΰτη 
τώ ειπεν δτι δις είχεν έλθει ήδη χωρίς νά συνάντη
ση κανένα, κα! διέτρεξε τήν έξοχήν χωρίς νά ίδή τήν 
Μαρίαν.

Αόριστός τις Ανησυχία, σκληρόν τι προαίσθημα έ- 
κνρίευσεν άμφοτέρους, κα! τδ προαίσθημα τοΰτο, τά
χιστα έπεκυρώθη ύπδ τής γηραια; οικονόμου, ήτις 
δλότρομος καί όλόδακρυς, τοΐς έδιηγήθη δτι άπδ 
πρωίας ύπήγεν είς άναζήιησιν τής Μαρίας, χωρίς ν’ 
άναχαλύψη τά ίχνη της,

Τδ άκουσμα τοΰτο ύπήρξεν ώς τί κεραυνοβόλημα. 
‘Ο γέρων ίερεύς, δστις ήντλει είς τούς φόβους του 
ενέργειαν υπέρ τδ γηραιόν τής ήλικίας του, καί τδ 
Ασθενές αύτοΰ, έτρεξε παρευθύς είς τήν έξοχήν, α
κολουθούμενος ύπδ τής κυρίας δέ ‘Ραμπέρ κατα- 
πεπληγμένης. Είσέδυσαν είς τά δάση, καί έφθασαν 
είς τδ παρεκκλήσιον. Ματαία έλπίς. ή Μαρία δέν 
ύπήρχε πλέον! ‘Η νύξ έπελθοΰσα έπρόσθεσε νέκς 
βασάνους εις τάς προτέρας Αγωνίας των. ·Η έξησθε- 
νημένη τοΰ γέροντος φωνή κα! ή τή; κυρίας δέ ‘Ραμ- 
βέρ ήνώθησαν, ινα καλέσωσι τήν Μαρίαν οίμωγή τις 
ύπόκωφος και παρατεταμένη Απεκρίθη είς τήν πρόσ- 
κλησίν των.

— "Ωψιστε Θεέ! άνεβόησεν ό άγιος άνθρωπος, έλθέ 
εί; βοήθειάν μας, συνέβη δυστύχημα είς τήν Μαρίαν· ει 
ναι ή κραυγή τοϋ Φδξ, δστις μας Αποκρίνεται άπδ 
τδ όρος.

Και πάντοτε παρακολουθούμενος ύπδ τής κυρίας
ΊΟΜ Δ'. (Φυλλάδ. 86).

δέ ‘Ραμπέρ, έτρεξε διευθυνόμενος πρδς τδ μέρος, δ
θεν ήρχοντο αί οίμωγαί. Καθ’ δσον δ’έπλησίαζον, ή- 
κουον μάλλον διακεκριμένα; και πένθιμους τάς κραυ- 
γάς. έφθασεν τέλος είς τήν άκτήν, και άμφότεροι έ- 
κλονίσθησαν άνακαλύπτοντες έκεΐ έν πτώμα. Τά δμ- 
ματα τής Μαρίας έθεώρουν τδν ούρανόν ή σελήνη έ- 
λαμπέν έπι τών χαριεντων χαρακτήρωντοΰ μαρμά
ρινου προσώπου της, έκράτει είσέτι τδν έξ αγρίων 
άνθέων στέφανόν της, κα! δ Φδξ, κύπτων έπί τδ πλευ- 
ρόν της, μέ δφθαλμδν ανήσυχο·/ κα! πυρώδη, έκράτει 
τήν 6;βρεγμένη·.· κεφαλήν αύτής, έστηριγμένην έπί 
τής έτέρας τών χειρών της.

Ο έφημέριος καί ή κυρία δέ 'Ραμπέρ, κυριευΟέν- 
της άπό άλγος καί έκπληξιν, έκλιναν έπ! τσΰ σώ
ματος τής νεάν.δος, πρρσπνθοϋντε; νά τήν άναθάλ- 
ψωσι διά τών θωπειών των, καί έπιδαψιλεύοντες τά 
τρυφερότερα κα! θρηνωδέστερα δνόματα' πλήν ήτο 
πολύ άργά- ή κόρη δέν ήκουε πλέον.

Ζ .—Σίησις ί:ατάγιος.

Ή ιστορία αΰτη έπρεπε νά έχη τήν λύσιν της. 
Ή δυστυχία, ώ; είναι γνωστόν, είναι ώς άλυσίς τις 
όλεθρια, τής όποιας, έάν κρικόν τινα άφαιρέσης, οί 
λοιποί άποσπώνται κα! συντρίβονται. Ούτως ήθέλησεν 
ή Πρόνοια, κα! οί άνθρωποι πρέπει νά ύποκύπτωσιν 
είς αύτήν.

Αύτήν ταύτην λοιπόν τήν εσπέραν, καθ’ ήν ή Μα
ρία, αύτοχειρισθεΐσα έκ τής παραφροσύνη; της, είχε 
ζητήσει τάφον είς τά κύματα, τήν αύτήν, λέγομεν, 
εσπέραν, ό σκοπιωρός τοΰ μικροΰ λιμένας τής Φερ- 
γολέκ άνήγγειλεν εί; τους κατοίκους άφιςιν νηός. 
’Επιβάτης τις, δστις εύρίσκετο εί; τήν πρώραν τοΰ 
πλοίου, και πρωσήλωνε τδ βλέμμα του έπί τής χέρ
σου καί τών σπιλάδων, έββίφθη ό πρώτος έντδς 
λέμβου καί έφθασεν είς τήν όχθην. Ό άνθρωπος ού- 
τος, χθές έτι. νέος φαινόμενο;, ήτον αξιοπαρατήρη
τος δ;ά τδ ώχρδν πρόσωπον του, τούς μεγάλους κα! 
μελανούς οφθαλμούς του, κα! τήν μακράν καί κυ- 
ματίζουσαν κόμην του. Τδ βλέμμα του έφέρετο έρωτι- 
κώς[έπί τών ξηρών ακτών ή ελάχιστη κίνησις τοΰ 
στελέχους τοΰ χόρτου, δπερ έτάραττεν ή αύρα, έ- 
προξένει παλμόν ήδονής είς τήν καρδίαν του. Ήτον 
ευχολον νά μαντεύση τις δτι είς τήν ψυχήν τοϋ αν
θρώπου τούτου ήσαν έντετυπωμένα έκαστη βάτος, 
έκαστος βράχος, έκαστη δέσμη ιτεών, αιτινες έπε- 
σωρεύοντο έμποοσθέν του. Τά έπανεύρισκεν έν πρδς 
έν ώς μετά πολυχρόνιον περιήγησιν· δλαι του αί ά 
ναμνήσεις έπανήρχοντο, δλαι του αί έλπίδες, δλα τα 
λατρευτά Αντικείμενα τής παιδικής του ήλικί 

ι ας. Άλλ’ - έπειδή διευθύνετο μέ βήματα βραδέα 
.πρδς τδ χωρίον, ούτινος1 έδλέποντο έκ τής παραλί- 
j ας οί λευκά! οίκίαι, καί τών όποιων υπερείχε τό 
| πέτρινον κωδωνοστάσιον τής έκκλησιας, ό ξένος π.-.- 

ρετήρησ^ν, είς τήν στροφήν διαδρόμου έξ αίγειρών, 
κηδείαν * έν ν παρατάξει πρδς τό κοιμητήριο» όδεύ- 
ουσαν.

‘Η νεκροθήκη ήτο κεκαλυμμένη άπδ λευκής ερέας 
1 νεάνιδές τινες συνώδευον μέ όφθαλμούς δακρυβρεγ- 

μένους , ψάλλουσαι στίχους ψαλμοΰ- τίνος . είς 
οΰ; άνεμιγνύετο ή σοβαρά φωνή τοΰ ιερέως. ‘Ο 
σεβάσμιος έφημέριος έπροχώρει μέ βήμα τρέμον καί 

4 84.
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σφαλερόν, ακολουθούμενος ΰπδ γυναικδς ένδυμα πέν
θιμου ήμφιεσμένης. καί διά μακροΰ καί μελανού πέ
πλου κεκαλυμμένης, Έκράτει δ’ αύτή μανδήλιον 
εις τούς οφθαλμούς της καί άφινε λυγμούς πνι
γηρούς.

*0 νεανίας άπεχώρησεν έκ τής όχθης καί συνώ- 
δευσε μαζρόθεν τήν θλιβερόν συνοδείαν, ήτις φθά- 
σασα εις τδ κοιμητηρίου έφερε τήν νεκροθήκην εις 
τόν τάφον καί τήν έπλήρωσε χώματος. Άπαντες 
άπεσύρθησαν σιωπώντες καί άφίνοντες δεόμενους τδν 
σεβάσμιον έφημέριον, τήν κυρίαν δέ ‘Ραμπέρ, καί τδν 
άγνωστον.

‘Η κυρία δέ ‘Ραμπέρ, βεβυθισμένη εις τήν δδύνην 
της, δεν είχε παρατηρήσει τδν άπροσδόκητον αύτδν 
συνοδόν. Οτε άνηγέρθη, cl δφθαλμοί της έφέρθησαν 
επί τοΰ ξένου· προσηλώθησαν έπιθυμητώς έπ’ αύτοϋ, 
ώς άν παρετήρει φάντασμά τι· έπειτα, τεταραγμένη, 
πνευστιώσα, διστάζουσα, άφήκε κραυγήν μεγάλην, έρ- 
ρίφθη πρδς τδν νεανίαν, 3ν ένηγκαλίσθη άνακρά- 
ζουσα·

— ΏI σέ αναγνωρίζω, είσαι συ ] δεν ε'ν’ Αληθές ; 
τέκνον μου, υίέ μου Γαβριήλ.

— Ναι, έγώ είμαι, μήτέρ μου, έγώ οστις δεν ήμ- 
ποροϋσα πλέον νά ζήσω μακράν τής Μαρίας, μα
κράν σου καί τοΰ άξιολόγου καί σεβασμίου φίλου 
μου, ή δοκιμασία άπέβαλε τδ θάρος μου, καί ίδου 
με!

Ή κυρία δέ 'Ραμπέρ ίστατο άλαλος· τδ πρώτον της 
κίνημα ευδαιμονίας, διεδέχθη στυγνή άπδγνωσις. Έ
κυψε τήν κεφαλήν έμπροσθεν τοΰ υιοΰ της, καί, γο- 
νυπετήσασα έπί τοΰ χείλους τοΰ τάφου, μόλις πρδ 
δλίγου πληρωθέντος, έψέλισε μέ φωνήν υπόκωφον, 
άναπαίσθητον σχεδόυ.

— 01 ένοχοι έχουσι χρείαν άφέσεως 1 Γαβριήλ, τέ
κνον μου, σύγγνωθί μοι!

Καί, τεθραυσμένη ώς έκ τοΰ υπερτάτου Αγώ- 
νος , δν υπέστη , καί βεβαρυμένη, έλειποθύμη- 
σεν.

Ό Γαβριήλ, ταραχθείς μέχρι τοΰ μυχοΰ τής καρ
διάς του. τήν ήγειρε» έντδς των βραχιόνων του, καί 
βοηθούμενος ΰπδ τοΰ γηραιού Ιερέως, τήν έφερε μέ
χρι τοΰ πρεσβυτερίου, ένθα διά των συντόνων φρον
τίδων συνήλθεν. Τότε δ Γαβριήλ, στραφείς πρδς τδν 
εφημέριον, ήρώτησεν.

— Τις λοιπδν απέθανεν ;
Ο Κ. Βερνάρδος έσιώπα. Ό Γαβριήλ τδν έθεώρβ; 

μέ ήθος ήλλοιωμένον.
— Δεν μ’ άποκρίνεσθε ; Ανέκραξε· Σάς έρωτώ, τις 

είναι δ νεκρός τδν όποιον πρδ δλίγου ευλογήσατε; 
Σάς έρωτώ ο,τι ήμήτηρ μου ήθέλησε νά μέ είπη.

— ‘Η κυρία δέ ‘Ραμπέρ ήθελησε νά είπη, έπα- 
νέλαβεν δ άγιος γέρων, δτι ή Μαρία δέν σέ περιέ
μενε. Θά προσθέσω δέ. Γαβριήλ, ότι τά ώς τήν 
Μαρίαν τέκνα γίνονται άγγελοι, άναναχωροϋντα έκ τής 
γής!

Ό δυστυχής νεανίας, εις τάς λέξεις ταύτας, έφερε 
τήν χεΐρά του έπΐ τού στήθους, ώς αν τδ ονομα τοΰ- 
το έπλήγωσε τήν καρδίαν του. Συνεσταλμένου έχων 
τδ προσώπου, καί ακίνητον τήν στάσιν, έρριψεν έπί 

τής κυρίας δέ ‘Ραμπέρ βλέμμα, τδ όποιον ώμοίαζε 
σιωπηλήν κατάραν, καί είπε, σφιγγών τάς χεΐρας 
τοΰ εφημερίου μετά στγκινήσεως,

— ‘Ο θεός άποτρέπει τοΰ νά μισώμεν, καί μάς 
συγχωρεΐ νά λησμονώμεν. θά γίνω ίερεύς.

77. Ζ7.

ΠΕΡΙΠΓΠΣΙΣ ΕΙΣ ΛΟΜΙΝΟΝ-
(Συγγραφή, Φραγγίσχου Βίν, μετάφρασις

Ά.Ι. Ίωαννίύου).

(Συνέχεια, ΐδε φυλλάδ, 85.)

‘Ο ναός τοΰ Άγιου Παύλου έν Λονδίνω ών υψηλό
τερος, μεγαλοπρεπέστερος καί μάλλον κεκοσμημένος 
τοΰ γαλλικού Πανθέου, δμοιάζει τά μνημεία έκεϊνα τά 
πρδς έξάσκησιν τής Αρχιτεκτονικής καί πρδς τιμήν τής 
έπιστήμης οίκοδομούμενα- διδ καί παρατηρών τις αύτδν 
έμβιθώς καί έν συνειδήσει δέν δύναται ούδέποτε νά εύ · 
χαριστηθή. Ό Άγιος Παύλος ευχαριστεί τους Άγγλους 
διά τδ πλήθος τών έν αύτώ κορινθιακών κιόνων· ή δέ 
μέχρι μανίας χρήσις τών αετωμάτων, τών έπιστηλίων 
περιστυλίων, τών ύποστηλίων στοών καί τών ΰπδ 
στηλών κλασσικών κοσμούμενων ελληνορωμαϊκών κα
τασκευών έμποιει άλλόκοτόν τι καί γελοϊον ύφος 
έπί τής άλλως άξιολογωτάτης ταΰτης οικοδομής. ‘Υ
περβαίνει δέ κατά 100 περίπου πόδας τδ ύψος τοΰ 
Πανθέου, καί είναι ταπεινότερος 60 έως 80 πόδας τοΰ 
Αγίου Πέτρου. Άλλ’ εις τά όμματα τών αληθώς πα
τριωτών δ Αγ. Παΰλος φαίνεται πολύ τού ρωμαϊκού 
ναοϋ λαμπρότερος, καί ιδού διατί Ό Άγ. Πέτρος έπε- 
ραιώθη δΐ εργασίας 1 45 έτών, καί άπήτησε τήν σύμ- 
πραξιν είκοσι περίπου αρχιτεκτόνων, ένω εις διάστημα 
τριάκοντα πέντε έτών, άπδ τοΰ 4 675 μέχρι τοΰ 4 710, 
δί ένδς καί μόνου άρχιτέκτονος, τοΰ Χριστοφόρου Βρέν, 
καί έπΐ τής έκκλησιαστικής αρχής ένδς μόνου έπισκό- 
που, τοΰ δόκτωρος Ρόμπτωνος, ό Άγ. Παΰλος άνηγέρ
θη έκ θεμελίων.

θεωρούμενη έξωθεν, ή έκκλησία αδτη παρέχει άπο· 
ψιν ήττον πένθιμου τής μικράς αύτής Αδελφής, τής έπί 
τώυ Αχθών τοΰ Σηκουάνα κειμένης. Καί πρώτον μέν δ 
Άγ. Παΰλος κεϊται έν τή ταραχωδεστέρα καί θορυβωδε- 
βτέρίε συνοικία, μεταξύ δηλαδή τοΰ London-Bridge 
καί τής πύλης τής Πόλεως. Χριστόφορος Βρέν, δ άρ- 
χιτέκτων καθωράϊσεν τά ένώπια διά δύω πολυ
ποίκιλων. καί πολυδαιδάλων θόλων, ΐνα παρασκευά- 
ζωσιν, ώς φαίνεται, διά τοΰ όγκου αυτών, τδ όμμα τοΰ 
παρατηρητοΰ εις τήν θέαν τής ψύχρας τοΰ έσωτερικοϋ 
θόλου μεγαλοπρέπειας· ΰπ’ αύτούς δέ εύρίσκεται ύπερ- 
μέγεθες ώρολόγιον ύπδ λαμπροτάτων σκιοθηρών κο- 
σμοόμενον, τδ όποιον είναι τδ θαυμασιώτερον καί λαμ
πρότερων πάντων τών ώρολογίων. Έχε πίστιν καί βαί
νε πάντοτε έλεύθερος εις λαούς άγαπώντας καί εύτερ- 
πομένους εις τά φαινόμενα ώρολόγια- διότι είσαι με · 
ταξύ λαοΰ ήπίου, ειρηνικοί καί υποχρεωτικού. Παρά-

δείγμα δέ τοΰ λόγου μου έστω τδ Στρασβούργον καί αί 
Βροΰγαι.

Τέλος τά υψηλά καί μακρά τοΰ ‘Αγ. Παύλου τεί- 

ΧΊ>
f _ως
θύρων, τών
(moulures)
καί άλλων 
μάτων.

μή όντα γυμνά καί πλήρη χόρτων άναφυέντων 
τά τοΰ Πανθέου, μυρμηκιώσιν ΰπδ τών παρα- 

στυλών,· τών θριγκών, τών κυματίων 
τών στεφάνων τών περιπλαισιωμάτων 

αρχιτεκτονικών καί γλυπτικών κοσμη-

‘Ο έντδς τοΰ ναοΰ υψηλότατος θόλος είναι αρι
στούργημα μεγαλοπρεπείας καί έπιστήμης άποτετολ- 
μημένης. Θαυμάζει δ παρατηρητής, μή δυνάμενος νά 
έννοήση ποϋ στηρίζεται δ έπΐ τής κεφαλής αύτοϋ αίω- 
ρούμενος τοΰ τρούλου όγκος.

Κόπτων έπί τοΰ σιδηρού εξώστου τής στοάς τών 
Ή χ ώ, ήτις μοί έφάνη, κάτωθεν θεωρούμενη, ώς στέμ
μα βασιλέως τίνος τής Κύπρου, παρετήρουν τάς έπί 
ηοΰ θόλου εικόνας του James Thornhill παριστώ- 
σας διαφόρους σκηνάς τοΰ βίου τοΰ ‘Αγίου Παύλου. ‘Κ 
Αγγλία θεωρεί τδν Thornhill ώς τδν καλήτιρον τών 
ιστορικών αύτής ζωγράφων, διότι μόνον αύτδν παρήγα- 
γεν. ‘Ο ζωγράφος ούτος αγαπών νά συσσωρεύη εις τάς 
εικόνας αύτοϋ πολλάς καί ποίκιλας μορφάς έζωγράφι- 
ζε μετά λαμπρότητος καί ζωηρότητος, καί κατελι- 
πεν έν Γρεενβίχη σειράν έκτενή τοιχογραφιών ούχϊ ά
σημων.

