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Ό Τάμεσις είναι ή μεγαλητέρα καί ποικίλωτέρα 
τών οδών τής οικουμένης, άκατανόητος δμως καί απε
ρίγραπτος. Ό Τάμεσις δεν δμοιάζει εις οδδέν σχεδόν 
τής πορείας αύτοϋ μέρος ποταμόν. 'Από των εκβο
λών αύτοϋ μέχρι τοΰ Λονδίνου σχηματίζει μικρόν τινα 
τοξοειδή ρύακα, ερποντα, διαχεόμενον εις λειμώνας, 
καί καθωραίζοντα, διά των ύδάτων αύτοϋ των μελαγ- 
χολικώς ρεόντων ύπό τδ συνηρεφές των φυλλωμάτων, 
εξοχήν πολυθέλγητρου. ’Εν Αονδινω ό Τάμεσις χρη 
σιμεύει ώς παρόχθιου τι πρός έναπόθεσιν πραγμα
τειών διότι αί οϊκίαι τής παραλίας ώς έκτισμέναι παρά 
τά χείλη τοΰ ποταμού, συγκοινωνοΰσιν αμέσως μετά 
τών πλοίων. Μεταξύ δε τώυ λασπωδών και πλημ- 
μυρούντων υδατος παρόχθιων τούτων υπάρχει μεγάλη 
τις όδός κατάπλεως παντοφορείων ( omnibus ) και

ανθρώπων. ’Αλλά τά παντοφορεια ταϋτα εΓ/αι α
τμόπλοια, καί ή μεγάλη αΰ'τη όδός, αυτός πά
λιν ό Τάμεσις 'Από δέ τοΰ Λονδίνου μέχρι τής Γρα
δεζένδης, πόλεως κείμενης ές λεύγας μακράν τοΰ 
Λονδίνου, ο Τάμεσις πλέον ομοιάζει λιμένα, ένθα 
πλοία πάσης χώρας καί παντός έθνους εύρίσκονται 
διατεθειμένα καθ’εκατοντάδας. ’Από τής Γραδεζέν- 
δης, μάλιστα δέ, δυνατόν είπειν, και άπό Μάγχης 
μέχρι Λονδίνου, ό Τάμεσις είναι κόλπος θαλάσσιος- αί 
δέ τοΰ ποταμού παλίρροια', οΰδεμίαν έχουσι την επιρ
ροήν επί τής επιφάνειας τοΰ βαθέως τούτου κόλπου.

’Αλλά τήν άλλόκοτον έντΰπωσιν τήν έκ τής θέας 
τής ’Αγγλίας άρχεΛι αισθανόμενος ό περιηγητής ε
νώπιον τής Γραδεζένδης (Gravesend). Ορός τά δε
ξιά ή ταπεινή, ή άγονος καί σποδιαια τοΰ κομητάτου 
τοΰ Έσσέξ γή· προς τ’ άριστερά δέ ή ώχρά καί πένθι
μος μέν, άλλά φιλοκάλως διατεθειμένη τής Γραδεζέν
δης πόλις , “ένθα κατά πρώτον είδον δείγμα 
τής άλλοκότου καί φαντασιώδους τής χώρας ταότης 
αρχιτεκτονικής. Τά λουτρά Cliflon είσιν ουστηράς 
γοτθικής αρχιτεκτονικής, έκαστος δέ ώοειδής θόλος αύ- 
τών έπικοσμεϊται άνωθεν υπό τίνος τουρκικού μ ι- 
να ρ έ ’Εφόσον ή γή αποβαίνει έρημος καί σιωπηλή, 
επί τοσοϋτον έ ποταμός έμψυχοΰται ΰπό τής εργασίας 
καί τής γενικής περιοινήσεως. Αλλ’ ή απαθής έκεί.η
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«χύτης μεθ’ ής τά διάφορα πλοία διασταυρβυντατ, 
ή ανεξήγητος προσπέλασις τοσούτων ανθρώπων, ά
γνωστων πρός άλλήλους, ξένων μή παρατηρούμενων, 
ή σοδαρότης των ύπό τού συμφέροντος συναθροισθίν- 
των τούτων ό'ντων καί χωριζομένων τυχαίως, ή μη
χανικής ένεργείας ζωή αδτη, καί ή αδιάλειπτος έργα- 
σία, άπαντα ταϋτα δεσμεύουσι καί καταπλήττουσι τόν 
ανθρώπινον νοϋν, έρώντα τήν μεγαλοπρέπειαν και τήν 
κατήφειαν άμα τοιούτου θεάματος, θαυμάζοντα δέ τό 
πάνδημον καί πένθιμον ύφος τοιαύτης υποδοχής. ’Ε
νώπιον τοίαυτης κινήσεως ουδόλως ύπό τοΰ συνήθους 
θορύδου συνοοευμένης, υπολαμβάνει τις εαυτόν είσδύον- 
τα έν μέση ήμερα εις τήν χώραν των σκιών. Ό ήλιος, 
οιονεί λευκήν περιδεδλημίνος σινδόνην, ρίπτει έπΐ των 
φανταστικών τούτων σκηνών ώχρας μόνον καί ασθενείς 
τινας ακτίνας. Οι αγροί οι παρά τήν παραθαλασσίαν 
εΐσΐν ήκιστα γεωργημένοί' έπικοσμοϋνται δέ πανταχό 
θεν υπό ύψηκαρήνων κυκλοτερών δένδρων, πένθιμον 
έχέντων τήν πρασιάν, τήν ύπό πρασίνων λειμένων πε- 
ριπλαισιουμένην.

‘Ο αριθμός τών πλοίων αύξάνει έφ’ 2σον τις προ
χωρεί, καί μετ’ δλιγον ή έξοχή καί ή πεδιάς άπααα 
φαίνονται μυρμηκιώσαι ύπό τής πληθύος αυτών δόιτι 
ό Τάμεσις διαγράφει κατερχόμενος στροφάς καί έλιγ- 
μούς πολυειδεΐς. Ό άνερχόμενος βλέπει αυτόν φέρον- 
τα ποτέ μεν πρός τά αριστερά, ποτέ πρός τά δεξιά, 
επέκεινα δε τών τούς ελιγμούς αύτοϋ άποκρυπτόντων 
παραλίων, φαίνονται περιφερόμενα', έπί τής ξηράς αί 
καπνοδόχο: τών πυριπνόων ατμόπλοιων, καί τά άνα- 
πεπταμένα διαφόρων πλοίων ιστία, συμπίπτοντα. συμ- 
παίζοντα καί περιπλεκόμενα φύρδην μίγδην μετά τών 
φιλυρών καί τών δρυών ή ξηρά καί τά υδατα συζευ- 
γνύουσιν άλληλοδιαδόχως τάς υλας τών δασών αυτών, 
διά φαντασιώδους και μαγικής τίνος περιδινήσεως.

Οϋ'τω προσέρχεταίτις εις Βουλδιχην,πόλιν διαφέροντως 
θαλασσίαν καί ς-ρατιωτικήν, περιέχουσαν δπλος-άσιον, 
κανονοχυτειον καί στρατώνα· πρός δέ σχολήν στρατιω
τικήν, καί εύρέα νεώρια. Ό άγ. Κϋρος. τό Μέτσ 
και ή Τουλών συνάμα πχριστώσι τήν Βουλδίχην, 
διατηρούσαν εξακοσίους δημοσίους έρέτας έπί τών 
γεφυρών αυτής, δυστυχώς πάνυ γνωστούς τεις αρ
χαίοι; θαλασσινοί; Γάλλοις. Διερχόμενός τις διά τής 
πόλεως τούτης, τής εις τά έργα του πολέμου άφιε- 1 
ρωθείσης, καταλαμβάνει δτι ή Μεγάλη Βρετανία δεν 
έχει ούτε τήν φισιογνωμίαν χώρας πολεμικής, ούτε 
τά πολεμικά ήθη. II πόλις αύιη, κατεχομένη ύπό 
στρατιωτών παντός είδους, είναι παρεμφερής μέ μέ
γα τι εργοστάσιον διότι ό θεατής βλέπων έπί τών 
προκυμαιών καί έπί τοΰ ύδατος μόνον έργάτας ασχο
λούμενους, ήθελεν έκλάδει τήν Βουλδίχην ώς πόλιν 
εργοστασίων, οια ή τοΰ άγιου Στεφάνου ή τοΰ Βιρμιγ- 
γάμ, έάν δέν έβλεπε δύω ή τρεις σκοπούς, ενδύματα 
φέροντας πορφυρά, περιφέροντας δέ μετά ραθυμίας ό
πλα μεγάλα ουδέποτε χρησιμεύοντα. ’Ενταύθα τά 
πάντα τήν ωφέλειαν άποδλέπουσι καί τά πάντα ερ
γασία καί κόπος. ’Απέναντι δέ τής κυψέλης τούτης 
καί επί τής άλλης ακτής, τής εύρείας καί μονήρους, 
έπιοαίνονται δέκα έως δώδεκα μικροί οικισκοι ημιτε
λείς, καλύδαι ευτελείς, αλλά χαρίεσσαι, αρχιτεκτονι
κής γοτθικής. Περί τό τέλος τοΰ έτους οι οικισκοι ού- 
τοι πληθύνονται μέχρι τών τετραζοσιων, εγειρόμενοι 
πρός ένοίκησιν εργατών έπί σκοπώ μάλλον πολιτψ ή 
φιλανθρώπω- διότι ή ιδιοκτησία έκαστη; καλύδης πα

ρέχει τέλος έπί φανερά; ουσίας 20 λιτρών τετρα
κόσιοι δέ ϊδιοκτήται τεχνιται οΰτω βχηματιζόμενοι, 
διδουσιν εις μερίδα τινα ίσον αριθμόν εκλογέων. Ουτω 
λοιπόν ή μικρά αδτη. πόλις θεμελιοϋται πρός ώφέλειαν 
υποψηφίου τίνος τής Βουλής τών κοινοτήτων. Φσδοΰμα: 
όμως δτι δέν θέλουσ! βραδύνει καί παρ’ ήμίν νά κατα- 
φόγωσιν εις τό εύφυές τούτο μέσον τού τροποποιεΐν τούς 
εκλογικούς καταλόγους.

Άναχωρών από τής Βουλβίχης, ανακαλύπτει τις 
πρός τόν ορίζοντα, δλιγον πρός τά αριστερά, τούς δι
δύμους τής Γρεεμβιχης θόλους, περί ούς ό εις Αονϊι- 
νον προσερχόμενος δφείλει νά διαγράψη κύκλον δύω 
λευγών τό μήκος.

Διήλθομεν ήδη ταχέως τά εννέα μιλιά, τά μέχρι 
τοΰ Custon-Hause απολειπόμενα ήμίν, καί τό προ 
ήμών θέαμα είναι τοσούτον θελξικάρδιο·?, ή διάνοια ύ
πό τοσούτων προσβάλλεται έντυπώπεων, ώστε λησμο
νεί τήν τών ωρών καταμέτρησίν. Ή κίνησις καί ή ζωή 
Αναφαίνεται τέλος αίφνηδίως έπί τής άριστεράς τοΰ 
Ταμέσεως όχθης, τής έπί έπί τοσούτον μονήρους και 
σιγηλής· στέγαι δέ τινες καί έργαστήρια καί οικοδο
μά! σποράδην κείμεναι, παρασκευάζουσι τά δμματα 
τού περιηγητού, εις τό μέγα τής αχανούς πόλεως πα
νόραμα, υποφαινόμενον ήδη πρός τά δεξιά αυτού άπό 
τού καταστρώματος, καλυπτςμενον δμως τό πλειστον 
ύπό τών μακρών τών πλοίων σειρών.

Βλέπει ό περιηγητή, περιφερόμενα τά watermen, 
ατμόπλοια έμπλεα επιβατών, απέραντα παντοφορεια 
(ommibus), ατινα τετρακόσια τόν αριθμόν ύπηρε- 
τοϋσι παντοιοτρόπως τήν παραλίαν, εισδύουσι δε, καί 
πλησιάζοντα, σαμμιγνύονται μετά τών πολυποίκιλων 
καί παντοειδών πλοίων, δι ών περιφέρονται σμήνη α
ναρίθμητων λέμβων. Ή εκατέρωθεν παραλία, βριθου- 
σα πλήθους καί βιομηχανικών καταστημάτων παρέ
χει άποψιν πένθημον καί σιωπηλήν ένώπιον τής τα
ραχής καί τής ζωής τής έπί τού ποταμού, δστις φαί
νεται δτι φέρει καί άνακυκά έπί τών κυμάτων αύτοΰ 
δλην άκατανόμαστον πόλιν.

Είμεθα περί μεσημβρίαν- ό ήλιος προσδάλλων λευ
καίνει τούς άνθρακώδεις ατμούς τού; σκοτίζοντας τόν 
κυανούν ούρανόν, τά δε πλοία, τά έγκαρσιως έφ’ α- 
παν τό οιονεί προάστειον τούτο διατεθειμένα, άφι'νουσιν, 
διά τών διαστημάτων τών γενομένων εις τούς Ιστούς 
αυτών ύπό τών κυματισμών, εις τόν περιηγητήν μέρος, 
δι’ ού διορά άλλόκοτέν τι σύμφυρμα καταστημάτων, α
ποθηκών, παραπηγμάτων, προστεγίων, έργοστασίων, 
εκλαμβανόμενων ώς πλοίων ένεκα τών υψηλότατων 
αύιών καπνοδόχων, αΐωρουμένων ώς Ιστών δγκωδών 
καί αύθαδών. Άπαντες, είτε έπί τής γής. είτε έπί τών 
κυμάτων ευρισκόμενοι, κινούνται άεννάως καί έργά- 
ζονται, τό δε ύδωρ ταραττώμενον καί κτυπώμενον ά- 
καταπαύστως περιδινεϊται καί αφρίζει τοσούτον, ώστε 
ή τού πυθμένος ιλύς ανέρχεται έπί τής επιφάνειας, ήν 
ούδέ πνοή ταράττει άνεμου’ τό δέ κύμα κιλυνδεϊται 
παφλάζον ύπό συνεχούς κατεχόμενον ταραχής καί μανίας.

Έφ’ όσον τις προχωρεί, τό παράδοξον τούτο δράμα 
αναπτύσσεται βαθμιδόν μετά τών περιπετειών αυτού, 
καί έκπλήττεται, βλέπων προχωρούν έτι τό σκάφος 
έπί τού απειρομεγέθους καί τοσούτον πολυπληθούς τού
του ποταμού, ώστε ό οφθαλμός προσπίπτει έμποδι- 
ζόμενος έπί τών έκ πλοίων σχηματιζομένων τειχών. 
II έμψύχωσις δ’ αΰτη καί ή ταραχή, αύξάνουσα έπί

τής τού Λονδίνου κινήσεως αίτια, τό έλατήριον και 
τό κέντρον πάσης τής έν αύτώ παραγομένης ένερ- 
γείας, είναι ό θαλάσσιος ουτος βραχίων, ό έπικα- 
λούμενος Τάμεσις.

Μεταξύ τών λεπτομερειών τού άλλοκότου καί άπε- 
ριγράπτου τούτου πανοράματος δυο μόνον μνημεία ά- 
ναμιμνήσκουσι τόν άρχαΐον κόσμον. Μακράν ό "Αγ. 
Παύλος, καί έγγυτέρω ό Πύργος τοΰ Λονδίνου, πύργος 
τετράγωνος, βαρύς καί άπέραντος, άφ’ ού ανέρχονται 
άσθενή καί γελοία τινα κωδωνοστάσια, δεδεμένα έκ 
τών τεσσάρων γωνιών έπί τοΰ άνδηρου. Παραλειπο
μένων 8έ τών δύω τούτων καταπληκτικών δγκων, 
αί μικραι σειρά! τών ιδιότροπων οίκισκων, φαινομέ
νων ώς πλοίων κλονιζόμενων, αί άγοραί αύται, τά 
έργαστήρια μετά τών μελαίνων αυτών καπνοδόχων, 
τών έρπόντων δενδρυλλίων των, τών έκ ξύλου έζωγρα- 
φημένου καί πορφυρών σκηνωμάτων έξωστών αυτών, 
περιποιούσι τή πόλει χαρακτήρά τινα Ανατολικόν ή 
’Ινδικόν. Καί τό καταπληκτικόν τού παρατηρητοΰ πνεύ
μα νομίζει δτι βλέπει συγκεχυμένως πως τήν Τύρον, 
τήν Καρχηδόνα, τάς άκτάς τού Γάγγου, τήν εμπορι
κήν Αμερικήν, ή τάς ιδανικά; καί μόλις διορωμένας 
Σινικά; πόλεις. Και θέλων νά καταστρώση τάς έντυ- 
πώσεις ταϋτας άρχεται τού συγκρίνειν, ώστε ούδεμια 
σύγκρισις εύχαριστεί τό πνεύμα, τό όποιον καταπλητ- 
τόμενον φέρεται άδιαλειπτως πρός πάσας τής φαντα
σίας τάς διευθύνσεις.

Έν τούτοι; εις τόν θαυμασμόν ύφ’ ού καταλαμβά
νεται τις άναμιγνύεται άνεπαισθήτως λυπηρά καί ψυ
χρά τις ένιύπωσις Είδον τόν Τάμεσιν έρημον σχε
δόν εις τάς έ-^ολάς αυτού, έπειτα δέ διαπλεέμενον 
κατ’ δ) ίγον, *ί τάς άκτάς αύτοΰ καθωραϊζομένας, τήν 
δέ ταραχήν Λύτην γεννωμένην, καί τήν κίνησιν τού 
λαού αύξάνουσαν εις βαθμόν άπίστευτον σχεδόν, και 
ένόμισα δτι μετεκομίοθην κατά τό διάστημα ώρών 
τινών έκ τής έρημου εις τό κέντρον τού κόσμου καί 
τήν πρωτεύουσαν τής οικουμένης. Καί μολονότι τό θέαμα 
τούτο τό καταπληκτικόν καί πολυδαίδαλον, εύρι'σκε- 
ται πρό τών δφθαλμών μου, μολονότι εΰρίσκομαι έπ: 
τής σκηνής καί ούδέν έναργέστερον, πραγματικώτε- 
ρον, πάλιν μαλοντοΰτο δυσκόλως δύναμαι νά τό πι- 
στεύσω. Παν δ,τι βλέπω με καθιστά σκυθρωπόν καί 
ρεμδώδη, ή ιδέα τής άπομονώσεως μέ καταθλίβει. 
Μεταξύ δέ τών αναρίθμητων τούτων πλοίων ατινα δια- 
σχιζουσι κατά μυρίας διευθύνσεις τά ύπ’ αΰτά άφρί- 
ζοντα καί παταγοΰντα κύματα, και δεικνόουσιν εις τά 
δμματά μου καταστρώματα άπειρους φέροντα τούς έ- 
πιδάτας, άνδρας, γυναίκας, έργάτας, εύγενεις, άν- 
θρώ πους πάσης κλάσεως καί πάσης ήλικίας· βλέπων 
τήν κίνησιν, παρατηρών τήν μαγικήν έκείνην ένερ- 
γητικότητα, ύφ’ ής τά πάντα περιάγονται συγκεχυ
μένως, καί μολοντούτο νομίζω δτι πάντα ταύτα δια
δραματίζονται καθ’ ύ'πνους, ώς έν τή ιδανική έμφανι- 
σει ζωηρά; τίνος σκηνογραφίας.

Τέλος άρχεται ν’ άντιλαμδάνηταί τις τοΰ θορύβου, 
έλλείποντος ΐοάντη άπό τού Ταμέσεως, ού ή ζωή εί
ναι ώσεί άφωνος τις θεατρική παράστασις. Ούδέν προ- 
σωπον μειδιφ, τά χείλη πάντα σιγώσι* ούδέ κραυγή, 
ουδέ φωνή αντηχεί ποτέ, καί έκαστος διέρχεται αμέ
ριμνος καί μηχανικώς πως διά τού πλήθους. Ό τε
χνίτης δεν ψάλλει, οι δέ διαδάται παρατηροϋσιν άνευ

μάλλον άπό τής Γρεενβιχης, καθίσταται καταπληκτι
κή μετ’ δλιγον, καί τριπλασιάζεται παρά τό Λονδί
νο·?. Μετά ταύτα βλέπει τις άναπτυσσομένην έπ’ άμ- 
φοτέρων τών άκτών, τήν άπειρομεγέθη ταύτην τού 
εμπορίου τών δύω κόσμων Βαβέλ, άφ’ής άνέρχονται δια
κόσια! περίπου χιλιάδες καπνοδόχων, όδελίσκων κα
πνούς καί φλόγας έξερρευγομένων άπό τών Απαίσιων 
αυτών στομάτων, κοσμουμένην δέ διά τών μακρών έκ 
μελαίνων κεράμων οικιών αυτής. At οϊκιαι βύται ύπ’ 
έρυθρών κάλυπτόμεναι στεγών, καί διατεθειμένα! κλι- 
μακιδόν, χρησιμεύουσιν, δότ’ είπεϊν, ώς βάσεις εις τόν 
θέλον τού ‘Αγ. Παύλου, δείγμα τού γαλλικού Παν

θέου.
Τό Αονδίνον δέν έχει παρόχθια· διότι αΐ πα

ρά τήν παραλίαν οικία: παράκεινται τώ Ταμέσει 
έφ’ ου αύται άνοίγοντα: ϊνα παραλάβωσι φορτία 
πχντοειδή, άποθετόμενχ έν τή πόλει. Αί οικία: αύ- 
ται, ώς παραχθεΐσαι έκ διαφόρων άναγκών εχουσι ποι- 
κιλην καί τήν κατασκευήν. Ή δεξιά δχθη, προάστειον 
γιγαντώδες, πλήρες έργατών καί ταπεινών οικημά
των, άδιαλειπτως κεκαλυμμένων ύπό νέφους κβπνοϋ, 
έξερχομένου έκ τών στεγών αυτών, άφιέρωται όλο- 
σχεοώς τή βιομηχανία- τήν αυτήν 8έ παρέχει δψιν καί 
τό έμπροσθεν μέρος τής άριστεράς παραλίας- αλλά 
μεταξύ τής συνοικίας ταΰτης καί τών άπομεμακρυ · 
σμενων τής πόλεως οικοδομών βλέπει τις μυριάδας 
ιστών καί σχοινιών συγχεομένων, πλήθη νηών έγκαρ- 
σίως διατεθειμένων, καί φαινομένων ώς είσχωρουσών 
δι’ άλλου τίνος τοΰ Ταμεσεως βραχίονος έν τή πόλει, 
διά τών δεξαμενών δηλαδή τού Λονδίνου (τής 'Αγ. Αι
κατερίνης τής έταιρειας τών Ινδιών, ή αύλάκων με
γάλων, έσκαμμένων έπί τούτω εις τήν παραλίαν άπό 
τού ποταμού, δι’ ών τά πλοία φέρονται παρά τήν 
πόλιν, ένθα συσωρεύονται κατά μυριάδας.

Ή έλλειψις παρόχθιων, καί, κατά συνέπειαν, ή έκ 
ταύτης άταξι'α καί ανωμαλία τών οικημάτων, ή ά- 
κατανόητος αύτη κίνησις καί ένέργεια, ήν διαδίδει 
έπ! τής ξηράς ή μεγίστη αδτη τού άποδιβασμοϋ ευ
κολία, καταπλήττουσι τό πνεύμα παντός ξένου ή Γάλ
λου έναδρυομένου δικαίως έπ! τή μαγευτική καλλο-,ή 
καί τή καταπληκτική διατάξει τών οικοδομημάτων 
τών παρόχθιων τών Παρισίων. Άλλ’ ή τού Ταμέσεως 
μεγαλοπρέπεια, δυναμένου νά περιλάδη τόν μεγάλη 
τερονι στόλον καί νά φέρη πλοία ιστιοφόρα ή ατμοκί
νητα άσυγκρίτως πολυπληθέστερα τών δίτροχων καί 
αμαξών τών Παρισινών βουλεδαρίων, κατά τήν έκ 
τών θεάτρων έξοδον·, άλλά τό μέγεθος τών γραμμών, 
καί ή τοσούτον ϊδιοτρόπως διακεχυμένη ποικιλία έπ! 
τής πόλεως ταύτης είναι πολύ τής παροδικής έκεί- 
νης έντυπώσεως καταπληκτικωτέρα. θαυμάζει 5 πε- 
ριηγητής βλέπων τά πλοία εισερχόμενα καί έξερ- 
χόμενα έλευθέρως εντός οικιών, καί καταπλήτεται 
υπό τής ύπερδαλλούσης κινήσεως και έργασίας. Βλε- 
πων δ’εαυτόν έν τώ μέσω τοΰ λιμένος τούτου ένώπιον 
μυριάδων άνθρώπων τοσούτον ένεργητικών, λησμονεί 
δτι εύρίσκεται έφ’ ΰδάτων. Αί οικία: τής πόλεως ύπό 
τών ιστίων καί τών σχοινιών τών πλοίων, φαίνονται 
ώς συνεχίζσυσαι τρόπον τινα τό τού Ταμέσεως θέα
μα, και μετ’ δλιγον δέν δύναται νά έννοήση τις πώς ή 
τοσούτον μεγάλη αυτή οδός, ή τοσούτου πλήθους έμ- 
πλεως άγυιά αυτή διεκόπη καί περιεστάλη ύπό τών 
προχωμάτων (terrassements) παρόχθιου. ‘Η άσχιχή
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περιέργειας, ούδεμίαν φωνήν, cuts λέξιν, ούτε παρατή- 
ρησιν έκοέροντες.

Οί Αγγλοι μεταχειρίζονται γλώσσαν άρμόζουσαν 
εις τά. ειρηνικά ήθη καί τάς σιωπηλός αύτών βρέξεις. 
‘11 γλωσσά των είναι ψ.θυρισμός τις ύπδ γλυκέων συ- 
ριγμάτων διακοπτόμενος, καί έκφεύγων έκ των χει- 
λέων άτελώς διαρθρούμενος· άμα δέ θελήσει τις νά 
ουμβιβάση καί συνηθίσω εις την προφοράν των λέ
ξεων, τδ στήθος ή τον λάρυγγα, ή φύσις των λέξεων 
άλλοιοΰται δεν έννοουνται ύπδ τοΰ άγγλου ειμή έν- 
στιγματικώς πως καί άμελώς έπιφερόμεναι. 'Γψηλο- 
τώνως δέ λεγόμενοι άποβαίνουσαι βραχνώδεις και 
στριφνά! εις τήν ακοήν, ώσεί βαθράκων κοασμοι άπδ 
των ελών καί των λιμνών άντηχοϋσαι.

Έν Λονδίνω συνδιαλέγονται τδ πλεΐστον οί κάτοι 
κοι μεθ’ εαυτών, σκέπτονται μετ’ έμβριθείας καί έ
καστος καταγίνεται εις τά αύτοϋ συμφέροντα, έογαζό- 
μενος άδιαλείπτως καί σιωπηλώς.

Ηδη τδ πλοϊον ημών χάνεται έν τω πλήθει των ι
στών' εΰρισκόμεθα δέ ύπδ τήν γέφυραν τοΰ Λονδίνου, 
οτε, τών σχοινιών ριφθέντων, οί τροχοί σιγώσι, καί τδ 
πλοϊον πλησιάζει άθορύδως, μεταξύ δύω Watermen, 
πλήρη ανθρώπων σιωπώντων, παρά τδν άπόδαθμον 
τοΰ τελωνείου, κατάπλεων έντολοδόχων, φυλάκων, 
άχθοφορων, περιμενόντων άφωνων, καί ακολουθούν
ταν ν ώς μηχανών.

