, Γ·.'

Η ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ.

•11

Άρ. 167. 1/13 ’Απριλίου 1888.]
354

[Άρ. 167. 1/13 Απριλίου 1888. '

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

τατςϊί. (Συνέχεια.) — ΙΙοίησις. Τό τελευταίοι· ρόιίοι· τοϋ θέρους.
—ταη. — Μία «ποχαλυψις. Διήγημα. — Διάφορα.

Περί r»'g 1’ήσον Σύμης. ‘Τ.τύ Μ. Μαλλιαράχη. (Τέλος) — Βίκτωρ Οΰ;·χώ. Έχ
τώ» τον Ε. De Amicis. (Συνέχεια.) — ‘II ΒηΟατία χαί άοχαΐοε τάφος έ» Δαμαβχώ.
— Μελέτη ϊηί τών μέχρι της ΜαχεΛ>ι·ιχής εποχές ‘Ελλήτωτ σοφιστώ» ύπύ Νιχολάου
ΣκωτίΛ). (Τέλος.) — Τά Τρίχχαλα έ>· Θεσσαλία. — Ή ίϊεΛάς τοϋ Αργους. — Μία
πρώτη παράστασις ίν Παρισίοις. — ΕίχΗα μετά θύελλα». Μετάφρ. τοϋ Αγγλικού
μυθιστορήματος Called back τοϋ Conway ύπό τής ιΓεσποιτίιΓος ΖοφΙας Ευαγ. Βαλ-

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ
ύπό
Μ. Μαλλιαράκη.
(Τέλος.)

^ΗΝ έπιοδσαν συνεχείς πυροβολισμοί καί
§γϊδξεΐαι κραυγαί μέ έξήγειρον -οΰ υπνου.
Είς τών διασημοτέρων Συμαίων είχεν
άποθάνει έν τή ξένη, καί έμελλε τήν ήμέραν
έκείνην νά τελεσθή τό ξόδι, τελετή νεκρώσιμος
ύπέρ τής ψυχής τών μακράν τής πατρίδος καί
τής οικογένειας των άποθνησκόντων τελούμενη.
Τά κόλλυβα ποικιλόχρωμα καί διάχρυσα μετα
φέρονται έκ τής οίκίας τοΰ άποθανόντος είς τόν
ναόν συνοδευόμενα ύπδ πάντων τών συμπολιτών
αύτών. Άλλοτε οί ιερείς μετά τών έξαπτερύγων
προηγούντο τής πομπής ταύτης· τοΰτο δέ κατήργησεν ό μητροπολίτης 'Ρόδου, δστις βμως δέν
ήδυνήθη νά έμποδίση τούς ανδρας νά πυροβολώσι, τους κώδωνας νά ήχώσι καί τάς γυναίκας
νά θρηνώσι γοερώς. Τό ξόδι, είς δ παρευρέθην,
έγένετο μετά πάσης τής είθιομένης πομπής καί
παρατάξεως · απαντες σχεδόν οί έν Σύμη ευρι
σκόμενοι άνδρες παρηκολούθησαν μέχρι τοΰ ένοριακοΰ ναοΰ τοΰ άποβιώσαντος, εΐπετο δέ πλήθος
γυναικών όλολυζουσών καί μοιρολογουμένων.
Έν τφ ναφ, λαμπρώς φωτιζομένφ, έψάλη ύπό
τών ιερέων ή νεκρώσιμος ακολουθία, έν ψ έξωθεν
άντήχουν οί θρήνοι καί οί κοπετοί τών γυναι
κών. Φαίνεται βτι ό άποθανών είχε θυγατέρα
ώριμον πρός γάμον, διότι ή μοιρολογίστρια παρεκάλει τόν θεόν ν’ άναοτήση τόν πατέρα, "να
παρευρεθή είς τούς γάμους τής Ουγατρός του.
Ματαία παράκλησις, κούφη παρηγοριά! Διότι
κατά τι άλλο μοιρολόγιον
‘‘Τοϋτ’ ναι λόγια καί περνούν δάκρυα καί πέφτουν κάτω,
Κ' έκεϊνοι πλειό δέν έρχονται καί πλέον δέν διαγέρνουν.’’

Όμοιον πρός τό τοΰ Δάντου
Lasciate ogni speranza ο voi ch’entrate.

Έν Σύμη οί πυροβολισμοί συνοδεύουσι καί
τήν χαράν καί τήν θλίψιν. Πυροβολοΰσιν εύθυμοΰντες καί έορτάζοντες, πυροβολοΰσι θρηνοΰντες
καί κηδεύοντες. Τά πάντα γίνονται έν πομπή
θορυβώδει, καί οι γάμοι καί ό θάνατος. Αί γυ
ναίκες, ώς αί παρθένοι έν ταΐς Χοηφόροις τοΰ
Αισχύλου, φοινίσσουσι τάς παρειάς, τύπτουσι τό
στήθος "όξύχειρι σύν κτύπφ”, τίλλουσι τήν κόμην
καί έκχύνουσιν έν ασματι θρηνώδει τδ πλημμυροΰν τήν ψυχήν των άλγος. Ούδείς δύναται
νά παρακωλύση τάς θορυβώδεις ταύτας τής λύ
πης έκδηλώσεις έν ταΐς άφελεστέραις κοινωνίαις,
αιτινες συνεχίζουσι τάς άρχαίας παραδόσεις καί
τά πανάρχαια έθιμα.
Παρά τοΐς Σομαίοις
καί τοΐς λοιποΐς νησιώταις τά πλεΐστα τών
σπουδαιότατων τοΰ ανθρωπίνου βίου γεγονότων,
τής γεννήσεως, τοΰ γάμου καί τοΰ θανάτου,
φέρουσι τούς άρχαίους τύπους. Αί Μοϊραι παρακάθηνται παρά τήν κοιτίδα τοΰ βρέφους, καί
ό Χάρων διαπορθμεύει πάντοτε τάς ψυχάς είς
τδν μαΰρον “Αδην.
Οί Συμαΐοι είσίν εύθυμοι, φιλόξενοι καί περι
ποιητικοί καί φιλοπάτριδες έν τε τή καθολικω-

‘Τπύ Δηιιητρίου

ΕΙΚΟΝΕΣ.
-‘TJ· — ‘Η Βΐβαιία ίν Παλαιστίτη. — ’Αρχαίος τάφος iv λωιασχώ.
ίν θ λ
‘Η Lillig τοϋ · Αργους. — Πρώτη παράστάσις ε»
Παρισίοις. — Ή ‘Ερμιόιη ει· τη αρχαία σχηιη.

Πηηα·ηΓ,>'ΧΧα>ΐίΐ

τέρφ καί τή μερικωτέρα τής λέξεως έννοια.
Άγαπώσι τούς βράχους των περιπαθώς, ώς
πάντες οί κάτοικοι τών λεγομένων νοτίων Σποράδων νήσων, καί ένθυμοΰνται αύτούς μετά συγκινήσεως καί δταν διέρχωνται τάς ώραιοτέρας
θέσεις τής Ελβετίας καί τής Ιταλίας. Ό άήρ
τής γενέθλιας χώρας είναι μάλλον ζωογόνος,
καί θελκτικώτερος ό όρίζων, καί οί τόποι, ών
ή είκών ένετυπώθη κατά πρώτον είς τήν ψυχήν.

τών μηχανών, τών σκηνών καί έπίπλων αύτών,
'Ικανήν δέ κατ’ έτος ποσότητα άπορροφώσι τά
έν Εύρώπη έογοστάσια, έν οίς κατασκευάζονται
ταΰτα πάντα.
Μετά δικαήμερον έν Σύμη διαμονήν έπανήλΟον είς 'Ρόδον, ζωηράς δέ διετήρουν τάς άναμνήσεις νήσου ξηράς καί άγόνου, έν ή ή φιλοπονία καί ή δραστηριότης ή άνθρωπίνη έδημιούργησε βίον άνετον, δτε μετά τρεις μέν ώρας
άπεβιβάσθην είς τήν χαριτόβρυτον νήσον έν η
βασιλεύει ή πενία, μετά βραχεΐαν δέ διαμονήν
διέπλευσα τάς άκτάς τής εύλιμένου Αυκίας,
έπεσκέφθην τήν Μάκρην, τό Καστελλόροιζον,
καί άπεβιβάσθην είς τήν άλίμενον μέν πλήν ύπό
ύδάτων κατάρρυτον τής ΙΙαμφυλίας πόλιν ’Ατ
τάλειαν. Περί τής πόλεως ταύτης, τής περί
αύτήν δαψιλεστάτης καί σφριγώσης βλαστήσεως,
καί τών είς τήν θάλασσαν μετά ψόφου καταλειβομένων καταρρακτών, καί τών πλημμυρούντων τάς οδούς ρυάκων, ών ό έλάχιστος ήδύνατο
νά κατακλύση τήν Σύμην, έπιφυλάσσομαι νά
γράψω βραχέα τινά βραδύτερον.

