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ΜΑΓΕΙΑ

Τις πιστεύει Βτι κατά τδν παρόντα αιώνα ύπάρ- 
χει περιοδική συλλογή άποκλειστικώς καθιερωμένη εις 
τήν μαγείαν, καί ότι συντάκτην ή συλλογή αδιη έ
χει τδν σύμβουλον ήγεμόνος ! Άναγνώστα I ζήτησον 
ποΰ τδ φαινόμενου τούτο ήδηνήθη νά παραχθή. άλ
λα θά τδ μαντεύσης άναμφιβόλως, διότι τήν γέν- 
νησιν αύτοϋ έχει εις τήν ρεμβάζουσαν Γερμανίαν, ή- 
τις βαδίζει χωρίς νά «ροδή, καί διαγωνίζεται είσέτι 
ένμεσω των φαντασιών τού δέκατου έκτου αι'ώνος.

Τδ σύγγραμμα τδ έπιγραφόμενον Μαγο6ιβ2ιοθήκη 
η περί Μαγείας, θεονργίας, χα'ι μαντικής χ. 2. 
δεν είναι ιστορία τής μαγείας, άλλ’ είδος τι έπιθε 
ωρήσεως ή καταστήματος τής καταχθονίου έπιστήμης. 
Ή έπιθεώρησις δέ αυτή συνίσταται κατά μέγα άπδ 
τών έκουσίων χορηγήσεων άτόμων πνεύματος χιμαι
ρικού κατά τι, καί ατινα, μολονότι ενίοτε άπομιμοΰν- 
ται είρηνικδν τόνον, αίδοϋς ένεκα πρδς τδν ακροα
τήν κόσμον, είσί τούλάχιστον κατά τδ ήμισυ πεπει
σμένοι, καί δυσχερώς θ’ άπεφάσιζον νά διέλθωσί zw

μητήριον διά νυκτδς, έκτδς άν πρόκηται νά ένεργή 
σωσιν έπίκλησίν τινα (1)

Ή περιφέρεια δέ τής μικράς αυτής στρατιάς τοΰ 
ύπδ τήν διεΰθυνσιν τού εκκλησιαστικού συμβούλου τού 
μεγάλου Δουκδς τής "Κσσης, ή περιφέρεια λέγομεν 
έφ’ ής αυτή έκτείνεται, κατοπτεύουσα καί διερευνώσα, 
τοσοϋτον έστίν έκτενής, ώστε αδύνατον νά διατρε- 
ξωμεν τάς ύποδιαιρέσεις αύτή; ολας επί τδ μικρόν 
τούτο τοΰ χρόνου διάστημα. Καί οίδε μέν έκαστος 
οτι ό Δάντης διήρεσε τδν ιήδην εις κύκλους ώς ή 
Γερμανία' έ δέ Κ. "Ορστ άναλόγως προβαίνων οι 
αιρε? τήν δικαιοδοσίαν τοΰ ήγεμόνος τών δαιμόνων εις (*)

(*) At προλήψεις άύται ούχ ήττον έπιπολάζτυσι καί 
έν Γαλλία έως μάλιστα καί μεταξύ τών πεφωτισ
μένων ή τών οσοι δοείλουσι ν» είναι· αδυνατώ να 
χαρακτηρήσω τήν έκπληξιν, ήν έπαθον ποτέ, δτε ό- 
τομον διάσημου έν' τάις έπιστήμαις , μ’ ώμίλει 
περί τών έπικλήσεων τών γινομένων κατά τδ έρυ- 
θροΰν όρος,. μεσά τού ήθους άνδρδς πιστεύοντας 
εις τήν δύναμιν αύτών. Αί δέ πρλιτικαί άρχα(, άς 
πρεσβεύεις, ώς κ’ αί θρησκευτικοί αυτοί, άναγόμε- 
ναι εις καθαρδν θεϊσμόν, τδν άποχωριζουσιν έν τού 
τοις όλοκλήρως άπδ τών καλογήρων τής κοινότηςος 
έκείνης.
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θέματα ουτω κανονικά, ώστε καί πάς σύνασα: νά 
συλλάβη έν τω νώ τό ολον αδτών- άλλ’ ήμεΐς πε- 
ριοριζόμεθα ήδη είς τήν έπίσκεψίν μιας μόνης των 
επαρχιών αυτού. Τους δέ δουλομένους νά έχωσ: γνώ- 
σιν τοΰ όλου παραπέμπομεν είς τό πρωτότυπον πό
νημα, καί είναι τούτο πραγματικώς ούτω μεθοδικόν 
καί σαφές, αί δ’ έν αυτω καταχθόνιοι χώραι ουτω 
καλώς διαγεγραμμέναι κατά τάς έπισημοτέρας πη- 
γάς άπό ’Ιάμβλιχου καί Πορφυρίου μέχρι του άβδά 
Φιάρδη καί τού Γλαβίλλη, ώστε σήμερον είσ! γνω
στά! όσον καί τό ρεύμα τού Νίγρητος. Έάν δ- 
θεν ό περιηγητής δεν εδρίσκη τήν αύτήν ευχέρειαν 
τής έξόδου άπό του - ’’Αδου, οΐαν καί πρός τήν 
είσοδον, εδχέρειαν περιελθοΰσαν εις παροίμιον άπό 
τοΰ Βιργιλιου, δφείλει εϊς έαυτόν μόνον νά έλπίση.

Καί όμως δεν πρεσδεύομεν δτι των καταχθονίων 
χωρών τό είκονογράφημα, ίχνογραφημένον παρά των 
νουνεχών τούτων περιηγητών είναι λίαν έπαγωγόν, 
καί δτι παρέχει ιδέαν τά μάλιστα ευνοϊκήν πρός τό 
πνεύμα καί τήν προσωπικήν άξίαν τοΰ διο'.κοϋντος 
τους περιηγητάς αδτούς. Διότι έν άρχή μέν, ώς ό 
Φάουστος διαβεβαιοΐ ήμάς, ή θερμοκρασία των χωρών 
είναι καθ’ υπερβολήν υψωμένη, καί ή θέα των έμφε’ 
ρής έστι πρός τή< τής χώρας Βριμιγχάμης, τής έ- 
χούσης φρέατα καί κλιβάνους πλήρεις γαιανθράκων. 
Εις τάς περιηγήσεις αδτάς ή φιλολογία δλίγον προ
κύπτει, αί δ’ έπιστήμαι, έξαιρέσει πρακτικών τινών 
έφαρμογών τής χημείας, μένουσιν άναισχύντως πα- 
ρημελημέναι.

Ό δε μέγας Φάουστος, ό τρόπον τινά Δελέλμης τοΰ 
όίδου, περιέγραψε λίαν επωφελώς τήν κυδέρνησιν αυ
τού, καί τής περιγραφής ταύτης ό "Ορστ δίδωσιν ή- 
μΐν περίεργον έπιτομήν έν τή Βιβλιοθήκη αυτού. Ή 
κυβέρνησις δ’ αυτή είναι δεσποτική, άλλ’ έκτεθειμέ- 
νη διά τούτο εις τυχαίους περισπασμούς, έπιφερο- 
μένους υπό των ίσχυροτέρων πνευμάτων τών διενερ- 
γοόντων τήν εκτελεστικήν έξουσίαν. ’Εν γένει δέ τά 
καθήκοντα τών διαφόρων τμημάτων δέν είναι καθ’ ή 
μας άρμοδίως κανονισμένα, διότι οδδεμία τάξις ή 
έργων καταλογισμός. Έπεται δέ ότι ό Βεελζεβοδλ, 
δ ’Ασταρόθ και άλλα του υπουργείου μέλη, έχοντα 
δικαιώματ’ αναμφισβήτητα έπ: τής προεδρείας, δια- 
κολύονται είσαεί και άντικρούονται παρά τοΰ Μεφι- 
στοφελούς, Άζαήλ, Μαρβουήλ καί άλλων πνευμά
των δευτέρας ταξεωο, άτινα είσφέρουσι τους δνυχας 
αδτών οπού οδδέν έχουσι πρακτέον. Κατά δέ Ρε- 
γινάλ τόν Σκώτον, όστις έκαμε τήν άπαρίθμησιν, έ 
στρατός είναι αθάνατος, καί ό Δούς Άμαζεροφ εΐδος 
στρατάρχου, έχει έξήκοντα λεγεώνας ΰπό τάς ση- 
μαίις αδτοϋ. Οι δέ στατιστικολόγοι τού φδου οδδέν 
λέγουσι περί τής θαλασσίας αδτοΰ δυνάμεως, καί ή 
σιωπή των αδτή, δυσοίωνος πρός τι, άποδεικνυει οτι 
τό ύδωρ έκει είναι σπάνιον στοιχεΐον, άν τοιοϋτον 
στοιχεΐον δπάρχη έν τώ ’Αδη.

Άν δέ καί πολύ προφυλάσσονται οί διερευνηταί 
ουτοι, εΰκολον όμως διακρίνει τις οτι όλίγον εδνοοϋσι 
τήν διαγωγήν τού Εωσφόρου ήγεμόνος βασιλεύοντος. 
Καί τό μέν κοινόν φρονεί οτι ό Σατανάς έχει τό ό 
ψηλόν τούτο αξίωμα· άπατάται όμως, διότι ώς ό 
Ασμοδαϊος έ/,εγεν εις τόν Κλεόφαν πταίοντα πρός 

τόν Βεελζεβοδλ, «δέν έχομεν άκριβεϊς ιδέας περί τού 
φδου. » καί διότι δ Σατανάς μόλις τής τρίτης τά· 
ξεως είναι πνεύμα, ώς φαίνεται εις τόν κατάλογον

τού ιδιαιτέρου καταχθονίου Συμβουλίου τοΰ ϊημοσι- 
ευθέντος υπό τού Φαουστου εις τόνΒλάκ-'Ράβεν αυτού.

Και ή μέν ήθικότης τού ‘Εωσφόρου, ώς δέον, είναι 
όσω τό δυνατόν πλημμελής, διότι είναι όλων τών κακών 
ιδιοτήτων έγκρατής, έξαιρουμένης ίσως τής οινοποσίας, 
αί δέ περί τό άσεμνον βδτοΰ έξεις μαρτυροΰντα: υπό 
τοΰ Σπέγγερ, τού Δέλ ‘Ρίο καί τοΰ Βοδινού ήττον πβ- 
ρισκεπτομένων ή οί άνωτερω μνημονευθέντες· αί άστει- 
ότητες αδτοΰ έχουσιν έν γένει βάναυσόν τι καί χαμερ- 
πές καί θεωρείται άπόλυτος έλλειψις αξιοπρέπειας έπί 
τό πλεΐστον τών πράξεων αδτοΰ. Μία δέ τών δεξιοτή
των αδτοΰ τών συνήθων είναι καί τό ν’ άποσύρη τά σά- 
ρωθρα έφ’ ών οί μάγοι ίππεύουσι καί νά τους τύπτη δΐ 
αδτών έπί τους ώμους· είναι άρα προφανής δόλος, καί 
πολλοί ταχθέντες υπό τήν σημαίαν του ή έλπιζοντες 
άμοιβήν βασιλικήν καί ταχύν προβιβασμόν, ποτέ δέν 
ύπερέβησαν τόν βαθμόν τοΰ δεκανέως, ή εισφέροντες έν 
τω κόλπω αδτών τήν χεΐρα άνεγνώρισαν οτι τοΐς είχε 
πληρώσει διά πετάλων ορειχάλκου- καί βεβαίως ήμεΐς 
άδυνατοΰμεν νά έχωμεν λίαν υψηλήν ιδέαν περί τών 
πλεονεκτημάτων αδτοΰ, ή άπατώμεθα δέ, ή τό άπάνθι- 
σμα τό δημοσιευμένον έσχάτως ΰπό τό ίδιον αδτοΰ όνο
μα παρά τοΰ φίλου ήμών Ίωάννου Παύλου είν απλώς 
φιλολογία δολερά έκ τών κοινοτάτων κατά τήν ένεστώ- 
σαν έποχήν. Τουλάχιστον πλήν πάντες οί τετυπωμένοι 
λόγοι αδτοΰ, οΰς ήδυνήθημεν ν'άναγνώσωμεν έφάνησαν 
ήμιν μετά πολλής τής λαμπρότητος, άλλ’ εϊς καπνόν 
άποτελειούμενοι. ’Ιωάννης δ Παύλος έδήλωσεν άείποτε 
τήν μεγάλην αυτού όρεςιν πρός τό μετεμφίέννεσθαι καί 
άλλοτε διά τούτο έξετύλιξε σειράν μαθημάτων έπί τής 
μαγείας έν Σαλαμάγχη δπό τους χαρακτήρας καθηγη- 
τοΰ· είναι δέ σπάνιον νά μή καθίσταται άγνώς· (inco
gnito) άλλα τό 1626 έπί χειμώνα όλον έν Μιλάνω 
συνεκρότησε συνέλευσιν εδρεΐαν ύπό τόν τίτλον Δοΰξ τοΰ 
Μαμμών, καθά μαρτυρεί δ σοφός Αοτίχιος, ώς δέ δ 
•Αροδμ-αλ-Ρασσίλδ, άγαπά σφόδρα τάς νυκτερινός έκ- 
δρομάς, οτε κατά τήν κατάθεσιν τών μάγων φέ
ρει συνήθως ίμάτιον φαιόν, περιπόδια κυανά καί περι- 
σκελίδας έρυθράς δεδεμένας διά ταινιών. Καί ο,τι άν 
λέγωσιν οί εδνοϊκώτεροι πρός αδτόν βιογράφοι, παίζει 
όμως ένίοτε πρόσωπον κατά τι γελοΐον εις τάς διά νυ- 
κτός έκδρομάς αδτοΰ- διότι άνδρες άγαθοί, ο'δς ήθέλησε 
νά φέρη εί; συμποδισμόν έκτείνων τήν ουράν αδτοΰ έπί 
τής διόδου των, έξεδικήθησαν έπί τών ώμων του, ώστε 
άπό τοΰ συμβάντος του μετά τοΰ αγίου Δενστάν κατέστη 
έχεφρονέστερος μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου- δ δέ Λούθη
ρος, ώς γνωστόν, οδδεμίαν έδειξε φειδώ πρός αδτόν 
όταν έφαγε τά λεπτοκάρυα τά εύρεθέντα εις τόν κοιτώ- 
νά του καί κατά πάλην τινά τόν επιφόρτισε δι ύβρεων 
αισχρών. Ό δέ ‘Α ΐ λ υ κ ο ς τόν έκράτησεν έγκλει
στον καθ' ολην τήν νύκτα έντός υδρίας πλήρους δδατος 
ψυχρού οπού αδτός έκεΐνος συνεσπειρώθη έπί τη ιδέα 
οτι ό άγιος θά τόν κατέπινε μετά τού ΰδατος, καί ό άγ. 
Αντώνιος άπαντών εις τάς προσφοράς τής υπηρεσίας 
αδτοΰ τό ένέπτυσε κατά μέσον πρόσωπον ώστε καί 
τής συνήθους αυτω άναιδείας εναντίον, κατεθορυβήθη καί 
έπί χρόνον μακρόν δέν έτόλμησε ν’ άναφανή έν τή κοι
νωνία. Άν δέ καί ζητή πάντοτε νά ώφεληθή έκ τών 
πρός τό άνθρώπινον γένος σχέσεών του, τω επέρχεται 
συχνάκις νά διατίθεται πρός τόν ίσχυρώτερον αδτοΰ, κυ
ρίως μάλιστα όταν εύρίσκεται εις συνάφειαν μετ’ άνδρός 
τοΰ νόμου, διότι τά βιβλία μνημονεύουσι πλέον ή μίαν 
περίπτωσιν καθ’ ήν, οτε έμελλε νά έπιθέση χεΐρα κατ’

όφειλέτου, αίφνης άνεστέλλετο, δυνάμει ευφυούς τίνος 
αίρέσεως τού συμβολαίου, όπερ τόν είχον παραπείθει 
προηγουμένως νά ύπογράψη καί οΰ τήν έκτασιν δέν 
είχεν, ώς δ Συλόκ, υπονοήσει- τούτο δέ τώ έπέφερε 
καταδίκην εις έξοδα καί εις τέλη παρά τοΐς έκκλησια 
στικοΐς δικαστηρίοις, όπου συνήθως δικάζονται αί υπο
θέσεις αδτοΰ. Καί λέγει δ Βρύγμαν οτι κατά τήν δπό- 
θεσιν τή; άγ. Αυδβίνης, δ διάβολος ήγόρευσε παραστάς 
έν ,προσώπω, άλλά τό δικαστήριον όλον έμυκτήρισεν 
αδτόν κατά πρόσωπον ώσαύτως. deriso expposo- 
que daemone, ό δέ Νοστραδαμος ίκωμωδησεν 
αδτόν κατά τι βέλτιον ή άλλος- διότι, σκοπών δ δεξιός 
εκείνος άνήρ νά έπιληφθή τών μυστηρίων του, συνωμο- 
λόγησε μετ’ αδτοΰ νά τω καταλίπη τό σώμά του, άν δέν 
τόν έθαπτον έξω ή έντός τής έκκλησίας, καί έπεφόρτισε 
ρητώς τούς κληρονόμους αδτοΰ νά τόν ένταφιάαωσιν 
έντός δπής τοίχου- άλλά ταΰτα πάντα άποδεικνύουσιν 
ότι δ διάβολος δέν είναι τόσω διαβολευμένος δσω τόν 
παριςώσι- φαίνεται δέ κατά τήν δικονομίαν τοΰ Μουαρά 
ότι ή άγιότης αδτοΰ πολΰ παρήλλαξε τοΰ κλίματος έ· 
νεκεν καί ότι τό 1669 εδρέθη κακώς έχων έν Σουηδία- 
καί μολονότι κατά τήν έποχήν έκείνην άφθονους έπ’ 
αδτοΰ έξετέλεσαν άφαιμάξεις καί διεχειρι'σαντο αδτόν 
καθ’ όλους τους κανόνας τής άντιφλογιστικής διαίτης, 
τά δποκείμενα, άτινα έγγυτάτω αδτοΰ συνεδιαιτώντο, δι- 
εβεβαίωσαν ότι ή ιδιοσυγκρασία του έπαθε προσβολήν 
ής ένεκα ποτέ πλέον άνά^ωσις δέν θά έπήρχετο.

Τοιοΰτο λοιπόν είναι τό άλλόκοτον σκιαγράφημα 
τοΰ συναξαριού τοΰ Εωσφόρου, καί τής αδλής αδτοΰ, 
όποιον τό βλέπομεν εις τών άγιων τάς βιογραφίας- άλλ’ 
άν καί ώμιλήσαμεν έπιπολαίως περί τών βαναύσων ιδε
ών τούτων, άς δ Μεσαίων διεμόρφωσεν άπό κακής άρ- 
χής καί άν τό θέμα τούτο φαίνεται έμπρώτοις άξιογέ- 
λαστον μόνον, έχει όμως, ώς άμέσως θά ίδωμεν, καί 
τήν σπουδαίαν αδτοΰ έποψιν, διότι, θεός ίνδίς μέ τήν 
άλλόκοτον αδτοΰ στάσιν καί τά παράσχημα μέλη του 
γελοίος φαίνεται μόνον χωρίς τών παραρτημάτων αδ
τοΰ, έκτιθέμενος εϊς μουσείου εδρεΐαν αίθουσαν άλλά 
στήσατε αδτόν αΰθις μεταξύ τών σκιών τοΰ τεμένους 
αδτοΰ, αναπολήσατε έν τή φαντασία δμών τά θύματα 
ών τό αίμα έρρευσεν έπί τών βωμών του ή τά μέλη 
κατεθραυοθησαν δπό τούς τροχούς τοΰ γιγαντώδους 
αδτοΰ άρματος, καί τό γελοΐον τότε μεταλλάσσεται είς 
τό φρικώδες. Έχουσι δέ ουτω καί οί δυσιδαίμονες ρεμ
βασμοί τών προγενεστέρων έποχών, διότι θεωροΰντες 
αδτούς μόνον ύπό τής απλής άναγνώσεως τήν ιστορι
κήν έποψιν,δυνάμεθα πρός στιγμήν νά τέρψωμεν έαυτούς 
διά τοΰ μή συναφούς καί τής εδτραπελίας αδτών, άλλ’ 
όταν άναμνησώμεθα ότι αδτοί έγένοντο ή άρχή τής
πρός τούς μάγους πίστεως, ότι ή επάρατος αδτή πίστις 
αντί νά ήναι άρχή αδρανής, συνεσάλευσε τουναντίον 
άδιαλείπτως τούς πρό ήμών αιώνας, ότι έξώτρυνε τούς 
αγαθούς καί τούς έμφρονας είς σκληρότητας καί είς 
φόνους έως, ότι ή παιδεία καί ή ώραιότης, ή νεότης 
καί τό γήρας άπήχθησαν δπό τήν έπήρειαν αδτής είς 
τό σφαγεΐον ή τήν λαιμητόμον, πδν άλλο αίσθημα εκ
λείπει ένώπιον τής φρίκης καί τής έκπλήξεως τοΰ ότι 
ιδέα τοσοΰτον έκνους ήδυνήθη νά διαρκέση οσω μάλλον 
ήν οικουμενική.

Γράφουσι δ έν γένει λίαν κακώς τήν Ιστορίαν, διότι 
οί ιστορικοί αντί νά φροντίβωσι περί τοΰ χαρακτηρι
σμού τών προγενεστέρων έποχών διά τής ακριβούς δια- 
7Ρ«φής τών ιδεών καί τών ήθών αδτών, έπιτέμνουσι

σχεδόν πάντοτε διά τής συνήθους κριτικής παν δ,τι δέν 
συμβιβάζεται μετά τών ιδεών τοΰ αίώνός των, και ά- 
ναμφιδόλως διά τούτο ή μαγεία, ή ταράξασα τάς κεφα- 
λάς όλων έπί τέσσαρας ή πέντε αιώνας, μόλις διαφαί- 
νεται μεταξύ τών αφηγήσεων αδτών. Ό χείμαρρος δέ 
τών άνθρωπίνων κρίσεων έλαβεν, ώς αληθές, διεύθυνσιν 
καθόλου διάφορον, καί άν τό καταδιωκτικόν σύστημα 
άναγεννηθή έπί τής γής, θά έχη βεβαίως μορφήν όλως 
άλλοίαν, διότι τά κρανία ήμών δέν είναι πλέον, ώς έ- 
λεγεν ό "Γταινσων, όμιλών περί Βοδινού,αίθουσαι χορού 
έν αις δρχοΰνται οί δαίμονες, καί άν ή έπι^βοή τοΰ γη
ραιού ήμών έχθροΰ ήναι πάντοτε ουτω δραστήριος ώς 
καί πρότερον, διενεργεΐται όμως έπί τοΰ δευτέρου σχε
δίου καί παρήλλαξε καθόλου τήν τακτικήν αδτοΰ άπό 
τοΰ Malleus Maleficorum, διότι

« ό σατανά; «ναι στιχερον «μπειροτερι; ΐί άλλοτ»·
» Πειράζει πλουτίζων καί ούχί πτωχού; καβιατίίν. »

Άλλ’ άείποτε αί πίστεις αδταί τής δεισιδαιμονίας τών 
ήμετέρων προγόνων, άν καί καθόλου έκνοες καί αιμο
διψείς έγένοντο, έσχον όμως τήν έαυτών γέννησιν άπ’ 
άρχής εδγενοΰς καί άξιεπαίνου, διότι, ή ό'ρεξις πρός 
τό νά δπερβώσι τά όρια τοΰ όρατοΰ κόσμου καί νά κοι- 
νωνήσωσ: μετά οντων οΓς άπέδιδον τάξιν δψηλοτέραν 
έν τή δημιουργίφ, έφαίνετο κατ’ άρχάς ότι μόνην σωτη- 
ριώδη έπι^οήν έξήσκει- οί δέ άνθρωποι έθεώρουν τά 
ό'ντα έκεΐνα τά προνομιούχα ώς είδος κλίμακος τοΰ 
Ιακώβ, δι’ ής δυνατόν νά καταστήσωσι συγκοινωνίαν 
μεταξύ οδρανοΰ καί γής- καί νά δεχθώσιν άπ’ εδθείας 
τήν οδράνιον έμπνευσιν· άλλά δυστυχώς ή δπόθεσις τής 
αμέσου ταυτης συγκοινωνίας μετά τής αγγελικής χο
ρείας προδκάλεσε πα£ αδτής τήν πίστιν τοΰ ότι δυναν- 
ται ώσαδτως νά συγκοινωνήσωσι καί μετά τών πνευμά
των τοΰ σκότους, άτινα

« Μένουσιν ενεδριΰοντα ύπ'ο γίν
» Καί τρίχουσιν άγελκίδν ιι; τά; άμετέρα; επικλτίσεις. »

Καί άπό τών ιδεών τούτων, δτε κύρος έσχ«ν, έπήλ- 
θε πάσα φρίκη τών χρόνων έκείνων τής συμφοράς. Πό
λεμος διηνεκής έκηρύχθη μεταξύ δύο βασιλείων τοΰ 
φωτός καί τοΰ σκότους. Έάν δέ δ Σατανάς είς τήν έπί- 
κλησιν πάντων ήν έτοιμος άείποτε ν’ άποστείλη τά 
πνεύματα αδτοΰ, ώς ή Ελβετία τούς μισθωτούς αδτής, 
ώφειλον άναγκαίως οί πιστοί, τής σωτηρίας αδτών ένε
κα, νά όπλισθώσι κατ’ αδτοΰ διά’πυρός καί σιδήρου- καί 
κατά τήν άλλόκοτον ταύτην σύγκρουσιν πάν είδος δι
σταγμού έθεωρεΐτο ώς άποστασία, όστις δέ δέν ήθελε 
νά καταδιώκεται ώφειλε πρός ίδιαν δπεράσπισιν νά γί- 
νη καταδιώκτης.

Ούτως, ή άμεσος αύτη έπέμβασις τοΰ διαβόλου εις τά 
ανθρώπινα πράγματα, άναγνωρισθεΐσα άπαξ καί γενι
κώς παραδεχθεΐσα, έπρεπε νά φέρη κατ’ άναπόφευκτον 
συμπέρασμα είς πάν είδος άφροσύνης καί παραδόξων. 
Έκαστος δέ διεπραγματευετο τούς λοιπούς έπί τοΰ αν
τικειμένου τούτου κατά τήν ίδιάζουσαν αδτώ πνευμα
τικήν δεξιότητα, καί άμέσως φαντασιοπληξία, άφροσύ 
νη, έγκεφάλων άδυνατισμένων δπό τής νόσου ή τών 
δυστυχημάτων, έπαναλαμβανόμεναι πανταχόθεν, έσχη- 
μάτισαν ειδός τι κώδηκος ή συστήματος πίστεως, ήτις 
έρριζομένη ανέκαθεν έντός όλων τών κεφαλών διά τών 
πρώτων εντυπώσεων τής διδαχής,δπέβαλεν είς τήν δλέ- 
θριον αδτής έπήρειαν καί τάς διανοίας τάς ίσχυροτάτας. 
Καί ό Λούθηρος αδτός, δ Καλβΐνος, ό Κνόξιος τόσω τα-
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χεΐς πρδς τήν άνακάλυψι» χαί ζατάδειξιν τής πλάνης, 
τόσον ατρόμητοι είς τήν στηλίτευσιν αύτής, μετέσχον 
τής απάτης αύτής τοΰ αίώνος των· άλλά χαί πλέον 
προσφάτως ό δίκαιος Σίρ Ματθαίος Χάλ απήγγειλε 
θανατικήν άπόφασιν χατά δύο δυστυχών γυναικών, χα 
τηγορηθεισών έπ! μαγεία, καί δ σίρ θωμάς Βρύουν ό
σης διέρρηξε τδ χάλυμμα των δημωδών πλανών, 'χα: 
όστις έμαρτυρησε χατά τήν δίκην εκείνην, άπεφήνατο 
δτι ci σπασμοί τών κατηγορουμένων άν χαί άπδ φυσι
κής αρχής προερχόμενοι «πρέπει δμως να έπηυξήνθη- 
σαν διά τής συνεργεία; τής τοΰ διαβόλου έπβμδάσεως, διά 
τών επικλήσεων τών μαγισσών » φαίνεται δέ δτι ή χα- 
τάθεοις αΰ;η συνετέλεσε πολύ εις τήν μόρφωσιν τής 
πεποιθήσεως τών δικαστών.

'Αλλως τε, ούδέν ήτον έν τοϊς μΰθοις τής έποχής έ- 
χεινης προσφυές τδ διεγειρειν τήν δυσπιστίαν, διότι τδ 
παν συνήδε μετά τή; βάσεω; έφ’ ής εστηριζετο* δ αλ
λόκοτος χαρακτήρ,δ άπονεμόμενος εις όλους τοΰ Σατανά 
τούς άθλου; χαί τών δορυφόρων αύτοΰ, συνεφώνει έντελώς 
μετά παντδς δ,τι ήδύνατό τις νά χρινη περί τάξεώς τί
νος ό-των, ώ< αί πράξεις έπρεπε νά μήν δμοιάζωσι 
μήτε πρδς τάς τών ανθρώπων, μήτε πρδς τάς τών άγ
γέλων· δ δε Σατανά; τών μοναχών ούδέν έχει είδος ά 
ξιοπρεπείας, διότι ή ψυχή χαί τδ σώμά του, χαί χατά 
τον Λάντην αύτδν, είτΐ καθόλου βάναυσα χαί χυδαία.