Έπρεπε νά δμιλήσω περί τών έν Τρεενβίχη έργων 
αύτοϋ ΐνα δώσω ιδέαν τινα τής μεγαλοφυίας τοΰ τε 
χνίτου , διότι τά έν τφ άγίω Παύλω ούδεμιαν 
μοί έπροξένησαν έντύπωσιν, ’Ενώ δέ κεκλιμένος παρά 
τάς άκρας τής στοάς ταύτης παρετήρουν τάς περί ών 
δ λόγος εικόνας, μοί έδιηγήθησαν ανέκδοτόν τι μεγά- 
λως καταπλήξάν με. ‘Ο Thornhill ίζωγράφιζεναΐω- 
ρούμενος έπί τινων Αφράκτων ικριωμάτων. Περαιώ- 
σας δέ, τή συμποάξεί τίνος τών φίλων αύτοϋ, τήν κε

φαλήν τοΰ άγ. Παύλου, ήρχισεν διά τής εμφύτου τούς 
τεχνίταις κινήσεως έκείνης, νά δπισθοδρομή βαθμιδδν, 
ΐνα δυνηθή νά κρίνη μακρόθεν περί τοΰ Αποτελέσμα
τος αύτής. "Ολος ένασχολούμενος έκ τής περί τής κε
φαλής αύτοϋ, ό ζωγράφος έξηκολούθει , νά όπι- 
σθοχωρή, καί αίφνης ό συνεργάτης αύτοϋ βλέπει αύτδν 
έτοιμον'νά θέση τδν πόδα έκτδς τών σανίδων^ τής αιώ
ρας έκείνης καί νά κατασυντριδή, πίπιων άπδ τοσούτου 
υψους. “Οθεν χωρίς ν’ άμφιβάλη, χωρίς τήν έλαχίστην 
ν’ άφήση φωνήν, χύνεται ταχύς ώς Αστραπή καί φθείρει 
τδ πρόσωπον τοΰ αγίου διά τής γραφίδος του.

— Τι κάμνεις; Ανακράζει τότε ό Thornhill, δρμών 
πρδς αύτδν καί ζητών νά τδν έμποδίση

__ Σοί σώζω τήν ζωήν, αποκρίνεται δ ’Αγγλος ήσυ- 

χως.
Αγνοώ εάν συνεχόμενός ΰπδ τοιαύτης τίνος άναμνή- 

σεως περί Απροσεξίας έπί τίνος τών ικριωμάτων τών 
Βερσαλλιών, ένθα παρετήρουν εικόνας τινας. δι ων δ 
φίλος μου Λουδοβίκος Βουλανζέρος ίκόσμει τδν ΰψηλό- 
τατον αιθούσης τίνος θριγκόν, αγνοώ, λέγω, άν ύπδ 
τής άναμνήσεως έκείνης συνεχόμενος, . συνεκινήθην 
τοσοϋτον ΰπδ τής διηγήσεως έκείνης· άλλ' άκοΰων αυ
τήν άπδ τοΰ υψους τής έναερίου ταύτης σκοπιάς, ή- 
σθάνθην οτι οί όφθαλμοί μου είλκόοντο πρδς τάς τού 
έδάφους πλάκας, ένφ ή καρδιά μου έφευγε μακράν αυ
τών. Ούδέν ήττον παρετήρουν μετά περιέργειας 
τάς εικόνας τοΰ Thornhill, αίπνες μοί έοαίνοντο ώς 
ίπτάμεναι καί κυματίζουσαι έπί τού θόλου, καί συνέ- 
σφιγγον μετά ζήλου τάς κιγκλιδας, τάς τήν στοάν πε- 
ριοριζούσα'ς. Έξελθών όμως τού ναοϋ παρατήρησα δτι 
έλησμόνησα τάς εικόνας τοΰ Thornhill, οΰχί όμως 
καί τδ ανέκδοτον τδ όποιον ούδέποτε θέλει μοι διαφύ- 

γει τήν μνήμην.
Τδ χρονικόν αποσιώπα τδ όνομα τοΰ εύφυοϋς τοΰ τε-
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χνίτου φίλου. Τδ βέβαιον είναι οτι ήν Αγγλος. Αλλ’ 
οποίαν ψυχρότητα χαρακτήρας άπαιτεϊ, έν τοιαύ
τη στιγμή, ή αιφνίδια Ανακάλυψις καί έχτέλεσις μέσου 
τοσούτφ άκροσφαλοΰς· Βεβαίως ό φίλος ουτος ήν’έν τών 
τολμηρότερων καί περιεργωτέρων φυραμάτων τοϋ έθνΐ- 
κοΰ χαρακτήρος.

Τό ένδον τοϋ ‘Αγίου Παύλου έχει σχήμα σταυροϋ, 
καί ό_Οόλος εύρίσκεται έν τή συναντήσει τών δύω βραχιό
νων. Οί Βόλοι αύτοΰ είσιν υψηλότατοι καί Αποπνέουσι 
ψυχοάν τινα μεγαλοπρέπειαν άρεσκουσαν ίσως τοϊς 
Άγγλοις. Τδ μνημειον δέ τοΰτο δικαίως νομίζεται ώς ή 
άξιολογωτέρα τών προτεσταντόκών έκκλησιών. Κατά 
τδ μήκος τών τειχών αύτοΰ κατεσκευάοθησαν πλήθος 
σηκών καί Βόλων μ.κρών κεκοσμημένων, ύπδ μνημείων 
εγειρόμενων ύπέρ τής δόξης τών θνησκόντων ένδοξων 
άνδών τοϋ ’Αγγλικού έθνους. Έπί τών μνημείων 
τούτων δύναται τις νά έκτιμήση τήν γλυπτικήν τέχνην 
τής χώρας, καί, έπιθεωρήσας πλέον τών έκατδν, νά έ 
ξοικειωθή πρδς τους έπαμφοτερισμοΰς κα: τάς δυσκο
λίας τής αλληγορίας.

Γενικώς δέ ή γλυπτική αυτή βαίνει είς τά ίχνη κα! 
μιμείται τήν άρχαίαν τέχνην, έπιδιώκουσα αείποτε τδ 
στρογγύλον και τήν εύπρέπειαν τών σχημάτων. Είναι 
άληθές δτι καί ή ιδέα τών πλείστων τούτων μνημείων 
είναι πρωτότυπος καί γέννημα τής φαντασίας τεχνί-Ου 
ευφυούς, άλλ’ ή αρμονία άφιπταται άείποτε τών συμ
πλεγμάτων. ‘Ο "Αγγλος φαίνεται μάλλον έπιτηδειό- 
τερος πάντων τών άλλων λαών πρδς τήν τελειοποιησιν 
τής τοσοΰτον λεπτής καί άκροσφαλοΰς τέχνης τώνλογο- 
γρίφων καί τών άλλων αινιγματωδών παραστάσεων, 
διά τήν γονιμότητα καί τήν φαντασίαν τών άλληγορι- 
κών αύτοΰ έφευρέσεων. Περί τδν Άγ. Παύλον εύρί
σκεται χέρσος τις έκτασις, ύπδ αγρίου καλυπτομένη 
χόρτου καί ύπό λομπροτά.ης κιγκλιδος περιόριζεμένη. 
Περί δέ αύτήν βλέπει τις παρακειμένας τάς οίκιαο, δί 
ών διέρχονται αί πολυπληθέστεροι τής πόλεως έδοί.

Έν τώ μέσω τής πόλεως, πρδ τών όφθαλμών ολου 
σχεδδν τοΰ λαοΰ ταράσσεται καί άνακυκάται καθ έκά
στην σχεδδν'τδ έδαφος τής χέρσου ταύτης γής πρδς 
έναπόθεσιν νεκρών καί ϊδρυσιν τάφων. Πρδ τοϋ 83, ή 
βροντώδης τοΰ Βουλταίρου φωνή άπεμάκρυνε τών πό- 
λεών μας τάς νοσηρός δστεαποθήκας. Έν Αονδίνω δ
μως ύπάρχουσίν είς έκάστην σχεδδν συνοικίαν δυνα- 
στείαι τινες εύγενών, έχουσα·. τδ δικαίωμα, κατά τινα 
αρχαία προνόμια νά ένταφιάζωνται πρδ τής οικογέ
νειας αύτών καί είς γήν άείποτε καταπατουμένην. Ού
δέν ήδυνηθη νά πείση αύτούς τοΰ νά παραιτηθώσι τής 
συνήθειας ταύτης· δ·δ καί έκάστη άρχαια συνοικία κα- 
θωραίζεται ύπδ ζώνης τίνος πτωμάτων καί τάφων.

Είς χώραν ένθα τά Αριστοκρατικά ήθη παρεισέφρυ- 
σαν είς άπάσας τάς κλάσεις, είναι άδύνατοι πολλοί νεω
τερισμοί, μάλιστα δέ όσάκις ούΐοι προσδάλλωσι άρ· 
χαΐόν τι έθιμον· διότι δέν πρέπει ν’ άποδώσωμεν τήν 
διατήρησιν τών βαρβάρων τούτων εθίμων είς ίτδ υπερ
βολικόν πρδς τούς τεθνεώτας σέβας και τάς τελευταίων 
αύτών θελήσεις.

’Αλλ’ εις χώραν ένθα, ύπδ φιλαυτίας ή ύπδ τής πρδς 
τάς διακρίσεις κλίσεως, τής τοσοΰτον ίσχυρας είς τάς 
χώρας τής νομίμου ίσότητος, έκαστος ύπερασπιζεται 
τδ είδωλον αύτοΰ, καί προσπαθεί νά διατηρή τά προ
νόμιά καί τάς προλήψεις αύτοΰ, συμφέρει τοΐς πάσι νά 

ύπερασπίζωνται καταχρήσεις τινές, καί διά τοΰτο οί 
βουλαί δέν τολμώσι νά προσδάλωσι τήν αριστοκρατίαν 
τών έμπορων τής Πόλεως.

Οί πλεϊστοι νομίζομεν, δτι τδ πρδς τούς τεθνεώτας 
σέβας κατήντησ* μέγιστον έν ’Αγγλιφ· διότι καί αύτή 
ή τών σωμάτων Ανατομία άπηγορεύθη είς τάς χειρουρ
γικάς σχολάς μέχρις έσχάτως, οί δέ δόκτορες Άγγλοι 
ήγνόουν ή έσπούδαζον παρακαίρως έν τή ήπείρω τή 
ευρωπαϊκή τήν Ανατομίαν. Ένταΰθα δέ βλέπει, τις μίαν 
τών ανωμαλιών έκείνων τών άπαντωμενων συνεχώς 
είς τάς νομοθεσίας τών άρχαίων λαών διότι, τή άληθεία, 
είς ούδεμίαν χριστιανικήν χώραν περιφρονοΰνται τοσοΰ
τον οί νεκροί, οσον έν ’Αγγλία. Καί ιδού έν παράδειγ
μα πρδς άπόδειξιν τών λόγων μου.

Περί τάς τρεϊς ώρας κυριακής τίνος διηρχόμην τήν 
Ανώμαλον καί άείποτε πλήρη λαοΰ δημοσίαν πλατείαν, 
ήτις Αποχωρίζει πρδς βορόάν τήν μονήν τοϋ West
minster άπδ τών οικιών. ‘Η πανταχόθεν αναπεπτα
μένη πλατεία αΰτη δί ής διέρχονται αεννάως πλήθος 
λαοΰ και αμαξών, δεικνύει ένθεν και ένθεν ίχνη τινα 
Αρχαίων μοναστηρίων, άλλά τοσοΰτον συχνάζεται ύπδ 
τοΰ λαοΰ ώστε ή γή αύτής είναι λεία καί πεπατημένη 
ώς ή τών ‘Ηλυσίων Πεδίων έν Παρισίοις. Βλέπει τις έ- 
έσπαρμένους έπί τής πλατείας ταύτης και ήμικεχω- 
σμένους έν τή γή λίθους ογκώδεις, κατατετριμμένους 
ύπδ τών ποδών τοΰ πλήθους, καί οίτινες ήσαν πάλαο 
ποτέ τάφοι σεβαστοί.

Πλησιάσας είς τήν πλαγίαν τής μονής πύλην, κε- 
κλεισμένην έτι οΰσαν, είδον έργάτην τινα σκάπτοντα 
καί άνοίγοντα έν τή γή λάκκον παραπλήσιον τών παρ 
ήμΐν πρδς διοχετέυσιν φλογιστής άτμίδος γενωμενων έν 
τοΐς δδοΐς, καί έξεπλάγην δτι τοιαύτη έργασία έκτελεΐ- 
ται τήν εορτήν. Έγένετο δέ ·οΰτο είς τδ πολυπληθέ- 
στερον μέρος, καί τδ πλήθος διήρχετο πλησίον, ώθοϋν 
διά τών ποδών αύτοΰ πρδς τήν αύλακα τήν προσφάτως 
άνασκαπτομένην γήν, Τρεϊς ή τέσσαρες μόνον παρε- 
τήρουν τήν έργασίαν ταύτην, τδ δέ λοιπόν πλήθος πε- 
ριήοχετο χωρίς ούδέ βλέμμα νά ρίψη έπι τοΰ σκάπτον- 
τος. Όταν έπλησιασά, είς τών παρευρισκομένων άπε- 
σύρθη δλίγον καί είδον μετ’ έκπλήξεως, είς τήν άκραν 
τής δπής, ήμικε/.αλυμμένον ύπδ νεκρικής σινδόνης νε- 
κροκραδδατον, Αποτεθειμένου ώσεί είς κιβώτιον, τδν Α 
ποκομίσοντα πτριμένον. *0 έργάτης ούτος, ώ μόνον έ- 
ξεστι τδ έργάζεσθαι τήν κυριακήν, ήν ό νεκροθάπτης.

Έκεϊ παρευρισκοντο δυο συγγενείς ύπδ τών διαβατών 
διαγκωνιζόμενοι· αί δέ διερχόμεναι νέαι κόραι Απεσύ- 
ροντο μειδιώσαι, φοβούμενοι μήποτε προσκόψωσι και 
πέσωσιν έπί τοϋ νεκροΰ. "Οταν ό λάκκος Ανεσκάφη, ό 
νεκροθάπτης έρριψεν έν αύτω τδ κιβώτιον, οί συγγενείς 
Ανεχώρησαν βραδέως ώς άνθρωποι έξακολουθοΰντες 
τδν περίπατον αύτών. Έκαστος ήθελεν αίοθανθή ό,τι 
ήσθάνθην έγώ είς τοιαύτην θέαν, έάν ήγάπησεν έπί 
ζωής του δλίγον μόνον τινα ή έσεβάσθη ποτέ τη

Όλίγας ήμέρας μετά ταΰτα συνδιαλεγόμενος μεθ’ έ
νδς τών ανεψιών τοΰ ένδοξου Πίττ, έξέφρασα τδν θαυ
μασμόν διά τήν παντελή έλλειψιν ιδεών τοϋ σοσιαλισμού 
άπδ χώραν ώς ή Αγγλία. — Αιτία τούτου, μοί λέγει 
μετά πεποιθήσεως, είναι οτι έν Γαλλία δ λαός, σκεπτι
κός ών μέχρις Αθεΐας, δέν έπιζητεΐ πλέον είμή τήν υ
λικήν εύδαιμονίαν. Πορ ήμΐν δμως ό λαός διαφυλάτ- 
τεται ύπδ τής πίστεως’ δ Αγγλικός λαός είναι εύλα- 
βέστατος · · .

Έμειδίασα χωρίς ν’ άποκριθώ. Άλλ’ Ας Αφήσωμεν τδ 
Westminster ένθα θέλομεν αυθις επανελθεί, καί μή 
λησμονώμεν δτι οί συνοδοιπόροι ήμών περιμένουσι πα
ρά τά δρύφρακτα τοΰ *Αγ. Παύλου, Ανυπόμονοι νά ί- 
δωσιν έκ νέου, παρατηροϋντες μετά θαυμασμού τδ 
μεγαλοπρεπεπές τοΰτο βωμαϊκδν οικοδόμημα τδ ά- 
τιμασθέν ύπδ τοΰ λίπους καί τής κόνεως τών ανθρά
κων, ατινα τδ καταμιαίνουσιν, χωρίς τούλάχιστον νά 
δίδωσιν είς αύτδ τδ πένθιμον έκεΐνο τής Αρχαιότητες 
χρώμα τδ τοσοΰτον ύπδ τών ρωμαντικών ψυχών έκτι- 
μώμενον. ‘Ο ναός κατακηλιδοϋται ύπδ μέλανός τίνος 
καί ψυχρού χρώματος έπεκτεινομένου μεταξύ τών Α
ναγλύφων και τών κοσμημάτων άφ’ ών άφαιρεϊ πάσαν 
καλλονήν καί εύπρέπειαν. Ούδέν διαφωνεί περισ
σότερον προς τδν δμιχλώδη τοΰτον ορίζοντα, δσον ή 
αρχιτεκτονική αΰτη ή άναμιμνήσκουσα τδν γλαυκόν τοΰ 
ϋαρθενώνος ούρανδν, καί τά λαμπρά τοϋ ’Αρχιπελά
γους μάρμαρα.

Διευθυνόμενός τις άπδ τοϋ Άγ. Παύλου είς τδν Πύρ
γον τοϋ Λονδίνου, διέρχεται λαβύρινθον στενωπών γω
νιωδών καί όριζομένων ύπδ οίκίσκων πλινθόκτιστων καί 
ερμητικώς κεκλεισμένων. Ένταΰθα εύρίσκονται τά λο
γιστήρια, αί άποθήκαι τών έμ,πορευμάτων, τά έμπορι- 
κά γραφεία, αί ιδιωτικά! τράπεζα: κλπ. . . . Άπασα 
ή συνοικία αυτή ταράσσεται καί Αεννάως εργάζεται ώς 
άληθής μελισσών κυψέλη. Έκάςη θύρα αύτής κοσμείται 
ύπδ βόπτρου χάλκινου διαλομποΰς, ύπδ μιας κλαβανής 
καί ύπό τίνος μεταλικής πλακός, φερούαης έγγεγλυμ- 
μένον τδ τοΰ ιδιοκτήτου τής οικίας διομα. Τά μικρά 
ταΰτα λογιστήρια, ένθα εκατομμύρια μετροϋνται καθε- 
κάστην, έ’χουσιν άπ’ αιώνων πιστούς καί βεβαίους τούς 
πελότας αύτών, καί ιίοί μυριόπλουτοι διαδέχονται πα
τέρας πλουσιωτέρους. Οί κληρονόμοι τών δυναστειών 
τούτων δέν έγκαταλείπουσι τδ έμπόριον αυτών, ώς οί 
πρεσβύτεροι τών λόρδων υιοί δέν παραιτούνται τοϋ τών 
πατρικίων δικαιώματος. Ή συνοικία λοιπόν αΰτη μυρ- 
μηκια δότ’ εϊπεΐν ύπδ τοΰ Ακινήτου πλήθους μέχρι τών 
πέντε τής έσπέρας ώρών, μετά δέ ταΰτα έρημοϋται 
σχεδδν ολοσχερώς, διότι ούδεις έχει έν αύτή τήν διαμο
νήν του.