ΙΑ'.
Έν Σύμη εδρεύει είς καϊμακάμης (ύποδιοικητής) μεθ’ ένδς γραμματέως, ενός οικονομικού
έφόρου καί ένδς ταμίου, καί είς άστυνόμος μετά
δέκα χωροφυλάκων. Τήν δικαιοσύνην άπονέμει
έν Πρωτοδικεΐον, συνιστάμενον έξ ένδς προέδρου,
διοριζομένου ύπδ τής Κυβερνήσεως, δύο δικα
στών, έκλεγομένων ύπό τής Κοινότητος καί κυρουμένων ύπό τής έν 'Ρόδφ διοικήσεως, καί
δύο γραμματέων. 'Οσάκις δικάζει ώς έμποροδικεϊον προσλαμβάνονται δύο πάρεδροι, έκλεγόμενοι ύπό τών έμπορων κατά τδν περί έκλογής
έμποροδικών Νόμον. Υπάγεται δέ ή Σύμη διοικητικώς είς τήν έν 'Ρόδω διοίκησιν, καί έκκλησιαστικώς είς τόν Μητροπολίτην ‘Ρόδου.
Σπουδαία έν Σύμη έπιτόπιος άρχή έστιν ή
Δημογεροντία, ής τό προσωπικόν συνίσταται έκ
δύο δημογερόντων, έκλεγομένων ύπδ τοΰ λαοΰ,
δύο γραμματέων, δύο κλητήρων, ένδς άγορανόμου, ένδ; ταμίου, ένδς μετρητού, ένδς νυκτοφύλακος καί τεσσάρων όδοκαθαριστών, απάντων
έμμισθων. 'Η Δημογεροντία έκπροσωπεΐ τήν
Κοινότητα καθ’ βλας αύτής τάς σχέσεις, είσπράττουσα καί διανέμουσα τούς φόρους, μισθο
δοτούσα τούς διδασκάλους, ιατρούς καί φαρμακο
ποιούς, καί έκτελοΰσα τά δημόσια έργα. 'Η
Δημογεροντία έστιν ό φρουρός τών σπογγαλιευ
τικών έθίμων, άνευ τής τηρήσεως τών οποίων
αί σπογγαλιευτικοί έπιχειρήσεις δέν δύνανται
νά εύδοκιμήσωσιν. Οί δημογέροντες λύουσι τάς
διαφοράς τών σπογγαλιέων καί συντάσσουσι πάν
είδος συμβολαίου, είσί δέ σεβαστοί παρά τώ
λαώ, καί μόνον ή έμφάνισις τοΰ κλητήρος τής
Δημογεροντίας άρκεϊ νά καταπαύση πάσαν ταρβχ^ν·
01 πόροι τής Κοινότητος είσίν οί έπιβαλλόμενοι είς τούς σπόγγους δημοτικοί φόροι καί
προσωπικοί έρανοι, οΰς οί Συμαΐοι προθύμως
προσφέρουσιν, άμιλλώμενοι μάλιστα τίς θά φανή
τοΰ άλλου ύπέρτερος, όσάκις αί άνάγκαι τής
Κοινότητος άπαιτοΰσιν έκτάκτους θυσίας. 'Υπεβλήθησαν δέ είς τοιαύτας πολλάκις οί Συμαΐοι
ένεκα τοΰ ζητήματος τών σπογγαλιευτικών μη
χανών, ών οί δύται έζήτουν τήν κατάργησιν, καί
πρός έλάττωσιν τών σπογγαλιευτικών τελών,
άφ’ ού αί μηχαναί έλαβον τήν άδειαν νά έργάζωνται, καί δΐ άλλας ύποθέσεις τής Κοινότητος,
ών ή Δημογεροντία προΐσταται.
'0 πληθυσμός τής Σύμης ύπερβαίνει τάς
δέκα χιλιάδας ψυχάς, άποζών έκ τής σπογγα
λιείας. Δύναται τις νά ύπολογίση κατά προσέγγισιν τήν έτησίαν παραγωγήν είς εκατόν χι
λιάδας δθωμανικών λιρών. Τό χρήμα τοΰτο
είσάγεται καί κυκλοφορεί έν τφ τόπφ, διανεμόμενον είς τούς δύτας, κωπηλάτας, μηχανικούς,
ναυπηγούς, έφοπλιστάς καί τούς προμηθευτάς
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Πρός συμπλήρωσιν τών όσων έξέθηκα περί
τής έν Σύμη μονής τοΰ αρχιστρατήγου Μιχαήλ,
σημειώ τά ύπό τοΰ εύπαιδεύτου Κυρίου Δ. Χαβιαρά άνακοινωθέντα μοι περί τε τής μονής
ταύτης καί τής έτέρας τοΰ ’Αρχιστρατήγου ένοοιακής, ήτις ώς έκ τοΰ όρμου έν φ κεΐται όνομάζεται Μονή τοΰ Πανορμιώτου.
'Η παρά τήν πόλιν Σύμης κειμένη μονή τοΰ
ταξιάρχου Μιχαήλ τοΰ 'Ι’ουκουνιώτου είναι σταυ
ροπηγιακή· είναι δέ άρχαία, ώς έξάγεται έκ
τίνος έπί μεμβράνης Σιγιλλίου τοΰ Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου τοΰ Δ'., έκδεδομένου τόν Νοέμβριον τοΰ 1712, έχοντος ώς
εξής· ''Γράμματα παλαιγενή πατριαρχικά τών
πρό ήμών άγιωτάτων Πατριαρχών προσεκομίσθησαν ήμΐν έμφανισθέντα έκ μέρους τών πα
τέρων τής κατά τήν άγιωτάτην μητρόπολιν
'Ρόδου έν τή νήσφ Σύμης κειμένης ' Ιερας μονής
τοΰ παμμεγίστου Ταξιάρχου, έξ ών τό εν πρό
χρόνων σχεδόν που έκατόν αύτή έπεβραβεύθη
ύπό τοΰ κατ’ έκεΐνο καιρού τάς πατριαρχικός
ήνίας διεζωσμένου . . . κύρ Νεοφύτου, δπερ έγέ
νετο τέως είς έπικύρωσιν καί βεβαίωσιν άλλου
γράμματος άρχαιοτέρου τού άγιωτάτου Πα
τριάρχου κύρ Ματθαίου . . .” ’Ακολούθως δέ
άναφέρει τό Σιγίλλιον, δτι τά πατριαρχικά παλαιγενή ταΰτα γράμματα προσήνεγκον είς τόν
Πατριάρχην συνοδικώς προκαθήμενον “Χριστι
ανοί έκ τής Σύμης πολλοί τόν άριθμόν όντες”.
Τό πρό έκατόν που χρόνων σιγίλλιον έξεδόθη
ύπό Νεοφύτου Β'. τοΰ άπ’ ’Αθηνών είτε κατά τήν
α'.πατριαρχείαν του (1600) είτε πιθανώτερον κατά
τήν 6'. (1608—1614) είς έπικύρωσιν άλλου άρχαιοτέρου τού πατριάρχου Ματθαίου. Έπατριάρχευσαν δέ Ματθαίος ό Α'. κατά τό 1396—
1410 καί Ματθαίος Β'. τρις, τό 1594, 1596—
1600, καθώς καί κατά τό 1601, δτε καί έτελεύτησε, διαδεχθείς κατά τήν γ'. πατριαρχείαν
τόν έκ τής πρώτης πατριαρχείας έκπεσόντα Νεό
φυτον τόν Β'., ήτοι τόν προμνημονευθέντα (Ζαχ.
Μαθά, Κατάλογος Πατριαρχών. Έκδ. 6'. Άθήνησί 1884).

Έπειδή δέ τά τοιαΰτα Σιγίλλια άνενεοΰντο
ούχί παρ’ έκαστου νέου πατριάρχου ούτε άνά
πάσαν δεκαετίαν ή εικοσαετίαν, πρόδηλον δτι
δέον νά ύπολάβωμεν τό άρχαιότεοον τών άναφερομένων Σιγιλλίων ώς άνήκον είς Ματθαίον
τόν Α'., ώστε ή μονή ύπήρχε πρό τής άλώσεως
τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό άρχαΐος ναός είναι
ό ύπόγειος. Τούτου σώζεται ή αγία Τράπεζα,
λίθος τετράγωνος φέρων άρχαίαν έπιτύμβιον έπι
γραφήν, ληφθείς πιθανώς έξ άρχαίου μνημείου
ού μακράν τής μονής κειμένου. ' Η έπιγραφή
έχει ουτω·
Ω ΠΑΡ ΕΜΟΝ ΠΕΥΔΩΝ ΤΟΥΤ HP....................
ΧΑΙΡΕΙΝ ΕΥΚΛΕΙΟΣ..................................................
ΘΝΗΣΚΩ ΔΕ ΟΓΔΟΚΟΝΤΑ
....................................
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΣ ΤΤΑΙΔΩΝ ΔΙΤΤΟ...................................
ΟΥΚ ΟΛΒΩ ΙΕΡΟΔΟΝΤΑΣ ΑΡΙΖΗΛΩ ΔΕΤΤΙΔΟΞΟΝ
ΟΙΣ ΕΙΗ ΑΥΤΟΝ ΤΕΡΜΑ ΛΑΧΕΙΝ ΒΙΩΤΟΥ.
Ώ παρ’ έμόν [α]πεύ[5]ων τοϋτ ήρ[ίον ΐοταθι, ξεϊνε
γαίρειν εύκλειώς [είπών τόν κατά γήν
θνήσκω δ' όγοδοήκοντα [δύο πλήοας λυκάβαντας
καϊ παΐδας παίοων λ[ε]ιπό[ρ·ε]νος γλυκέα;
Ούκ δλβιρ έρίδοντας άρι[ζ]ήλ<ι> δ’ έπί δόξ[η],
Οίς εϊη ταυτόν τέρμα λαχεΐν βι[ό]του.