Αί δέ πιθηχαί αύτοΰ ευστροφία: χαίοΐ σατυριχοί δια
σκελισμοί ήρ,.οζον όλως πρδς τήν ιδέαν περί όντος. ου 
τίνος ή δΰναμις ήν περ ωρισμένη χαί ή χαχεντρέχεια α
περιόριστος- ώστε τριζων τούς δδόντας έχ πείσματος, 
δτε ήδυνάτει νά βλάψη, έστρεφε πρδς τδ γελοΐον τούς 
ιερούς θεσμούς, οΐς ύπεδάλλετο καθ’ ΰποχρέωσιν· άγο 
ρεύει λοιπόν πρδς τήν καταχθόνιον αύτοΰ αγέλην, πα
ρωδεί τήν καθιέρωσιν τών μυστηρίων, έςασχει τήν φυ
σικήν αύτοΰ χακεντρεχειαν επί τών ίδιων οπαδών, βύ
θιζε: τά θύματα, όσων έπέτυχεν, εις τήν άθλιό η τα, καί 
γελά πρδς τδ εΰπτσιον αύτών, βασανίζει τούς άγαθούς, 
άλλά τρέπεται είς όπισθοχώρησιν όταν αύτοί τώ άνθί- 
σταντα: μετά θάρρους χαί τώ άντιτάσσωσι τήν προστα 
σίαν τοΰ ούρανοΰ· τοΰ δέ χαραχτήρός του αί παραλ 
λαγαί αύταΐ διεγράιησαν ύπδ τοΰ "Οφμαν θαυμάσιου 
έπιτυχόντος καί ύπδ τοΰ συγγραφέως τοΰ π ρ α σ ί- 
ν ο υ ά ν δ,β δ ς χαί Τ ε ρ ε ν τ ί ο υ τοΰ ρά
πτου, οίτινες παρέστησαν αύτδν ούχί διά τοΰ μεγα
λείου αγγέλου πεπτωχότος, άλλά διά τής κοσμικής 
χαί ιδιορρύθμου χαχίας τοΰ μεσαιώνος· χαί χατά τδν τρό
πον τοΰτον έπηύςησαν ίσως τήν φρίκην τών φανταστι
κών αύτών σκηνών επίσης ώς θα έμεγεθύνετο ή φρίκη 
μιας έκτελέσεως θανάτου, έάν ό έγχληματίας αντί νά 
δΐίχθή μετανοών χαί τήν θρησκείαν σεβόμενος, έχαμνε 
πρδς τδ πλήθος χειρονομίας κωμιχάς άπδ τοΰ δψους 
τοΰ ικριώματος· ό Σπινέλλος δέ, πρόδρομος τοΰ Μιλ- 
τωνος, πρώτος είς τούς βαρβάρους έχείνους χρόνους ά- 
πένειμεν εις τδ'? ‘Εωσφόρον χαρακτήρας τινάς φοβέρας 
καλλονής- άλλ’ ό νεωτερισμός ούτος άνδρδς μεγαλο
φυούς δεν άπετρεπεν αύτδν τοΰ νά μένη πιστός είς τάς 
ιδέας τής έποχής του, καί διά τούτο, τοΰ λογισμού αύ
τοΰ άποπλανηθέντος μετά τήν περαίωσιν τής εικονογρα
φίας τής πτώσεως τών αγγέλων, ένόμιζεν ότι χατε- 
διώκετο ύπδ τών δαιμόνων, οΰς παρέστησε, χαί τέλος 
άπεθανε περίστοιχιζόμενος ύπδ τών φα»ταστών αύτοΰ 
πλασμάτων.

Άλλ’ έάν ή πι'στις πρδς τήν μαγείαν ήτο φυσική συ

νέπεια τών μοναρχικών ιδεών έπ! τής χαζής αρχής, 
αδύνατον όμως, άναγινώσχοντες τήν Ιστορίαν αύτής, νά 
μή πεισθώμεν ότι αί καταδιώξεις χαί οί ποινικοί νόμο: 
ct κατ’ αύτής ψηφισθέντες πολύ συνετέλεσαν είς τδ νά 
παρατεινωσι τήν διάρκειαν της· τοΰτο δέ είναι άπόδειξις 
έχ περισσού πρδς τόσας άλλας, ότι φρόνημά τι οσω πα- 
οάλογονχαί άντιφυσιζδν άνή, ευρίσκει πάντοτε πιστούς 
χα: μάρτυρας εύθύς άμα τδ χαταδιώξωσυ διά τοΰτο χαί 
ή μαγεία έχει κυρίως ιστορικόν διαφέρον άπδ τοΰ 4 484 
δτε δηλ. Ίνοχεντιος δ Η', τήν χζτεδιωξεν ϊσχυρώς αυ
τός πρώτον.

Και κοινώς μέν οιδαμεν, άλλ έν μεγάλη άσαφεία, 
ο τι πολλοί έκάησαν ζώντες, χαί πολλαι μάγισσα: 
χατεδικάσθησαν· τήν έκτασιν όμως τών δίχαστιχών 
τούτων φόνων ολίγοι γινώσχουσιν ιστορικοί, διότι μό
λις ό Ίννοχέντιος παρέδωκε τδ διάταγμά του εις τάς 
χεϊρας τοΰ αίμοβόρου Σπρεγγερ χαί τών συναδελ- 
φών του, χαί εύθύς συνέταξε κανονικήν διχονον.ίαν κα
τά τών πλαστών εκείνων εγκλημάτων, άπδ τδν άλ- 
Mxozor τΐτ.Ι'ΐν « Σφύρα τών χαχοΰργω»· (σ mal
leus maleficorum) χαί τών μάγων ή γενεά έφάνη 
πολλαπλασιαζομένη καί πληρούσα τήν γήν. Ειτα χαί 
Αλέξανδρος ό Στ., ή ατιμία τής έχχλησίας, ενίσχυσε 
τήν χαταδιωξιν, δ πάππας δηλ, αυτός πρδς ον ό 
Σατανάς είχε τδ δικαίωμα νά είπη «Καί σ ύ Β ρ ο ΰ- 
τ ε 1 » Κατά δέ τδ 1521. χαί 22. Λέων ό Γ. καί Ά- 
δριανδς ό Β'. έπραξαν τδ αύτδ, άλλ’ ώς ιστορικοί 
σύγχρονοι βιβαιούσιν, ή Εύρώπη κατά τήν έποχήν 
εκείνην κατέστη ένεκα τής άπειροπληθύος τών μά
γων, Ε ύ ρ ύ χ ω ρ ο ν Π α ν δ α ι μ ό ν ι ο ν. ‘Ο δέ 
λαός διηρεΐτο κατά γράμμα είς μάγους καί είς 
μαγευομένους· καί δ Λελρίο διηγείται 8τι έν Γενεδη 
εντός τριών μηνών (τδ 1515) 500 μάγοι έκάησαν 
ζώντες. Χιλιάς δέ όλη, λέγει δ Βαρθολομαίος Σπί
νος. ήφανισθη έντδς έτους κατά τήν έπισκοπήν Γό- 
μης· δ δέ ύπδ τήν έπωνυμιαν ΤριΧλίμαξ γνωστός 
μάγος ένεχείρισεν εις Κάρολον Θ', τής Γαλλίας κα
τάλογον 1 200· συνενόχων του. Τέλος ό Βοδίνος α
ριθμεί περί τάς 30,000 μάγων, ΰποστάντων τήν ποι
νήν τοΰ θανάτου.

Καί ταΰτα μέν έν ταΐ; έπαρχ'αις τής Γαλλίας, 
εν δέ Γερμανία, ήν είδικώτερον άπεδλεπε τδ διά
ταγμα τοΰ Ίννοκεντίου, είναι φοβερόν νά ιστόρηση 
τις τάς αιματώδεις σκηνάς τής ανθρώπινης δικαιο
σύνης. Άλλ’ έξ όνυχος τδν λέοντα. Είς Δι'νδερ ένί 
τδς δύο ετών τριάκοντα μάγοι έθανατώθησαν, καί 
τδ Λινδερ είχε κατοίκους έξακοσίουςΙ Εις Βιρτζβούργ, 
πόλιν μικράν (1627. 29.) 157 άνέβησαν έπί τής 
πυράς, έντδς δύο μηνών καί ήμίσεως, καί είναι μέν 
άπιστον τοΰτο, άλλ αληθές. 'Ο κατάλογος όμως τών 
θυμάτων αύτών έμποιεί φρίκην, διότι περιείχε παι
διά 12, 11,10 καί 9. έτών ήλικίας, γυναίκας γραίας, 
ξένους, δεκατέσσαρας έφημερίους τής μητροπόλεως, 
δυο νεανίας έξ εύγενών οικογενειών, ένα γερουσια
στήν, νεάνιδα τυφλήν, καί τήν ώραιοτέραν κόρην τής 
πόλεως τήν Γόβελ Βάβελιν. Καθ’ όλους δέ τούς ύ- 
πολςγισμούς, ή Γερμανία άπδ τοΰ 1 628, 1664 προ- 
σέφερεν είς δήμιον τής θρησκείας εκατόν χιλιάδας 
θυμάτων.

Υπάρχει δέ χρονογραφικόν τι ποίημα έν Γερμα
νία μετά εικονογραφιών, έν αίς φαίνονται οί διάβολο: 
βασανιζοντες τούς μάγους, χαί τδ ποίημα τοΰτο έ-

πιγραφόμενβ» Τά γροηχά των μάγων, πραγματεύε
ται περί τών θανατικών έχτελέσεων τής Φραγκβ- 
νίας,τής Βαμβέργης χαί τοΰ Βυρτζβουργ- χαί Έρμαν’ ό 
Σαμψώνιος έν'Ρίγα έδημοσίευσε τδ 1526 έντόπως, 
όμιΜας έχ.Ιζκτάς ervta χαζά τών μάγων.

Ή δέ κατά τών μάγων δικονομία ή αίματοσταγής, ά 
ποδείκνυσι διά τών φοβερών αύτής βασάνων, πόσον ή 
ανθρώπινος ψυχή και παραλογίζεται καί άποσ:δηροΰται, 
διότι κατά τδν Δελρίο. άφ* ου είκοσάκις έπανέλαβον τάς 
βασάνους δυστυχοΰ τίνος Βεστοαλιώτου εύπατρίδου, τώ 
έδωκ τν τέλος μεθυστικόν ποτδν, μεθ’ ου τήν πόσιν ώ- 
μολόγησεν ο,τι ήθελον νά δμολογήση, καί άφοϋ έπ! 
τέσσαρας ώρας διήρκησεν ή βάσ>νος νέας κόρης ώ 
μολόγησε τδ παν. *0 δέ ανακριτής Λελρίο 
έπιφωνεί ώς χριστιανός, «ιδού πόσον μακροθυμούμε* 
ήμεϊς έν Γερμανία, μετά είκοσι βασάνους -άλλεπαλ- 
λήλους παραδίδομεν εις τδν δήμιον τούς μάγους· » έν 
όλίγοις, τούτέστιν τοΰ θανάτου 3ντος άφεύκτου, οί πρδς 
τήν έξουσίαν ή τήν έκχλησίαν ύποπτοι έξέλεγον τήν 
εύθύτερον πρδς αύτδν άγουσαν. Καί τις τάλαινα γραΰς 
έξεταζομένη διά τινας έκφράσεις δημοσίους, ώμολόγη- 
σεν ότι ώμιληιεν ούτως έπί σκοπώ νά τήν φονεύσωσι, 
διότι πτωχήν ούσαν καί έρημον τήν έφρόνουν μάγισσαν 
καί τήν άπεδιωχον πανταχόθεν.

Καί δμως πολλαι τοιαΰται έμολογίαι μάγων ήσαν 
ειλικρινείς· έπί τοσοΰτον δηλαδή δ βάναυσος νοΰς, ή 
τοΰ αι’ώνος έχείνου δ νοΰς έξηκειώθη μετά τοΰ φίδου, ώ- 
βτε πνευματιχώς έπλαττε κόσμον δλον φανταστδν χαί 
έν αύτώ έζη έπί τής γής *αί εις τής αίωνιότητος τδ ά
πειρον μέχρι δέ τοΰ 1712 τοΰ αι’ώνος τοΰ Βολταίρου 
είχον ei άνθρωποι άλλοκότους πίστεις και παρά τοΰ 
νόμου άσπιζομε?ας· διότι έγένετο δίκη κατ’ άνδρδς, ό- 
στις ήγγισεν απλώς παΐδα, καί δ παΐς μετ’ δλιγας ή- 
μέρας ήσθενησεν· ή δέ δικαστική άπόφασις ώριζεν ότι 
δ έγγίσας είχε μαγεύσει τδν άοθενήσαντα· άλλ’ ή μω
ρία προδηλώτερον καταφαίνεται είς περιπτώσεις άλλας· 
διότι χατηγορηθείς έπί φόνφ τοΰ ανεψιού αύτοΰ δ ‘Ρο- 
βέρ ‘Ερσκιν έκηρυχθη ώς ένοχος δηλητηριάσεως χαί 
μαγείας· ώς νά μήν ήρχέι τδ δηλητήριον.

’Επειδή δέ αί φυσικά! έπιστήμαι ήσαν χατά τδν αιώ
να έχείνον πολύ ατελείς, παν ό.τι σήμερον έξηγοΰσιν 
αϋτχί διά τών νόμων τής παθολογίας ώς πρδς τδν έγ- 
χέφαλον χαί τούς τής φαντασίας πυρετούς, ήν παρά τοΐς 
τότε άνθρώποις δπτασίαι καταχθόνιοι καί υπηρεσία ό
λως διαβολική. Τδ 1651, δ Άγγλος Pordage χαί 
μαθηταί αύτοΰ διάφοροι χατά τήν πρώτην αύτών συ- 
νέντευξιν, είδον λαμπράν τινα τοιαυτην δπτασίαν. πε
ρί ής χαί έγραψαν δημοσίως. Αί δυνάμεις δηλ. 5- 
λαι τοΰ αδου διεδησαν έν πομπή ενώπιον αύτών, 
έντδς αρμάτων, φερόμεναι χαί περιχυκλούμεναι ύπδ 
ζοφωδών σύννεφων, έλχόντων λεόντων, άρκτων, δρα
κόντων, τίγρεων ειποντο δε τά κατώτερα πνεύμα
τα μέ ώτα γάτου, μέ όνυχας, μέ μέλη στρεβλά 
χαί κακόζηλα. Είτε όέ ό Pordage χαί οί μαθηταί 
αύτοΰ είδον, είτε μή τήν μεγαλοπρεπή ταύτην πομ
πήν, ή δπτασία των όμως είνε κατ’ έντέλειαν σα
φής- « διότι έβλέπομεν, λέγει δ διδάσκαλος αύτών, 
διά τής έράσεω; τοΰ πνεύματος καί ούχί τού σώ
ματος. »

Άλλοι δέ δόκτορες, ώς δ 'Ριχάρ Ναπιέ, συγγε
νής τοΰ περίφημου έφευρετοΰ τών λογαρίθμων, έπι- 
στευον ότι συνήρχοντο μετά τών άγγέλων, χαί

ό 'Ριχάρ αύτδς έλεγεν ότι ό 'Ραφαήλ τώ είχε γνω- 
στοποιήση τδ πλεΐστον τών ιατρικών αύτοΰ διορι
σμών· ίσως δέ^διά τοΰτο χαί σήμερον έτι τών ια
τρών αί διατάξεις έχουσιν, άγνοώ τι χαδβαλιστιχόν.

( Α,χο^ονθζΐ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΜΝΟΙ
(Συγγραφή Φραγγίσκου Βέϋ, ρζτάφρασις 

Ά.ί. Ίωανγίύον).

(Συνέχεια, ίδε φυλλάδ, 86.)

Μνημεΐον τελειότατον ζα·διαμονή αναμνήσεων ποι
ητικών χατάπλεως είναι δ Πύργος τοΰ Λονδίνου.

Τδ μουσεΐον τών όπλων, συλλογή στολών βα
σιλέων άρξάντων άπδ τού δέκατου τρίτου μέχρι τοΰ 
δεκάτου εβδόμου αίώνος, περιέχει αντικείμενα ου
σιώδη καί περίεργα, κακώς όμως φυλαττόμενα καί 
μετά παιδαριώδους φιλοκαλίας διετεθειμένα. Βλέπει 
τις ένταΰθα σημαίας ληφθεισας άπδ τών πολεμίων, 
είδη παμποίκιλα όπλων καί τροπαίων, έν οίς χαί θώ- 
ραχας άπδ τοΰ Βατερλώ ληφθέντας. ’Ενταύθα πολλοί 
τών συμπολιτών μου ήρεθίσθησαν τά μέγιστα χαί ήγα- 
νάχτουν ότι οί διευθυνταί τής περιοδείας ώδήγησαν 
τούς Γάλλους εις θέαν ταπεινοϋσαν χαί προσβάλλου- 
σαν αύτούς.

Έν τή άνωτέρω αιθούση, τή φερούση τδ όνομα τής 
’Ελισάβετ, διότι έν αύτή έφυλάχισεν ή βασίλισσα πλή
θος δυστυχών, ύπάρχουσιν όπλα άγριων φυλών, άρ- 
χαϊα πυροβόλα χαί σπάνια τινά πολεμικά έργα χαχώς 
έκτεθειμένα ‘Ηαίθουσα, ένή φυλάσσονται οί πολίτιμοι 
τοΰ στέμματος λίθοι, είναι γυμνή χαί πενιχρά· φωτί
ζεται δέ χαχώς χαί χεΐται έν τινι νέα οικοδομή. Έν αύ
τή εύρίσχεται τδ στέμμα Καρρόλου τοΰ Β'., τδ σχή- 
πτρον τοΰ άγ. Έδουάρδου, χαί τά βασιλικά κοσμήμα
τα τής βασιλίσσης Βικτωρίας, έν οίς διαχρίνονται μά
λιστα είς σάπφειρος χαί είς δγχωδέστατος άνθραξ.

‘Ο Πύργος τοΰ Λονδίνου είναι μνημεΐον περίεργον, 
άλλ’ οί Άγγλοι, ύπδ τής πρδς τάς άναχαινίσεις χαί έ· 
πιδιορθώσεις μανίας αύτών οΐστρηλατούμενο: διέφθειραν 
τδν χαρακτήρα αύτοΰ, όν μόνον οί άρχαιότεροι διετη- 
ρήθησαν πύργοι. Έξερχόμενές τις αΰτοϋ αισθάνεται ότι 
ηύρεν αύτδν κατώτερον τοΰ ότι τδν έφαντάζετο. ’Ολίγα 
μόνον βήματα χωρίζουν τδν πύργον άπδ τάς λεγομένας 
dock ή διξαμενάς, ένθα συσσωρευόμεναι σαλευουσιν 
οί μεγαλοπρεπείς τής νέας Τύρου στόλοι. Ή πλησιε- 
στέρα τών δεξαμενών ή τών λιμένων τούτων είναι ή 
τής άγιας ΑίχατίρίΓηζ, μιθ’ ή» £πεται ή τοΰ Λον
δίνου, και πο^ρωτέρω εύρισκονται αί απειρομεγέθεις 
τής εταιρείας τών ’Ινδιών.

‘Η χατασχευή τών γιγαντωδών τούτων έργων ή'ρξα · 
το προ ένδς αίώνος σχεδόν. *0 δέ λιμήν τής ‘Αγίας

»
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Αικατερίνης ήνεώχθη μόλις κατά τό 1828. 
Σχηματίζουσι δέ ούτοι οίονεί δεξαμενάς τετραγώ
νους χα! δριζομένας ύπδ προκυμαιών κεκαλυμμένων 
και παραπηγμάτων, όπισθεν τών όποιων εύρίκονται ά- 
ποθήκαι έκτενεΐς και απέραντοι. Ένταϋθα τά πλοία 
ϊ,αμβάνουσι καί Αποβάλουσι τδ φοβτίον αύτών. ‘Υπδ δέ 
τάς Αποθήκας εύρι'σκονται υπόγεια διά θόλων κατα
σκευασμένα, ένούμενα καί άποτελοϋντα στοάν τινα μή
κος άπέραντον έχουσαν.

Οί αλλόκοτοι ουτοι τόποι είναι τδ θέατρον τερατώ
δους καί ακατανόητου κινήσεως, καί νομίζει τις οτι 
πρδς συνάθροισιν τοσούτων ζωοτροφιών καί εμπορευ
μάτων συνελέχθησαν τά προϊόντα άπάσης τής ύφη - 
λι'ου.

Παρετηρουν τήν φαντασιώδη ταύτην εμπορικήν κί- 
νησιν ύπδ τήν σκιάν δάσους ούτως είπεϊν ιστίων,, διερ- 
χόμενος διά τών εργατών, τών ύπαλλήλων, τών κι
βωτίων, τών σχοινίων, έπί όδοΰ έστρωμένης ύπδ πλα
κών σιδηρών καί πλήθους άλλου άπεριγράπτων άντι- 
κειμένων, καί ένταϋθα συνέλαβα τήν πρώτην ιδέαν μου 
-περί τής μεγαλοπρεπείας, τής ισχύος καί τοΰ πλούτου 
τοΰ έθνους τούτου, δ παρωμοίασα μέ πολύποδα τερα
τώδη, ού τίνος τδ μέν σώμα εύρίσκεται ένταϋθα, οι δέ 
πόδες έξαπλούμενοι καί πλησιάζοντες άπάσας τάς 
χώρας, άπομυζοΰσι καί γυμνόνουσιν αύτάς τής ουσίας 
καί τών προϊόντων αυτών.

’Αλλά τδ πνεύμα τοΰ περιηγητοΰ καταπλήττεται α
μέσως ύπδ περιέργων, διαφωνιών βλέποντος ευθύς με
τά τήν πληθύν καί άφθονίαν έκείνην, τήν έλλειψιν καί 
τήν έσχάτην πενίαν, μετά τά θαύματα έκεϊνα τής με
γαλοπρεπείας τοΰ έμπορίου, τήν σκληράν καί τήν ά- 
παίσιον πενίαν τά πλήθη καταμαστίζουσαν.

Ή άπό του London-Dock μέχρι τοΰ Tunnel 
κείμενη συνοικία τοΰ Wapping υπό φοβερού καταπο
λεμείται λιμού, καί βλέπει τις είς τάς πλήρεις ακα
θαρσιών αύλάς καί τινας ακαθάρτους θαλαμίσκους τής 
συνοικίας τούτης, οικογένειας ολοκλήρους ίσχνάς, Ασθε
νείς καί κεκαλυμμένας ύπδ βακών τοσοϋτον βυπαρών,ώ- 
ς-ε ταράσσεται ή καρδία παντδςφιλανθρώπου. Βλέπων τις 
περί τήν εσπέραν γυμνά καί άτακτα παιδία έπί σωρού 
δυσώδους άποψημάτων καί άλλων ακαθάρτων βρωμά- 
των, περιτρώγοντα λαιμάργως τά άποσμήγματα τών 
οσπρίων, τών δαυκίων, τούς κουλούς τών λαχάνων, 
καί έπειτα άποσυρόμενα ΐνα κοιμηθώσι είς όπάς τινας 
άχυροστρώτους καί δυσώδη άποφερούσας όσμήν.

Πριν ή είσχωρήσωμεν είς τδ Tunnel, τήν ύπό- 
γειον ταύτην τοΰ Ταμέσεος γέφυραν, είσήλθομεν είς 
είδος τι καφενείου ίνα θερμανθώμεν καί θεραπεύσω- 
μεν τούς στομάχους ήμών διά τίνος βωστικοϋ (cor
dial). Περί τόν άβακα του εργαστηρίου τούτου ευ- 
ρίσκοντο οί πίνοντες, καί σποράδην καί μεταξύ αύ
τών άνεφαίνετο περιφερομένη γυνή τις, προσφέρουσα 
είς τούς προσερχόμενους μικρά τινα τής Μελίτης πορ- 
τογάλια καί έβρασμένους προβάτων πόδας. Αί έλα- 
φραί δέ αύται τοΰ στομάχου περιποιήσεις σκοπόν έ 
χουσι νά παρηγορώσιν αυτούς κατά τδ διάστημα τδ 
μεταξύ τών συνεχών καί πολυπληθών γευμάτων, 
Φαντασθήτε λοιπόν έκ τούτου τάς όδύνας καί τάς 
ταλαιπωρίας, ας έπιβάλλει ό λιμός είς τάς θαυμα
στός τών Ανθρώπων τούτων βρέξεις I

Ή Ανάγκη τοΰ πορίζεσθαι τά πρδς τδ ζην αναγκά

ζει πολλούς έκ τών τοΰ λαοϋ νά καθυποβάλλωνται ύ- 
-ίδ τδν Τάμεσιν είς έργασίας έπιπόνους καί αμα φρι- 
κώδεις. Είς τό Tunnel κατέρχεται τις δία τίνος ό- 
πής κυκλικής, εκατόν πσδών περίπου περιφέρειαν ε- 
χούσης, καί περιοριζομενης έκατέροθεν ύπδ δύω κλι
μάκων.

"Αμα είσχωρήση έν τή διπλή στοά, ής οι θόλοι πε- 
ριγράφουσ: τά τρία τέταρτα κύκλου, αισθάνεται τις τόν 
Αέρα πυκνώτερον καί ψυχρότερον- υγρός δέ τις καί 
παγετώδης Ατμός, πλήρης μιασμάτων έπικινδύνων, πε
ριορίζει πανταχόθεν τήν έν τή ύπογείω γεφύρφι Ατμό
σφαιραν, μάτην φωτιζομένην ύπό 1 26 σωλήνων Ατμί- 
δος φλογιστικής. Νομίζει τις ότι ό θάνατος θέλει κατα
λάβει αύτόν έάν διαμείνη δύω μόνον ώρας έν τοϊς ύ- 
πογείοις τούτοις, Αφ' ών καταπίπτει κατά σταγόνας δ- 
δωρ σωρευόμενον είς μελανούς καί έπισφαλεϊς λάκκους, 
και Αλλας όπάς.

Μεταξύ έκάστης τών στηλών τών ύποστηριζόντων 
τούς θόλους τοΰ ύπογείου οικοδομήματος, εύρίσκονται 
έργαστήρια διευθυνόμενα ύπδ νεανίδων, αίτινες ένετα- 
φιάσθησαν έν αύτοϊς σχεδόν ζώσαι. Πόσαι άσθένειαι ά
ραγε άγνωστοι έπί τής γής τοΰ ήλιου Αναφύονται έν
ταϋθα, καί πόσα τά καθ’ έκάστην άποστελλόμενα αύ
τών θύματα 1 'Η ύπόγειος αδτη γέφυρα, ή μέχρι τοϋδε 
Ανωφελής, τότε μόνον θέλει καταστή χρησιμωτάτη καί 
αξιόλογος,όταν κατασκευασθώσιν έν αύτή σιδηρόδρομοι. 
Διότι περί τδ μέρος τοϋτο τής ύπονόμου ό Τάμεσις εί
ναι τοσοϋτον έκτενής, ώστε είναι Αδύνατος ή έπ’ αυ
τού κατασκευή γεφύρας, καί κατά τήν σημερινήν μά
λιστα τών πραγμάτων κατάστασιν, "να διαβή τις αυτόν 
είς τδ ύψος τοϋτο, αναγκάζεται νά άναβή διά τής άμά
ξης μέχρι τοΰ New-London-Bridge, νά διατρέξη 
δηλ. περιστροφήν πέντε μιλιών τδ μήκος.

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Her Majestey’ s Theatre- εθυμοτυπίκ και γρονθοκοπάματα.— 
’Ανακάλυψις πολιτική.— Προγραφή καί εξορία τδν σκιών.—Πενία 
προτερήματα τδν εργατικών πόλεων.—Οί τάφοι τοΰ Weslmin- 
ster.— Ανέκδοτον περί Βύρωνος.—‘Ηέ'δρατδν τίς Σκωτίας βασι- 
λεων- δυσάρεστου συμβεβηκο'ς.— ‘Η βασιλική μονή καί εκκλη
σία.—Westminter-hall, καί αί ιστορικαΐ αύτοϋ αναμνήσεις.— 
‘Η αίθουσα τδν λορδών καί New-parliament.—Θρησκευτικά! τδν 
αγγλικανών αίτιολογίαι.— Ταπεινοφροσύνη άπειροπλούτου κοεοπώ- 
λου.—Διατΐοί Χγγλοι άποφεύγουσι τοΰ όμιλείν γαλλιστί, καί πδς 
έκαστος έν Αονδίνω εΐναι ώς ξένος.—Γελοϊον δυστύχημα Παρισινού. 
—Φυσιολογία τδν έμπορων,—’Αλλόκοτος τύχη της μεγαλοφυΐας έν 
’Αγγλία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΝΥΞίI I Διά τών λέξεων 
τούτων Αναγγέλλονται ώς έπί τδ.πλεΐστον αί θεατρι
κοί παραστάσεις έπι τών Αγγελιών καί τών προγραμ
μάτων τοΰ θεάτρου τής Αυτής Μεγαλειότητος. Τήν ε
σπέραν λοιπόν ταύτην παρίστατο τδ δεύτερον ή Τρι
κυμία τοΰ Σακεσπήρου, τονισθεϊσα μεν ύπδ τοϋκυρίου 
llalevy, συγγραφεισα δέ ύπό τοΰ Κ. Σ*ρί6ου. ’Ε
πειδή δέ ή γαλλική ήμών συνοδία έπεθύμε; νά πι- 
ρευρεθή είς τήν παράστασιν ταύτην, έγευμάτισεν ένω- 
ρίτερον καί ήναγκάσθη νά καλλωπισθή καί ένδυθή έορ- 
τασίμως ΐνα πορευθή είς τδ Θέατρον τής Βασιλισσης.