Εάν έπελθη ποτέ εις τινα τών υπομονητικών καί 
καλοκάγαθων φιλοπεριηγητών ή φαντασιοπληξία νά 
έγκωμιάση τάς χάριτας τοΰ γαλλικού τελωνείου, δέν 
δύναται ή νά έμπνευσθή έκ τών τοΰ Λονδίνου. Διότι 
παρα μεν τοϊς Γάλλοις τδ κατάστημα τοΰτο είναι ώ- 
πλισμενον διά τών ονύχων τοΰ γάτου, παρά δε τοϊς 
Αγγλοις έχει προσέτι καί τήν βραδύτητα καί νωχέ

λειαν εκείνην τοΰ βόα συσφιγκτοΰ, χωνεύοντος τδ θύ
μα αύτοΰ. 'Η μικρά αύτή τελετή δέν οιαρκεϊ ουδέπο
τε πλέον τών πέντε ή έξ ωρών, εξαιρούμενης τής πε- 
ριστασεως καθ’ ήν ήθελε τις άποδιδασθή τήν κυριακήν, 
οτε, πρέπει νά περιμεινη μέχρι τής μεσημβρίας τής έ- 
πιούσης τήν άποκατάστασιν τής αποσκευής του, τε
λούμενης ουτω πως. Οί έντολοδόχοι πληροφορούνται 
ττερι τοϋ ξενοδοχείου, εις δ θέλετε νά καταλύσητε· 
Ιλ®τά ταΰτα σάς όδηγοΰσιν άναβριχωμένους ξυλίνην τι- 
va κλίμακα, άγουσαν, κατ’ οικονομικήν διάθεσιν, εις 
άνώγεών τι, εέ/ΰα εύρίσκονται τά γραφεία. ’Εκεί λαμ
βάνετε αριθμόν τινα, καί έτερον προσκολλώσιν έπί 
τοΰ κιβωτίου σας, και τά πάντα έπιτιθενται τοϊς φύ- 
λαξιν, οίτινες άπάγουσιν, άπόντων ύμών τήν απο
σκευήν· υμείς δέ αναχωρείτε κεναΐς ταΐς χερσιν εις 
τήν μεγάλην πόλιν διευθυνόμενοι.

Ή μέθοδος αυτή δέν παρέχει ούδεμίαν ανησυχίαν 
εις τούς "Αγγλους· εγείρει όμως εις μεγιστον βαθ
μόν τήν γαλλικήν απορίαν. Αί κυρία; δύνανται νά πε- 
ρικλείσωσΐ τά τέκνα των εις τάς θήκας τών καπελί
νων των, χωρίς νά διαδηλώσωσι τήν έλαχιστην φιλό- 
στοργον μέριμναν. Τέλος έκαστος διευθύνεται πρδς τδ 
μέρος του, ό μέν φίλος μου παρατηρητής, παρατηρών 
ότι τδ τοιοΰτον έθος καταδεικνύει τήν μεγίστην τών 
τελωνών χρηστότητα, ό δέ φίλος τών στρατιωτικών 
παρατηρών ότι τά πάντα έκτελοΰνται στρατιωτικώς, 
καί ό φιλελεύθερος μετά τής ιδέας τής άνακτήσεως τής 
ελευθερίας αυτού.

Άλλ’ ή ελευθερία αυτή είναι δλιγοχρένιος· διότι τά 
πρόσωπα τής περιηγήσεως παραδίδονται εις τήν διεύ-

θυνσιν τεσσάρων διερμηνέων, οίτινες διαμοιράζονται 
τούς περςφγητάς πρδς οΰς χρησιμεύσωσιν έπί τέσσαρας 
ημέρας ώς όδηγοί καί ξεναγοί. Δύναται δέ τις νά ό- 
μιλήση μετ’ αυτών γαλλιστί, γερμανιστί, ίταλιστί καί 
ίσπανιστί, μεθ’ όλων τών ιδιωμάτων καί λεπτολο- 
γειών τών γλωσσών τούτων. Τδ κατ’ έμέ εσχον τήν 
ευτυχίαν νά έκλέξω τδν εύφυέστερον κ.αί χαριέστερον 
τούτων, διότι ό Γεώργιος είναι συμπατριώτης καλώς 
άνατεθραμμένος, δκιγον άδόλεσχος, γαλήνιος ώς δύω 
"Αγγλοι, χρηστός δέ καί δραστήριος βίνευ έπισπεύ- 
σεως.

Άλλ' ανάγκη νά ειπωμεν όλίγα τινα περί τοΰ 
New-Bridge, τής νέας Γεφύρας τοΰ Λονδίνου, μέ
χρι τής όποιας τά πλοία ανέρχονται. Άρξαμένη τώ 
1 825 έτελείωσεν ή κατασκευή αυτής έν έτει 4 831. 
Μολονότι δέ πρδς τδ μέρος τοΰτο ό ποταμός έχει τδ 
μεγιστον αύτοΰ πλάτος, ή έκ γρανίτου κατεσκευασμέ- 
νη γέφυρα αυτή, καί άπολήγουσα εκατέρωθεν εις αψί
δας διερχομένας ύπεράνω τών οδών τών δύω ακτών, 
δεν περιλαμβάνει ειμή πέντε μεγάλας αψίδας, έξ ών 
ή έν τώ μέσω έχει πλάτος καί ύψος τεράστιον. Τά 
πλοία καί αί άμαςαι διέρχονται πλησιέστατα ύπδ τήν 
γέφυραν ταύτην τήν ομοίως καί άνω καί κάτω τοΰ δια
ζώματος αυτής παντοειδώς διαπερωμένην πρδς δέ τά 
δύω πέρατα αυτής φαίνονται νέφη πεζών περιφερόμε
νων, ώσεί λεγεώνες μυρμήκων περί τήν τελευταίαν 
άψιδα, καί άναρβίχωμένων ή κατερχομένων τδ μήκος 
τών άντηριόων (contre-forts) ινα προσέλθωσιν είς 
τάς ταπεινός ή ύψηλοτερας όδούς. Έκτελοΰντες τήν 
στροφήν ταύτην καταλίπομεν, ώς έλεγεν ό τά πάντα 
στρατιωτικώς βλέπων εκείνος, δεξιόθεν ημών στήλην 
λιθινην, έφ’ ής ΐσταται είδος τι σκολύμου (chardon) 
χρυσού, περί ού μάς ειπον,δτι ό μέν σκόλυμος είναι φυ- 
τόν τι καιόμενον, ή δε φέρουσα αύτδ στήλη ί’δρυτο ζρδς 
άνάμνησιν τής πυρκαίάς τοΰ 1666, οτε τδ ήμισυ 
τής πόλεως κατηναλώθη ύπδ φρικώδους πυρδς εν
ταύθα άναχαιτισθέντος.

Τέσσαρα άτμοκίνητα παντοφορεΐα πλήρη έπιβατών 
περιέμενον παρά τούς πόδας τής γεφύρας συνωθούμενα 
και συστελλόμενα. "Ινα φθάση τις τδ τελευταϊον έδει 
νά διαδή τά ποδ αυτού τρία. "Εκαστος λοιπόν έτρεχεν 
άνησύχως καί σιωπηλώς νά έκλέξη τήν θέσιν αύτοΰ· 
Ώ πόσον ήθελε προξενήσει θόρυβον καί πόσην ταρα
χήν τοιαύτη τις παρά τάς οχθας τοΰ Σηκουάνα συνά- 
θροισιςϊΤδ τρίτον watermen ώρισται ινα έδηγήση 
ημάς παρά τδ ξενοδοχειον,ένθα περιεμενόμεθα. Ειδομεν 
έαυτούς ευχαρίστως αναμιγνυόμενους κατά πρώτον 
μετά τοΰ πλήθους, καί μολονότι κατεμαρτύρουν τδν 
έθνισμδν ήμών οίτε μύς-ακες καί ή θορυβώδης ήμών 
συμπεριφορά, δεν διεγείραμεν μ,ολοντοϋτο ούδέ τδν 
θαυμασμόν, ούδέ τήν περιέργειαν τών κατοίκων. Όσοι 
τών ξένων (ώς ώνόμαζεν αυτούς χαριεντιζόμενος, 
έν τή ίδιοι αύτών χώρα, ό αφελέστερος τών συνοδοιπό
ρων μας) ώμίλουν τήν γαλλικήν, προσήλθον εύγενώς 
Ινα διαλεχθώσιν μετά τών ήττον γενειητών (barbus) 
τής συνοδίας μας.

Εις τδν σταθμόν τοΰ Sontvarth, γέφυρας έκμίγ- 
ματος κατασκευασθείσης καί στηριζομένης ύπδ τεσσά
ρων λίθινων στηλών, προσήλθεν κύριός τις ( gentle
man) μετά δύω κυριών πρδ τών όποιων έπορεύετο 
μέ ήθος κυριαρχίας καί προστασίας. Καί έπειδή μία 
μόνον έμεινε κενή θέσις, ένεθρονίσθη ούτος χωρίς νά

» αύτοΰ είζονηκέτητος ό φίλος ήμών Μίνιμος Λαβάτερ, 
» οιακοστροφουμένας ύπδ κωπηλατών έξαισίως ύπδ 
» μετάξινων υφασμάτων πορφυρών καί κυανών ένδεδυ- 
» μενών, δύναται νά είπη, ότι απαντες οί μήκωνες 
» (coqueJicots) καί τά κύανα (bluets ) ήλθον ινα 
» λουσθώαιν είς τδν Τάμεσιν. »

ΐ'Έχιται συνέχαα.)

φροντίση ποσώς περί τών επομένων κυριών αύτοϋ ά- 
φεθεισών όρθιων μεταξύ δωδεκάδος τίνος ανθρώπων.
’Εν ροπή όφθαλμοΰ τέσσαρες Γάλλοι έγερθέντες προ- 
σέφερον αύταϊς εύγενώς τάς θέσεις των. Αί δέ κυριαι, 
έκπλα·) είσαι τό πρώτον, εκάθησαν, εύχαριστοΰσαι διά 
μειδιάματος τούς εύγενεΐς Γάλλους, ενώ αί περί ήμας 
άγγλικαί φυσιογνωμία; μάς έθεώρουν μέ ύφος όχι 
τόσον εύχάριστον.

— Καί μήπως σάς φαίνεται περίεργον, άνέκραξεν 
είς τών νέων ήμών συμπατριωτών, έπιψαύων τδν μύστα- 
κα αύτοΰ, δτι αί Άγγλίδες μάς προτιμώσιν; αί φιλο- 
φροσύναι είναι είς αύτάς άλλότριαι καί τρόπον τινά 
νέον τι. διό καί αί μικρότερα! τών υποχρεώσεων τάς 
εύχαριστοϋσιν. Είναι όμως άληθές ότι όλιγον έλκύομεν 
τήν συμπάθειαν τών συνοδευόντων αύτάς κυρίων.

’Αγνοώ έάν μετά ταΰτα ήδυνήθη νά βεβαίωση τήν 
πρώτην αύτοΰ ιδέαν, ώς πρδς τήν δευτέραν όμως, οί 
Άγγλοι μοί έφάνησαν πάντοτε εύνοικώτατοι.

Εις τδ ύψος τοΰ Blackfriars - Bridge, άπέναντι 
τοΰ άγ. Παύλου, άφ’ ού τις ανακαλύπτει έτι τδν πύρ
γον, καί ήδη τδ Somerset - House, εύρύ παλάτιον 
αρχιτεκτονικής ιταλικής κλασσικής, ό Τάμεσις στρέ
φεται πρδς αριστερά, αί δέ τής παραλίας οικοδομά! 
λαμβάνουσιν έπί μάλλον καί μάλλον διαστάσεις κα- 
νονικάς. Διερχόμενος δέ διά τοΰ Νέου-Βάρ άξιοθεά- 
του ένεκα τοΰ λαμπρού αύτοΰ κήπου καί τής χαριεστά- 
της αύτοϋ γοτθικής έκ πλίνθων σκιάδος, καταπλήσ- 
σεταί τις ύπδ τής μεγαλοπρεπείας τής γεφύρας τοΰ 
Βατερλώ, τής έκ γρανίτου μετά δύο στηλών άκτι- 
νοβολουσών έφ' έκάστου βάθρου. 'Η γέφυρα αυτή, 
ύψος έχουσα 50 ποδών άπδ τοΰ ΰδατος είναι πάντη 
έπίπεδος- έκτισται δέ έπί έννέα αψίδων 120 ποδών 
μήκους έπί 35 ύψους,τδ δέ μήκος αύτής 2,756 αγγλι
κών ποδών. Ίΐ τοΰ Βατερλώ γέφυρα έχει σχήμα χα- 
ριέστατον, ρωμαϊκήν τήν στερεότητα, καί θαυμάσιους 
τάς αναλογίας. Έν τώ γραφείω τών διοδίων (peage) 
τούτου εύρίσκεται δ διαβόητος σίδηρους στρόφαλος 
(tourniqel), οστις άφίνει τήν διάβασιν εις έν μόνον 
άτομον, καί, στρεφόμενος, διαδίδει ώθησιν τινα είς 
τήν βελόνην τοΰ έν τώ γραφείω ευρισκομένου σκιαθήρα 
(cadran). δειζνύοντος ουτω τδν αριθμόν τών διαβαι- 
νόντων. Περίεργος τωόντι έφεύρεσις μηχανικής αγ
γλικής.

Πρόξ τδ μήκος τής πόλεως ό Τάμεσις είναι ού μό
νον απέραντος τις όδδς, άλλ’ έτι εΐδός τι έξοχης καί 
τόπος διασκεδάσεως. Διότι, μεταξύ τών έπειραρίθμων 
άτμοπλόων τών είς πάντοίας φευγόντων διευθύνσεως, 
βλέπων τις περιφερομένους διά τεσσάρων κωπών μυ
ριάδας σκαφιδίων καί λέμβων λεπτών ώσεί κωπίδων, 
άπαραλλάκτω; ώς είς τούς περιπάτους οί ιππείς περι
φέρονται περί τάς άμαξας. 'Ο Άγγλος αγαπά νά 
τρέχη καί νά αίσθάνηται εαυτόν έπί έφιππιου ή έπί 
τοΰ έδωλίου λέμβου τίνος. Αί λέμβοι διεσπείροντο 
πανταχόθεν τοΰ ποταμού, ού αί έ’χθα: έπληροΰντο 
θεατών εμπαθών, περιμενόντων άνυπομόνως τήν θορυ
βώδη τοΰ πυροτεχνήματος λάμψιν, τήν άναγγέλλουσαν 
τήν έπιτυχίαν τοΰ νικήσαντος· Αί ώς ισχύες έλαφραί 
καί ταχυκίνητοι ούται λέμβοι φέρουσι κωπηλάτας έν- 
δεδομένους ώς Ιπποκόμους καί διακρινομένους άπ’ 
άλλήλων διά τών διαφόρων χρωμάτων τών μετάξι
νων αύτών υφασμάτων. « Βλέπων τις τάς εκατοντάδας 
ν ταύτας τών μικρών λέμβων, γράφει διά τής φυσικής

Η ΕΣΠ1ΕΡΝΗ ΔΕΗΣΙΣ.
ΗΓΟΙ

ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

Τδ φώς τής σελήνης ει’σέδυε διά τών σιδηρών κιγ- 
κλίδων τού παραθύρου, είς πενιχράν τινα καλύβην, 
καί πέριξ τής έστίας διεφώτιζε πολυμελή τής Ωβερ- 
νείας οικογένειαν, γονυπετή καί δεομένην. Μόνος ό 
εκατοντούτης πάππος έκάθητο είς τδ ξύλινον θρο- 
νίον του. Δύο άνδρες προβεβηκότες, κεκλιμένοι παρά 
τούς πόδας τοΰ γεροντίου καί μακρδ? κρατούντες κομ- 
βολόγιον είς τάς έσταυρομένας χεΐράς των έπανέλεγον 
τάς δεήσεις, τάς όποιας κατεύθυνε πρδς τδν Θεόν με 
φωνήν σοβαράν ένταύτώ καί γλυκεϊαν, τεοσαράκον- 
τούτης τις γυνή- περιεκύκλουν δέ αύτήν παιδία, κορά
σια, τά δέ βρέφη στενοχωρούμενα ύπδ τοΰ ύπνου, έ- 
κλονίζοντο έπί τών γονάτων των.

Νεανίας τις ήκουεν έξωθεν τήν μεγαλοπρεπή σιω
πήν, τήν όμοίαν μέ τήν σιγήν τών έρημων, διακο- 
πτομένην μόνον άπδ τούς εύσεβεΐς λόγους τής μητρός 
τής οικογένειας. ‘Η καρδία τού συνεθλίβετο, άναμι- 
μνησκομένου τά έτη τής παιδικής ήλικιας τον Ουτω 
προσηύχοντο καί εις τήν οικίαν του, καί ήδη έφθασε την 
ηλικίαν, καθ’ ήν τά αγία έθιμα τής οικογένειας θεω
ρούνται ώς δεισιδαιμονίαιί Τοιαΰτα φεΰ! φρονεί έκεϊνος, 
άπδ τήν καροίαν τοΰ όποιου παν αίσθημα θερμόν και 
άγιον τής πίστεως έξέλιπε. Καί έλυπεΐτο μέν δ νέος 
ούτος διότι δέν είχε τήν πίςιν. άλλ ή καρδια του ξηραν- 
θεϊσα άπδ τήν φιλοσοφικήν δήθεν έκπαίδευσιν καί τήν 
θλιβεράν ηθικήν τοΰ κόσμου, δέν ήδύνατο νά έπανέλ- 
Οη είς αισθήματα θρησκευτικά, είς τήν πίστιν. Εκ τών 
όφθαλμών του έστάλαζον βραδέως δάκρυα συγκινήσεως, 
τά γόνατά του έκαμπταν άκουσίως του. Ώ! πόσον τοΰ 
έφαίνοντο εύτυχεΐς οί χωρικοί εκείνοι! Τι δεν ήθελε 
δώσει διά νά προσ^ιχηθή ούτω μίαν καν στιγμήν!

Αίφνης ή φωνή τής άναγινωσκούσης τάς προσευχάς 
έσίγησε , διεκόπη πρδς στιγμήν, επειτα δε έπα- 
νέλαβεν μετά τόνου, «ώ θεέ μου! λέγουσα, έπανά- 
γαγε είς τήν ποίμνην τδ απολωλός πρέβατον 1 » Εις 
τάς λέξεις ταύτας, ό γέρων ύψωσε τάς ισχνάς χεϊράς 
του είς τδν ούρανδν, εις τών ανδρων εσφιγξε τους 
βραχίονάς του είς τδ στήθους του, ως δια να κράτηση 
τούς" παλμούς τής καρδίας του, έν έκ τών παιδιών ώ- 
χριασε, καί ή μήτηρ έκρυψε τδ πρόσωπόν της ει’ς τάς 
χεϊράς της. Ό πάππος ήγέρθη μετά κόπου, και 
μετά φωνής άτονου καί συντετριμμένης, άλλά πλή
ρους άποφάσεως, έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας. «Παι-



_ 246 — 247 —

δία μου, λυπείτε τόν πανάγαθον Θεόν, κλαιοντες 
τοσοΰτον χρόνον» άκρα σιωπή έπήλθε, ζα! δ νέος 
άπεμακρύνθη εις σκέψεις· ή προσευχή είχε τελειώσει.

Ό νέος ουτος μόλις τριακοντουτης, εί'χεν ήδη τό 
μέτωπον φαλακρόν, τήν οψιν ώχραν καί μεμα- 
ραμένην ήτον υψηλός, ισχνός, ευλύγιστος, διακε 
ζριμένον εχων τό ήθος καί τήν φυσιογνωμίαν, άλ
λα τίποτε δέν άπεκάλυπτεν εις αυτόν τά δραστήρια 
αισθήματα τής ΐσχυράς φύσεως. Έδάδιζε κατά τύχην, 
ώς τό φύλλον τό ύπό τού άνεμου διωκώμενον. Ό 
γλαυκός του όφθαλμός είχε τό αόριστον τής άνίας 
μάλλον, παρά τάς ένασχολή-εις τής σκέψεως· έπα- 
σχεν, έπαραπονείτο, έπειδή ή ζωή του παρήρχετο ά
σκοπος. άνωφελής, άνευ θρησκεύματος· ήτον εν έκ 
των τέκνων έκείνων τοϋ αίώνος, άγνωμόνων προς 
τήν κοινωνίαν, ήτις τά προσδίώρισε Οέσιν λαμποάν, 
άλλα τά οποία νομίζονταί δυστυχή, ένώ δεν είναι εί 
μή άνήσυχα. ΔΓ αυτόν δέν υπήρχαν πλέον ήδοναί 
εις τόν κόσμον, τά πάντα ήγγισε χωρίς νά προση- 
λωθή ουδαμοϋ' ή έπιστήμη, εις τόν σκεπτισμόν αυτής έ
λεγεν « είνα: άνθρωπος παρηκμακώς, άς τόν άφήσω- 
μεν ν’ άποθάνη· ή δέ θρησκεία ήθελεν είπε! « είναι 
ψυχή πάσχοοσα, τήν όποιαν πρέπει νά θεραπεύσω· 
μεν. » Ήλθεν εις τήν Ώδέρνην, οπού είχε νά λάβε! 
κληρονομιάν τινα, καί άπό δύω μηνών, έπλανάτο εις 
τάς στενοπούς καί εις τά όρη, ζητών ματαίως τήν 
ήσυχίαν τοϋ πνεύματος, ύπό τήν ώραίαν σκιάν των δα
σών.

Αί καλλοναί τής φύσεως τότε φέρουν παρηγοριάν, 
όταν ή ψυχή είνα! ακόμη εις κατάστασιν νά τάς ά 
πολαύη, τά όμματα εις κατάστασιν νά βλέπουν τό 
μεγαλεΐόν της, τά ώτα νά άκοίιωσ! τους γοητευτικούς 
ήχους της- άλλά δεν ήδύναντο νά έχωσιν ούδεμίαν 
ενέργειαν έπί τοϋ Όσκάρ· άπεκοίματο παρά τήν όχθην 
των ρυάκων, ότε άπέκαμνεν, έ'χων τούς όφθολμούς 
προσηλωμένους πρός τόν γαλανόχρουν οδρανόν, τόν 
οποίον διέκρινεν άναμέσον τοϋ φυλλώματος τών προ
αιώνιων δρυών έγείρετο δε αμα με τόν ήχον τής 
ποιμενικής σάλπιγγος, τών βελασμάτων τών ποι
μνίων, χωρίς ποτέ οί διαλογισμοί του νά ύψωθώσιν 
ύπεράνω τών γήινων όντων. "Οταν πρός τό έσπερας 
επέστρεφε,καί οί ύμνοι τής ’Αειπάρθενου έφθανον εις τάς 
άκοάςτου, διά τών πεπαλαιωμένων θυρών καλύδης τίνος, 
παρέμενε ν’ άκροασθή, ώς έπραττε τούτο, διά ν’άκούση 
τά ήίσματα τών γεωργών, ή τούς ήχους τών αυλών 
των. "Οτε δέ τήν κυριακήν, οί χωρικοί έπήγαινον ο ί- 
κογενειακώς εις τήν εκκλησίαν, τούς ήκολούθει μηχα
νικώς, καί άν δίέδαίνεν έμπροσθέν του γέρων τις μέ 
πρόσωπον σεβάσμιον, ύποστηριζόμενός παρά τών έγ- 
γόνων του, καί περικυκλούμενος ύπό πολυαρίθμου γε
νεάς, προεκάλε! έν τή διανοία του μόνον τήν σκέψιν, 
ότι ό άήρ τών όρέων είναι υγειείνός, ή δίαιτα τών 
γεωργών αρμόδια πρός μακροβ'.ότητα, καί ότι ό πλη
θυσμός ηυξανε με παράδοξον τρόπον.

Τήν εσπέραν εκείνην κατά πρώτον ό ‘Οσκάρ ήσθάν- 
θη έαυτόν νεώτερον. ’Απεμακρύνετο σύννους τής κα
λύβης όπου έδέοντο τόσον ένθέρμως, καί τήν έπαύριον 
ενωρίς επανέλαβε τήν αύτήν όδόν. Οί έργάται είχαν 
πορευθή εις τόν αγρόν, ή δέ μήτηρ, μείνασα μόνη εις 
τό οίκημα ενηθε πρό τής θύρας της, άναμένουσα τήν

-V. καθ’ ήν έμελλε νά έτοιμάση τό γεύμα- παιδίον 
μέ χρώμα βοδόλευκον, τοϋ όποιου ή φυσιο

γνωμία έπνεε τήν αγαθότητα καί τήν ευτυχίαν, έκρά- 
τει εις τάς χείράς του τήν θηλιάν τοϋ νήματος, τό 
όποιον περιέπλεκε πολλάκις χωρίς ή μήτηρ νά δυ- 
σανασχετή ώς έκ τούτου. Έψαλλε σιγαλά ώδήν τών 
Χριστουγεννών· ό γυμνός ποϋς της έκρουε τόν ρυθμόν 
έπί τής λίθινης κλίμακος· μέγας κύων έκοιμάτο εις 
τούς πόδας της· αί όρνιθες της περιεφέροντο περί αύ
τήν, ζητούσα: κατά γης κόκκους τινας διά τοϋ ράμφους 
των. "Εν βρέφος έπαιζεν εις τά γόνατά της, προσ- 
μειδιών ήδη πρός αύτήν, καί θεωρούν τρυφερότατα μέ 
τά μόλις άνοιχθέντβ εις τό σώς τής ημέρας όμματά 
του, τούς χαρακτήρας τοϋ προσώπου της. Ευτυχής μή
τηρ ! ευτυχής γυνή 1 διενοήθη καθ’έαυτόν ό Όσκάρ. 
’Αλλ’ ενθυμηθείς τήν προσευχήν τής προτεραίας, έλυ- 
πήθη διά τήν ώθησιν τούτην τής καρδιας του.

Εισεχώρησε κρυφίως παρά τά ετοιμόρροπα τείχη 
τοϋ κηπαριου, καί έφθασε πλησίον της χωρίς αυτή νά 
τόν παρατηρήση.

Έτραγώδει πάντοτε τήν απλοϊκήν ταυτην καί ή- 
δεϊαν ποιησιν, ήτις μόνη δύναται νά δώση ιδέαν τών 
αρχαϊκών ηθών τών περιχώρων τής Ώβέρνης.

ΤΙ φωνή τών χωρικών τής Ώβέρνης, είναι ώραία, 
έχουσα έκφρασίν τινα ιδιαιτέρας μελαγχολίας. Ό τρό
πος τοϋ άδειν αύτών όμοιάζει τήν ψαλμωδίαν.

Ό Οσκάρ κατανυγείς, ήρώτα εαυτόν άν δέν ή
τον ή αυτή ιδέα τοϋ Θεού παρούσα πάντοτε εις τήν 
διάνοιαν- ό Θεές, τόν όποιον έπικαλοϋνται, όταν έγεί- 
ρωνται ζα! όταν κατακλίνωνται, καί τόν όποιον ύμνοΰσι 
κατά τό διάστημα τής ήμερας εργαζόμενοι, ιδέα ήτις 
εμπνέει είς τάς γυναίκας ταύτας τήν γαλήνην καί υ
ποταγήν. έν μέσω τών δυσχερεστέρων δοκιμασιών τό 
βρέφος έκοιμάτο καί ή φωνή τής μητρός, χαμηλου- 
μόνη βαθμιδόν, άπέληγεν ει’ς γλυκύν ψιθυρισμόν.

Ο νέος έπλησίασε τότε, και άφαιρών τόν πίλον του 
ένωπιον τής γυναικός ταύτης μέ περισσότερον σέβας 
ή άν ήθελεν εύρεθή ένώπιον διάσημου τίνος κυρίας, 
την ήρώτησεν ώς κατά τύχην περί μιας όδοϋ.

Η χωρική προσέλαβε ύφος συνεσταλμένον, *“ί «- 
νεγειρομένη, τοϋ έδειξε διά τής χειρός, μέ τήν λε
πτήν έκείνην ευγένειαν, ήτις διακρίνει τάς γυναίκας 
τού τόπου, τό ζητούμερον μέρος.