Τήν έπιγραφήν ταύτην ήρμήνευσεν ό ’Αρχών
μέγας Λογοθέτης Σ. Άριστάρχης, δημοσιεύσας
αύτήν μετ’ άλλων έν Σύμη εύρεθεισών έπιγρα
φών, έν τώ ύπό τοΰ φιλολ. Συλλόγου Κωνσταν
τινουπόλεως έκδιδομένφ Περιοδικοί (ιδ'. ΙΙαράρτημα τοΰ 1Γ'. τόμου. 1880).
Κατά τήν παράδοσιν ή μονή εΐχεν 80—100
μοναχούς, οίτινες έρίσαντες πρός άλλήλους άπεχώρισαν τής μονής καθ’ ομάδας καί έκτισαν
νέα μονίδρια, τά όποια σώζονται έτι κατηρειπωμένα σχεδόν. ’ Εν τή μονή ύπήρχε καί βι
βλιοθήκη, περιλαμβάνουσα άρχαΐα έπί μεμβράνης
χειρόγραφα. Μέρος τής βιβλιοθήκης ταύτης
ύπήρχεν είς τό μετόχιον τής μονής, ήτοι είς
τόν ναόν τής Παναγίας τής Άκροπόλεως (τοΰ
Κάστρου), δπως άναφέρεται καί είς τά σιγίλλια.
Ή Παναγία τοΰ Κάστρου θεωρείται νΰν ώς
ένοριακή. Έκ τής βιβλιοθήκης τής μονής σώ
ζεται εν καί μόνον έπϊ μεμβράνης Εύαγγέλιον
μετά σημείων μουσικών καί τών εικόνων τών
τεσσάρων Εύαγγελιστών. Ό κ. Χαβιαράς είδε
καί έτερον χειρόγραφον έπί μεμβράνης άσκητικόν,
έκτος τής μονής.
Έν τή μονή ταύτη έσώζετο έγγραφον τοΰ
Φραγκίσκου Μοροζίνη, δόγη τής Βενετίας, φέρον
ήμερομηνίαν αχπδ Φεβρουάριου 13 κατά τό νέον
ήμερολόγιον, δπερ ό κ. Χαβιαράς έδημοσίευσεν
έν τφ ''Παρνασσφ” ’Αθηνών. Τό έγγραφον τοΰτο
άπηυθύνετο πρός τούς έπαρχιώτας ιερείς καί
έπιλοίπους Χριστιανούς τής Σύμης καί έκδεδομένον άπό τό Κάτεργω Καπιτάνεια στήν
Πρέβιζα, δπου έστάθμευε τότε ό Μοροζίνης
ώς πρώτος Καπητάν γκενεράλης. Έξεδόθη δέ
συνεπεία πρεσβείας πρός τόν Μοροζίνην τοΰ
άπεσταλμένου τών Συμαίων Πρωτοσυγγέλου’Ανανία 'Ιερομονάχου, δστις κατόπιν έχρημάτισεν
ήγούμένος τής μονής, καί ήτο, ώς φαίνεται, καί
άδελφός αύτής, ώς λέγουν οί μοναστηριακοί,
καί διά τοΰτο τό έγγραφον τοΰτο
)
*
έσώθη έν
τή μονή· '"0 Άνανίας βαστώντας καί τήν
"γραφή είς τό χέρι (τήν άναφοράν τής Κοινό"τητος) προσέπεσε τοΐς γόνασι δεηθείς καί παρα“καλέσας διά τούς ιερείς καί τούς έπιλύπους
"χριστιανούς τοΰ νισίου σας, μέ τό νά θέλετε
"όμπλιγάρεσθε νά δίνετε έκεΐνο όποΰ ίδίνετε
“τόν κερόν τής άπερασμένης άμάχης τοΰ ρενίου
“τής Κρήτης καί νά σάς φυλάγω άπό τούς
"κρουσάρους, καί ιδού όποΰ σάς στέλλω αύτοΰ
*) Διετηρήβαμεν τήν ορθογραφίαν τού λίαν ένδιαφέροντος τούτου έγγραφου.

' τή γραφή μου μέ τόν απεσταλμένου σας πρωτο"σύγγελων άνανία ' Ιερομόναχον νά όμπληγάρετε
“άπάνω είς τό χαράτζη μου διά πιτροπήμου νά
"τορεκουμαντάοη έκεΐ όποΰ θέλω τοΰ γράφι καί
“δέν θέλετε έχι καμίαν πείραξη καθώς γράφουν
"αί γραφαΐς μας. Καί δποιος είναι έκεΐνος
"όποΰ φανή άπάνω είς τό νησί σας, όποΰ νά
"έχει τήν παντιέρα τοΰ αγίου Μάρκου καί πει"ράξη γή πολύ γή όλίγου γή είς πάσα πράγμα
"όποΰ νά σάς εύρίσκεται, θέλω τόν περάσει άπού
« χριαιν
»
μου. »»
Η μονή τοΰ Πανορμιώτου εΐναι ένοριακή
καί διοικεΐται ύπό ηγουμένου. Κεΐται είς τό
δυτικόν τής νήσου άκρον είς τόν μυχόν δρμου,
έξ οΰ καί έλαβε τήν έπωνυμίαν. Τελείται δέ
πανήγυρις κατά τήν
Νοεμβρίου καί συρρέει
πλήθος προσκυνητών ού μόνον έκ Σύμης άλλά
καί έκ 'Ρόδου καί τών λοιπών νήσων. 'Η μονή
έχει κελλία, δπου καταλύουν οί προσκυνηταί
καί κήπους εύθαλλεΐς, οί δέ πανηγυρίζοντες έορτάζουσιν έν χορδαΐς καί όργάνοις καί δΐ άφθόνων
εις τόν Βάκχον σπονδών τήν έορτήν τοΰ κατά
τήν τελευταίαν ήμών ώραν μέλλοντος νά έμφανισθή ’Αρχαγγέλου. Οί δίσκοι τής έκκλησίας
κατά τήν ήμέραν τής έορτής πληροΰνται χρυ
σίου· είσπράττονται συνήθως περί τάς 500 λίρας.
Πρό τοΰ 1783 ύπήρχε μικρόν μονίδριον, κατόπιν
δέ έκτίσθη ώραΐος καί εύρύχωρος ναός πολυτελώς κεκοσμημένος. Κατά τάς άρχάς τοΰ πα
ρόντος αίώνος έκέκτητο μέγαν πλούτον, ώς λέ
γουν, διότι είχε χρυσοΰν λεγενόμπρικον
πρός νίψιν. Προήρχετο δέ ό πλούτος τής μονής
έκ τών προσφορών τών είς τούς 'Αγίους τόπους
μεταβαινόντων προσκυνητών, ών ήτο ό πρώτος
σταθμός καί τών είς τόν λιμένα καταφευγόντων
πλοίων ένεκα κακοκαιρίας. '0 ’Αρχιστράτηγος
έσωζε τά έν τφ πολυκυμάντφ τούτφ πελάγει
κινδυνεύοντα πλοία, καί οί σωζόμενοι άπέτιον
άδρώς τά σώστρα.
'Η μονή διέτρεξε σπουδαΐον κίνδυνον κατά
τήν έπανάστασιν τής ’ Αττάλειας. ‘Υπασπιστής
τοΰ Σουλτάνου, κομιστής διαταγών είς τόν έν
Άτταλείφ άρχιναύαρχον, έφονεύθη έν τφ λιμένι
τής μονής ζητών νά έλευθεροκοινωνήση, έν φ ήτο
πανώλης. Έσωσε δέ άπό βομβαρδισμού τήν μονήν
'Υδραίος μεγάλας παρασχών πρός τόν όρκισθέντα
νά βομβαρδίση αύτήν ναύαρχον ύπηρεσίας, διά
τής μεσολαβήσεως καί τών παρακλήσεών τοο
μαλάξας τήν καρδίαν του. Καί δέν έβομβαρδίσθη μέν, άλλ’ άπέτισε πάμπολλα καί περιέστη
είς τήν έσχάτην άπορίαν, δημευθέντων τών ύπαρχόντων αύτής. Μόλις άπό τοΰ 1839 ήρξατο
άνακύπτουσα έπί του ήγουμένου ‘Ιεροθέου Α'.
τοΰ Φωτιάδου, βαθμηδόν προσκτώσα δ,τι άπώλεσεν.

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ.
Έκ τών τοΰ Ε. De Amicis.
Μετιίφρ. Δ. Καραγιαννάκη.

τίνι τούτων άντιστοιχεΐ ή όψις αύτοΰ ώς άν
θρώπου. Είν’ άρα τοΰ Ούγκώ ή έκφοβίζουσα
ήμας όψις ή ή προκαλοΰσα δάκρυα τοιαύτη;
Καί άποβαίνει ήμΐν έπίσης δυσχερής ή άναάπηνοΰς
παράστασις αύτοΰ ώς άγαθοΰ καί ή ώς ά
τοιαύτη. Ενθυμούμαι δτι, νέος, διήλθον πολλάς
ώρας, έν τή σκιά κήπου, κρατών έν χερσί βιβλίον αύτού, πειρώμενος νά φαντασθώ αύτόν,
συντιθείς καί άνασυντιθείς έκατοντάκις τήν οψιν
αύτοΰ καί τό πρόσωπόν, χωρί· ποτέ νά εύρίσκω
μορφήν ικανοποιούσαν τήν εύχαοίστησίγ μου.
Τό, άβεβαίων μορφών, φάσμα αύτοΰ ΐστατο πάν
τοτε πρό έμοΰ. 'Ο άνθρωπος ούτος ήν αίνιγμα
δΐ έμέ. Δέν ήξευρον καλώς νά ορίσω τό αί
σθημα δπερ μοί ένέπνεεν. Ενίοτε έφαίνετο μοι
δτι, βλέπων αύτόν, Οά έτρεχον είς συνάντησιν
έν υίϊκή έκστάσει καί θά έσφιγγον τάς χεΐρας
αύτοΰ έπί τοΰ στήθους μου · άλλοτε ένόμιζον
δτι, συναντών αύτόν αίφνηδίως, θ’ άπέφευγον
μετ’ αισθήματος δυσπιστίας καί φόβου, καί θα
έλεγον ταπεινώς τοΐς πλησίον μου. — Όπισθεν!
Ό Ούγκώ διέρχεται. — Αύτός ήν ό έκατον
τάκις ώθήσας με, μετά καρδίας έξψδημένης έκ
τρυφερότητας, είς τούς βραχίονας τής μητρός
μου · άλλ’ ήν καί ό άνθρωπος ενεκα τοΰ όποιου,
πολλάκις, άνεπήδησα, έν μέση νυκτί, έπί τής
κλίνης έντρομος έπί τή αίφνηδία έμφανίσει τών
πέντε τής Λουκρητίας Βόργια φερέτρων. ’Ησθανόμην δΐ αύτόν αίσθημα πλήρες τρόμου καί
ύποψίας. Ό πόθος δμως νά ϊδω αύτόν ήν φλο
γερός, καί ηΰξανε σύν τφ χρόνφ. 'Οπόση ή τοΰ
πνεύματος δύναμις! Άφικνεΐσθε έν ύπερμεγέθει
πόλει, διέρχεσθε άπό διασκεδάσεως είς διασκέδασιν, έκ συγκινήσεως είς συγκίνησιν, έν μέσφ
άπειρου καί θορυβώδους όχλου, μεταξύ άνθρώπων
πάσης χώρας, μεταξύ τών άριστουργημάτων τών
τεχνών καί τής βιομηχανίας τής γής άπάσης,
έν μέσφ χιλίων θεαμάτων, χιλίων εορτών και
δελεασμών χιλίων. Καί δμως πάν τοΰτο δΐ ύ
μάς είν’ ύπόθεσις δευτερεύουσα. Μεταξύ τοΰ
άπειρου έκείνου θεάματος καί ήμών άνεγείρεται
τό φάσμα άνθρώπου δν ούδέποτε εϊδετε, ούδέ
ποτε ίσως θά ϊδητε, δστις ούδέ καν ήξεύρει δτι
έστέ έν τφ κόσμφ· καί τό φάσμα τοΰτο άπασχολεΐ πάντα ύμών τόν νοΰν καί τήν καρδίαν
πάσαν. Έν τφ τών κεφαλών έκείνφ ώκεανφ,
δέν ζητείτε ή τήν κεφαλήν έκείνου. Πρό παντός
διερχομένου γέροντος, ό όποιος άμυδρώς άναμιμνήσκει ύμΐν τήν εικόνα έκείνου, ένδόμυχος φωνή
λέγει ύμϊν — Είν’ έκεΐνος! — Καί τό αίμα
ύμών ταράσσεται. Άπασα ή ύπερμεγέθης έκείνη
πόλις δέν όμιλεΐ ύμϊν ή περί έκείνου. Οί πύρ
γοι τής Μητροπόλεως κατοικίζονται ύπό τών
φασμάτων τής διανοίας αύτοΰ, είς πάσαν όδοΰ
στροφήν παρίσταται πρό ύμών πλάσμα τής έκεί
νου φαντασίας, τά κύρια τών θεάτρων μέτωπα
άναμιμνήσκουσιν ύμϊν τούς θριάμβους, τά δένδρα
τών κήπων ψιθυρίζουσι τά ρήματα καί τά ύδατα
τοΰ Σηκουάνα μορμύρουσι τό όνομα έκείνου.
Καί τότε λαμβάνετε ήρωϊκήν άπόφασιν καί άποτείνετε, πρό πολλοΰ μελετημένην, έρώτησίν πρός
φίλον. Καί ούδείς δύναται νά εϊπη όποιου εί
δους άποτέλεσμα παράγουσιν έν ύμΐν αί άπλούσταται αύται τέσσαρες λέξεις· — Όδός Clichy,
άριθμός είκοσι.