. Οί πλεΐστοι τών συμπατριωτών ήμών ψή ξάντες την 
δεξιάν αύτών διά τής Αριστερός καί τήν Αριστερόν διά 
τής δεξιάς εύχαριστήθησαν ώς φαίνεται έκ τοΰ τοιού- 
του καλλωπισμού, καί όταν ηχούσαν ότι δέν ήδύναντο 
νά φέρωσιν έν τω Οεάτρω τήν τής πρωίας ενδυμασίαν, 
δυσηρεστήθησαν καί όργίλως άνεβόησαν έμοθυμαδόν. 
Πολλοί τών Παρισινών νομίζουσιν οτι έκτδς τών Οα 
ρισίων, πας ό επίλοιπος κόσμος, πάσα ή Εύρώπη εί
ναι έξοχή, ύπο τών χωρίων καί τών πολιχνίων αυτής 
ώραϊζομένη. Οί Αφελείς καί περίεργοι eutot παρουσιά- 
σθησαν αμελή τινα ένδυμασίαν καί πίλον φαιόν πε
πιεσμένων έπί τής κεφαλής φέροντες- ώστε δέν τοις έ 
λείπε πλέον είμή τουφέκιόν τι κυνηγητικδν ή Αλιευτι
κόν τι νήμα.

Έδέησε λοιπόν νά πορισθώσι μελαίνας περισχελίδας, 
καί οί βαθύσκιοι έπενδΰτα: Ανεδιπλοϋντο πανταχόθεν καί 
διερβάπτοντο όπισθεν ίνα φαίνονται ώς φράκα. Τό 
ξενοδοχείων λοιπόν μετεβλήθη έντδς όλίγου είς ίματο- 
φυλάκιον.

Εις τών φίλων μου παρουσιάσθη μετ’ ολίγον έξυ- 
ραφισμένος φιλοκάλως, ένδεδυμένος καί κεκοσμη- 
μένος ύπδ ώραιοτάτου τίνος μετάξινου κυανοΰ υ
πενδύτου (gilet) ία οϊι έπέπιπτε σχεδόν λαιμοδέτης 
έχρωματισμένος.

— Ή Θεέ μου! Ανέκραξεν ό Δορσάν, Αλλά κύριε 
μου δέν θά σάς Αφήσωσιν ουδέ βήμα νά προχωρήσητε 
έντδς τοϋ Θεάτρου . . .

— Καί τί διάβολον! θέλετε λοιπόν νά ύπάγω με 
γυμνόν τράχηλον .... Απεκρίθη άξιοπρεπώς ό φί
λος μου.

— Κύριε, δέν δε’χονται είμή μόνον τδ μέλαν καί τδ 
λευκόν χρώμα- ενώ ό μέν ύπενδύτης ύμών είναι κυα
νούς, τά δέ περιλαίμιου είναι.. . Shoking.

Ήναγκάσθη λοιπόν ν’ αφαίρεση τόν ύπενδύτην, νά 
διασταυρώση τδ ένδυμα αύτοΰ πρδ τοΰ στήθους, καί 
ν’ Αντικαταστήση τδ περιλαίμιου τδ κυανοΰν διά τίνος 
άλλου γελοιώδους κατά τδ μάλλον καί ήττον.

— Άλλ’ ή εθιμοτυπία αυτή είναι τρομερά, έξηκοϊ 
λούθει νά λέγη ό φίλος μου πλήρης θυμοϋ.

— Μοί φαίνεσθε ώς αν έθεσατε περί τόν τράχηλον 
ήμων βδέλλας, τώ είπεν άλλος τις.

Μολονότι δέ οί οδηγοί έδωκαν εις έκαστον τό είσητή- 
ριον αύτοΰ, Αντικείμενου πολύτιμον, διότι ή είς τήν 
πλατείαν μόνον είσοδος τών μεγάλων τούτων θεάτρων 
απαιτεί 1 5 φράγκα, έδέησε μολοντούτο νά ταχθώμεν 
είς γραμμήν ύπό τδ περιστήλιον τό σχηματίζον τήν γω
νίαν τοΰ Hay-Market. Μόνοι οί τών θεωρείων καί 
τών θρανίων κάτοχο». δέν ύπόκεινται εις τάς διατάξεις 
ταύτας. Μετο παρέλευσιν δέ ολοκλήρου ώρας ήκούοθη- 
σαν, μετά τινα ύπέκωφον *έν τώ προδόμω κίνησιν, κτύ
ποι πυγμών, παραγκωνισμο! καί τρομερά τις ώθησις, 
παρασύρουσα πάν τδ προστύχαν άνευ διακρίσεως φύλου 
ή ήλικίας. Ούτως εισέρχονται συνήθως έν τοις θεάτροις 
τής νήσου ταύτης. Ήρξατο λοιπόν ή ύπόθεσις ώς έν 
Βατερλώ καί έτελεύτησεν ώς είς *Αουστερλίτς.

Έννοήσαντες ταχέως τήν μέθοδον ταύτην τοΰ ει- 
σέρχεσθα: έν τή πλατεία τοϋ θεάτρου, συνεσωρευθη- 
μεν, καί χωρίς πολλών περιποιήσεων προς τούς πε
ρί ήμάς επικειμένους, άνθιστάμεθα μεθ’ όρμής γε- 
λώντις συγχρόνως καί άστειευόμενοτ. Πολλάκις έ

κραξαν πρός ημάς french-dogs, λέξεις ας πε
ριττόν νομίζομεν νά μεταφράσωμεν καί άφίχθημεν 
έπί τέλους, ωθούμενοι καί ώθοϋντες έν τή αιθούση 
φύρδην μίγδην μετά τών αιωνίων ήμών εχθρών, ώς 
έλεγε πότε ήΣυνταγματική.

Άλλ’ ιδού παρ’ ελπίδα προσέρχεται πρδς ήμάς 
επιθεωρητής τις άλλοκότου καί ιδιότυπου υφους καί 
ενδυμασίας, οστις καθυποβαλών έκαστον ήμών είς 
έρευνας άνοήτους καί λεπτομερείς, ευρε τοϋ μέν τδ 
μέλαν περιλαίμιων ύπδ πράσινης περιπλαισιούμενον 
ταινίας, τών δέ τούς πίλους φαιούς παρά τήν εθι
μοτυπίαν, διό καί ήνάγκασε τδν πρώτον νά κρύψη 
δπωσδήποτε τάς πρασίνους άχρας τοΰ περιλαίμιου του, 
Αφού δέν ήθέλησε νά αφαίρεση αύτδ, τών δέ τούς 
φαισύ; πίλους κατεσχε καί Απέθεσε είς τδ γραφεϊον 
τής επικαίρου τών ράβδων άποθήκης. Οί φέροντες χει
ρίδας έχρωματισμένας ήναγκάσθησαν νά κρύψωσιν 
αύτάς είς τά θυλάκια αύτών καί νά μείνωοι γυμνοί 
τάς χεΐρας. Τέλος δέ δυστυχής τις καί εύηδής 
κυρία, μέχρι τοϋδε έγκορδυλλιζομένη είς νέον καί 
κομψόν τι έπανωφόριον, είδε, μετά λύπης καί αισ
χύνης τίνος, άφαιρούμενον τδ ένδυμα τοϋτο εύγενώς 
άπδ τής ώμοπλάτης αυτής, παραδιδόμενον, ύπδ τοΰ 
επιθεωρητοϋ, είς τδν έπί τών βάβδων καί Αντιβρα
χίων ύπηρέτην, μετά φλεγματικής τίνος πολιτικής. 
Ή δέ δυστυχής νέα, ώς άνθος έκ τών πετάλων αύ
τοϋ γυμνωθέν, δέν διετήρησε ώς στεφάνην (corolle) 
είμή τά κάτω τοϋ. καπελίνου αυτής διατεθειμένου 
άνεπιτηδείως όπισθεν τής κεφαλής.

'q Έββικος Γιραλδών περιεφέρετο Ατάκτως έν τή 
πλατεία, ένθα ύπερασπι'ζετο μετά βάβδου τάς θέσεις 
ήμών. Έπορεύθην πρδς αύτδν μετά τοΰ φίλου μου, 
τοϋ μεγάλου παρατηρητοϋ, οΰτινος ό κυλινδρικός πί
λος μετεβλήθη παντελώς καί έλαβε γελοϊον καί 
παράδοξόν τι πεπιεσμένου σχήμα, ό δέ κόμβος τοϋ 
μελανός αύτοϋ λαιμοδέτου εύρίσκετο έπί τής όμο- 
πλάτης.

— Πρώ τριών ήμ.ερών, κύριοί μου, παρετήρησα υ
πέρ τδ δέον, καί μοί φαίνεται οτι αί πολίτικα: μου 
ίδέαι μετεβλήθησαν. "Οσω μάλλον σπουδάζω τά ήθη 
τής χώρας ταύτης τοσούτω καταπειθομαι, οτι δέν μάς 
συμφέρει ή Αγγλική αυμμαχία. Σάς βεβαιώ οτι προ
τιμώ τήν βωσσικήν.

Ή τετολμημένη ο.ΰτη ιδέα ήν κωμική, Αλλ’ έ- 
μειδίασα μόνον διά νά κολακεύσω αύτόν. Ό Τιραλ- 
δών μοί έθλιψε τδν βραχίονα, ίσως διότι ό συμπα
τριώτης ήμών ώμίλει σοβαρώς.

—Κύριε, επανέλαβεν ούτος, είμαι τήν τιμήν νά ήμάι 
δεκτός είς τάή. αίθουσας τοϋ προέδρου τής δημοκρα
τίας, καί σκοπεύω ν’ Αναφέρω αύτω τάς παρατη · 
ρήσεις μου.

— Θά πράξετε άριστα, τώ άπεκριθην, διότι Αλη
θές μέν, οτι έ πρίγκηψ οδτος διέτριψε δύω μόνον 
έτη έν Λσίδίνφ, νομίζω όμως καί ταϋτα Αρκοϋοι 
πρδς τδ νά άποβάλλη τις τάς εύγενεϊς ιδέας καί 
εντυπώσεις του, έκτης πρώτης τής μητροπόλεως ταύ
της θέας καί παρατηρήσεως.

— Αλλά πιστεύεται τάχα, οτι ίδέαι τοσοϋτον ώφέ. 
λιμοί δύνανται νά έντυποθώσιν έν τή διανοία αύτοϋ, διά 
μόνης τής συνδιαλέξεως. Είς τήν θέσιν ύμών, κύριε, ή
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θελα συντάξει υπόμνημά τι ινα τό παρουσιάσω εϊς τόν 
υπουργόν των έξωτεριχών.

— 'Αριστα, έχω τδ εύτύχημα νά ήααι δεκτός είς 
τάς συναναστροφάς αυτού. Κύριε μου, σας ευχαριστώ διά 
τήν καλήν σας συμβουλήν.

*λλλ’ άς άφήσωμεν τόν καυχηματίαν αύτόν κύριον 
τοΰ όποίοο πολλούς δμοίους εύρίσκομεν παρ’ ήμΐν, διό
τι ή έπιθυμία τοΰ νά φαινώμεθα άνθρωποι μέ σημασίαν 
μας ώθεΐ πάντοτε σχεδόν εις άτοπα καί γελοία, καί άς 
έπανέλθωμεν είς τά περί θεάτρου. Ούτε ή διαιρεσις, ού
τε ό στολ'.σμδς, ούτε ή μουσική τούτου μέ ήρεσαν πο
λύ. Έν τούτοις είναι κομψότητος ίδιον τού ν’ άποσύ- 
ρεταί τις πρό τού τέλους τοΰ δράματος, καί ή έπιθυμία 
τοΰ ύπνου μέ κατεπεισε νά συμμορφωθώ κ’ έγώ προς 
τό έθιμον τούτο. Καθ’ όδόν μ’ έπλησίασε γυνή τις έπαί- 
της, φορούσα βάκη καί πέτασον. Τής έδωκα μιαν πέν- 
ναν, και άφοΰ τήν έθεσεν εις τόν κόλπον της, έτεινε 
πάλιν τήν χεΐρα, δπου έββιψα καί έτερον νόμισμα. ’Αλ
λά τούτο έπανελήφθη τοσάκις καί μετά τοσαύτης έπι- 
μονής, ώστε μ.’ έβίασε μέχρι τέλους νά ύποκριθώ δτε 
οργίζομαι καί νά τήν άποδιώξω μετ’ απειλών.

Τοιουτοτρόπως άποδιώκεται άπό τής καρδίας ή 
συμπάθεια. ’Αλλά ή έπιμονή αυτή μ’ απέδειξε πρός 
τούτοις, ότι οί έλεήμονες διαδαται είναι σπάνιοι, καί 
διά τούτο ή πτωχή αύτη έπιτυχούσα ένα, έζήτει ν’ 
άποζημιωθή διά τήν άσπλαγχνίαν όλων τών άλλων. 
Πλήν καί ή έπαιτεία ένεργεΐται έν Λονδίνω μέ τρο
μακτικόν τρόπον. Είς έκαστον βήμά σας άπαντδτε 
όντα, τείνοντα ήμΐν τάς χεΐρας, όντα τοσοΰτον έβ- 
βακωμένα, τοσοΰτον φρικώδη έν τή πτωχεία καί Α- 
θλιότητι αύτών, ώς-ε ή ψυχή ήμών συγκινεΐται άμα 
καί φρίττει. Καί όμως ή εύποιια ύπάρχει έν ’Αγ
γλία ανεπτυγμένη όσον ούδαμοΰ Αλλαχού, καί κα- 
θεκάστην ιδρύονται πτωχοκομεϊα καί άλλα Αγαθο
εργά κατοστήματα. Τί πρέπει λοιπόν έκ τούτου νά 
συμπεράνωμεν; ότι ή κοινωνική διοργάνωσις έν ’Αγ
γλία πραγματοποιεί τήν δημοσίαν εύημεριαν αντί σκλη
ρών άντιδόσεων (compensationts). Αδξει δέ τήν ε
ξωτερικήν όψιν τής άθλιότητος ταύτης ή τών εργα
τών συνοικισις είς τάς αύτάς οικίας, οδούς, συνοι
κίας. ’Εκεί, έλλειπούσης τής έπαγρυπνήσεως, τό μί
ασμα τής μιμήσεως, καί ή βαθυμία γεννώσι τήν Α
φροντισιάν. Ή ακαθαρσία έπισωρεύεται καί καθίστα
ται κολλητική όλόκληρος λαός φιλοτιμεΐται νά έρ- 
πη είς τόν βόρβορον καί τήν Ασωτείαν, τοσοΰτον ώ
στε οί άνθρωποι ούτοι άντί πάσης αΐδοΰς, φιλοτιμοϋν- 
ται μάλλον τις αύτών νά φανή κυνικώτερος.

C ΑχοΛονύεΙ ).

ΔΟΝ ΖΟΤΑΝ Β.,
Ο ΑΥΣΤΡΙΑΚΌΣ.

Πλησίον τής μεγαλοπρεπούς μητροπόλεως τοΰ 
Βούργου παράκειται μικρόν τι έργαστήριον, εξ ού, 
πρωίαν τινα ψυχράν τοΰ Ίανουαρίοο 1651 έξήρχε-

το νεανίας τις ίσπανός, τό προσωπον έχων ώχρόν, τούς 
όφθαλμούς διάπυρους τό δέ βάδισμα μεγαλοπρεπές, 
καίτοι φέρων πεπαλαιωμένου μανδύαν. . , . Φθάσας 
είς τό έπισκοπικόν καί βασιλικόν παλάτιον, όπου οί 
φύλακες δέν τόν άφησαν νά είσέλθη,

— Πηγαίνετε ν* αναγγείλετε, τοΐς είπε μεγαλο- 
πρεπώς, είς τόν δόν Ζουάν Β'. τόν Αύστιακόν είς 
τόν υιόν τοΰ βασιλέως μας Φιλίππου Δ', είς τόν Μέ- 
γαν 'Ηγούμενον τής Καστιλλίας. ότι τέκνον τι τής 
Μαρίφς Καλδερόνης ζητεί άκρόασιν.

Μετ’ όλίγον, πραγματικώς, αί θύραι ήνεώχθησαν, 
και δύο δορυφόροι έφερον τόν νεανίαν εις τό σπου- 
δαστήριον του πρίγκηπος.

Ό φυσικός υιός τοΰ Φιλίππου Δ’. , ήπερήφανος νεα
νίας εϊκοσιδύο ετών, περιβεέλημένος όλα του τά πα
ράσημα καί όλας του τάς ταινίας δέν έδυνήθη νά 
θεωρήση χωρίς συγκίνησιν τόν άγνωστον, άκραν έ
χοντα μετ’ αύτου όμοιόττητα.

— Είσθε τώ όντι, τω είχεν, ό υιός τής Μαρίας 
Καλδερόνης ;

— Πρό όλίγου άνεκάλυψε τούτο άπεκρίθη ό Ίωσής 
Τριάς, δεικνύων έγγραφα αποδεικτικά τούτου.

— Ναί! ναίΐ έπανέλαβεν δ Δόν Ζουάν, ειμεθα Α
δελφοί έκ μητρός. Τις είσθε δέ, άλλως, και τί θέ
λετε ;

— Δέν είμαι τίποτε, καί επιθυμώ νά είμαι κφτι. 
Ό πατήρ μου δέν μ’ άφησε άλλην κατάστασιν πα
ρά γραφίδας. ... Ό Αδελφός τής Ύψηλότητός Σας 
θά έπροτίμα θέσιν τινα είς τήν αύλήν.

Ό πρίγκηψ κατεμετρισε διά τοΰ βλέμματος τόν 
Ίωσήν καί έμάντευσεν ότι ήτον όκνηρός τις, όστις 
ήθελε νά ώφεληθή τής γεννησεώς του.

— Πρέπει νά έξακολουθήσης τήν έπιστήμην τοΰ 
πατρός σου, είπε ψυχρώς, ώς έξακολουθώ κ’ έγώ τήν 
τοΰ έδικοΰ μου. Ζωγραφίζω έπί τοΰ φαρφουρίου εις 
τάς ώρας τής σχολής μου. ’Έρχου έδώ καθ’ έκάστην 
πρωίαν, θέλω σέ διδάσκει, καί θέλεις γείνει μέ
γας καλλιτέχνης, έν ω έγώ θέλω γίνεσθαι μέγας 
στρατηγός.
* — Καί ταΰτα είπών, έστρεψε τά νώτα, άφίνων 
τόν αδελφόν του έκπληκτου.

Ή Μαρία Καλδερόνα ήτο θεατρίστριά τις, ήτις έ- 
ξηγόρασεν έν μοναστηρίω διά διού αγιοσύνης, τάς 
αποπλανήσεις τής νεότητός της.

Ό δόν Ζουάν ό αυστριακός, άναγνωρισθείς ύπό τοΰ 
πατρός του, έλαβεν έπίσημότητα έν Ευρώπη. ’Αρχι
στράτηγος τής Καστιλλίας, έν Ιταλία, ήδραγάθησεν 
άνακτήσας κατά πρώτον τήν Νεάπολιν, άπό τόν 
δοΰκα τής Γύζης καί τόν περίφημου Μαζανιέλλον. 
Ήτο δέ ήδη τοσούτιρ δημοτικός έν Ισπανία ώστε άν- 
τεστάθμιζε τήν έπιββοήν τής βασιλισσης Μαριάννας, 
καί τήν άνησύχει διά τόν ασθενή αυτής υιόν, τόν Κά
ρολον Β.

*0 Ίωσής Τριάς, κάλλιστα κριθείς ύπό τοΰ Δόν Ζουάν, 
ήτον έκ ιών ύπερηφάνων έκείνων καί άνευ ανδρείας αν
θρώπων, όποιους άπαντφ τις πλείςχυς σήμερον, οΐτινες 
λησμονούν ότι ή ζωή είναι πάλη τις διηνεκής, οίνινες 
νομίζ ουν ότι δύνανται νά προαχθώσιν άνευ εργασίας, 
καί οΐτινες, τέλος, εύρισκουν τήν κοινωνίαν άποτρό-

Ιπαιον, έάν αύτή δέν τοΐς παρέχει έτοιμα δείπνα. Έάν 
ούτος έζή τώ 1851, ήθελεν έπιθυμήσει τήν διοργάνω-

σιν τής έργασίας, διά νά ήναι βέβαιος ότι δέν θέλει 
πράττει τίποτε. ’Εννοείτε τόν θρίαμβόν του, ότε άπεκά- 
λυψε τό μυστικόν τής γεννησεώς του! Ένόμισεν έαυτόν 
πάραυτα μεγιστάνα τής ‘Ισπανίας. Έδέχθη μολαταύτα 
νά λάβη μαθήματα παρά τοΰ βασιλικού άδελφοΰ του, 
έλπίζων νά φθάση εις τόν σκοπόν του, διά τής πλαγίας 
ταύτης όδοΰ.

Τήν έπαύριον λοιπόν ήλθε, βέρων μεθ’ αύτοΰ καί 
τόν δκριβαντα.

—- Άς ίδωμεν τί γνωρίζεις νά κάμης, τώ εί- 
πεν ό πρίγκηψ, δίδων είς αύτόν ανθοδέσμην, διά νά 
τήν ζωγραφήση έπί τοΰ φαρφουρίου. Δι’ αύτήν τήν 
εργασίαν θά πληρωθής εκατόν βεάλια, έάν έκτελεσθή 
καλώς.

'Ο Ίωσής έσχεδίασε βραδέως σχέδιόν τι άνευ απο
τελέσματος,

— Δεν είναι τούτο ! άνέκραξεν δ Δόν Ζουάν, δ- 
στις έρβιψε τάς επισήμους έπιστολάς καί έλαβε τήν 
γραφίδα. Έχάραξε δέ είς όλίγων λ,επτών διάστημα 
αξιοθαύμαστου ανθοδέσμην, τοΰ Τριάζ θεωροΰντος έν 
έκστάσει μεγίστη.

— Ιδού πώς έργάζονται! έπρόσθεσεν δ πρίγκηψ. 
Έλθέ, όταν κάμης καί ού τοιαύτην έργασίαν.

'Ο Ίωσής ένεφανίσθη τήν τρίτην ήμέραν. Τό σκια
γράφημά του ήτο πάντοτε μέτριου. ‘Ο Δόν Ζουάν 
τό έκαμε καί πάλιν. Μετ’ ολίγον τό αγγείου, τό 
φθαρέν ύπό τού μαθητοΰ καί άνασκευασθέν ύπό τοΰ 
διδασκάλου, όστις έπλήρωσε τά εκατόν βιάλια, είχεν 
άποπερατωθή. Ό Ίωσής, ώς συμβαίνει, δτε τις συνερ
γάζεται μετ' άλλου, οίκειοποιήθη όλην τήν έργασίαν, 
έκρινεν δ,τι ό πρίγκηψ είχε διορθώσει δλίγα τινα, ότι 
τά έφθειρε μάλιστα, καί ήτον έτοιμος ν’ άρχίση 
έκ νέου.

Τό άγγεΐον καί πολλά άλλα, λαβόντα φήμην τινα 
εις Βοϋργον, έδωσαν αιτίαν είς τόν αρχιεπίσκοπον, 
άριστον έμπειροπράγμονα, νά παρακαλέση τόν δόν 
Ζουάν νά παραγγείλη είς τόν προστατευόμενόν του 
έπιτραπέζιον δίσκον χιλίων δίστηλων.

— Έχεις δύο μήνας δΐ αύτήν τήν έργασίαν, τω 
εϊπεν ό πρίγκηψ, έργάσου μέ προσοχήν, ώς σοί έδει
ξα καί κατά τό σχέδιόν μου* έγώ δέ θέλω υποτάξει 
είς τό διάστημα τούτο τήν Καταλονίαν. /

Καί δ μέν Δόν Ζουάν έπανήλθε νικητής μετά τήν 
παράλευσιν τών δύο μηνών. ‘Ο δέ Ίωσής παρέδω- 
κεν ζωγράφημά τι, άλλ’ ούδεμίαν έχον άξίαν. Ό 
πρίγκηψ έπαρουσίασεν αύτό είς τόν αρχιεπίσκοπον, 
παρόντος καί τοΰ Ίωσή, άλλά προσθέτων είς αυτό 
καί δεύτερόν τι δίσκωμα αξιοθαύμαστου, πρός μεγί- 
στην έκπληξιν τοΰ Τριάζ.

— Ό Καλλιτέχνης μας, ειπεν είς τόν Αρχιερέα, 
έκαμα δύο έργα. Ποιόν έκλέγετε ή Πανιερέτης Σας;

— θέλετε νά δοκιμάσετε τήν φιλοκαλίαν μου, ά
πεκρίθη δ ζηλωτής μειδιών. Αύτό είναι χυδαΐον έργου, 
έν ω έκεΐνο είναι αριστούργημα.

Καί έλαβε τόν δεύτερον δίσκον, προσκαλώντό» Τριάζ 
νά θέση τήν υπογραφήν του.

Τότε δ πρίγκηψ έγραψε κάτωθεν τοΰ άριστοτεχνή- 
ματος· Jdr Zovar ό Λύστρι,αχός· έπειδή, πραγμα
τικώς, τό έργου ήτον αύτοΰ. Τό είχε τελειώσει μετα
ξύ δύο μαχών.

ΊΌΜ. Δ'. (Φυλλάδ. 87).

'Ο αρχιεπίσκοπος έξεπλάγη· ό Κ. Ίωσής έμεινεν έκ
θαμβος καί άμηχανών.

— Τούτο είναι τό τελευταΐόν μου μάθημα, τώ εί- 
πεν ό δόν Ζουάν. Σοί άφίνω τά χίλια δίστηλα* άλλά διά 
νά ήσαι άξιος νά ζής ώς πρίγκηψ, έργάζου καί ώς 
πρίγκηψ

Πλήν καί τό μάθημα τοΰτο έγεινεν έπί ματαίφ, ώς 
καί τά λοιπά ! ‘Ο άδιόρθωτος Τριάζ 8έν έκαμε καν 
έν έργου αξιόλογου καί έζησε μέχρι τέλους διά τής ευ
φυΐας τοΰ βασιλικού άδελφοΰ του, όστις συλλυπούμενος 
αύτόν, άπετελείωνε καί καθεξής τάς έργασίας του, αϊ- 
τινες έπροξένουν είς τόν οκνηρόν τιμήν.

Άλλ’ή ιστορία, έκθειάζουσα μόνον τόν άξιου έκθεια- 
σμοΰ άνδρα, έλησμόνησε τό όνομα τοΰ Ίωσή- καί ό 
Καρβενιος έβεβαίωσεν ότι, « άν ό δόν Ζουάν δέν έγεν- 
νάτο ύπό βασιλικόν διάδημα, ήθελε δυνηθή νά ζήση 
βασιλικώς έκ μόνου τοΰ προϊόντος τής γραφίδος του. »

'Ηττον εύτυχής ώς στρατηγός καί πολιτικός, ήτ- 
τή9η ύπό τοΰ Τουρέννου εις τάς Δύνας (Dunes), υ
πό τών Πορτογάλλων είς Έστρέμος, καί υπό τοΰ πα
τρός Νιτάρδου είς τό Συμβούλιου τής Άντιβασιλιίας. 
Γενόμενος, τέλος, πρωθυπουργός τοΰ άδελφοΰ του Κα
ρόλου Β'., ύπέκυψεν, άναδεχθείς τό μέγα έργου τοΰ 
ν’ ανύψωση τήν Ισπανίαν, καί έτάφη εις τό μοναστη
ριού τοΰ Βούργου, έντός μεγαλοπρεπούς τάφου, άξιου 
καί τοΰ καλλιτέχνου καί τοΰ πρίγκηπος.

Μετάφρ. Π. Η.

ΗΘΙΚΑ! ΜΕΑΕΤΑΙ.

Η ΚΑΕΜΕΝΤΙΝΗ.

« Δέν πρέπει νά ζητώμεν έν γένει τήν εύτυχίαν ούτε 
πολύ υψηλά, ούτε πολύ μακράν ήμών. Ή εύτυχία 
είναι πάντοτε πλησίον μας, είς τήν κοινωνικήν τάξιν 
έν ή άνωθεν έκλήθημεν, έάν ήξεύρωμεν νά τήν βελ- 
τιώμεν διά τής καρτερίας μας, άντί νά τήν καταστρέ 
φωμεν διά τής υπεροψίας μας. »

Ούτως ώμίλει ό γέρων Ιερώνυμος πρός τούς έκ- 
γόνους του, συνηγμένους κύκλω αύτοΰ περί τήν εστίαν, 
κατά τινα χειμερινήν εσπέραν.