’Αλλ’ ό νέος, μακράν τοϋ ν’ άκολουθήση τάς έδη- 
γίας της, έκάθησεν έπί λίθου, καί έζήτει, έπί προφάσε: 

ί πληροφοριών, νά σύνδεση συνομιλίαν αυτή δέέδιδεν ευ
χαρίστως άπάντησιν είς πάσας τάς έρωτήσεις του, καί 
ήτον ευκολον είς έκαστον νά μαντεύση, ότι μ ή έχουσα
τίποτε νά κρύψη, δεν έφοβεΐτο έρωτωμένη.

Έπί τέλους ό Όσκάρ ώμίλησε περί ευδαιμονίας , 
τήν έλεεινολόγησε δέ διά τήν έργατικήν καί άπορον 
ζωήν της.

•I Έγώ δυστυχής I άνέκραξεν ή χωρική, αληθώς 
έκπεπληγμένη Ήμπορώ νά σέ φαίνομαι δυστυχής ! 
μάθε όμως ότι καθ’ όλην τήν έκτασιν τοϋ ποταμού, 
δέν υπάρχει γυνή πλέον υπερήφανος άπό έμέ· τοΰτο 
είναι τό ενδέκατον τέκνον μου, έπρόσθεσεν αυτή, έκτεί- 
νουσα ύπερηφάνως τά γόνατά της, έπί τών όποιων έ
κοιμάτο τό ύστερογέννητόν της, καί όλα είνα: εύρω
στα , όλα ΰγειή. Ό πατήρ είναι εκατόν και δύο ε
τών, καί έπήγε έκεΐ κάτω νά στρέψη τό ύδωρ· ό ά - 
ν ή ρ (ούτως αί γυναίκες τής Ώβέρνης όνσμάζουσι 
τούς άνδρας των) εΰτυχεί είς τά συμφέροντά του. Ποτέ, 
πρώτα δ θεός, ή παραμικροτέρα ζημία δεν συνέβη είό

τά κτήνη μας· ό σιτοβολών είναι πλήρη, σίτου' υπάρ
χει χόρτον διά δύο χειμώνας· ά ! είναι κάνεις ευτυ
χέστερος, μάλλον προστατευόμενος άπό τήν Οειαν 
πρόνοιαν ;

—— Ένόμιζα, είπεν ό νέος δειλώς, ότι συνέβη κά- 
νέν δυστύχημα είς αυτήν τήν οικίαν, ότι άπωλέσατε 
τινα τών οικείων σας.

— 'Αλλοίμονον I έπανέλαβεν αυτή μέ ανέκφραστου 
λύπην, ναι, έχάσαμέν τινα, άλλ’ή καρδία μου μέ λέ
γε: σιγαλά ότι δέν είναι δυνατόν ν’ άπωλεσθή αύτη, 
καί κλαίω, βλέπεις, κλαίω πρό πάντων διότι οί άλλοι, 
δεν συλλογίζονται ώ; έγώ. "Η Μαρία-’'Avva είνα: α
ποθαμένη, άποθαμένη, κύριε- όταν ήμαι μόνη έδώ, 
καί τήν κράζω κλαιουσα, μέ αποκρίνεται άπό έκεΐ 
υψηλά, και ή χωρική έπέδειξε τόν ουρανόν δέεται 
ύπέρ ήυών, καί αυτή ευλογεί τόν θερισμόν μα<, καί 
εάν τις παρατηρήση καλώς, δύναται νά τήν ίδη δια- 
βαίνουσαν ύπεράνω τής οικίας, είς τά νέφη τά όποια 
περιιπταντα: διά νά μεταφέρωσ: τάς ψυχάς τών άγιων 
είς τόν ήγιασμένον τόπον.

— Καί παρήλθε χρόνος πολύς άφοϋ έχάθη ή Μα
ρία "Άννα ;

— Δέκα έτη σχεδόν.
— 'Επιθυμούσα πολύ νά μάθω τήν ιστορίαν τής 

Μαριάννης.
— Ώ ! είναι ευκολον, κύριε, νά σέ ευχαριστήσω- 

είναι ή έφεξής.
Β'.

— ‘Η Μαριάννα, ή άδελφή μας, έπανέλαβεν ή χω
ρική, κουνούσα τό παιδί της, ήτον ώραία παρά πασαν 
άλλην κόρην, ήτο δέ μόνον μελαγχολική· τά όμματά 
της έθεώρουν μάλλον τά χαλίκια τών όδών παρά τούς 
αστέρας τοϋ ουρανού· τούτο μάς άπήρεσκεν, έπειδή οι 
κακοί μόνον πρέπει νά ήνα: άθύμοι. Δεν εδυνάμεθα 
νά τήν καταπείσωμεν μήτε νά τραγωδήση, μήτε νά χο- 
ρεύση, καί όταν αί χορτοκόπο! άνεπαύοντο υπό τήν 
σκιάν, είς τά λιβάδια, ότα.ν at κλώστριαι συνεθλίβοντο 
διά νά όμιλήσωσ: χαμηλή τή φωνή πλησίον τής έστάς, 
αΰτη άπεσύρετο κατά μόνας.

» Μιά ήμερα μάς λέγει, ότι ήθελε νά μάς άφήση, 
καί νά ύπάγη είς τήν πόλ-.ν διά νά κερδίζη πλειότερα. 
Καλήΐτερα ό κεραυ-Λς νά έπιπτε εις τάς άποθήκας μας, 
παρά πού είχε συλλάβει ή Μαρία τοιαύτην ιδέαν.

» Ό πατήρ εύρεν ότι, καί αυτή α,ι έλειπεν, είμεθα 
αρκετοί διά νά έπαρκώμεν είς τούς θερισμούς μας, κα
νά έπιτηρώμεν τά κτήνη. Άνεχώρησε λοιπόν.

» Θεέ μου! πόσον ήτον ώχρα, οτε μάς ένηγκαλιζε- 
το, πόσα δέν εξηγούν οί δρθαλμοι της, προσηλωμένοι 
έπί τής καλύβης, είς τάς βούς, αίτινες άφινον μετ ά- 
θυμίας τό χόρτον είς τήν φάτνην, έπί τών παιδιών, α- 
τινα έκλαιον βλεποντα ήμάς νά κλαιωμεν προησθα- 
νετο βεβαίως ο:ι δέν θά έπιστρέψε: πλέον άλλά κ’ έ
γώ είπα, τό άρνίο» δεν δύναται ν’ άφήση τήν μητέρα 
του, χωρίς νά τό άρπάσωσιν αμέσως οί λύκοι.

» Δέν έλάβομεν πλέον ειδήσεις περί τής Μαριάννης. 
Είς μάτην ό πατήρ μετέδη εις τήν πόλιν, ώς καί αυτός 
ακόμη ό ά ν ή ρ. ‘Η πόλις είναι τόσον μεγάλη!^

» Έκτοτε, ή μήτηρ άπέθανεν έκ τής λύπης. Ειπον 
δέ είς τό χωοιον, « ή Μαριάννα δέν άπέθανεν, άλλ 
έχάθη, διεφθάρη- τούτο πικρόν ήτο ϊι’ήμάς· ύποφέρα- 
μεν όμως τήν αισχύνην, διά τήν πρός Θεόν αγάπην.

Πλήν έγώ είμαι βέβαια, οτι αυτή άπεθανε, καί ότι θά 
έπανέλθει κάμμιαν ήμέραν εις τόν κόσμον, διά νά ζη- 
τήση ίκανοποίησιν τής τιμής μας παρ’ εκείνων, οΐτινες 
τόσον κακεντρεχώς τήν κατηγόρησαν. Οί νεκροί ύπο- 
μένουσι μακρόν, άλλ άπαυδώσι μέχρι τέλους. [Εις 
έκάστην δέησίν μου, τήν παρακαλώ θερμώς νά έπα- 
νέλθη ύπό όποιανδήποτε μορφήν.

— ’Αλλ,ά, διέκοψεν ό Όσκάρ, δέν πάρακαλείτε τόν 
Θεόν καθ’ έκάστην εσπέραν νά έπαναγάγη είς τήν 
ποίμνην τό πεπλανημένον πρόδατον ;

Ναι, ουτω τό θέλει ό πατήρ, άφησεν έαυτόν νά κατα- 
πεισθή, ό τι ή θυγάτηρ του δέν άπέθανε' περιμένει νά 
έπανέλθη,είς τήν ποίμνην διά ν’ άποθάνη· υπακούω, άλ
λά δέν μεταβάλλω γνώμην. »

‘Η χωρική εσ-αμάτησεν. Ό Όσκάρ έθαύμαζε τήν 
απλότητα ταύ-.ηι τής καρδίας, τήν άκλόνητον ταυτην 
πιστιν είς τήν αρετήν, τήν ισχύν ταύτην τής φιλίας, 
τήν είς τόν θάνατον ζητούσαν παρηγοριάν,

— ο "Α ! , είπεν ουτος, άποσειρόμενος, θά έρχομαι 
νά σάς βλέπω συνεχώς- Είμαι ασθενής, μέ διώρισαν 
ν’ άναπνεω τόν άερα τών άγρών, τήν οσμήν τού χόρ
του εις τούς σιτοβολώνας. Είναι ώραία έδώ, ή καλύβη 
σας είναι ή υψηλότερα τοϋ λόφου, ή εστία σας, ή πλέον 
ευρύχωρος, και τό γάλα τών ποιμνίων σας τό καλ,ή- 
τερον θά έπανέλθω.

— Ευχαρίστως, κύριε, είπεν, έγειρομένη σεμνοπρε- 
πώς ή χωρική, πλήρης έκπλήξεως.

Καί ό νέος έπανήρχετο καθ’ έκάστην εσπέραν. Τά 
παιδία οίκειώθηααν μετ’ αύτοϋ’ τοϋ έπλεκαν κάνι
στρα άπό βροϋλα, τά οποία-έγέμιζον μέ άγριους καρ
πούς, καί άνθοδέσμας άπό άνθη τών άγρών καί τοϋ 
λειμώνος, καί είς τήν προσευχήν ή οικογένεια έπρόσθε- 
σε. «Θεράπευσαν τόν άσθενή, ώ Θεέ μου! »

Ουτος δέ ήσθάνετο έαυτόν άναζώντα ύπό αύτάς 
τάς ευεργετικάς συγκινήσεις· μόνον, οτε ευρισκετο πά 
λιν μόνος είς τήν σεσαθρωμένην οικίαν του, εις ήν 
δέν έμενον παρά τά ίχνη τών χελιδόνων, όπου ώ- 
κοδόμησαν τάς οωλεάς των κατά τήν άνοιξιν, έγινετο 
πάλιν οργίλος, μελαγχολικός, καί τόν θάνατον με
γαλοφώνως έκραζεν ενίοτε ή υπεροψία του έπανίστατο. 
Αί, πώς, λοιπόν! έλεγεν ουτος, νά λαμβάνω μαθήματα 
άπό τούς γεωργούς. Έχω λοιπόν χρείαν, δ·.ά νά 
έγκαρτερήσω, άπό τήν συνάφειαν τών όντων τούτων, 
«τινα έρπουσιν ύπό τόν ουρανόν, ώς τά πλέον εύθραυ
στα ζωίφια, άνευ συνηδείσεως τής ανθρώπινης αξίας 
των, τώ» δικαιωμάτων των, τής δυστυχίας των. ’Αλλ’ 
είς μάτην δυσανησχέτει, ελκετο έκτινος ανυπερβλήτου 
§υνάμεως καθ' έκάστην πρός τήν καλύβην, καί ότε 
^•.έβαινε τό κατώφλίον αυτής, α: θλίψεις του κατευνά- 
ζοντο. ι

'Εσπέραν τινά θερινής ημέρας, οί έργάται έπεστρε- 
φον, καταπεπονημένοι εκ τού καμάτου· τό δειπνον 
ήτον σύντομον καί σιωπηλόν· καί πριν ύψωθή ή σελή
νη, οί χωρικοί έγονάτισαν κύκλω τής τραπέζης, ινα 
άρχίσωσι τήϊ εσπερινήν προσευχήν. Ό Όσκάρ, μέ 
τήν κεφαλήν έστήριγμένην έπί τών σιδηρών έλασμάτων 
τβϋ παραθύρου, περιέφερε τό βλέμμα του είς τήν ε
ξοχήν τό πεπιεσμένου στήθος του δυσκ,όλως άνέπνεεν, 
ή κεφα>.ή του έπασχεν. Αίφνης σκιά τις άπεσπάσθη άπό 
τόν τοίχον τοϋ κήπου, έπροχώρησε πρός τήν καλύβην, 
κ’ έγονυπέτησεν έμπροσθεν τής υπανεωγμένης θύρας· 
Γυνή τις, τήν όποιαν έδύνατο νά διακρίνη κλίνων τις
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πράς τά έξω, έδεήθη στιγμήν τινα, άνηγέρθη, ποιούσα 
τά σημεϊον τοΰ σταυρού, καί διέδη μέ σταθερόν βήμα τά 
κατώφλιον τής θύρας· Κραυγή οξεία ύπεδέχθη τήν έμ- 
φάνισή της· ή δέησις έξέπνευσεν εις τά χείλη τών 
χωρικών, καί μέ τούς βραχίονας τεταμένους, τά 
βλέμμα άτενές καί πεφοβισμένον, έδείκνυον στράς 
άλλήλους τήν σκιάν τής εστίας. Μόνη ή μήτηρ ποσώς 
δέν έθορυβήθη, άλλ’ άποσπάσασα κλάδον μυρσίνης 
έβρεξεν αύτάν εις αγιασμόν καί προχωρήσασα 
πράς τήν θύραν, είπε, « Καλώς ήλθε, αδελφή μου, 
ή Φ°Ζήσου· °®ως τά σώμα σου- ό θεάς εϊσήκουσε τάς 
δεήσεις μου. » ’Αλλά πριν αυτή τελειώσει, ή νεωστί 
φθάσασα έάρίφθη εις τάς άγκάλας της. « Δέν άπέθανα, 
αδελφή, είπεν ό θεάς εισακούει τωόντι τάς δεήσεις σας, 
τά απολωλός πρόδατον επιστρέφει εις τήν ποίμνην.

— Μα ριάννα, άνέκραξεν δ γέρων άνορθούμενος.
Αΰτη έπροχώρησε πράς αύτάν, έκλινε γόνυ έπ! 

τής γής, προσέπεσεν ενώπιον του, καί ωχρά, άφωνος, 
σχεδόν άναίσθητος, περιέμενεν δπως ό αρχηγός τής 
οικίας άποφασίοη περί τής τύχης της.

Δύο δάκρυα έβρεξαν τάς παρειάς τοΰ γέροντος, ος-ΐς 
έκτεινων τάς έβρυτιδωμένας χεΐράς του έπί τής 
κεφαλής της, έπρόφερε μέ φωνήν σοδαράν καί επίσημον 
τάς λέξεις ταύτας. « Σέ εύλογώ, τέκνον, σέ συγχωρώ, 
άν συγχωρήσεως χρείαν έχης. Είθε ή πατρική στέγη 
νά σέ ήναι γλυκεία. » Καί μέ φωνήν έντονον είσέτι, 
έψαλε τά’ΝΟν Απολύεις τάνδοΰλόν σου.

Ήτον ή παραμονή τής Παναγίας, τής εορτής ταύ
της τής τοσούτον ώραίας, τοσούτον περιπαθούς, τής 
γλυκείας εις τήν καρδίαν τών γυναικών, αιτινες έχουν 
ιδιαιτέραν εύλάβειαν πράς τήν Θεοτόκον ήτον ή εορτή 
τής Μαριάννης.

Έτελείωσαν τήν προσευχήν τής εσπέρας διά μιας 
δοξολογίας είς τήν Αειπάρθενου, ήτις τήν έπανήγαγεν. 
’Αλλ’ ένω ή οικογένεια συνεσπάστο εις ένα διαλογισ
μόν άδελφότητος καί εύλαδείας, ό γέρων έκυρτοΰτο 
περί έαυτάν, ci δφθαλμοίτου έκαλύπτοντο, καί έψι- 
θύριζε τους τελευταίους τούτους λόγους. «Γυνή, έφύλα· 
ξα τήν ύπόσχεσίν μου, τήν περιέμενα· τώρα έρχομαι 
είς έντάμωσίν σου. » Ή Μαριάννα εις μάχην έκάλυψε 
τά μέτωπόν του υπό φιλημάτων τά παιδία είς μάτην 
τάν έκραζον μέ τή γλυκυτέραν φωνήν των ή ψυχή του 
άπέπτη ιλαρά έν μέσω τής χαράς διά τήν έπιστροφήν 
τή; θυγατρός του.

Καθείς έμιμήθη τάν πάππον, ούδεμιαν έρώτησιν ά- 
πεύθυναν εις τήν Μαριάνην. Τήν έλαβον ώς δώρον τοΰ 
ουρανού, καί ή πρεσβυτέρα άδελφή παρεχώρησεν είς αυ
τήν τήν τιμήν νά έπιστατήση είς τήν κηδείαν τού γέρον- 
τος. Είς διάστημα δύο ήμερών έδεετο χωρίς νά λάδη 
ούδεμιαν τροφήν, ούδεμιαν άνάπαυσιν, πλησίον τής νε
κρικής κλίνης· ούδέν δάκρυον έδρεξε τά βλέφαρά 
της, οϋδεΐς στεναγμός έξήλθε τοΰ στήθους της· καί 
οτε δ Οσκάρ ήλθε νά θλίψη τήν χεΐρα τού γέροντος, 
δστις πολλάκις διά τών διηγήσεών του έθελξε, καί 
διά τής ήθικής του κατένυξε τήν καρδίαν του, αυτή τοΰ 
έπρόσφερε μέ στερβεάν χεΐρά τάν ήγιασμένον κλάδον.

Τίς ήτον λοιπόν ή Μαριάννα; ποια μυστυριώδη 
συμβάντα τήν έχώρισαν δέκα έτη άπό τήν λατρεύουσαν 
αύτήν οικογένειαν καί δι’ ήν έφαίνετο διατηρούσα 
τά τρυφερότερα αισθήματα; ’Αδύνατον νά ήτο διεφθαρ
μένη κόρη αυτή, ή τοσούτον ισχυρά, τοσούτον χρι- 
στιανή, τοσούτον καρτερική.

Ή διαφθορά δεν ήδύνατο ν’ άφήση τοσαύτην γαλή
νην είς τά βλέμμα, τοσαύτην άγνότητα τά είς μέτωπον. 
Καί άκουσίως του ό νέος έσυλλογίζετο κατά τά διάστη
μα τής οδού τήν Μαριάννην· ή θερμή φαντασία του, 
άνατρέχουσα άπό πλάσμα είς πλάσμα, τάν έβασάνιζε 
χωρίς τά εΰχαριστήση τήν περιέργειαν του. Άλλ' ήσ
θάνετο έαυτάν ευτυχή, διότι πρά πολλών ήδη έτών 
τότε κατά πρώτον έζη και διελογίζετο- είχε είς τήν 
καρδίαν του σφοδράν έπιθυμίαν νά γνωρίση τήν Μα- 
ριάνναν, καί νά μάθη τά παρελθόν της· νά μάθη 
καθ’ ήμερολογικήν τάξιν τήν ιστορίαν τής καρδίας της. 
Έζήτησε νά τήν άναγνώση είς τά σπινθηροβόλημα 
τών αστέρων, είς τήν λάμψιν τής σελήνης, είς τάς 
δχθας τής λίμνης· ήκουσε τότε μετά πλειοτέρας 
προσοχής τά ήχημα τών εντόμων είς τά χόρτα, τάν 
θροΰν τοΰ καταράκτου, οσχις έφαίνετο καταδεικνύω·» 
είς αύτάν τήν παράδοξον ιστορίαν, καί οτε ή Μαριάννα 
τήν κεφαλήν έχουσα κεκοσμημένην μέ στάχυς, τούς 
βραχίονας καί τούς πόδας γυμνούς, τά χρώμα τού 
προσώπου ζωηρόν άπό τήν θερμότητα τοΰ ήλιου, έκά- 
θητο έμπροσθεν τής θύρας τής καλύδης διά νά έργα- 
σθή εις τι τάξιμόν της πράς τήν Παναγίαν, όταν ήθελεν 
έπιστρέψη, ό Όσκάρ προσποιούμενος δτι άναγινώσκει 
ή παίζει μέ τά παιδία, βήματά τινα μακράν αύτής, 
ήκολούθει μετ’ αγωνίας τάς κινήσεις τών ρόδινων -/ει
λεών της, τάς πτυχάς τοΰ μετώπου της, τάς κλίσεις 
τής ώραίας της κεφαλής, περιμένω·» πάντοτε ώστε νά 
προδώση τά μυστικόν, τά όποιον έφαίνετο λησμονούσα.

Γ/

Ή Μαριάννα ήτο τότε 26 έτών. Τά υψηλόν της 
άνάστημα έκλινε πολλάκις πράς τήν γήν, ώς ή ιτέα. 
Ή ώραιότης της είχε τάν χαρακτήρα καλλονής Ίσπα- 
νίδος, ή ζωηρότης τής φυσιογνωμίας της ύπεχώρε: είς 
γλυκεΐάν τινα μελαγχολίαν. *0 μέλας καί ζωηρός 
ίφθαλμός της έλαμπεν κφίποτε παραδόξως, άλλ" ήτον 
ώς λάμψις τις έν μέσω τής νυκτάς, ώς φλόξ ήφαιστείου 
σβεσθέντος· ή φωνή της καθαρά, ήρεμος, ήχητική, έστε- 
νοχωρεΐτο πολλάκις έν μέσω τοΰ δαιδάλου τών δια
λογισμών της, ό λόγος έξέπνεεν είς τά χείλη της· 
αί παρειαί της έγίνοντο πορφυρά!· έχαμήλονε τούς 
δφθαλμούς καί τά στήθος τη< διαίως άναπνέον, 
άνεσήκωνε τάν χρυσούν σταυρόν της. Ποΐαι θορυβώδεις 
συγκινήσεις τήν έτάραττον λοιπόν ουτω;

Κατ’ άρχάς τήν είδον μέ κακόν όμμα είς τά χω- 
ρίον, άλλ’ ή δυσπιστία έμελλε νά ύποχωρήση ένώπιον 
τών δειγμάτων τοΰ σεδασμ.ού τών δημοσίως έπιδα- 
ψιλευομέυων είς αύτήν παρά τοΰ έφημερίου. Ούτος ε
ξέλεξε τήν Μαρίαν διά νά φέρη τήν σημαίαν τής Πα
ναγίας, κατά τάς ήμέρας τών πανηγύρεων. Είχεν έν- 
τολήν νά έπαγρυπνή είς τά θυσιαστήριον, νά πλύνη ή 
ίδια τά ιερά άμφια, καί νά ψάλλη τάν ώραΐον ύμνον 
τής ύψώσεως τής λειτουργίας. ’Ενώπιον τής πανδήμου 
ταύτης έπανορθώσεως, δλαι αί ύποψίαι έπρεπε νά σι- 
γήσωσι, καί αί πλέον άγριαι άρεταί νά κλίνωσι. Καί 
έπειτα, έφαι’νοντο μέν ίχνη θλίψεων εις τούς ώραίους 
χαρακτήρας τής Ώδερνίας, άλλ’ ούδέν ίχνος τύψεως 
συνειδότος· ή γ.αλήνη παιδικής ψυχής διέλαμπεν, έξ έ- 
ναντίας, έπί τοΰ μετώπου της.

’Αλλως, κατασταθεισα ξένη είς τάν τόπον τάν ό
ποιον έκατοίκει· ούδόλως μιγνυομένη μέ τάς άλλας 
γυναίκας, είμή κατά τήν ώραν τής προσευχής· οή-

αΰτη ένεργήσει έπ’ έμέ πλειότερον παρ’ ολας τάς δι
δασκαλίας του έφημερίου σας· καί βεβαιώσου δτι θέλω 
διατηρήσει αιωνίως τά μυστικόν.

—· Όχι, είπεν αυτή, δέν δύναμαι νά σέ τήν είπω' 
άλλά πήγαινε είς τήν πόλιν, έκεΐ υπάρχει άνθρωπος,, 
δστις τήν γνωρίζει, δς-ις τήν έγραψε, θά επιτρέψω εις 
αύτάν νά σέ τήν διακοινώση.

Ταχέως ό Όσκαρ έγνώρισε τήν θλιβεράν ταύτην 
Ιστορίαν· χυδαία ώς έκ τών γεγονότων, έλάμβανεν έκ 
του χαρακτήρος τής Μαριάννης μεγαλεΐον ύπέρτατον. 
Πριν τήν τελειώσει, δ Όσκάρ έκλαυσεν, έκλαυσεν ώς 
δέν έδυνήθη νά κλαύση διά τάν θάνατον τής μητρός 
του, έκλαυσε δάκρυα θαυμασμού καί τρυφερός (συμ
πάθειας, δάκρυα άπολυτρώσεως.

Δεκαεξαετής τήν ήλικίαν, ή Μαριάννα, ήτις έμαθε ν’ 
άναγινώσκη είς τά βιβλία τοΰ έφημερίου, καί ήσθάνετο 
είς έαυτήν περισσοτεραν ίσχύν πνεύματος παρά σώμα
τος, είχε λάβει αποστροφήν πράς τήν έργασίαν τών 
Αγρών.

Γυνή νέα έκ Παρισίων άπαντήσασα αύτήν καθ' ώραν 
θερινήν τοΰ έτους, τήνηδρεν ώραίαν, γλυκεΐάν, κοσμίαν, 
καί τή έπρότεινε νά τήν άκολουθήση.

Ή πτωχή κόρη συγκατετέθη· ή κυρία της κατά άυο 
μόνον έτη τήν ύπερέβαινε, καί έζη είς έρημίαν έν μέσω 
τών Παρισίων. Ό σύζυγός της ήρχισεν ήδη νά τήν έγ- 

ί καταλιπη· ήτον άνευ οικογένειας,άνευ φίλων δθεν προ- 
σεκολλήθη πράς αύτήνώς είςάδελφήν. Είργάζοντο είς τά 
έργόχειράτων,άνεγίνωσκον,έδιδάσκοντο όμοΰ, καί ή Ώ- 
βερνια ήθελεν]είναι πολύ|εύτυχής, άνέλάμδανενάπαντή- 
σεις είς τάς πολλάς έπιςολάς της, τάς όποιας έστελλεν 
είς τάν τόποντης,κα! άν ή νέα φιλία,ήτις έπλήρου τήν καρ
δίαν της δέν έταράττετο άπά τήν φρίκην, [ήν έπροξένει 
είς αύτήν ή έμφάνισις τού συζύγου. Μετά δύο έτη ή νέα 
γυνή ήρχισε νά μαραίνεται· είχε πάντοτε τά προαίσ
θημα, δτι θ’ άποθάνει πρά τών είκοσι έτών.

« Δέν είναι άληθές, έλεγεν αΰτη πάντοτε, δτι δέν 
θέλεις μ' έγκαταλείψει, δτι θά δεχθής τάν τελευταίο* 
μο· στεναγμόν, θά έκτελέσεις τάς τελευταίας θελήσεις 
(ίου ; Δέν έχω παρά σέ είς τάν κόσμον; σέ είς τήν 
όποιαν νά έλπίζω. »

Αύτή άπέθανε μετά μακράς άλγηδένας είς τάς άγ
κάλας τής Μαριάννης, αφού άπέκτησε τήν βεβαιότητα 
δτι βπέκυψεν είς δραστικωτάτην ένέργειαν τοΰ δηλητηρί
ου, τά όποιον χειρ έπιδεξία και άλλοτε προσφιλής τής 
έδωκεν* άφινεν υίάν, δστις έμελλε νά φέρη τά δνομα 
τοΰ ένόχου, τοΰ όποιου ή φιλοχρηματία καί δ έρως 
άναξίας γυναικάς ώδήγησαν είς τά έγκλημα- οι τελευ
ταίοι λόγοι τής θνησκουσης, ήτον παραγγελία είς 
τήν φίλην της νά πνίξη είς τήν καρδίαν της τά φρικώ- 
δες τοΰτο μυστήριον, καί νά σώση δι’ όλων τών μέσων 
τήν τιμήν τής οικίας της.