(Συνέχεια.)

IV.

111.

Σκέψις δμως τις γεννά δισταγμόν πολλοΐς
θαυμασταΐς έπιθυμοΰσι νά έπισκεφθώσι τόν Βίκτωρα Ούγκώ · ή προσγιγνομένη αύτφ κατηγορία
ύπερμέτρου οίήσεως. Βέβαιον δτι αισθάνεται τό
έαυτοΰ ύψος, καί δέν κρύπτει τοΰτο. ΙΙάς τις
ήξεύρει έκεϊν’ δπερ, νέος έτι, είπε πρός τήν
ηθοποιόν Μάρς, ήν ήνείχετο, κατά τάς δοκιμάς

ί) Βίκτωρ Ούγκώ εΐναι βεβαίως έκ τών
Ί συγγραφέων έκείνων οίτινες έμπνέουσι
) φλογέράν έπιθυμίαν νά ίδη τις αύτούς,
διότι αί εκατόν αύτοΰ ώς συγγραφέως όψεις προκαλοΰσιν έν ήμΐν έκάστην στιγμήν τήν έρώτησίν,
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τοΰ Έρνάνη, έπικρίνουσαν τά έαυτοΰ έπη· —
“Λησμονείτε, δεσποσύνη, πρδς τινα αποτείνεστε.
“Έχετε νοΰν μέγαν- δέν άρνοΰμαι τοΰτο· άλλά
καί έγώ έχω μέγα πνεΰμα, καί είμί άξιος
προσοχής τίνος.” — Άφίημι άλλοις τήν λύσιν
τοΰ ζητήματος τούτου- άν, έν περιπτώσει τινί,
άμετρον περί έαυτοΰ αίσθημα δέν ήνε στοιχεΐον
τοΰ πνεύματος, τδ δίδον τήν πρδς τους μεγάλους
πόθους ώθησιν- καί άν, παραδεκτής γιγνομένης
τής καλλιτεχνικής τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ φύσεως,
ήνε δυνατόν νά νοήση τις Βίκτωρα Ούγκώ μετριόφρονα. Ναί δ Βίκτωρ Οΰγκώ εΐν ύπερμέτρως οίηματίας. ’Αναγνωρίζεται ύπδ χιλίων
σημείων. Δέν παραδέχεται, έπί παραδείγματι, —
καί είνε γνωστότατον — τήν κριτικήν. Τδ
πνεΰμα δέον νά παραδέχηταί τις, κατ’ αύτόν,
ή άπωθή άκέραιον. Τδ έργον τοΰ πνεύματος
είνε βωμός έν φ τις δέον νά είσερχηται άσκεπής,
καί έν σιγή. On ne chicane pas le genie.
θαυμάζετε, εύχαριστεΐτε καί σιγατε. Τδ
πνεΰμα δέν έχει έλαττώματα. Τά έλαττώματα
αύτοΰ εΐαί τό άνάστροφον τών έαυτοΰ ποιοτήτων.
Ιδού τδ παν. Είπε τοΰτο σαφώς έν τω έπί τοΰ
Σαικσπήρου βιβλίφ αύτοΰ, έν φ έποιήσατο χρήσιν
τοΰ άγγλου λυρικού ΐνα εΐπη τω κόσμφ έκεΐνο
δπερ περί έαυτοΰ αισθάνεται. 'Η περί τοΰ
Σαικσπήρου περιγραφή ήν χαράσσει εΐν’ ή είκών
αύτοΰ· δ ένθειασμδς δν περί τοΰ πνεύματος ποι
είται, δστις δι’ άνθρωπον πιστεύοντα Θεόν εΐν’ ιε
ρόσυλος σχεδόν, εΐν’, έν συνόλφ, ή άποθέωσις
αύτοΰ · έν τφ ώκεανώ έκείνφ έν φ παραβάλλει
τούς μεγάλους ποιητάς, φαίνεται, πρδ παντός
άλλου, άντανακλώμενον τδ έαυτοΰ μεγαλεΐον·
τδ όρος έκεΐνο δπερ έχει πάντα τά κλίματα καί
τάς φυτείας πάσας, εΐν’ δ Βίκτωρ Ούγκώ. ’Εν
τοΐς έλέγχοις έκείνοις, ούς έν έκάστη ποιείται
σελίδι περί τών πνευμάτων πάντων τών χρόνων
καί τών χωρών πασών, άπδ τοΰ ’Ιώβ είς τδν
Βολταΐρον, έννοεΐται, θά ώμνυέ τις δτι, πρόβας
έπί τδ τελευταιον όνομα, έστη ΐνα πρόσθεση τδ
έαυτοΰ, καί δτι δέν έπραςε τοΰτο, ούχί έκ με
τριοφροσύνης, άλλ ΐνα διάσωση, ώς εΐν’ έθος
λέγειν, τά πρέποντα. Χρήται έξίσου πάντων
έκείνων τών μεγάλων. Πάντα τά πνεύματα, έξ
άλλου — μία τών ιδεών αύτοΰ, — είσίν δμοια.
'Η χώρα τών πνευμάτων εΐν’ ή χώρα τής ΐσότητος. Όμιλεϊ περί τοΰ Δάντου ώς περί άδελφοΰ. Άλλ’ έκτδς ταύτης slot χίλιαι έτεραι
δηλώσεις τής συνειδήσεως ήν περί τοΰ μεγέθους
αύτοΰ έχει· ή έπηρμένη τόλμη μεθ’ ής βάλλει
τάς χεΐρας έν τή έπιστήμη, καί μεθ’ ής μετωπίζει, διερχόμενος, τά ύψηλότερα τής φιλοσοφίας
προβλήματα· τδ άγέρωχον μεθ’ ού έπιδείκνυσι
τάς φιλολογικός αύτοΰ έλευθεριότητας, ώσεί ήν
βέβαιος δτι, χαραχθεΐσαι παρ’ αύτοΰ, έσονται
νόμισμα τρέχον καί πλοΰτος κοινός · τδ πανη
γυρικόν προανάκρουσμα τών έαυτοΰ προοιμίων,
ατινα άγγέλλουσι τδ έργον ώς συμβάν κοινωνι
κόν · ή λεπτολόγος μέριμνα μεθ’ ής συλλέγει ή
συλλέγουσι πάσας τάς έλαχίστας λέξεις καί τάς
πλέον άσημάντους πράξεις τοΰ έαυτοΰ βίου.
Οταν θέλη νά προσποιηθή τόν μετριόφρονα έπιτυγχάνει τδ έναντίον, τοσούτφ εΐν’ άπειρος τή
τέχνη έκείνη, καί τοσούτφ εΐν’ είθισμένος νά
μετρά τό πάν. Καί ούτως, ύπδ τήν βεβιασμένην
ήσυχίαν μεθ’ ής άποκρίνεται είς τάς παρατηρή
σεις τοΰ Ααμαρτίνου έπί τών ’Αθλίων, άκούεται
δ πνιγόμενος ώρυγμδς τοΰ πληγέντος λέοντος.
Αύτή αδτη αύτοΰ ή έν τφ έπαίνφ σπατάλη προ
δίδει τδν άνθρωπον δστις πιστεύει δτι ρίπτει
αύτδν άπδ τοσούτου ύψους, ώστε νά μή φοβήται
τήν έπαρσιν ήτις δυνατόν νά γεννηθή, καί αν
έτι ηυξανεν άμετρος. Καί εΐτα άποκαλύπτει
άφελώς τδ έαυτοΰ πνεΰμα. "Οτε ποτέ δέν έπέτρεψε τήν παράστασιν δράματός τίνος διότι έτε