« Είναι αναμφισβήτητος καί καταφανής αλήθεια 
τούτο, φίλοι μου, έξηκολούθησεν ό γέρων, βλέπων 
τούς νέουφ άκροατάς του, σείοντας τήν κεφαλήν μέ δ- 
φος αμφιβολίας, καί άν διά πολλούς εξ υμών είναι δ
λίγον τι αύστηρώς έκπεφρασμένη, θέλω άποπειραθή 
νά καταστήσω τερπνόν τό μάθημά μου διά τίνος πα
ραδείγματος. Διά τής λέξεως τερπνόν μήν ύπολάβετε 
ότι ή ίβτορία μου θά σάς κάμει νά τραπήτε εις φαιδρό- 
τητα I ‘Η ήθική ινα ώφελήση τούς ακούοντας, πρέπει 
νά έχη τι αύστηρόν, διότι πολύν χρόνον μένει έντετυ - 
πωμένη είς τήν μνήμην μας ο,τι |Χάς άπέσπασε δά
κρυα, έν ω συνήθως λησμονοϋμεν ταχέως δ,τι φαιδρό- 
τητα καί γέλωτα μάς έπροξενησε.

Πρό τεσσαράκοντα έτών, νέοι φίλοι μου, ό μαργα- 
187.
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ρίτης του χωρίου του Άγ.' 'Γβου ήτον ή Κλεμεντίνη. ‘Η 
μαύρη κόμη της κατέβαινεν δμαλή ώς ταινία έπί τοΰ 
μετώπου της, ή άνθηρότης τών παρειών της ύπερέβαινε 
τήν τών βόδων, χαΐ ποτέ γλαυκά όμματα δέν έτόξευον 
άγγελικώτερα βλέμματα. Τήν Κυριακήν, δτε ή Κλε- 
μεντίνα ήρχετο μέ τάς συντρόφους της νά χορεύση είς 
το έχτεταμένον λειβάδι, τδ κείμενον άπέναντι τής έκ· 
χλησιας, πάντες οί νέοι έσπευδον συγχρόνως ζητοϋντες 
νά χωρευσωσι μετ' αύτής. 'Ο ξένος ήθελε βεβαίως 
καταπλαγή βλέπων, δτι αί φίλαι τής Κλεμεντίνης δέν 
ήσαν ζηλότυποι διά τήν υπεροχήν της ταύτην, άλλ’ άμα 
έγνώριζεν αύτή, εΰρισκε τδ πράγμα φυσικώτατον. Οί 
θρίαμβοί της τόσον δλίγον τήν χαθίστανον ματαίαν, ώ
στε όχι μόνον αί χόραι τοΰ χωρίου τή έσυγχώρουν, άλλ 
έφαίνοντο συμμεριζόμεναι τήν εύτυχίαν της.

Έν τούτοις, ή τελειότης είναι πράγμα δυσεύρητον έ
πί τής γής, χαΐ οί κάτοικοι τοΰ χωρίου μας ευρον νά 
προσάψωσι ελάττωμά τι εις τήν Κλεμεντίνην, έφαίνε- 
το είς αύτούς πολύ λογίαν! Ό τίτλος ούτος, ό τιμών σή
μερον τδν άνδρα ή τήν γυναίκα, όσάκις φέρουσιν αύτδν, 
έξελαμβάνετο τότε έπί κακού, και βλίγων μόνων γνώ
σεων ήοχει νά ήναι κάτοχός τις διά νά γείνη άξιος αύ
τοΰ. ’Αλλά, μή στοχασθήτε, τέκνα μου, οτι ή άνατροοή 
τής Κλεμεντίνης ήν τοσοΰτον εντελής, δσον ή τής θυ- 
γατρδς τοΰ κυρίου μαρχεσίου, τοΰ γείτονός μας. Ή 
Κλεμεντίνα ήξευρε ν’ άναγινώσκη καί νά γράφη δπω- 
σοΰν καλώς, ό δημοδιδάσκαλος έβεδαίου μάλιστα δτι 
δέν έκαμν.ν δρθογραφιχά λάθη, άλλά δεν ήτον αρμό
διος νά κρίνη, επειδή ώμίλει τήν χυδαϊκήν διάλεκτον 
τοΰ τόπου χαλήτερον τής Γαλλικής. Παρά τήν παιδείαν 
της ταύτην, θεωρουμένην τότε ώς πολυτέλειαν, σήμε
ρον δέ ώς άναπόοευχτον είς πάντα, είχε χαΐ άλλα προ
τερήματα, τά όποια καί αύτοί οί ήττον αύστηροί τοΰ 
χωρίου τής έσυγχώρουν μετά δυσκολίας. Έχέντα μετά

μεγίστης έπιτηδειότητος, έσκιαγράφει έντέχνως επί τοΰ 
χάρτου πρόσωπα ανθρώπινα, καί έτραγωδει ώς αηδών 
ύποκρούουσα τήν κιθάραν της.

Ή άνατροοή αδτη, παραπολύ λαμπρά άναμφιδόλω; 
διά τήν θυγατέρα πτωχού κτίστου, έδόθη εις τήν Κλε
μεντίνην άπδ τήν άνάδοχόν της, τήν βαρόνην Σοφίαν... 
Τοΰ φρουρίου, τοΰ φεροντος τ’ όνομα τοΰτο, διατηρείται 
άχέμη ό τελευταίος πύργος δπισθεν τοΰ χωρίου, τδν 
γνωρίζετε, παιδια μου, έκεϊ διήνυσε τήν παιδικήν 
της ήλικίαν ή Κλεμεντίνη, Ή μήτηρ της, θαλαμηπό
λος τής κυρίας βαρόνης, άπέθανε μετά δλιγοήμερον ά- 
σθένειαν, άφιερώσασα τδ βρέφος της είς τήν άνάδο
χόν του. ‘Η βαρόνη καλοκάγαθος γυνή, έξεπλή- 
ρωσεν εϋγενώς τήν έντολήν της, καί ή Κλεμεντίνη ηδ- 
ρε πλησίον της μητρικήν περιποίησιν καί στοργήν. Ά- 
νατρίφουσα αύτήν σχεδόν ώς τήν ίδιαν θυγατέρα της, 
σκοπόν είχε θεδαίως ν’ άφήση άρκετήν περιουσίαν 
είς τήν δρφανήν, ώστε νά μή μείνη κατωτέρα τής ά- 
νατροφής της. Άλλ’ ή θεία Πρόνοια άλλως άπεφά- 
σισεν. Ό θάνατος άφήρπασε τήν άγαθήν βαρόνην, καθ’ 
ήν στιγμήν έμελλε νά τακτοποιήση τήν διαθήκην 
της, καί ή παρ’ αύτής προστατευομένη, τήν όποιαν 
ή άπληστος τής δαρόνης οικογένεια πρδ πολλοϋ έφθό- 
νει, έμεινεν άνευ πόρου. Ή έγκαταλελειμμένη κόρη 
υπεφερε τήν δυστυχίαν της μέ άξιοθαύμαστον γεν- 
ναιοψυχίαν, καί έξ όλων τών αγαθών, τών όποιων 
ό ούρανδς τήν άπεστέρει, ζωηρότερον πάντων έπόνε- 
σε τήν φιλοστοργίαν τής άναδόχου της. Φίλοι τινές 
έν τούτοις, έλθόντες είς δοήθειάν της, τη έπρόσφερον 
θέσιν έπικερδή ώς θαλαμηπόλον παρά τή δουκίσ- 
ση Δεσπάρ. Κατ’ άρχάς άπεποιήθη, μή θέλου- 
σ« ν’ άφήση τδν πατέρα της· έπειτα ή μόνωσις καί 
ήσυχία τών αγρών ήρεσκον μάλλον είς τήν άγνήν 
καρδίαν της. Ούδεμίαν λέξιν παραπόνου ή πόθου έ- 
πρόφεραν τά χείλη της μετά τήν νέαν της κατάστασιν. 
Εγνώρισεν οτι ή άσφιλεστέρα εύτυχία είναι έκείνη, ήν 

ό Θεδς έπιτρέ'πει είς έκαστον, (άλλά διατί έλησμόνησε 
βραδύτερον τήν αλήθειαν ταύτην;) καί ή ιδία έξηγήθη, 
μεταδαίνουσα νά λάδη ύδωρ είς ττν πηγήν μέ μιαν φί
λην της, τήν άπόφασίν της τοΰ νά γείνη έκ νέου απλή 
χωρική Έν συντόμω, άπεκδύθη τήν κομψήν ένδυμα- 
σίαν, τήν όποιαν έφερεν άπδ τής παιδικής της ήλικίας, 
ένεδύθη, χωρίς νά ήναι δλιγώτερον θελκτική, τδν έξ έ- 
ρίου χιτώνα, τδ κεφαλόδεμα μέ τάς μακράς άκρας πι- 
πτούσας έπί τών ώμων, καί ήλθε νά διευθύνη τδν πτω
χόν οίκίσκον τοΰ πατρός της. Άπδ τής έποχής ταύτης, 
ώδήγει καθεκάστην τήν δάμαλιν εις τούς αγρούς, καί 
είργάζετο, ώς νά μήν έπραξεν άλλο τι ποτέ είς τήν 
ζωήν της, είς πάσας τάς έργασίας τών αγρών, τδν δέ 
χειμώνα ένηθε τόσον έριον, δσον ή πλέον φίλεργος 
μήτηρ τής οικογένειας. Ποτέ πλέον δέν τήν ήκουσα 
ούδέ νά τραγωδή, ούδέ νά παίζη τήν κιθάραν. ‘Η κομ
ψή αναδεχτή τής βαρόνης έμεινεν έκ νέου ή ταπεινή θυ- 
γάτηρ τοΰ γέροντος Βιρώ.

Τρία έτη παρήλθον καί ή Κλεμεντίνα έγίνετο έπί 
μάλλον ώραιοτέρα, καί διά τής φιλοφροσύνης της καί 
τής γλυκύτητητός της εΐλκυε τήν ύπόληψιν καί τήν α
γάπην όλων. ΟΕ πλουσιότεροι αγρονόμοι τών πέριξ, 
γοητευόμενοι έκ τής καλής της διαγωγής, καί τής έπι- 
δεξιότητός της περί τήν οικιακήν οικονομίαν δέν ήναν- 
τιοΰτο είς τήν έπιθυμίαν, τήν όποιαν έδείκνυον οί υιοί 
των νά τήν νυμφευθώσιν· άλλά πρδς μεγίστην έκπληξιν

φων της νά τήν άντικαταστήση πλησίον τοΰ πατρός 
της έπί τινας ήμέρας, καί έπήγε νά έπισκεφθή γραίαν 
θείαν της. κατοικούσαν τρεις λεύγας μακράν τοΰ Ά
γιου ’Γόου. Ή άναχώρησις αυτή άνεζωπύρησεν, εί δυ
νατόν, τδν έρωτα τοΰ Άλφρέδου, δστις μή δυνάμε
νος νά θριαμβεύση κατ’ αύτοΰ, έσκέφθη νά νυμφευ- 
θή τήν κόρην τοΰ κτίστου. Μόλις τδ σχέδιον τοΰτο 
ήλθεν είς τδν νουν του, καί ήθέλησεν άμέσως νά τδ 
πραγματοποιήση, έγραψεν οθεν είς τούς συγγενείς του 
διά νά λάβη τήν συγκατάθεσιν των. Οί συγγενείς, ώς 
μαντεύετε, τδν έξέλαβον ώς παράφρονα, καί ήονήθη- 
σαν νά έπικυρώσωσι συνοικέσιον τόσον δυσανάλογον. ‘Ο 
Αλφρέδος, ολίγον φρωντίζων περί τής άρνήσεως ταύ
της, έκαμε τάς συνήθεις προσκλήσεις τοΰ γάμου είς 
τούς γονείς του, καί έπειτα, άφ' ού έδωσε τήν πα- 
ραιτησίν του, καί έπλούτησεν έκ τής απροσδόκητου 
κληρονομιάς γηραιού τίνος θειου του, ένυμφεύθη τήν Κλε
μεντίνην είς τήν έκχλησίαν τοΰ αγίου Ύβου- Κατά 
πρώτον, ή νέα κόρη παρεκάλεσε θερμώς τδν Άλ
φρέδον νά μή τήν νυμφευθή παρά τήν θέλησιν τών 
γονέων του, παρατηρούσα είς αύτδν, οτι τοιαΰτα συ
νοικέσια σπανιώς εύλογοΰνται παρά θεού· άλλ ό 
έρως ύπερίσχυσε τοΰ καθήκοντος καί τοΰ λογικού. 
Ή εύτυχία τοΰ ν’ άνήκη τις είς τδ ον, δπερ αγα
πά, διά τοΰ ίερωτέρου δεσμού, είναι τόσον μεγάλη, 
ώστε πολλάς παραβλέπει σκέψεις.

Ώ τέκνα μου I παρακαλεϊτε τδν "Γψιστον νά σάς 
διαφυλάξη άπδ τοιαΰτα ισχυρά πάθη, τά έποΐα κα- 
τασυντρίβουσι πολλάκις τήν δπαρξιν τοΰ ανθρώπου. 
Τά θύματα τών τρομερών τούτων τρικυμιών τής καρ
διάς, είναι βεβαίως άξια οίκτου μάλλον, ή ψόγου' 
μ’ ολα ταΰτα, γνωρίσετε καλώς, δτι διά μόνης τής 
άκλονήτου θελήσεως τοΰ νά μή μακρυνθώμεν άπδ 
τήν όδδν τής άρετής, δυνάμεθα νά βαδιζωμεν στα- 
θερώς είς αύτήν.

Τήν έπιοΰσαν τών γάμων της, σφοδρά λύπη έτά- 
ραξε τήν εύτυχίαν τής Κλεμεντίνης· έπρεπε νά έγ- 
καταλείψη τδν πατέρα της, τδν όποιον ήγάπα μέ ά
πειρον τρυφερόιητα, καί παρά τοΰ όποιου έλατρεύε- 
το, διά νά άκολουθήση τδν Άλφρέδον είς Παρισίους. 
Άφησε μέν μίαν γυναίκα νά ύπηρετή τδν γέροντα, 
καί τίποτε άφ’ δ,τι έδύνατο νά καταστήση τήν ζωήν 
του γλυκείαν δέν έλησμονήθη, άλλ’ ήθελεν στερείσθαι 
τής παρουσίας τής θυγατρός του, καί ή λαμπροτέρα 
περιουσία ήτον άνίκανος νά άντικαταστήση τοιοΰτον 
θησαυρόν είς τά δμματά του. Έν τούτοις, έννόησεν 
οτι έπρεπε νά φανή γενναιόψυχος διά νά ένθαρύνη 
τήν Κλεμεντίνην, καί δ ατυχής έδυνήθη ακόμη νά 
εδρη λόγους έλπίδος καί παρηγοριάς.

Πάντεςί έκλαυσαν τήν άναχώρησιν τής νέας μαρ- 
κεσίας, άλλά καί αύτή ή νεάνις, μ’ δλον τδν πρδς 
τδν σύζυγόν της έρωτα, ήτθάνθη τήν καρδίαν της σπα- 
ραττομένην έπί τώ χωρισμω τουτω.

— Θά έπανέλθω, μάς έλεγεν αΰτη, έν μέσω τών 
λυγμών της. Επανήλθε τωόντι, άλλ' είς ποιαν κα- 
τάστασιν 1

Δύο έτη ή Κλεμεντίνη έγραφε , τακτικώς πρδς τδν 
πατέρα της. Τά γράμματά της ήσαν μελαγχολικά, 
καί άμηχανίαν έμφαινοντα. Τά άνεγίνωσκα έγώ είς 
τδν πατέρα της καί ή καρδία μου κατεθλιβετο. Προ
αίσθημά τι μέ άνήγγειλεν δτι ή δυσαναλογία τής κοι
νωνικής τάξεώς, έσπειρεν ήδη διχονοίας τινας εις

πολλών, ή Κλεμεντίνη άπεποιήθη εύγενώς δλας τάς 
κατ’ έπανάληψιν γινομένας προτάσεις, Οί τίμιοι ού- 
τοι χωρικοί, δέν έννόουν πώς ή Κλεμεντίνη δέν έ- 
λογίζετο εύτυχίαν τδν πλοΰτον, καί πώς ήτον δυνα
τόν νά προτίμηση σύζυγόν της τδν πτωχόν καί πε- 
παιδευμένον, άπδ τδν πλούσιον καί άπαίδευτον. Τδ 
έμάντευσα τοΰτο, καί δέν θά σάς κρύψω, παιδιά μου, 
δτι ή ώραιότη; καί πρδ πάντων ή φρόνησις τής Κλε
μεντίνης προήγαγεν είς έμέ δαθεϊαν έντύπωσιν. Ούδ’ 
έγώ τής άπήρεακον ώμοιάζαμεν πολύ κατά τδν τρό
πον τοΰ σκέπτεσθαι καί τοΰ αίσθάνεσθαι, καί μεμονω
μένοι πως έν μέσω εκείνων, μετά τών όποιων έ- 
ζωμεν, προσηγγίσαμεν άλλήλους χωρίς νά τδ αισ- 
θανθώμεν. Ή Κλεμεντίνη ήγάπα νά περιδιαβάζη, καί 
έκάμναμεν μακρυνούς περιπάτους είς τά δάση, συ 
νόδευμένοι ΰπό τίνος έξαδέλφης της, άνεγινώσκαμεν 
όμ:ΰ τά βιβλία, τά όποια άνεγίγνωσκεν άλλοτε μέ 
τήν καλήν της άνάδοχον, τή ώμίλουν περί τών θελ- 
γήτρων, άτινα παρέχει ή κατάλληλος συζυγία, αύ
τή δέ έλεγε τήν εύτυχίαν τήν όποιαν πρέπει νά αισ
θάνεται ή μήτηρ πλησίον τής κσιτίδος τοΰ υίοΰ της. 
Καθεκάστην αί συνομιλία; μας έγίνοντο διεξοδίκώτε- 
ραι, καί αίώραι διεβαινον ταχυπετεις . . . Τί τ» θέ
λετε , παιδια μου, παρ’ δλίγον ή Κλεμεντίνη ήθελε 
γίνη μάμμη σας· ή πτωχή κόρη ! Όποια διαφορά είς 
τήν τύχην της! ήθελέν είναι σήμερον έδώ πλησίον μου, 
ώς ή γραία μου Ιωάννα, καί αί ενθυμήσεις τών ευ
τυχών ήμερων μας ήθελον έρχεσθαι νά Οερμαίνωσι 
τά έτη τοΰ γήρατος μας, ό δέ τάφος δέν ήθελεν α
κόμη περικλείει τό άγγελικώτερον πλάσμα, δπερ δ 
Θεός ποτέ άπεστειλεν έπί τής γής. . ..

Μια ήμεροι, συνέδησαν πολιτικοί τινες ταραχαί είς 
τδν τόπον. Στρατιωτικόν τι σώμα έστάλη άπδ τήν 
πλησίον πόλιν διά νά έπαναφέρη τήν τάξιν. 'Ωραίος 
τριακοντούτης νέος, ό συνταγματάρχης Άλφρέδος έδι- 
οίκει τδ τάγμα τοΰτο. Ό Κύριος Άλφρέδος είδε τήν 
Κλεμεντίνην είς τδν χορόν τής Κυριακής· ή to αξιο
θαύμαστος μεταξύ τών ώραιοτέρων, καί πολλήν ώ
ραν τήν έθεώρησεν. ή γαλήνη τής καρδίας του έτα- 
ράχθη καί μή δυνάμενος νά άντισταθή είς τήν ά- 
νυπομονησίαν του, τήν έπιοΰσαν εύρε προφασιν διά νά 
ύπάγη είς τήν καλύδην τοΰ κτίστου· Οί εύγενεϊς τρό
ποι του, ή γοητευτική λαλιά του ήρεσαν είς τήν Κλε
μεντίνην. Έπανέλαδε τάς έπισκέψεις του, καί ταχέως 
ήγάπησε σπουδαίως εκείνην, τήν όποιαν κατά πρώ
τον μίαν μόνην στιγμήν ήθελε ν’ άγαπήση. Άλλά 
φευ ! ό έρως του δέν ώμοιαζε τδν έρωτα τών απλών 
κατοίκων τοΰ χωρίου! Άνωτέρας τάξεώς άνήρ, ή ώ
στε νά συζευχθή τήν Κλεμεντίνην, μ’ δλην τήν υ
περοχήν τοΰ πνεύματός της, τήν όποιαν άκολούθως 
παρετήρησεν είς αύτήν, άπεπειράθη νά τήν παρασύρη 
τής δδοΰ τών καθηκόντων της. Άλλ’ ή νέα κόρη τδν 
άπέκρουσε μέ καταφρόνησιν , καί τοΰ άπηγόρευ- 
σε νά διαδή ποτέ τδ κατώφλιον τής πτωχικής καλύ- 
6ης της. *0 άγων ούτος ήτο μέγας, είς τήν κατά- 
σταοιν τής καρδίας είς ήν εύρίσκετο ή Κλεμεντίνη, έ- 
πειδή καί αύτή ήγάπα τδν Άλφρέδον, καί ή καρδία της 
έπληρώθη ύπδ βαθείας λύπης, συλλογιζομένης, οτι δέν 
ήθελε τδν έπανίδη πλέον. Φοβούμενη τάς άποπεί- 
ρας του, καί πρδ πάντων τδ αίσθημα, τδ όποιον 
τήν εΐλκυε πρδς αύτδν, έπεφόρτισε μίαν τών συντρό
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τόν οικιακόν βίον τής Κλεμεντίνης, καί ίέν ήπατώ- 
μην, ώς θέλετε ίϊεϊ.

Άπαξ μόνον κατά τό διάστημα τοΰτο, έπεσκέφθή 
τόν πατέρα της. Άπέκτησεν υίόν, καί έπεθύμει ν» 
λάβη τήν ευλογίαν τοΰ πάππου του. Ό τέκνα μου I 
ποια χαρά, άλλά καί ποια λύπη είς τήν ούντομον 
ταύτην συνέντευξιν τοΰ πατρός καί τής θυγατρός 1 
Άγγελος άφοσιώσεως καί καλοκάγαθίας, ή Κλεμεν 
τίνη δέν έπαραπονέθη ποσώς κατά τοΰ άνδρός της· 
οιά νά μή λυπήση μάλιστα τόν γέροντα, ήθέλησε νά 
τόν πείση, οτι ήτο εύτυχής· άλλ’ούδέ ό πατήρ της, ούδ’ 
έγώ δεν ήπατήθημεν. Τοσαϋται ήθικαί θλίψεις άφη
σαν ήδη ίχνη έπί τοΰ προσώπου της, τοΰ άλλοτε τό
σον άγνοϋ καί θελκτικού. Τήν πρωίαν τής άναχω- 
ρήσεώς της, δ γέρων πατήρ της καί έγώ τήν συνω- 
δεύσαμεν μέχρι τής άκραςτής πλαγίας όδοΰ ήτις έ 
νώνεται με τόν μεγάλον δρόμον. Έκράτει τόν βρα
χίονα τοΰ πατρός της, ή θαλαμηπόλος έφερε τό παι 
δίον, ή άμαξα έβάδιζεν ήκολούθουν κ’ έγώ βυθισ 
μένος είς λυπηρούς διαλογισμούς· ήτο μάϊος , καί 
δέν θέλω ποτέ λησμονήσει τήν γλυκεΐάν ταύτην καί 
ήρεμον πρωίαν, της όποιας ή γαλήνη διεψώνει σκλη- 
ρώς πρός τήν σπαρακτικήν σκηνήν τού άποχωρισ 
μοϋ τών δύο τούτων όντων, τά όποια δέν έμελλον 
πλέον νά συναντηθώσιν έπί τής γής.

Δύο έτη παρήλθον άκόμη· 'Η Κλεμεντίνη έγραψε 
πάντοτε, έστελλε παν ο,τι έδύνατο νά ώραίση τήν ύλι 
κήν ζωήν τοΰ πατρός της, άλλά δέν έπανήρχετο. Περί 
τό τέλος τοΰ φθινοπώρου, ό γέρων Βιρώ αίονιδίως ά- 
σθενει τόσον βαρέως, ώστε άπό τήν δευτέραν ήμέραν 
πάσα έλπίς άπωλέοθη. Έγραψα πρός τήν μαρκεσίαν, 
ήτις μ’ άπεκρίθη μέ τό αυτό ταχυδρομείο·/. « άναχω- 
ρώ άμέσως' τό γράμμα μου δύο ήμέρας μόνον θά 
προηγηθή έμοΰ· » αί δύο ήμέραι παρήλθον, είς τάς τε
λευταίας δέ λάμψεις τής δευτέρας, ό γέρων Βιρώ έξέ- 
πνευσε, κράζων τήν θυγατέρα του, καί κληροδοτώ·/ 
με μέ τήν πρός αυτήν ευλογίαν του. Δεκαπέντε άλλαι 
ήμέραι παρήλθον άκόμη καί ή κυρία Κλεμεντίνη δέν 
έφάνη. "Υποπτευόμενος δυστυχίαν τινά άπροσδόκητον, 
έγραψα είς Παρισίους, άλλά κάμμίαν άπάντησιν δέν έ- 
λαβον αί είκασίαι μου μ’ έτριψαν είς άμηχανίαν.

Τόν άκόλουθον μήνα τού θανάτου τού γέροντος, εσπέ
ραν τινά μελαγχολικήν καί βροχεράν τού Δεκεμβρίου, 
γυνή κρατούσα παιδίον άπό τήν χεΐρα, έπεσε·/ έξηντλη 
μένη άπό τόν κόπον έπί τών βαθμιδών τής έκκλησίας 
τοΰ άγιου "Υβου. 'Ο άνεμος έπνεεν όρμητικώς, καί ά· 
νεμοστρέβολοι χιόνος έσκότιζον τήν άτμοσφαϊραν. Ή 
θεία πρόνοια έπέτρεψεν, ώς-ε ό νεωκόρος, άφοϋ έσήμανε 
τόν έσπερινόν, νά έπιστρέψη, νομιζων δτι έλησμόνησε 
να κλείση τάς θύρας τής έκκλησίας. Άντικείμενόν τι 
μέλαν έκειτο άκίνητον έπί τοΰ κατωφλιού, ήτο δέ γυνή 
λειποθυμημένη· τό άτυχές παιδίον της κεκλιμένου έπί 
τοΰ στήθους της, εκλαιε κράζον αύτήν σιγαλά. ‘Ο νεω
κόρος, συγκινηθείς εις τό σπαραξικάρδιον τοΰτο θέαμα, 
έπήγε νά ζητήση βοήθειαν. Πάραυτα, άπαν τό χωρίον 
συνέρρευσε, προηγουμένου τοΰ δημάρχου καί έφημερίου. 
‘Η δυστυχής μετεφέρθη είς τό πρεσβυτέρων, πριν ή άνα- 
λάβη τάς αισθήσεις της.

Τί δέ μας έφάνη, όταν είς τήν ύποτρέμουσαν λάμψιν 
τοΰ φανού, άνεγνωρίσομεν τήν ωραία·/ μας Κλημεν- 
τίνην. ν

Τά ένδύματά της, βεβρεγμένα ύπό τής χιόνος, έμε-

νον προσκολλημένα είς τά ισχνά μέλη της, ή δυστυχία 
διεποίκιλεν ύπό άργυροειδών νημάτων τό στιλπνόν τής 
κόμης της· ή λευκότης τής χροιάς της μετεβλήθη είς 
πελιδνήν ώχρότητα, άλλ' οί αγνοί χαρακτήρες της διε- 
τήρουν είσέτι πάσαν τήν γοητείαν των, καί ούδ’ αύτός 
ό θάνατος έδυνήθη ν’ άλλοιώση τήν αγγελικήν των 
γλυκύτητα.

Είς διάστημα δέκα ήμερών, ή Κλεμεντίνη παραδε- 
δομένη είς τρομακτικήν παραφροσύνην, δέν έγνώρισεν 
ούδενα. Έπί τέλους, διά μεγίστης περιποιήσεως, έπαι- 
σθητή βελτίωσις έγεινεν είς τήν κατάστασιν της· άλλ’ 
ήσθάνθη, οτι δέν θ’ αφήσει τήν κλίνην τής δδύνης ή διά 
νά όδηγηθή εις τό κσιμητήριον. 'Ο πρώτος της διαλο
γισμός ήτο νά έρωτήση περί τοΰ πατρός της· άλλά φο
βούμενοι νέαν κρισιν, ήθελήσαμεν νά τή κρύψωμεν τήν 
αλήθειαν, πλήν τήν έμάντευσεν.

—- Ώ θεέ μου ! έψιθυρισεν αΰιη, ένώνουσα τάς χεΐ- 
ρας, συγχώρησε με- άν δέν έγκατέλιπον τό γήράς το» 
είς μισθωτάς φροντίδας, ήθελε ζή άκόμη . . , Μέ κα. 
τηράαθη, ίσως, καί μ’ δλα ταΰτα ....