Περί τδ τέλος τής ήμέρας οί έμποροι ουτοι έπανα- 
κάμπτουσι μετ’ ύφους μετριόφρονος καί πατρικού πρδς 
τους μεγαλοπρεπείς αύτών οίκους’ τινές δ’ αύτών πρδς 
τάς είς τά πέριξ τοΰ Λονδίνου έξαισίας καί λαμπροτά- 

, τας έπαύλεις αύτών, ινα έπανέλθωσι τήν έπιουσαν έ- 
ξωτερικώς ώς μικρέμποροι τής Παρισινής λεγομένης 
Χώρας. Είναι δέ περίεργον οτι, οσον πορ ήμΐν θη- 
ρεύουσι τήν έξωτερικήν έπίδειξίν καί τδν κόσμον τδν 
πρδς τδ θεαθήναι, τοσοΰτον έν τήχώρα ταύτη προσπα- 
θοϋσιν οί άνθρωποι νά καθίστανται αφανέστεροι καί τα
πεινότεροι. Μοι άνέφερον οτι πολλοί τών μεγάλων καί 
βαθυπλούτων τοϋ Λονδίνου τραπεζιτών πορεύονται κα 
θεκάστην αύτοπροσώπως είς τάς σφαγεία ινα Αγορά 
σωσι φλογιδας τινας (cotelettes), τάς δποίας φέρουσι 
φανεράς είς τι οινοπωλείου ή μαγειρείου, ίνα τάς έ- 
ψήσωσι μόνοι. Άγοράζοντες δέ άρτον τριών πεννών, 
τρώγουσι δημοσία τδ Σπαρτιατικόν αύτών γεΰμα, δεχό
μενοι ένταΰθα τάς πρώτας αύτών ακροάσεις.

Περιφερόμενος τις είς τάς συνοικίας ταύτας, έκπλ.ήτ- 
τεται έκ τής έμπιστοσύνης καί τής ακρίβειας, δί ών α 
πασαι αί τών πραγματειών έκτελοΰνται μετακομίσεις. 
Είς τήν Τράπεζαν δέν εύρίσκονται ούτε σκοποί, ούτε

σωματοφύλακες, τά πάντα είσιν ήνεωγμέυα καί τοΐς π3- 
σι προσιτά. Αντί δέ τών κλωβιων έκείνων, ατινα παρ 
ήμΐν φυλακίζουσι τούς ταμίας μετά τών ταμείων αύ
τών, βλέπει τις ένταΰθα τραπέζας ταπεινός, προσιτός 
είς πάντας, καί μή πρεφυλασσομένας ύπδ περιφραγ
μάτων, ένθα ό χρυσός ζυγίζεται, μετακομιζόμενος διά 
πτύων, καί ώς βάναυσος τις υλη μεταχειριζόμενος. Έν 
τινι αιθούση, ένθα εύρίσκοντο όγκοι χρυσού μοί προ- 
σέφερον ένα, δκτώ λιτρών, ινα τδν περιεργασθώ. Γείτων 
μού τις έλαβε τδν όγκον εκείνον μετ’ έμέ, καί τδν έ- 
δωκεν είς άλλον τρίτον, και ουτος είς άλλον, ώστε 
άπδ χεϊρα είς χεϊρα μεταβαίνων, δ χρυσός έγινεν άφαν
τος σχεδδν είς τά βάθη τοΰ προδόμου, είς δν ίστάμε- 
θα. Ό ύπάλληλος, οστις έπετήρει, έφάνη δτι ούδέ παρε
τήρησε τήν έλλειψιν ή τδν κίνδυνον τοΰ χρυσοΰ, καί 
ώμίλει περί άλλων πραγμάτων, δταν δέ ο χρυσές έπε- 
στράφη, τόν έλαβον, όχι μόνον άνευ τίνος εύχαριστή- 
σεως, Αλλ’ ώς Αντικείμενου, τδ όποιον είχε σχεδδν λη
σμονήσει.

Έπί τίνος ζωοφόρου ή στεφάνης τής τραπέζης ταύ
της άνέγ·νωσα έπιγραφήν τινα, καταδηλοΰσαν τάς θρη
σκευτικός τής χώρας ιδέας, ής ιδού ή μετάφρασις, 
« Κύριε, διεύθυνε τάς έργασίας ήμών. ‘Ο πλοϋτος καί 
» ή εύδαιμονία δί έμέ, ή δέ τιμή διά τδν Θεόν. »

Τδ χρηματιστήριου έχει ύφος ναοΰ ελληνικού, καί 
ό Ερμής είναι δ μόνος θεός τοΰ Όλυμπου, ου ή 
λατρεία δέν έγήρασεν. Εν Αγγλία τέ έμπόριον εί
ναι ή βάσις καί ή ιδέα απαντος τοϋ κοινωνικού δι- 
οργανισμοϋ, τοσοΰτον, ώστε και τδ στέμμα αύτδ έπι 
τοΰ λογιστηρίου έπίκειτατ Τδ χρηματηστήριον έχει 
πρδ τοΰ μετώπου αύτοΰ τδ άγαλμα τής βασιλίσ
σης καί δνομαζεται Gaotliwr, new-royal ex
change.

Ήμην Ανυπόμονος νά εισχωρήσω εις τδν Πύργον 
τοϋ Λονδίνου τδν τοσοΰτον άπδ τοσούτων αιώνων φη
μιζόμενου. Έν τώ Πύργω τούτω συγκεντροϋνται σχε
δδν άπαντα τά ιστορικά μνημεία τής χώρας ταύ
της, συνιστάμενα έκ φόνων τινων, μάλιστα δέ τών 
άρχαίων διαμονών περιφήμων τινων οικογενειών,

Ό περίβολος τοϋ Πύργου περιέχει πολλούς πύρ
γους, δυω έκκλ.ησίας, στρατώνα, Αποθήκην τοΰ πυ
ροβολικού, τά αρχαία τής ’Αγγλίας άρχεΐα, μουσεϊον 
οπλών, περίεργα τινα πολεμικά λείψανα, καί τους 
θησαυρούς τών λίθων τοΰ στέμματος. Έν τω πε

ι ριβόλφ εισέρχεται τις διά τεσσάρων διαδοχικών πυ
λών πρδς τά δυτικά τοΰ πύργου εύρισκομενων, καί 
Ανοιγομένων καθ’ έκάστην πρωίαν μετά τοσούτων 
προφυλάξεων καί προετοιμασιών, ώς εί δ έχθρδς, έ- 
νεδρείων είς τά πέριξ, ήτοιμαζετο νά έφορμήση κα
τά τοϋ Πύργου. Αί δέ πολύ αί αυται έχυρώσεις τοϋ 
μνημείου ηύξήνθησαν άλληλοδιαδόχως ύπδ τοΰ έπισ- 
κόπου Lpngchamps, έν έτει ΙΙίίΟ, ύπδ τοΰ Ερ
ρίκου Γ. ύπδ τοΰ Έδουάρδου Α'. κλ. . . Ό Πύργος 
τοϋ Λονδίνου, ώς ή έν Παρισίους Κονσιεργερία, εί
ναι ή άρχαια τιμαριωτική τών βασιλέων τής ’Αγγλί
ας διαμονή. Εισχωρεί δέ τις έν αύτω διά τίνος στε
νωπού, ταπεινής καί δυοβάτου. Ό πρώτος πρδς Αρι
στερά* πύργος είναι κυκλοειδής, και έχρησίμευοεε ώς 
φυλακή είς τήν Ελισάβετ, ήτις, καταδιωκομένη ύπδ 
τής άναμνήσεως τής μητρδς αύτήί Άννας Βολεϋνίας, 
καϊ τής Ιωάννας Γρέϋ, τής άποκεφαλισθείσης διότι 
έτάραξε Μαρίαν τήν βασίλισσαν, Απαίσιους βεβαίως 
διήλθεν έν αύτω ώρας. Έξακολουθών τήν πορείαν
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αύτού, βλέπε! & παρατηρητής πρδς τά δεξιά τοΰ τεί- 
χου παράθυρον ώοειδές καί σχεδόν πεπτωκδς, περι- 
πλαίσιοΰν θύραν 6αρυτάτην· είναι δέ τούτο το trai
tors’ gate, δι’ ού διήρχοντο ποτέ οί δεσμώται.

’Απέναντι τούτοι» εύρίσχεται μικρά τις μέύαινα Ού
ρα, πεπιεσμένη πανταχόθεν, έφ’ ής έπίχειται πύργος 
μικρός, ύπδ μικρών παραθύρων σιδηροφράκτων δια- 
τρυπούμενος, χαί παρέχων θέαν πενθιμωτάτην. Εί
ναι δέ οΰτος δαίματώδης λεγόμενος πύργος, 
ένθα Απεκεφαλίσθησαν τά τέχνα τοΰ Εδουαρδου ύπδ 
τοΰ αιμοχαρούς καί θηριώδους Γλοσεστερ. Πρδς τδ 
βάθος τής μιχράς ταύτης πύλης, έπί τών πλακών 
τοΰ ύπέρ αΰτήν εύρισκομένου υπερώου, εδρον ποτέ 
τά σχελετά τών δύω νέων πριγγίπων. Έν δέ τώ 
κυλινδρικοί πύργω, TFatefieldtower δεικνύουσιν εύ- 
ρε?αν τινα αίθουσαν, ένθα έφονεύθι» Ερρίκος δ Ε'. ού 
τίνος τήν τραγικήν ιστορίαν άπεθανάτισεν δ Σακσπή- 
ρος. Έν τω πύργω Beauchamp, τώ πρδς τά βο
ρειοδυτικά εύρισκομένω έφυλακίσθησαν ήτε Άννα ή 
Βολεϋνία, καί οί κομήτες Warwick Arudel καί 
Leicester, "ΐνα περαιώσωμεν δέ τήν περιήγησιν τής 
απαίσιας ταύτης νεκροπόλεως, διέλθωμεν τήν άνισον, 
Ανώμαλον καί πανταχόθεν ύπδ τείχων πλινθίνων καί 
λειψάνων έπάλξεων περιοριζομένην αύλήν, άς άφή- 
σωμεν πρδς τά δεξιά τδν γοτθικόν στρατώνα άντι- 
καθιστώντα τδν έν έχει 1841 πυρποληθέντα ναύσταυθ- 
μον καί άς βίψωμεν βλέμματά τινα έπΐ τής ταπει
νής χαί μυριάκις άνακενισθείσης εκκλησίας τοΰ Άγ. 
Πέτρου, ένθα εύρίσκοντο παμπληθεί, οί τάφοι τών πλεί 
στων άποκεφαλισθέντων. Ενταύθα Αναπαύονται Άννα 
ή Βελεϋνία, ή Αικατερίνη ‘Οβάρδη, δ ’Ιωάννης Φίσ- 
χερ, δ Θωμάς Μώρος, ή κόμησσα Σαλισδούρυ, δ δουξ 
Σομμερσέτ, δ Νορφδχ, δ κόμης Έσσέξ, εννοού
μενος τής Ελισάβετ, και τέλος ή νέα καί Ατυχής 
’Ιωάννα Γρέϋ, ή πεσοϋσα θύμα τής φιλοδοξίας τών 
συγγενών αύτής. Βήματά τινα άπδ τών μνημείων αύ- 
τών εις τδ μέσον σχεδόν τής αύλής εύρίσχεται έκ- 
τασίς τις τετράγωνος, κεκαλυμμένην ύπδ ύλης μελαί- 
νης, διότι ένταΰθα έ^ρευσε τδ αίμα αυτών. Εντεύ
θεν βλέπει τις τά λείψανα του Bowyelt - tower, φυ
λακής τής ’Ιωάννας Γρέϋ, καί τοΰ Bowher - tower, 
ένθα δ Κλαρέντιος έπνίγη έντδς βαρελιού οίνου Μο- 
νεμβασίας, (')

('"Επεται συνέχεια).

--ox-r~jnQr[Liit~T.ii·

ΤΖΩΝ ΕΛΟΥΕΣ,
Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ.

( Συνέχεια "ιδ« φυλλάδ. 85. ).

Ούτως, ή φιλαργυρία, όταν φθάνη εις ύπερβολήν 
τοιαύτην, καθίς-αται παραφροσύνη, ήτις φαίνεται δτε διέ- 
φθειρε διά μιας τήν καρδίαν καί τήν κεφαλήν τοΰ άν-

(’) ’Ίδε τήν ιστορίαν ταύτην εις τδ διήγημα, Γυνα ι- 
κδς έπιορκία, έν φυλλ. 80 τής Εδτέρπης.

θρώπου. Καί 8μως δ Τζών Έλουες είχεν, ώς είπομεν, 
Αρετάς τής καρδίας καί κρίσιν τινά λογικήν. Κατά 
τά περίχωρα τής Στόκης έχαιρεν είσέτι αγαθού Ανδρδς 
ύπόληψιν· ή έπί τής άλώπεκος Θήρα του κ’ αί αναμνή
σεις τού χρόνου, δτε τοσοΰτον εΰφυώς διεπλάνα τδν 
Σΐρ Αρβάς, παρήλλαξαν κατά μέγα τήν αισχύνην τοΰ 
πάθους του· έχαιρε μάλιστα ώς τελείαν εις Βερασΐρ 
φήμην δικαίαν Ανδρδς Αδεκάστου καί καλόν έκριναν νά 
τδν στείλωσιν Αντιπρόσωπον τής Κομητείας (Νομού), 
Αλλ άν έπρεπε ν’ άγοράση ψήφους ή νά δώση γεύμα
τα εις τούς έκλογεις θά ήκουε μετά φρίκης πρότασιν 
τοιαύτην προειδον λοιπόν καί προέλαδον τήν δυσχέ
ρειαν ταύτην· ώστε δ Τζών Έλουες ύπεχρεώθη μόνον 
νά πληρώση άπαξ τδ έπιβάλλον αύτώ είς τδ οΐνοπω- 
λείον τοΰ Άβινγτον, τουτέστι τεσσαράκοντα σολδία (2 
δρ.) καί ούτως εΐσήλθε προίκα είς τδ Κοινοβούλιον ήν 
δέ κατά τήν έποχήν έκείνην σχεδόν έξηκοντούτης, καί 
τρις έξελέχθη κατά σειράν· ώστε έδρευσεν έν τή Βου
λή τών κοινοτήτων δώδεκα έτη. Κ’ έδάνεισε μέν πολ
λά χρήματα εις τινας τών συνάδελφων του, Αλλά πρέ
πει πρδς έπαινόν του νά είπωμεν δτε ποτέ δέν συνέλα
βε τήν ιδέαν νά ώφεληθή έκ τής Θέσεώς του πρδς έ- 
παύξησιν τής περιουσίας αύτού, ή διορισμόν είς ύπηρε- 
σίαν, ή ύπως έπιτύχη τίτλους καί παράσημα· διεδόθη 
ποτέ έπΐ του ύπουργείου Νδρθ ότι έπρόκειτο νά τδν 
προβιβάσωσιν είς τών 'Ομότιμων τήν Βουλήν, ή φήμη 
δ’ αύτή τω έπέφερε τδν θάνατον.

Εψήφισε δέ Αείποτε κατά τήν συνείδησίν του κ" έ- 
νίοτε κατά τοΰ ίδιου αύτοϋ συμφέροντος, διότι ένεκα 
τοΰ πολέμου τής Αμερικής προχληθέντος ύπδ τοΰ 
Λόρδου Νδρθ, ή τιμή τών οικιών έξέπεσε διά μιας καί 
ό Τζών Έλουες ήν έκ τών πρώτων θυμάτων τοΰ συ
στήματος, Αλλ’ όμως ποτέ δέν έδίστασε νά ύποστηρίξη 
τδ ύπουργεΐον έφ’ όσον τώ έφάνη ότι έπραττεν ύπέρ τής 
Αγγλίας, καί μόλις βραδύτερον Απεδέχθη τήν μερίδα 
τού Φώξ. Έπ! δέ τέλους Απήντησεν είς Βερκσίρ Αντα
γωνιστήν Αποφασισμένου νά τω διαφιλονεικήση ίσχυρώς 
τήν θέσιν του- άλλ’ αύτδς θυσιάζων σμικρόν τι μέρος 
τών έτησίων έσόδων του ήδύνατο νά καταβάλη αύ- 
τόν ή θυσία όμως καί γυινεών τινων ήν πάντοτε έξω 
σκοπού καί ούτω χωρίς ούτε νά σκεφθη περί άντιστά- 
σεως άπεσύρθη τού δημοσίου βίου" άλλ’ έν τούτοις θά 
έρωτηθή ίσως πώς ήδυνήθη ν’ άποφασίση τάς δαπάνας 
δσας τώ έπέβαλεν δ τίτλος ώς μέλους τοΰ Κοινοβουλίου- 
ή άπόχρισις είναι απλή· διότι τοσοΰτον έδαπάνα όσον 
ό πτωχότερος άστδς τοΰ Λονδίνου- έπορεύετο είς τήν 
Βουλήν πεζή κ’ έπέστρεφεν ωσαύτως, χωρίς ποτέ ν’ ά- 
συχή μήτε πρδς τδ ψύχος μήτε πρδς τήν βροχήν· έπα- 
νερχόμενος ποτέ είς νδ οίκημά του διά νυκτδς ζοφερός, 
προσέχρουσεν είς φορεϊον τόσω βιαίως ώστε αί δύο του ' 
κνήμαι αίκίσθησαν- μέλος δέ τι τοΰ κοινοβουλίου τδν 
άνήγειρε καί πρδς πείσμα τών Αποποιήσεών του έκάλε- 
σε χειροΰργον, οστις έξετάσας τάς αίκίας, έσεισε τήν 
κεφαλήν, συνωφρυώθη καί άπεφήνατο ότι δεινή ήτον ή 
σόγκρουσις καί μακροχρόνιος έσεται ή θεραπεία· <αύ- 
τή είναι ή γνώμη σας; ήρώτησεν ό Έλουες, πολύ κα
λά· άλλ έγώ δέν συμφωνώ· δέν πιστεύω τόσον κακώς 
διακειμένας τάς κνήμας μου, καί σας προτείνω κύριέ 
μου μίαν συμφωνίαν σάς παραδιδω τήν μίαν έξ αύτών, 
θά τήν θεραπεύσετε κατά τήν τύχην σας, έγώ δέ έπι- 
φυλάττομαι τήν έτέραν καί στοιχηματίζω έπί τής Αντι
μισθίας σας ότι θά ίαθή πρό τής άλλης χωρίς έγώ νά 
μεταχειρισθώ ούδέν ιαματικόν βεβαιοΰσι δέ δτι δ χει-
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ροΰργος απεδέχθη τδ στοίχημα καί δτι τδ έχασεν.είς 
δλιγωτέρας τών δεκαπέντε ήμερων.

Μετά δωδεκαετή συνεχή διαμονήν έν Λονδίνω, δ 
Τζών Έλουες έφαίνετο ώς άν άπεφάσισε νά τελειώση 
έχει τάς ημέρας του· άλλ’ έν τούτοις περί τδ τέλος τοΰ 
έαρος τοϋ 1785 έξέφρασε τήν έπιθυμίαν τοΰ νά έπι- 
στρέψη είς Στόκην· ήν δέ τότε 75 έτών, και δέν εί- 
χβν ικανήν δύναμιν νά κάμη τδ ταξείδιον τούτο άνευ 
διοκοπής ούτε έφ’ ίππου ισχνού καί διά δύο αύγών πα- 
γίως βρασμένων· άν δέ τις κακή τύχη τώ ύπέβαλλε 
τήν ιδέαν νά μισθώση θέσιν έν τή ταχυδρομική άμάξη 
θ’ άνέκραζεν άγανακτών δ Έλουες «Καί πού θέλεις 
νά κλέψω χρήματα διά νά τήν πληρώσω;» Εύτυχώς 
τότε, κάτοικος πλούσιος τής Βερσίρης, μαθών τήν ά- 
μηχανίαν του τώ προσέφερε νά τδν συμπαραλάβη είς 
τδ όχημά του· δ Τζών άπεδέχθη τήν προσφοράν, ει
σερχόμενος δέ είς Στόκην έπέδειξεν όλην αύτού τήν 
συγκίνησιν, διότι διαβαίνων παρά τω σηκω τής θηροκο- 
νίας του, ήν παρέδωκεν είς τούς ένοιχιαστάς τών γαιών 
του δτε άνεχώρει διά νά μήν ύποχρεοΰται είς τά πρδς 
διατροφήν αύτής, έψιθΰρισεν έπιπληττόμενος ότι άλ
λοτε ήτο πολύ τρελλδς δαπανών πρδς συντήρησιν τών 
ζώων έκείνων άλλ’ ότι γίνεται τις φρόνιμος γηράσκων.