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ρος έκέχρητο τής αύτής ύποθέσεως, είπε· — Δέν
θέλω νά συγκρίνωμαι. — Πρδς έκδότην προτείναντα τήν έκδοσιν μιάς τών έκλεκτών αύτοΰ
ποιήσεων, άπεκρίθη · — Έχετε τδ ύφος άνθρώπου δστις, δεικνύων έν μια χειρί λίθους συλλεγέντας έπί τοΰ Λευκού “Όρους, νομίζει δτι
δύναται νά εΐπη τοΐς άνθρώποις. Ιδού τό λευ
κόν “Όρος. — Λογίζεται άνωθεν πάσης δυνατής
παραβολής πρδς οίονδήποτε σύγχρονον συγγρα
φέα. Δέν λαμβάνει, όντως, μέρος έν τή μάχη
έκείνη ήν μοχθηροΐς καί έπιδεξίοις ρήμασι μά
χονται οί συγγραφείς τής Γαλλίας, "ΐσταται
κατά μέρος, άλαλος. Καί δέν θά ήν κατάλ
ληλος έξ άλλου, είς τδ είδος τοΰτο τής μάχης.
Λέγουσι· διότι δέν έχει "πνεΰμα”. Αύτδς δριμέως τή κριτική ταύτη άπεκρίθη. — Τδ λέγειν
δτι άνθρωπος ευφυής δέν έχει πνεΰμα, μεγάλως
παραμυθεΐ τούς πλείστους τών άνθρώπων οίτινες,
πνευματώδεις στερούνται εύφυΐας. — Άλλ’ ή
κριτική είνε δίκαια ίσως, καίπερ έν τοΐς κοινοβουλευτικοΐς αύτοΰ διαλόγοις είσί θαυμάσια
δείγματα άπροόπτων αποκρίσεων. Ό άστεϊσμδς
αύτοΰ ενέχει συχνάκις τήν άξίαν μεγάλου πνεύ
ματος· άλλά δέν προκαλεΐ τδν άληθή γέλωτα.
Τδ λεπτόν τής ειρωνείας έγχειρίδιον έκφεύγει
τών χειρών αύτοΰ- δέν είνε κατάλληλος ή νά
δίδη τά μεγάλα διά ράβδου κτυπήματα ατινα
συντρίβουσι τό κράνος καί τήν κεφαλήν. Καί
νΰν εΐτα έφίσταται σχεδόν άνωθεν τής φιλολογίας,
θεωρείται σχεδόν ώς ίερεύς πάντων τών ανθρώ
πων, έπιζήσας, θεία βουλήσει, έν χιλίαις δοκιμασίαις καί συμφοραΐς χιλίαις, ΐν’ άγρυπνή έπί
τής άνθρωπότητος. Τοΰτο φαίνεται σαφώς έν
ταΐς πρδς τούς λαούς άποστροφαΐς αύτοΰ, έκ
τών πρός τούς μονάρχας δηλώσεων, έκ τοΰ προ
φητικού τόνου δν δίδωσι ταΐς προαισθήσεσιν
αύτοΰ, έκ τής μορφής τής άποκρίσεως ήν δίδωσι ταΐς γνώμαις, τοΰ πρδς τάς επιτιμήσεις
άπειλητικοΰ χαρακτήρας, έκ πάσης αύτοΰ τής
γλώσσης φθειρομένης είς άλαζόνας βεβαιώσεις
καί κρίσεις έλευθέρας, ώσεί πάσα αύτοΰ πρότασις ήν ψήφισμα, χαραχθησόμενον έπί τοΰ δρειχάλχου ή έν τφ μαρμάρφ διά τάς μελλούσας
γενεάς. Πάντα ταΰτα, ή γνωρίζοντι πρότερον
ή άκούσαντι να λέγωνται, τφ έπιθυμοΰντι νά
κρούση τήν θύραν αύτοΰ ξένφ γεννώσι μέγαν
δισταγμόν. Μετά τδν πρώτον δισταγμόν επέρ
χονται, βεβαίως, σκέψεις ένθαρρυντικαί. Σκεπτόμεθα, έπί παραδείγματι, δτι τδ κωλΰον ήμάς
αίσθημα νά παραστώμεν πρδ άνθρώπου υπερή
φανου δν θαυμάζομεν, δέν είνε, κατά βάθος, ή
αίσθημα ύπερηφανίας. Καί τότ ένθαρρυνόμεθα.
Άλλ’ δμως εΐνέ τι τδ τρομάζον ήμάς νά παρουσιασθώμεν έκεΐ άγνωστοι, άνευ έτέρας δικαιο
λογίας πλήν τής καρδίας ώθούσης ήμάς, πρδ άν
θρώπου περιφανούς έν τφ κόσμφ, έν τή πανηγυριζούση αύτόν μεγάλη πόλει, έν τω οΐκφ αύ
τοΰ, έν μέσφ πληθύος θαυμαστών, ΐνα εϊπωμεν
αύτφ. . . τί; θέλω νά ΐδω ύμάς!

ν.
Καί δμως, πρωίαν τινά, εύρέθην χωρίς νά
έννοήσω τούτο έν τή αύλή τής ύπ’ άριθμόν 20
οικίας τής όδοΰ Clichy, πρό τοΰ μικρού τοΰ
θυρωρού παραθύρου, καί ήκουσα μετά τίνος έκπλήξεως, ώσεί ώμίλει άλλος, τής φωνής μου
λεγούσης· — Κατοικεί ένταΰθα ό Βίκτωρ Ούγ
κώ; — Ήμην βεβαιότατος δτι κατφκει έκεΐ·
καί δμως έξεπλάγην όλίγφ έπί τή άκοκρίσει· —
Ναί, κύριε, έν τφ δευτέρφ πατώματι — προσενεχθείση μοι μετά τής ψυχροτέρας άδιαφορίας.
Έφάνη μοι πολύ παράδοξον δ,τι είς τόν θυρωρόν
έκεΐνον έφαίνετο τόσφ φυσικόν δτι έκεΐ κατφκει
ό Βίκτωρ Ούγκώ. Εΐτα, αίφνης, έφάνη μοι
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άτοπον λίαν νά παραστώ πρδ τοΰ άνθρώπου
έκείνου κατ’ έκεΐνον τδν τρόπον. Καί είπον
ύψηλοφώνως έμαυτφ· — Άλλ’ είσαι παράφρων! — καί έμεινα στιγμάς τινας θεωρών γα
λήν κοιμωμένην έπί τίνος τοΰ ίσοπέδου παρα
θύρου. Ήσθανόμην ρίγος έλαφρότατον κατά
τά γόνατα, ώσεί πρό πολλού είχε παρέλθει
ή ώρα τού προγεύματος. Εΐτα δέν ένθυμοΰμαι
πλέον καλώς. Ήξεύρω δτι ένόησα αίφνης δτι
άνηρχόμην τήν κλίμακα- άλλά μετά πλήρους
τής βεβαιότητος δτι, φθάνων είς τήν θύραν, θά
έπέστρεφον πριν ή σημάνω τδν κώδωνα. Άνηρχόμην βραδέως- έπί βαθμίδος τινδς ήσθανόμην
θάρρος λεόντειον· έπί έτέρας κατελαμβανόμην
ύπό πειρασμού νά στρέψω τά νώτα καί νά φύγω
ώς κλέπτης. Έστην δίς ή τρις ΐν’ άπομάξω
τδν έπί τοΰ μετώπου μου ιδρώτα. Ούδείς άλπινιστής, είμί βέβαιος, θά έξετέλεσέ ποτέ άγωνιωδεστέραν άνάβασιν! θά έπεθύμουν νά έπέ
στρεφον· άλλά δέν ήδυνάμην. Πεντακόσιοι De
Amicis, παντός άναστήματος, ένέφρασσον όπι
σθεν έμοΰ τήν κλίμακα, πεπιεσμένοι καί συνεσφιγμένοι ώς μαινάδες μεταξύ τού τοίχου καί
τών κιγκλίδων, οίτινες μοί έλεγον πάντες όμού
χαμηλοφώνως. — Εμπρός! — Αίφνης, ώσεί
μέχρι τότε άλλο τι νά έσκεπτόμην, εύρέθην έπί
τής τελευταίας βαθμίδος, πρδ τής θύρας. Τότε
δεν ήξεύρω πώς, άποτόμως, πάντες οί φόβοι
διεσπάρησαν, ’Ησθάνθην ίσχυράν ώθησιν ήν μοι
έδωκαν ήνωμέναι χίλιαι τής εφηβικής καί νεα
νικής ήλικίας άναμνήσεις, ή Κοζέτα έμορμύρισέ
μοι. — θάρρος! — Ό Έρνάνης μοί είπεν· —
Άνελθε! — Ό Γενάρος μοί έκραξε· — Σήμανε! — Καί έσήμανα. — Αιώνιε θεέ! Μοί
έφάνη δτι ήκουσα άδιακόπως, έπί τέταρτον ώρας,
ήχοΰντα τδν μέγαν τής Notre Dame κώδωνα,
καί εστην έκεΐ περίφοβος ώσεί ό ήχος έκεΐνος
έθετεν άνω-κάτω τήν ήμίσειαν τών ΙΙαρισίων
πόλιν. Ταύτοχρόνως τέλος ήσθάνθην τήν έντύπωσιν πυγμής έπί τοΰ στήθους καί είδον άνοιγομένην τήν θύραν. Εύρέθην πρδ ώραίας καί
έπιχαρίτως ένδεδυμένης οικονόμου. Έν γωνία
τινί τοΰ άντιθαλάμου δύο θεράποντες ήναπτον
άργυράς λυχνίας. Δι’ ήνεφγμένης θύρας έφαί
νετο έν έτέρφ δωματίφ τράπεζα έφ’ ής έφημερίς. Ασήμαντα άλλ’ άνεξάλειπτα τή μνήμη
αντικείμενα. Ήρώτησα τήν οίκονόμον διά φωνής
στομύλου μεσοφώνου αν κατφκει έκεΐ ό Βίκτωρ
Ούγκώ. Άπεκρίθη μοι καταφατικώς, καί αύτή
μετ’ άδιαφορίας ήτις μεγάλως μέ έξέπληξεν.
Ήρώτησα άν θά ήδύνατο νά με δεχθή. Μοί
άπεκρίθη δτι ήν άκόμη έν τή κλίνη. Έμεινα
έκεΐ άφωνος, ένεός. Έδειλίων πρδ τής ιδέας
δτι ώφειλον νά άνέλθω άπαξ έτι τδ όρος έκεΐνο.
Άλλ’ ή οικονόμος θά ήν είθισμένη νά βλέπη
ουτω παρισταμένους νέους, σύν τή όψει τεθορυβημένη όλίγφ, πρό τής θύρας τοΰ έαυτής κυ
ρίου, καί έκ τής όψεως νά νοή τό παρακινούν
αύτούς αίσθημα· διότι μέ παρετήρησε διά βλέμ
ματος κλίνοντας πρός τδ μειδίαμα καί τήν εύσπλαγχνίαν, καί σημαίνοντος· — Ένόησα! Εΐ
έκ τών τοιούτων — καί προσέθετο μετά τόνου
εύμενείας· — Πιστεύω δμως νά ήγέρθη ... δύ
ναμαι νά έρωτήσω αύτόν πότε γενήσεσθε δεκτός
— καί χωρίς νά μοι δώση καιρόν πρός άπάντησιν, έγένετο άφαντος. Έφαίνετο μοι δτι ώνειρευόμην ή δτι διετέλουν έν μέθη. Ήρώτων
έμαυτόν άν δ Βίκτωρ Ούγκώ ό έν τφ παρακείμένα δωματίφ εύρισκόμενος ήν ό Βίκτωρ Ούγκώ
έκεΐνος δν έζήτουν, καί μοι έφαίνετο άδύνατον.
Καί θά έπεθύμουν, όντως, νά ήν άδύνατον.
Έφαίνετό μοι δτι είχον διαπράξει πράξιν μωραν. — Άλλά τί έπραξα! — έλεγον κατ’ έμαυτόν. — θά παρεφρόνησα, άναμφιβόλως. Καί
τι συμβήσεται τόρα; — Καί σκεπτόμενος δτι
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Η ΒΗΘΑΝΙΑ