Έσπευσα νά τήν ενθαρρύνω . , . Όχι τής λέγω, ό 
πατήρ σου ύπέφερεν είς τήν άπουσίαν σου, άλλά δέν 
σέ έμέμφθη ποσώς· έννόησεν δτι ίσχυρωτέρα δύναμις 
τής Οελήσεώς σου σ’ έκράτει μακράν αύτοΰ, καί άπε- 
θανεν εύλογών σε.

Δέν δύναμαι νά σάς περιγράψω, τέκνα μου, τήν εύ- 
γνωμοσύνην, ήτις έπέλαμψεν εις τά έσδεσμ.ενα δμμα- 
τα τής Κλεμεντίνης, άκουούσης τούς λόγους μου’ πολ
λή» ώρα/ έδεήθη ένθέρμως, έπειτα έζήτησε νά τήν ά- 
φήσουν μόνην μέ τόν έφημέριον, τόν δήμαρχον, καί ε
μέ. ‘Η άτυχης, τότε μάς διηγήθη ποια σειρά δεινών 
δυστυχημάτων τήν έμπόδισαν νά έλθη νά δεχθή τήν 
τελευταιαν πνοήν τού πατρός της· δέν θά σας διηγηθώ 
λεπτομερώς τά δυστυχήματα ταΰτα, παιδία μου* μάθε
τε μόνον, δτι, άφοΰ άπαξ ό έρως του έσβέσθη, ό Άλ
φρέδος δέν είδε πλέον είς τήν σύντροφόν του παρά θυ
γατέρα κτίστου. Μανιώδης καθ’ εαυτοΰ, διότι πα
ρεμπόδισε τό μέλλον του διά τής ένώσεως ταύτης, 
έπέτισε τήν Κλεμεντίνην δέ τών πικροτέρων καταφρο
νήσεων καί μένος ό στοχασμός τής μονώσεως, είς ήν 
δ θάνατός της ήθελεν άφήσει τόν υίόν της, μάς έλεγεν 
οδτη, τόν έμπόδισαν τοΰ νά κόμη απόπειραν κατά τής 
ζωής της. Άλλά τό ποτήριον τής δυστυχούς γυναικός 
δέν είχε κενωθή άκόμη· ώθούμενος άπό τάς σύμβου
λός τής οικογένειας, τής όποίας ή συγχώρησις έχο- 
ρηγεϊτο ύπό τόν δρον τής εξορίας τής Κλεμεντίνης,δ’Αλ
φρέδος δέν έφείσθη πλέον τοΰ θύματός τον ήμέραν τινα 
διεδήλωσεν οτι έμελλε νά θέση ποσότητα τινά χρημα
τικήν παρά τίνι τραπεζίτη, διά νά τήν προφυλάξη άπό 
τήν ένδειαν, καί οτι έδύνατο νά έπιστρέψη είς τόν άγιον 
"Υβον, άφίνουσα είς αύτόν τόν υιόν των. ‘Η δυστυχής 
δέν άπήντησε λέξιν ό Άλφρ|δος, κακός πατήρ καί ά- 
νίκανος νά έννοήση τήν μητρικήν στοργήν, ένόμισεν 
οτι ή γυνή του συγκατετίθετο ευχαρίστως είς τόν χω
ρισμόν τούτον, καί άπεσύρθη περιχαρής, δτι άπηλάγη 
άπό σκηνάς δακρύων καί έπιπλήξεων. Τήν αύτήν ήμέ
ραν έφθασεν ή επιστολή, ή άναγγέλουσα τή·/ ασθένειαν 
τσδ πατρός της. ‘Η Κλεμεντίνη δέν έδιστασε πλέον 
νά πραγματοποίηση σκοπόν πρό πολλοΰ ήδη σχηματι- 
σθέντα. Τήν έπαύριον άφοΰ συνήθροισε τά πράγματά 
της καί τό δλίγον άργύριον, τό δπαΐον τής άφησεν ή φι· 
λαρφυρία τοΰ Άλφρέδου, έπήγε νά λάβη βίς τήν άμα-

γλυκεία και ήρεμος ώς τήν έδικήν μας. Εύτυχής σύζυ
γος, άγοθή μήτηρ. δέν ήθελε προώρως αφήσει τήν 
ζωήν, καταβληθεΐσα άπό τήν μεγαλητέραν λύπην, ήτις 
ποτέ καταθλίβει τήν γύναΐκα, τήν έγκατάλειψιν τοΰ 
συζύγου της, « Όταν δέν έχει τις είμή πτέρυγας περι
στεράς, δεν πρέπει, ώς τόν αετόν, νά πλησιάζη τόν κε
ραυνόν. »
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ξαν τήν θέσιν, τήν όποιαν τήν πρωίαν έσυμφώνησε δι 
έαυτήν καί τόν υιόν της. Ή σκληρότης τοΰ συζύγου της 
τήν προσέβαλε καιρίω;· ήσθάνετο δτι δλίγον ήθελε ζή- 
σει, καί ή μόνη της έπιθυμία ήτο νά φθάση έν καιρώ 
διά νά έναγκαλισθή τόν θνήσκοντα γέροντα, καί ν’ άπο- 
θάνη μετ’ αύτοΰ ....

— "Οταν δέν θά υπάρχω πλέον, έλεγεν, έ Άλφρέ- 
δος θ’ άγαπά τόν υιόν μας.

Άνεχώρησεν ή δυστυχής γυνή, άλλά σφοδρός πυρε
τός τήν ήνάγκασε νά σταματήση καθ’ οδόν. 'Όταν δέ 
άπηλάγη τού κινδύνου, είς μήν είχε παρέλθει, οί πό
ροι της έξηντλήθησαν καί διά νά φθάση είς άγιον "Υβον 
έπρεπε νά βαδιση τριάκοντα λεύγας πεζή, κρατούσα τό 
παιδίον είς τάς άγκάλας της' άνευ τοΰ νεωκόρου, δέν 
ήτον άπιθανον, εκείνη ήτις άλλοτε ήν τό καύχημα του 
χωρίου μας, ν’ άποθάνη άπό πείναν καί τό ψύχος, ύπό 
τόν πρόναον τής εκκλησίας.

Όταν αί άλγειναί έξομολογήσεις τής Κλεμεντίνης 
έτελείωσαν. έζήτησε μελάνην καί χαρτίον, έπειτα ί· 
γραψεν είς τόν άνδρα της τό περιπαθέστερον γράμμα 
διά νά τού συστήση τόν υιόν της. Τό ήμερον πλάσμα 
δέν άπέτεινεν ούδεμίαν έπίπληξιν είς έκεΐνο·/, δστις τό 
σον σκληρώς τήν μετεχειρίσθη. Μόνοι οί ένοχοι γινώ 
σκοβσι τήν οργήν, αί άθώαι ψυχαί είναι πάντοτε γαλή
νια:. Όταν έτελείωσε τό γράμμα της, ή Κλεμεντίνα 
τό ένεχείρισεν είς τόν έφημέριον. Ό αγαθός ίερεύς ύ- 
πεσχέθη νά τό μεταβίβαση δ ίδιος πρός τόν Άλ- 
φρέδον.

Τό έσπερας τής πένθιμου ταύτης ημέρας, άφοΰ έλα
βε τάς παρηγορητικάς παραμυθίας τής θρησκείας, ή 
Κλεμεντίνη άπέθανε, πριν είσέτι συμπληρώσει τό τρια- 
κοστόν έτος τής ήλικίαςτης, Πριν δέ έκπνεύσει, έζήτησε 
νά τής φέρουν τόν υιό·/ της, καί πολλήν ώραν έδεήθη υ
πέρ αύτοΰ είς τήν Θεοτόκον, μητέρα όλων τών ορ
φανών.

Μετά μίαν έβδομάδα, ό αγαθός έφημέριος άνεχώρη- 
σε διά τού; Παρισίους φέρων μεθ’ εαυτού τόν μικρόν 
’Ερρίκον. Μετά δεκαπέντε δέ ήμέρας έπανήλθον καί οί 
δύο· έ Άλφρέδος είχεν άκολουθήσει τήν οίκογένειάν του 
είς ’Ιταλίαν.

Υίοθετήσαμεν τό τέκνο·/ τής Κλεμεντίνας, τής ό · 
ηοίας τόν τάφον άνοίξαμεν πλησίον τοΰ πατρός της* 
χωρισμένοι είς τήν ζωήν, έμελλον, τουλάχιστον, νά έ- 
νωθώσιν είς τόν ούρανόν· φεϋ ! δ,τι ήγάπησε τό θύμα 
τοΰ Άλφρέδου, δέν ήτο προωρισμένον νά έπιζήση μετ’ 
αύτήν, καί τά ρόδα άπαξ μόνον είχον άνθήσει έπί τόν 
τάφον της, οτε έδεησε νά τόν άνοίξωμεν έκ νέου, διά 
νά καταθεσωμεν έκει καί τόν υίόν της. Στερηθέν τών 
μητρικών φροντίδων, τήν ούρανίαν ταύτην δρόσον τής 
νεότητός, τό ασθενές τέκνον ώχρίασεν ώς τό φυτό·/, ά
πό τό όποιον ό ήλιος ήθελεν αποσύρει τάς άκτινας του, 
καί έμαράνθη.

Μετά τέσσαρα ή πέντε έτη ό ’Αλφρέδος έπανήλθεν 
εις Γαλλίαν. Αί έρευναί του διάνα μάθη τέλος τήν τύ
χην τής γυναικός του τόν έφερον είς τόν άγιον "Υβον, 
δπου έδεβαιώθη οτι τίποτε πλέον δεν ήναντιοΰτο είς τό 
συνοικέσιόν του μέ μίαν πλουσίαν κληρονόμον.

Τί θέλομεν συμπεράνει έκ τής Ιστορίας ταύτης τέ
κνα μου; έξηκολούθησεν ό γέρων ο,τι σας έλεγον 
πριν αρχίσω τήν διήγησιν. Άν ή Κλεμεντίνη έμενεν εις 
τήν πρώτην της κατάστασιν, ή ζωή της ήθελε διέλθει

ΑΛΗΘΕΙΑ TOY ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ-

Υπάρχει είς τήν φύσιν γενικός τις πρα'κτωρ, διοι
κώ·/ καί τροποποιών πάντα τά οντα, δστις είδικώ- 
τερον πρός τόν ανθρώπινον δργανισμόν εφαρμοζόμε
νος, ζωϊχόη μαγνητισμός έπω/ομάσθη.

‘Ο πράκτωρ ούτος, ούσιωδώς κοινωνητός κατά 
θέλησιν, ενεργεί έπί τών σωμάτων, έν οίς εισδύει, τρο
ποποιήσεις λίαν αξιοσημείωτους καί τό πλεΐστον εύερ- 
γηιικάς.

Έκ τών τροποποιήσεων τούτων ή μάλλον αξιοθαύ
μαστος είναι ή γνωριζόμενη τω όνόματι τεχνητη ί<- 
πνοβασία ή μαγνητιχή. Έν τή καταστάσει ταύτη ή 
ανθρώπινη ψυχή, άπηλλαγμενη τών αισθητηρίων της, 
άποκτα ενέργειαν τινα αντιληπτικήν, ήτις άνατρε'πει 
δλας τάς περί τών τοΰ κοινού βίου ειδήσεις μας. Ή 
σκιερότης τών σωμάτων είς τινας περιστάσεις, αί δι
αστάσεις, τά φυσιολογικά μυστήρια, τό σκότος του 
μέλλοντος δέν έπιπροσθοΰσιν αύτήν.

Κα; δυνατόν μέν ν’ άπατηδή, άλλ’ έν γένει τά έκ 
τούτου αποτελέσματα είναι θαυμάσια, καί άν τά δι- 
αφιλονεική ό νους ήμών, άλλ’ είναι άνίκα/ος νά τά έ- 
ζηγή’η-

Άρχή ζωική, ουσία αίδερία, περικεχυμένη ύπό 
του Παντοδυνάμου είς απασαν τήν φύσιν, συγχεομένη 
μετά τής δερμότητος, τοΰ φωτός, τοΰ ηλεκτρισμού, 
ενεργούσα έν ύμΐ/, έκτος ήμών, άκουσίως ήμών, ανα
πτυσσόμενη ύπό τήν επιρροήν ηθικών αιτιών ή παθο
λογικών περιστάσεων, ιδού τί έστί μαγνιτιαμός. Ού- 
δείς τών δσοι ήθέλησαν νά σπουδάσωσι τά φαινόμενα 
τοΰ εξωτερικού κόσμου ήρνήδησαν τόν μαγνητισμόν 
τούτον. Όχι, άπατώμεδα. Τά επιστημονικά σωμα
τεία δέν παρεδέχδησαν είσέτι τόν μαγνητισμόν, ουδέ 
τόν έπολιτογράφησαν είς τό κράτος τών γνώσεων του. 
Άποδεικνύεται αρα έκ τούτου δτι ό μαγνητισμός δέν 
ύπάρχει; δέν τό φρονοΰμεν. Προσκολλημένοί διά τής 
χαρδιας και του συμφέροντος είς τάς παλαιάς μεδό- 
δους, οί σοφοί άρνοΰνται τό φώς, διότι δέν βλέπουσι, 
καί τήνκίνησιν διότι είναι παραλυτικοί. Δέν κατεφέρ- 
βησαν κα! κατά τοΰ ’Άρβεϋ, άποδεικνύοντες τήν 
κικλοφορίαν τοΰ αίματος ; Όταν οι άπλοι τήν καρ
διάν φδάνωσι διά τής πίστεως είς τήν θεωρίαν τών 
θαυμάσιων μυς·ηρίων τοΰ άοράτου κόσμου, οί σοφοί
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και οί μικροί με'νουσιν εις τήν άγνοιαν των καί τή» 
εύπιστο» απιστίαν των.

Φαίνεται άποδεδείγμένον ότι ό μαγνητισμός έ- 
γνώσθη, καί έγιινε πρακτικές ύπο τών λαών τής 
βαθυτέρας άρχαιότητος. Αί έπιθεσιις τών χιιρών ή 
τοσοϋτον έν χρησει παρά τοις Άσσυρίοις, τά μαν
τεία, αί σιβόλλαι οί οίωνοσκόποι, οί κατηχημένοι, αί 
προφητείαι, τά βαύματα, 8ΐ» ήσαν είμή μαγνητικαί 
πράξεις, διαφε'ρουσαι κατά τάς γνώσεις ή τά συμφέ
ροντα τών χρωμένων αύτάς.

Πεπαιδευμένοι δέ τινες, άναόαίνοντες είς πολύ άρ- 
χαιοτέραν του ‘Ιπποκράτους έποχήν, ειπον ότι τά 
πρακτικά τής έπιστήαης ταύτης είναι κατακβκλεισμένα 
ύπό τά έρείπια τών ναών τής αινιγματώδους Αίγυ
πτου. Άλλοι δέ πεπαιδευμένοι, χωρίς νά φοβηθώσι 
τήν χλεύην, έκήρυξαν ότι σκηνή τις τοΰ Άμφυτρίωνος 
τοΰ Πλούτου έμπερικλύει τό εμβρυον τής άποκρύφου 
ταυτης έπιστήμης. Πρόκειται περί τοΰ ‘Ερμου ζη- 
τοΰντος, ν’ άποκοιμίση τόν Σωσίαν, μαγνητίζων αύ
τόν. Άλλ' άφέντες ταΰτα ελδωμεν είς τήν Ιστορικήν 
άλήθειαν.

Περί τά 1762 ό Μέσμερ, μέλος τής ιατρικής ά- 
καδημίας τής Βιέννης, ώδηγήδη ύπό σειράς παρατηρή
σεων καί δεωρειών, ν’ απόδειξη τήν υπαρξιν £ευ- 
στοΰ τίνος παγκοσμίου, όπερ ώνόμασε μαγνητισμόν. 
Ένθαρυνθείς κατ ’ άρχάς ύπό τοΰ βαρώνου δέ Στοε- 
ρέν, άρχιιατροΰ τοΰ αύτοκράτορος, διετάχβη άκολού- 
βως νά παύση αισχύνων τήν ’Ακαδημίαν Std τοΰ νεω
τερισμού του εκείνου. Έκληφθείς παράφρων καί φαν
τασιοκόπος, άπεφάσισε νά μεταβή είς τήν γήν τών 
έγκυκλοπαιδικών ινα ζητήση άσυλο ν, όπαδοϋς, καί 
πρό πάντων κριτάς. Μόλις δ’ έφδασεν είς Παρισσίους 
και τό σύστημά του έφερε τούς πάντας εις ένδουσια- 
σμόν. Μολονότι ευρε» ένθερμον οπαδόν καί ύπερασπι- 
στήν τόν Κ. Δελώμ, ένα τών διευθυντών τής ιατρι
κής σχολής, καί άρχιιατρέν τοΰ κόμητος τής Άρτε- 
σίας, άλλ’ άπεδοκιμάσθη ύπό τής συστηθεισης επι
τροπής, διά νά έξετάση τά άποτελέματα τοΰ μαγνη
τισμού, έξαιρουμένου τοΰ Κ. Ίουσιώ, όστις ύπερασπί- 
σθη πα^ησία τόν Μέσμερ. Εντούτοις, δ Μέσμερ 
άνεχώρησεν έκ τής Γαλλίας, άφίνων τήν θε'σιν του είς I 
τόν κόμητα Καλλίοστρον. Άπέθανε δέ τό 1815 είς τό I 
μικρόν χωρίον τής γεννήσεώς του έν Γερμανία. ’Εν ι 
Γαλλία δέ άφήκε προσυλήτους του πολλούς, μεταξύ 
τών δπο ων άναφερομεν τούς άδελφούς Ίσεγιούρ, τόν 
Κόρμαν, τόν Βεργάς, τόν ήγούμενον Γεράρδον, τόν 
μαρκε'σιον Λαφαγεττην τόν Κ. Δεπρά, τόν Γιούλ δέ 
Σεπρεμενίλ, τόν Φουρνέλ καί τέλος τόν ’Ιατρόν Κλο- 
κέ. Τω 181?, έφάνη ή περιώνυμος ιστορία τοΰ ζωι
κόν μαγνητπμοΰ, ύπό τοΰ σοφού καί έναρέτου Κυ
ρίου Δελεύζου, καί τέλος, τώ 1825, συζητήσεις σπου- 
όαϊαι έπανελήφθησαν εντός τής βασιλικής Ακαδημίας 
τής ιατρικής. Τώ 1831, ό ιατρός Άσσων (Husson) 
μετά γενόμενα πειράματα, ύπέβαλε τήν εκθεσίν του 
έν η άναγινώσκονται τά επόμενα περί τής τοΰ υπνο
βάτου καταστάσεως.

« Παράγει αυτή, λέγει δ Ιατρός, τήν άνάπτυξιν

νέων τινών δυνάμεων, οίον τής θεωρητικής δξυδερκείας 
(diotuition), τοΰ ενδομύχου προορατικού, καί έπιφέ- 
ριι μεγάλας μεταβολάς είς τήν φισιολογικήν κατά- 
στασιν τοΰ ανθρώπου, ώς τήν άναισβησίαν,τήν αίφνή- 
διον καί σημαντικήν αΰξησιν τών δυνάμεων.

β Όταν άπαξ καταληφδή τις ύπό τοΰ μαγνητι* 
κοΰ ύπνου, δέν εΐναι άναγκη νά γίνη προσφυγή είς 
τάς μαγνητικάς έπαφάς, διά νά μαγνητισθή έκ νέου.

« Τό βλέμμα τοΰ μαγνητιστοΰ, μόνη ή^θέλησίς του 
έχουσι τήν αυτήν δύναμιν. Όχι μόνον δύναταί τις νά 
ενεργή έπί τοΰ μαγνητιζόμενου, αλλά πρός τούτοις 
νά τόν ρίψη είς κατάστασιν υπνοβασίας, νά τον έξά- 
ξη αυτής άκουσίως του, μακράν αύτοΰ εις άπόστασίν 
τινα καί ακόμη χωριζομένη διά τοίχου.

< Ειδομεν δυο ύπνοβάτας νά διακρίνωσι μέ βμμα- 
τα κεκλεισμένα τά τεθι'ντα ενώπιον των αντικείμενα. 
Άπαντήσαμεν είς δύο άλλους τήν δύναμιν τοΰ προ
βλέπει» έργα τοΰ όργανισμοΰ κατά τό μάλλον καί 
ήττον πολύπλοκα" αί προρρήσεις των έπραγματοποιή- 
θησαν μετ’ άξιοσημειώτου άκριβείας. ·

Άγνωστον τίς ή μέλλουσα τύχη τοΰ μαγνη
τισμού. Άλλ’ άπό τής σήμερον δύναταί τις νά δμολο- 
γήση ότι είναι θαυμάσια τά γνωστά ήδη αύτοΰ άπο- 
τελέσματα.
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Ή ΑΓΓΑΙΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ. ΜΓΣΤΗΡΙΩΔΕΣ.

(‘Γπό S. Henri Berthoud.)

ρος αρχών του ψανελ υπεχρεωσε 
Βερζύ νά φάγη τήν καρδιάν τοΰ έραστοϋ της

’Αν πρέπη νά πιστεύσωμεν τούς σοφούς τών αν
θρώπων, ή έπιστήμη θέλει φθάσει έπί τέλους νά έξη- 
γή τά μυστηριωδέστερα τών πραγμάτων, ώς καί αύτά 
τά ανθρώπινα πάθη. Κατά τινας οποίους αύτης, δ έρως, 
ναι, δ έρως, δέν φαίνεται νά ήναι άλλο ή έπιβροή τις 
τοϋ μαγνητικοϋ βευστοΰ, έκ τοΰ οποίου (έρωτος) μετ’ 
ού πολύ ίσως θέλομεν δύνασθαι ν’ άπαλαττώμεθα (ό
ποιας εύχής έργον !) καταφεύγοντες είς τάς έπαφάς, 
δ! ών οί μΰσται τής τέχνης άποκοιμίζουσι καί έξυπνώ- 
σι τούς ύπνοβάτας.

Όπως καί άν έχη, έρχομαι νά σας διηγηθώ Ιστορίαν 
τινα δπτασιοσκόπου.

Περί τά μέσα τοΰ έτους 179ο, ή διά νά μεταχειρι- 
σθώμεν τήν γλώσσαν τής έποχής, κατά τδ έτος Γ'. τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας, μιας καί άδιαιρέτου, μικρόν 
μετά τήν άξιοθρήνητον ύπόθεσιν τοϋ Κιβερά, γυνή τις 
συνελήφθη, καθ’ ήν στιγμήν έζήτει νά εΐσδύση είς Γαλ
λίαν δ.ά τών συνόρων της τής Ελβετίας- ή γυνή αΰτη 
δέν ώμίλει τήν γαλλικήν όταν δέ εύρον διηρμενέα διά 
νά τήν έξετάσουν περί τών αιτιών, αΐτινες τήν παρεκί- 
νησαν ν’ άποπειραθή άνευ διαβατηρίου δδοιπορίαν τόσον 
έπικίνδυνον, απεκρίθη οτι έξετίθέτο είς όλους τούς 
κινδύνους διά νά έπισκεφθή τδ φρούριον όπου δ βάρβα-

διαδόχως δί αυτήν άντικείμενον ευλαβούς προσοχής
Ή αιτιολογία αυτή τοσοϋτον έφάνη γελοία, ώστε δέν 

έδυνήθησαν νά πιστεύσωσιν ότι έλεγεν άλήθειαν, ή εί
χε σώας τάς φρένας ή γυνή αυτή, καί τήν άπέστειλαν 
αιχμάλωτον είς Παρισίους, μετ’ ευαρίθμου συνοδίας, ώς 
κατάσκοπον τής Αγγλίας. Έφθασεν είς τήν πέλιν ταύ
την καί έφέρθη είς τήν ειρκτήν, καθ’ ήν ήμέραν δ 
Ταλλιέν έλεγεν άπδ τοΰ βήματος.

α Τά κύματα έββιψαν υπό τήν ρομφαίαν τοΰ νόμου 1 
τδν άχρεΐον έκεΐνον όχλον τών μισθωτών τοΰ Πίττ, 
τούς στυγερούς τούτους αύτουργούς πασών τών δυστυ
χιών μας. Έτόλμησαν νά πατήσωσιν έκ νέου τδ έδα
φος τής πατρώας γής των, καί ή γή αυτή θέλει τούς 
καταφάγει...»

Κρίνετε λοιπόν όποιαν υποδοχήν έλαβεν είς τήν Κον- 
«εργερίαν ή συμπατριώτης τοϋ Πίττ I Τήν έκακομε- 
ταχειρίσθησαν, καί διεσκέδαζον άπανθρώπως διά τούς 
φόβους της τούς έκφραζομένους είς γλώσσαν διεφθαρ- 
μένην, είς ήν έμιγνυοντο σπάνιαί τινες γαλλικαί λέ
ξεις παραδόξως παραμεμορφωμέναι.

Όταν δέ έξήντλησαν κατ’ αύτής όλα τά είδη τοϋέμ- 
παιγμοΰ καί τών ύβρεων, τήν ένιψαν είς τήν σκοτει- 
νοτέραν καί δχληρωτέραν φυλακήν. ‘Η θυρα τής θλι- 
βεράς ταύτης κατοικίας δέν είχε πλέον τών τεσ
σάρων ποδών ΰψος, καί έπρεπε, διά νά είσέλθη, νά 
κλίνη τδ σώμα δλόκληρον. Ό εισερχόμενος δέ εύρί
σκετο τότε είς μέρος φωτιζόμενον διά τίνος όπής ό· 
ριζοντίας, έχουσης μέν ύψος τεσσάρων δακτύλων, πλά
τος δέ δεκαπέντε· τδ ύδωρ έβρεεν άπδ τά τείχη, 
καί έπιπτεν είς έδαφος έστρωμμένον ύπδ έρυθρών πλίν
θων τέλος ή άποσκευή'συνιστατο είς μίαν κλίνην έκ λω- 
ρίων, καί είς παραπέτασμά τι.

Ή κλίνη έχρησίμευεν ένταυτω ώς στρώμα καί ώς κα- 
θέδρα, διά δέ τοΰ παραπετάσματος, όταν ή δέσμια, έ- 
ξεδύετο τδ εσπέρας, έκλειε κατά τδ ήμισυ, παράθυρόν 
τι άνοίγόμενον έπί τής ειρκτής καί άφίνον τούς δεσμο- 
φυκακας νά έπαγρυπνώσιν έκ τοΰ πλησίον δωματίου 
τά μικρότερα κινήματα τής αιχμαλώτου.

•Η ξένη, είσερχομένη εις τδ τρομερόν τοϋτο κατα- 
γώγιον, ώπισθοδρόμησεν ύπδ φρίκης, καί ήρώτησεν άν 
δεν είχαν φυλακήν διά τάς γυναίκας όλιγώτερον φοβέ
ραν- ή μόνη άπάντησις τοϋ δεσμοφύλακος ήτον ή πα
ρωδία τής άγγλογαλλικής γλώσσης τής δυστυχούς γυ- 
ναικός.

— Έσύ, κυρία Μιλόρδ, τής λέγει, νά ήσθε πολύ 
δύσκολη, επειδή νά ήσαι είς τδ παλάτι τής Κ. Κα- 
πέτου (*)

Έπειτα, γοητευμένος διά τδν άστείσμδν τούτον, τδν 
όποιον ευρισκε πνευματωδέστατον, έξήλθε και έκλει
σε τήν δγκώδη θύραν, τήν όποιαν περιέφρασσον πλα
τεία! σιδηραι πλάκες. Μεθ’ ο, ή δέσμιος ήκουσε κρο- 
τοΰντας τρεις ή τέσσαρας όγκώδείς μοχλούς, καί δ δε- 
σμοφΰλαξ ήρχισε νά διηγήται είς τούς συνάδελφους του 
πόσον χαριέντω; άπήντησεν είς τήν Γόδδεμ.

Έν τούτοις ή ξένη έγονυπέτησε κ’ έθεώρει κύκλω 
αυτής μέ θρησκευτικήν συγκίνησιν έκαστον τών άντι-

—Παρεπονουμην, άνέκραξεν αυτή, παρεπονούμην ότΐ 
έββίφθην είς τήν ειρκτήν, καί έν τούτοις ή ειρκτή αυτή 
εΐναι ή τής θυγατρδς τής Μαρίαςθηρεσίαςί τής βασιλίσ- 
σηςτής ΓαλλίαςΙτής ώραίας, τής εΰγενοΰς Μαρίας Άν- 
τωνίτηςί Έζήτουν τροφήν είς τάν συγκινήσεις τής καρ
διάς μου, έπεχείρησα ταξείδιον είς Γαλλίαν διά νά έπι- 
σκεφθώ τούς περιφήμους διά τάς θλιδεράς άναμνήσεις 
των τόπους . . . Ποτέ έμπνευσις ζωηροτέρα καί ΰψη- 
λοτέρα δέν έκυρίευσε τδ πνεύμα μου. Είς τδ έργον I 
διότι τδ μυθιστόρημα τδ όποιον ήρχησα είς τήν ’Ελβε
τίαν δέν δύναμαι νά τελειώση είς τόπους πλέον αρμο
δίους νά έμπνεύσωσιν ιδέας ταραχώδεις καί τρο- 
μεράς.