Εντούτοις, μόλίς τά θύμα έτάφη, καί ύπόνοιαι διη- 
γέρθησαν είς τά πνεύμα πολλών- διάφοροι περιστά
σεις έπρόδοσαν τά έγκλημα· καί, ποταπάς δσον καί 
διεφθαρμένος, ό αύτουργός του δέν έδίστασεν, δπως 
άποστρέψη άφ’ εαυτού τήν έκδίκηοιν τής δικαιοσύνης, 
νά κατηγορήσή· τήν Μαριάν/αν. Λυτή έδύνατο εύκό- 
λως νά τάν έξελέγξη" αί Αποδείξεις ήσαν παμπληθείς 
είς χεΐράς της* άλλ’ ώρκίσθη, παρά τήν κλίνην τής 
έκπνεούσης εύεργετρίας της, νά σώση τήν τιμήν τοΰ 
ονόματοςτοΰ υιού της. Αδτη δέν υπερασπίσθη έαυτήν, 
παρ’δσονέδυνήθη νά πράξη τούτο, χωρίς ούδένα νά ένοχο- 
ποιήση- άλλ’ ύπερασπίσθη μέ τόσην ευγένειαν, πεποί-

•σα είς τά* υλικόν κόσμον έκ τύχης, καί ζώσα ολη 
•έν θεώ, δέν διήγειρεν ούτε ζηλοτυπίαν, ούτε δυσαρέ
σκειαν. Είς τήν οίκογένειάν της τής άπέδιδον λατρείαν 
καί σεβασμόν, ώς πράς δν τι ύπέροχον· τά παίγνια 
καί οι Αστεϊσμοί έπαυον είς τήν προσέλευσή» της· τήν 
έσεμδουλευοντο είς πάντα, καί τά παιδία έξωμολογοΰν- 
-το είς αυτήν τά σφάλματά των, τά όποια κατώρθονε 
νά τοΐς συγχωρώντας

Είς μόνος ήκολούθει πάντοτε περιέργως τήν Μα- 
φιάνναν, καί έπειράτο νά διάνοιξη τά μυστηριώδες κά 
λυμμα της ζωής της. Ήν δ’ οδτος δ 'Οσκάρ. αυ
τή τά έμάντευσε- καί εσπέραν τινα, οτε τήν έθεώρει 
μέ τά έτασνικάν έκεΐνο βλέμμα, τά όποιον τήν έστε- 
νοχώρει, τοΰ λέγει μειδιώσα,

— "Οταν μάθης τί μέ συνέβη κατά τήν άπουσίαν 
μου έκ τοΰ χωρίου, θά είσαι πλέον εδτυχής;

— Ναι, άπεκρίθη ουτος χωρίς νά διστάση· αδτη έ- 
κινησε τήν ώραίαν της κεφαλήν, κ’ έπανέλαβεν.

— Έστω 1 έγώ, οσον παράδοξος καί αν μέ φαί
νεται ή παρουσία σου έδώ, δέν ήρώτησα ποτέ περί τού
του τήν Αδελφήν μου· ποτέ δέν μέ ήλθεν είς τάν νοΰν 
ν’ Ανερευνήσω τά μελαγχολικάν βλέμμα σου, ν’ Α- 
φαρπάσω ούδέν μυστικόν έκ τοΰ πικρού μειδιάμα
τος σου. Μέ είπον, πάσχει, έπαθε· καί παρεκάλεσα τάν 
■θεάν νά σοΐ χορηγήση χάριν καί έλεος είς τήν άπειρον 
εδσπλαγχνίαν το». Τί μέ μέλλει πόθεν έρχεσαι καί 
πού πηγαίνεις; δέν είσαι πάντοτε έν τών άσθενών 
τούτων μελών τής χριστιανικής οικογένειας, τά όποια 
άθεος μάς προστάζει νά συμπαθώμεν, νά παρηγορώ - 
μεν καί νά υποστηρίζωμεν ;

— Μαριάννα, είπεν ό νέος, ήθελον υποθέσει δτι ει - 
σαι άγγελος, όμιλοΰσα οδτως, άν δέν έμάνθανον έδώ 
πόσον μία γυνή εδλαδής προσεγγίζει είς τά ούράνια 
πλάσματα. Είναι λοιπόν Αληθές, δτι δύναταί τις νά 
πιστεύση ακόμη, ν'άγαπήση, νά δεηθή, αφού υπέ- 
στη πάντα τά βασανιστήρια, πάσας τάς αδικίας. Λοι
πόν, έγώ, τέκνον, έγώ, δν ή μήτηρ μου παρίστα ώς 
πρωτότυπον είς τούς συνηλικιώτας μου, μόλις ηγγισα 
τά ποτήριον τοΰ βίου, · καί τά δηλητήριο* διεισέ- 
δυσεν είς τά φλέβας μου' άποτυχίαι τινες μέ άφή- 
ρεσαν τήν πράς θεάν πίστιν. Έρως τις άπατηθείς, ή 
τιμή, ή πράς τάς γυναίκας ύπόληψις, άδυναμίαι τινες, ή 
φιλοδοξία τοΰ μεγαλείου, ή έπιθυμία τού νά γείνω ώφέ- 
λιμος, καί νά καταστήσω διάσημον τήν διάβασίν μου 
έπί τής γής δί ένάς άγαθοΰ έργου. Εικοσαετής μόλις 
ώνειροπόλησα τάν θάνατον, τάν έζήτησα, τάν προητοι- 
μασα, διότι πάντα τά περί έμέ μ’ ένέπνεον αηδίαν, έν 
ένί λόγω, έζησα ήδη παραπολύ.

— Είπέ, κύριε, διέκοψεν ή νέα κόρη μέ λεπτόν 
μειδίαμα, δτι δέν έζησες ακόμη. Έγώ, ύπέφερα τό
σον, δσον δύναταί τις νά ύποφέρη, καί ποτέ δέν άπελπί- 
σθην, ποτέ δέν άμφίβαλλον. Καί τούτο, διότι ήμην ευ
τυχής είς τήν παιδικήν μου ήλικίαν, ευτυχής διά τής 
καρδίας· καί έλεγον δτι έκεΐνος, δστις μ’ έχορήγησε 
τόσην εύτυχίαν, τόσας ώραίας ήμέρας είς τούς Αγρούς, 
τόσας άγνάς συγκινήσεις έντάς τού ναού, θα μέ ανταμείψει 
Αναλόγως τών βασάνων, τά όποια Αγογγύστως ήθελον 
δοκιμάσει. Καί έπειτα, ήμέραι τινες πλειότεραι ή όλι- 
γώτεραι έπί τής γής, ήμέραι τινές νεότητ^ μαρανθεΐ- 
σαι, τί σημαινουσι παραβαλλόμενοι πράς τήν αιωνιό
τητα;

— *01 Μαριάννα, είπεν ουτος μετά μικράν σιωπήν· 
ώφειλες νά μέ είπής τήν Ιστορίαν σου» Ίσως, ήθελεν 
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θησιν, βυΟύτητα, ώστε οί δικασταί συγχινηθέντες, τήν 
απέδειξαν άθώαν,

’Αλλ' ή κλοπή, ήτις ήτο, κατά τδ σύστημα τοΰ 
κατήγορον, ό σκοπός τής ίηλητηρίάσεως, άπεδείχθη 
εύχόλως· ευρον έπί τής Μαριάννης λιθοκόλλητα κοσμή
ματα κα! άδάμαντας τής κυρίας της, οθεν κατεδικάσθη 
είς πέντε ετών φυλάκισιν. Διά τίνος εύτυχοΰς συμπτώ- 
σεως, τά γράμματα τής Μαριάννης δέν είχον φθάσει εις 
τήν οικογένειαν της· ή κυρία της τά έκρυπτε διά νάτήν 
προσηλώση άποκλειστικώς είς έαυτήν, ώς τδ (ομολό
γησε ψυχορραγούσα' τήν έθεώρουν λοιπόν άποθαμμένην 
είς τδν τόπον της, καί δέν έφρόντισε ν’ άναφέση τήν 
πεποιθησιν ταύτην.

Δέν δύνατά τις νά φανταοθή όπόσην κατά τήν πεντα
ετή ειρκτήν της άπέδειξεν ίσχύν, γενναιοψυχίαν, αύτα- 
πάρνησιν. Καί μ* ολα ταΰτα, έλεγεν αυτή εις τδν τετα- 
ραγμένον Όσκαρ, δέν ήμην καθ' όλοκληρίαν δυστυχής- 
εις τήν φυλακήν μου ήτο μικρά έκκλησία διά νά δέωμαι, 
είς άγαθδς ίερεύς διά νά μ’ ένθαρρύνη, καλογραΐαι,αίτι- 
νες μ’ έθεώρουν μέ ομμα συμπάθειας.

— ’Αλλά, άνέκραξεν, δ νέος, πώς έδύνασο άκόμη 
νά δέεσαι πρδς τδν Θεδν, 2ςις συγχωρεϊ,ώς·ε ά δίκαιος 
νά λαμδάνη τήν τιμωρίαν τοΰ κακούργου.

—Ό δίκαιος θεός έχει τά μυστήρια του, άπεκριθη 
άφελώς ή νέα κόρη, καί είμαι δλιγώτερον περίεργος 
άπδ σέ· αν ήθέλησε νά μ’ έπελθουν τοσαΰταί δυστιχίαι, 
βεβαίως ήμην άξια αύτών, διά νά άγνισθώ άπό τά 
γήινα αισθήματα, έπειδή τώρα δέν θέλω νά γείνω 
καλητέρα έμαυτής, καί δφείλω νά ομολογήσω δτι άλ 
λοτε έβλεπόμην μέ πολλήν φιλαρέσκειαν είς τά κά
τοπτρα τής κυρίας μου, καί άλλοι διαλογισμοί πα
ρά τοΰ ούρανοΰ άπησχόλουν τδ πνεΰμά μου. Όσον 
δέ διά τήκ τιμωρίαν ήν ΰπέστην, κύριε, καθείς ύπέστη 
τήν έδικήν του' έγώ μέν είχον τήν αισχύνην, άλλ’ 
εκείνος είχε τάς τύψεις τοΰ συνειδότος. Ή ζωή τοΰ έγι
νε·/ άφόρητος, καί έπέσπευσε τδ τέρμα της διά 
βίαιου θανάτου.

— Διατί λοιπόν άπεφάσισες’ νά έπανέλθης έδώ, ή- 
ρώτησεν ό νέος ;

— Κατά τήν έξοδόν μου έκ τής ειρκτής, έδημιούρ- 
γησα έμαυτή ήσυχον τινά υπαρξιν, ειργαζόμην είς 
τδ έργόχέιρον τών τριχάπτων οσον μόνον διά νά πορί- 
ζωμαι τά πρδς τό ζήν, καί ούδείς μέ έγνώριζεν, ήμην 
σχεδόν άγνωστος· άλλά νύκτα τινά ήκουσα φωνήν, ήτις 
μέ έκραζε. « Μαριάννα, ό πατήρ σου σέ περιμένει διά 
ν' άποθάνη. » |

Τότε άνεχώρησα μόνη, βαδίζουσα πεζή· έκαμα μα- 
κρυνόν δρόμον, άλλάτδ σώμάμου μόνον δέν άπέκαμεν. 
Είχα τοιοΰτον τρόμον διά τήν όργήν τοΰ πατρδς, διά 
τήν καταφρόνησιν τών γειτόνων I Άλλ’ ό θεός διευθέ- 
τησεν, έσυμβίδασεν ολίγον κατ' ολίγον τά πάντα, καί 
ιδού είμαι ευτυχής.

Ούδείς ποτέ ήθελε μάθει ταΰτα παρ’ έμοΰ, άλλά μέ 
είπες οτι ή ιστορία μου θέλει φέρει πλειότερον απο
τέλεσμα είς έσέ, άπδ τάς διδασκαλίας τοΰ εφημερίου, 
καί δεν πρέπει ούδεποτε νά δπισθοδρομώμενοτε, πρό
κειται νά σώσωμεν μίαν ψυχήν.»

Πολλαί ήμέραι παρήλθον, καί ό Όσκαρ δέν είχεν 
επανελθεί είς τήν καλύβην. Άνέδη είς τά υψηλότερα 
όρη· τήν πρωίαν, περιεπλανήθη είς τά δάση, έκρύδη 
είς τάς γωνίας τών βράχων τέλος μετά πολλών ημε
ρών πάλην, σκέψιν, τδν είδον άναδαϊνοντα ελαφρώς κα!

βραδέως τύν λόφον, δστι ς φέρει είς τήν οικίαν τής Μα- 
ριάννης.

Τά παιδία έξέδαλον φωνάς χαράς· οί άνδρες τοΰ 
προσέφερον, είς τήν προσέλευσίντου, έδαφιαΐον χαιρετισ
μόν. Ό έσπερινός έσήμανεν είς τήν έκκλησίαν τοΰ 
χωρίου, οί ποιμένες έκραζον μέ τούς αύλούς των τάς 
βραδυπορούσας δαμάλεις· ήτον ή ώρα τής προσευχής.

Ή οικογένεια έγονυπέτησεν είς τδ δωμάτιον, οπού 
ει’σέδυε διά τής θύρας φώς άμυδρδν καί μελαγχολικόν· 
ή μήτηρ άνέγνωσε τούς επτά ψαλμούς τής μετανοίας- 
άλλ’ ή Μαριάννα έψαλε, μέ φωνήν, ήτις δέν είχε πλέον 
τι άνθρώπινον, τού ς ύμνους τής Παναγίας. Ή νέα 
κόρη έσιώπησεν ό Όσκά ρ έκλινε γόνυ· είχεν ίαθή, 
προσηυχήθη.

( Εχ ζοΰ ΓαΛΛιχοΐλ. A. Τ.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ή

Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕΣΣΗΣ.

(Απόσπασμα ίστοοκματος.)
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Ε'. —Kai οί σωτήρις ζοΰ Κράτοις.

Ή ειδησις περί τής φυγής τής αύλής καί τής έπικει- 
μένης πολιορκίας τών Παρίσιων ένεποίησε τρόμον τό
σω μειζονα 3σω, τουναντίον θριαμβευτική ήτον ή έκ 
τής πρώτης είδήσεως χαρά.

Καί κατ’ άρχάς μέν ή κατάπληξις ήν πάνδημος, διό
τι άνευ βασιλέως καί κυδερνήσεως ή πόλις τών Παρι
σίων ήν σώμα άνευ ψυχής· ενέόλεπον οθεν άγγέλους 
οι πολΐται έν σιωπή, καί συνηρωτώντο χαμηλή τή φω
νή' ήκροώντο μετά φρικιάσεως, καί ύπελάμδανον τδν 
έλάχιστον κρότον ώς τήν βροντήν τοΰ τηλεβόλου τοΰ 
Πρίγγιπος. .«ογφϊ C.-Vr-iΜ jfr .

Είτα δέ, τής ανάγκης τής ύπερασπίσεως ότρυνού- 
σης πάν θάββος, έννόει έκαστος οτι πρώτον μέτρον ήν 
νά έξασφαλισθώσι πρδς τήν έπανάκαμψιν τών φαγάδων* 
έδραμον λοιπόν απαντες είς τάς πάλας, ένίσχυραν τήν 
πυλωρίαν καί μή βλέποντες άφικνουμένην ούδεμίαν 
στρατιάν, άπδ γελοιώδους τρόμου μετέστησαν είς γ<- 
λοιωδεστέραν πίστιν, έπιστευσαν έαυτούς κυρίους τοΰ 
παντός .. . έψαλλον τήν άπελευθέρωσίν των—Καί κα
τέστρωσαν σχέδια κυδερνήσεως ωραιότερα τδ έν τοΰ 
άλλου.

Τδ δέ συλλαλητήριον ?να ύποκαλύψη τδ άμήχανον 
αύτοϋ, προσεποιήσάτοτήνέμδριθες·έραν· μεγαλοφροσύνην, 
διέταξε νά τείνωσι τάς άλύσεις έπί τών όδών, νά κα- 
τάσχωσ: τά^έφόδεια, ν’ άπωθήσωσ: τούς άνδρας τής 
μάχης είκοσι λεύγας μακράν πρδς τά πέριξ κ. τ. λ. 
κ. τ. λ. — καί ήν μέν τοΰτο πράξις πολλά ήρωϊκή . . 
έπί τοΰ χάρτου, άλλ’ δ τής Δένσης στρατός ούδέ

φιλοδοξίαν τών πριγχήπων, έπιστραφέντων είς τήν 
πόλιν έπί τή ύποσχέσει τής αρχής παρ’ αύτοΰ δο 
θήσε:, δέν έδιδε τροφήν είς τήν έξαψιν ταύτην, διότι 
κατώρθωσε διά πλάνου τινδς έχεμυθειας νά κατα- 
στήση πέντε αρχιστρατήγους τώ/ Παρισίων, ών έ
καστος έπιστεύετο πρώτος· άλλά τέλος έν τω Συλ- 
λαλητηρίω, έπειδή ή φιλοπρωτεία κωμωδηθεΐσα, έμελλε 
νά προκαλέση δεινήν σύγκρουσιν, άνηγορεύθησαν διά 
συμβιβασμού αρχιστράτηγος μέν ό Κόντις (αδελφός 
τοΰ Κονδέ), συτρατηγοί δέ ό Βελάνδης, Αογκδίλ, 
Έλδέφ και Λαμότ.

Άλλ’ οί πέντε ουτοι εύρον δύο έτι στρατηγούς 
άναγορευθέντας ύπδ τοΰ όχλου· καί ο μέν πρώτος 
ήν δ Δούξ Βωφδρ, έχγονος Έβρικου τοΰ ΔΖ. είϊωλον 
δημώδες μέ τήν ξανθήν μακράν αύτοΰ κόμην, ό 
αιχμάλωτος τοΰ Μαζαρινου, δραπέτης τής Βαστίλλης, 
έν ένί λόγω καί κατά τδ κύριον αύτοΰ όνομα, ό πε
ρίφημος βασιλεύς τών άγορών.

Δεύτερος ήν δ Μαστρογουλιέλμος Δε- 
δουάλ, γνωριμία ήμών αρχαία ούχ ήττον διάσημος, 
ό άρχηγδς τοΰ όχλου τής Δημοκρατίας, ό εύλαλος 
διοικητής τών οχυρωμάτων, ό ατυχής αντίπαλος τοΰ 
Δαμαλδύ, δ μόλις άρπαχθείς άπδ τών ειρκτών ά- 
ρωγή τών αδελφών καί τών φίλων τοΰ χαμαιτυ
πείου τοΰ Κοινοΰ Καλοΰ.

Μή λησμονώμεν δέ νά προσθέσωμεν on ό Βροΰσ- 
σελ κατώρθωσε νά ίνομάση τδν υίόν του διοικητήν 
τής Βαστίλλης, άποζημιών αύτδν ούτω διά τδ παρά 
τής βασιλίσσης άποποιηθέν.

Καί ό Δεβουάλ πρώτην χρήσιν τής δυνάμεως, ήν 
παρείχεν αύτώ δ γυμνόχειρ στρατός του, έκαμε 
κατελαδών καλή τή πίστη ή διά δίας τήν φρουράν 
τοΰ Συλλαλητηρίου, έφ’ ού προύτΐθετο νά έπιδάλη τήν 
έαυτοΰ θέλησιν, καί τήν φρουράν τοΰ Βουχερά καί 
τής κόρης του περί ής έσπευσε νά βέβαιωθή προ- 
σωπικώς.

Καί τωόντι τήν αύτήν έσπέραν, τοΰ Συλλαλητη
ρίου λαβόντος διαταγήν τής βασιλίσσης νά παύση 
άμέσως τάς συνεδριάσεις αύτοΰ καί μετενεχθή είς 
Μορταργέ, επί ποινή τοΰ νά ίδη τήν διαταγήν ταύτην 
έκτελουμένην ύπδ είκοσι πέντε χιλιάδων άνδρών, 
δ Δεβουάλ γ·<ούς ότι οί τελέοντες (magislras) 
άμφιταλαντεύοντο, έχειραφέτησε μέχρι τών βαθμι
δών καί τών αιθουσών τοΰ Βουλευτηρίου, πληθύν 
μανιώδη, ήτις ύπηγορευσεν είς τούς δουλευτάς τά 
δύο ταΰτα ψηφίσματα, έ) Διάταγμα πρδς τδν Μαζα
ρΐνον νά καταλίπη έντδς τής ήμέρας τήν αύλήν, κ’ 
έντδς δκτώ ημερών τδ βασίλειον, έκπροθέσμου δέ 
γενομένου διαταγή είς πάντας τούς υπηκόους τοΰ 
βασιλέως νά τδν καταδιώξωσι κ»ί νά τδν συλλάδουν. 
2) Πρόσκλησις είς ολα τά Συλλαλητήρια τήςΓα)- 
λίας ν' ακολουθήσουν τδ Παρισινόν είς τήν άνταρ- 
σίαν του. ...

Κ’ εκατοντάδες ταχυδρόμων εξιαφενδόνισαν είς τάς 
τέσσαρας άκρας τοΰ Κράτους τούς δύο αύτούς πυρ- 
πολιστικούς δαυλούς.

Ό έμφύλιίς πόλεμος έκηρύχθη.

ΣΤ. — Λί τίσσαρ((, Kv6eprq(jei<;·

Τήν επαύριον ένώ οί μέν άρχοντες χρυσοστόλι
στοι έπεδείκνυντο εαυτούς είς τήν άγοράν, ό δε λαός 
κλείσας τά έργαστήριά του έπινεν είς τά χσμαιτυπεΐα

Καί οί πριγγιπες, τί έπραττον οί πριγγιπες; έπαιζον 
έκαστος τήν μικράν αύτοΰ κωμωδίαν.

Απαντες διά τήν πρωίαν έλαδον τήν διαταγήν να 
ένωθώβι μετά τοΰ Βασιλέως είς άγ, Γερμανόν.

Ό Πρίγγιψ Κόντις, οί δοΰκες Έλδέφ, Σεδρεζ, Βρισ- 
σάκ, Αούνης, ό Στρατάρχης Λαμδτ κ. λ. έγκατέλιπον 
τούς Παρισίους άσφαλιζόμενοι ούτω περί τοΰ μέσου 
τής έπανόδου- ό Δούξ Βουλιών, ή Δούκισσα Αογκό'.λ και 
δ άρχιδιάκονος έπραξαν «τι καλήτερον.

Ό Δούξ Βουλιών προητοιμάσθη έπισήμως ν' άναχω- 
ρήση, άλλ’ έφρόντισε συχρόνως νά καταληφθή άπό 
παροξυσμόν ποδάγρας τόσίυ φοβερόν ώστε ήναγκασ- 
θησαν νά τδν θέσωσιν είς τήν κλίνην μάλλον ή εις τδ 
όχημα, καί άμα δ άπεσταλμένος τής δχσιλισοης 
έστρεψε τά νώτα έγραψε πρδς Τυρεννον τδν άδελφοντου,
« Ιδού έγώ κύριος τών Παρισίων, έλα με τήν στρατιάν 
σου νά καταβάλής τδν Πριγγιπα. »

'Η πριγγιπέσα Κονδέ έπειράθη νά φέρη μεθ έαυτής 
τήν Κ. Αογκβίλ τήν θυγατέρα της μετά τών λοιπών 
αύτής δύο τέκνων, τδν Κόντιν καί τδν νικητήν τής 
Αένσης· άλλ’ δ άρχιδιάκονος φθάς έν καιρώ, άπε- 
κάλυψεν είς τήν ώραίαν δούκισσαν τήν θεσιν ην 
ήδύνατο νά καταλάδη έν τή έπαναστάσει, κ έκε'.νη 
άπεδέξατο τήν πρότασιν παράφορος ύπδ τής χ«ρ®ς 
τόσω πλέον, καθόσον ή βασίλισσα, ή αντίζηλός της 
είχεν ελκύσει τδν Πριγγιπα Μαρσιλιακ είς άγ 
Γερμανόν.

’Εν δέ τούτοις, ή άντιδόισίλισσα καί ό Κονδέ έ 
γρηγόρουν άδιαλείπτως· άπδ τοΰ σταδίου τής βασι- 
λίσσης, 8που ολοι συνήλθον κατά τήν ώραν τήν 
ταχθεΐσαν, ή βασιλική οικογένεια μετέδη είς άγ· 
Γερμανόν- έκεϊ δέ πάντες οί λαμπροί έκεΐνοι φαγά
δες εύρέθησαν άνευ κλίνης, άνευ άξιωματικοϋ, άνευ 
έπίπλων, πανικών, τέλος στερημένοι και τών άνα- 
γκαιοτάτων, ή βασίλισσα κατεκλιθη έπί μικράς κλί
νης προετοιμασθείσης έπί τούτω· ωσαύτως δέ είχον 
προπαρασκευάσει όμοίαν διά τδν βασιλέα, κ ευρέ- 
θησαν προσέτι δύο άλλαι μικραι κλίναι, έξ ~ων 
έχρησίμευσαν ή μέν είς τδν Δεσπότην (τδν δοΰκα 
Όρλεάνς) , ή δέ είς τδν Μαζαρΐνον. 'Η δούκισσα 
Όρλεάνς κατεκλιθη έπί τοΰ άχύρου, ώσαύτως δέ 
καί ή κόρη Μονπασιέ" πάντες δθεν οί συνοδεύσαντες 
τήν αυλήν τών αύτών έτυχον, ώστε έν όλίγω το 
άχυρον ύπερετιμήθη τοσοΰτον εις αγ. Γερμανόν, 
ώστε ούτω δι’ άδράς πληρωμής εύρίσκετο, και πε 
ριουσίαν τότε είς πολλούς περιεποίησε λαμπράν τδ 
τοΰ άχύρου έμπόριον.

Άλλ’ ό Κονδέ, είς τοιαΰτα μικρολόγα άτυχηματα 
αδιαφορών, διέθεσε τά έκ Αένσης άφιχθεντα τάγμα
τά του, τοποθετήσας αύτά καθ’ ολας τάς είς Πα- 
ρισίους άγούσα;, έπί τώ τέλει τοΰ νά στέρηση τήν 
πόλιν ούχΐ μόνον τοΰ άρτου τής Γονεσσης, άλλα 
καί παντός άλλου έδωδίμου. Κατέλαδεν, ίσχυρώς δχυ- 
ρώσας τδν αγ. Διονύσιον άγ. Κλαύδιον, τδ Λανυ, 
τδ Κορδεϊλον, τά στενά τής Άθιμόνσης τα τόσον 
γραφικώς έγκλβιόμενα, τδ Πανάσσυον, τήν Ποντοΰ- 
δην κλ. καί κυρίως τήν συνοχήν τοΰ Σηκουάνα καί τής 
Μάρνης περίδοξον διά τδν Μύλον τής μ“ΧΊί 
παρ’ ω μάχη διάσημος έγένετο.

Είς ουτω δέ φοδεράς προετοιμασίας ούδέ δυο ή· 
μέρας θά διήρκει ή τών Παρισινών έξαψις, «ν δ 
πολύμητίς άρχιδιάκονος ύποθάλπων εύμηχάνω; τήν
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άδων tin τής άχαλίνου έλευθερίας του θούριον, χαί 
θαββών οτι έν έλλείψει έργασίας δρτύκια Θά τοΐς 
έρβιπτεν δ ούρανές, ώπλίζοντο δ’ έκεϊνοι όσους έν 
καιρψ ειρήνης Αφοπλίζει δ νόμος, τούτέστίν οί λησται, 
οί δεσμώται, οί έξδριστοι, τέλος τού Βεδουάλ τά 
μεγεθυνόμενα στίφη, έξαπίνης δημόσιοι κύρυκες α
πεσταλμένοι τοϋ Συλλαλητηρίου διεκοίνωσαν έν ήχω 
σάλπιγγος, τδ έξης ψήφισμα.