ούδόλως άπίθανον νά μή
με έδέχετο, ήσθανόμην
άνερχομένους ε’ις τήν
κεφαλήν κυματισμούς
αίματος. Αίφνης ή οι
κονόμος ένεφανίσθη αύθις καί είπεν εύγενώς·
— 'Ο κύριος Βίκτωρ
Ούγκώ εύχαρίοτως θά
δεχθή ύμάς τήν έννάτην
καί ήμίσειαν τής σήμε
ρον έσπέρας. — ’Αξιο
λάτρευτε οικονόμε! Α
νάγκη νά έπανέλθω είς
χρόνους παρεληλυθότας
ΐνα σοι παραστήσω τήν
χαράν καί έπιθυμίαν ήν
αισθάνομαι νά κατέλθω
κατά πέντε τάς βαθμίδας
τής κλίμακος καί τήν
έντύπωσιν τήν οποίαν
προύξένησάν μοι αί εύλογημέναι έκεΐναι δλίγαι λέξεις.]

ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΕΝ
ΔΑΜΑΣΚΩυ

(Έπεται συνέχεια.)

Η ΒΗΘΑΝΙΑ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ^

ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩι.

ΑΙ σήμερον δημοσιεύομεν εις
συμπλήρωσιν
τών προηγηθεισών εικό
νων δύο εικόνας έκ τής
Συρίας, ών ή μέν παριστα άρχαΐον τάφον,
κατά πάσαν πιθανότητα
άνήκοντα εις τούς ρω
μαϊκούς χρόνους, ή δέ
τό μικρόν χωρίον Βηθανία έν Παλαιστίνη. Ή
Βηθανία κεΐται είς άπόστασιν τριών χιλιομέ
τρων άπό τής 'Ιερου
σαλήμ είς τούς πρόποδας
τοΰ όρους τών Έλαιών,
άναφέρεται δέ συχνό
τατα έν τή Καινή Δια
θήκη, διότι ένταΰθα κα·
τφκουν αί δύο άδελφαί
τοΰ Λαζάρου Μάρθα καί
Μαρία, καί ένταΰθα εύ
ρίσκετο ή οικία Σίμωνος
τοΰ λεπροΰ, δπου ή Μα
ρία ήλειψε τούς πόδας
τού Ίησοΰ Χριστού δι άρωματικού έλαίου. Σή-
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μερον ή Βηθανία εΐναι άσήμαντον χωρίον, καλούμενον παρά των Αράβων " Λαζαριέ” εις
άνάμνησιν τοΰ θαύματος τής άναστάσεως τοΰ
Λαζάρου και κατοικούμενον ύπδ 500, τδ κλει
στόν χριστιανών, κατοίκων. Έν Βηθανία δει
κνύονται είσέτι και τδ σπήλαιον, οπερ ήτο δ
τάφος τοΰ Λαζάρου, και τά έρείπια τών οικιών
τών τε αδελφών Μάρθας κα'ι Μαρίας καί τοΰ
Σίμωνος. Ούδείς τών έπισκεπτομένων τήν Πα
λαιστίνην δέν έπρεπε ν’ άπέλθη αύτής χωρίς
νά έπισκεφθή τό μικρόν τοΰτο χωρίον, τό όποιον
ύπό έποψιν ιστορικήν τοσοϋτον κινεί τδ ένδια-

ΜΕΛΕΤΗ
έπί
ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ,
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ.
ύπό

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΩΤΙΔΗ
ΠροΕενικοΟ δικαστοΟ παρά τώ ΠροΕενικψ Γραφείψ
τής ίν Κωνσταντινουπόλει Β. ‘Ελληνικής Πρεσβείας.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Σ κρίνη ήδη πας τις δποΐαι ήτο δυνατόν
νά ήναι αι ήθικα'ι άρχαί αί διέπουσαι,
κατά τήν έποχήν ταύτην, τήν Ελλάδα,
έχουσαν διδασκάλους τους Συβαρίτας τούτους,
οΐτινες άναισχύντως έλάμβανον τό δνομα τοΰ
σοφού, δπερ ήρμοζεν είς αύτούς τόσον δσον ήρμοζε καί είς τήν Φρύνην τό δνομα τής τιμίας
γυναικός.
Ιδού ή σωτηρία άρχή τοΰ Πρωταγόρου, τό
ούσιωδέστερον τών νομοθετημάτων έφ’ ού ήρξατο
στηριζομένη ή πολιτεία τών ’Αθηνών καί σύμπασα ή Ελλάς.
"Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος τών
μέν δντων ώς έστί, τών δέ μή δντων ώς ούκ
έστιν·” νομοθέτημα καθ’ δ ή άλήθεια περί πάν
των τών πραγμάτων εΐναι ή έκάστοτε γνώμη
καί αίσθησις έκάστου τών άνθρώπων, δήλα δή
δι έκαστον άνθρωπον εΐναι άληθές καί πραγμα
τικόν δ,τι αύτφ φαίνεται ουτω, αί δ’ έννοιαι αί
έγγιγνόμεναι είς αύτόν προέρχονται άπό τών
έκτός δντων γινομένων έπ’ αύτοΰ προσβολών,
δτι αύται εΐναι εύμετάβολοι, άβέβαιοι, φαντά
σματα, καί έπομένως δτι ούδεμία ύπάρχει άλήθεια, ούδεμία έπιστήμη. Πρός ύποστήριξιν τής
άρχής ταύτης έπεκαλεΐτο ό Πρωταγόρας τό γε
γονός δτι τό αύτό πράγμα έπί διαφόρων προσώ
πων δλως διάφορον παρέχει έντύπωσιν,
)
*
καί
συνεπέραινε στηριζόμενος καί έπί τής άρχής τοΰ
'Ηρακλείτου, περί τής άδιαλείπτου τών δντων
μεταβολής, δτι ούδείς δύναται νά ίσχυρισθή δτι
οίονδήποτε πράγμα εΐναι τοιόνδε ή τοιοΰτον.
'Η όλεθρία αΰτη άρχή, ώς είκός, ήρξατο
έφαρμοζομένη ήδη έπί παντός, έπί τής δικαιο
σύνης, τής άρετής, τής άληθείας καί τοΰ ψεύ
δους. Καί δ ή έκαστος πρεσβεύει ώς δίκαιον
τήν Ιδίαν αύτοΰ γνώμην, τό δέ κοινόν παρ’ άπασι δίκαιον, έν τε τφ ίδιωτικψ καί πολιτικφ
βίφ, άπορρίπτει. "Εκαστος άληθή έλευθερίαν
·) Πλάτωνος Ηεαίτητος.