Κατά δέ τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον τής ζωής 
του δ Τζών Έλουες δέν έτήρησε πλέον ούδέν αίσθημα 
αισχύνης. Καί μία τώνμανιών αύτού ήν νά σταχυολο- 
γή κατόπιν τών θεριστών του' άντιτάσσετο ούτως είς 
τδν καύσωνα, τήν δίψαν, τδν κόπον έκυπτε δέ καί ι- 
δρωνεν δλόκληρον ήμέραν διά νά συλλέξη πενιχρούς 
τινας στάχεις, ους έλησμόνουν ώς έλεγε· ή δρεξίς 
του δέ πρδς μέγαν αύτού πόνον ηύξανε προβαι- 
νούσης τής ήλικίας· καί ή ύπερβολή τής πείνης ήν 
δί αύτδν τύψεις τοΰ στομάχου· έτρωγε δέ λυσσών έξ έ- 
πιθυμίας, διά τούτο κατεδικάζετο ύφ" εαυτού είς τήν 
τροφήν τήν άχρειεστέραν και τήν βλαπτικωτέραν πρδς 
τήν ύγείαν, διότι παρήγγειλε νά τώ παραθέτωσιν έκ τού 
κυνηγίου τού έντδς τών γαιών αύτού καί τοΰ τυρού τού 
κατεσκευασμένου έν τω πρδς τούτο ίδιω αύτοϋ κατα- 
στήματι, έπί τοσοΰτον δέ χρόνον έφ’ όσον ταΰτα διήρ- 
κουν καί σεσηπότα 'έως.

Ανέκδοτα δέ γελοία έλέγοντο έν τώ τόπω περί τοΰ 
έσωτερικοΰ αύτοϋ, καί οι γείτονες καί οι γεωκάτοχοί 
του αύτοΐ τδν ώκτειρον καί τδν περιεφρόνουν· ώστε 
αύτδς άνεγίνωσκε τήν ιδέαν είς τδ βλέμμα των, ή δέ 
δυσπιστία του πρδς τούς περί αύτδν ηύςανεν δοημέραι, 
καί ή αδιάκοπος Ανησυχία τού πνεύματος του υπεσκα- 
πτε τδ σώμά του, ώστε πασα αύτοϋ δεξιοτης έξελι- 
πεν αίσθητώς· κατά τά τελευταίά του έτη υπνωτε 
σπανίωςκαΐ τδν ήκουον συχνάχις νά κράζη ώς δ Αρ
παγών « όχι, δχι, δέν θά μέ κλέψετε, θά δυνηθώ έγώ 
νά ύπερασπισθώ τά χρήματά μου.»

Διαμένων ποτέ παρά τινι τών συγγενών του, εις εδ· 
πατρίδης διύπνίσθη ύπδ κρότου βημάτων Ανθρώπου 
βαδίζοντος μετά προφυλάξεως είς τδν θελαμον του, 
« τίς εϊ ; » ήρώτησεν. Είδος δέ τι φαντάσματος Ανοί- 
γον τάς αύλαίας τής κλίνης τώ είπε μετά φωνής ύπο- 
χθονίου. « Είμαι δ Τζών 'Ελουες· μ’ έκλεψαν είς τήν 
οικίαν αδτήν, ήτις μολοντούτο πιστεύω ότι είναι ίδική 
μου· ναι, ναι, μ’ έκλεψαν όλην μου τήν κατάστατιν, 
πέντε γυινέας καί μισήν κορώνα.»

’Ενίοτε δ’ έκοιμάτο όπισθεν έπίπλου τίνος καί τδν 
εύρον ποτέ βαθέως Αποκοιμώμενον καί δλως ένδεδυ- 

μένον έπ! τής κλίνης του, μέ τά πέδιλά του τά σιδη- 
ρωμένα, μέ τδν παλαιόν πΐλόν του τδν πεπιεσμένον, 
καί μέ βάδδον έκ λευκακάνθης είς τήν χειρα. Έτελεύ- 
τησε τήν 26 θδρίου 1789. Παρέστην είς τήν ταφήν 
αύτού, καί ούδένα είδον λυπούμενον· έπαινον δέ άξιοση- 
μείωτον ήκουσα μεταξύ τής συνοδίας,ότι ποτέ δέν προ- 
σέδραμεν είς τήν δικαιοσύνην ή είς μέσα βίαια πρδς έ- 
ξόφλησιν τοΰ πρδς αύτδν χρέους.

(Μεεάφρασις I. Ε, Γ.)

Ο ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣ,
Ή

Ο ΑΝΕΨΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΙΟΣΤΡΟΥ.

‘7πο A. dovjia.

( Συνίχιια. Ιδε φυλ. 85. )

Χάρις είς τήν εύφυίαν του, δ δδν Φίλιππος έπέτυχε 
νά εύρη οίκημα κατάλληλον, τοΰ όποιου έπλήρωσε τδ 
πρώτον μηνιαιον, διά ν’ άφαιρέση πασαν δυσπιστίαν Α
πό τδν ιδιοκτήτην. Περιπλέον, ήγόρασε μερικά έπιπλα 
Απολύτου Ανάγκης.

Έν τούτοις έξακόσια δουκάτα είς τάς χειρας άνδρδς 
είς τδν όποιον τδ μέλλον άνήκει μέ τοσαύτην βεβαιό
τητα, δέν έδύναντο νά διαρκέσωσιν πολυν χρόνον· 
άλλ’ ή Ακρίβεια τών πληρωμών , τοΰ Απέδωσεν έν 
μέρει τήν πίστιν· καί δτε τά έξακόσια δουκάτα του έ- 
ξηντλήθησαν, ευρε τδ μέσον, έπί συναλλαγματική, νά 
δανεισθή εκατόν πεντήκοντα άκόμη.

Τά έκατδν πεντήκοντα ταΰτα έδαπανήθησαν ώς τά 
πρώτα· καί τά μέν δουκάτα έξηφανίσθησαν, ή δέ συναλ
λαγματική έμεινε. Δύο πράγματα δέν χάνονται είς τδν 
κόσμον τούτον, ή εύεργεσία καί ή συναλλαγματική.

Πασα συναλλαγματική έχει καί λήξιν προθεσμίας· 
ή λήξις τής προθεσμίας τής συναλλαγματικής τοΰ Δδν 
Φιλίππου έφθασεν, έπειτα δ δανειστής ήλθε κατόπιν 
τής προθεσμίας, έπειτα δ κλητήρ κατόπιν τοΰ δανει- 
στοϋ, έπειτα ή κατάσχεσις έμελλε τήν έπαύριον νά 
έλθη κατόπιν δλων τούτων.

Τδ έσπέρας ό Δδν Φίλιππος έπανήλθε, φέρων μεθ’ 
έαυτοϋ πλήθος σκευών σιννικών, άλλά τά σκεύη ταΰτα 
ήσαν κατακερματισμένα, κατασυντετριμμένα,

Πάραυτα δέ διά συνδρομής τής γραίας ύπερετρίας, 
έστήριξε πρδς τήν θύραν τής εισόδου κυλικεϊδν και 
έπί τούτου συνε σκεύασε δλην τήν συλλογήν τής σιν- 
νικής του, έπειτα κατεκλίνθη καί περιέμενε τά συμ
βάντα, ίτινα ευκόλως έδύνατο τις νά προιδη· τήν 
έπαύριον, περί τάς δκτώ ώρας τής πρωίας, δ κλη
τήρ έκρουσε τήν θύραν, καί ούδείς άπεκρίθη· έκρου- 
σεν έκ δευτέρου, καί ή αύτή σιωπή έπεκράτησεν έ
κρουσε καί έκ τρίτου, τδ αύτδ.

Ό κλητήρ άπεσύρθη καί ήλθεν νά έπικαλεσθή τήν 
σύμπραξιν τοΰ Αστυνόμου καί τήν βοήθειαν τού κλει
θροποιού. Έπειτα δέ καί οί τρεις έπανήλθον ύπδ τδν
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δ κληιήρ άπεσύρθησαν μέ τεθλιμμένην καρδίαν, βλέ- 
ποντες τήν τοσαύτην τοΰ άνθρώπου άπελπισιαν.

Ή παραχωρηθεϊσα προθεσμία είς τδν Δδν Φίλιπ
πον έξέπνευσεν έν τοσούτω, κα! ώς έκαστος εικά
ζει, δ χρεώστης δέν έσυλλογίσθη νά πληρώση ούδ’ 
οβολόν.

"Οθεν, πρωίαν τινά, δ Δδν Φίλιππος θεωρών προ- 
σεκτικώς άπδ τδ παράθυρόν του είς τήν δδβν, και 
τήν προφύλαξιν ταύτην ελαμβανε πάντοτε, δσακις 
ήσθάνετο έαυτδν έπαπειλούμενον ύπδ σωματικής κρα- 
τήσεως, είδε τήν οίκίαν του πολιορκημένην άπδ δι
καστικούς κλητήρας.

Ό Δδν Φίλιππος ήτον φιλόσοφος· άπεφάσισε να 
διέλθη τήν ήμέραν του συλλογιζόμενος τάς άνθρω- 
πίνους συμφοράς, κα! νά μήν έξέλθη είμή τδ εσ
πέρας. Άλλως, ήτον περί τά μέσα τοΰ θέρους, κα! 
ποιος έξέρχεται, άκμάζοντος τοΰ θέρους, κατα το 
διάστημα τής ήμέρας είς τάς δδους τής Λεαπόλε- 
ως, παρά τούς κύνας κα! τούς αστυνομικούς.^ Οκ
τώ ήμέραι λοιπόν διήλθον, καθ άς οί δικαστικοί κλη
τήρες έφρούρησαν άνωφελώς. Τήν έννατην ήμέραν, 
δ Δδν Φίλιππος έγεινεν δκνηρδς, άφ’ ου δέν έξήρ- 
χετο πλέον· έθεώρησεν άπδ τδ παράθυρόν. τ, δδδς 
ήτον έλευθέρα, ουδείς δικαστικός έκτελεστής. Ό Δδν 
Φίλιππος έγνώριζε κάλλιστα τήν δραστηριότητα τοΰ 
έχθροΰ μέ τδν δποΐον είχε συμπλοκή, ώστε νά μή 
πιστεύση ούτως έαυτδν, μίαν πρωίαν, κα! άνευ αιτί
ας άπηλλαγμένον άπδ τάς καταδιώξεις του- ή οί κα- 
ταδιώκταί του είναι κεκρυμμένοι διά νά τδν κάμουν 
νά πιστεύση δτι έφυγαν, κα! νά έπιπέσωσι κατ αύ
τοΰ, καθ’ ήν στιγμήν, λιμώττων άέρα καί ήλιον, 
ήθελεν έξέλθη διά ν’ άναπνεύση, κα! τδ μέσον τοΰ
το ήθελεν είναι πολύ άσθενές και άνάξιον αύτών 
κα! αύτοΰ I ή έπήγαν εις τδν πρόεδρον νά ζητήσουν 
ένταλμα ινα τδν συλλάβωσι κατ’ οικον. Μόλις ή 
ιδέα αυτή διήλθε τδν εγκέφαλον τοΰ Δδν Φιλίπ
που, κα! τήν άνεγνώρισεν βρθήν μέ τήν συνήθη I- 
ξύνοιάν του. Ό κίνδυνος γίνεται τέλος άξιος αύτοΰ, 
πρόκειται νά τδν άπαντήση.

Ό Δδν Φίλιππος ήτον έξ έκείνων τών επιτηδεί
ων στρατηγών, οιτινες δέν διακινδυνεύουν τήν μάχην, 
παρ’ όταν είναι βέβαιοι δτι θά τήν κερδήσωσιν άλλά 
κατά τήν περίστασιν ήξεύρουν νά χρονοτριβώσιν ώς 
δ Φάβιος· ή ν’ άπατώσιν ώς δ Αννίβας. Τήν φοράν 
ταύτην έπρόκειτο νά πολεμήση, έπρόκειτο νά φύγη, 
έπρόκειτο νά προφθάση είς καταφύγιον άπαραβίαστον, 
νά εισδύση είς έκκλησίαν τινά, διότι αί έκκλησίαι 
είναι είς Νεάπολιν άσυλον διά τους έγκληματίας καί 
τούς χρεωφειλέτας αύτούς.

Άλλά δέν ήτον εύκολον νά καταφΰγη είςτοιοΰτον άσυ
λον. Ή πλησιες-έρα έκκλησία άπεΐχεν εξακόσια βήματα 
τουλάχιστον. ‘Υπάρχει, ώς είπομεν, βιβλίον έπιγραφό- 
μενον, Νεάπολιςάνευ ήλιου, άλλά δέν ύ - 
πάρχει ούδέν έπιγραφόμενον Νεάπολις άνευ 
δικαστικών έκτελεστών,

Αίφνης ύψηλή ιδέα διαπερα τδν έγκέφαλδν του· 
Τήν προτεραίαν, άφησε τήν γραϊάν του ύπηρέστριαν 
δλίγον τι κακόδιάθετον· εισέρχεται είς τδν θάλαμόν 
της, τήν εύρισκει είς τήν κλίνην, τήν πλησιάζει κα! 
παρατηρεί τδν σφυγμόν της.

— Μαρία τής λέγει, σείων τήν κεφαλήν, ταλαί-

οροφον τοϋ Δδν Φιλίππου, Ό κλητήρ έκρουσεν έπί
σης άνωφελώς, ώς τό πρώτο/· τότε δ άστυνόμος έδωσε 
τήν άδειαν είς τδν κλειθροποιόν ν άνοιξη την Ου
ράν δ κλειθροποιός είσήγαγεν τήν άντικλεΐδα τδ κλεί
θρου· και ή θύρα ένέδωσε. Έν τούτοις τ! ιβταμε- 
νον όπισθεν άνθίστατο είς τδ αινοιγμα τής θύρας.

— Πρέπει νά σπρώξωμεν; ήρώτησεν δ κλητηρ.
— Σπρώξε 1 λέγει δ άστυνόμος· Ο κλειθροποιδς 

έσπρωξε.
Καί κρότος πραγμάτων ήκούσθη πιπτόντων και συν- 

τριβομένων, ώς έκείνα, τά δποΐα έκτίθενται προς πω- 
λησιν άπδ τους ’ μεταπράτας έμπορους. Επειτα αν
τήχησαν γοερα! κραυγαί.

— Βοήθειαν! συνδρομήν! μέ ληστεύουν! μέ γυμνό- 
νουν! άπωλέσθην! κατες-ράφην ! έ'λεγεν ήφωνή.

‘Ο άστυνόμος είσήλθεν, δ κλητήρ ήκολούθησεν τδν 
άστυνόμον. Εύρον τδν Δδν Φίλιππον, δστις απεσπα 
τήν κόμην του ένώπιον τών σιντριμμάτων τής σιν- 
νικής του.

■—’Α! αχρείοι! άνέκραξεν δ Δδν Φίλιππος, πα- 
ρατηρών αύτούς, μ’ έσυντρίψατε σιννικά δύο χιλιάδων 
σκούδων !

Καί θά ήτο τδ έλάχιστον ποσδν άν τά σιννικά δέν ήτο 
κατακερματισμένα πρότερον άλλά τοΰτο ήγνόουν δ ά
στυνόμος καί δ κλητήρ- εύρίσκδντο ένώπιον τών συν
τριμμάτων, τδ κυλικεΐον ήτον άνεστραμμένον, ή σιν- 
νική συντετριμμένη· άληθώς, συνέβη τδ δυστύχημα 
τοΰτο, και άν κατά γράμμα δέν ήσαν νομιμως ύπο- 
χρεωμ.ένοι νά δώσουν λόγον δ-.ά τήν έπισυμβάσαν ζη
μίαν, άλλ’ έν συνειδήσει ήσαν ούχ ήττον ένοχοι.

Ή δύσκολος θέσις των ηϋξανε έτι πλέον έκ τής ά
πελπισίας τοϋ Δδν Φιλίππου,

Έκαστος μαντεύει, οτι κατά τήν στιγμήν ταύτην, 
δέν έπρόκειτο πλέον περί κατασχέσεως. Πώς δύναται 
τις νά κατάσχη δ! εύτελή ποσότητα έκατδν πεντήκοντα 
δουκάτων, τά έπιπλα άνθρώπου είς τήν οίκίαν τοΰ δ- 
ποίβο συντρίβει σιννικήν δύο χιλιάδων σκούδων 1

Ό αστυνόμος και δ κλητήρ άπεπειράθησαν νά πα- 
ρηγορήσωσι τδν Δδν Φίλιππον, αλλ δ Δδν Φίλιπ- 
λος ήτον απαρηγόρητος, δχι βεβαίως διά τήν άξιαν 
τής σιννικής. δ Δδν Φίλιππος έπαθε πολλάς άλλας 
ζημίας κα! πολύ σημαντικωτέρας ταύτης, άλλ’ ό 
Δδν Φίλιππος ήτον μόνον δ φύλαξ. δ ιδιοκτήτης δ- 
στις ήτον έραστής περιέργων πραγμάτων, έμελλε νά 
έλθη είς άναζήτησιν τής παρακαταθήκης του, κα! δ Δδν 
Φίλιππος μή δυνάμενος νά τήν άποδώση. ήθελε θεω
ρηθή άτιμος.

*0 άστυνόμος κα! δ κλητήρ άπεφάσισαν νά φορο- 
λογηθώσιν άμφότεροι. Τδ συμβάν διαδιδόμενου έδύ- 
νατο νά τούς προξενήση μ.εγίστην βλάβην. Ο νό
μος παραχωρεί εις τούς έκτελεστάς του τδ δικαίωμα 
νά κατάσχουν τά έπιπλα, δχι-δμως νά τά συντρί
βουν. Έπρόσφεραν είς τδν Δδν Φίλιππον ποσότητα 
τριακοσίων δουκάτων πρδς άποζημίωσιν, κα! τήν έ- 
πιβροήν των έπί τοΰ δανειστοϋ του διά τήν έπιτυχί- 
αν ένδς μηνδς άναβολήν ώς πρδς τήν πληρωμήν τής 
συναλλαγματικής.

Ό Δδν Φίλιππος, έδείχθη καί αύτδς έλευθέριος 
καί μέγας πρδς τδν κλητήρα κα! τδν άστυνόμον. 
Ή άληθής λύπη δέν είναι παντάπσσι μικρολόγος· 
οθεν συγκατετέθη άνευ συζητήσεως, Ό άστυνόμος καί 

πωρη Μαρία, εί'μεθα λοιπόν χειρότερα παρά χθές ,
— Όχι, έξοχώτατε, έξ έναντίας, αποκρίνεται ή 

γραία, αισθάνομαι έαυτήν καλήτερα, καί ήθελα νά 
σηκωθώ.