« Διά τά έξοδα τοϋ πολέμου, διά τδν έφοδιασμδν 
των Παρισίων, διά τάς άνάγκας τής Κυδερνήσεως 
κτλ.

4). Τ’ Αναγκαία γήπεδα διά τά χαρακώματα 
Θ’ άφαιρεΘοϋν άπδ τοίις ίδιοκτήτας ά π ο ζ η μ ι ω
θησομένους μετά ταΰτα.

2) "Εκαστος οίκος, έχων πύλην αύλής θά χορη· 
γήση ένα Ιππέα έφωδιασμένον ή 4 50 λίτρας.

3) "Εκαστος οίκος έχων απλώς θύραν εισόδου, ένα 
πεζόν ή τριάκοντα λίτρας.

4) Όλα τά καθυστερήματα τοϋ δημοσίου θά είσ- 
πραχθώσι διά κατασχέσεως καί θά μετενεχθώσιν εις 
τά κιβώτια τοϋ Δημαρχείου. »

Ήρχετο δέ ύπό τοσοΰτον αισίους οιωνού; ή έπα- 
νάστασις, διότι Αντί μιας τέσσαρες συνεστήθησαν 
κυβερνήσεις, έξ έκείνων οΐτινες τό φίλημα τού ’Ιούδα 
έδωκαν πρός άλλήλους ύπό τήν έρυθράν τής Σφεν
δόνης σημαίαν, καί τετραπλή έχρηζε δαπάνη πρός 
τήν δημωφελή αύτών συ/τήρησιν έκ τών κυόερνή 
σεων τούτων.

Πρώτη μέν οδν ή έδρεύουσα έν τώ Βουλευτηρίω 
καί συνισταμένη έκ τοϋ Βροϋσελ καί τών φίλων του, 
οΐτινες ήθελον νά ώσι βασιλείς, άντιπρδσωποι τών 
βασιλέων, και έκ τοϋ Ματθαίου Μολέ καί τών θια
σωτών του, οΐτινες ήλπιζον νά συνδιαλάξωσι τό Συλ- 
λαλητήριον μετά τής βασιλείας- καί, οί μεν τοϋ 
Βροϋσελ διενοοϋντο ν’ άναμορφώσωσιν δλον τόν κόσ
μον (ώς οί σημερινοί βιζοσπάσται) καί άναποδογυρί- 
ζοντες ουτω τό πάν, τούλάχιστον δέ συνεπή φρονοδν- 
τες, οί δέ τοϋ Μολέ, ώς σνντηριτικοί, έφαντάζοντο νά 
κατορθώσωσιν έπανάστασιν χωρίς τίποτε νά μεταβά
λουν, νά συνδυάσουν δηλ. τό πϋρ μετά τοϋ δδατος. τό 
λευκόν μετά τοϋ μελανός καί τούς θέλοντας νά λάβωσι 
τό παν μέ τούς θέλοντας νά μή παραιτηθώσιν ούδενός- 
έν τοότοις, προσθώμεν δτι πολλαί τοϋ Συλλαλητηρίου 
συνεδριάσεις διελύοντο μέχονδράς λέξεις, ότι 
συχνάκις ένοπλοι συνεδρίαζον οί βσυλευταί, καί δτι ό 
Γόνδες ό προκαθήμενος τριών Κυβερνήσεων παρ’ δ- 
λίγον έδολοφονήθη.

Ή δευτέρα Κυβέρνησις έγκαθιδρύθη έν τώ μεγάρω 
Κονδέ ύπό τον πρίγγιπα Κόντιν, κ’ έκεΐ έκαστος ήν 
δ κύριος, έξαιρέσει τοϋ φέροντος τόν τίτλον αυτόν, ή
θελον δέ ό μέν νά πελεκήση τό Συλλαλητήριον, 
δ δέ νά κάμη χρήσιν αυτού- αυτός μέν νά έξώση τόν 
όχλον έξω τών τειχών, έκεΐνος δέ νά σχηματίση έξ 
αυτού στρατόν τακτικόν* δ άλλος έπρότεινε νά καλέ- 
σωσι τούς 'Ισπανούς, καί δ άλλος νά ζητήσωσι τόν Τυ- 
ρέννον μέ τό στράτευμά του* έτερος δέ νά συνδιαλ- 
λαγώσι μετά τής μοναρχίας έπί τή προσφορά ποσοτή
των μυθωδών καί νά έπαναφέρωσ: τά αρχαία τιμάρια- 
άλλά προκειμένου τις ν* Αρχίση τό πραγματικόν τοϋ 
άγώνος μέρος, έπειδή έκαστος ήθελε μέ τά 8 δ ν τ ι α 
νά υποστήριξή τήν γνώμην του, άπεχώρει δυσάρεστη.

μένος, άπβλπισμένος, μανιώδης, έτοιμος νά λαιμοκο- 
πηθή κατά τήν πρώτην εδκαιρίαν.

Ή τρίτη κυβέρνησις διέμενεν, ή μάλλον έπανηγύ- 
ριζεν έν τώ Δημαρχείω- συνίστων δ’ αύτήν αί δέσποι 
ναι μετά τών υπασπιστών αύτών, δ πρίγγιψ Μαρσιλιάκ 
άνακληθεις έξ άγιου Γερμανού παρά τής δοιίκίσσης 
Λογκβΐλ, δ αρχιδιάκονος δστις τώ διεφιλονικει τό μει
δίαμα τής διάσημου ήρωιδος, καί ί δούξ Βωφόρ, οδ- 
τινος έπελήφθη αμα είσελθόντος είς Παρισίους.

« Είχον άνάγκην, λέγει δ Γόνδις, ένός φαντάσμα
τος, άλλά μόνον φαντάσματος. Κατ’ ευτυχίαν μου δε 
εύρέθη οτι τό φάντασμα τούτο ήν έκγονος Έρβέκου τοϋ 
μεγάλου, δτι ώμίλει ώς δμιλοϋν είς τάς αγοράς, 
πράγμα οϋχι σύνηθες εις τούς έκγόνους Έββίκου τοϋ 
Μεγάλου, καί δτι είχε μακράν καί πολλήν τήν κόμην 
καί ξανθήν- δέν δύνασθε νά νοήσητε δποίαν έντύπωσιν 
έφερον δλα ταΰτα εις τόν λαόν- διότι έξελθόντες δπως 
μεταβώμεν είς τό Δημαρχεΐον έπέβημεν τής αυτής ά- 
μάξης, έστάθημεν είς τάς όδούς άγ. Διονυσίου καί 
άγ. Μαρτίνου, έγώ ώνόμασα, έξεθείασα, καί έδειξα τον 
Κ. Βωφόρ, τό δέ πϋρ ήναψεν έν μια στιγμή- αί γυναί
κες δλαι τόν ένηγκαλίσθησαν καί μόλις ήδυνήθημεν νά 
διασχίσωμεν ·τό πλήθος- »

Ό Γόνδις ύπεσχέθη νά δώση ει’ς τόν Βωφόρ τό ξί
φος τοϋ μεγάλου ναυάρχου τής Γαλλίας, καί δ Βω
φόρ είς τόν Γόνδιν τήν τίδενον και τήν θεσιν τοϋ Μα- 
ζαρίνου- άμφότεροι δέ μετεχειρίζοντο πρός τοΰτο τήν 
δούκισσαν Λογκβΐλ έπιδάλλοντες αύτή τήν ύπόκρισιν 
τοϋ προσώπου τής άντιβασιλισσης.

Καί τοΐς ήρκει πρός τοΰτο νά τήν έπιδεικνύωσιν είς 
τόν λαόν- τά δέ μέσα τά διοικητικά τών τριών τούτων 
μεγάλων άνδρών ήσαν αί λύραι, οί χοροί, αί ίππασίαι, 
αί φωτοχυσίας τά συμπόσια, οί δλυμπιακοί Αγώνες...

Τέλος ή τέταρτη κυβέρνησις συνεκινεΐτο έπί τής 
τριόδου καί ειχεν άρχηγόν Γυλλιέλμον τόν Δεβουάλ- 
άνεμενε δε, βαρύνουσα έπί τών άλλων δί δλης τής 
κτηνώδους αύτής ισχύος,τήν πρώτην αφορμήν τοϋ νά ύψω
ση τήν έρυθραν της σημαίαν δ θρόνος αυτής ήν τρά
πεζα τοϋ καπηλειού, σκήπτρόν της τό πυροβόλον ή 
τό έγχειριδιον χαρακτηριστικά της .τά βάκη, ή τά τής 
στάσεως σύμβολα, δπλον της πάντες οί ποταποί τών 
Παρισίων καί δσοι συνέρβεον έξωθεν ώ; είς γενικήν 
ευωχίαν, υπουργοί της καί ρήτορες, κα! ψηφίσματά 
της, όλοι οί φιλόδοξοι φλύαροι, δλοι οί λυσσώντες σά- 
τυροι, πάν κακοήθες καί καταστροφής άγγελος προ- 
κήρυγμα δί ου κατεκάλυπτον τούς τοίχους.

Καί ή κυβέρνησις αΰτη ην δ αληθής κύριος τών Πα
ρισίων, διεχέετο δέ καθ’ άπασαν τήν πόλιν θύουσα καί 
άπολλύουσα κατά τό άρέσκον, κα! Αξιοϋσα τήν κατάρ- 
γησιν τοϋ τακτικού στρατού καί τής φρουράς. Δεβουάλ 
δ αρχηγός του Απηγχόνιζε πάντα ύποπτον βασιλισμοϋ, 
καί όταν πιρετήρει τυχόν ΰφεσιν τοϋ αδιάλειπτου έκεί- 
νου πυρετού τής κακοηθείας, ένεργών τό τής σ u ν α- 
θροίσεως δικαίωμα, συνεκάλει έν ταΐς χα- 
μαιτυπείοις τήν μανιώδη αύτοϋ στρατιάν, καί διά νέας 
δόσεως έλευθερίας συνίφερεν αύτήν ύπό τό κράτος 
του, καθότι έξέθετε τά περί γενικής ε ύ δαι
μόνιας σχέδιά του- έκυβίρνα δ’ οδτω τό 
Συλλαλητήριον διότι τό κατηνάγκασε νά διατάξη τόν 
γενικόν έφοπλισμόν, ύποβάλλον οδτω τήν ζωήν τών 
τίμιων είς τήν διάθεσιν τών κακούργων, καί πάντοτε 
δτε ιδέα τις άποτρόπαιος τώ συνετάρασσε τόν έγκέφα- 
λον, έτρεχεν έκει μέ τά ένοπλα στίφη του καί τήν με-

■τέβαλλεν είς ψήφισμα τού Συλλαλητηρίου. Τοιαύτη ήν 
■ή τών Παρισίων κατάστασις ύπό τέσσαρας κυβερνήσεις.

Έπανέλθωμεν ήδη παρά τώ Βροϋσβελ δπως άνεύ- 
ρωμεν Ίωάννην τόν Βουχερά καί τήν κόρην αύτοϋ έ- 
ποπτευομένους ύπό τοϋ Δεβουάλ, οστις σκευωρεί νά 
γενή κύριος διά μιάς, τοϋ Συλλαλητηρίου, τοϋ Δημαρ
χείου, τοϋ μεγάρου τοϋ Κόντι, καί τής Λουίζης.

’Αν δέ ποτέ μεγαλείτερος κίνδυνος δέν ήπήλησε 
τήν ήρωίδα ήμών καί τόν πατέρα της, δ Βουχερά έμ
πειρος άνήρ περί τά τοιαϋτα ύπεξέφυγεν εύμηχάνως 
τήν έπισφαλή αύτήν σύρτιν- διότι εύτυχώς είχεν ύπέρ 
■αύτοϋ τό ξίφος τοϋ Κονδέ τό γυμνόν, τόν άρτον τής 
Γονέσσης τόν μή εισφερόμενο-/ πλέον είς Παρισίους, 
καί ώραιον ιματισμόν πολιτοφύλακος χορηγηθέντα αύ- 
τώ ύπό φίλου τοϋ Κόμητος δ’ Άμαλβύ.

Ζ'. — ‘Η μάχη τοϋ Xaptrzor.

Ιωάννης δ Βουχερά μετά τής κόρης αύτοϋ ήσαν έγ
κλειστοι είς τό βάθος τοϋ οικήματος τοϋ Βροΰσσελ έν- 
τός δύο συνεχομένων δωματίων και μή έχόντων άλλην 
έξοδον είμή ένα διάδρομον δπου νυχθημερόν οι φύλα
κες των έμενον προσηλωμένοι- οί φρουροί δ’ ουτοι, τό 
ιίπομεν, ήσαν άνθρωποι τοϋ Δεβουάλ καί αύτός δ 
ίδιος διέμενεν είς θάλαμον γειτονικόν άφ’ ου έπέ- 
βλεπε συγχρόνως τούς κρατουμένους καί τούς κρα
τούντας.

Έπεχείρησε δέ πρώτον νά έφελκύση τήν κσρδίαν 
τής Λουίζης καί τοϋ πατρός αύτής, φερόμενσς πρός 
αύτούς μετά γλυκύτητος καί σεβασμού. Είσήχθη λοιπόν 
παρ’ σύτοις καί διέτριψεν ώρας μακράς διασκεδαζων 
τήν Ανίαν αύτών διά τών ωραίων άφηγήσεών του καί 
πειρώμενος νά τούς πείση δτι δ Μαζαρΐνος καί ή βα 
σίλισσα άπώλυντο, ύποδεικνύων άμα τήν ίδιαν αύτοϋ 
δύναμιν, ήτις δήθεν θά καθίστατο δ μόνος αύτών αρω
γός απέναντι τής φρενίτιδος τοϋ όχλου καί άποβλέ- 
πων διά χιλίων θωπειών είς τήν άνάρωσιν τής νεά- 
νιδος.

’Αλλ’ ή νεάνις έθεώρει πρός τόν άγ. Γερμανόν . . .
Τέλος δέ, ήμέραν τινα (ή Βουχερά ήν τότε είς έντε- 

λή άνάρβωσιν) δ Δεβουάλ φθάς είς τδ τέρμα τών προ- 
παρασκευών του, έκάλεσε τόν τοποτηρητην του είς τδ 
γραφεΐρν του- καί

— Μεθαύριον, τώ είπεν, δ- στρατός τοϋ Συλλαλη
τηρίου εξέρχεται κατά τοϋ Χάρεντον διά ν άσφαλίση 
τήν όδόν είς τούς κομίζοντας τούς καρπούς, οί όποιοι 
μάς έρχονται άπό διάφορα μέρη- μέχρι τότε δέν θ’ Α- 
φήσεις ουδέ στιγμήν τόν Βουχερά’ έπειδή δε δ στρα
τός θ’ άναχωρήση πρό τής ήμέρας θά έλθουν νά τόν 
παραλάβωσι τήν νύκτα διά νά χρησιμεύση ώς δδηγός 
είς τήν έκστρατείαν, διότι καλήτερος τοιοΰτος δέν υ
πάρχει, καί διά τόν στρατόν καί -8»’ εμέ- άφοϋ τόν πα- 
ραδώσης είς τόν λοχαγόν έπιτηρητήν, θά περιμείνεις 
μίαν ώραν είς τήν θύραν τής Λουίζης· τότε ένώ ολος 
δ κόσμος θά κοιμάται εις τήν οικίαν, τήν λαμβάνεις 
μέ τήν μεγαλητέραν γλυκύτητα καί τήν καταβιβάζεις 
διά τοϋ παραθύρου τοϋ δωματίου της καί τήν οδηγείς 
διά τοϋ κήπου καί τής πύλης είς τήν έν έν Βάλτω μι- 
κράν μου οικίαν δπου θα έλθω νά σάς εΰρω άφου λά
βω κυριότητα έπί τοϋ Συλλαλητηρίου και τοϋ Δημαρ
χείου . . .

Ό τοποτηρήτής έκυψε μετά θαυμασμού τήν κε
φαλήν.

Ό δέ λοχαγός έπιτηρητής τήν νύκτα τής 7 Φέβροι»- 
ρίοΟ, έθεσεν έφ' ιππόυ τόν Βουχερά τόν δδηγόν τού 
στραΐοϋ έν μέσω τών πολιτοφυλάκων του, καί δ Βουχε
ρά, δ μυλωθρός τής Γονέσσης, φαιδρός καί φίλδγε- 
λως, κατέστη φίλος άριστος τών πολιτών στρατιωτών, 
άγων αύτούς διά τών μύλων καί τών άποθηκών τοϋ 
αλεύρου

Έγέλων δέ πάντες τό φαιδρόν αύτοϋ, έξαιρομένου ί- 
νός μόνου, δστις μόλις τόν ήκουε βαδίζων χωρίς έν 
τώ σκδτει μέ τήν κεφαλήν τυλιγμένην έντός τόϋ μαν
δύα, δλος σύννους περισκοπών, καί μελετών βαθύ! δ 
στρατιώτης αύτός συνήλλασσεν ένίοτε βλέμμα ταχύ καί 
κρύφιον μετά του Βουχερά- έγνωρίζοντο λοιπόν.

Αίφνης είς τήν προσπέλασιν δάσους, δ σύννους πολι- 
τοφύλαξ παρετήρησε νέο·/ βλέμμα τοϋ Βουχερά, ές-α- 
μάτησε τδν ίππον του ώς υά διέθετε ϊόύ Αναβολέα, ά- 
φήκε τόν λδχον νά προβή έπί τίνα βήματα, καί στρέ- 
φων τόν χαλινόν αθέατος ύφ’ δλων, έγένετο Αφανής μέ- 
γα καλπάζων έντός τών πυκνών δένδρων.

Ό Αστός δστις τόν ήκολούθει προσεκτικώτερον πα
ρά ποτέ διά τής άκρας τοϋ δφθαλμοϋ, άνέπνευσεν ήδη 
ώς έλαφρυνθεΐς άπό βάρους θλιβερού, καί έπανέλαβε 
τό φαιδρόν αύτοϋ ήθος.

Ό δέ τοϋ Συλλαλητηρίου στρατός ουτινος τούς βα- 
κενδύτας στρατιώτας καί τους χρυσοφδρους μόνον ς-ρα- 
τήγους περιγράφει πιστώς ή Ιστορία, συμπεραινουσα 
δτι πάν άλλο ήσαν^ή στρατός κα! στρατηγοί- δ ς ρ α- 
τ ό ς ουτος έφθασε τήν 7 1]2 τής πρωίας πέραν τοϋ 
Πίκπου δπως άντιπαραταχθή πρός τόν ήρωά του Φρι- 
βούργου καί τής Λίνσης- Είχε δέ ή σημαία των άλ- 
λοκδτου άληθείας έπιγραφήν. Querimus regem 
nostrum (ζητοϋμεν τόν ήμετερον βασιλέα)- τούτέ- 
στι, διώξαντες Αου! τόν 1Δ'. ήρχοντο τώρα είς προϋ- 
πάντησίν του.

Κατά δέ τάς στρατηγικάς προπαρασκευάς τοϋ Κον
δέ, δ Αντάρτης στρατός τών τριόδων έπεχείρησεν έκ - 
δρομάς τινας καθ’ άς μή βλέπων τόν έχθρόν, διότι δέν 
ήθελε νά τόν ίδη, δτέ μέν έλεγεν δτι δ δειλός Κονδέ 
Αποφεύγει τήν μάχην, καθόσον δηλαδή, δντος έκείνου 
πρός Ανβτολάς οί σφενδονισταί ήλαυνον πρός δυσμάς 
διά νά τόν εδρωσιν, δτέ δέ Αντί έχθροϋ έμάχοντο ή κα
τά τής βροχής, ήτις τδν έτιμώρει διά τοϋ βευματισμοΰ, 
ή κατά Αγέλης χοίρων, οδς έφερον έν θριάμδω είς 
τούς Παρισίους πρός ευωχίαν.

Άλλ’ έπειδή σπουδαιότερα! μάχαι έχρηζον πρός ει
σαγωγήν τοϋ άρτου τής Γονέσσης έδέησε νά τούς εύ
ρη δ Κονδέ αντί «ά τόν εδρωσι, διότι έπρδκειτο ήδη νά 
είσαχθή δ άρτος, yai τοΰτο ήθελον μέν οί Παρισινοί 
ώς μέσο» σωτηρίας, δέν ήθελον όμως οί βασιλικοί ώς 
μέσον έκπορθησεως.

Πολυάριθμοι λοιπόν Σφενδονισταί έφρούρουν κατέ- 
χοντες τό Χάρεντον, δπερ τοΐς είχε καταλίπει δ Κονδέ, 
και δ στρατηγός Κλαλεύης διοικητής τής θέσεως εί
χεν εκεί συνενώσει άμάςας σίτου καί τροφίμων είς Αριθ
μόν ύπερφυδ. Διόιιτό σχέδιον τών Παρισινών ήτο νά 
φθάσωσιν αύτάς κατά σωρείας μέχρις έκεΐ,-δι’ όδών Α
σφαλών, κ’ έκεΐθε» προστατευδμεναι πανταχέθεν νά εί- 
σαχθώσιν είς τήν πόλιν, Αλλ’ οί κατάσκοποι τοϋ Μα- 
ζαρίνου τώ άπεκάλυψαν τό λαμπρόν αύτό σχέδιον δ
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Μαζαρίνος τό βιεχοίνωσεν εις τόν Κονδέ, ουτος εις τόν 
Δαμαλβύ χ’ έκεΐνος εις τόν Βουχερά, ώστε οί Παρι
σινοί πιστεύοντες νά έπιτύχωσι διά τοΰ έμπειρου οφθαλ
μού τοΰ αιχμαλώτου αυτών, έξετίθεντο τουναντίον είς 
τόν κίνδυνον τοΰ νά πέσωσι δί αύτοΰ είς τόν φάρυγγα 
τού λόχου, χαί εϊν* άληθές δτι 4 Βουχερά έπαιζεν αυ
τές ουτος φοβερόν παιγνιδιού, διότι οί πολιτοφύλακες 
cl συνοδεύοντες αυτόν, άναχρίνοντές τον διά τοΰ πιστο
λιού, έστραμμένου χατά τών κροτάφων του, είχον δια
ταγήν νά συντρίψουν τήν κεφαλήν του χατά τήν έλα- 
χίστην υπόνοιαν περί συννενοήσεως μετά τοΰ εχθρού- 
άλλ’ εότυχώς ήτον αύτός άνήρ άξιος ν' άπατήση τους 
δξυνουστέρους, χαί ήλπιζε πολύ είς τόν άστέρα του, 8- 
στις έσωσεν ήδη χεφαλήν άχριβεστέραν τής ίδιχής 
του.

Καί τωόντι, οΐ Παρισινοί τό ήμισυ μόλις τής δδοϋ 
είχον διέλθει, 8τε Ιππεός, φέρων στολήν «ολιτοφύλα 
χος, ύπερπηδών παν έμπόδιον . άψηφών πάντα 
κίνδυνον τής νυχτός, έξαπατών τους σφενδονιστάς ό
λους διά τοΰ ιματισμού, έφθασεν απνευστί είς τό χεν- 
τριχόν στρατόπεδον τού Κονδέ παρά τώ Μέδωνι μετά 
δυνατών άποσπασμάτων τών στρατοπέδων τοΰ αγίου 
Κλαυδίου χαί άγ. Διονυσίου.

Ό ίππεΰς δέ ουτος ήτο νεανίας θελχτιχοΰΐ έξωτερι- 
χοϋ μέ μαχράν μέλαιναν χριχωτήν κόμην ύπό τήν πε
ρικεφαλαίαν, μέ δφθαλμούς σπινθοβόλους άλλά χαί 
δειλίαν άμήχανον ύπεμφαίνοντας, μέ χροιάν θαυμας-ώς 
βοδόλευκον· τό πυροβόλον δέ καί τό στρατιωτικόν έν
δυμα ποτέ δένέφερεν άλλος μετ’ άπειρίας μεγαλητε'ρας 
ένταύτώ καί χαριεστέρας καί πλέον άτρόμου.

Οί σκοποί οΐ σταματήσαντες αΰτόν είς τήν έμπρο- 
σθοφυλαχήν έξεπλάγησαν, χαί μόλις ήδυνήθησαν νά 
προφέρωσι τις εί;

— Φίλος τοΰ βασιλέως, άπαντά 4 ίππεΰς φαιδρφ τή 
φωνή, χαί ζητεί νά δμιλήση παρά χρήμα είς τόν χό- 
μητα Δαμαλβύ.

Ό Κόμης συνεδρίαζεν έν τώ συμβουλίφ μετά τού 
Πρίγχηπος χαί τών άντιστρατήγων.

— Λοιπόν, υπολαμβάνει 4 ίππεΰς· 4δηγήσατέ με είς 
τό Συμβούλων- φέρω ειδήσεις σπουδαίας- χαί ιδού έν 
σημεϊον άναγνωρίσεως πρός τόν Κόμητα Δαμαλβύ.

Έξέφερε δέ τοΰ κόλπου του, ζωηρού πάλλοντος, μι
κρόν νομισματόσημον παριστών 'Ανναν τήν Αΰστρι- 
αχήν.

— Άναμφιβόλως, άνέχραξαν οί στρατιώται, ώς 
Σφενδονιστής δέν έχεις είμή τό ένδυμα, διότι Ιππεΰς 
τόσω εύμορφος πρέπει νά φορή τήν βασιλιχήν στολήν.

Καί έν μειδίαμα τοΰ νεαρού ίππέως έβάσχανε τούς 
φρουρούς, οιτινες τόν ώδήγησαν ευθύς πρός τήν σκηνήν 
τοΰ Κονδέ.

Βλέπων δέ τό νομισματόσημον 4 Δαμαλβύ, έξέφερε 
κραυγήν χαράς, άνερριχήθη παράφορος πρός τόν ίπ 
πέα, έπεσε» είςτάγόνατάτου πρός μεγάλην έκληξιντών 
περιεστώτων χ’,έφίλησε μετά τρυφερότητος, μέγαν σε
βασμόν έμφαινούσης, χεΐρα λεπτοφυά χιονώδη βασανι- 
σμένην ύπό τοΰ σιδηρού πυροβόλου . .,

— Λουίζα! Δου'ιζα έδώΙ έσώθης Λουΐζαί
Καί ήτον ή Λουίζα Βουχερά, χαί τό νομισματόσημον 

ήν τό αΰτό οπερ έλαβε παρά τοΰ χόμητος . . .
Έξέθεσεν ή Λουΐζα είς τόν Κονδέ, τό σχέδιον τών 

Παρισινών, 4 δέ Πρίγγιψ κανονίζω» τό έαυτοϋ έπί

τούτο διεύθυνε τάς δυνάμεις του πρός τά Πίχπον χαί τό 
Χάρεντον.

Μεθ’ ώρας δέ δύο 4 στρατός τής Σφενδόνης προέ- 
βαινεν άδων τή» νόστον τοΰ άρτου τής 
Γονέσσης χατά τή» έντευξι» τώ» σιταγωγών, 
8τε διέχρινε» είς τό βάθος τού όρίζοντος ειδός τι νέφους 
διασχιζομένου ύπ’ άστραπών.

— Ιδού αί ζωοτροφίαι μας συνωδευμέναι υπό τοΰ 
Κλαυλαίου, άνεφώνησαν έν θριάμβω 4 Βωφόρ χαί 4 
Γόνδις.

’Αλλά καθόσον τό νέφος προσεπέλαζε, παρήλασσε 
χαί σχήμα χαί διαστάσεις· αί σιταγωγοί άμαξαι με- 
τεμορφοΟντο είς τηλεβόλα, χαί ή στολή τών Σφενδο- 
νιστών είς βασιλικούς έπενδΰτας· ήτον 4 στρατός τοΰ 
Πρίγχηπος ■ ..