φρονεί τό άκολουθεΐν τή ιδία αύτοΰ θελήσει,
πάσαν δ’ άλλων έλευθερίαν νομίζει τυραννίαν.
Πας τις ήδη τό συμφέρον τής πολιτείας όλιγωρών, τό l6tov αύτοΰ μόνον συμφέρον έκ παντός
τρόπου θηρεύει· ό δημόσιος άρα βίος ούδέν άλλο
εΐναι ή άγών δοξομανίας καί πλεονεξίας· διότι
έκαστος είς ούδέν άλλο άσυστόλως άποολέπει,
ούδέν άλλο έπιζητεϊ, ή πώς έπικρατήσας έν τή
πολιτεία νά εύδαιμονήση. Οί κείμενοι μέχρι
τοΰδε νόμοι, οί έπενεγκόντες τήν ευδαιμονίαν
τής 'Ελλάδος, καταπατοΰνται ύπό τών πολλών.
Νόμος ούδέν άλλο φρονοΰσιν δτι εΐναι ή συν
θήκη άπλή καί σύμβασις τών έν τή πόλει έπικρατούντων, ήτις, ώς άντιβαίνουσα είς τήν έκά
στου έλευθέραν βούλησιν, πρέπει νά καταπέση ·
θρησκεία ή θεοί ούδέν άλλο νομίζουσιν δτι εΐναι
ή έφεύρημα τής κεφαλής τών νομοθετών έπισειόντων αύτούς ώς ξίφος τοΰ Δαμοκλέους έπι
τής κεφαλής τών θελόντων νά ένεργώσιν έλευ
θέρως. Άλλά καί αύτή ή εύπρέπεια, αύτή ή
ηθική ή παρακινούσα τόν άνθρωπον πρός τα γεν
ναία καί τά καλά κρίνονται και αύται ώς άπλαΐ
συνθήκαι, ας πάς έλεύθερος άνθρωπος δύναται,
όπόταν θέλη, νά καταπατή.
Τήν ηθικήν ταύτην κατάπτωσιν τής πατρίδος
του βαρέως φέρων ό Θουκυδίδης είκονίζει αύτήν
διά τής έξής πένθιμου εϊκόνος. " Ή συνήθης,
“λέγει, τών όνομάτων σημασία μετεβλήθη κατά
"τό πάθος καί τήν Οέλησιν έκαστου· καί τήν
“μέν άλόγιστον τόλμην όνομάζουσιν άνδρείαν,
"τήν δέ σωφροσύνην πρόσχημα τής άνανδρίας ·
“τήν μέν έπί παντός έργου σύνεσιν άκινησίαν
“καί νωθρείαν τοΰ νοός, τήν δέ μετά μανίας
“όξύτητα άρετήν γενναίου άνδρός · καί ό μέν
"όργιζόμενος όνομάζεται πιστός τή πόλει, ό δέ
"άντιλέγων ύποπτος· καί έάν μέν τις έπιβου“λευό μένος τόν έχθρόν του έπιτυγχάνη, λέγεται
"εύφυής, εύφυέστερος δέ, άν προαισθάνηται άλ" λον έπιβουλευόμενον, ό δέ άποφεύγων έκάτερα
“δνομάζεται προδότης καί δειλός· πιστώς δέ
"συνεπολιτεύοντο προς άλλήλοις, ούχί διά τούς
“δρκους τών θεών, άλλά διά τάς παρανομίας
"είς ας συνέπραττον· ό εί; έξεδικεΐτο τόν άλλον
“μετά πλείονος ήδονής διά τής άπατης τών δρ“κων, ή διά τής φανερας έχθρας, διότι, τοΰτο
"μέν, έσκέπτοντο, δτι οδτως ό σκοπός κατορ"θοΰται άσφαλέστερον, τοΰτο δέ, δτι ή μετά
“πανουργίας έκδίκησις μαρτυρεί όξύτητα τοΰ
“νοός· εύκολώτερον ώνομάζοντο έπιτήδειοι καί
“ικανοί οί τών πανουργιών έφευρέται, ή οί άπει“ροι τούτων, οί άγαθοί άνθρωποι· καί διά μέν
“τήν άνεπιτηδειότητα ήσχύνοντο, διά δέ τάς
“πανουργίας καθηδύνοντο· αιτία δέ τούτων ήτο
“τό άρχειν διά πλεονεξίαν καί φιλοτιμίαν, έξ
“ών έγεννώντο στάσεις καί έριδες- τήν άρχήν
"άπέκτων ή διά μιας καταδίκης, ή διά τής
“ιδίας δυνάμεως καί αύθαδείας, δτε έπροθυ"μοΰντο νά κορέσωσιν εύθύς τά πάθη των· οί
“ήσυχοι πολίται έφθονοΰντο, διότι προετίμων τόν
“ήσυχον βίον καί δέν άνεμίγουντο είς τάς όλε"θρίας ταύτας έριδας. Ουτω οί "Ελληνες ήφα"νίζοντο ύπό παντός είδους κακοηθείας, ένεκα
' τής πρός άλλήλους διχονοίας- καί ή μέν ηθική
"άπλότης, ής μετέχει καί ή γενναιότης τής ψυ"χή; άπεβλήθη ώς βδελυρά, ή δέ προς άλλή' λους άπιστία καί έναντιότης ηΰξησε τά μέγι"στα, έπειδή ούδείς ούτε είς τήν φιλίαν τοΰ
“άλλου, ούτε είς λόγους ισχυρούς, οΰτε είς δρ' κους φοβερούς ένεπιστεύετο πλέον. Ένί λόγφ
“ή πολιτεία πάσα συνεταράχθη, καί ό άνθρωπος
“ύπό τής φύσεως αύτοΰ παρακινούμενος κατε' πάτησε τούς νόμους, κύριος δ’ ήδη ών αύτών,
“καί συνειθίσας νά έκδίδωται πολλάκις είς άδι“κίας έδειξε μετά προθυμίας καί ήδονής, δτι
"εΐναι άχαλίνωτος είς τόν θυμόν του, άπειθής
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“είς τήν δικαιοσύνην καί έχθρός πάντοτε τφ
c<e
r
»
υπερεχοντι.
Καί εΐναι μέν άληθές δτι ό Θουκυδίδης ώς
κυρίαν αιτίαν τής ηθικής καταπτώσεως τής Ελ
λάδος θεωρεί τόν Πελοποννησιακύν πόλεμον,
καί τάς έμφυλίους στάσεις λέγων δτι " ό πόλε"μος άφαιρεΐ τήν εύπορίαν τοΰ ειρηνικού βίου
“καί γίνεται βίαιος διδάσκαλος, έξομοιών τάς
“όργάς τών πολλών πρός τά παρόντα, έν ω έν
"καιρφ ειρήνης καί αί πόλεις καί οί ίδιώται
"φρονοΰσιν δρθώτερον, διότι δέν περιέρχονται είς
"άκουσίας άνάγκας” · άλλ’ εΐναι άληθές άφ’ έ
τερο», ώς προσεπαθήσαμεν ν’ άποδείξωμεν διά
τής άναπτύξεως τών άνατρεπτικών άρχών τών
σοφιστών, δτι είχε συντελέσει πρότερον είς ταύ
την τά μέγιστα καί ή σοφιστική.
Άλλ’ ή Ελλά; καί ούτως έχουσα έξηκολούθησε ζώσα, βίον δμως φθισιώντα, βίον άβίωτον·
έξηκολούθησε πίνουσα τό θανατηφόρον δηλητήριον δπερ προσέφερον αύτή οί σοφισταί. Χειρα
γωγούμενοι ύπό τοΰ θουκυδίδου, τού Ίσοκράτους
καί τοΰ ’Αθηναίου, διά μέσον τής πνιγηράς καί
δηλητηριώδους άτμοσφαίρας τών σοφιστικών δο
ξασιών, τής καλυπτούσης τήν ύπό τοΰ ήλιου τής
άληθοΰς φιλοσοφίας φωτιζομένην άλλοτε Ελ
λάδα, κυρίως δέ τάς ’Αθήνας, όλίγους ένιαυτούς
πρό τής έν Χαιρωνεία. μάχης, τολμήσωμεν νά
είσδύσωμεν είς τόν οικογενειακόν, κοινωνικόν καί
πολιτικόν βίον αύτής, δπως δυνηθώμεν νά άντιληφθώμεν τήν οίκτράν εικόνα αύτής.
"Οί άσωτοι διέσειον τούς κροτάφους, λέγει
“ό Άθήναιος, ύπό τοΰ άκράτου, κατά τόν Δί"φιλον, κεφαλάς έχοντες τρεις, ώσπερ Άρτεμί"σιον, πολέμιοι τής ούσίας ύπάρχοντες, κατα"τρέχοντες τόν άγρόν, διαρπάζοντες τήν οικίαν,
"λαφυροπωλοΰντες τά ύπάρχοντα, σκοποΰντες
“ού τί δεδαπάνηται, άλλά τί δαπανηθήσεται,
“ούδέ τί περιέσται άλλά τί ού περιέσται, έν τή
"νεότητι τά τοΰ γήρως έφόδια καταναλίσκοντες,
“χαίροντες τή έταίρφ, ού τοΐς εταίρους, καί τφ
"οϊνφ, ού τοΐς συμπόταις.” Είς τοσοϋτον δ’ άσωτείας, προσθέτει, περιήλθον τότε οί νέοι, ώστε
ό μέν υιός τοΰ στρατηγού Χαβρίου Κτήσιππος
έξεποίησε καί τό μνήμα αύτό τοΰ πατρός του,
ύπέρ ού οί Αθηναίοι είχον δαπανήσει χιλίας
δραχμάς, έτερος δέ ό Χαρίδης, έντός πέντε ήμερών, σφαίραν έποίησε τήν πατρώαν περιουσίαν,
"ουτω συνεστρογγύλευεν αύτήν ίταμώς καί ταχύ”
κατά τήν γλαφυράν φράσιν τοΰ ’Αθηναίου. Πρός
δέ, λέγει ό Άθήναιος, στηριζόμενος έπί τών
πληροφοριών τοΰ συγγραφέως Χαμαιλέοντος τοΰ
Ποντικοΰ, "Άρτεμίων τις τόσον τρυφηλώς έζη,
“ώστε περιεφέρετο έπί κλίνης, έφ’ φ καί περί"φόρητος Άρτεμίων έπωνομάσθη· ό δέ στρατη
γός Χάρης, ό προδούς τήν Ελλάδα έν Χαι“ρωνεία, ό έπί νωθρεία καί άλαζονεία άμα δια"κρινόμενος, έφερε μεθ’ έαυτοΰ, έκστρατεύων,
“περί τάς έκατόν καί πεντήκοντα αύλητρίδας
"καί έταίρας, ύπέρ ών έδαπάνα πάντα τά διά
“τόν πόλεμον ώρισμένα χρήματα, τά ίδια έαυτοΰ
"διαθέτων ύπέρ τών λεγόντων, γραφόντων, ψηφι“ζόντων καί τών δεκαζομένων έκ τών πολιτών
“δέν ήγανάκτουν δέ τύ παράπαν οί Αθηναίοι
"έπί τούτοις, διότι οί μέν νέοι τό πλεΐστον τοΰ
"χρόνου διέτριβον παρά ταΐς έταίραις, οί δέ
"πρεσβύτεροι περί τούς κύβους καί τάς τοιαύτας
‘Ασχολίας ένησχολοΰντο, ό δέ λοιπός λαός τόν
"πλείω χρόνον κατηνάλισκεν είς τάς κοινάς
' έστιάσεις ή είς ιήν τής πόλεως διοίκησιν.”
Καί ό Ισοκράτης παραβάλλων τούς συγχρό
νους αύτφ διεφθαρμένους νέους πρός τούς προ
γενεστέρους, καί προβλέπων τό οίκτρόν τέλος
τής πατρίδος του θρηνεί ώς άλλος 'Ιερεμίας.
“Τότε, λέγει έν τφ Άρειοπαγητικφ, ούκ έν τοΐς
"σκιρραφείοις διέτριβον οί νέοι, ούδ’ έν ταΐς
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χρόνους διά τδν μεγαλοπρεπή ναόν τοΰ ’Ασκλη
πιού, ώς αναφέρει ό Στράβων (IX, 437).
Άπδ τής άζροπόλεως τών Τρικκάλων τδ βλέμμα
έκτείνεται ελεύθερον έπί τής άνω Θεσσαλίας
άπδ τής Καλαμπάκας μέχρι Φαρσάλου.

Η ΠΕΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 360.)