Ταΰτα δ’ είποϋσα, έσυρεν έκ τοΰ κόλπου της μι
κρόν φάκελλον διαφυγόντα τέως τήν προσοχήν τών 
δεσμοφυλάκων, καί έθεσε τήν χεΐρα είς τδ μέτωπον. 
Έπλησίασεν είς τήν όπήν, όσον τδ δυνατόν, διά νά 
μή στερήται τοΰ όλίγου φωτός, τδ όποιον διά τοϋ 
παραθύρου τούτου είσέδυεν είς τήν ειρκτήν, έλαβε 
μόλυβδον καί ήρχισε νά γράφη έσπευσμένως καί νά 
καλύπτη δέκα ή δώδεκα σελίδας πεπυκνωμένας καί 
σχηματιζομένας, διά νά εϊπω ουτω, έκ μικροσκο- 
πικών χαρακτήρων. Έπαυσε δέ γράφουσα μόνον τήν 
νύκτα. Τότε δέ έν ω διετιθετο νά διπλώση τδ χει
ρόγραφον καί νά τδ έγκλείση είς τδν κό λπον της 
ήσθάνθη τραχεΐαν χεΐρα άρπάζουσαν τήν ίδικήν της, 
καί άποσπώσαν τά έγγραφα. ... Ό δεσμοφύλαξ εί- 
σήλθε σιγαλά είς τήν ειρκτήν, χωρίς ή δέσμια, προ
σηλωμένη έίς τήν έργασίαν της νά είνοήση τδ βήμα 
τοΰ κατασκόπου.

— Ά1 Ά I Κυρία Γόδδεμ, έφώναξεν ούτος μέ θριαμ
βευτικήν φωνήν, νομίζεις ότι δύνασαι νά γράφης ά- 
ταράχως χαρτιά, νά μηχανάσαι κατ’ άρέσκειαν συ 
νομωσίας κατά τής Δημοκρατίας, καί νά λαμβάνης 
συνενοήσεις μέ τούς έχθρούς τοΰ έθνους I Θά ίδω
μεν, τί θά προκόψει έκ τούτου! τά γράμματα, τά 
όποια κρατώ θά έγχειρισθώσι σήμερον είς τδν Κύ
ριον Ταλλιέν, καί θά μάθωμεν ποιας ποινής θέλεις 
θεωρηθή άξια μετά τήν νέαν σου ταύτην άπόπειραν κα
τά τής δημοκρατίας· ακούεις, άθλια έντολοδόχε τοϋ 
Πίττ καί τοϋ Κοβούργου ;

Τωόντι, τήν αυτήν έσπέραν δ Ταλλιέν έλαβε τδ χει
ρόγραφον τής ξένης. ’Επειδή δέ δέν έγνώριζε τήν ’Αγ
γλικήν, έσήμανε καί έζήτησε τδν γραμματέα του. Είς 
τήν άπάντησιν τοΰ υπηρέτου του ότι δ γραμματεύς του 
δέν έπανήλθεν, έλαβε τδν φάκελλον καί μετέβη είς 
τής γυναικός του· αΰτη δέέτελείωνε τον καλλωπισμόν 
της. ·0 Συμβατικός έλησμόνησε κατά πρώτον, στιγ- 
μάς τινας, τδ α&ιον, όπερ έφερεν αύτδν έξω τοΰ σπου
δαστηρίου του, όταν εύρέθη ένώπιον τής έξαισίου καί 
θελκτικής γυναικός. Ήμικεκλιμένη, είς στάσιν γοητευ
τικήν, προσέδεε περί τήν κνήμην της καί περιετύλισ- 
σεν είς τούς δακτύλους τών ποδών της πεπληρωμένους 
δακτυλιδίων,' τάς στενάς ταινίας κοθόρνου πορφυρού, 
Ό χιτών της, σχήματος αύστηρώς έλληνικοΰ, άφινεν 
έντελώς γυμνούς τούς βραχίονάς της, προσεκολλδτο 
εις τδν ώμοι διά τίνος αδαμαντίνης πόρπης, καί μό
λις έκάλυπτε τδ στήθος της. Τέλος, ή κόμη της πε- 
πλεγμένη ώς ή τής Πολύμνιας τοΰ Λούβρου, ήδυπα- 
θέστατα καί άρμονικώτατα συνεφώνει πρδς τούς χα-

(*) Τδ όνομα τοϋτο έδιδον τότε είς τδν βασιλέα κα 
τήν βασίλισσαν, ώς καταγομένης τής Β. οικογένειας έκ 
τών Capet, (Σ’. τοΰ Μ.)
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ρακτήρας τής τούς ολως έλληνικής άγνδτητος, καί 
ηδξανε θαυμασίως τήν καλλονήν φυσιογνωμίας ανα
καλούσες συγχρόνως τήν άρχαίαν Νιόβην καί τους 
θελκτικούς χαρακτήρας τής νεάνιδίς Μαρς, τοσοΰτον 
νέας τότε καί τοσοΰτον ώραίας.

Ίδοϋσα τδν άνδρα της, ή Κυρία Ταλλιέν, έξεβα- 
λε μικράν φωνήν χαρίεντος τρόμου, τήν όποιαν τδ 
αϊφνίδιον άποσπφί άπδ τάς γυναίκας.

— Ποιον άντικέιμενον σοβαρόν σέ καμνει νά είσ- 
δύης άπροσδοκήτως ούτως είς τδν θάλαμον τοΰ καλ
λωπισμού μουτ ήρώτησέν αδτη μειδιώσα.

— Πρδ δλίγου κατέσχον έπί μιας κατασκόπου έγ
γραφα περιέχοντα, λέγουν, τάς αποδείξεις έπικινδυ 
νου συνομωσίας. Ό γραμματεύς μου είναι απών, καί 
έπειδή τά έγγραφα ταΰτα είναι γεγραμμένα είς τδ 
’Αγγλικόν, έρχομαι νά σέ παρακαλέσω νά μοί τά 
μετάφρασης.

Ή Κυρία Ταλλιέν έλαβε τδ χειρόγραφον,’ τδ πα- 
ρέτρεξε, καί άνεγνωσε μέ φωνήν σκωπτικήν.

« Ό άνεμος ρίπτει τούς μελαγχολικοΰς θρήνους του 
» άναμέσον τοΰ φυλλώματος, τδ έκφοβιζει, θρηνεί, και 
» δ δετός πίπτει έπί τή; γής ραγδαίος. 'Η φρίκη,
» τήν όποιαν μ’ έμπνέει ή φυλακή μου έτι φρικώ
ν θεστέρα καθίσταται. Φαντάσματα φαίνονται έξερ- 
» χόμενα πανταχόθεν καί σείοντα τά νεκρικά σάβ- 
» βανά των! Ώ ! πώς ή δυστυχία θέτει έπί τοΰ με
ν τώπου μου χεΐρα ψυχράν καί άσπλαγχνον. »

« Ούτως ώμίλει ή ’Ιουλία, καί αί τρέμουσα: χεϊ- 
» ρές της περιεφέροντο μετά φρίκης, ψαύουσαι τά 
» ύγρά τείχη τοΰ φρουρίου- τοΰ Μαζίνη. . . ν

— ’Ιδού παράδοξος συνομωσία, διέκοψεν ή Κυρία
Ταλλιέν. Άς ίδομεν τδ περιτύλιγμα............... Κεφά-
λαιον 1Β'. —« τδ υπόγειον τοΰ φρουρίου τοΰ Μα
ζίνη ...» έπειτα έν όνομα γυναικός Ά ν ν α 'Ρ α
δ κ λ ί φ η. Ναι, είναι τδ ονομα τής υπόπτου. . . 'Ρα
δκλίφη I δγλίγωρα, πολίτα, διάταξον τήν άπόλυσίν της I 
Άς έλευθερωθή ταχέως ή γυνή αΰ ιη 1 άς μέ τήν 
φέρωσιν. Είναι ή πρώτη μυθιστοριογράφος τής ’Αγ
γλίας. Είναι ή συγγραφεΰς τών Μυστηριωντοϋ 
Ο δ δ ό λ φ ο υ, καί οχι κατάσκοπος, καί έτι δλιγώ
τερον συνομώτης.

Τότε δ'Ταλλιέν ένθυμήθη τήν £ωμαντικήν πρόθε- 
σιν τοδ ταξειδίου τής ξένης. Άνεγνώρισεν έπίσης 
τήν άπάτην τοΰ έπιτετραμμένου του καί τήν έαυτοΰ, 
καί ήρχησε νά γελςϊ έξ δλης καρδίας. Διέταξεν ε
πομένως ν’ άπολύσωσιν άμέσως τήν ’Ανναν 'Ραδκλί- 
φην καί νά τήν όδηγήσωσιν είς τής Κυρίας Ταλ
λιέν. Αδτη δέ, λησμονήσασα τδν καλλωπισμόν της 
καί τδν χορόν, δΐ ον ήτοιμάζετο περιχαρής, ήρχησε 
νά περιέρχεται τδ δωμάτιόν της μέ παιδικήν όλως 
χαράν, καί ζωηράν περιέργειαν ένδεικνδουσα. "Εμελ
λε τέλος νά ϊδ$ καί μέ τρόπον τοσοΰτον επαγω
γόν καί άπροσδόκητον, τήν σογγαφέα, ής τά μυ
θιστορήματα τοσάκις τήν συνεκίνησαν διά παραδόξων 
διηγήσεων, δπτασιών, φαντασμάτων και αιχμαλώτων 
άποθανόνίων τής πείνης εις τρομέράς είρκτάς. Ή- 
ρίθμει τάς στιγμές, εξέταζεν άδιακόπως τδν ώροδεί- 
κτην του ώρολ«γίου. ..! Τέλος, κρότος άμάξης ή - 
κούσϋη εις τήν αυλήν. Ή Κυρία Ταλλιέν έδραμεν 
είς προϋπάντησή» της, μία θυρα ήνοίχθη καί αί δύο γυ 
ναΐκες εδρέθησαν'ή μία κατέναντι τής άλλης.

Ή μέν κυρίά Άννα 'Ραδκλίφη έσταμάτησε τεθαμβω- 
μένη άπδ τδ φώς τοΰ θαλάμου, τδ όποιον έόκδ-ίισ'ε τά 
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δμματά της, βεβαρυμένα είσέτι άπδ τδ δγρδν σκότος 
τής ειρκτής, ή δέ κυρία Ταλλιέν ώπισθοδρόμησεν, κα- 
ταπλαγεΐσα ή μάλλον είπεϊν βαρυθυμοϋσα, ένώπιον 
του παραδόξου προσώπου τδ όποιον ΐστατο πρδ αυτής.

Τωόντι, ποτέ άντιθεσις πλέον έντελής καί άπόλυτος 
δέν υπήρξε μεταξύ δύο γυναικών.

Ή Κυρία Ταλλιέν, ώς άνωτέρω είπον, ώμοίαζε, 
μέ τδν αίθέριον χιτώνα της, άγαλμα ελληνικόν ώ- 
ράΐον καί έμψυχον. Θαυμασία καί επιτήδεια τέχνη 
άπεδείκνυε τάς μικροτέρας χάριτας τοΰ ευλύγιστοι» 
άναστήματός της, τοΰ κομψού καί μικρού ποδός της, 
τοΰ ήδυπαθοΰς βραχίονός τη;- οί περικοσμοΰντες τήν 
κόμην της άδάμαντες, έλαμπον δλιγώτερον τοΰ μαύ
ρου καί ζωηρού ομματός της, καί οί μάλλον προ
κατειλημμένοι, κατ’ αυτής, δέν ήδυναντο ν’ άντιστα- 
θώσιν είς τδ χαρίεν του μειδιάματος της.

Ή δέ Άννα 'Ραδκλίφη, άπεναντίας ήτο ξηρά, τρα
χεία, ψυχρά, ήμελημένη ύπέρ τδ δέον, 'Η άταξία τοΰ 
καλλωπισμού της άφευκτον αποτέλεσμα τής κρατή- 
σεώς της, τού ταξειδίου της, τής αιχμαλωσίας της, 
παρίστα τήν ξένην ταύτην ώς τί άλλόκοτον καί άνή- 
κουστον πλάσμα. Τέλος, άν καί δέν είχεν ήλικίαν 
πλέον τών 32 έτών, έφαίνετο όμως ώς άγουσα τδ 
έλάχιστον τδ τεσσαρακοστόν έτος.

’Ολίγον τι συνελθοϋσα έκ τής πρώτης αυτής έκ- 
πλήξεως, ή Κυρία Ταλλιέν έπροχώρησε πρδς τήν 
ξένην, λέγουσα αγγλιστί, τδ πόσον θεωρεί έαυτήν 
ευτυχή, διότι άπήλαυσε καί όπεδέχθη είς τήν οι
κίαν της γυναίκα τόσον ένδοξον, ώς τήν Κυρίαν Άνναν 
'Ραδκλίφην.

Ή άγγλίς έξέφρασε δι’ εύγενών λέξεων τήν εύ- 
γνωμοσύνην της, έπειτα δέ έκάθησαν άμφότεραι άπέ- 
ναντΐ τής εστίας, τής όποιας ή ζωηρά φλδξ καί ή 
ζωογόνος θερμότης έπροξένησε μεγίστην ευχάριστη - 
σιν εις τήν άπελευθερωθεϊσαν αιχμάλωτον, καί τής 
άπέδωσαν τήν ένέργειαν του πνεύματος, νήν όποι
αν τδ ψύχος τής είρκτής έφαίνετο οτι άπενάρ- 
κωσε.

Πάραυτα δέ συνομιλία ζωηρά, περίεργος, ένδόμυ- 
χος, πλήρης θέλγητρου καί άφελείας συνεδέθη με
ταξύ τών δύο τούτων γυναικών, διεκοπεΐσαν άπαξ μό
νον, όιε ή Κυρία Ταλλιέν διέταξε τήν θαλαμηπόλον 
της νά είπή ν’ άποζεύξωσι τήν άμαξαν, καί νά κλεί- 
σωσι τήν θύραν είς όλους τους έπισκεπτομένους.

Ή Άννα ‘Ραδκλίφη περιηγήθη πολύ καί ώμίλει 
περί τών περιηγήσεων μετά χάριτος απαράμιλλου. 
Οΰδείς ήξευρε κάλλιον ν’ άκουη, ούδ’ έλάμβανε περισ
σότερα·» ήδονήν άκουων παρά τήν κυρίαν Ταλλιέν, Ή 
ομιλία παρετάθη μέχρι βαθείας νυκτδς, διότι έλησμό 
νησαν τήν ώραν, καί καθ’ ήν στιγμήν,ή κυρία ‘Ραδκλίφη 
διηγείτο τολμηράν τινα πραξιν τοΰ ταξειδίου της είς 
’Ελβετίαν, τδ ώρολόγιον τοΰ θαλάμου έσήμανεν αίφνι- 
δίώς τδ μεσονύκτιον . . . Φρικίασις περιέτρεξε τά μέ
λη τής ξένης, τδ πρόσωπόν της έκαλύφθη ύπδ ώχρό- 
τητος, διεκόπη, κα! έφερε περί αύτήν βλέμματα πλή
ρη τρόμου καί παραφροσύνης. Ήθελεν είπει τις δτι 
φάντασμά τι ΐστατο έμπροσθεν της, δπερ ήκολούθει 
μέ τά βλέμματα, τρέμουσα κα! κρύπτουσα τδ πρόσω- 
πον εις τάς χεΐράς της· παρήλθε δέ ύπέρ τδ έν τέταρ
τον τής ώρας εις αύτήν τήν κατάστασιν. *Η φρίκη με- 
τεδόθη σχεδόν κα! είς τήν κυρίαν Ταλλιέν, ήτις άμηχα- 
νοΰσα τ! νά πράξη, ούδ’ έτόλμα ν’ άποτείνη τδν λόγον

προς τήν κυρίαν ‘Ραδκλίφην. Τέλος, αΰτη άνηγέρθη 
δί αιφνίδιου ώθήσεως, ήνοιξε τήν θύραν, έδειξε διά 
τοΰ δακτύλου, καί διέταξε νά έξέλθη τις, τδν όποιον 
ώνόμασεν Έ^ΐκον' έπειτα έφάνη λαμβάνουσα μεγά- 
λην άνακούφισιν.

— Τέλος, άνέχραξεν αδτη, άνεχώρησε.
Τότε κατελήφθη ύπδ νευρικής κρίσεως, χαί τα-

ρασσομένη άπδ σφοδρούς σπασμούς, έπεσεν είς τούς 
πόδας τής Κυρίας Ταλλιέν, ήτις τή έπεδαψίλευσε 
τάς τρυφερωτέρας περιποιήσεις. "Οταν ή ασθενής συ
νήλθε, τά βλέμματά της προσηλώθησαν μετ’ έκοτά- 
σεως έπί τοΰ ώραίου καί συμπαθητικού πλάσματος, 
τδ όποιον τήν περιέθαλψεν. Έφάνη ανακαλούσα τάς 
άναμνήσεις της, αΐτινες τής διέφευγον, καί άνεγνώρι- 
σε τέλος έκει'νην, ήτις τήν έκράτει εις τάς άγκάλας 
της, χαί τά δάχρυά της έρευσαν χρουνηδόν· έκρυψε δέ 
τήν κεφαλήν της είς τδ στήθος τής Κυρίας Ταλλιέν 
καί έψιθύρισεν

— Ώ I είναι τοΰτο φρικώδες μυστήριον I 
Ή Κυρία Ταλλιέν, χωρίς νά φανή οτι προσέσχεν είς

τούς λόγους, οΰς ή ξένη έπρόφερεν, έπροσπάθησε νά 
τήν κατευνάση. "Οταν δέ κατώρθωσε νά τήν κατα- 
πραόνη δλίγον, τήν ώδήγησεν ή ιδία είς τδ δωμά- 
τιον, τδ όποιον προητοιμάσθη, δι’ ήν ή τύχη τόσον 
άπροσδοκήτως τή ένεπιστεύθη.

Τήν έπαύριον, ή Κυρία 'Ραδκλίφη έφάνη είς τδν 
θάλαμον τής υποδοχής τής Κυρίας Ταλλιέν, δταν 
βδτη τήν είδοποίησεν δ« έδύνατο νά τήν ΰποδεχθή.

Ατάραχος καί γλυκεία, ένδεδυμένη ώς αί γαλλίδες, 
έφαίνετο δέκα έτη νεωτέρα, καί δέν έστερεΐτο ώραιό 
τητός τίνος ύπδ τδ νέον ένδυμα τδ όποιον παρεδέχθη.

Δέν είπε λέξιν περί τής σκηνής τής προτεραίας, έ
φάνη εύθυμος, πνευματώδης, άξιέραστος, καί έλαβεν 
«ίς τήν συνομιλίαν, ήτις έγίνετο αγγλιστί, μέρος ένερ 
γητικδν καί ζωηρόν ότε δέ μόνον τδ ώρολόγιον έσή
μανεν ένδεκα καί ήμίσειαν ώρας, ώχρίασεν,έμεινε θύν
νους καί μετά τινας στιγμάς έγένετο άφαντος.

Τδ αύτδ συνέβη τήν έπιοΰσαν καί τάς ακολούθους 
ήμέρας.

Τδ μυστήριον τούτο έκίνει είς άκρον τήν περιέργειαν 
τής Κ. Ταλλιέν άλλ’ έχουσα πολλήν λεπτότητα, έσέ- 
βετο αρκούντως τά κοινωνικά καθήκοντα, ώστε νά μήν 
έρωτήση τήν έμπιστευθεΐσαν είς τήν φιλοξενίαν της 
ξένην.

Είς μήν παρήλθε τοιουτοτρόπως, είς τδ τέλος τοΰ ό
ποιου ή Κ. Άννα 'Ραδκλίφη, έσπέραν τινά εύρισκομένη 
μόνη πλησίον τής Κ. Ταλλιέν, δέν έδυνήθη νά τής 
κρύψη τήν λύπην τήν οποίαν ήσθάνετο, βλέπουσα έαυ
τήν κρατουμένην αιχμάλωτον είς Γαλλίαν, καί μή δυ- 
ναμένην νά έπανέλθη είς τήν πατρίδα της.

Άμέσως ή Κ. Ταλλιέν ήγέρθη, υπήγε νά λάβη έγ
γραφα, τά όποια περιείχε θήκη τις σχήματος έλληνι- 
χοΰ, τδ όποιον ήτο τότε τοΰ συρμού, καί τά ένεχείρι
σεν είς τήν ξένην ήτο τδ διαβατήριόν της,χρονολογού- 
μενον άπδ τήν αύτήν έσπέραν, καθ' ήν ή Κ. 'Ραδκλίφη 
έξήλθε τής ειρκτής.

— ’Επειδή θέλεις ν’ άφήσης τούς έν Γαλλία φίλους 
σου, λέγει ή Κ. Ταλλιέν μειδιώσα, άνεχώρησε άχά- 
ριστε 1

Ή Άγγλίς έλαβε τάς ώραίας χεϊρας τής εύεργε- 
ΊΌΜ. Δ'. (Φυλλάδ. 87).

τρίας της χαί τάς έφερε μετά τρυφερότητος είς τά 
χείλη.

~ θ ι αχάριστος I άπανέλαβεν αΰτη· άλλ* 
ιδού· φθάνει τδ τέλος τοΰ έτους· καθήκον εύσεβές, 
καθήκον έπίσημον μέ καλιϊ είς τδν τόπον μου. Είς 
τι πτωχόν χωρίον πλησίον τοΰ Λονδίνου εύρισκονται 
δύο τάφοι, οίτινες κατά πρώτον, άπδ πεντήκοντα πε
ρίπου έτών, θά εύρεθώσιν άνευ άνθέων καί δεήσε
ων, άν τήν 25 δεκεμδρίου δέν έπιστρέψω είς τήν 
πατρίδα μου. Είναι θλιβερά τις Ιστορία, τήν όποιαν 
πρέπει νά σάς έμπιστευθώ, έπρόσθεσεν αΰτη, χαμη- 
λόνουσα τήν φωνήν. Ακούσατε.

Είποΰσα 4δέ ταΰτα, έθεσε τήν χεΐρα έπί τοΰ με
τώπου της, καί έφάνη τεταραγμένη άπδ συγκίνησ,ν 
αλγεινήν καί σφοδράν.

« Πρδ δέκα έτών, ήρχισεν αδτη λέγουσα, έζων πλη
σίον θείας μου ασθενούς, ήτις κατέπεισε τήν μητέρα 
μου νά μέ έχη πλησίον της διά νά τήν περιποιού
μαι είς τάς ήμέρας τοΰ γήρατος της, νά τής κλεί- 
σω τά όμματα, καί νά κληρονομήσω, μετά τδν θά
νατόν της, τήν μεγάλην περιουσίαν της. Δεκαοκτώ 
μήνες παρήλθον άφοΰ άφησα τήν οίκογενειάν μου, 
οτε μίαν ήμέραν νέος τις ήλθε νά μ’έπισκεφθή καί 
νά μέ φέρη ειδήσεις περί τής μητρός μου καί τής 
άδελφής μου- ύπεδέχθην φιλοφρόνως έκεϊνον, τδν όποιον 
μ’ έσύσταινον ώς αδελφόν τά δύο προσφιλέστερά μοι 
είς τδν κόσμον όντα. 'Ο νέος έπανήλθε συνεχώς νά μέ 
ίδή, μέ ώμίλησε περί τοΰ έρωτός του, καί κατώρθωσε 
ν’ άνταγαπηθή παρ’ έμοϋ- ήσθανόμην τήν άνάγκην νά 
έκχύσω τήν καρδίαν μου πλήρη εύτυχιας είς τήν καρ
δίαν φίλης τινός· έγραψα λοιπόν είς τήν αδελφήν μου 
τδν έρωτά μου πρδς τδν 'Ερρίκον Φρουμέθ, καί τής 
έλεγον περί τοΰ μέλλοντος συνοικεσίου μας. . . , Μετά 
τέσσαρας ήμέρας, έλαβον έπιστολήν παρά τής μη- 
τρός μου· λέγουσαν

« Ή άδελφή σου άπέθανεν! ή αδελφή σου έφαρμα- 
κεύθη. Ό άνήρ, τδν όποιον άγαπδς ήτον ό μνηστήρ 
της. Υίγείαινε, δέν θά έπιζήσω ούδ’ έγώ μετά τήν 
σκληράν ταύτην δυστυχίαν. 'Ο Θεδς θά μέ συγ
χωρήσει, 3τι θέλω νά άποθάνω ώς ή άδελφή 
σουί »

Άνεχώρησα διά τήν έξοχήν, όπου κατώκιι ή μή
τηρ μου, δκτώ μιλιά μακράν τοΰ Λονδίνου. . . Φεΰ I 
τδ γράμμα είπε τήν άλήθειαν, δέν μέ έμενον πλέον 
παρά δύο πτώματα I

"Οτε έπανήλθον, μετά τέσσαρας ήμέρας είς Λον- 
δίνον, δ Έ^ΐκος ήλθε πρός με, ωχρός καί είς κα- 
τάστασιν τρομερας ταραχής.

— Άννα, μέ ήρώτησε μέ φωνήν πένθιμον, μέ ά- 
γαπφς άκόμη lj

— ’Επικατάρατος ό προδότης καί δ φονεύς ! ανέ
κραξα.

— Ακούσε, είπεν ουτος, μ’ έφόνίυσες καί θ’ άπο
θάνω άμέσως- άλλ’ ό θάνατος δεν θά σέ απαλλάξει 
τού έρωτός*μβ», έπειδή ή ψυχή μου θά προσκοληθή είς 
έσέ καί δέν θά σέ άφήσει, παρά καθ’ ήν ήμέραν ό τά
φος θά κλεισθή έπί τοΰ σώματός σου.

Τδν διέταξα διά σχήματος νά έξέλθη' μέ ύπήκουσε 
σιωπηλώς. Τήν έπαύριον έπαρουσιάσθη έκ νέου· άπη- 
γόρευσα νά τδν άφήσουν νά είσέλθη . . . Έπανηρχετο

4 88.
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καθ’ έκάστην ουτω, χωρίς ποτέ νά δονηθή νά εΐσδύση 
μέχρις έμοϋ . . . Μιαν εσπέραν ηδρα τδ πτώμα το» 
κείμενον έκτάδην εις τδ κατώφλιον τής οικίας τής 
θείας μου . . . Έκτοτε καθ’ έκάστην περί τδ μεσονύ
κτιον έρχεται, μέ τείνει τήν χεΓρα, μέ κράζει, και 
είμαι ήναγκασμένη νά τδν διώκω. Όύδ’ ή έργασία, ούδ’ 
αί παρακλήσεις, ούδ’αί διασκεδάσεις έδυνήθησαν νά μέ 
Απαλλάξώσι τής φοβέρας ταύτης όπτβσΐας.

Έκρυψε τδ πρόσωπόν της είς τάς χεΐρας της, έπειδή 
τδ ώρολόγιον έσήμανεν αΐφνιδίως μεσονύκτιον ,. .

—Ερρίκε ί Έββίκε! άνέκραξεν αδτη,σέ καταρώμαι! 
μήν έλπιζης παέ έμ:ϋ ουδέ συγχώρησιν, ουδέ δεήσεις- 
έπίστρεψον είς τδν αδην, οστις σέ έξεμεσεν, Άπδ τήν 
μητέρα μου κα! τήν αδελφήν μου πρέπει νά ζη-.ήσης 
συγχώρησιν . . .

Κα! ΰπέπεσεν έκ νέου είς νευρικήν κρίσιν, δμοίαν 
μ’ έκείνην τής όποιας έγένετο μάρτυς ή Κ. Ταλλιέν, 
τήν ήμέραν τής άφίξεως τής Κ. Άννης 'Ραδκλίφης.

'Η ξένη άνεχώρησε τήν έπαύριον είς Λονδίνον, οπού 
έδημοσίευσεν άλληλοδιαδόχως τάμυς-ήρια τοϋ 
Ούδόλφου, κα! τδν ‘I τ α λ δ ν, ή τδ έξομο- 
λογητήριον τών μετανοούντων Μαύρων.

Δέν δύνάμεθα νά κρίνωμεν σήμερον περ! τοΰ απο
τελέσματος, τδ όποιον προήγαγον τά μυθιστορήματα 
ταϋτα κατά τήν έποχήν τής έμφανίσεώς των. Έν τού- 
τοις αί μαρτυρίαι τών συγχρόνων κριτικών συμφωνού
σαν, οτι τά βιόλία ταϋτα έλαδον άπέραντον, άνήκου- 
στον έπιτυχίαν, καί κατά τά φαινόμενα, όχι κατωτέραν 
τής δημοτικότητος, τήν όποιαν ό Βαλτερσκδτ Απο
λαύει σήμερον,

‘Ηδη οί 'Ρωμαίοι τής Άννης 'Ραδκλίφης δέν μας 
φαίνονται πλέον, είμή κυήματα φαντασίας πασχούσης, 
έκχειλιζομένης, πλήρης δφθαλμοπλανήσεως κα! παρα
φροσύνης. Η Ασυνάρτητος πλοκή της δέν στερείται 
μ’ ολα ταϋτα χάριτός τίνος, έκπλήξεως κα! δραματι- 
κότητος. Ο! χαρακτήρες τών προσώπων δέν παρουσιά
ζουν ούδεμίαν παρατηρητικήν αλήθειαν, άλλ’ Ανα
γνωρίζει τις πανταχοΰ ιδιοτροπίας άτάκτου φαντασίας 
κα! παντελή διαφθοράν αισθήσεων καί φιλοκαλίας-

'Η Άννα 'Ραδκλίφη ένυμφεύθη τδ 1807 χωρίς νά 
δυνηθή, διά τοΰ γάμου της, ν’ άπαλλαχθή τής όφθαλμο- 
πλανήσεως, ήτίς τήν κατεδίωκεν. Άποσυρθεϊσα είς 
τδ Λινκόλν, πλησίον τοΰ Λονδίνου, άπέθανεν έκεΐ τήν 
7 Φεβρουάριου 1823 εις ήλικίαν 63 έτών.