— Φυλάξου, καλή μου Μαρία I πρόσεξε μή τδ κά
μεις ! δέν τδ άνέχομαι. Ό σφυγμός είναι βραχύς, ά- 
νώμαλος, ξηρός, βαθύς, εμφαίνει πληθώραν.

— Ώ θεέ μου I τϊ είναι λοιπόν, κύριε, ή άσθέ- 
νεια αΰτη ;

— Είναι φλόγωσις τών άγγείων, τά δποΐα φέρουν 
τδ φλεβικόν αίμα είς τά άκρα, καί έπαναφέρουν τδ 
αρτηριακόν είς τήν καρδίαν.

—■ Και είναι έπικίνδυνον, έξοχώτατε ;
— Τδ παν είναι κίνδυνος δυστυχώς, Μαρία μου, 

διά τδν φιλόσοφον άλλά διά τδν χριστιανόν, τδ παν 
είναι άξιέπαινον καί αύτδς δ θάνατος, δστις διά τδν 
φιλόσοφον είναι αιτία, φρίκης, διά τδν χριστιανόν εί
ναι χαρά- δ φιλόσοφος δοκιμάζει νά τδν φύγη, δ 
χριστιανός σπεύδει νά προετοιμασθή δι’ αύτόν.

— Αύθέντα, μήπως θέλεις νά εί’πης δτι έφθασεν 
ή ώρα καθ' ήν πρέπει νά συλλογισθώ διά τήν σω
τηρίαν τής ψυχής μου ;

— Πρέπει πάντοτε νά συλλογιζώμεθα περί αύτής, 
καλή μου Μαρία, είναι τδ μόνον μέσον τοΰ νά μή 
καταληφθώμεν αι’φνιδίως άπδ τδν θάνατον.

— Μήπως είναι καιρός νά προετοιμασθώ ;
— Όχι, όχι, βεβαίως· δέν έφθασες άκόμη έκεΐ- 

άλλ’ είς τήν θέσιν σου, καλή μου Μαρία, ήθελον 
στείλει πάντίτε νά ζητήσω τήν θείαν κοινωνίαν.

— Ά! Θεέ μου! θεέ μου!
— Μή φοβοϋ, γενναιότης ! Άν δέν τδ κάμης δι’ 

έσε, κάμετο δι* έμέ, καλή μου Μαρία, είμαι πολύ 
τεταραγμένος, πολύ άνήσυχος, καί τούτο θά μέ κα- 
θησυχάση, σέ τδ ύπόσχομαι.

— Ά ! τω δ'ντι, είμαι πολύ χειρότερα,
— Τδ βλέπεις λοιπόν 1
—— Κα! δέν ήξεύρω άν είναι καιρός άκόμη.
— Άναμφιβόλως, δταν σπεύσωμεν.
— Ώ ! τήν αγίαν κοινωνίαν ; τήν αγίαν κοινω 

νίαν ! άγαπητέ μου αύθέντα·
— Αμέσως, καλή μου Μαρία.
Ό μικρός ύπηρέτης τοΰ θυρωροϋ έστάλη είς τήν έ- 

νοριακήν έκκλησίαν, και μετά δέκα λεπτά, ήκούσθη δ 
κωδωνίσκος τοΰ σκευοφύλακος· δ Δδν Φίλιππος άνέ- 
πνευσεν.

‘Η γραία Μαρία έξετέλεσε τά τελευταία θρησκευτι
κά καθήκοντά της μέ πίστιν κα! ταπείνωσιν, αί'τινες έ- 
φερον εις κατάνυξιν δλους τούς περιεστώτας. Έπειτα, 
άφοΰ ταϋτα έτελείωσαν, δ εύλαβής κύριός της, δστις τής 
έδωκε τόσον καλήν συμβουλήν, καί διόλου δέν τήν έγ- 
κατέλειψε, καθ’ δ διάστημα τήν έξετέλει, επανήλθε 
μετά τής έκκλησιαστικής συνοδείας είς τήν έκκλησίαν, 
κρατών τήν βάβδον τής σκιάδος.

Είς τήν θύραν εύρε τούς κλητήρας, οιτινες έχοντες 
άνά χεΐρας τδ ένταλμα τής συλλήψεως, ήρχοντο νά τδν 
συλλάβωσι κατ’ οίκον είς τήν θέαν τών άχράντων μυ
στηρίων ουτοι έγονυπέτησαν· είδον δέ πρώτον τδν 
σκευοφύλακα, πορευόμενον καί σημαίνοντα τδν κωδω 
νίσκον του, έπειτα δύο λαζαρόνους ένδεδυμένοσς ώς 
αγγέλους, έπειτα τούς έργάτας τής ένορίας οιτινες έ- 
βάδιζον κατά τάξιν κα! άνά δύο κρατούντες λαμπάδας· 
έπειτα τδν ιερέα, δστις έφερε τά άγια μυστήρια, έπειτα 
τέλος πάντων τδν χρεωφειλέτην των κρατοΰντα διά 
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τών δυο του χειρών τήν ιεράν ράβδον καί διαβαίνοντα 
έμπροσθέν των μετά ψαλμωδιών.

Φθάσας είς τήν έκκλησίαν, καϊ έπομένως εύρεθείς 
έν τόπω ασφαλείας, έγραψεν είς τήν καλήν Μαρίαν δτι 
δέν ήτον άσθενεστέρα αύτοΰ, καί έδύνατο νά έλθη νά τδν 
εύρη τδ ταχύτερον.

Μετά μίαν ώραν τδ άξιον ζεύγος ήτον ήνωμένον.
Ό δανειστής εύρε τέσσαρας καθέδρας, ένα κυλι- 

κεϊον, καί τέσσαρα κάνιστρα σιννικά τεθραυμένα. Τδ 
δλον έπωλήθη έπί δημοπρασίας διά δέκα καρλίνια.

‘Ο Δδν Φίλιππος δέν είχε πλέον άνάγκην έπίπλων, 
ευρε στιγμιαίως οίκημα διευτρεπισμένον. ‘Ο φίλος του 
δ καλλιτέχνης, δστις έμιμεΐτο τόσον έξαισίως τούς άγ- 
γλους, έγεινεν αίφνης πολυτάλαντος διά μιας τών άνη- 
κούστων κα! καλώς άποδεχομένων ιδιοτροπιών τής τύ
χης. Είς Άγγλος ύπέρπλουτος, δστις κατέλιπε τήν 
Αγγλίαν προσβληθείς άπδ ύποχονδρίαν, ήλθεν είς 
Νεάπολιν, ώς έρχονται έκεΐδλοι οί Άγγλοι· ουτος έ- 
πήγε είς τήν παράστασιν τοΰ ’Αρλεκίνου κα! δέν έγέλα- 
σεν, ό ιατρός του τδν έθεώρει ώς άνθρωπον άπολω- 
λότα.

Μίαν ήμέραν έσυλλογίσθη νάύπάγη είς τδ Φ ι ο - 
ρ α ν τ ί ν ι, ένθα παρίστανον μετάφρασιν τών γε
λοίων Άγγλίδων, παρά τοΰ ένδοξου κυρίου 
Σχρίβου. Εις ’Ιταλίαν, δλα τά δράματα είναι τοΰ Σκρί- 
βου. Είδον έκεΐ νά παραστάνωσι τδν Μαρίνον 
Φ α λ ι έ ρ ο ν παρά τοΰ Σκρίβου, τήν Α ο υ κ ρ ε- 
τ ί α ν Βόργιαν παρά τοΰ Σκρίβου, τδν Αν
τώνιον παρά του Σκρίβου, κα! δταν άνεχώρουν ά- 
νήγγειλον τδν Κωδωνοκρούστην τοΰ ‘Α
γίου Παύλου παρά τοϋ Σκρίβου.

‘Ο άσθενής έπήγε νά ίδή τ ά ς γελοίας Άγ- 
γ λ ί δ α ς, παρά τοϋ Σκρίβου, και είς τήν θέαν τοΰ 
Λελίου, δστις ’ παρίστανε μίαν έξ αύτών τών κυριών, 
(δ Αέλιος ήτο φίλος τοΰ Δδν Φιλίππου), δ Άγγλος 
μας τοσοϋτον έγέλασεν, ώς-ε δ ιατρός του έφοβήθη μή
πως ώς δ τοΰ Βοβέσκου, προσεβλήθη και αύτοΰ ό 
οπλήν.

Τήν έπαύριον έπέστρεψεν είς τδ Φιορεντινι, 
δπου παρίστων τούς δύο Άγγλους παρά τοΰ 
Σκρίβου, κα! δ υποχονδριακός έγέλασεν έτι περισ σότε- 
ρον παρά τήν προτεραίαν.

Τήν μεθαύριον, δ άναλαβών άσβενής, έκαμεν έπίσης 
χρήσιν τοΰ ιατρικού τδ δποΐον τδν έπροξένει τοσαύτην 
ώφέλειαν ήλθε καί έκ τρίτου είς τδ Φιοραντίνι· εί
δε τδν Φ ι λ έ ρ ι δ α τοΰ Σκρίβου, κα! έγέλασεν έτι 
πλέον παρά τάς προλαβούσας ήμέρας.

Έκ τούτου προέκυψεν, ώστε δ Άγγλος δστις δέν 
έτρωγε πλέον, ούδ’ έπινεν, άνέλαβε κατ’ δλίγον τήν 
δρεξιν καϋτήν δίψαν κα! τρεις μήνας μετά τάς τα
κτικός φοιτήσεις του είς τάς παραστάσεις τοΰ Λελίου, 
έπαθε δυσπεψίαν έκ τών μακαρονίων κα! τοΰ άνθο- 
σμίου τής Καλαβρίας, ήτις εύθύμως τδν έφερε τήν 
άκόλουθον νύκτα είς τδν τάφον. Κατά τήν τελευτήν του, 
πλήρηςλής πρδς αύτδν εύγνωμοσύνης του, δ άξιος νη
σιώτης άφησε τριών χιλιάδων άγγλικών λιρών εισόδη
μα είς τδν Αέλιον, δστις τδν έθεράπευσεν· ουτω δ Αέ
λιος, κατασταθεις πολυτάλαντος, άπεσύρθη τοΰ θεά
τρου* ώνομάζετο τοΰ λοιποΰ Δδν Αέλιος, κα! ένοικία- 
σε τδν πρώτον όροφον τοΰ ώραιοτέρου παλατιού, τής 
όδοΰ Τολέδου, καί πιστός είς τήν φιλίαν, έ- 
σπευσε νά προσφέρη έν κατάλυμα είς τδν Δδν Φίλιπ- 
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πον Βιλάννην- ή -προσφορά αυτή, γινομένη τήν προτε
ραίαν μόνον, καθίστα τόν Δον Φίλιππον άμέριμνον διά 
τήν στέρησιν τών επίπλων τον.

Παρήλθεν έν έτος δλόκληρον περίπου, και ούδείς λό
γος έγενετο περί τοϋ Δδν Φιλίππου Βιλάννη. ’Αλλοι 
μέν έλεγον δτε μετέβη εις Γαλλίαν, οπού έγεινεν εργο
λάβος σιδηροδρόμων άλλοι δτι μετέβη εις Αγγλίαν, 
οπού έφεϋρε νέαν φωτοφόρου άτμιδα.

Άλλ' ούδείς έδύνατο θετικώς νά είπη τί έγεινεν ό 
Δδν Φίλιππος Βιλάννη-, οτε τήν 13 τοΰ Νοεμβρίου 
4 835, ή εταιρία τών προσκυνητών έλαβε τήν ακόλουθον 
είδοποίησιν.

« ’Επειδή ό εύγενέστατος Δδν Φίλιππος Βιλάννης 
» άπίθανεν άπδ υποχονδρίαν, ή σεβαστή αδελφότης 
» τών προσκυνητών παρακαλεϊται νά δώση τάς αμέσους 
ι> διαταγάς της διά τήν κηδείαν του. »

Διά νά έννοήσωσιν οί άναγνώσπαί μας τί έσήμαι- 
νεν ή πρόσκλησις αυτή, πρέπει νά τοϊς εϊπωμεν λέξεις 
τινάς περί τοϋ τρόπου, καθ’ δν γίνονται αί έπικήδειαι 
τελεταί εί; Νεάπολιν.

Παλαιόν έθος έπικρατεϊ τοϋ νά θάπτωνται οί νεκροί 
εί; τάς έκκλησίας- άδιάφορον άν ήναι νοσώδες, άν μο- 
λύνη τδν αέρα, άν π·οξενή τήν πανώλην καί χολέραν, 
είναι ’Ε Ο ο ς, καί άπδ τήν μιαν άκραν τής Ιταλίας 
μέχρι τής άλλης κλινωσιν πάντες αυχένα ένώπιον τής 
λέξεως ταύτης.

Καί οί μέν εύγενεΐς έχουν κληρονομικός έκκλη
σίας πεπλουτισμένας ύπδ χρυσοϋ καί μαρμάρου, καί 
περικοσμήτους ύπδ τών εικονογραφιών τοϋ Δομίνικου, 
τοϋ Άνδρέου Σάρτου καί τοΰ 'Ριβείρα.

Οί δέ πτωχοί μεταφέρονται ύπδ δύο νεκροθαπτών, 
έπί νεκροπομπού άμάξης είς τδ κοιμητήριον.

Αυτή είναι ή μεγάλη τέρα συμφορά, δ τελευταίος 
έξευτελισμδς, ή σκληρότερα ποινή, τήν δποίαν δυνα
τοί τις νά έπιδάλλη είς τούς δυστυχείς τούτους, α- 
τινες ύπέφερον μέν γενναίως τήν δυστυχίαν καθ ά
παταν τήν ζωήν των, μόνον δέ μετά θάνατον αισθά
νονται τό άχθος αύτής. Ουτω, καθείς ζών λαμβάνει 
πρόνοιαν ν’ άποφύγη τούς νεκροθάπτας, τήν νεκρι
κήν άμαξαν καϊ τδ "λ γ ι ο ν Π ε δ ί ο ν, (τδ κοιμητή- 
ριον ) Έκ τούτου λοιπόν σχηματίζονται αί έταιρεΐαι 
διά τάς έπικηδείους τελετάς μεταξύ τών πολιτών- 
έκ τούτου αί άμοιβαϊαι άσφάλειαι, οϋχί έπί τής ζωής, 
άλλά έπί τοΰ θανάτου.

Ιδού οί γενικοί τύποι τής παραδοχής είς μίαν τών 
πεντήκοντα νεκρικών δμηγήρεων τής εύθύμου Νεα- 
πόλ-ως. "Εν τών μελών τής έταιρ-.ίας παρρησιάζει 
τδν νεόφυτον, δστις έκλέγεται αδελφός δια μυ
στικής ψηφοφορίας. Άπδ τής στιγμής ταύτης, ο
σάκις θέλει νά έκτελέση χρέος τι θρησκευτικόν, με
ταβαίνει είς τήν έκκλησίαν τής άδϊλφότητος, ήτις 
είναι ή θετή παροικία του- αυτή ώφείλει, Οια μικροΰ 
μηνιαίου φόρου, νά τον νυμφεύση κατά τδ διάστημα 
τής ζωής του, καί νά τδν ένταφιάση μετά θάνατον

Άν έπεναντίας ήμέλησε τις τούς τύπους τουτους, 
όχι μόνον άναγκάζεται νά πληρόνη αδρότατα πάσας 
τάς θρησκευτικός τελετάς, τάς έκτελουμένας κατά 
τήν διάρκειαν τής ζωής του, άλλ άκόμη οί συγγε
νείς είναι υπόχρεοι νά πληρόσώσι μυθώδεις ποσό
τητας, διά νά φθάσωσίν είς αύτήν τήν επικήδειου 
μεγαλοπρέπειαν, ήτις είναι ή ύπερτάτη δόξα τοΰ Νεα- 
πολίτου, είς όποιανδήποτε τάξιν καί άν άνήκη, είς 
δποιονδήποτε βαθμόν εΰλαδείας κα! άν διετέλεσεν.

Άλλ’ άν ό μακαρίτης άποτελή μέρος άδελφότητός 
τίνος, τδ πράγμα έχει πάντη διαφόρως. Οί συγγε 
νεϊς εις τίποτε δέν έχουν νά ένασχοληθώσι, παρά μό
νον νά κλαύσωσι κατά τδ μάλλαν ή ήττον τδν νε
κρόν. Απασαι at δυσκολιαο, αί δαπάναι αί πομπαί 
είναι έργον τής αδελφότητος. Ό μακαρίτης μεταφέ- 
ρεται έν πομπή είς τήν έκκλησίαν, δπου τίθεται είς 
τάφον ιδιαίτερον, έπί τοΰ όποιο» έπ.γράφετα: τδ ό
νομά του, ή ήμερα τής γενήσεώς του, καί τοΰ θανά
του του, καί πρδς τούτοις δύο στίχοι έγκωμιαστι- 
κοϊ κατ’ έκλογήν τών συγγενών.

Τέλος όλόκληρον έτος ψάλλεται καθ’ έκάστην δέη- 
σις ύπέρ τής άναπαύσεως τής ψυχής του. Προσέτι 
δε τήν 2. Νοεμβρίου, ήμέραν τών κεκοιμημένων, οί· 
τύμβοι έκάστης άδελφότητος άνσίγονται είς τδ ποονδν. 
Οί πρόναοι περικαλύπτονται ύπδ μαύρου μεταξοπτί- 
λου, άνθη καί εύωδίαι άρωματιζουσι τήν άτμοσφαί- 
ραν, τά νεκρικά υπόγεια φωτίζονται. Τότε άνορθοΰ- 
σι τούς σκελετούς τών άδελφών, τεθνεώτων κατά τδ 
έτος έκεΐνο, τού; ένδύουσι μέ τά ώραιότερά των έν- 
δΰματα, τούς θάπτουσιν εύλαβώς είς παστούς έπί 
τούτω παρεσκευασμένους κύκλω τής αιθούσης, έπει
τα δέχονται τάς επισκέψεις τών συγγενών των, ct- 
τινες όδηγοΰσιν ύπερηφάνως τούς φίλους των καί γνω
ρίμους, διά νά καταδείξωσιν είς αύτούς πόσον δεόν
τως περιποιούνται μετά θάνατον τά μέλη τής οικο
γένειας των. Μετά δέ ταΰτα τούς θάπτουν δριστικώς 
είς κήπον πορτοκ αλεών, όνομαζόμενον Γήν ί ε ρ ά ν.

Πάντα τά νεκρικά σωματεία έχουσιν εισοδήματα, 
δικαιώματα, προνόμια πολύ σεβαστά, καί κυβερνών- 
ται ύπδ ήγουμενού, οστις έκλέγεται κατ' έτος με
ταξύ τών συναδελφών. Ύπάρχουσιν αδελφότητες δι’ 
δλας τάς τάξεις καί δι’ δλας τάς κλάσεις, διά τούς 
εύγενεΐς καί διά τούς άρχοντας, διά τούς έμπορους 
καί διά τούς έργάτας.