Τότε δή χαί τά άσματα τών Σφενδονιστών έπαυσαν· 
οί άντάρται ένεβλέποντο άλλήλους χαί οί τελέοντες 
στρατηγοί έδίσταζον νά σύρουν τό ξίφος ή δέ τροπή 
θά ήρχιζε πρό τής μάχης, άν 4 Βωφόρ καί ό Γόνδις α
νυπόμονοι νά δείξωσι τήν άνδρείαν των δέν ανέκραζαν 
άποφασιστιχώς.

— Ό ούρανός είναι υπέρ ήμών 4 βασιλικός στρα
τός θά εόρεθή μεταξύ δύο πυρών διότι οί τοΰ Χάρεν- 
τον φίλοι μας θά τόν προσβάλωσιν δπισθεν ένω ημείς 
θά πράττωμεν τό αύτό χατά μέτωπον έμπρός λοιπόν 
χαί—Ζήτω ή Σφενδόνη !

Ή έμπροσθοφυλαχή έμψυχωθεΐσα ώρμησε χατά τήν 
διεύθυνσι» τώ» λευκών πτερών τοΰ Βωφόρ, χαί τής 
φλογοβόλου βομφαίας τού ’Αρχιδιακόνου· άλλ’ οτ’ έ- 
φθασα» παρά τώ διασήμω μύλ<ρ, περί ου ειπομεν ήδη , 
άπαίσιος είδησις έπάγωσε τό στιγμιαίως θερμανθέν 
αίμά των- «δ Κονδέ είχεν έπαναλάβει τό Χάρεντο» 
έξ έφόδου, φονεύσει τόν Κλαυλαϊον άντιστάντα, καί 
χιλιοτομήσει τήν φρουράν του. Τότε δή καί τών δειλών 
οί δειλότεροι έκ τού βασ. στρατού άνεδείχθησα» Καί- 
σαρες καί Αλέξανδροι πρός τούς άρίστους στρατιώτας 
τών Παρισίων διότι τούτων τά τρία τέταρτα έτράπησαν 
είς φυγήν ευθύς μετά τήν πρώτην έχπυρσοκρότησιν, ρί- 
ψαντες τά όπλα όπως ταχύτερον σωθώσιν· οί δέ βου- 
λευταί τούς ήχολούθησαν έπί προφάσει νά τούς έπανα- 
φέρωσι διά τής ευγλωττίας των μόνοι δέ άντέστησαν 
έπί βραχύ 4 Βωφόρ χαί 4 Γόνδις μέ τά τάγματά των, 
ό μέν τό τής αγοράς, δ δέ τό τής Κόρινθου, ώς έπεκά- 
λουν αδτά- 4 δέ Βιόλ 4 πρόεδρος τοδ Συλλαλητηρίου 
παρασυρθείς υπό τού ίππου του έστη παρ’ αυτοΐς έχών 
άέκων, χαί χατά δυστυχίαν του εΰρέθη άπέναντι τού 
Κόμητος Δαμαλβύ.

— Κύριε Πρόεδρε, τώ είπεν 4 λοχαγός· ή συνε- 
δρίασις ήρχισε- μίαν στιγμήν άχροάσεως, παρακαλώ 
ή άγόρευσίς μου δέν είναι μαχρά. Ιδού ή μείζων 
πρότασις.

Κ’ έτείναξεν είς τόν άέοα τό ξίφος τού Κ. Προ
έδρου.

— ’Ιδού ή έλάσσων.
Καί τώ έπέφερε βαρύ χτύπημα διά νά κενώση 

τούς άναβολεΐς.
— Τέλος ’Ιδού τό συμπέρασμά μου.
Καί τόν έλαβεν άπό τού περιλαίμιου αίχμαλωτίζων 

αΰτόν, χαί έξηκολούθησε λέγων.
— Θέλετε διατάξει είς τούς ανθρώπους υμών νά

μου παρουσιάσουν έντός τετάρτου ώρας άπό τής 
στιγμής αύτής σώον χαί ύγιά τόν Κ. ’Ιωάννη» 
Βουχερά, τόν όποιο» έχουσιν οδηγόν των καί όμηρον.
Θά σάς χρατήσωσι δέ μέχρι τής άφιξεώς του είς 
τόν μύλον αΰτόν· έάν δέν έλθη θά συστήσητε τήν 
ψυχήν σας είς τόν Θεόν. Έάν ήναι ποΰ πληγωμένος, 
θά σάς πληγώσωσιν είς τό αύτό μέρος, ίφθαλμόν 
άντί ίφθαλμοϋ, όδόντα άντί δδόντος. Συμμορφωθείτε 
πρός ταϋτα καί μή χάνετε ουδέ στιγμήν.

Εννοείται δέ άν 4 Βιόλ ΰπήχουσεν ή όχι.
Άλλά τι απαίσιο» τέταρτον ώρας παρήλθε .... 

οί στρατιώται λοιπόν έμελλον ήδη νά σκοπεύσωσι 
τόν Κ. Πρόεδρον, δτε τέλος ό άστός τής Γονέσσης 
έφάνη έντελώς άθιχτος χαί γελών τά μάλιστα ά- 
πλέτως έπί τών βραχιόνων τοΰ Σφενδονιστοϋ, οιτινες 
τόν έφερον έν θριάμβφ.

Ό Τελέων άπελύθη χαί ό Δαμαλβύ έγχολπούμενος 
τόν Βουχαρά όδήγησεν αΰτόν εΰθύς πρός τόν Πρίγ- 
γιπα.

Ένω δέ μυρία έπληροφόρει ό Βουχερά περί τών 
δυνάμεων, τών θέσεων καί τών συναγωγών, ό λο
χαγός ξιφουλχών πάλιν έδραμε νά μετρηθή μετά 
τοΰ Αρχιδιακόνου, ό Γόνδις ύπερασπίζετο μάλλον 
ή 4 Βιόλ, άλλά τοΰ Κορινθίου συντάγματος μικρά 
βοηθοΰντος, παρεσύρθη καί αυτός είς τήν γενικήν 
καταστροφή».

— Δέσποτα, τώ άνέκραξεν 4 Φίλιππος, ήξεύρετε 
τάς έπιστολάς του άγιου Παύλου· αύτή είναι ή 
πρώτη πρός Κορινθίους.

Τό λογοπαίγνιον αύτό έζημίωσε τόν Κ. Γόνδιν 
πλέον ή ξίφος πληγή· άπόδειξις τό ότι δέν άναφέ- 
ρει τοΰτο είς τ’ ά π ο μ νη μ ο ν ε ύ μ α τά του- άλλοι 
δμως έφρόντισαν, καί δ λόγος έγινεν ιστορικός.

Αί δέ πληροφορίαι τοΰ Βουχερά πρός τόν Κονδέ 
ήσαν τόσω ακριβείς, ώστε έντός δύο ώρών αί σι 
ταγωγαί άμαξαι κατησχέθησαν υπό του βασιλικού 
στρατού, ένφ 4 τής Σφενδόνης έν μεγίστη άταξία 
είσήρχετο είς Παρισίους, όπου εδρε τήν έπισθοφυ- 
λακήν του έπί τής βασιλικής πλατείας, μή ίδοϋσαν, 
τούτέστιν έχθρόν άλλον είμή τόν άνδριάντα Δουί 
τού 1Γ'.

Οί Παρισινοί στατηγοί διεσύρθησαν καί αΰτοί ά- 
πειροκάλως ύπό τών αστών διά τοιαύτην τής μά
χης έχβασιν, καθ’ ήν τό πάν ήν δυστυχία διά τούς 
Παρισίους. Ούδέ κόκκος σίτου είσήλθεν είς τήν πόλιν, 
ή θέσις Χάρεντον άπωλέσθη, οί στρατηγοί έπροπηλα- 
χίσθησαν ύπό τής πολιτοφυλακής· ό δέ Βουχερά 
καί ή κόρη του άποδράντες ήλθον δγιείς καί σώοι 
είς άγ. Γερμανόν μετά τοΰ Κόμητος.

Η.—ίΠ 'Ερυθρά Σημαία.

Τί δ’ έπραττε» έν τούτοις Γυλλιέλμος ό Δεβουέλ; 
"Ωρμησεν είς τό Συλλαλητήριον μετά τριάκοντα 

χιλ. όχλου, κατηγορώ» τους βουλευτάς ότι δολίως 
έ'συνθηκολόγησαν μετά τής αΰλής. προσκαλώ» αΰ- 
τοΰς ν’ άποθέσωσι τή» έξουσίαν, έντιποιηθείσαν ώς 
ή τοΰ Μαζαρίνου, καί ίδρύων τή» έρυθράν σημαίαν 
μετά τοΰ έπιγράμματος vox ροροΐί VOX Dei, 
(φωνή λαοϋ φωνή κυρίου) άγγελον τής δημοκρατίας, 
τοΰτέστι τής μεταπολιτεύσέως ή» έζήτει.

Κυχλωμένον ύπό έγχειριδιω» καί πυροβόλων τό 
Συλλαλητήριο» έμελλε νά ένδώση. σύρον ουτω είς τή» 
πτώσίν του τό Δημαρχείου καί τούς Πρίγκηπας, δτε 
είς μόνος άνήρ έτόλμησε ν’ άντιστή χατά τριάκοντα 
χιλιάδων, χαί προέβη έπί τής μεγάλης χλίμαχος 
τού Βουλευτηρίου.

Καί οδτος ήν 4 Ματθαίος Μολέ, τό άνδρειότατον 
πνεύμα τής έποχής, μετά τόν Πρίγκηπα, ώς όμολό- 
γει δ άρχιδιάκονος.

Ήγόρευσε δέ αύτός εκατοστόν ήδη πρός τόν λα
όν μετ’ εΰγλωττίας ύπερανθρώπου· άνεχάλεσε τά δί
καια καί τά εΰεργετήματα τής βασιλείας, ήν έπρό- 
χειτο νά διετηρήσωσιν, οΰχ! νά καταστρέψωσι».

— Ή βασιλεία! άνέχραξε τότε ώρυόμενος ό Δε- 
βουάλ, ή βασιλεία είναι έργον τοΰ λαού ώς τό Συλ
λαλητήριον, 4 λαός λοιπό», 4 λαός είναι ύπεράνω 
καί τής μιας χαί τοΰ άλλου.

Καί ή μυριόστομος κραυγή Δημο χρ ατ ία έπνι
ξε τήν φωνήν τοΰ πρώτου Προέδρου.

Είτα, ένφ ή σιγή έπανήρχετο,
— Θάνατον, θάνατον, είς τόν μαχρογένην, έβρυ- 

χήσαντο οί λυσσωδέστεροι..
Καί είς κακούργος άναπηδών έκ τοΰ πλήθους έθεσε 

τό έγχειρίδιόν του έπ! τοΰ στήθους τού βουλευτοΰ· άν 
έκτύπα, ή Μοναρχία άπώλετο.

Άλλ’ 4 Μολέ έβάσκανε τόν Τίγριν διά βλέμματος 
ήρωϊκού καί διά τών άπλών αΰτών λέξεων, τάς όποιας 
τό μέλλον διετήρησεν ώς διατηρεί τήν δόξαν.

— "Οταν μέ φονεύσης, φίλε μου, τώ είπε, μόνον έξ 
πόδες γής θά μοί άρκέσωσι, καί σύ τίποτε περισσότε
ρον δέν θά είσαι είμή ένας δολοφόνος.

‘Ο λαός άπεσύρθη τότε άπειλών, άλλ’4 Δεβουάλ 
ήττήθη καί δεύτερο», καί ή σημαία του ή έρυθρά άνε- 
τράπη διά πνοής άνωθεν έπελθούσης.

— Θά τήν ΰψώσω πάλιν, είπεν έν έαυτώ, άκολου- 
θών τάς διαλυομένας τών κακούργων καί τών οκνηρών 
φάλαγγάς του· έδραμε δέ νά ζητήση άποζημίωσί» τινα 
είς τήν έν βάλτω μικράν του οικίαν, οπού έπίστευε νά εύ
ρη τήν Δουίζην Βουχερά, άρπαχθείσαν ύπό τού ύπα- 
σπιστοΰ· άλλ’ άντ’ αύτής ήκουσε τόν ύπασπιστή» διη
γούμενου τήν απάτην ήν έπαθε . ..

Κατέπεσε βαρύς μετά δεινών νευρικών σπασμών.

Θ. — Τά ix της ιστορίας μαθήματα.

Τό Συλλαλητήριον λοιπόν εΰρίσχετο μεταξύ δύο 
πυρών, τών τηλεβόλων, τοΰτέστι τοΰ Πρίγχηπος δστις 
έχεραυνοβόλησε τούς άντάρτας στρατηγούς, χαί τής 
λύσσης τοΰ όχλου, οστις τό ήπείλει πάσαν στιγμή» νά 
τό χιλιοτομήση· τ£τε δή άπεφάσισε νά χλείση ειρήνην 
μετ’ Άννης τής Αΰστριακής καί πρός τούτο άπέστειλε 
πρεσβείαν είς άγ. Γερμανόν.

Άλλ’ οί πρίγγιπες ήθελον μεν τήν ειρήνην, τήν ή
θελον όμως έκφστος δί εαυτόν, οδτος διά τό τιμάριόν 
του, έχείνος διά τήν στρατιωτικήν θέσιν του. άλλος 
διά τό» έρυθροΰν πίλο» του, 4 τέταρτος διά τό μιχρόν 
έχατομμύριόν του· άλυσις λοιπόν πρεσβειών ιδιαιτέρων 
έξετυλίχθη μέχρι τοΰ άγ. Γερμανού.

‘Ο Μαζαρίνος βλέπων άληθεΰον τό προοίμιο» αύτοΰ 
δτι «4 χρόνος είναι άνήρ έλευθέριος. » άπεδέχετο με
τά πολιτικής έμπειρίας πάσαν πρεσβείαν, ένώ 4 Κονδέ

♦
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σχέθη
ξένου,

τβυ»εσφιγγεν έπί μάλλον χαί μάλλον τάς φάλαγγας 
τηυ περί τοίις Παρισίους, όπως τέλος άπνευστί είσορ- 
μών χαταθραύση διά μιας τδ τέρας της άνταρσίας.

-Καί ή μέν σιτοδεία καθίστατο φοβερά είς τήν πόλιν, 
αί δέ βαρβαρότητες τοΰ όχλοι» προήγγελλον καταστρο- 

-φήν δεινήν· ό άρτος τότε άντεσταθμίζετο πρός χρυσόν. 
Πρός δέ τοότοις ό Σηκουάνας έπλημμύρισε, καί οί Πα- 

φίσιοι έγιναν Βενετία, διότι οί χάτοιχοι διήρχοντο τάς 
όδους έπί λέμβων.

Άλλ’ cl αδιόρθωτοι Σφενδονισταί τού Συλλαλητη
ρίου, ci πρίγγιπες οί μή κρατούντες είσέτι τήν λείαν 
αδτών, ό Δεβουάλ μέ τά τάγματα τών μανιαχών του 
λυσσωδών έχ τής πείνης χαί της πεισματώδους δρ
γής, έσείσθησαν δίς ότι άγωνιωδώς ΐνα χαταστησωσι 
τήν έχπόρθησιν της πόλεως αδύνατον.

Καί πρώτον μέν ήθέλησαν νά προχαλέσωσι τήν βοή
θειαν τών 'Ισπανών, διά τοδ έν Παρισίοις πρέσβεως 
του, δστις (άντί πρέσβεως ήν ουτος άπλοΰς πράχτωρ, 
ό Άρνολφίνης) έν πλήρει συνεδριάσει τοΰ Συλλαλη
τηρίου έπαρουσιάσθη χατάχρυσος χαί άγορεύσας ύπε- 

τήν συνδρομήν τοϋ στρατού Ίσπανοϋ, στρατού 
ό δέ Βροΰσσελ έξέθεσε ώς συμπέρασμα ότι ε-

φθασεν ό χαιρδς χαθ’ δν τδ - Βουλευτήριον τής Γαλλίας 
πρέπει νά συγκέντρωση είς έαυτδ τήν έξουσίαν ώς τδ 
τής Αγγλίας.

Καί θ’ άπεδέχοντο cl άντάρται τδν ξένον στρατόν 
έάν χαί πάλιν ό ατρόμητος Μολέ δέν έγείρετο αντι
μέτωπος τής δχλοχράτιδος ύδρας.

Καί τδ στήθος αύτοϋ έπαλλε δεινόν χαί αγωνιώ
δες, άλλά χατισχύων τής διχαίας δργής τής γενναιο- 
φροσύνης είπε μετριάζων τδ ζωηρόν τής φωνής.

—· Κύριοι 1 πριν λάβητε πρδς σύστασιν Κυβερνή- 
«εως τδ ύπόδειγμα τής Αγγλίας, άχούσατε πρώτον 
τήν μιχράν ταύτην Ιστορίαν έχ τών χρονικών αύτής.

Καί λεπτομερώς λέγων άφηγήσατο εύγλώττως τήν 
πτώσιν χαί τδν φόνον Καρόλου τοδ Δ'. δστις συγχτχ' 
τράσαττος τον ΣυΛΛαΛητηρίου ττ/r Z-tyr ύζουσίαΤ 
£ίς ίαυτδ, έγένετο αιχμάλωτός του· άλλ’ έχ τών με
λών τού Συλλαλητηρίου αύτοϋ τδ μέν 4 96 διεσχόρ- 
πισεν ή έθεσεν ύπό χράτησιν δ αμαξηλάτης Πρίδ, τά 
λοιπά άφοϋ χατέστησεν ό Κρόμουελ διχαστάς χαί φο- 
νεϊς τοδ βασιλέως . . , ό κόσμος ήξεύρει τι άπέγιναν· 
τέλος δ’έπεΐπεν ό £ήτωρ· «Nanc erudimini qui 
jlldicabis » (διδαχθήτε τοίνυν οί διχασται).

Τδ Συλλαλητήριον τότε ώς είς μόνος άνήρ ήγέρθη 
χατά τής προτάσεως τοΰ Βροΰσσελ χαί πρεσβευταί νέοι 
έστάλησαν είς άγ. Γερμανόν.

Μετά δέ τοιαύτην αποτυχίαν, τί έμενε πλέον είς τούς 
έμφυλίους μαχητάς; ό Τυρέννος.

Άλλ’ δ Τυρέννος διά τοΰ χρυσοδ τοδ Μαζαρίνου 
έπαθεν άνήχουστέν τι είς τά χρονικά τών μεγάλων 
στρατηγών, διά πρώτην όμως καί τελευταίαν φοράν, 
διότι οί αντιστράτηγοι, σύνταγματάρχαι χαί λοχαγοί 
τής Γερμανικής στρατιάς, ής δ μέγας Γάλλος ήγειτο, 
τώ έστρεψαν μετ’ αύτής τά νώτα «δεξιόν έμπρός·» 
άμα τούς παρήγγειλε νά βαδίσωσιν « αριστερόν έμ
πρός· » δ στρατηγός λοιπόν μετά τής θεραπείας αύ
τοϋ μόνος δραμών είς ’Ολλανδίαν εύρεν άσυλον παρά 
τώ θείω του Πρίγγιπι Νασσύ.

Ούτως άρα τήν άην. Άπριλλίου τό Συλλαλητή-

ριον ύπετάγη είς τήν βασίλισσαν χλεισθείσης τής 
ειρήνης μεταξύ Παρισίων χαί άγ. Γερμανού.

Γενική λοιπό» έπανόρθωσις έπήλθεν δ Μαζαρΐνος 
έρ^ιψεν ει’ς τούς άντάρτας τιμαριούχους ψυχία τινα 
τοΰ βασιλικού άρτου· ό δέ άρτος τής Γονέσσης ό έπί 
τοσοΰτον ποθούμενος εισήλθεν είς Παρισίους έν θρι- 
άμβιρ έπί μυρίων αμαξών χατασχεπάστω* διά ση
μαιών στολισμένων άπδ έπιγράμματα.

Ό δέ λαός, δ χράζων θάνατον είς τδν Μαζαρενον» 
ίχραζεν ήδη « Ζήτω ό Καρδινάλιος* »

Καί ήσπάσθη τήν φοβεράν χεΐρα τοΰ Πρίγχηπος, 
παλύπτων πρδς τούτοις τούς τοίχους μέ εικονογρα
φίας, έχδοθείσας πρδς τιμήν αύτοϋ.

Π εύχή πρδς τούτοις αντί νά τιμωρήση, έσυγχώ- 
ρησσ, περιποιησαμένη, ύποβλήδην, ούτως είπεΐν, τους 
πρίγγιπας.

Γενική άπενεμήθη άμνηστεία· άνήρ δέ τις μιχρδς, 
γέρων έγχλειστος είς τήν άγροτιχήν οίχίαν του, 
μετά τήν διαχήρυξιν τής άμνηστείας, εισήλθεν είς 
Παρισίους, χ’ έπειδή μετά ύποχλίσεων μυρίων έπα- 
ρουσιάσθη είς τήν αύλήν, ή αύλή διετήρησε τδν 
υιόν του είς τήν διοίχησιν τής Βαστίλλης· ήν δ’ ουτος 
ό βουλευτής Βροΰσσελ.

Τήν νύχτα δέ τής 4 — 2 Απριλίου άνήρ έλεος 
επέτυχε, νά δλισθήση έχ τών δνύχων τής διωχούαης 
αύτδν άστυνομίας, χαί νά λάβη τήν λεωφόρον τής 
Γονιάνης, όπου δέν ευρίσχετο ούδείς Ματθαίος Μολέ, 
χαί όπου θά τδν ίδομέν ποτέ υψώνοντα τήν έρυθράν 
του σημαίαν, ήν δέ Γυλλιέλμος ό Δεβουάλ.

Καί τινας έίδομάόας μετά τήν ειρήνην, έτελέσθη 
γάμος είς τδν Ναόν τής Παναγίας· ή βασίλισσα 
ύπογράφουσα τδ συμβόλαιον, προσέθηχε χρυσόβουλλα 
εύγενείας χαί τδν τίτλον τοϋ Βαρόνου τής Γονέσσης, 
ό τίτλος δ’ ουτος έστόλιαεν Ίωάννην τδν Βουχερά 
χαί χατέστησε σχεδόν μανιώδη τδν Βροΰσσελ.

A — ‘Η ύθιχη τοΰ Μύθου.

Τήν ήμέραν 8έ τών γάμων της, ή χόμησσα Δα- 
μαλόυ εισήλθεν έπισημως είς τήν αύλήν, όπου μυ 
στηριωδώς είχεν ύποχριθή μέρος έπίσημον χατά τή» 
5’ ’Ιανουάριου. Καί δτε γονυχλιτοΰσα έμελλε ν’ άσ - 
πασθή τήν χεΐρα Λουί τοϋ 1Δ'. δ βασιλόπαις τήν 
ήγειρεν χαί τήν έφίλησεν έπί τής έλαφρας ούλής τοϋ 
μετώπου, τής μενούσης έτι άπδ τοΰ ένδοξου αύτής 
τραύματος* εύθύς άρα άνεγνωρίσθη ό ήγεμών, δστις 
έμελλσ νά χαταστή δ άνήρ τοΰ αίώνος δ κομψότερος, 
ό ερωτικότερος πρδς τήν δόξαν, χαί ό εμπειρότερος 
πρδς τδ νά γίνηται άξιος τής άνθρωπίνης άφοσιώσεως.

— Μεγαλειότατε I τώ έψιθύρισε τότε είς τδ ούς δ 
πατήρ Βουχερά, ένιχήσατε, άλλά δέν εισθε άχόμη κύ
ριος’ Βροΰσσελ ό γυναιχάδελφός μου δέν θά διορθωθή 
είμή όταν γενόμενος Μέγας Έφορος τώ» Παρι
σίων χαταπατηθή τήν έπαύριον ύπ’ αύτών έχείνων, οΐ
τινες θά τδν ύψώσωσι. Τήν ήμέραν δέ ταύτην ένθυμη- 
θήτε τδ ταπεινόν σύστημά μβυ· άφετε τήν έπανάστησι» 
νά έχτείνη τδ πυρ αύτής μέχρις ου σβεσθή έντός τώ» 
Παρισίων, χαί προχαλών τήν δρθήν χρίσιν χαί τήν πί- 
στιν τών έπαρχιών υμών, δείξατε είς τήν μεγάλην πό
λιν ότι δσφ μεγάλη άν ή, δέν είναι όμως ή Γαλλία. 
Έάν δέ ποτέ ήδύναντο οί Παρίσιοι νά είπωσιν ‘Η

Γαλλία εΐμ’έγώ,άπώλετο, Μεγαλειότατε, ουτω 
βεβαίως, όσφ βέβαιον είναι ότι έγώ έπιστρέφω εις τούς 
έν Γονέσση μύλους μου.

(’Εχ τοϋ Γα.Ι.Ιιχοϋ;) Ε. 1. Σ.

------ ~=ΚΒ£>©ΟΚ»—------

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝΚΛΕΒΕΡ.
ι

Ό ήχος τής στρατιω τιχής μουσικής ήδη μαχρόθεν 
άντήχει, αί σημαΐαι έμαχρυνθησαν, τδ θορυβώδες πλή
θος μετά πατριωτικών ασμάτων βραδέως άνεχωρει· 
ό δέ εύγενής άνδριάς έφαίνετο οτι διά τοϋ βλέμματος 
παρηχολούθει τούς τελευταίους τούτους τυφώνας τής 
έορτής.

Πάραυτα, άλλοι περί αύτδν δέν έμειναν, ειμή παι
διά τινα, μέ τούς έχ δάφνης στεφάνους παίζοντα, τους 
επί τής βάσεως αύτοϋ κρεμαμένους, καί τινες γέροντες, 
θεωροΰντες αύτδν μετ’ ερωτικής καί χατανυκτικής προ- 
«χής.

— Τέλος, είπε τις έξ αύτών, τήν άχρωτηριασμένην 
χεΐρά του έκτείνων πρδς τδν δρείχαλκον, τέλος, ΐδου 
αύτός είς τήν θεσιν του I Οταν οί Αιγύπτιοι περιδια- 
βάσωσιν ένταϋθα τήν εσπέραν, θά εύρωσι διαδαινοντες 
τοϋ στρατηγού των τδ ύπερήφανον μετωπον, και δόναν- 
ται νά κάμωσιν πρδς αύτδν τδν στρατιωτικόν χαιρετι
σμόν I

— Ό άπλοϋς έξ δρειχάλκου άνδριάς όμοιάζει πραγ- 
ματικώς μ’ εκείνον, πεντηκόνταρχε; ήρώτησέ τις τών- 
γερόντων, τόν όποιον έκ τών άργυρών πορπών τών σαν- 
δαλίων του, τοΰ λεμοπτύχου καί τών πρασίνων διό
πτρων του έξελάμβανες ώς πρέσβυν, βεβαίως δε 
θά ήτον έμπορός τις άποσυρθεις πλέον τοΰ έμπορι-υ.

— Έάν τοΰ δμοιάζη ; άπεκρίθη ό απόμαχος, έκτος 
τοΰ χρώματος, νομίζω οτι βλέπω αυτόν τδν Κλεδερ.

— Λοιπόν, ήτο πολύ ωραίος άνθρωπος ; ηρωτησεν 
ό έμπορος, πέριτρέχων διά θαυμαστικού βλέμματος τήν 
ίσχυράν μορφήν τοΰ άγάλματος.

— ’Εξωτερικόν μεγαλοπρεπές πολίτου, μετέχοντος 
έκ τοΰ.γένους του ληστοΰ Μουράτου,

— ’Εκτός δέ τούτου, ήτο μέγας στρατηγός;
Ό απόμαχος καί οί συνεταίροι αύτοϋ έθεώρησαν 

άλλήλους μυκτηρίζοντες.
— Μάλλιστα, είπεν ό άπόμαχος, άλλ’ όμως δεν 

είχε κακόν χαρακτήρα, ώδήγησεν ήμάξ *ι’ί Ρ·ερη» 
ένθα δέν έπρεπε νά προσκόψη.