S.

Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ. ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

ΑΓΙΟΓ ΔΟΜίΓΚΟΪ.
( ΑΙΤΙΟΥ.)

Περιηγητής τις, διατρίψας είς Ά ϊ τ ί κατά τά έ- 
τει 1830 κα! 1831, ό Κ. 'Ριχάρδος ·Χ!λλ, έγρα
ψε σπουδαιοτάτας έπιστολάς περί τής καταστάσεως 
τής δημοκρατίας ταύτης, τής ήδη αύτοχρατοριας διά 
το» Σουλούκου γενομένης. Περιέγραψε τήν θέαν τών 
πόλεων κα! πεδιάδων, τά ήθη τών μαύρων, τας έρ- 
γασίας των, τάς Αναπαύσεις καί τήν πρόοδον, 6ρα- 
δεΐάν μεν, άλλ’ Αναμφισίήτητον, τοΰ διανοητικού

καί τής ήθικής των, άφ’ δτου διά ΐινος έπαναστάσεως 
έγινον έλευθεροΐ. Έκ τών επιστολών δέ τούτων το» 
Κ- Χιλλ, δημοσιευθεισών ύπδ τοϋ Κ. Μακωλέϋ, έξά- 
γωμεν τδ παρόν άρθρον μας.

« Έφθάσαμεν είς τδν λιμένα τοΰ Πρίγκηπος (Port- 
au-Prince) τήν 16 Ιευνίου 1830' είχα μάθει 
τάς σημαντικός ζημίας, τάς υπό τίνος πυρκαϊας προ- 
ξενηβεισας τή πόλε! ταύτη, καί ένόμιζον δτι έμελ- 
λον νά '.δω είς αύτήν μελαγχολικόν τι μόνον έρεί- 
πιον, έκτεταμένον τινά σωρόν συντριμμάτων άλλ’ 
άνωκοδώμησαν έν αυτή ήδη πάμπολλα κτίρια χα- 
ρίεντα καί στεβρεά, αποτέλεσμα τής άσφαλείας έ- 
κείνης, τήν όποιαν παρέχει ή άναγνωρισθεΐσα τοΰ 
Αίτιου άνεξαρτησια πρδς τήν ιδιοκτησίαν. Αί οίκβ 

δομαι αυται δέν δμοιάζουσι τά τής προτέρας πόλεως 
περιεχούσης βύτελεϊς έκ ξυλικής οικίας, άλλά κατε- 
σκευάσθησαν δι’ αρχιτεκτονικής ολως νέας, μέ στοάς 
πολυπληθείς, μέ κιονοστοιχίας, έφ’ ών έπίκεινται ί«- 
ρεΐαι κωρονίδες καί μέ δρύφρακτα τήν περιφέρεια» 
τών δροφών καταστολιζοντα- τά δέ δάπεδα όχι μό
νον τής πρώτης άλλά καί τής άνωτέρας οροφής είσί 
κατεστρωμμένα έκ μαρμάρου καί λίθων ποικιλοχρόω». 
Αί στέγαι σκεπάζονται διά κεράμων ή σχιστόλιθου, 
τά έργοστάσια δί ανδήρων άφθαρτων ύπδ τοΰ πυ
ρές, έχοντα θυρας κα! παράθυρα έκ σιδήρου, 'Ηδο
νήν μεγίστην αισθάνεσαι, ευρισκόμενος είς τά μαρ
μαρόστρωτα ταΰτα άνδηρα τών άνωτέρων δρόφων- ά 
ναπνέεις τήν δροσερόν αύραν άτμοσφαϊρας καθαρδς, 
και βλέπεις άποψιν θελκτικωτάτην! Επίσης δέ καί 
τών οικιών ό εΰτρεπισμδς δέν είναι κατώτερος· παντού 
βλέπεις έπιπλα χαριέστατα έξ άνακαρδίου (accajou) 
τοΰ πολυτίμου χα! πολυχρήστου τούτου προϊόντος τής 
νήσου, .ύπ’ αύτών τών καλλιτεχνών τοϋ Αίτιου κα- 
τασχευαζόμενα, κάτοπτρα διά κεχρυσωμένων πλαισί
ων περικοσμούμενα κατά τδν γαλλικόν συρμόν, χρυ
σοστόλιστα ώρολόγια τοιχοκρεμή καί αγγεία έκ φαρ- 
φουρίου ηύτρεπισμένα έξ άνθέων καλλιτεχνικών, καί 
άλλα όσα άποτελοϋσι τήν πολυτέλειαν τοϋ Αίτιου 
κατ’ ούδέν κατωτέραν καί αύτής τής ευρωπαϊκής. Ή 
πυραμιδοειδής στέγασις τών οικημάτων τούτων άπολή- 
γί’- διά τίνος υπερώου έν είδει πυργίσκου, ώρισμένο» 
πρδς άνακαίνισιν τοΰ άερος καί πρδς σκοπιάν.

» ‘Η πρωτεύουσα κεΤται έπί τής κατωφέρειας όρους 
τινδς, περιφρουρημένη 6φ’ υψωμάτων απροσβλήτων κάί 
υπδ κανονοστοιχιών. Είναι εύρυάγύιος, έχει πλείστας 
βρύσεις έπί τών πλατειών ανυψωμένος, πρδς διαφόρους 
συνοικίας τδ ύδωρ διοχετευούσας έκ παλαιού τίνος υ
δραγωγείου- δεξαμενή δέ τις δκτάγονος κοσμεί τήν ά- 
γοράν. Αί όδοί διατέμνονται εκατέρωθεν δί αύλάκων 
βαθέων καί ύπδ πλακών έστρωμμένων.

» Τά ανάκτορα τής κυβερνήσεως είναι μέν ευρύχω
ρα και εύάρμοστα, άλλ’ ούχ! καί κομψά, μίαν έχοντα 
δροφήν καί είς τήν πλατείαν τών έπιθβωρήσεων πρδς 
τδ άνατολικονότιον τής πόλεως ευρισκόμενα. Άναδάς 
τις κλίμακα άρκετά ώραίαν εισέρχεται έν αύτοϊς, καί 
διερχόμενος στοάν εΰρεϊαν} άφικνεϊται είς τήν αίθουσαν 
τής άκροάσεως. Άπαντα τά δωμάτια ταϋτα, έν οίς τδ 
κοινόν γίνεται δεκτόν, είναι έστρωμμένα υπδ λε»κοΰ καί 
μέλανος μαρμάρου. Τδ οικοδόμημα τοϋτο κείμενον είς 
τερπνήν πεδιάδα παρά τούς πρόποδας δρέων, ύπ’ οΰ8* 
ένδςίάλλου χτίσματος γειτνιαζόμενον, άλλ’ ύπδ κήπων 
μόνον άειθαλών περικυκλούμενον, άφίνετα: άκάταπα»-

οτως, τήν πρωίαν καί τδ εσπέρας, είς τήν τερψίθυμον 
πνοήν απογείου καί θαλασσίας αύρας.

« Κατέναντι τής πρώτιστης εισόδου τών άνακτό- 
ρων, παρά τινα δρύσιν τής πόλεως ύπδ τών κλάδων 

δς μόνου στελέχους εύγενοφοίνικος (palma -nobilis) 
βκιαζομένην, έγείρεται ό μαρμάρινος τάφος τοΰ προέ
δρου Πετίωνος. . . .

« Πρδς δέ τδ άνατολικοβόβρειον τής πόλεως, έ
νώπιον τής θέσεως, ένθα ΰπήρχεν άλλοτε τδ προε- 
δρεΐον τοϋ γενικού έπιστάτου τής αποικίας! έπί τίνος 
σειράς ανδήρων καί βρύσεων, εύρίσκεται ή έκκλησία, 
άπλουστάτης διασκευής. Είς τδ προοηκόντως διηυ- 
τρεπισμένον έσωτερικόν της βλέπονται θόλοι και α
ψίδες ύποστηριζόμενοι ύπδ κιόνων τετραγωνικών, και 
άνευ άρχιτεκτονικής τίνος κανονικότητος.

« Τδ γερουσιαστήριον, νεόδμητον οικοδόμημα κα- 
νονικωτάτης διασκευής, παρουσιάζει μετώπιον είς ά- 
κρον εΰάρεστον, καί τοι στεροΰμενον άρχιτεκτονικής 
τάξεως.

« Κάτωθεν δ’ έξέχοντός τίνος αετώματος γεγλυμ- 
μένου, υπάρχει άνάγλυφον δένδρου εύγενοφοίνικος, 
σύμβολον τής τών Άΐτιανών ελευθερίας, περικυκλού 
μενον μέ τρόπαια στρατιωτικά! Τδ δ’ ένδότερον, ένθα 
β»νεχής καί πολύπλοκος άλυσις αψίδων ύπδ κιό

„ 'Ο πληθυσμός τής πόλεως συμποσοϋται είς εΐ 
κοσι πέντε χιλιάδας κατοίκους- βλέπεις δέ αύτςύς 
ένδεδυμένους όχι μόνον καθαρίβς άλλά καί πως 
έπίτετηδευμένως. Τδ έπικρατοΰν είς τά ενδύματα τών 
γυναικών χρώμα, έν γένει είναι έκλαμπρον καί πο
λυποίκιλο». Διότι ποτέ μέ» ζωγραφίζονται συμπλέγ
ματα εύρίων τετραγώνων, ποτέ δέ άνθη μεγάλα έπί 
έδάφους κίτρινου ή έρυθροΰ. Ό δέ κεχρύφαλός των

νων βασταζομένων σχηματίζεται, άποτελεϊ τδ γερουσια- 
στήριον, περί τδ όποιον έκτείνεται τδ έκ στοών συγ
κείμενον άκροατήριον. Ανώτερος τις όροφος διά τοΰ 
είκ-ονικοΰ όμοιώματος τοϋ Άββα Γρηγορίου φχοδο- 
μημενος, άλλ’ είς ούδένα έτι τών γερουσιαστών ά- 
νοιγείς, ώρισται ώς γραφεϊον τοΰ καταστήματος.

« Μεταξύ δε τών , άλλων νεοδμήτων οικοδομημά
των, συγκαταριθμεΐται καί τδ λύκειον, ήτοι τδ δημο
τικόν σχολεΐον, κτίρίον μέγα καί άπλούστατον, στη- 
ριζόμενον έπί αλλεπαλλήλων αψίδων καί κυκλούμε- 
νον ύπδ κήπου.

« Τδ Νομισματοκοπεΐον καί τά γραφεία τοϋ Γραμ- 
ματέως τής έπικρατείας είναι άρκετά χαρίεντα κτί
ρια. Ή δέ φυλακή είς καλήν είναι κατάστασιν, κα
λώς άεριζομένη, ύπδ δύο βρύσεων άρδευομένη καί 
κήπον είς τδν περίβολον περιέχουσα. Τά στρατιω
τικά νοσοκομεία ούδέν ιδιαιτέρας προσοχής άξιον έ
χουσι· λουτρά μόνον ύπάρχουσιν άξια λόγου δημόσια 
θερμά τε καί ψυχρά.

« Μεταξύ δέ τών νεοδμήτων άναφερθέντων κτιε-; 
μάτων δημοσιεύομεν τήν εικόνα τοΰ ώραίου έκεί- 
νου ύπδ τών μαύρων, πρδς άνάμνησιν τής έλενθε· 
ρώσεώς των, έγερθέντος μνημείου.

συνίσταται έκ μανδηλιου τής Μαδρασης εν ειοει κυρ- 
βασίας έΐ&ηματισμένου. Έξερχόμεναι δέ αύται τής 
οικίας, έγείρουσι τάς πτυχάς τοΰ έπικαλύπτοντος τους 
ώμους των στροφίου,. καί καλΰπτουσι τδ προσωπον 
των, Αφίνουσαι μόνον τους δφθαλμρύς αποκεκαλυμ- 
μένους. Μεταχειρίζονται έπίοης κα! τδ σκιάδιον πρδς 
προφύλαξιν τής κεφαλής, άλλά δέν φέρουσι πίλους. Οι 
δέ ανδρες φοροΰσι χιτωνίσκους ποιχιλοχρόους, περισκε-
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\ί&α.ς, χαί βραχύ τι χολόβιον. συμπτυσσόμενο» περί 
τή» δσφύν διά τίνος έχρωματισμένου μανδυλίοι». »

Ό Κ. Χίλλ έξαχολουθεϊ νά περιγραφή όλας αύ
τάς τάς λεπτομέρειας· ακολούθως φέρει παρατηρή
σεις τινάς ςιερί τών ήθών καί τής τάξεως, ή» έ- 
χυοσιν είς τάς σχέσεις τω» οί πολιται, ΰποδεικνύων 
μεγάλας έλπιδας εις τάς προόδους τής ήθικής χα! 
τής ελευθερίας τώ» Αϊκανών. Έν μισί αύτοΰ έπιστολή 
λέγει.

« Ό περιερχόμενος περιηγητής χατά πρωία» τάς 
όδούς τής πόλεως, όταν έχάστη οικογένεια έκ
των χλινών της έγειρομένη έμφανιζεται εις τάς θύ
ρας χαι τά παράθυρα, όπως άναπνεύση τό» τερ
πνό» κα! καθαρόν αέρα, θά παρατηρήοη πρώτον μέν 
ότι ένταΰθα έξυπνώσι πολλά ένωρίς χαί οτι καί είς 
αύτήν τή» άτημέλητο» αύτών κατάστασιν, είς ήν εύ- 
ρίσκονται, ένεκα τοΰ οίκιαχοΰ των εύτρεπισμοΰ φυλάν 
τουσι τή» μεγίστη» καθαριότητα. Έπειτα δέ βλέπων 
αύτούς είς τήν έκκλησίαν πορευομένους, ένδεδυμέ- 
νους εύπρεπώς, καί έν έορτή σωρηδόν υπάγοντας 
εις τούς ναούς, θά πεισθή έξάπαντος ότι δέν άμοι- 
ροϋσι θρησκευτικών αισθημάτων.

« Τήν έσπέρα» δέ πρό πάντων, όταν συρβέωσιν είς 
τάς όδούς και σχηματιζωσι παρά τήν θύραν τών 
οικημάτων των συστάδας άνδρών καί γυναικών, τόν 
τής ήμερησίας έργασίας κάματον δί εύθυμων συνο- ] 
μιλιών διασκεδαζόντων, έν ώ άλλαχοϋ σμήνη εύ- 
τρεπισμένων καί εύτραφών παίδων, παίζουσι πίριξ 
αύτών, καί δ διαδαίνων Εύρωπαιος δέχεται τόν συ
νήθη έσπερινόν χαιρετισμόν, δλέπων τήν μεγί* 
στην τάξιν καί ήσυχίαν αύτών, θά αίσθανθη πάραυτα 
ότι ή έλευθερία ήρχησε νά βιζοΰται έν τή χαρδίφ τοΰ 
λαού τούτου, καθ’ όλην αύτής τήν εύγένειαν καί γεν
ναιότητα, πρόσθες δέ καί καθ’ όλην τήν οικειότητά 
της, άναφαινομένη είς τε τάς εμπνεύσεις αύτής χαί 
είς τάς εύεργεσιας. *

Π. Η.

----------------  - » ----------------

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΪΙΜΕΡΑΙ.

Απρίλιος.

Άπό τοΰ άστεροσχοπείου τών ’Αθηνών, όπερ ύψοϋ- 
ται είς λόφον παρακείμενον τοΰ τών Μουσών, ύπέρκει 
ται δέ τής Πνυκός καί τοΰ Άρείου Πάγου, ώς σκοπιά 
τις, οθεν τό άγρυπνον τοΰ σοφού όμμα προσεκτικόν κα
τοπτεύει τήν έναρμόνίον χίνησιν τών ούρανών, κ’ έγώ, 
ό έλάχιστος έν άστρονόμοις, πλανών χθέςτά βλέμματά 
ρ ου είς τό στερέωμα, καί τήν μεγί/ η ·, τήν άπειρον, τήν 
μυστηριώδη άναγινώσκων βίβλον τού παντός, είδα ταύρον 
τούς όφθαλμούς έξ Αστέρων έχοντα, καί Αστερόεν τό 
μέτωπον, μετάτών ώκυπόδων συναντώμενον ίππων τοΰ 
Φοιδου Απόλλωνος, Λάμπου καί Φαέθωνος, οϊ φάος 
άνθρώποισι φέροισιν έπί δέ τών νώτων αύτοΰ νεανίαν

καθήμενον, Ακμαΐον καί περικαλλή ύπό ρόδων καί άν- 
θέων περιστεφδμβνον.

Ό ταύρος ούτος είναι έν ούρανοΐς τό ζώδιςν τοΰ 
μηνός, όπερ οί θνητοί έν τή βαρδάρω αύτών ένεσιώση 
διαλέκτω Ά π ρ ί λ ι ο ν καλουσιν, οί δέ προπάτο
ρες ήμών, οί λαλοΰντες τήν γλώσσαν τών θεών, Μουνυ- 
χιώνα άπό τής 1 5 καί Έλαφιδοιλιώνα κατά τό πρώτον 
ήμισυ προσηγόρευον.

Ήλθε λοιπόν καί ό Απρίλιος, δ έαρινός ούτος καί 
τερπνός μήν, καθ’ ον τά πάντα θάλλει, τά πάντα ά- 
γάλλεται, και τά πάντα έρά, κατά τόν ίταλόν ποιητήν 
Τάσσον.

Άλλ’ ή καλλιπάρειος άνοιξις πρώιμος έφθασεν εφέ
τος, ήδύ έπί τούς θνητούς βλέψασα καί μειδιάσα- 
σα. Είς τό μειδίαμα δέ αύτής ήνθησαν τα δένδρα, έ- 
καλύφθησαν ύπό χλόης οί λειμώνες, ευωδίασαν τά άν
θη καί θαλπωρή διεχύθη ζωογόνος. Έν ένί, κατά τόν 
ποιητήν Μελέαγρον,

« Χιί|χατος ΤΜίαοιντος άπ’ αϊδιρος οϊχοριίνοιο, 
ϋορφυρίη {Αΐίδτ.σι φιοανβϊος εαρος ώρτ,

Οί ο» λιιριω^ις "γιλώοσιν avorppUMOto ροδοω. ■

Τό έαρ δέ, ώς δ αύτός λέγει, κελαδοϋσι αί άη- 
δόνες, φδουσιν οί κύκνοι, ψάλλουν καί οί ποιηταί, διότι

< Πώς ςΰ χρ«ι χαί χαιδών «ν «ΐαρι χαλ'ον «Γααι; ·

Άλλ’ ήμεΐς αφέντες τά ούράνια, αφέντες τούς ποιητάς 
καί τάς ποιητρίας νά ψάλλωσι μετά τής λιγυριφώ- 
νου γενιάς τών όρνίθων, τέρποντες καί τερπόμενοι, 
άς τραπώμεν εις τά πεζά και γήινα αντικείμενα.

Ίδετε σκάφος άτμόπλουν, τόν Αεδιαθάν τοΰτον τών 
νέων αιώνων, « έκ μηκτύρων οδτινος, ώς περιγράφε- 
ται έν βιδλω Ίώδ, έκπορεύεται καπνός καμίνου καιομέ- 
νης πυρί Ανθράκων, φλόξ δέ έκ στόματος αύτοΰ έχπο- 
ρεύεται ...» "Ιδετε πώς διαπείρει Αεικίνητον τά υ
γρά κέλευθα καί τά εύρέα νότα θαλάσσης, έπι τών κυ
μάτων καί κατά τών Ανέμων άκωλύτως φερόμενον, διά 
τής όμαλής καί εύρυθμου στροφής τών διδύμων τροχών 
του, καί είς τά έμπρός βαίνον Αγερώχως καί μεγαλο- 
πρεπώς; Ουτω, κατ’ αύτάς καί τό σκάφος τής πολιτείας 
μας έκινήθη είς τά έμπρός. ωθούμενο» ύτό δύο εδραίων 
καί ταχυπόρων τροχών, τής Βουλής καί τής Γερουσίας, 
αΐτινες ύπό τοΰ θερμού Ατμού τής κυβερνητικής μηχα
νής καί τοΰ πηδαλίου του τής πβτρίδος Αγαθού έλαυνό- 
μεναι , έτρόχαζον νύκτωρ τε καί ήμέραν, ινα προ- 
σορμίσωσι τό έθνος είς τόν Ακύμαντον λιμένα τής 
εύημερίας καί τοΰ μεγαλείου. Λοιπόν ή πατρίς δέν 
έχει πλέον νά φοδηθή τρικυμιών πνοάς άελλώδειο, 
καί σύρτεων καί σκοπέλων υποβρυχίων κλονισμούς. 
Άμέριμνον δύναται έπί τού καταστρώματος νά καθεύδη 
τό έθνος, διότι τοΰ άτμοπλοίου του οί τροχοί ούδέ 
στιγμήν καθεύδουσι, καί τό πΰρ τής μηχανής λάδρον 
καί άσβεστο» καίει, ώς τό ιερόν πΰρ τών Έστιάδων.

Δυστυχώς, δέν συνέβη τό αύτό καί είς τά τοΰ 
θεάτρου. Μόλις τούτο έλάμδανε ζωήν τινα καί υπαρ- 
ξιν, καί πριν ή Ακμάση, παρήκμασεν, ώς βαχητι- 
κόν τι καί άτροφον βρέφος, οπερ δέν έτυχε τιθηνοΰ 
γαλακτιώσηςς.

Διά τούτο, μετά τήν άδικον καί απαίσιο» πτώσιν τής 
Σ α π φ ο ύ ς, τό θέατρον κυλινδοϋται Από τεμάχια είς 
τεμάχια μελοδράματος, απιρ. νή Δία, πολύ όμοιάζουσι 
πρός τάς παρουσιασθείσας έν τή Γερουσίφ κατά τήν 
συζήτησι» τοΰ δημοτικού νόμου τροπολογίας, ύπότρο-

πολογίας και ύπο - ύπο - ύποτροπολογίας έπ! τού νο
μοσχεδίου. Εξαιρούμε» τό μελόδραμα οί δ ύ ο Φ ό σ- 
κ α ρ ο ι, όπερ, καί τοι μετρίως παρασταθέν, άλλ’ 
ηύτύχησεν, ώς λέγεται, ν’ άποσπάση δάκρυα συγκι- 
νήσεως καί τρυφερότητος έκ πολλών θελκτικότατων 
όμμάτων. Καί τώ όντι, μόναι έκεΐναι, είς άς, ώς είς 
τήν Πηνελόπην, καρδίαν άτέραμνον καί σκληράν έ 
θηκαν οί ’Ολύμπια δώματ’ έχοντες, δέν έδάκρυσαν 
έπί τώ τραγικώ χωρισμώ πατρός γηραιού μετά τού 
βίου του, καί τούτου μετά τής νεαράς συζύγου του καί 
τών Ατυχών τέκνων του . . . Άλλ’ άς μήν έπιμδαίνωμε* 
πλειότιρον είς τάς χώρας τού Θεάτρου και τού πνεύ-ι 
ματος, άνηκούσας εις τήν Σφαίραν τον ‘Ερμου.

Καί ταΰτα μέν περί έαρος, Βουλής, Γερουσίας, 
θεάτρου, δακρύων καί τού εύπαγούς σκάφους τής πο
λιτείας μας, είς ά προσθετέο», ότι ή γενειάς τών στρα
τιωτικών μας όλων έκάρη, καί πολλών οί μύσταχες 
έπενθηφόρησαν τό πολιόν τού πώγωνος.

Περί τίνος δέ ήδη Αντικειμένου νά συνδιαλεχθώ- 
μεν μετά τών ερασμίων Αναγνωστριών μας, ών ή προ 
οοχή, Ζεΰ καί θεοί πάντες καί πάσαι I άπό τίνος 
ήδη μάς άφηρεθη. Ούδέν, φεϋ! παρουσιάζεται, καί 
Ανάγκη τά "Εργα ταΰτα καί αί 'Hpfyat νά χοι-

μώνται ένίοτε νήδυμον δπνον, οδτινος, ούδ’ αύτός ό 
μέγας "Ομηρος, χατά τούς λατίνους φιλολόγους, ήν 
άπηλλαγμένος, δ "Ομηρος, όστις άνέμιξεν άλλως τ’ 
Ανθρώπινα μετά τών θείων, ένω είς ήμάς ούδέ περί 
αύτών τών άθωοτέρων γήινων πραγμάτων έπιτρέπε- 
ται τό λέγειν. ...

Παύοντες λοιπόν τόν λόγον περί Ανθρώπων χαί 
τών Ανθρωπίνων, θέλομεν είπει δλίγα τινά περί ίπ
πων, τοΰ εύγενεστέρου τούτου μετά τόν άνθρωπον 
ζώου, όπερ χαί αύτοί οί ούρανίανες τιμώσιν έν τώ 
Όλύμπω. 1

Άπό τίνος χρόνοι» συνεστήθη ένταΰθα γυμνάσιο» ιπ
πασίας, φοιτώμενον ήδη ύπό κυριών τε χαί κυρίων 
πολλών. Πόσον είναι ωφέλιμος είς τήν υγείαν καί λυ
σιτελής είς τήν καλλονήν καί Ανάπτυξιν τοΰ σώ
ματος ήί γύμνασις αδτη, μαρτυρεί όλόκληρος ή πε
φωτισμένη Εύρώπη, όποβ πάσα έλευθέριος Αγωγή Α
παρτίζεται Αναγκαίως διά τής περί τήν ιππασίαν έ- 
πιδεξειότητος. Είναι δέ καί τοσοΰτον αριστοκρατικό» 
τδ πράγμα [ έλλείπει δέ έν Έλλάδι τοσοΰτον ή Α- 
ριστοκρατεία 1 ώστε εύτυχής θέλει λογίζεαθαι άν δ- 
πάρξη κάν ή άριστοκρατεία τών ίππων, Αντί τής μή- 
πω ύπαρχοΰσης τοΰ πλούτου, τής εύγενείας καί τής
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καλλονής......... Άλλ’ όχι! ήμάρτομεν, λέγοντες ταΰ
τα, και καθορώμεν ήδη πολλάς τών αληθώς περι
καλλών Έλληνίδων νά βλεμεαίνωσι καί μένεα νά 
πνέωσι καθ’ ημών, . . . 'Ομολογοΰμεν, οτι δπάρχου- 
σι καί τά τρία ταΰτα είδη τής άριστοκρατείας. ,. 
άλλά τόσον σπάνια καί ποθεινά, ώστε δέν άποτελοΰσι 
συμπαγές τι και άρτιον, ούδέ πολυμελή τινα φρατρί- 
αν, περί τήν όποιαν νά _ διαυγάζωσιν αί φωτεινά! ά 
κτϊνες τοΰ γοητεόματος· Τούτου ένεκα σινιστώμεν είς 
πάντας καί πάσας τήν ιππασίαν, ήτις είς το έξης 
θέλει λογίζεσθαι ώς τά κυριώτερον τοϋ έξευγενισμοΰ 
κα! τής ευρωπαϊκής άνατροφής προσόν, ώστε και 
ή 'Ελλάς, ήτις κατά πάντα ήδη προώδευσε τοσοϋ- 
τον, ούδέ κατά τούτο, οπερ ό κρλοφών έστι τοΰ έξευ- 
γενισμοϋ, ν' απολείπεται τών άλλων έθνών.

Φρονοΰμεν προς τούτοις, ότι ή τής Ιππασίας τέ
χνη συνδέεται μεγάλως πρός τήν κυβερνητικήν. Καί 
σπανίως ό παιδεύω* εαυτόν, ώς ό Γλαύκος τοΰ Σω- 
κράτους, πρός τήν έπιστήμη* ταύτην τών έπιστημών, 
δύναται νά έπιδή πλοίου καί νά διευθύνη τους 
οίακας αύτοΰ, αλλά ν' άναβή ίππον δύναται έκα
στος, κα! διδασκόμενος να διοική αύτδν κα! νά ή 
νιοχή , θέλει ειδημονέστερον καί βωμαλαιότερον κρα
τήσει έφεξής τάς ήνίας τής Κυδερνήσεως. Και το! δέ 
γνωρίζομεν οτι κα! νέοι κα! προβεβηκότες ήδη καί πολι
τικοί ανώτεροι τε καί κατώτεροι έννόησαν, πρό τής 
συμβουλής ημών, τήν μεγάλην ταύτην αλήθειαν, άλλά 
καί πάλιν δέν λείπομεν παροτρύνοντες τούς Βουλευ
τές κα! Γερουσιαστές μας καί πάντα νέον, τήν πο
λιτικήν έπαγγελόμενον, νά γυμνασθή τήν γόμνασιν 
ταύτην, άνευ ής ούδέν έστί γενέσθαι.