Μία μόνη, ή αδελφότης τών προσκυνητών, ήτις εί
ναι ή αρχαιότερα, καί ή πλέον σεδασμία, διατηρήσα- 
σα τδ πνεΰμα τής αρχικής έκκλησίας, παραδέχεται 
έξίσου τούς εύγενεΐς καί τούς άστούς. Είς αυτήν δέν 
υπάρχουν προνόμια, πάντες έδρεύουσιν έπί τών αύτών 
βάθρων, φέρουσι τδ ίδιον ένδυμα, υποτάσσονται είς 
τούς αύτούς νόμους, καί τδ δημοτικόν πνεύμα τοΰ 
κανονισμού έκτείνεται μέχρι τοϋ δρου τοϋ νά έκλέ- 
γηται ό ήγούμενος έναλάξ τοϋ έτους μεταξύ τών 
εύγενών ή μεταξύ τοΰ λαοΰ, καί άφ’ ού ή αδελ
φότης υπάρχει, πώποτε ή τάξις αυτή δέν άνετρά- 
πη

Τής έντιμου ταύτης εταιρίας ήτο μέλος δ Δδν 
Φίλιππος Βιλάννης, καί τόσον καλώς ήσθάνθη τήν βα
ρύτητα τοΰ νά είναι μέλος αύτής, ώστε δσον χα
μηλά καί άν έκρημνίαθη άπδ τάς περιπέτειας τής 
τύχης, έπλήρωνε πάντοτε μέ θρησκευτικήν ακρίβειαν 
τδν έτήσιον καί γενικόν φόρον του.

"Οθεν πολύ έλυπήθησαν, άλλά δέν έξεπλάγησαν 
λαδόντες είς τδ γραφεΐον τής άδελφότητος τήν εϊ- 
δησιν τοΰ θανάτου τοϋ Δδν Φιλίππου, και τήν πρόσ- 
κλησιν νά παρασκευάσωσι τήν κηδείαν του.

Κατά τδ έτος έκεΐνο είχεν έκλεχθή παρά τής 
πλειονοψηφίας περίφημος τις έμπορος μυραίνης, άπο- 
λαύων φήμην ευλαβείας άξιοσημειώτου μέν είς πά
σαν έποχήν, άλλ’ ήτις είς τάς ημέρας μας ήτον δ- 
περδολική. Ούτος, ώς ήγούμενος, είχεν έντολήν νά 
δώση τάς άναγκαίας διαταγάς διά τήν ταφήν τοΰ Δδν

ζόμενοι ύπδ τών φλοιών τών λεμονιών, κα! τοΰ έν
δον τής κράμβης, εκτός αν κατά τύχην διάβή με
ταξύ αύτών και τών έπιτιθεμένων κύων φέρων χύ
τραν είς τήν ούράν. Ήξεύρομεν δτι εις δλα τά 
μέρη τοΰ κόσμου, χύτρα καί κύων συνδεδεμένοι διά 
τοΰ άκρου θώμιγκος είναι γεγονός επίσημον.

Ό φαρσοφόρος, ci συνάδελφοι, ή νεκροθήκη, οί νε- 
κοσφόροι, ό έμπορος και οί ένδεεΐς του άγιου Ια
νουάριου έφθασαν έμπροσθεν τοϋ αριθμού 4 3· τής δ
δοΰ Τολέδου δπου ή συνοδεία καί έσταμάτησε. Τέσσαρες 
αχθοφόροι άνεέησαν είς τδν πιώτον όροφον, έλαβαν 
τό νεκροκράββατον, τδ κατέβασαν, καί τδ έθεσαν έν
τδς τής άργυρός νεκροθήκης. Άμέσως ό ήγούμενος 
έπληξε τήν γήν μέ τήν βακτηρίαν του, καϊ ή έκ- 
φορά άναλαβοΰσα τήν πορείαντης, έπιτρέφε: αργώ; καί 
μετά μέλους είς τήν εκκλησίαν.

Τήν έπαΰριον τής κηδείας, ό ήγούμενος, οστις έκ 
τών ιδιωτικών έξεών του, διέμενε καθ’ δλην τήν 
ήμέραν είς τδ γραφ-ΐόν του, έξήλθεν, άμα τής νυ
κτδς έπελθούσης, διά νά ΰπάγη είς περιδιάβασιν πε
ρί τήν προκυμαίαν, άπαγγελων νοερώς ψαλμόν τινα 
διά τήν ψυχήν τοΰ Δδν Φιλίππου Βιλάννη, δταν είς 
τήν περιστροφήν τής δδοΰ τοΰ άγιου ’Ιωα
κείμ, εΐδεν έρχόμενον είς συνάντησίν του άνθρωπόν 
τινα, εκπληκτικήν όμοιότητα έχοντα μέ τδν μακα
ρίτην, καί δλος έκθαμβος έσταμάτησεν. ‘Ο άνθρωπος 
έπροχώρει πάντοτε, και καθ’ δσον έπροχώρει ή όμοι- 
ότης έγίνετο έπΐ μάλλον καταφανεστέρα. "Οταν δέ 
εύρίσκετο δέκα μόνον βήματα μακράν, πάσα άμ- 
φιβολία έξέλιπεν, έπειδή ήτον εναργέστατα ή σκιά τοΰ 
Δδν Φιλίππου Βιλάννη.

‘Η σκιά μή προσέχουσα είς τδ άποτέλεσμα, τδ 
όποιον προήγαγεν, έπροχώρησε πρός τδν ήγούμενον 
κατ’ εύθεϊαν. ‘Ο δυστυχής έμπορος έμεινεν ακίνητος, 
καί ίδρώς ψυχρός πεοιέρρεεν έκ τοΰ μετώπου- τά γό
νατά του συνεκρούοντο, οί δδόντες του συνεσφίγγοντο 
έκ συστολής σπασμωδικής, καί δέν έδΰνατο ουδέ 
νά προχωρήση ούδέ νά δπισθοδρομήση. Έδοκίμασε 
νά κράξη είς βοήθειάν του, άλλ’ ώς ό Αινείας είς τδν 
τάφον τοΰ Πολυδώρου, ήσθάνθη τήν φωνήν του έκ- 
πνέουσαν είς τδν λάρυγγά του, καί μόνον ήχον ά- 
φήκε κωφόν καϊάναρθρον, όμοιάζοντα τήν αγωνίαν 
τοϋ θανάτου.

— Καλήν ήμέραν, άγαπητέ μου ήγούμενε, λέγει 
τδ φάντασμα.

— Είς τό ό>'(>ιΐ'ΐ τον Λατ^ός κα\ τοϋ νίον καί 
τοΰ άγιου πνεύματος, ύπετονθόρισεν ό ήγούμενος.

— ’Αμήν ! άπεκρίθη τό φάντασμα.
— "Επαγε όπίσω μου Σατανά ! άνέκραξεν δ η

γούμενος.
— Τί^σέ ταοάττέι λοιπόν πολυαγάπητε μου; ήρώ- 

τησε τδ φάντασμα θεωρούν κύκλω αύτοΰ, ώς νά έζή- 
τει τδάντικείμενον τδ.όποιον έπροξένει τδν τρόμον, ά
πδ τδν όποιον έφαίνετο κυριευμένος ό πτωχός έμπορος 
τής μυραίνης.

— Φύγε, άγαθοποιά ψυχή! έξηκολούθησεν δ ήγού - 
μένος, καί σέ υπόσχομαι νά ψαλή άκολουθία διά τήν 
άνάπαυσιν σου. (

— Δέν έχω ανάγκην τών ακολουθιών σου, λέγει τό 
φάντασμα- άλλ’ άν θέλης νά μέ δώσης τό αργύριον τό 
όποιον ύπελογίζεσο ν’.άφιερώσης πρός τδ καλόν τοΰτο 
έργον, τδ άργύριον τούτο πολύ ήθελε μέ εύχαριστήσει.

Φιλίππου Βιλάννη- έστειλε λοιπόν έργάτας είς τήν 
τελευταίαν κατοικίαν τοΰ μακαρίτου ύπ’ Άριθ. 4 5. 
■τής δδοΰ Τολέδου, ίνα παρασκευάσωσι τδ νε
κρικόν δωμάτιον, συνεκάλεσε τούς αδελφούς, καί προ- 
«εκάλεσε τδν έφημέριον νά είναι έτοιμος. Είκοσι τεο- 
σαρας ώρας μετά τήν τελευτήν, προθεσμίαν άπαι- 
νβυμένην παρά τοΰ νόμου, ή πομπή έπορεύθη ώς ά 
κολουθως προς τήν οικίαν τοΰ Δδν Φιλίππου. Είς 
κόμης, έκλεγβμενος μεταξύ τών άρχαιοτέρων εύγε 
νών τής Νεαπόλεως, έάράτει τδν φάρσον τής ά 
δελφότητος, έπειτα οί συνάδελφοί παρατεταγμένοι άνά 
δύο καί ένδεδυμένοι τά έρυθρά τών μετανοούντων 
ένδύματα, προηγοΰντο τής παναργύρου νεκροθήκης, 
πλουσίως γεγλυμμένης καί κεκοσμημένης, τήν όποιαν 
έκάλυντε μεγαλοπρεπές κάλυμμα έξ έρυθροΰ μετά 
ξοπτίλου διαπεποικιλμένου και περιενδεδυμένου ύπδ 
χρυσών κροσσών, τδ όποιον έφερον δώδεκα ρωμα 
λέοι νεκροφόροι. ’Όπισθεν τής νεκροθήκης έβάδιζεν 
i ήγούμενος μόνος καί κρατών βακτηρίαν έξ έβέ- 
νου μέ κεφαλήν έλεφαντίνην, παράσημον τοΰ άξιώ- 
ματός του- τέλος, όπισθεν τοΰ ήγουμένου, ινα συμ- 
■πληρώση τήν τελετήν, τδ σεβαστόν σώμα τών πτω
χών τοΰ άγιου Ιανουάριου.

Ζητοΰμεν συγγνώμην δι’ αύτήν τήν νέαν παρέκ- 
βασιν- άλλ’ έπειδή πραγματευόμεθα άντικείμενον ά
γνωστον σχεδδν είς τούς άναγνώστας μας, θέλομεν 
κατά πρώτον τοΐς έξηγήσει τί είναι οί πτωχοί τοΰ 
άγιου ’Ιανουάριου, έπειτα θέλομεν έπαναλάβει τήν 
τερπνήν ταύτην διήγησιν, είς τδ μέρος δπου τήν διε- 
κόψαμεν.

Είς Νεάπολιν, δταν cl ΰπηρέται γηράσαντες, κα
θίστανται άνίκανοι νά ύπηρετώσι τούς ζώντας κυ
ρίους των, οίτινες έν γένει είναι δυσυπηρέτητοι, άλ- 
λάσσουν δεσπότην, μεταδαίνοντες είς τήν ύπηρεσίαν 
τοΰ άγιου ’Ιανουάριου. Ουτοι είσιν οί απόμαχοι τών 
ύπηρετών.

"Εκαστος ύπηρέτης, αμα φθάση τήν ήλικίαν ή τδν 
παρά τοΰ νόμου απαιτούμενον βαθμόν τής σωματι
κής άσθενείας, διά νά γείνη παραδεκτός μεταξύ τών 
πτωχών τοΰ άγιου Ιανουάριου, καί λάβη τδ δίπλω
μά του ύπογεγραμμένον άπδ τδν θησαυροφύλακα τοΰ 
τάγματος, δέν έχει πλέον περί ούδενδς άλλου νά 
φροντίση, είμή νά δέεται είς τδν θεόν, δπως τώ 
έξαποστείλη δσον ένεστι μεγαλήτερον αριθμόν νε
κρών.

Τω (όντι, ούδεμια συμβαίνει κηδεία έπίσημος κατά 
τι, άνευ τών πτωχών τοΰ άγιου ’Ιανουάριου. ’Εκα- 
«τος τεθνεώς, σεβόμενος ολίγον έαυτδν, πρέπει νά 
τούς λάβη είς τήν συνοδείαν του. Τούς συγκαλοΰσι 
κατ' οίκον, καί μεταδάντες είς τήν οικίαν τοΰ νε
κρού, λαμβάνουσι τρία καρλίνια έκαστος καί συνοδεύ 
συν τδ σώμα είς τήν έκκλησίαν καί τδν τόπον τής 
ταφής, κρατούντες είς τήν δεξιάν χεϊρα μικράν ση
μαίαν μελανήν, κυματοΰσαν έπί άκρας λόγχης.

’Ενόσω συνοδεύουν τήν κηδείαν, τδ μεγαλήτερον 
σέβας περιβάλλει τούς πτωχούς τοΰ αγίου ’Ιανουάριου 
,άλλά μόλις οί δυστυχείς άπόμαχοι παύσουν νά εύρί 
■σκωνται ύπδ τήν προστασίαν τοΰ φερέτρου, καί άμέσως- 
χάνουν τδ γοήτευμα, τδ όποιον τούς υπεράσπιζε, καί 
■γίνονται άπλώς μόνον οί λογχοφόροι τοϋ θανάτου. 
Τότε έκσυριττονρας πτΰονται, διώκονται, καϊ προπέμ- 
πονται μέχρι τοΰ μέρους τής διαμονής των, μαστι
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— Είναι αύτδς. είπεν δ ήγούμενος- έπιστρέφει άπδ 
τήν άλλην ζωήν διά νά δανεισθή* είναι αύτδς ό ίδιος.

— Ποιος αύτός ; ήρώτησε τδ φάντασμα.
— ‘Ο Δδν Φίλι.τπος Βιλάννης.
— Δόξα τώ Θεώ I καί ποιος θέλεις νά ήμαι;
— Συγγνώμην, άγαπητέ αδελφέ μου, ίπανέλαβεν 

ό ηγούμενος τρέμων.
— Δύναταί τις χωρίς νά φανή αδιάκριτος νά σ’ έ- 

ρωτήση ποϋ διαμένεις, ή μάλλον ποΰ διέμενες ;
— Είς τήν δδδν Τολέδου, άριθμδς 1 5- άλλ’ είπέ με 

διατί μέ κάμνεις τήν έρώτησιν ταύτην ;
— Διότι πρδ τριών ήμερων μάς έγραψαν δτι άπέθα- 

νες. Ήλθαμεν εις τήν οικίαν σου, έθέσαμεν τδν κράβ- 
δοτόν σου εις τήν νεκροθήκην, και σ έφέραμεν εις τήν 
έκκλησίαν δπου καί ένεταφιάσθης.

— Ευχαριστώ διά τήν καλοσύνην ! είπεν δ Δδν Φί
λιππος.

— ’Αλλά πώς είναι δυνατόν, χθες ν άποθάνης νά 
σέ θάψωμεν, κρ! σήμερον νά σέ άπαντήεω εδώ ;

— Άνεστήθην, λέγει ό Δδν Φίλιππος.
Καί δίδων είς τδν καλόν ήγούμενον ράπισμα φιλίας 

έπΐ τοΰ ώμου, δ Δδν Φίλιππος έξηκολούθησε τήν οδόν 
του. ‘Ο ήγούμενος έμεινε στιγμές τινας είς τήν αυτήν 
θέσιν, θεωρών τδν Δδν Φίλιππον άπομακρυνόμενον, 
καί γινόμενον άφαντον είς τήν γωνίαν τής όδοϋ Τολέ
δου. 'Η πρώτη ιδέα τοΰ καλού ήγουμένου ήτον, δτι δ 
Θεός ήθέλησε νά θαυματουργήση άναστήσας τδν Δδν 
Φίλιππον, άλλά σκεπτόμενος έμβριθέστερα έδυσκο- 
λεύετο νά πεισθή δτι δ Δδν Φίλιππος έδύνατο νά ήναι 
έκ τών εκλεκτών τοΰ Θεοϋ, καί τήν αύτήν εσπέραν 
συνεκάλεσε τδ συμδούλιον τών εταίρων διά νά τοΰ έκ
θεση τάς άμφιβολίας του. 'Ο άξιος έμπορος τοΰ διηγή- 
θη τδ συμβεβηκδς, τδ πώς ό Δδν Φίλιππος τού ώμί- 
λησε, καί κατά ποιον τρόπον τοΰ άνήγγειλεν δτι ά· 
νεστήθη.

Είς τών παρευρισκομένων έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Αμφιβάλλεις δί δσα σέ είπα, ήρώτησεν δ ή- 

γοΰμενος.
— Παντάπασιν, άπεκρίθη δ δύσπιστος· άλλ’ δλίγον 

πιστεύω είς τά φαντάσματα, καί έπειδή τούτο ένδέχεται 
νά κρύπτη τέχνασμά τι νέον τοΰ Δδν Φιλίππου, είμαι 
γνώμης, άμα ληφθώσιν εύρύτεραι πληροφορία!, νά τδν 
εισάςωμεν είς δίκην, ώς ταφέντα χωρίς νά ήναι αποθα
μένος, διά νά μάς άποζημιώση.

Τήν έπαύριον ένεχειρίοθη είς τδν θυρωρόν τής οι
κίας άρ. 1 5 δδοΰ Τολέδου, πρόσκλησις διαλαμβάνου- 
σα τά εξής. « ’Εν έτη 18... 19 Νοεμβρίου, κατ’ 
έγκλησιν τής άδελφότητος τών προσκυνητών, δ ύπο- 
φαινόμενος κλητήρ τοΰ πολίτικου δικαστηρίου τής Νεα- 
πολεως, προσκαλώ τδν μακαρίτην Δδν Φίλιππον Βι- 
λάννην, τελευτήσαντα τήν 1 5 τοΰ αύτού μηνδς, νά έμ 
φανισθή έντδς οκτώ ήμερών ένώπιον τοΰ προβρηθέντος 
δικαστηρίου, διά ν’ άποδειξη νομίμως τδν θάνατόν του· 
άλλως θέλει καταδικασθή νά πληρώση είς τήν άδελφό- 
τητα τών προσκυνητών εκατόν δουκάτα δι’ άποζημίω- 
σιν, και περί πλέον τήν δαπάνην τής ταφής καί τής 
δίκης. »

Τήν αύτήν ήμέραν τής δίκης εύρέθημεν καί ήμεις έν 
μεσω τής συββοής, τής περιμενούσης κατά τήν δδδν 
Φορσέλλα τήν έναρξιν τοΰ δικαστηρίου· άμα δέ συ- 
νήλθεν δ δικαστικός σύλλογος, τδ πλήθος συνέββευσεν 
είς τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων καί μάς έσυρε μετ’ 
αυτού. Ολοι έπιστευον ότι ή δίκη θά γεινει κατ’έρήμην, 

άλλ’ ήπατώντο. Ό μακαρίτης ένεφανίσθη, παρά τήν· 
προσδοκίαν τοΰ λαού, ύπεχωρήσαντος ένώπιόν του καί: 
άφήσακτος έλευθέραν τήν δίοδον, μέ φρικίασιν έμφαί- 
νουσαν ένδόμυχον άμφιβολίαν περί τοΰ άν δ Δδν Φίλιπ
πος Βιλάννης ήτον έκ τοΰ κόσμου τούτου.Ό Δδν Φίλιπ
πος έπροχώρησε σοβαρώς και μέ βήμα έπίσημον ώς 
τδ τών φαντασμάτων, έπειτα ίστάμενος ένώπιον τοΰ> 
δικαστηρίου, έχαιρέτησε μετά σεβασμού.

— Κύριε πρόεδρε, είπεν, δέν άπέθανα έγώ, άλλά- 
φίλος τις εις τήν οικίαν τοΰ όποιου κατώκουν ή χήρα 
του άνέθεσεν είς έμέ τήν ταφήν του, καί έπειδή κατε- 
πειγόντως είχον άνάγκην χρημάτων μάλλον παρά τα
φής, ένήργησα νά ταφή ούτος άντ’ έμοΰ. Τί ζητεί δέ 
πλέον ή σεβαστή αδελφότης ; είχον δικαίωμα είς μίαν 
ταφήν, μ’ έθαψε, τδ όνομά μου καταγεγραμμένον είς 
τδν κατάλογον, έξηλείφθη, έξωφλήσαμεν άμοιβαίως. 
Δέν είχον τίποτε πλέον νά πωλήσω. έπώλησα τήν κη
δείαν μου.