— Υπηρετήσατε μετ’αύτοϋ;
— Άπδ τδ 4 792 μέχρι τοϋ 4 800.
— Τή αληθείς ; τότε λοιπόν διηγηθήτε μας τήν Ι

στορίαν αύτοϋ, πεντηκόνταρχε, είπεν δ μέ τδν λαιμο- 
πτυχον γέρων, πλησιάζων πρδς τδν απόμαχον μετ 
απλοϊκής περιεργξίας.

__ Ή ιστορία αύτοϋ, πολΐται, έπανέλαβεν έχεϊνος,
ήθελεν έχει χρείαν άλλου τινδς, μάλλον γεγυ- 
μνασμένου ώς πρδς τδ λέγει»,"να έχθέση ταύτην χαθα- 
οως. Τοϋτρ δε μόνον δύναμαι νά σάς είπώ ότι « Ο

ζ ΤΟΜ. Δ'. Φυλλάδ. 83 )

Οίάνθινος πατήρ» (4), δστις έγίνωσκε τούς Ανθρώπους, 
έγραψε περί αύτοϋ τό· « όταν ό Κλέβερ έπορεΰετο εις 
πόλεμον, ώμοίαζε τδν θεόν τών μαχών. »

Καί έγεννήθη είς Στρασβούργον ;

— Έν έτει 4 754. Πολλάχις ήκουσα αύτδν νά 
διηγήται, όπόταν ήτον έπιλοχίας είς τδ σώμα, ότι κατ’ 
άρχάς έσπούδασεν είς τινα γέροντα έφημέριον, έπει
τα εις ένα αρχιτέκτονα, δστις ήθέλησε νά τώ διδά- 
ξη τήν τέχνην του. Ήμέραν δέ τινα ευρισκόμενος εις 
τι χαφενεΐον ήκουσεν έξ φιλάρεσκους νέους εξυβρίζον
τας δύο Γερμανούς κυρίους, οΐτινες ει’ς μίαν γωνίαν 
έπινον ζύθον. Ό στρατηγός, δστις είχεν άνάστημα εξ 
ποδών καί εξωτερικό» όχι τόσον κακόν, ήνάγκασε τά 
παιδάρια ταΰτα άλλαχοΰ νά ψάλλωσι τούς όνειδισμούς 
των. Άλλ’ άντεστάθησαν τόσον, ώστε ό ’Ιωάννης Βα
πτιστής ήναγχάσθη νά τοΐς δώση εν καλώς έφηρμοσμέ- 
νον μάθημα. Οί κύριοι, οΐτινες είχον, φαίνεται, βαθμόν 
τινα εις τήν πατρίδα των, τόν έλαβον μεθ’ εαυτών είς 
τό Μονάχον, χάριν εύγνωμοσυνης, χαί είσήξαν αυτόν

(1) όνομα τβ όποιον οί παλαιοί οτρατιδται εόιίον είς τον Να- 
πολίοντα.

476-
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είς τδ στρατιωτικόν σχολείο·/, άφ' cu έξήλθεν ύπολο- 
χαγος. Παραυτα όμως έννόησεν, οτι ή προαγωγή του 
ήτον αλλαχού καί επανήλθε·/ είς Βεφόρτ.

Συνέπεια τής έπελθούσης έπαναστάσεως, ήννόησεν 
ότι τδ έργον του ήτο νά δίδη καί νά Λαμδάνη πλη- 
■,'ας. Ηρχιοε δε προκαλέσας είς μονομαχίαν, τούς δύο 
συνταγματάρχας, έκ τοΰ συντάγματος τοΰ βασιλικού 
Λουδοβίκου, οστις κατά τοΰ λαού ώπλίσθη, καί ήνάγκα- 
σεν αυτούς να επαναφέρωσιν έντδς τών στρατώνων τά 
στρατεύματα.

Κατά τδ 1792 κατετάχθη είς τδ τέταρτον Τάγμα 
τού νομού τού Άνω-'Ρίνου- έτυχε δέ νά εύρεθώ είς τδ 
αύτδ σώμα, καί τότε τδν έγνώρισα.

— Τδν ήκολουθήσατε παντού, Πεντηκόνταρχε;
— Παντού· έστάλημεν κατ’ άρχάς διά νά υπερα- 

σπισθώμεν τήν Μαγουντίαν, δ δέ Ιωάννης, τόσον ήν- 
δραγάθησεν, ώστε άμέσως διωρισθη ταγματάρχης, έ- 
πέτυχεν μιας εντίμου συνθήκης, καί πάντες έπιστεύα- 
μεν οτι χάριν ευγνωμοσύνης ή δημοκρατία ήθελε τώ 
πέμψη, άν όχι άλλο τι, τουλάχιστον μίαν σπάθην πρδς 
τιμήν, άλλ αύτή έξαπέστειλεν αύτώ δύω χωροφύλακας, 
οίτινες τδν ώδήγησαν είς Παρισίους, έπί προδοσία κατη
γορούμενον ! ’Ητον ή έποχή, καθ’ ήν τοσούτον έφρόν- 
τιζον περί τής κεφαλής ένδς άνθρώπου οσον διά τδ έ- 
πίπωμα κενής φιάλης. 'Ο ’Ιωάννης Βαπτιστής μολον
τούτο ύπεστηρίχθη. Άπελύθη, διωρισθείς στρατηγός 
ένδς σώματος έκ διαφόρων όπλων καί ώδήγησεν όλους 
ήμας είς Βανδέαν, ένθα οί χωρικοί διεσκέδαζον καρ
φώνοντας τούς φιλοπάτριδας εις τάς θύρας τών δη- 
μαρχίων έν είδει ποντικών.

’Ητο μάχη τήν όποιαν δέν εϊχομεν ίδεΐ άλλοτε· οί 
λησταί έμάχοντο μέχρι θανάτου, όπότε δέ έτύγχανον 
ύπδ τήν λόγχην μας, έκραζον, ο άποδος μοι τδν Θεόν 
μου, » ώς νά ειχωμεν αύτδν είς τά θυλάκια ήμών.

Ο Κλέβερ έβεδαίου, ότι ήσαν τοσούτον έςηγριωμέ- 
νοι, διότι οί κυανοί τούς άπήλπισαν πάντοτε έπανα- 
λάμδανε νά μή τούς κακοποιβμεν οί συστρατιώται ό
μως έδίφων αίμα αριστοκρατικόν, καί τοιουτοτρόπως εί
χεν άρκετήν έργασίαν. ’Επαύθη, διωρισθη, μετεπαύθη, 
καί πάλιν διωρισθη εις τδ Τορφού· πάντες ήθέλαμεν ά- 
πωλεσθή, έλλιίποντος τούτου, καί αύτδς ό λοχαγός 
Σκουαρδίνος ό φίλος του. ’Έμελλον νά κατακερματί- 
σωσιν ήμας, όπόταν ό Κλέδερ έκάλεσε τδν λοχαγόν,
καί,

— Σκουαρδΐνε, είπε, πρέπει νά έμποδίσης τδν ε
χθρόν, έν τέταρτον τής ώρας, διά νά σωθή τδ στρά
τευμα. Λάβε έν σώμα τών έπιλέκτων καί φονεύσου 
μετ’ αύτών πρδ τής φάραγγος.

— Μετά χαράς, σιρατηγέ μου, άπεκριθη ό αξιωμα
τικός.

— Έτάχθη έπί κεφαλές τοΰ σώματος, καί πάντες 
άνευ παρατηρήσεως κατεσφαγήθησαν, ένώ ήμεϊς έσω- 
ζώμεθα.

Είς μάχην τινα παρά τού Φρούρων Γοντιέρ, δ ’Ιωάν
νης Βαπτιστής ήθέλησε νά έμποδίοη τδν στρατάρχην 
νά προσδάλη· δέν είσηκούσθη, καί μας κατηφάνισαν. 

Ο Μορσώ έλαβε τέλος τήν διοίκησιν όλης τής άπο-
σκευής, είπε δέ τότε πρδς τδν Κλέδερ·

— Έμπροσθεν σου δέν είμαι παρά νήπιον. Διεύθυ- 
νον σύ τδ στράτευμα, έγώ δέ θέλω υπηρετεί ύπδ τάς 
διατα·) άς σου.

θΚλέδερ τδ έδέχθη καί οι Βανδιάνοι κατεσφάγησαν 
εν πρωτοις εις το Μάνς καί ακολούθως είς Σαδενάι.

Δέν ήτον όμως αίμοδόρος· έχάρισε τήν ζωήν τεσ
σάρων χιλιάδων βασιλικών συλληφθέντων είς τδν 
Αγιον Φλωρεντιον, ήρκει δέ τούτο πρδς καθαίρε

σή/ του.

— Καί δέν άνεκλήθη πώποτε; ήρώτησεν δ έμπορος.
— ’Αργότερα κατά τδ 1794 τδν άπέστειλαν είς τδ 

πρδς βοβ^άν στρατοπέδου. Διέδη τήν Σάμδρην άπ’ έμ
προσθεν τών συμμάχων, συμμετέσχε τής μάχης τού 
Φλερούς, καί πάλιν προσέβαλε τδν έχθρδν είς Μαρ- 
κιάνης, άκολούθως κατέλαβε τδ περιχαρακωμένο·/ 
στρατόποδον τοΰ Πολισέλ τής πόλεως τοΰ Μούς, 
Αουδαέν καί Μαεστρίφ. Κατά τδ 1796 δέ, διέδη τδν 
Ρϊνον διά νά προσδάλλη τά έχθρικά στρατεύματα, 

άλλ’ ούτοι συνεστράφησαν ώς νιφάς χιόνος.
Έπρεπε λοιπόν νά ύποχωρήσωμεν. Ό Μαρσώ διε- 

τάχθη νά πυρπολήση τήν τοΰ Νεβιάδ γέφυραν, άμα 
τώ διαβίβαση ήμών, εις ταΰτα υπήρξε σύγχυσις, καί ή 
γέφυρα έπυρπολήθη πριν ή διαδώμεν· ό δέ Μαρσώ 
ήθελε νά φονευθή.

— "Ησυχα, είπεν πρδς αύτδν ό Κλέδερ, κατ’ άρ
χάς ύπαγε μετά τού ιππικού σου νά ύπερασπισθής τήν 
διάβασιν, καί επομένως βλέπομεν,

Διέταξε ν’ άνακτήσωσι τήν γέφυραν καθ’ Sv καιρόν 
ήμεϊς ήθέλαμεν πολεμει τδν έχθρδν, τδ όποιον είς ττ- 
τας ώρας καί έγεινεν, ώστε διέδημεν τδν ’Ρϊνον άδρό- 
χοις ποσί· ώς διηγούνται, δτε οί Ίσραηλιται τήν έ- 
ρυθραν θάλασσαν διέβησαν άλλοτε.

Βραδύτερον ό Ιωάννης Βαπτιστής έπανέφερεν ή- 
μάς είς τά ίδια, καί ένικήσαμεν είς Δουσελδδρφ, κα· 
επομένως εις Άλπσίρσεν.

Κάρολος ό Άρχιδούξ, έδραμεν καθ’ ήμών μετ’ εξή
κοντα χιλιάδων άνδρών ήμεϊς δέ είμεθα είκοσι! Είς 
Γάλλος κατά τριών Αύστριακών, τούτος ήτον ό λογα
ριασμός- μέ βήμα ταχύ διήλθομεν έν τώ μέσω αύτών, 
καί είσήλθομεν είς Φραγκφόρτ.

— Άλλ’ ό στρατηγός, είχεν όπισθέν του πιζικδν 
κινδυνωδέστερον τοΰ τών Αυστριακών, άπδ ζηλοτύπους 
καί φλυάρους, οίτινες παρέπεισαν τήν κυδέρνησιν, ότι 
αί νίκαι τοΰ Ίωάννου Βαπτιστοΰ συνέδησαν ώς έκ τής 
άπειθαρχει'ας· άνεκάλεσαν αύτδν εις Παρισίους, ένθα 
έζήτησε καί έπέτυχε τήν διαθεσιμότητά του.

— Καί ένταύθα άπεθανε; ήρώτησεν δ μέ τδ δύο- 
πτρον άνήρ,

— Σιγά, μή σπεύδεις, φίλε πολΐτα· διατρέχετε τήν 
ιστορίαν, ώς καί ό ’Ιωάννης Βαπτιστής, ώδήγει τά 
στρατεύματα είς έφοδον, είσέτι εΰρισκόμεθα είς τήν 
δευτέραν πράξιν. Μετά τήν γενομένην ειρήνην τοΰ 
Κάμπο Φορμίου, έσκέφθησαν ότι καλόν ν’άποστείλω- 
σιν ήμας ινα ίδωμεν τδ τί συμβαίνει πρδς τδ μέρος τών 
Πυραμίδων τής Αίγύπτου. Ή δέέκστρατεία άνετέθη εις 
τινα κρυφίνοα, τδν όποιον εύχαριστως άπεστελλα ινα 
περιδιαβάση τάς οχθας τοΰ Νείλου. Ο δε Κλεδερ, ο- 
στις έπεθίίμει νά ίδη ζώντας Κροκοδείλους, ι έζήτησε 
ν’ άναχωρήση, καί έπέβη μετά τοΰ στρατάρχου- έπλη- 
γώθη βαρέως είς τήν κεφαλήν διά κλίμακος, τά πρώ
τα τείχη τής ’Αλεξάνδρειάς άναδαίνων συνώδευσε τδν 
Βοναπάρτην είς τήν Συρίαν όπου έκυρίευσεν τδ Ελ- 
Άρίτζ, τήν Γάζαν καί ’Ιάφφαν. Άκολούθως έδη κατά 
τών ’Οθωμανών, οίτινες ή’ρχοντο είς βοήθειαν τής Πτο-
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λεμαίδος. ‘Ημείς είμεθα δισχίλιοι, ίδρωμένοι, άποκα- 
μωμένοι, καί τήν γλώσσαν δύο σπιθαμάς έχοντες, ώς 
λυσσασμένοι κύνες, όταν παρά τδ όρος Θαδώρ συνην- 
τήσαμεν εικοσακισχιλίους κιδαρεοφόρους, παντοεθνεϊς, 
έκ διαφόρων χρωμάτων, όλίγη ώρα ήρκησεν ινα τους 
καταστρέφωμεν καί τούς άποστείλλωμεν είς τήν έρη
μον. Έκεΐθεν ώδήγησεν ήμάς ό Κλέδερ είς -Άδουκίρ. 
ένθα άποπερατώσαμεν τήν κατάργησιν τής ’Οθωμανι
κής δυναστείας.

Άλλ’ ό στρατηγός Βοναπάρτης ήρχιζεν άπαυδών έκ 
τής μεγάλης θερμότητος· καί τών Μαμαλούκων είχε 
τήν ιδέαν, ότι τά τής πατρίδος του πράγματα δέν είχον 
καλώς, καί ότι ώς νέος μέ νούν, εΰρισκε τήν περί- 
στασιν νά προαχθή. Άνέθετο λοιπόν τδ στράτευμα πρδς 
τδν Κλέδερ, καί κρυφίως άνεχώρησε διά τήν Γαλ 

λ'**·
Κατά κακήν τύχην, καί ό ’Ιωάννης Βαπτιστής 

ήτον έπίσης βεβαρημένος, καθώς καί δ υποστράτη
γος, έκ τής ψάμμου, τών καμήλων καί τών Πυ
ραμίδων.

Πάντες έσκεπτόμεθα περί τών δημαρχιών καί 
μαγειριών μας είς τρόπον, ώστε ήρχισαν νά συνθη- 
κολογώσι μετά τών Άγγλων, ίνα παραιτηθώμεν τής 
Αίγύπτου. Συνεφωνήθη λοιπόν νά έπαναφέρουν ήμάς 
είς τήν Γαλλίαν μεθ’ όλων τών όπλων, τών άπο- 
σκευών καί τής άκεραίου τιμής μας, καθώς αί προ
κηρύξεις έλεγον. Ό ’Ιωάννης Βαπτιστής, δστις εί
χε' τδ σφάλμα νά βιάζεται όλιγον, όταν συνελάμ- 
βανε τήν ιδέαν ένδς πράγματος, άπέδωσε προς τούς 
τούρκους τδ Δαμιάτον καί πολλά όχυρώματα, εξί
σου καί ήμεϊς έμέλλομεν νά κενόσωμεν τδ Κάίρον, 
καί δ καθείς έμάζωνε τά πλυμμένατου 
κατά τήν κοινήν παροιμίαν, όπόταν ήμερησία τις 
διαταγή μάς είδοποίησεν, ότι, έναντίον τών συνθη
κών, δ Άγγλος ναύαρχος ήθελε νά μάς βιάση νά 
παραδώσωμεν τα όπλα.

« 01 στρατιώται, έγραψεν ό ’Ιωάννης Βαπτιστής, 
» ύπδ τήν επιστολήν τοΰ ναυάρχου, δέν άποχρίνον- 
» ται είς παρόμοιας αιτήσεις, παρά μόνον διά τής 
»> νίκης. Έτοιμασθεϊτε λοιπόν είς μάχην! »

__ Κόπιασε νά πολεμήσης ! έλέγαμεν καί ήμεϊς·
επομένως'καθείς έξετάσας τήν πήραν καί τδ τη- 
λεδόλοντου, έδημεν πρδ τών Αιγυπτίων. Φθάσαντες 
παρά τδν ’Οβελίσκον τής 'Ηλιουπόλεως, ειδομεν τούς 
εχθρούς είς θεσιν μάχης τεταγμένους. Ήσαν δέκα 
έναντίον ενός, καλώς ώπλισμένοι, μέ καλούς ίππους, 
καί άποφασισμένοι είς πΰρ καί είς θάνατον άλλ’ 
ήμεϊς έμαχόμεθα διά τήν ζωήν και τήν τιμήν μας, 
δύο πράγματα ιδίως προσφιλή είς πάντα Γάλλον. 
Οΰτω λοιπόν οί ’Οθωμανοί κατετροπώθησαν παντα
χόθεν· έκυριεύσαμεν τδ στρατόπεδον δελ-Χουκα, έ- 
πομένως τδ Σαλαλιέχ- ένθα ευρωμεν, τόσα λάφυρα 
τά όποια, πάσαι αί τοΰ τόπου κάμηλοι, δέν ήού- 
ναντο νά φερωσι.

Μετά ταΰτα έπανέφερεν ήμάς δ Κλέδερ είς τδ 
Κάίρον, τδ όποιον έπρεπε νά καταλάβωμεν έκ δευ
τέρου, καθ’ ότι οί χαλκόχροοι είχον έπανασιατή- 
σει, έν τή άπουσία ήμων. Οί Βέίδες, ώς παρ’ αύ- 
τοΐς καλούνται, ci διοικηταί, ύπετάχθησαν είς τά Γαλ
λικά όπλα, καί έπεμειναμεν κύριοι τοΰ παντός.

Έδώ έ απόμαχος έσταμάτησεν, οί όφθαλμοί του

«η
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έστράφησαν πρδς τδ άγαλμα, τδ όποιον διά στιγ- 
μάς τινας έθεώρει μέ κατάνυξιν.

— Έ! λοιπόν! ήρώτησεν ό πολίτης, μετά ταΰ
τα πεντηκόνταρχε;

— Μεταταΰτα......... είναι τδ τέλος, είπεν άπο-
τόμως· τήν 14 ’Ιουνίου 1800 ό στρατηγός Κλέδερ 
έδολοφονήθη, έκ τού δώματος τού κήπου του παρ’ 
ένδς Τούρκου, οστις ένόμιζεν ότι κερδιζη τδν παρά
δεισον, φονεύων ένα χριστιανόν

Έν τοσούτω έσιώπησεν. Οί γέροντες στρατιώται, 
οίτινες παρ’ αύτώ εύρισκοντο, καί οίτινες μετά πό
θου ήκουαν τήν διήγησιν, έφαίνοντο ότι συνεμερίζον- 
το τήν συγκίνησίν του' καί αύτδς ό έμπορος έμεινεν 
έπί τίνος στιγμάς ακίνητος.

— Τά δέ λείψανά του διεσώθησαν; έπανέλαδε 
μετά μικράν σιωπήν.

— Μετεφέρθησαν είς Μασσαλίαν, καθ’ ον καιρόν 
έκενώθη ή Αίγυπτος, διέμειναν είς τδ φρούριο/ το 
Ίφ μεχρισότου ό άγαθδς Λουδοβίκος δέκατος-όγδοο 
διέταξε νά μετακομισωσι ταΰτα καί τά θεσωσιν έν
τδς μνημείου είς τιμήν τού Βαπτιστοΰ άνυφωμένου. 
Πρδ πολλοΰ καιρού ή'κουον περί τοΰ μνημείου τού
του, άπδ τδ 1818. Άλλ’ ιδού αύτδ τέλος πάντων, 
ιδούτο, καί τολμώ νά είπω, ότι ό κατασκευάσας αύ
τδ δέν ήτον άτεχνος.

— Είναι συμπατριώτης, παρετήρησεν δ έμπορος.
— Ούτως ό ήρως καί ό τεχνίτης συνενοήθησαν, 

έπρόσθεσεν ό πεντηκόνταρχος. βλέπει τις λοιπόν οτι 
ήσαν τής αύτής ζύμης.

— Παρατηρήσετε δέ τά έπί τής βάσεως κάτω
θεν ανάγλυφα ;

— Μάλιστα, τοΰτο μέν παριστά τήν μάχην είς 
Άλτενσίρσεν, άπέναντι τού όχυρώματος, έκεϊνο δε 
παριστφί τήν μάχην τής ‘Ηλιουπόλεως. Καί πραγ- 
ματικώς απαράλλακτα έδαδιζαμεν πρδς τδν έχθρδν, 
αναγνωρίζω δέ καί τούς Αιγυπτίους μου.

— Ούτω λοιπόν είσθε εύχαριστημένος, πεντηκόν- 
i

*0 άπόμαχος έθεώρησε καί πάλιν τδν ανδριάντα 
χωρίς ν’ άποκριθή, ύψωσε δέ, είς σημεϊον σεβασμού, 
τδν πϊλόν του καί στρέψας μέ δακρυσψιένους πρδς 
τούς συνεταίρους του οφθαλμούς.

— Βήμα ταχύ, είπε.
Καί έγεινεν μετ’ αύτών άφαντος ύπδ τά δένδρα.

( Εχ τοΰ Γα.Ι.Ιιχον). Δ. Β.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.
* ε ~

Φιίρουάιιΐοο.
ί

Παρήλθε καί ό μήν Ιανουάριος, δι’ ού ήρξατο τδ 
νέον τοΰτο έτος. Ήρξατο δέ τοΰτο εΰθυμον, είτι καί 
έτερον, μέ χορούς, μέ δώρα, μέ θέατρον, με ευθυμίας:

Ή Ελλάς άποκτήσασα πάλιν θέατρον’Ιταλιζδν, με .
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τά παρέλευίΐν έξ μακρών ενιαυτών, ώοευ-σε μέγα βή
μα πρός τόν πολιτισμόν. Είναι ήίη ή 'Ελλάς τοΰ Σο- 
φοκλέσυς, τοΰ Εύριπιίου και τοΰ Άριστοφάνους· δεν υ
πάρχει πλέον φόβος μή έκβαρβαρωθή νέαν τινα βαρ
βαρότητα, ώς τήν συμβάσαν μετά τό σύνταγμα.

Τό μελόδραμα, φοιτώμενον ύπό τών Βουλευτών, Γε
ρουσιαστών, και έν γένει ύπό τών αρχόντων μας και 
πολιτικών μας, συμπολιτευομενων τε καί αντι
πολιτευόμενων. θέλει ουγκινεΐ καί διακλα τήν καρ 
δίαν εκάστου διά τής μουσικής καί τοΰ ξίσματος, 
καί θέλει τοΐς έμπνέει εύγενέστερα καί πατριωτικώτε- 
ρα αισθήματα, καί ίσως, ίσως άπαλλύνει διά τής τρυ- 
φερίτητος καί παθήσεως καί αύτάς τάς άναλγεΐς καρ
διάς τοΰ ωραίου μας φύλου. Γνωστόν δτι Θέατρον υ
πάρχει καί εις Πάτρας, καί τούτο άπό πέρυσιν, ώστε 
και τό άγριον τών αττικών ήθών έξέλιπεν έκεΐθεν άρ- 
χήτερον ή εις τήν μεγαλώνυμον ταύτην πρωτεύουσαν 
τής νεωτέρας Ελλάδος.

Ό Πίνδαρος είπεν,

« χ μή πεφίλιζε Ζεΰς, 
άττίζεται βοάν Πιερίων άΐοντα »

καί διά τούτο πεφίληκε πρό πάντων ό Ζευς τόν έκλε- 
κτό» αυτού λαόν, τούς Έλληνας, παρ’οι; έβλάστησε 
καί τέθειλεν ή ποίησις καί ή μουσική.

Άλλ’ είναι ώφέλιμον είς λαόν τινα τό Θέατρον; Τό 
τοιοϋτον είναι ζήτημα σκοτεινόν είσέτι, οπερ ούδ’ αΰτοί 
οί δεινοί φιλόσοφοι τού 1Η' αίώνος Δαλαμβέρτος καί 
‘Ρουσσώ έλυσαν κα! δυνάμεθα νά είπωμεν μετά τού 
Σεξπήρου περί τού έντικειμένου τούτου ο,τι έλεξεν αυ
τός περί ζωής κα! θανάτου,

lhalis the question.

Είς σύγγραμμα ελληνικόν, έκδοθέν νεωστί, άποδεί- 
κνυται έκ τοδναντίου, οτι τό Θέατρον ούδεμιαν έχει ε
πίδεσήν έπ! τής ήθικής τού άνθρώπου μορφώσεως, άν 
θέλετε δέ, μάλλον βλάβην προξενεί διά τών παραδειγ
μάτων τής κακίας, πρός α ό θνητός άνθρωπος είναι 
έπιί^επέστερρς, ώς ή άνάγνωσις τών μυθιστορημάτων 
ή προτιθεμένη μέν τής χρηστοήθειας τήν διδασκαλίαν, 
άλλ’ ώς έπί τό πλειστον έπιφέρουσα λεληθότως, τήν 
διαφθοράν τής κεφαλής καί τής καρδίας.

Διά τούτο καί ημείς έπαύσαμεν, ζητούντες έκ τών 
θεατρικών παραστάσεων διδασκαλίαν καί σωφρονισμόν, 
άλλά μόνον τέρψιν καί διασκέδασιν. ’Αλλά τις δύναται 
V άρνηθή, Οτι έκ τών δύο μέχρι τοϋδε παρασταθέντων 
μελοδραμάτων δύναται τις εύζ.όλως νά πορισθή καί ηθι
κόν δίδαγμα.

Οί Πουριτανοί μας διδάσκουσι τίνι τρόπω 
πρεπει νά συμπαθώμεν τους δυστυχείς καί μ έ ά ρ ν η- 
σ ι ν τής ίδιας ήμών εύτυχίας. Τοιού- 
τος ό λόρδος εκείνος’Αρθούρος, δστις έτοιμος νά συ- 
ζευχθή τήν ώραίαν μνηστήν του, άφίνει αίφνης αύτήν 
είς τά κρύα τοΰ λουτρού, τό δή λεγόμενον, διά νά 
σώση τήν έκθρονισθεΐσαν βασίλισσάν του Έ^ριέταν. Ή 
δυστυχής Έλδίρα παραφρονεί έκ τής θλίψεώς της, ώς 
έγκαταλελειμμένη τις ’Αριάδνη ή Διϊώ, καί μυρίαι ά- 
ρα: πιπτουσι κατά τής κεφαλής τού άς-άτου καί 
ά π ί ς- ο υ έραστού .. . Τότε δή τότε ό αντεραστής 
και ό θείος τής νέας έμπνέοντες δργής καί μίσους, άρ-

πάζουσι τάς σημαίας τής βρετανικής δημοκρατίας ,j καί 
οπαδοί ένθερμοι τοΰ τρομεροΰ Κρομβέλλου, τοΰ Π ρ ο- 
ς-άτου, έν τή αγανακτήσει καί τώ ένθουσιασμω των 
ψάλλουσι τό έμδατήριον έκείνο,

Suona la tromba, intrepido 
Jo puguerd άά forte,
Bello e affrontar la raorte

Gridando Liberia!