Ένψ δέ ήμεϊς ένταΰθα γυμναζόμεθα περ! τήν Ιπ
πασίαν κα! τήν πολιτικήν, ή σοφή Εύρώπη έπινοεΐ 
καθεκάστην νέας θαυμασιας εφευρέσεις.

Ιατρός τις "Αγγλος, έννοών πόσον πολύτιμος είναι 
ή υγεία τών υιών τοΰ ’Ασκληπιού πρός δλην μέν τήν άν- 
θρωπέτητα, ιδίως δέ πρός αύτούς τούς ιατρούς, έ 
φεΰρε μέθοδόν τινα δί ής νά κβρδαίνή πολλά, χωρίς νά 
κοπιάζη. ’Αναγγέλλει ούτος ότι έφήρμοσεν έν τή 
οίκίφ του σωλήνα τινα έκ καουτζούκου, συ
νέχονται τό προσκεφάλαιόν του μετά τής εξωτερικής 
πύλης τοΰ οικήματος του, ώστε νά δύναται νά διδη ά- 
κρόασιν κα! συμβουλές πρός πάντα προσερχόμενον έν 
ώρ$ νυκτός, χωοίς νά μετακινήται τής κλίνης του, να 
εξέρχεται είς τό ύπαιθρον καί νά Οέτη εις κίνδυνον τήν 
πολύτιμον αύτοΰ υγείαν. Έν Έλλάδι δέ πρό πάντων ή 
έφευρεσις αΰτη θέλει χρησιμεύσει, ΐνα δαφυλάττοι ή - 
μϊν τούς τοσοΰτον χρησίμους ίπαδούς τής θείας 
τοΰ Ίποπκράτους τέχνης, άφ' ής έποχής μάλιστα ή 
κλεινή πόλις τών ’Αθηνών διατελεϊ ύπό τήν πολιορ
κίαν νέων Σύλλα και Αλαρίχου, τών βατράχων.

Άλλοτε δ θεός έπεμψε τούς βατράχους πρός τι
μωρίαν τών Αιγυπτίων, ώς μίαν τών έπτά πληγών τοϋ 
Φαραώ' τ!ς οίδεν. άν τό αύτδ διανοείται νά πράξη κα! 
σήμορον κατά τών 'Ελλήνων, ή τοΰ θεάτρου, τοδ ό 
ποίου τήν μουσικήν άντιπεμσπώσι καίθέλο»» ϊιαίεχδή 
τά πανύχια κα! έναρμόνια τών βατράχων κοάσματα.

Τί 84 γίνεται ή τών κοχλιών συμπαθητική έπιρροή; 
έσιωπήΟη μέν έν Γαλλίφ, άνεφάνη δέ ύπ' άλλην μορφήν 
έν τή μυστηριώδη Γερμανίά όπου ιατρός τις πάλιν κα
τώρθωσε νά κατοσκευάση χάρτην έν τή συνδέσει τοϋ ό
ποιου εισέρχεται ή μαγνητική ούσία ζεύγους τών πο
λυτίμων τούτων ζωυφίων. Τό 8έ άποτέλεσμα του χάρ

του τούτου είναι τό εξής· ότε φύλλα τινά αύτοΰ διπλω
μένα, δίχα διαιρεθώσιν, εκτυποϋσι πιστώς είς τό έν δι
πλού* ο,τι έγράοη έπ! τοϋ ετέρου. Άρκεϊ λοιπόν νά 
έφοδιασθή τις, είτε διαμένων έν τή αύτή πόλει, είτε 
μεταβαίνων μακράν καί είς αυτά τής οικουμένης τά 
πέρατα, από αριθμόν τινα φύλλων τοιούτων, διά ν’ άν- 
ταποκρίνεταί μετά τοϋ φίλου ή τής φίλης του, κατεχόν- 
τών τά διπλά αύτών. Έκ συμπαθητικού μαγνητισμού, 
είς τό έτερον τών φύλλων θέλουν χαράττεσθαι μόναι 
των αί λέξεις, τάς βποίας γράφει ό φίλος ή ή φίλη σας. 
Μία μόνον είναι ή δυσκολία τού πράγματος· καθ' ά α
ναγγέλλει αύτός ό έφευρετής, ή τιμή έκάστου τοιούτο» 
φύλλου θέλει εισθαι ύπέρογκος κα! ώς έκ τούτου ή πραγ- 
ματοποίησις τής έφευρέσεως φαίνεται δυσκατόρθω- 
τος.

Ή Εθνική ήμέρα τής ΚΕΖ. Μαρτίου έωρτά- 
σθη έφέτος μετά μειζονος παρά ποτέ πομπής. Κίνησις 
ήν άπάσα ή πόλις τήν ήμέραν ολόκληρον, καί μετ’ αύ
τής συνέθεον ό άνεμος κα! ό κονίσσαλος. Άλλά τό έ- 
σπέρας ηύνάσΟησαν άμφότεροι ούτοι οί γαμβροί τής 
Αττικής, ώς έλεγον οί.άρχαϊοι, καί τούς διεδέχθησαν 
πυροτεχνήματα κα! παράστασις θεατρική. Κα! τά μέν 
πυροτεχνήματα ήσαν λαμπρά κα! τεχνικά, έγιναν δέ 
μακράν τής πόλεως, ινα μή πυρποληθή έκτινοςτών σπιν
θήρων αύτών. Τό δέ θέατρον ήτο καί αύτών τών πυροτε
χνημάτων λαμπρότερο* ... ώς έκ τών πολλών φώτων 
του. Αν δέ ΰπήρχον κα! τρεϊς ή τέσσαρες κυρίας άντι- 
προσωπεύουσαι τήν ωραιότητα, άλλ’ ώφθη κατ' έκει’νην 
τήν έσπέραν καί ή χελιδών τοϋ έαρος, (ή άντιπρόσω- 
ποςτής άνοίξεως, διά τής όλως άνειμένης (decolletee) 
περιβολής της.

Ο ένθοσσιασμός έν τούτοις τοΰ λαοΰ δέν έρμηνεύε- 
το μέν, ώς άλλοτε, δΐ έξωτερικών σημείων, διά συμπο
σίων, προπόσεων καί έμβλημάτων, διότι είς τά πρό 
σωπα πάντων ήθελες άναγνώσει ψυχράν τινα άϊιαφο- 
ριαν, πλήν, οπερ καί βέλτιον, τόν ένθουσιασμόν του πε- 
ριέκλειεν έκαστος έντός τής καρδίας του, φυλάττων αύ
τδν οίονε! άβεβήλωτον άπό τάς έξωθεν προσβολάς,

—‘Ηέκφρασις τοϋ άληθους αισθήματος είναι τοιαύτη, 
μ ελεγε τήν ακόλουθον ήμέραν κυρία τις φιλόπατρις, 
πρός ήν διεκοίνωσα τάς σκέψεις μου.

—- Άλλα, τή είπον, κυρία, πώς θέλει έννοήσει τ«ς, 
κα! υμών, φέρ’ είπεϊν, τό αίσθημα, άν τό περικλείετε 
ερμητικώς είς τήν καρδίαν σας ;

Ή κυρία, σώφρων κα! αίδήμων, ώς δλαι τής Πηνε
λόπης αί απόγονοι, έκλαβοΰσα βεβαίως τούς λόγους 
μου ώς πλαγιάν τινα κα! εϋ'τσλμον εξήγησιν, έκλι
νε τό μέτωπον κα! ήρχισε νά ύφαίνη τόν ιστόν της, 
ύποτονθορίζουσα τό γνωστόν σμυρναϊον φσμα'

« Πνΰ νά ί ,αι; τί νά κάμη;
Αραγε νά μ’ ίνβυμήται. . ,»

Έγώ δε τότε μόνον έννόησα, οτι περικλείει τις τό αίσθημά 
του έν τή ψυχή αύτοΰ, οτε τό άντικείμενον είναι άπό*, 
ή όσάκις ....

ΔΑ* έπρόσθεσα τίποτε, άλλ’ έγερθείς καί πρυσκυνή- 
σας ταπεινότατα, άνεχώρουν, ώς απεριόριστον πάντοτε 
τρ,έφων σέβας πρός τάς Πηνελόπειας, πάσης ήλικίας 
κα! παντός βαθμού, ότε, ή κυρία,

— Κα! διατί βιάζεσθε τόσον, Κύριε Πάτροκλε ; μέ 
είπε μέ μίσά χείλη, άρχίσασα ήδη νά λύη όσον μέρος

του ϊστοΰ της είχεν υφάνει, κα! προβλέψασά με μετ’ έ·. 
πτεικει'ας, καί οίονε! παρηγορούσα με.

__ Επιθυμώ, -κυρία μου, άπήντησα, νά μή γίνω-
μαι τελείως πρόσκομμα είς τήν εργασίαν τοΰ ίστοϋ 
σας, ήτις άποβροφά πάσαν υμών τήν προσοχήν. Καί 
ιδού ό κύριος Χαρίλαος, όστις βεβαίως έρχεται νά σας 
φέρη είδησίν τινα περί τοΰ ευτυχούς Όδυσσέως, άν ποϋ 
πλαναται δί υμάς τοιοϋτος............

Δεν έμεινα ν’ άκούσω ποιας ειδήσεις έφερεν ό νεωστι 
είσελθών, άλλά τή* άκρλουθον έσπέραν έδιδετο θεατρική 
παράστβρις, είς ήν εύρέθη καί ή κυρία Πηνελόπη μας. 
Έκ τινων δέ μικρών καί αθώων ^παρατηρήσεων μου, 
έβεβαιώθην οτι ό χθεσινός Χαρίλαος, ήν ό αναμενό
μενός Όϊυσσεύς,

«... δς ού μαλϊα πολλά πλάγχδνι,
0ύόΐ πολλών ανθρώπων ϊδεν άστι» χαΐ νοων ίφνω, »

άλλ’ έφόρει κομψότατα τόν λαιμοδέτην του καί τον μέ 
λαινα έπενδυτην του, έκράτει δέ χαριέντως διά τών 
χειρίδας λευκοτάτας ένδεδυμένων χειρών του τόν διο- 
πτήρά του, και τήν έσπέραν έκει'νην κατ’έξαίρεσιν είσή- 
χθη είς τό τών Λεόκτωι· θεωρεϊον,πρός ο τοσοΰτον έριζει 
ή παρά τήν όρχήστραν έδρεύουσα έτέρα νεανική 
μερις. Έκ τής βεβαιότητος δέ ταύτης έπείσθην έτι 
πλέον περ! τής αλήθειας τοΰ τής κυρίας έκείνης ά- 
ξιώμάτος

Ήδη άς διηγηθώμεν. ιστορίαν τινά τρομερόν καί 
αληθή, ινα καί τέρψιν ολίγην. παρεξωμεν εις τούς 
εύμενεϊς άναγνώστας μας, πριν ή τελειώσωμεν τήν 
συνδιάλεξίν μας.

Ό Δόκτωρ Φαϋστος Βέρτερ έκ Στοτγάρδης, έ- 
ζήτησε καί έλαβε παρά τού άνωτάτου δικαστηρίου τής 
πόλεως ταύτης τό πτώμα κακούργου τινός, άποθα- 
νόντος τόν δι’ αγχόνης θάνατον, όπως κάμη έπ’ αύ
τοΰ φρενολογικάς παρατηρήσεις.

Τό υποκείμενον ήτον είς τών τρομεροτέρων κβκουρ- 
γων, καί κατά τήν χυδαίαν έ'κφρασιν,τοΰ σχοινίαν χα'ι 
τοϋ............ώς καί είχε κρεμασδή.

Ό ιατρός έχων ένώπιόν του τό πτώμα, ήρχιπε νά 
έγγίζη τούς ύβους (bosses) τής κεφαλής του, ότε πα
ρετήρησεν οτι ό υβός τής άθωόιητος έξεϊχε παραδό- 
ξως. Ό Δόκτωρ έκπεπληγμένος έρωτα έαυτόν,

— Μήπως δέν είναι πλέον θετική ή επιστήμη; 
δ Γάλλ νά εψεύσθη ή νά ήπατήθη ; ή μάλλον μήπως 
ήπατήθην έγώ αύτός;

Ένω δέ έξεφώνει τόν μικρόν τούτον μονόλογον, 
ένήργησε τομήν έπί τοΰ λαιμαΰ τού κακούργου, όν
τος είσέτι. ζεστού, διότι τόν έλαβεν άμέσως μετά 
τήν καταδίκην του.

Μόλις δε ήρχισε τήν πρώτην ταύτην χειρουργικήν 
πραξιν, καί διεκόπη έκ τής άφίξεως γηραιού τίνος 
διπλωμάτου, έλθόντος νά τον συμβουλευθή·

Έν τώ μεταξύ νούτφ, ό κρεμασμένος συνήλθεν είς 
έαβτόν. Βεβαίως δ βίσδόσας διά τού στερνικοϋ μυώνες 
αήρ έπανέφερεν =αύτόν, δλίγον κατ’ ολίγον, είς τήν 
ζωήν Περιβλέπει κύκλω καί έκπλήττεται ευρισκόμε
νος «ίς μέρος παράξενο* μέν (ήτο τό σπουδαστήριον 
κα! τό ανατομικόν άμφιθέατρον τού δόκτορος), άλλ’ 
όχι καί εύκαταφρόνητον. Έγερθείς τότε περιήλθε τό 
δωμάτιόν, ήγγισεν έαυτόν έπανηλειμμένως, έσπέγγι- 
οε τό έκρέον τής ώτειλής αίμα, ένεδύθη διά τών 
τυχόντων έμπρός του ένδυμάτων, ήρπασεν ωρολογί
ου τι εύρεθέν αυτού καί άλλα τινα πραγματα, κα!

έζήτει τό μέσον τού νά δραπέτευση, ότε ό δόκτωρ 
έπέστρεψεν. Ίδών όέ τόν νεκρόν δρθιον, ό δόκτωρ 
κατελήφθη ύπό τρόμου. 'Ο δέ νεκρός παρατηρών τοΰτο,
« Κύριε, τώ λέγει, σας είναι γνωστή ή κοινωνική 
θέσις μου. Πρό δέκα ώρών ήμην κακούργος αίσχι- 
στος, ήδη δέ, έπρόσθεσε βλέπων τό ωρολόγιό* του.........

— Μά αυτό τό ώρολόγιον είναι δικόν μου, είπεν 
ό ιατρός.

— Πιθανόν, έξικολουθησεν ό κακούργος, άλλά μέ 
συμβαίνουσιν άπό χθές πράγματα τοσοΰτον παράδοξα, 
ώστε σας παρακαλώ, έπειδή πρέπει ύμεϊς νά τό γνωρί
ζετε νά μ’έξηγήσητε έάν είμαι ζών, έάν εόρίάκωμαι είς 
τήν κόλασιν, ή άνήλθον είς τόν παράδεισον.

Τότε ό ιατρός τω διηγήθη τίνι τρόπω έλαβεν αυ
τόν πρός τό συμφέρον τής έπιστήμης-

— ΉI ή έπιστήμη άγνοεΐ ό,ιι γνωρίζω έγώ, ά- 
νέκραξεν ό κρεμασμένος- καί ήξιζα τω όντι νά ζή- 
σω, διότι δύναμαι νά σας άνακαλύψω πράγματα θαυ
μαστά, Είπαν πολλάκις περί τών ηδονών, τάς οποίας 
αισθάνεται ό άπηγχονιζόμενος, άλλ’ οΰδείς ήδυνήθη 
νάτάς περιγράψη. Σεϊς δμως, σεΐς δύνασθε, διότι θέλω 
σάς τάς είπει. Φαντασθήτε μέθην ούρανοΰ καί βα
σανιστήρια αδου συγχρόνως, κτλ. κτλ.

— ’Εκαμαμεν τήν τύχην μας I έφώνησεν αίφνης δ 
δόκτωρ, σέ νομίζουν θανόντα, καί θέλεις μείνει παρ 
έμοί.

Μετά δκτώ ήμέρας, δ δόκτωρ Φαύστος έφθανε* είς 
Δονδΐνον, οπού δέν έβράδιίνε νά συστήση τήν περιώ
νυμον EiGuplar z&r Kf»£fiairjiirti)r, Χαί δλοι οί 
δαιμονισμένοι τών τριών βασιλείων έγιναν μέλη αύτής.

Άνθρωποι έξαντλήσαντες πάσας τάς ήδονάς καί τάς 
απολαύσεις τής ζωής ήρχοντο είς τού δόκτωρος νά ζη- 
τήσωσι τάς έκ τής αγχόνης συγκινήσεις. Κρεμάμένοι 
τόν δέοντα χρόνον, έγεύοντο 1κς·άσεις άδυνάτους νά πε· 
ριγραφώσιν· ό δόκτωρ μέ τό ώρολόγιον είς τήν χεΐρα, 
έμέτρα τάς στιγμάς καί τόν σφιγμόν, καί οτε έ'χρίνεν, 
δτι ό θάνατος έμελλε νά διαδεχθώ τήν ζωήν, προσέ- 
ταττε τόν βοηθόντου (τόν κρεμασμένο* τής Στοτγάρδης) 
νά κόψη τό σχοινίον καί νά έκκρεμάση τόν πελάτην του.

Άλλ’ ή άστυνομία έκλεισε τό κατάστημα τοΰ δό- 
κτωρος, ώς άνήθικον, καί τόν διέταξε νά έξέλθη τής 
’Αγγλίας. Είς τήν εξορίαν του ταύτην (συνώδευσεν αυ
τόν λόρδος τις, ό ένθερμώτερος της εταιρίας
φοιτητής.

Οί τρεϊς περιηγηταί κατήλθον είς τι ξενοδοχεϊον τοϋ 
Δοβέρου. Μετά άφθονον δεΐπνον, ό λόρδος Κ . . . έζή- 
τησ» τά έπιδόρπια αύτοΰ, ήτοι τάς ήδονάς τής αγχόνης, 
καί άπήτησεν ώστε νά τόν μιμηθή καί ό δόκτωρ· λοιπόν 
έκρεμάσθη καί αύτός ύπό τοΰ πρώην κακούργου τής 
Στοτγάρδης, συνιστώ* είς αύτδν νά κόψη τά σχοινιά 
μετά παρέλΙυσιν ώρισμένης ώρας, Άλλ’ ένω δ δόκτωρ 
καί ό λόρδος έξετέλουν τήν ώραίαν ταύτην Βιφδίαν, έ 
πιστός υπηρέτης συνήξεν όλα τά τραπεζικά των γραμ
μάτια καί δ,τι πολύτιμον είχον «αί έδραπέτευσε . .·.

Τήν έπιοΰσαν, οτε ήλθεν ό ύπηρέτης τοΰ ξενοδοχείου 
νά περΑοιηθή τό δωμάτιο?, »,δρε τά δύο πτώματα·

Πολύν χρόνον περί τοΰ έκ νεκρών κακούργου,ούδεμία 
υπήρχε* ειδησις, οτε άνεγνωρίσθη ούτος έσχάτωςζητεύων 
είς Παρισίους. Κατανάλώσας είς άσωτεάς δλην τήν 
περιουσίαν του, είχε καταντήσει τωόντι εις καταστασιν 
έπαίτου. Ήδη δέ έστάλη είς Λονδίνον διά ν’ άπαγχονι- 
σθή δρίσΤίκως. ΓΟΡΓΙΑΣ.
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ΠΟΙΚΙΛΑ. Έδώ οί τυμπανισταί χαί οί σαλπισταί άνήγγειλον 
5τι τδ θέαμα έληξε, χαί δ λαδς έπεφώνησε, « Ζήτω- 
σαν δ Βασιλεύς χαί ή Βασίλισσα. >

ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΑΠΑΤΗΣ.
Παρέστη ποτέ ένώπιον ισχυρού μονάρχου τής ’Α

νατολής υπδ τής όργής ένδαχρυς ή βασιλιχή αύτοΰ 
δμευνος, χ’ έπεχαλέσατο έχδίχησιν χατ’ ένοχου έγ- 
χλήματος χαθοσιώσεως. ’Ιδού, έλεγεν αύτή, δ χαχούρ- 
γος μοί έφερεν έν χόσμημα λιθοχόλλητον, άλλ’ οί 
λίθοι εύρέθησαν νόθοι χαι ήδη άποτίσει έχεΐνος τήν 
άπάτην αύτοΰ είς είρχτήν ζοφεράν· δια τής ζωής 
όμως πρέπει νά πληρώση τδ έγχλημά του, τδ όρ- 
χίζομαι μά τδ δ,τι έχω ίερώτατον. Ζητώ, βασιλεύ, νά 
τδν χαταδιχάσης είς τήν ποινήν τών λεόντων. » Ώ! 
μή θελης νά διχάζωμεν χατά πάθος· » άπήντησεν 
ό Μονάρχης, διότι, πώς δύναται, σ’ έρωτώ, νά τη
ρηθώ διχαιοσόνη διά τοΰ θυμού; αγνοείς δτε αρμό
ζει είς τδν ήγεμόνα, τδν διχαστήν τοΰ λαού, νά ήν’ 
άνεξάρτητος τού πάθους αύτοΰ; Δέν είναι αύτδς εί· 
χών τοΰ 'Γψίστου χαί άντιπρόσωπος ; »

— ’Αλλά χαί ό θεδς δέν δργίζεται είς τήν τριχυ- 
μίαν ; ύπέλαδεν ή βασίλισσα.

— Άλλ" όχι, άπεχρίνατο ό βασιλεύς, χαί είς αύτήν 
τδ χαλδν πράττει, χαί είς αύτήν τήν τριχυμίαν, δ άν
θρωπος, άγαπητή μου, σχέπτεται περί τοΰ Αιωνίου 
χαί τδν φαντάζεται εύαρέστως μόνον χατά τήν ιδίαν 
εαυτού είχόνα. > ,

Άλλ’ ή βασίλισσα ώργίζετο μάλλον, χαί ούτως εϊ
πεν· « δ θεδς άποστρέφεται χαί τιμωρεί τδν χαχοΰρ- 
γον, χα) διά τοΰτο μάτην δέν έδωχεν είς τούς μονάρχας 
τδ ξίφος. Έγώ θέλω μόνον τήν διχαίαν τιμωρίαν τοΰ 
έγχληματίου. ‘Ο θάνατός του τφ διεχοινώθη* τίποτε 
έλιγώ ιερόν.

— Έστω λοιπδν, εϊπεν δ βασιλεύς, άς γενή ούτω. 
— Ές αυριον.

Έμος δ’ήριγένεια ‘φάνη, χαί σαλπισταί χαί τυμπα 
νισταί άνήγγειλον τής αίματηρδς σχηνής τήν παράστα- 
σιν· ήγέρθη ή Άνασσα μετά συνοδίας μεγαλοπρεπούς 
χαί χρύφα έχαιρεν έν τή χαρδία έαυτής έπί τώ θριάμ- 
6ψ τής έχδιχήσεως, διότ’ ή έχδιχησις είναι πρός τδ έ- 
ξημμένον αίσθημα μεγίστη παρηγοριά, ή θεραπεία.

Ό δέ φρουρός ήνέωξε τά δρύοαχτα χαί κατάτρο 
μος ιστατο δ έγχληματίας, χαί πάλιν οΐ σαλπισταί 
χαί οί τυμπανισταί φοβερόν ήχούσθησαν.

Άλλά τώρα, άντί δεινού τήν θέαν λέοντος, έξήλθε 
λευχδν, ήμερον, άθώον άρνίον χαί ήλθε χαλή τή 
πίστει πρός τδν τρέμοντα άνθρωπον. Σαλπισταί δέ 
χαί τυμπανισταί έσίγησαν, χαί αρμονία ιλαρά χαί 
γλυχεια ήρξατο αρπών χαί πλαγιαύλων, χαί τά άρ
νίον πτήσσον παρά τούς πόδας τού άνδρός, ύψωνε 
πρός αύτόν τήν χεφαλήν του χαί τόν έβλεπε μέ τό 
ήμερον όμμα του.

Έπιστραφεϊσα δέ τότε ή βασίλισσα χαί πρός τόν 
σύζυγον αύτής έμβλέψασα ήρυθρίασεν, άλλ’ δ βασι
λεύς είπε. « Τό βλέμμα σου, φίλη μου, μαρτυρεί ό
τι έγώ έπραξα διχαιοσύνην, τιμωρήσας τήν άπάτην 
διά τής άπατης· αύτδς έπαθεν, ο.τι σοί έχαμε, διότι 
περιμένων τδν λέοντα ώς τώ ύπεσχέθησαν, είδε τδ 
άρνίον, χαί σύ άντί τοΰ άγενοΰς, έπραξες εύγενή. 
Αύτό τών παρειών σου τδ έρύθημα, τδ όποιον έγώ 
προτιμώ άπδ τήν βασιλιχήν πορφύραν, ήτις σέ στο
λίζει, άνταμοιδεΐ χ’ έμέ έπίσης τδν διχαστήν.

ΑΣΑΗΑ.

Άσαήλ, δ υιός ήγεμόνος τίνος τής ’Ανατολής, ήν έφη
βος παιδευθείς μεταξύ τών σοφών. Καί άπέστειλεν αύ
τόν δ πατήρ είς Περσίαν όπως τελειοποιήση τήν παι
δείαν αύτού χαί διδαχθή τών άνθρώπων τά ήθη χαί έθι
μα. Είχε δέ δ νεανίας έντελή Ανεξαρτησίαν, άλλά Σε- 
ρουάχ δ γηραιός αύτού χαθηγητής έπεσχόπει ιδίως τά 
διαβήματα χαί τά έργα.

Άλλ’ ότε χατεστάθη δ Άσαήλ έν Περσία περιέσπα
σαν αύτδν ούτως οι φίλοι χαί ή τύρβις τού χαλοΙ βίου, 
ώστε ταχύ έπελάθετο τού προορισμού αύτού χαί τδ 
βάρος ή χαρδία του βάθυμος όλη άπέσεισεν. Άρα δέν 
διενοεΐτο πλέον περί τής βασιλιχής αύτού έντολής.

Ούτως, ένώ ποτέ περιεπλανατο είς τούς χήπους τού 
Ίσπαχάν, ήλθεν είς άπάντησιν του δ Σερουάχ, μετεμ- 
φιεσμένος είς προσχυνητήν χαί φέρων βάβδον έν τή 
δεξ?

Ό δέ Άσαήλ άνεγνώρισε τδν Σερουάχ χαί τώ είπε.
— Πόθεν έρχεσαι χαί πού ύπάγεις ;
— ’Αγνοώ, άπεχρίθη ό χαθηγητής.
Καί άπορήσας δ βασιλόπαις προσέθετο:
— Πώς σύ άφήχες τήν πατρίδα σου χαί πλανασα 

μαχράν αύτής, χαί δέν ήξεύρεις πού φέεσαι;
— Τδ έλησμόνησα διά τούτο φέρομαι τή δε χάχεισε, 

χαί άπδ τούς δρόμους, όστις μού φανή πλατύτερος χαί 
άνετώτερος, έχεΐνον έχλέγω,

— Καί πού θά χαταντήσει οδοιπορία τόσον άταχτος; 
ήρώτησεν έχπληττδμενος δ νεανίας.

— Τό Αγνοώ· χαί διατι τάχα νά μέ άνησυχή τοΰτο; 
Καί τότε δ Άσαήλ έπιστραφείς πρός τούς άλλους τούς 
περί αύτόν.

— Ό άνθρωπος αύτδς, είπεν, ήτον δ διδάσχαλος τών 
παιδιχών μου χρόνων, πλήρης σοφίας· άλλ’ ίδετε τώ
ρα τό δυστύχημα, παρεφρόνησεΙ άχΙ πόσον παρήλ
λαξε χαί χατέστη άγνώριστος ι

Άλλ’ δ Σουρουάχ τολμηρόν προδάς έναντι τοΰ νεα- 
νίου, έτριψε τδ δισάχχιόν του χατά γής, χαί έπήν- 
τησε.

— Καλά τδ είπες Άσαήλ, ή ΰπαρξίς μου παρήλ- 
λαξεν άπαράλλαχτα ώς ή ίδιχή σου. Πρότερον ήμην 
έγώ δδηγός σου χαί σύ ήχολούθεις τήν δδόν, τήν ό
ποιαν έγώ σού έδειχνα. Έπειδή όμως τώρα έπαυ
σα νά ήμαι δδηγός σου, άπεφάσισε νά σ’ άχολουθώ 
όπου σύ πορεύεσαι. Ίδέ ή πλάνησίς μου χαθ’ ήν έγώ 
χαί τήν δδόν χαί τόν σχοπόν έλησμόνησα, είναι πλά- 
νησις ίδιχή σου, χαί χαθώς έσάλευσε τό ίδιχόν μου 
λογιχδν, ούτως έσάλευσε χαί τό ίδιχόν σου. Τις λοι
πόν είναι δ χειρότερος τρελλός, έγώ ή σύ ! χαί τις 
πλανάται χειρότερον; .. .

Ούτως είπεν δ Σερουάχ· δ δέ Άσαήλ έννόησε τότε 
τήν πλάνην αύτού χ’ έατράφη πρός τήν δδόν, ήν δ 
Σερουάχ τώ έδείχνυεν.

——«ssseees»».—