Τωόντι, δ πτωχός Αέλιος, οστις τόσον ύπερβολικώς 
έκαμε τούς άλλους νά γελάσωσι, άπέθανεν άπδ υπο
χονδρίαν, καί τούτον ή σεβαστή άδελφότης έθαψεν 
αντί τοΰ Δδν Φιλίππου. Ούτος δέ άπελύθη μετά 
πολυαρίθμων άνευφημιών τού λαού, οστις τδν άπή- 
γαγεν έν θριάμβω μέχρι τής θύρας τοΰ άρ. 1 5 τής δ
δοΰ Τολέδου.

Καθ’ήν στιγμήν κατελίπομεν τήν Νεάπολιν, ή φήμη 
είχε διασπαρή, δτε δ Δδν Φίλιππος Βιλάννης έμελλε 
νά νυμφευθή τήν χήρα τοΰ φίλου του, ή μάλλον τάς 
τρεις χιλιάδας λίρας στερλίνας του.

(’Εχ τοΰ ΓαΛ.Ιιχοΰ.) Ρ.
■iTTiaCXS r -------------------------

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΑΜΠΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ.

Δυναταί τις είπειν δτι ό Άμπάς ύπήρξεν ώς πρδς 
τήν πολιτικήν δ Λουδοβίκος 1Δ'. τής Περσίας, καί ώς 
πρδς τήν ήθικήν δ Νερών. Ήν δέ υίδς τοΰ Μωάμεθ Χό- 
δα-Ρανδέχ, έκτου Σάχη τής δυναστείας τών Σοφι- 
δών, καί έγεννήθη περί τά μέσα τοΰ δεκάτου έκ
του αίώνος. Είχε δύο πρωτοτόκους αδελφούς, οίτι- 
νες, κατά τδν νόμον, δίεδέχθησαν τδν πατέρα των 
μετά θάνατον, άλλ’ έκ τών όποιων άπηλλάγη δολο- 
φονήσας αύτούς. Είχε δέ έπαναστατήσει έτι ζώντος 
τοΰ πατρός του, καί άνηγορεύθη μονάρχης τής πό- 
λεως Έράτης, πρήν ή ό θάνατος τών αδελφών του 
τώ παρέξη τδ ϊτοιοΰτον δικαίωμα- τούτο δέ ήν 
μόνον τδ προοίμιον τών πράξεών των- τακτικώς ή 
βασιλεία του άρχεται άπδ τοΰ έτους 1589.

Μία τών πρώτων αύτού φροντίδων ύπήρξεν ή κα 
θίδρυσις λαμπράς καί ίσχυράς πρωτευούσης , σκεφ- 
θέντος, ώς οί πλεϊστοι τών μεγάλων βασιλέων, νά 
δώση διά τοΰ μέσου τούτου στερεάν βάσιν τής αύ- 
τοκρατορίας του. Έγκατέλειψε τήν πόλιν τοΰ Καζ- 
6ίν, ήτις υπήρξε τέως ή έδρα τών Σοφιδών, καί 
μετέφερε τήν πρωτεύουσαν είς τήν πόλιν τοΰ Ίσ- 
παχάν, κατασταθεϊσαν περίφημον διά τών πλουσιω- 

νεμόμενα κατά τάς άνάγκας τών κατοίκων, καί άπερ 
είς τάς μωμεθανικάς χώρας είναι πολυσήμαντα ώς 
έκ τών καθαρισμών των, γυμνάσια,τζαμεϊα, ξενοδοχεία, 
νέοι δρόμοι φέροντες άπδ Ίσπαχάν είς τά έπισημό- 
τερα μέρη τής Περσίας καί τών περιχώρων, συνε- 
τέλεσαν νά δώσωσιν είς τήν έπικράτειαν ταύτην θέ
σιν κεντρικήν.

01 πρώτοι πόλεμοι τοΰ ’Αμπάς έξησφάλισαν τήν 
Περσίαν έπί τών άνατολικών συνόρων της, κατά τών 
έπί έπιχειρήσεων τών Τατάρων Ούζβέκων, κυρίων τής 
έπαρχίας τοΰ Κόρασσάν. Μετά δκταετεΐς αίματηράς 
μάχας, έδυνήθη τέλος νά τούς καταστρέψη καί νά 
τούς άποδιώξη είς τά ένδότερα τής ’Ασίας. Νική- 
σας δέ είς διαφόρους άλλας μάχας τούς γείτονάς 
του καί έπεκτείνας τά όρια τής έπικρατείας του, πρδ 
πάντων έπί τών κτήσεων τοΰ Μογγόλου, άπέθανε τώ 
1628 δλίγον χρόνον μετά τήν άλωσιν τής πόλεως 
Βαγδάτ, τής άρχαίας καί περιωνύμου πρωτευούσης 
τών Καλιφών. Ήτο δέ τότε εβδομηκοντούτης.

Ταιοΰτος μέν ύπήρξεν δ βίος τοΰ Άμπάς, θεωρού
μενος ύπδ τήν καλήν αύτού φάσιν μάς μένει δε νά 
θεωρήσωμεν αύτδν καί κατά τήν έναντίαν- είναι έρ- 
γον παράδοξον ή διαίρεσις ή μεταξύ άνθρώπου καί 
ήγεμόνος, ήν μάς ύποχρεοϊ τοιοΰτον συνεχώς ή ιστο
ρία νά πράττωμεν. Πολλάκις, θεωροΰντες τδ έξωτε- 
ρικδν βλέπομεν μεγαλείου, λάμψιν, μεγαλοπρέπειαν, 
έξετάζοντες δέ άκριβέστερον εύρίσκομεν κακίαν, χα
μέρπειαν καί σκληρότητα. Ώμιλήσαμον ήδη περί τής 
άνταρσίας τοΰ Άμπάς κατά τοΰ γηραιού πατρός του 
καί τής δολοφονίας των δύο αύτοϋ άδελφών. Τοΰτο 
ήθελεν άναμφιβόλως φέρει δυσφημίαν και καταδίκην 
είς άνθρωπον τοΰ κοινού όχλου. Άλλ’ έν Περσία, 
έν μέσω τών φρικωδών, όσα πληροΰσι τήν ιστορίαν 
τών Σοφιδών, τά τοιαΰτα είναι παίγνια

Συλλαβών ύπονοίας τινάς κατά τοΰ πρωτοτόκου 
υΐοΰ του Σεφή-Μύρζα, ό Άμπάς, χωρίς νά έξετά- 
ση περισσότερον, διέταξεν αύλικόν του τινά νά τδν 
άπαλλάξη άπδ αύτόν. Μόλις έξέφρασε τήν έπιθυμίαν 
ταύτην, καί ό δυστυχής πρίγκιψ δέν υπήρχε πλέον. 
Καί δ Άμπάς δΐς άδελφοκτόνος, σχεδόν πατροκτόνος 
μέ μεγάλην άταραξίαν έγεινεν ήδη καί παιδοκτόνος. 
’Ολίγον χρόνον μετά ταΰτα, πάντοτε κατεχόμενος ύ
πδ τών ύπονοιών του, περιφερών είς πολλάς έπαρ - 
χίας τά άπαίσια βλέμματά του, προστάττει τούς δ:· 
οικητάς του νά έλθωσιν είς τήν αυλήν του, και έ- 
κεΐ” προσφερων αύτοις λαμπρόν συμπόσιον τούς φαρ
μακεύει όλους, καί δέν άφίνει τήν αίθουσαν τής ε
ορτής, παρ άφοΰ έδεβαιώθη ίδίοις δφθαλμοΐς στ: 
όλοι οί συνδαιτυμόνες έγιναν πτώματα. Άλλ’ ή τύ 
ψις τοΰ συνειδότος δέν ήργιαε νά τδν κυριεύση. Ή 
άθωότης τοΰ δυστυχούς Σεφή έγεινε προφανής είς 
τά όμματα τοΰ πατρός του, καί δ αιμοχαρής ζητεί τό - 
τε μέσον έξιλεώσεως- πλήν πρδς έπανόρθωσιν τοΰ πρώ
του πράττει άλλο έγκλημα. Διά νά έξασφαλίση τδ 
στέμμα ,,πρός τινα νέον δρφανδν, όν ειχεν άφήσει δ Σε- 
φής, έπρόσίαξε και έξώρυξαν τούς οφθαλμούς τών δύο 
άλλων υιών του, όπως καταστήση αύτούς άνικάνους να 
διαφιλονεικήσωσί ποτέ τδν θρόνον είς τδν ανεψιόν τον. 
‘Ως πρδς τδν αύλικόν δ’ εκείνον, οστις έλαβε τήν δν ■ 
ατυχίαν νά £τδν j έλευθερώση τοΰ υίοΰ του, μ’ ολον 
ότι ή έμπιστοσύνη του δέν ήτο παντελώς αμφίβολος, 
καί ή ύποσχεθεισα άνταμοιβή διά τήν ύπηρεσίαν έξε_- 

τερών δωρημάτων μέ τά όποια τήν έστόλισε. Τήν σήμε
ρον άκόμη τδ Ίσπαχάν είναι πλήρες ένδείξεων τής 
μεγαλοπρεπείας του, ώς τά Παρίσια ή αί Βερσαλλία: 
τής τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ’. Οί κάτοικοι τής πρωτευού
σης ήρίσθμοϋντο, έπί τής βασιλείας του, μέχρι 500, 
000 ψυχών. Είναι, άληθές ότι τήν έμεγάλυνεν, ούχ: 
διά τοΰ απλού άποτελέσματος τής εύημερίας, άλλά 
διά τρόπου, δ» δύναταί τις νά ένομάση τεχνη
τόν καί οστις δέν ήθελε βεβαίως έγκριθή έν Εύρώ- 
πη, διότι οΐ κάτοικοι τής πλούσιας καί λαμπράς πό- 
λεως τής Δζουλφάχ μετηνάστευσαν σωρηδόν καί πα- 
νοικί είς Ίσπαχάν, διαταχθέντες νά έγκατασταθώσιν 
έκει. ’Έκτισαν λοιπόν έπ! τής άριστεράς όχθης τοΰ 
ποταμού νέαν τινά συνοικίαν, είς ήν τοΐς έπετρά- 
πη νά δώσωσ! τδ όνομα τής πατρικής των πόλεως 
πρδς παρηγοριάν των. Ή περίφημος πλατεία τοΰ Ισ- 
παχάν,όνομασθεϊσα Μεύδά ν, έφ’ής άνυψούται τδ μέγα 
τζαμίον, και ήτις περικυκλοΰται καθ’ απασαν τήν πε- 
ρΐφέρειάν της διά κομψής στοάς, παριστα έν τών ώρα:· 
οτέρων μνημείων τής αρχιτεκτονικής τής βασιλείας 
τοΰ ‘Αμπάς. Τδ παζάρι τοΰ Ίσπαχάν, ο α
πόντες οί περιηγηταί θα’υμάζουσιν έτι καί νυν, άπο- 
δίδεταε επίσης είς τδν ’Αμπάς. Ή ώραία γέφυρα ή 
διερχομένη τδ Ζενδέχ-’Ρούδ έκτίσθη ύπδ τού ’Αλ
λάχ· Βεΰρδϋ - Χάν, άρχιστρατήγου τών στρατευμάτων 
τοΰ Σάχη, καί φέρει έτι καί νϋν τήν έπωνυμίαν τοΰ 
θτμελίωτοϋ της. Τέλος, υδραγωγεία πολυάριθμα, δια
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πληρώθη ύπερακριδώς, έ Άμπάς δέν ήργησε νά τδν 
μισήση. ‘Ημέραν τινα καθ’ ήν ό αύλικδς ουτος εύρί- 
σκετο έμπροσθεν του. « Ύπαγε, ειπεν είς αύτδν τδν 
άτιμον υπηρέτην, κόψε σύ αύτδς τήν κεφαλήν τοϋ υιού 
σου, καί φέρεμέ την.» Ήθελε τις τολμήσει νά εϊπη, 
έάν δέν ήξευρεν άπδ τόσα παραδείγματα πόσον ή έξις 
τοΰ ερπειν μεταβάλλει τήν φύσιν τοϋ άνθρώπου και τήν 
καθιστφ, κατά τινα τρόπον, άπάνθρωπον, ήθελε τις 
τολμήσει, νά είπη, τδ έπαναλαμβάνω (τόσον είναι φρι-

TO NEON ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ.

Είς Βερολίνου, τήν πρωτεύουσαν τοϋ Πρωσικού 
βασιλείου, μ’ δλον δτι άπδ τοϋ 4 700 μέχρι τοΰ 
I7H καθιδρύθη άστεροσκοπεϊον, δπερ τήν σήμερον 
κέκτηται καί τηλέγραφον, μ’δλον δτι καί εις άλληνχώ- 
ραν τής ΙΙρωσσίας, είς Κενισδέργην υπάρχει έπίσης ά 
στεροσκοπεΐον πρώτης τάξεως, απαντες μολοντούτο 
συνησθάνθησαν έπαισθητώς τήν άνάγκην τοϋ νά έγερθή 
παρά τής κυβερνήσεως νέον τι καθίδρυμα χρησιμώτερον 
είς τάς νέας άνάγκας τής έπιστήμης. Πρδ πάντων δ
μως ή άνέγερσις αύτοΰ οφείλεται είς τυχαϊόν τι περι- 
στατικδν, δπερ δεικνύει πόσον μεγάλη είναι ή έπιβροή 
άνδρδς άνωτέρας φύσεως έπί τής έποχής του, δταν ού- 
τος άπευθύνεται εις τδν λαδν καί γνωρίζει νά έξάπτη 
τήν φυσ.ικήν περιέργειάν του πρδς τά μεγάλα τής φό- 
σεως μυστήρια. Άναφέρωμεν δ’ ένταϋθα τούς λόγους 
άνδρδς κρίνοντος έν γνώσει τών πραγμάτων, τοΰ σοφού 
Κ. Έγκη (Encke), διευΟυντοϋ τοΰ νέου ’Αστερο
σκοπείου.

β Ο Κ. Αλέξανδρος Ούμβόλτος, λέγει ουτος, με
τά πολυετή άπουσίαν, έξετέλεσε τδ 4 828, τήν έπις-ρο- 
φήν του εις τήν γενέθλιον πόλιν του μέ τρόπον λαμ

κώδες), οτι δ αύλικδς, ινα μή άπωλέση τήν εύνοιαν τοϋ 
τρομερού κυρίου του, εΰρεν έν τή μοχθηρίφ του τήν δύ- 
ναμιν νά ύπακούση είς τήν καταχθόνιον ταύτην δια
ταγήν. « Καλά, ειπεν αύτω ό Άμπάς· δ υιός σου καί 
δ υιός μου δέν ύπάρχουσι πλέον, ή δυστυχία μας είναι 
ιση. » Τα δυο ταϋτα τέρατα έπλάσθησαν τωόντι 
ίνα συζώσιν δμοϋ, δ μέν ώς δούλος, δ δέ ώς δε
σπότης.

πρόν αμα και πλούσιον κατά τήν έπιτυχίαν, διά σειράς 
μαθημάτων περί τών φυσικών σχέσεων τής γης, θεω- 
ρουμένης γενικώτερον. ’Απέδειξε δί αύτών ποικιλίαν 
καί βαθύτητα γνώσεων, δσην έν αύτώ μόνω ευρίσκει τις 
σήμερον, καί τήν όποιαν διά κομψοϋ καί σπανιωτάτου 
ύφους έξέθεσεν.»

Ό ένθουσιασμδς πρδς τά μαθήματα ταϋτα διεδόθη 
πρδς απανπας γενικώς- καί έπειδή δ ένδοξος περιηγη
τής έδείκνυεν ιδιαιτέραν προτίμησιν πρδς τήν άστρονο- 
μίσν, ήτις τώ παρείχε τάς μεγαλειτέρας βοήθειας διά 
τάς γεωγραφικός άνακαλείψεις του, ή άγάπη πρδς έ- 
ξάσκησιν τής έξοχου ταύτης έπιστήμης διεδόθη μετά 
τοϋ ένθουσιασμσΰ ταχέως καί είς τους όμίλητάς του. 
'Απλοί ζηλωταί έθυσίασαν ποσότητα διά ν’ άγοράσωσι 
και τοποθετήσωσι τά όργανα. ’Εκ τοΰ ιδιαιτέρου ά- 
στεροσκοπείου πλουσίου τίνος τραπεζίτου τοϋ Κ. Βέερ 
(άδελφοϋ τοΰ περιφήμου μουσικού Μάϋερ Βέερ)· έξήλ- 
θεν ό ώραιότερος χάρτης τής Σελήνης, έκ τών μέχρι 
τοΰδε έκδοθέντων. Τέλος, ή έπιθυμία τής άποκτήσεως 
δργάνων, οσον τδ δυνατόν μεγαλειτέρας δυνάμεως και 
παρατηρήσεων ακριδών κατήντησε τόσον ζωηρά καί γο
νική μεταξύ τών άνθρώπων τής κοινωνίας καί τών σο
φών, ώστε ό Κ. Ούαδόλτος έδυνήθη νά έπιτύχη άπδ 
τήν κυβέρνησιν τήν αγοράν μεγάλου τίνος τηλεσκοπίου 
τοΰ Φρωενχόφερ, 30 χιλιάδων φράγκων αξίας καί μέ- 
γαν κύκλον μεσημβρινόν, τέλος δέ καί αύτήν τήν ίδρυ- 
σιν νέου άστεροσκοπείου, ού τήν εικόνα βλέπουσιν οι

άναγνώσταί μας, δπως έδυνήθη ή έλληνΊκή τέχνη τής 
ξυλογραφίας νά τήν παραστήση.

Τό είκοδόμημα τοΰτο άνεγερθέν κατά τδ σχέδιον 
•τοΰ Κ. Σχίγκελ, είναι έκτισμένον μετά κομψότητος καί 
άπλότητος, καί σχηματίζει είδος ςαυροϋ, δπως καί τδ 
ήμέτερον,τδ χρεωστούμενον είς τήν φιλογένειαν τΟΰ βα- 
θυπλσύτου δμογενοΰς μας Κ. Σίνα, μέ τήν διαφοράν ύτι 
ή μία τών πλευρών είναι πλέον έκτεταμένη, αί δέ δύο 
βραχίονες τού σταυρού έ'χουσι τάς γωνίας άποκε- 
κομμένας, είς τρόπον ώστε νά σχηματίζωσι πέν
τε πλευράς άντί τριών. Έπί τής συναντήσεως τών 
βραχιόνων τούτων έγείρεται θόλος κιλυνδρικδς έκ σι
δήρου στρεφόμενος καί κινούμενος μετά τοσαύτης εύ 
κολίας, ώστε καί μόνη ή δύναμις ένδς παιδιού δύναται 
νά έξαρκέση νά τδν κινήση· είς τδ κέντρον τοΰ θόλου 
τούτου είναι τοποθετημένον τδ μέγα τηλεσκόπιο·?, έπί 
μεγίστου πρισματικού στηρίγματος, έκτισμένου άπδ τών 
θεμελίων μέχρι τής τρίτης δροφής του άνευ διακοπής 
καί διαχωρισμένου ύπδ τά τείχη τοΰ φραγμού, τρία τού- 
λάχιστον μέτρα. Τοσοϋτον δ’ έφρόντισαν νά κατασκευά- 
σωσιν άκλόνητον τδ στήριγμα διά νά κάμωσ*. τάς πα
ρατηρήσεις των μετά λεπτομέρειας άκριβοΰς , ώστε τί
ποτε δέν συνάπτεται μέ τδ κεντρικόν πρίσμα ούτε ή 
κλίμαξ, ούτε τδ έδαφος τοΰ πύργου.