κατά τον ήχον τοΰ όποιου, ό ποιητής μας Κ. Π. Σου- 
τσος έγραψε τόν έξης θούριον είς τόν Παπά Εύ- 
θ ύ μ ι ό ν του, δράμα όσονούπω έκδοθησόμενον καί 
μέλλον ν’ άναδειξη πάσαν τήν δύναμιν καί τήν καλ
λονήν τής νεωτέρας έλληνικής ποιήσεως.

« Τα όπλα πάλιν λάβωμεν 
Ω παιό'ες τών ‘Ελλήνων,
Κ έν μ.ίσω τών κινδύνων

Η τάν, η έπ'ι τάν.
Ενδόςως άποθάνω{Λεν 
Επάνω τής άσπίδ'ος,
Καλόν ύπερ πατρίδος,

Καλόν τό τελευτάν.»

Ν’ ακούσετε δέ τότε, προφερομένης τής μαγικής 
ταύτης λέξεως τής έλευθερίας, τάς ένθουσιώ- 
δεις, τάς μανιακάς χειροκροτήσεις . . . · τής πλατείας 
καί τοΰ υπερώου 1

Όρθώς λοιπόν ελέγομεν προλαβάντως, δτι είς μό
νην τήν ‘Ελλάδα κατέφυγεν ήδη καί ένθουσιά ή έλευ- 
θερία, όσάκις μάλιστα παρίσταται έπί τής θεατρικής 
σκηνής.

Άλλ’ δχι, ή λέξις τής έλευθερίας μετεβη άπό τής 
σκηνής καί είς τό Βουλευτηριον, δπου εσχάτως αντήχη
σε τό δνομα αυτής είς τήν περί τοΰ δημοτικού νόμου 
συζήτησιν.

"Οταν ό Κικέρων άπήγγειλϊ τόν κατά τοΰ Κατιλί- 
να αξιομνημόνευτο'/ εκείνον λόγον του, αί έλευθερίαι 
τής 'Ρώμης έκινδύνευον βεβαίως τόν έσχατον κίνδυνον 
ό τολμηρός συνωμότης δέν έδιστασε νά έμφανισθή έν
τός αυτής τής Συγκλήτου, καί δ δαιμόνιος ρήτωρ ή
δύνατο δικαίως νά διαρρύξη τά ίμάτιά του υπέρ τής έ
λευθερίας καί τής σωτηρίας τής πατρίδας.

"Οταν ό Δημοσθένης έξεφώνει τους ’Ολυνθιακούς αύ
τοϋ καί τους Φιλιππικούς, ό πανούργος Μακεδών κα- 
τέλυε βαθμηδόν τήν ελευθερίαν τής ‘Ελλάδος. Οί υ
παρκτοί ουτοι κίνδυνοι άνέδειξαν τους δύο αθανάτους 
εκείνους ρήτορας καί πολιτικούς.

Ήδη δέίτίς Κατιλίνας, τίς Φίλιππος ήν πρό τών 
θυρών τής Ρώμης καί τής 5*Ελλάδος; “Εν νομοσχέ- 
διον τοΰ ύπουργείου λίαν άκακον καί άνώδυνον, άλλά 
περί τό όποιον, ώς περί τό πτώμα τοΰ "Εκτορος, συνε- 
κροτήθη ή πενθήμερος έκείνη μάχη, ή διασείσασα τά 
θεμέλια τοΰ Βουλευτηρίου καί προκαλέσασα ί είς τό 
πεδίον τούς Δημοσθένας παί τούς Κικέρωνας δλους τής 
Βουλής, ή διά ν άναφέρωμεν σύγχρονον ολως συμβάν, 
τούς Βε^ριέρους, τούς Βαρόσους, τούς θιέρσους, τούς 
Λαμαρτίνους τής 'Ελλάδος.

Δέν άμφιβάλλομεν παντάπασιν δτι τοιούτους ρήτο
ρας δέν περιέχει και ή 'Ελληνική Βουλή, άπαγε τής 
βλασφημίας ! άλλ’ έπε’ιδή ή ίρις ήν περί σκιάς, ούδ’ οί

ρήτορες μας ήδυνήθησαν νά φθάσωσιν είς τό ύψος τής 

δεινότητάς των.
Άλλ’ έπανέλθωμεν είς τό προκείμενον.
Ή Έλβίρα ώς πιστή καί εύαίσθητος μνηστή, δέν 

παύει θρηνούσα, δλοφυρωμένη, τίλλουσα τήν ώραίαν j 
κόμην της διά τήν φρικτήν απιστίαν τοΰ 
’Αρθούρου. Ή λύπη τήν κατατήκει, κλείεται μόνη είς 
τό μέγαρόν τη; καί ψάλλει τά άσματα τοΰ μνηστοΰ 
της. Ουτος δέ, τοΰ όποιου ό Κρόμβελ καί τό κοινοβού
λιο? κατεψήφισαν θάνατον, άφοΰ, ώς πιστός καί φι
λάνθρωπος ύπήκοος, έσωσε τήν πρώην βασίλισσάν του, 
σπεύδει νά έπιστρέψη άγνωστος είς Αγγλίαν, κ’ ένώ 
περιμένει τήν απώλειαν του, αίφνης καί άπροσδοκήτως I 
άνταμειβεται παρά τοΰ θεού τοΰ Έρωτος διά τήν καλήν 
πράξίν του, συγχωρούμενος καί νυμφευόμενος τήν Έλ- 
βίραν. Έχει λοιπόν καί τό δράμα τούτο τό ήθικόν συμ
πέρασμα, άλλ’ έχει πρό πάντων τήν έξαίσιον μουσι
κήν του.

Ό δε Έρνάνης, τό άριστούργημα τούτο τοΰ 
ποιητοϋ Βίκτορος Ούγκώ καί τοΰ μουσικού Βερδη, 
διέκρίνεται κυρίως διά τό δραματικόν του, διότι ό Ερ- 
νάνης, ό άπό νεότητος πιών ίσοχειλές τό ποτήριον τών 
βασάνων καί τών θλίψεων, ό μυρίους διαφυγών κιν
δύνους, άναγκάζεται, ό δυστυχής ! έπΐ τέλους είς τόν 
κολοφώνα άναβάς τής εύδαιμονίας, διότι αί λαμπάδες 
τοΰ υμεναίου άνήφθησαν οί αύτόν καί τήν Έλβιραν του, 
άναγκάζεται, λέγομεν, μόνος του νά καταστρέψη πάσάν 
του εύτυχίαν, αύτόχειρ γενόμενος . . , διατί; διότι ε
δώ κε τόν καστιλιανόν λόγον του είς τόν έρωτόληπτον 
καί κακότροπον γέροντα Δόν Σιλβαν, δποοχεθείς αύτώ 
ν’ άποθάνη άμα τή αιτήσει του . . . Καί τοΰτο λοιπον 
τό δράμα μάς διδάσκει νά μένωμεν πιστοί είς τόν λο- 
γον μας, καί μέ κατας-ροφήν τής ιδίας 
ήμών εύτυχίας.

Ναι μέν, τοιοϋτον άκρον καί άνσητον, ούτως είπεϊν,
αίσθημα πιστεως πρός τόν δοθέντα λόγον είναι παρα 
φύσιν, ένώ τό φυσικόν είναι ν’ άθετώμεν αύτόν και να 
έπιορκώμεν· άλλά μή λησμονήσωμεν, δτι τό δράμα 
ανήκει είς την ρωμαντικήν σχολήν, τήν παραγα- 
γοΰσαν πολλά άλλα έτι παραδοξότερα. Ολα όμως τα 
παράδοξα μάς κάμνει νά λησμονώμεν ή γλυκεία φω
νή καί ή περιπαθής παράστασις τής πρώτης τραγωδι- 
στρίές μας Βιργινίας Μαρκεζινης, τής οποίας τα προ
τερήματα αναπτύσσονται καθεκάστην. Δια τοΰτο ίδετε 
πώς σπεύδουν οί φιλοθεάμονες Αθηναίοι εις τό Θεα 
τρον, πώς δέ πρό πάντων άρέσκεται εις τοΰτο τό ω- 
ραΐον φΰλον, τό άπολαυον δύο ένταύτώ άπολαύσεις, τήν 
μέν, ν’ άκούη ώραίαν μουσικήν σνγκινούμενον, τήν δέ 
νά βλέπεται θαυμαζόμενον ύπό δισχιλίων όμμάτων, κα! 
έκ τών θεωρείων του νά θριαμβεύη πολλάκις κατά τής 
σκηνής.

Παραλείποντες τάς άλλας παραστάσεις, κα! αύτήν 
άκόμη τήν πρώτην. κατά τήνόποίαν δλίγου δεϊν ουνέβη- 
σαν, δσα καί είς τό Νεοβόρακον τής Αμερικής, παρι- 
στώσης τής Ζέννη Δίνδ, άναφέρομεν μόνον τήν εσπέ
ραν τής 25 Ίαννουαρίου, ήτις ήν ή λαμπρότερα 
πασών, διά τήν συμπεσοϋσαν βασιλικήν εορτήν τών 
άποβατηρίων τοΰ Σεπτού ήμών ’Ανακτος, καί τόν πλή
ρη φωτισμόν τοΰ θεάτρου, τοΰ δντος συνήθως σκοτει
νού μέ τόν άφωτον πολυέλαιόν του. "Οπως καί κατά 
τήν έναρξιν, καί την έσπέραν έκείνην, ούδέ σπιθαμή 
τόπου υπήρχε κενή, άπαντα δέ τά θεωρεία εβρυθον

καλλονών καί ά-.θηροτάτων καλλωπισμών. Τά πάντα 
δ’ έλάμπρυνε καί έπέστεφεν ούτως είπεϊν, ή παρουσία 
τής χαριεστάτης ήμών Βασιλίσσης, είσελθούσης κατά 
πρώτον είς τό κατά μέσον Β. θεωρεϊον Τήν Α. Μ. έδέ- 
χθη τό άκροατήριον μετά ζητωκραυγών, ή δέ μουσική 
καί σι τραγωδισταί είς τιμήν Αυτής άνέκρουσαν δίς τόν 
Β. ύμνον.

Ή διατηρηθεϊσα εύπρέπεια καί τάξις κατά τήν εσπέ
ραν έκείνην ήν άξιοπαρατήρητος. Άν πρό ήμών ήδη έ- 
ξύμνησέ τις, διά ποιήσεως, τάς άρετάς καί τήν δόξαν 
τής ’Επιτροπής τού Θεάτρου, άλλά χρεωστούμεν ’καί 
ήμεϊς, είς ών τήν αρμοδιότητα υπάγεται τό άντικειμε - 
νον τούτο, νά συνομολογήσωμεν, δτι άφοΰ τά άξιότιμα 
μέλη αύτής κατέδαλλον πάσαν προσπάθειαν όπως ά- 
ναστήσωσιν έκ τού μηδενός τό πρό έξαετίας άπωλε- 
σθέν θέατρον, ούδέν καί τώρα παραμελοΰσι πρός τέρ
ψιν τού έκλελεγμένου κοινού τών ’Αθηνών, ου μεγίστη 
ή εύγνωμοσύνη πρός αύτούς.

Άπό τά θεατρικά δίκαιον ήδη νά μεταδώμεν είς τά 
τής πολιτικής, τής τοσαΰτα πρός τά πρώτα έχούσης 
σχέσιν.

Άλλ’ είς τήν πολιτικήν τά πάντα ήρεμα καί χιο
νώδη, ώς ή παρούσα ώρα, άλλά καί τά πάντα λ: 
αν καλά. Έπί τής Βσυλής έπεσε χάλαζα νομοσχε
δίων, ώς τό μάννα τού ούρανού, τό θρέψαν τούς υιούς 
τού Ίστραήλ έπί ήμέρας τεσσαράκοντα έν τή έρή- 
μφ. Διά τοΰτο ή Βουλή ύπό τοΰ μάν.α τούτου τρε
φόμενη, γίνεται ώσεί μόσχος τις σιτευτός.

Ή δέ Γερουσία διεκρίθη καί κατέλιπεν κλέος άμά. 
ραντον, νομοσχέδιόν τι άπε^ρίψασα, καί άφαιρέσασα 
ουτω τόν έπιούσιον άρτον άπό τέσσαρα δύσμοιρα δρ- 
φανά καί τήν μητέρα αύτών. Άλλά τών δρφανών 
τούτων άνεδείχθη ανέκαθεν μήτηρ ή Σεπτή ήμών 
Βασίλισσα· δέν θέλουν μ.είνει άσιτα, άστεγα καί 
γυμνά.

Πολλοί θάνατοι κατέθλιψαν τόν παρελθόντα μήνα 
τήν πόλιν μας, καί ή νεκρολογία αυτού ήθελε πλη
ρώσει όλόκληρα ήμών τά Έργα, άλλά περί τών 
έξής μόνον οδυνηρών θέλομεν αναφέρει.

Ό σκληρός καί άδυσώπητος Χάρων μεθυαθεις άπαξ 
άπό τά άγγομαχητά τών θυμάτων τού, ώς ό λύ
κος ό είς ποίμ.νην έμπεσών άπό τά αίματα τών 
σφαγίων του, θύει, θύει, μεχρισοϋ κορέσει τήν άκό- 
ρεστον καί αίμοβόρον λύσσαν του....

Πρώτον θϋμά του έπεσε, νέος τις εύγενών αι
σθημάτων, οπερ σπάνιον κατά τήν παροΰσαν έτο- 
χήν, άποθανών είς Ναύπλιον, ό Αλέξιος Παπαλε- 
ξόπουλος.

’Ενταύθα δέ{ κατέθλιψε πάντας ό άωρος θάνατος 
χαριεστάτης καί νεαρωτάτης νέας, τής Εύρυδίκης, 
ήτις άφηρπάοθη σκληρώς άπό τάς άγκάλας τοΰ σε
βασμίου καί είς τούς πάντας προσφιλούς πατρός της. 
τού σοφού Καθηγητοΰ Άσωπιου καί τής τεθλιμμένης 
καί άναρέτιή) μητρός αύτής. Άθωότης, πνεύμα, κάλ
λος έστόλιζον τήν κόρην ταύτην ήγάπα όμως τήν 
ποίησιν, καί διά τοΰτο λύραι τοιαϋται έθρήνησαν 
τόν θάνατον της. «

Κατέθλιψε δέ έπίσης τούς πάντας ή άωρος τελευτή τής 
συζύγου άνδρός ωσαύτως διακεκριμένου έν τή κοινωνία 
μας, τοΰ έφέτου Κ. Χριστοπουλου.

Άλλά φευ ! πρός τοσουτους θανάτους ίλίγα είσε-
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"! έχομεν ν’ άντιτάξωμεν συνοικέσια, άλλ’ άς έλ 
πιζωμεν οτι δ χειμών οδτος, κατά τον όποιον το. 
σαΰται άνήφθησαν νεχρικαί λαμπάδες, θέλε! σπεύσει 
να πολλαπλασιάση τους γάμους, καί ανάψει ήδη 
πολυπληθείς τάς δάδας τοϋ Υμεναίου.

Ο σήμερον άρχίζων Φεβρουάριος -μήν μάς παρέ
χει χρντ«ς περί τούτου ελπίδας, διότι δ αστερι
σμός αύτού είναι δύο δε λ οίνε ς, ήτοι ή δυάς. τό 
απαραίτητον τοϋτο σύμβολον πάσης συζυγίας· κα) 
διά τόν μήνα τούτον άναδάλλομεν καί ήμεϊς τάς έ- 
πιθαλαμίους ωδάς μας και οσα σκανδαλώδη καί εδάρε- 
στα έχομεν συνειλεγμένα. Άν σιωπώμεν δέ ήδη πε
ρί τοϋ προσφιλούς καί ωραίου φύλου, ώ ! πόσα 
τότε δεν θά έχωμεν νά ειπωμεν καλά καί αγαθά, 
και ποσά άνθη μυρίπνοα καί εύώδη, δποΐα φύονται

κατά την παρούσαν ώραν, δεν θέλομεν σκορπίσει υ
πό τους αβρούς πόδας του·

Ένθερμοι τοϋ Θεού Υμεναίου θιασώται, θελομεν 
πλέξει ασμένως τόν νυμφικόν στέφανον πάσης νέας, τής 
οποίας τό μέτωπον θέλουν κοσμήσει τά αγλαά ρόδα 
τού συζυγικού δεσμού. Δέν άναφέρομεν δέ περί τών 
πολιτικών συμβάντων τού κόσμου, διότι τί πρός τάς 
κόρας πάντα ταύτα. ένφ άλλα έγκαρδιώτερα αντικείμε
να τάς έπασχολούσι. Τά πολιτικά δύνανται τό πολύ νά 
διαφέρωσι τάς έστερευμένας καρδίας τών έγγαμων 
δι οσας έδυσε διά παντός δ ζωηφόρος καί φωτεινός 
άστήρ τών αισθημάτων καί τής έλπίϊος.

Τήν επέτειον ήμέραν τών Άποβατηρίων τού Σεπτού 
ήμών Άνακτος, ή Βασίλισσα έδωρήσατο πρός τους ύ-
πουργους νομισματόσημόν τι άργυροόν, πυρ'στών εκ'
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τύπον τήν προτομήν τής Δ, Μ. έξ ενός, καί έξ ετερου 
τό πτηνόν φοίνικα καί τρία δένδρα τού φοίνικος μέ τήν 
επιγραφήν «Δίκαιος ώς φοίνιξ άνθή- 
σ ε ι » τό γιμισματόσημον τούτο παριστα καί ή 
παρούσα εικονογραφία μας.

---------  -γ-τφ<ββ=»----------- -

ΕΛΕΓΕ Ο ιΥ

‘Ο θάνατος της Ενρνδίχης ΛσωπιΟν.

Ή πολυθρήνητος Ευρυδίκη
Χωρίς αισθήσεις, χωρίς παλμούς,

Ότανάπλώθη έπί τής κλίνης
Κ’ έκλεισε χείλη καί δφθαλμούς·

« Τούς αδελφούς μου, τούς συγγενείς μου, 
« "Ολους έσήκωσες έκ τής γής,

« Καί μόνον μ’ άφησες νά στενάζω 
« Έπί τού κόσμου βαρυαλγής.

σ Μίαν μοί έδωκες τέλος κόρην,
« Μίαν δ τάλας νά στηριχθώ,

« Τά βάσανά μου νά λησμονήσω
« Καί εις τδ γήρας ν’ άναπαυθ ώ.

« ’Αλλά κ’ έκείνην μέ τήν αρπάζεις 
« θεέ, κ’ έκείνην! Τήν δυστυχή

« Αυτήν μητέρα της δεν λυπήσαι,
« Νά μείνη έρημος, μοναχή.

Και με στενάγματα και μέ_ θρήνους 
Καί μαύρα δάκρυα ένταυτώ,

Έζωσαν παραυτα τό νεκρόν της 
Μήτηρ καί φίλα! της εκατό.

κ 0ΐ τόσοι θρήνοι καί όδυρμοί της 
» Δεν ήσαν, Ύψιστε, ικανοί;

» Θέλεις ακόμη, Θεέ, νά κλαύση ;
» θέλεις αιώνια νά θρηνή ; . .,

Ό πολυτλήμων πατήρ της τότε, , 
Μ’ άναστενάγματα και κλαυθμούς,

Αυτά έλάλησε πρός τόν Πλάστην, 
‘ϊ'ψώνων χειρας καί οφθαλμούς.

» “Αγγελος ήτο τοϋ Παραδείσου, 
» ’Αθωοτάτη περιστερά.

» Αύτή μέ ητί καί ή έλπίς μου, 
ο Αύτή μέ ήτο καί ή χαρά.

« Κϊ αύτήν. ώ "ϊψιστε, μέ αρπάζεις ; 
„ Κΐ αύτήν 1 τί Σ’, έπταισα ; Διατί

, Η φοβερά σου έργή νά πέση ,
. Έπί τής κάρας μου δυνατή;

» Πλήν. φ$ύ ! εκείνη έχάθη πλέον !
» Ή Εύρυδίκη πλέον δέν ζή !

» Καί ή έλπίς μου μαζή τις φεύγει,
» Και ή χαρά μου μ’ αύτήν μαζήί,
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β Άν νουν μας δίδης, θεέ γενναίου, 
» Πλήν τήν καρδίαν μας άσθενή,

» Εις τά δεινά μας νά πικροκλαιη 
β Κί απαρηγόρητος νά θρηνή.

» 'Ώ κλαύσατέ την, καλαι της φίλαι, 
β Και συ, ώ μήτερ της I Θλιβερά,

» ’Απαρηγόρητος κα! μεγάλη 
» Είνε αύτή μας ή συμφορά. »

ΣοφοχΛήζ Κ. Καρύδης.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Άν τήν μαύρην κεφαλήν μου άπηνώς διχοτόμησης,
Εις έκάτερόν της μέρος πέντε μεθ’ ένός εύρήσεις.
"Αν δέ πάλιν καί τούς δυο πόδας μου ή χειρ σου κόψη, 
Πέντε τότε, ’Αναγνώστα τής τερπνής Ευτέρπης, όψει.
Σός μετ’ ευκολίας, φίλε, γίνομαι έγώ μεγάλης,
’Αν του σώματός μου μόνα δυο μέλη άποδάλης.
Τοϋ αινίγματος νά ευρης τόν συντάκτην έάν θέλης,
Τόν ευρίσκεις τόν πανοϋργον, άν τό μέσον μου άφέλης· 
Άνθ’ ένός δε των στρογγυλών δύο μου μερών άνΐσως 
Άντικαταστήσης άλλο, γίνομαι, ώ φίλε, νήσος.
Άν διδόμενον καί έκτον θέλετε, ιδού το, μίαν 
’Επιστήμην έγώ έχω άσπονδόν μου πολεμίαν. 
Όπίσθότονον καί λέπραν, φίλε, νά κληρονομήσης 
Καί νά τρέμης ώς ό Κάιν, άν τό αίνιγμα δεν λύσης.

Π. Κ.

ΛΙΜΝΗ ΧΡΥΣΟΥ 
ΕΝ ΚΑΑΑΙΦΟΡΝΙΑ.I

ΈρανιζόμεΘα έχ τοδ Ταχυδρόμου τ&ν ι)>·ωμί~ 

rwr ’Επαρχιών τάς εξής λεπτομέρειας περί τής υ
ποτιθέμενης άναχαλΰψεως Λίμνης χρυσοφόρου έν 

Καλλιρορνία.

Όφείλομεν δέ νά προσθέσωμεν οτι αί έφημερί- 
δες τοϋ Καναδά δημοσιεύουν συχνά έπιστολάς των 
έν Καλλιφορνίφ έπιδημοόντων, περί τής αξιοδάκρυ
του αύτών καταστάσεως. Κατ’ αυτούς, ή άναζήτη- 
σις τοϋ χρυσού, ήτις έπλούτισε κατ’ άρχάς άτομά 
τινα, καθίσταμένη όοημέραι κοπιωδεστέρα καί άγο- 
νωτέρα, έγκαταλιμπάνεται ύφ’ όλων όσοι δυνανται 
κατ’ ευτυχίαν νά έπιστρέψωσιν εις τάς πατρίδας

αύτών, ή νά ευρωσιν έπί τής χώρας ταύτης εργα
σίαν, διά νά συντηρήσωσιν εαυτούς.

’Ιδού ή μετάφρασις των είρημένων λεπτομερειών.

« Αί από Καλλιφορνίας ανταποκρίσεις περιέχου- 
σι λεπτομέρειας πολλάς περί τής περιέργου έκπλή- 
ξεως, ήν έπροξένησε πανταχοϋ ή είδησις τής ύπάρ 
ξεως τής θαυμάσιου άποθήκης δοτ’ ειπεΐν ήν χα- 
ρακτηρίζουσι διά τοϋ όνόματος λύμνη χρυσοΰ. Μο
λονότι δέ εϊσέτι ή θέσις αυτής δεν είναι ακριβώς 
γνωστή, πλήθος άπειρον ανθρώπων, μήν άμφιβάλλοντες 
ποσώς περί τής ύπάρξεώς της, άνεχώρει πανταχό- 
θεν, περί τά τέλη τοϋ ’Ιουνίου καί κατά τάς πρώ- 
τας ήμερας τοϋ ’Ιουλίου, διευθυνόμενον πρός τό υ
ποτιθέμενον μέρος αύτής. Αί πλουσιώτβραι φλέβες, 
αί τόν λαμπρότερον άποδίδουσαι χρυσόν, έγκατε- 
λείφθησαν άδιστάκτως ύπό των χρυσοθηρών τρεχόν
των πρός τήν χρυσήν λίμνην, καίτοι μή είδότων 
τήν αληθή αύτής τοποθεσίαν. Έκαστος προσπαθεί 
νά προφθάση τόν προθέοντα. ’Αποσπάσματα δέ δέ
κα, είκοσι, τεσσαράκοντα άτόμων προπαρασκευάζου- 
σιν ήσύχως τήν σκευασίαν αύτών, καί άναχωροΰσι 
περί τό μεσονύκτιον, όσον τό δυνατόν ήσύχως, ΐνα 
φθάσωσι πρώτοι καί ΐνα μή άκολουθήσωσιν αυτούς 
έτεροι. Ό έλάχιστος αριθμός τών πρός Θήραν τής 
χρυσής λίμνης πορευομένου άναβαίνει μέχρι τών 
δ,000. Άλλ’ ή τοποθεσία τής λίμνης ταύτης δυσ- 
κόλως άνακαλυπτομένη άποπλανα εις έρήμους ά- 
διεξόδους καί τούς έπιτηδειοτέρους τών δδηγών.

« Έτέρα έπιστολή, έξηγοΰσα τήν άγνοιαν ταύ
την διά νέου τινός τρόπου, λέγει, οτι ή λίμνη αυ
τή άνεκαλύφθη κατά πρώτον ύπό συνοδίας χρυ- 
σοθήρων, οί'τινες άπεφάσισαν νά φυλάξωσιν υπέρ εαυ
τών μυστικήν τήν άνακάλυψιν τούτην- αλλά δυστυ
χώς εις αυτών τήν έπρόδωκε πιών καί μεθύσας υ
πέρ τό δέον. Ή άποκάλυψις δμως αυτή ώς πολύ 
συγκεχυμένη δέν ήδυνήθη νά διευθύνη ακριβώς τά 
βήματα τών ζητούντων τήν λίμνην ούχ’ ήττον όμως 
οί πλεϊστοι τών μεταλλευτών βαίνουσι μετά πεποι- 
θήσεως. Ή πίστις σώζει μέν, κατά τινας, πάντοτε, 
άλλά κατά τήν περίστασιν ταύτην πιθανόν νά συμ- 
6ή τό έναντίον, οί δέ τήν χρυσήν λίμνην αναζητούν- 
τες νά χάσωσι τούς κόπους καί τάς θυσίας αύτών. 
Τις οΐδε δε έάν ή αποτυχία αύτών δέν έπιφέρη δυ
στύχημά τι; Βεβαιοϋσι οτι τινες αύτών ώμωσαν, οτι 
έάν αί έρευναι αύτών άποβώσιν ανωφελείς, θέλουσι 
καύσει τό χωρίον Hargiville, καί πολλάς θελου- 
σιν έπιφερει κατεστροφάς.

Α.