•Ο διευθυντής τού αστεροσκοπείου Κ. Έγκης έλαβε 
φήμην ευρωπαϊκήν διά τήν σημαντικότητα τών τής 
θεωρητικής καί πρακτικής άστρονομίας έργασιών. Οί 
ξένοι οί έπιθυμοΰντες νά έπισκεφθώσιν αύτδ εύρίσκουσιν 
δλην τήν φιλοφρονητικήν περιποίησιν τήν οίκείαν είς 
πάντας τούς πεπαιδευμένους και καλώς άνατεθραμένους 
άνδρας.

Καί δτι μέν ή άστρονομία είναι ή ώραιοτέρα καί τερ- 
ψιθυμοτέρα έπιστήμη, ώς παρασκευάζουσα τδν νοΰν είς 
βαθείας σκέψεις, καί άνυψόνουσα τήν ψυχήν, διδάσκει 
ήμας ή ιστορία καί τών αρχαίων άκόμη καί τών άιτο- 
λιτεύτων έθνών, ατινα διά τής έπιστήμης ταύτηςήλα- 
ξαν βίον. Ποιος π. χ. δέν θαυμάζει τάς γνώσεις τών 
’Αράβων καί τάς έπιστήμας, πλήν καί ποιος άρνεϊται 
οτι μία τών πρωτίστων σπουδών αυτών ήτον ή άστρο
νομία ;

Περαίνοντες τδ παρόν άρθρον μας περί τού νέου έ- 
πονομασθέντος άστεροσκοπείου τοΰ Βερολίνου, δυνάμε- 
θα νά προσθέσωμεν τήν παρατήρησιν δτι άλλο νεώτερόν 
τι τοιοΰτον καθίδρυμα τοΰ μεγαλουργού μέλλοντος 
θέλει τώ άφαιρέσει τήν προσηγορίαν τοΰ ν έ ο υ ά- 
ποδίδον ' αύτώ τδ τοΰ παλαιοΰ, δπερ τόσον ευκόλως καί 
τόσον ταχέως άποδιδεται είς παν τδ άνθρώπινον. Κατ’ 
εύτυχίαν δμως ή έπιστήμη διαμένει πάντοτε νεαρά καί 
σφριγώσα, διότι δέν ύπάρχει κράτος έν Γερμανία; δσον 
μικρόν άν ή νά μήν έχη άστεροσκοπεϊον ‘Η Γαλλία εί
χε πλεΐστα άστεροσκοπεϊα, άλλά διεσώθησαν μόνον τδ 
τών Παρισσίων καί τής Μασσαλίας. ‘Η δέ ’Αγγλία έ- 
σύστησε πανταχοΰ τοιαΰτα, ώς π. χ. εις τδ Ευελπι ά- 
κρωτήριον, είς τάς’Ινδίας, είς τήν νέαν 'Ολλανδίαν κλ.

Έν δέ τή ‘Ελλάδι, ήτις ηύτύχησε διά τής γενναιο- 
ψυχίας τοΰ φιλογενοϋς Σίνα ν’ άποκτήση άστεροσκο- 
πεΐον, θά υπήρχε μέν β αύτδς ένθερμος ζήλος καί ή αύ
τή ζωηρά πρδς τήν ώραίαν ταύτην έπιστήμην έξάοκη - 
σις, έάν συνυπήρχον ίσα και τά μέσα καί οί τρόποι.... 
άλλ’ άς περιμείνωμεν άλλας γενεάς... έπευχόμενοι 
πρδ πάντων μή ποτέ και τοΰτο γείνει λεία τοΰ πανδα- 
μάτορος χρόνου, δστις κατέστρεψε πολλά τοιαΰτα, ώς 
ιό έν Διλή (Delhi), πρωτευούση τών ’Ινδιών ύπό τοϋ

Σεδβάϋ-Ίεσίγγ άνεγερθέν άστεροσκοπεϊον, ουτινος το
λαμπρά έρείπια είδον οί άναγνώσταί έν τω 70 φυλ- 
λαδίω,

ΒΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΚΙΟΣΚΙΟΝ.
ΤΟΥ ΧΟΡΒΡΑΧ,

IJa.iatiou θερινού εις Κάιρο?.

Πρδ δύο έτών έπεσκέφθην τδ είς Κάιρον παλά- 
τιον τών άντιβασιλέων τής Αίγυπτου, τδ ώραϊον έ- 
κεϊνο ένδιαίτημα τού Χουβράχ, δπερ δ Μεχμέτ-’Αλής 
μετεποίησεν είς παράδεισον άνατσλικόν. Ό δδηγός 
μου ήτον άρμένώς τις καλειτέχνης, δστις έγνώριζε 
τδ Κάϊρον, ώς νά τδ έκτισεν αυτός. .. Είσήλθομεν είς 
Χουβράχ διά τών μεγάλων καί άπαραμίλλων δενδρο- 
στιχιών, ένθα περιφέρονται, άναμέσον τών σκιάδων, δ- 
λοι οί άργοί τοΰ Κάιρου, Ιππείς, άξιωματικοί, μου
σουλμάνοι ακολουθούμενοι ύπδ· τών ύπηρετών των, 
καλλωπισταί εύρωπαΐοι, γυναίκες καί δοΰλαι μέ μαΰ- 
ρας καλύπερας κομψώς ή φιλαρέσκως ένδεδυμέναι 
κλ· Φαντάσθητε μίαν λεύγην συκομωρεών καί έβέ- 
νων γιγαντιαίων, σχηματιζόντων θόλον άδιαπέραστσν 
άπδ τάς άκτίνας τοΰ ήλιου καί κατά τοσοϋτον δρο- 
σεροτέρων, καθ’ δσον παρατηρεί τίς άριστερόθεν μέν 
τήν άμμον τής φλογώδους έρήμου. δεξιόθεν δέ τδν 
Νείλον, περιβρέχοντα κήπους άπεράντους καί φω- 
τίζοντα τδν τόπον τοΰ περιπάτου δι’ έρυθρας άντα- 
νακλάσεως τών ύδάτων του.

Τδ παλάτιον κεϊται έπί τού ποταμού αύτοΰ, κα
τέναντι τής πεδιάδος τής Έμβαβέχ, ήτις είδε τήν 
περίφημον καταστροφήν τών Μαμελούκων. Τδ κιόσ- 
κιον τής εισόδου, μετά τών στοών του, τών ζωγρα
φιστών καί όλοχρύσων, μας μετέφερον έν τω κοσ
μώ τών Μύθων τής X α λ ι μ ά ς. Ίδομεν αυτού 
δρθηνοτροφεΐα περιέχοντε πτηνά παντός χρώματος, λου
τρά ύπ’ άφθονων ρυακίων διαβρεχόμενα, αίθούσας τής 
•υποδοχής κεκοσμημένας τουρκιστί καί έστολισμένας 
μέ έπιπλα εύρωπαϊκά, τών οποίων ή πολυτέλεια έ- 
ξαλείφεται ένώπιον τής λάμψεως τών περιστρωμμά- 
των.

Οί εικόνες μ’ έξέπληξαν διά τής ολως μουσουλ
μανικής των ιδιοτροπίας. Δέν βλέπει τις είς αύτάς, 
κατά τάς βήτρας τοΰ Κορανίου, ούδέν έμψυχον δν, 
άλλά φανταστικά μόνον ζώα, σφύγκας, δράκοντας και 
δελφίνος. Έν τούτοις αί πολιορκίαν καί αί ναυμα- 
χίαι τής έν ‘Ελλάδι έκστρατείας τοΰ Ίμβραήμη εί
ναι έςεικονισμεναι είς τά ζωγραφήματα τοϋ Χουβράχ. 
Άλλ’ έπί τών πλοίων δέν φαίνεται ψυλή ζώσα, έ
πί τών φρουρίων ούτε είς στρατιώτης. Αί σφαΐραι καί 
αί βόμβάι ξιασταυροΰνται ώς διά μαγείας τίνος. Λέ
γεις δτι μεγάλαι τινες μηχαναί, λίθινα) ή ξύλιναι, 
μάχονται δι’ έλατηρίων άοράτων. Ούδέποτε είδον τι 
πλέον παράδοξον καί άλλόκοτον ώς τήν δεινήν ταύ 
την άλληλομαχίαν, έρμηνευομένην διά τής νέκρας 
φύσεως.

Εις τήν δικαστικήν αίθουσαν τοΰ Πασσά, παρετή- 
ρησα τήν έπιγραφήν ταύτην, αρκετά έκπληκτικήν διά



— 336 —

τον Μεχμέτ -Ά.Ιήν· Έβδομη κοντά ώρΰν άεησις 
δέν είναι άνταζία ενός τετάρτου έπιηκείας.

Έθεώρησα τδν οδηγόν μου, διαλογιζόμενος τήν σφα
γήν τών Μαμελούκων, καί τόν ήρώτησα έάν ό κοσ- 
μηματογράφος καλλιτέχνης ήθέλησε νά καμη έπί- 
γραμμά τι.

— Είναι κατανυκτική ή Ιστορία, μοί άπεκρίθε: ού
τος έρυθριών. Δύναμαι νά σάς τήν διηγηθώ, έπει- 
δή έγνώρισα πολύ τδν καλλιτέχνην- είχεν έλθει είς 
Κάϊρον, νέος μέν είσέτι, άλλά περίφημος ώς ζωγρά
φος τής ώογραφίας. ’Αλλά τδν άπέπεμψχν δι’αιτίαν 
ύποπτων ήθών.

— Είσαι άγαμος τω είπον, και είς τήν ήλικίαν 
σου πρέπει νά έχης πέντ’ έξ γυναίκας.

Ό ζωγράφος έν τούτοις άπεφάσισε νά μείνη ά
γαμος και νά μετοικίζεται καθεκάστην, δτε ηυ- 
ρεν άσυλον τι είς οικίαν χριστιανικήν. Ύπήοχεν έν
ταΰθα θελκτική τις σύζυγος, ήτις τώ άπεκάλυψε τήν 
ευγένειαν καί τάς γλυκύτητας τής άληθοϋ; * ύπαν- 
δρείας, καί πλησίον αύτής άδελφήν θελκτικωτέραν 
έτι, ήτις έζωγράφει, ώς αυτός.

Μετά παρέλευσιν ένδς μηνδς ό καλλιτέχνης καί 
ή ώραία Χριστιανή συνεζευγνύοντο είς χρισνιανικήν 
έκκλησίαν. Ό καλλιτέχνης είχεν άρνηθή τδν ίλαμισ- 
μδν. καί αύτδς καί ή γυνή του δέν είχον τίποτε 
μουσουλμανικόν παρά τδ κάλυμμα μέ μακρδν πτε- 
ροθύσσανον καί τδ έρυθροΰν μεταξοπίκιλτον ταρβού- 
κιον. Δυστυχώς, τά μυστικά ανακαλύπτονται είς Κάϊ
ρον καθώς καί είς Παρισίους. Η άρνησιθρησκεία τοΰ 
ζωγράφου έφθασεν είς τάς άκοάς τοϋ Μεχμέτ, δ- 
στις τδν έδίωξεν άπδ τδ θερινόν παλάτιον καί τδν 
έβ^ιψεν είς τήν μαύρην ειρκτήν τών άρνησιθρήσκων. 
Τώ έκειραν συγχρόνως τήν κόμην, άφίνοντες αύτώ 
μόνον βόστρυχόν τινα, δπως δειξωσι τήν κεφαλήν του 
είς τδν λαόν, τή» ήμέραν καθ’ ήν έμελλε νά κο
πή. Έ ήμέρα αΰτη δέν θάν ήργει άναμφιβόλως, έάν 
δ θεδς, δστις τδν έπροστάτευε, δέν ήτον ισχυρός δ
σον καί δ Προφήτης.

Τήν έπαύριον τής καθείρξεώς του, νέος τις καλλι
τέχνης έπαρουσιάσθη είς τδν αντιβασιλέα διά νά έ- 
ξακολουθήση τδ διακοπέν έργον. Είχε τόσον μικράν 
γενειάδα, ώστε τδν έξέλαβον ώ; παιδίον Άλλ’ έ
δειξε δοκίμια τόσον χαρίεντα, ώστε τω ένεπιστεύ- 
θησαν τήν συνέχειαν τής κοσμήσεως. Αύτδς δέ ύ- 
περέβει τδν προκάτοχόν του, καί κατέστη έννοούμε- 
νος τοϋ πασσά, οστις έν μόνον εις αύτδν ευρισκεν 
έλλάτωμα, δτι παρήτει τήν έργασίαν του κατά τήν 
μεσημβρίαν έκάστης ήμέρας, καί άνεχώρει.

’Εντούτοις δ Μεχμέτ δέν ήδύνατο νά έξέλθη χω
ρίς νά βλέπη προσπίπτουσαν είς τούς πόδας του γυ
ναίκα τινα. κλαίουσαν καί κραυγάζουσαν

— Χάριν διά τδν άρνησίθρησκον I
Αί άκούραστοι αύτής καί έπίμονοι παρακλήσεις τδν 

συνεκινησαν έπιτέλους καί άπεκρίθη πρδς τήν γυναίκα.
— Θά συμβουλευθώ τδν προφήτην έν τή δεήσει μου I 
Καί ανέβαλε τήν κεφαλικήν ποινήν τήν ήμέραν καθ’ 

ήν θά έτελειοΰτο τδ έργον τοϋ διαδόχου του- Ω τοΰ 
θαύματος I δ τελευταίος ούτος ήργάζετο έκτοτε, έ- 
νόσω δ ήλιος διήρκει καί έτελείωσεν είς δυο εβ
δομάδας τήν διακόσμησιν τοϋ Χουβράχ I δ άντιβα- 
σιλεύς εύχαριστηθείς έπερωτα παρευθύς τινα αντα
μοιβήν έπιθυμεϊ.

— Τήν χάριν τοϋ άρνησ.θρήσκου, ανακράζει δ ζω
γράφος γονυπετήσας.

Είς αύτήν τήν στάσιν, είς αύτήν τήν ικετευτικήν φωνήν 
της, ύπδ τήν μετεμφίεσιν ήτις ήπάτησεν δλους, δ 
πασάς άναγνωρίζει τήν γυναίκα, ήτις τοσάκης τδν 
καθικέτευσε, τήν χριστιανήν σύζυγον τοΰ καλλιτέχνου, 
ήτις συγχρόνως τω δεικνείει τήν τελευταίαν έπιγρα- 
φήν τής γραφίδος αύτοΰ, έκείνην ήν πρδ ολίγου ά- 
νέγνωμεν μετ’ έκ π.Ιήζεως. Εβδομήκοντα ώρων 
όέησις δέν είναι άνταζία ενός τετάρτου επιείκειας.

Ό Μεχμέτ, ήττηθεϊς, άνεσήκωσε τήν ήρωΐκήν γυ
ναίκα. καί τήν έστειλε νά ζητήση τήν σύζυγόν της 
είς τήν φυλακήν.

— Καί ίδοΰ άμφότεροι έμπροσθεν ύμών, — έπρό- 
σθεσε κυρία τις εύρωπαία, ήτις ήμιανοίγουσα τήν κα- 
λύπτραν της μάς συνηκολούθησε παρευθύς.

Ο δδηγός μου μέ διηγήθει τήν ίδιαν του ιστορίαν...
"Εθλιψα τήν χεϊρα τοΰ άνθρώπου τούτου, τοΰ έχον- 

τοςκα! καρδίαν καί προτερήματα, καί έξηκολούθησα νά 
έξετάζω τά έργα του καί τά τής γυναικός του, έξηγού- 
μενα μόνα των είς τδν δίκαιον θαυμασμόν μου.

Τδ άριστούργημά των είναι άναντιβ^ήτως τδ περί
πτερον τοΰ όποιου ούδ’ είς αύτούς τούς μύθους τής X α
λί μ ά ς εύρίσκεται έπαγωγικώτερον. ‘Ιστάμενός τις 
ύπ αύτδ αισθάνεται άγνωστόν τινα ήδονήν, μαγείαν, 
έμπνεομένην ύπδ τής θέας τών βυζαντινών αραβουργη
μάτων, τών κιονοστοιχιών, δί ών ανοίγονται θέα: τερ· 
πνόταται, αιτινες παραπλλάσσονται κατά τάς διαφόρους 
στάσεις τοΰ θεωροΰντος- αισθάνεται τδ θέλγητρον τής 
παρουσίας τουρκικών μιναρέδων, έλληνικών άετωμά- 
των, πηδάκων, διαυγών λεκανών, αύλακίων σχιζόμε
νων έκ χρυσών λεμβών, φυλλωμάτων φωτοβολούντων, 
λεϊμονιών καί πορτοκαλέων, είς τά καθαρά υδατα τοϋ 
Νείλου παρά τούς πόδας των άντανακλωμένων. Πρό- 
σθες είς ταΰτα τά χρυσά κα! μεταξοόφαντα παραπετά
σματα μεταξύ τών έξ άνθέων καί χλόης στεφάνών. 
Φαντάσθητι καί έν ώραία τινι έσπέρα τδ άμέριμνον χα- 
ρέμιον τοϋ άντιββσιλέως νά διέρχεται τούς διαδρόμους 
τούτους τών λειμωνιών τών έν ήδει ήλακάτης καί τών 
βανανεών τών διαφανών ώς δ σμάραγδος- άκολούθησον τδ 
πλήθος τοΰτο τδ τόσον καλλωπισμένον μέχρι τών άπε ■ 
ράντων μαρμάρινων λουτρών άκαταπαύστως πληρουμέ- 
νων έκ τών στομάτωντών κροκοδείλων της άνω πηγής... 
’λλλά τίς δ θόρυβος ούτος δ ώσανεί έκ πτηνών πολυ
πληθών έν τοϊς κύμασιν βυθιζομένων προερχόμενος; εί
ναι τών δδαλικισσών, ριπτομένωκ μετά τών λεπτοϋφών 
καί μεταξωτών δθωνών των είς τήν εύρείαν λεκάνην 
τοΰ περιπτέρου.

Καί δ άλλος αύτδς ψιθυρισμός, δστις περατοΰται έπί 
τοΰ ήδύπνοος αΰλακος, είναι ή λέμβος τοΰ πασσά, δ- 
δηγουμένη άπδ είκοσι γυναικών κρατουσών κώπας ζω· 
γραφιστάς, ώς ή πτέρυξ τοΰ βασιλικού σκηνώματος.

Οίκοθεν έννοεϊται βεβαίως ότι τήν μυστηριώδη ταυ- 
την ώραν τδ παλάτιον τοΰ Χουβράχ είναι κλειστόν πρδς 
πάντας- άλλ’ ό,τι πάντες δύνανται νά ίδωσι πληρές-ατα 
έν ήμέρα, είναι τά άνατολικά θαύματα, άπερ περιέγρα
ψα, οί άπαραμιλλοι κήποι, οί περικυκλοΰντες τδ ώραϊον 
ένδιαίτημα ένθα τά τε άνθη καί τ? χρυσόμηλα είναι 
τόσον άφθονα ώς-ε ούδ’ ή Εύρώπη άπασα ίσως έχει τόσα 
ρόδα όσα οί παράδεισοι τοϋ Μεχμέτ-Άλή και τοΰ έκ-