[Α τών εύφορωτέρων γωνιών τοΰ βασι
λείου τής Ελλάδος είναι άναντιρρήτως
ή πεδιάς τοΰ Άργους, τδ άργολικδν
πεδίον τών άρχαίων, τδ όποιον κα'ι κατά τους
αρχαίους χρόνους έφημίζετο διά τδ γόνιμον τοΰ
έδάφους του. Καί κατά μέν τήν άρχαιότητα
έκαλλιεργοΰντο ιδίως έν τφ πεδίφ τούτφ οί δημητριακοί λεγόμενοι καρποί, κατά δέ τούς ήμετέρους χρόνους προσετέθησαν και άλλα δύο
πλούσια προϊόντα, γενόμενα άντικείμενα έξαγωγής καί ούκ δλίγον συντελοΰντα είς τήν ευη
μερίαν τής χώρας καί είς τήν ευδαιμονίαν τών
κατοίκων αύτής, Τά δύο ταΰτα προϊόντα είναι
ό καπνός καί δ βάμβαξ. Ό καπνός τής
Άργολίδος δέν δύναται μέν νά παραβλητή
πρδς τόν τής Λαμίας καί τοΰ Αγρίνιου, διότι
ή ποιότης αύτοΰ είναι κατωτέρα· ούχ ήττον
δμως χαίρει ικανήν φήμην ού μόνον έν Έλ·
λάδι άλλά καί έν Εύρώπη διά τδ euiovoy
αύτοΰ καί διότι άναμιγνυόμενος μετ’ άλλων
ισχυροτέρων καπνών παρέχει αύτοΐς γλυκύτητά
τινα, ποθητήν είς τούς καπνίζοντας. Ή καλ
λιέργεια τοΰ βάμβακος δσημέραι έξαπλούται πε
ρισσότερον· ή ποιότης τοΰ άργολικοΰ βάμβακος
έχει μεγάλην δμοιότητα πρδς τδν βάμβακα τής
Συρίας. Τό φυτδν φθάνει είς ύψος 80 έκατοστών
τοΰ μέτρου μέχρι; ένδς μέτρου· τά φύλλα αύ
τοΰ είναι τρυφερά καί άνοικτοΰ πρασίνου χρώ
ματος. Ό παραγόμενος βάμβαξ είναι λευκό
τατος, άλλ’ ή κλωστή αύτοΰ δέν είναι άρκούντως
μακρά. Κατά τούς άκριβεστέρους υπολογισμούς
ή παραγωγή είναι 800 χιλιόγραμμων κατά
στρέμμα άκαθάρτου βάμβακος ή 280 χιλιογράμμων καθαρού. Έν Ναυπλίφ ύπάρχουσιν
έκκοκιστικαί μηχαναί διά τδν καθαρισμόν τοΰ
άργολικοΰ βάμβακος.

ταΰθα συνωθοΰνται οί διάφοροι τών θεάτρων
κριτικοί, έτοιμοι νά καταλάβωσι τάς έν τή πλα
τεία θέσεις των, δπως τήν έπιοΰσαν πληρώσωσι
τάς οτήλας τών έφημερίδων δι άρθρων θεατρι
κών, άναγινωσκομένων άπλήστως· ένταΰθα συρρέουσιν έν έπισήμφ στολή έσπερίδος οί έν τέλει,
ώς έάν έπρόκειτο νά πσρακαθήσωσιν είς· γεύμα
διπλωματικόν.
Πάντες άνεξαιρέτως χαίρουσι
δυνάμενοι νά συμμετάσχωσι τής έορτής, ήτις ού
μόνον διά τόν μουσουργόν ή τόν ποιητήν έχει
μεγάλην σημασίαν, άλλά καί διά τδν διευθυντήν
τοΰ θεάτρου, δστις έκ τής πρώτης ταύτης παραστάσεως δύναται νά ύπολογίση μετά μεγάλης
πιθανότητος άν τό παρασταθησόμενον μελόδραμα
ή δράμα θά διανύση εύδοκίμως τήν έκατοντάδα
τών παραστάσεων. ’Ιδίως δέ αί πρώται παρα
στάσεις είναι, ώς λέγουσιν οί Γάλλοι les jours
de grande revue τοΰ γυναικείου φύλου, διότι
πάσαι άνεξαιρίτως αί Κυρίαι, άπό τής έξηκονταετοΰς δουκίσσης ή μαρκησίας μέχρι τής εικο
σαετούς δεσποινίδος φροντίζουσι κατ’ αύτάς νά
περιβληθώσι τάς λαμπρότερος αύτών στολάς καί
νά κοσμηθώσι διά τών βαρυτιμοτέρων αύτών
άδαμάντων. Γινώσκουσι πάσαι δτι τήν έπιοΰσαν
αί στήλαι τών έγκριτοτέρων τής πρωτευούσης
έφημερίδων θέλουσιν άναφέρει δτι ή δείνα οούκισσα έφόρει ένδυμα χρώματος τούτου ή έκείνου, δτι ή δείνα δεσποσύνη έκράτει πολύτιμον
άνθοδέσμην, καί δτι έσκίαζε διά τής καλλονής
της πάσας τάς άλλας Κυρίας κτλ. ’’Οταν δέ
συμβαίνη ό έξοχος μουσουργός νά παραστή είς
τό θέατρον κατά τήν πρώτην ταύτην εσπέραν,
τότε δλων τά βλέμματα στρέφονται πρός αύτόν,
ώς συνέβη τοΰτο κατά τήν πρώτην παράστασιν
τής Άΐδα; έν τφ μελοδραματικό» θεάτρφ τών
Παρισίων, είς ήν παρίστατο αύτδς ό μουσουργός
Βέρδης διευθύνων κατά τάς τρεις πρώτας έσπέρας αύτοπροσώπως τήν δρχήστραν. Κατά τήν
περίστασιν ταύτην τδ μέγα θέατρον τών Παρι
σίων έώρτασεν έπί τρεις συνεχείς έσπέρας τήν
πρώτην παράστασιν. Κατά τήν τετάρτην εσπέραν
ό Βέρδης δέν παρευρίσκετο πλέον καί το ένδιαφέρον είχεν έκλείψει. Ή Άΐδα, έλεγον τήν
έπιοΰσαν αί έφημερίδες, είναι έξοχον μουσικόν
έργον, άλλ’ όπωσδήποτε δέν ήτο ή Άΐδα τών
πρώτων τριών παραστάσεων.

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 361.)

ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.
ΥΔΑΜΟΥ τής γής ή πρώτη παράστασις
είτε μελοδράματος, είτε δράματος ή
κωμωδίας έν τφ θεάτρφ κινεί τοσοΰτον
τδ ένδιαφέρον τοΰ κοινού, δσον έν Παρισίοις, καί
μάλιστα δσάκις πρόκειται περί πρώτης παραστάσεως έν τφ μεγάλφ μελοδραματικφ θεάτρφ
(Grand Opera) ή έν τφ γαλλικφ θεάτρφ (ΤΙιέatre fran^ais), ταΐς δυσί ταύταις προτύποις τοΰ
κόσμου σκηναΐς. Έκ τής έν τφ προθαλάμφ τοΰ
θεάτρου έπικρατούσης κινήσεως καί τοΰ συνω
στισμού έννοεΐ τις πόσην άνυπομονησίαν έχουσιν
οί θεαταί νά παραστώσι μάρτυρες τού θριάμβου
γνωστού μουσουργού ή διακεκριμένου ποιητοΰ,
διότι έκ τών προτέρων είναι ήδη γνωστή ή
έκβασις-παί επιτυχία τής--πρώτης παραστάσεωςι‘Η παρατεθειμένη είκών παριστα ζωηρότερον
τήν έπικρατοΰσαν έν τψ προθαλάμφ κίνησιν.
Ένταΰθα εύρίσκονται αί Κυρίαι τών άνωτέρων
τής κοινωνίας τάξεων, αί διακρινόμεναι έπί καλ
λονή καί χοριτι δέσποιναι καί δεσποινίδες · έν-

Μετάφρασις του ΆγγλικοΟ μυθιστορήματος
Called back τοΰ Conway
ύπό

τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΖή.
(Συνέχεια.)

Γ.

Τρομερά έίομολόγησις.
Κένερης μετά τήν τρομεράν ταύτην δμολογίαν, έρρεψεν τούς ισχνούς βραχίονάς
του έπί τής ξύλινης τραπέζης καί έκράσχήμα άπελπισίας. — Έγώ έμεινα έκπληκτος,
έπαναλαμβάνων μηχανικώς — Ό άδελφός τής
Παυλίνας ’Αντώνιος Μάρκ! Παν ίχνος τοΰ άπαισίου ψεύδους τού μετά δόλου πλεχθέντος ύπδ
τού Μάκαρη έξηφανίσθη έκ τοΰ πνεύματός μου·
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τδ έγκλημα δπερ διεπράχθη τή συναινέση τοΰ
Κένερη έπαρουσιάζετο ένώπιόν μου ύπδ στυγερόν
οψιν. Ή δολοφονία άνελάμβανε μισαρώτερον
χαρακτήρα, τδ θύμα ήτο συγγενής στενός, τδ
παιδίον τής άδελφής του! Ένόουν δτι δεν ήδύ
νατο τίποτε νά προφασισθή δπως δικαιολογήση
ή έλαττώση τδ έγκλημα, άκόμη καί άν δέν τδ
ένέκρινεν, ή τδ διέταξεν, ήτο δμως παρών, είχε
βοηθήσει είς τό ν’ άφανισθή πάν ίχνος τού έγ
κλήματος, καί διετέλει έσχάτως άκόμη είς κα
λάς σχέσεις μέ τδν δολοφόνον. Έδυσκολευόμην
νά κρύψω τήν φρίκην καί τήν περιφρόνησιν ήν
ήσθανόμην διά τδν ποταπδν άνθρωπον, δστις
εύρίσκετο ένώπιόν μου. Ή άγανάκτηαίς μου
μόλις μοί έπέτρεπε νά τδν έρωτήσω μέ εύληπτον τρόπον ποιος ήτο ό . σκοπός τής άπανθρώπου ταύτης πράξεως. Έν τούτοις είχον λά
βει τήν άπόφασιν νά γνωρίσω τέλος πάσαν τήν
άλήθειαν. Άλλ’ άπηλλάγην τής δυσκολίας τού
νά έρωτήσω δ,τι τά χείλη μου ήδυνάτουν νά
προφέρωσιν, διότι ό κατάδικος ύψωσε τήν κε
φαλήν καί μέ ήτένισε κατησχυμένος.
— Σάς προξενώ άηδίαν· είναι φυσικόν, έν
τούτοις δέν είμαι τόσον ένοχος δσον τδ νομίζετε.
— Πρώτον είπέτε μου τά πάντα· ή δικαιολόγησίς σας θά έλθη κατόπιν, έάν δύναται νά
ύπάρξη δικαιολόγησις διά τοιοΰτον έγκλημα.
Ύπό τδ κράτος τοΰ αισθήματος δπερ μέ κατείχε,
ώμίλουν σοβαρώς καί περιφρονητικά»;.
— Τίποτε δέν δύναται νά δικαιολογήση τδν
δολοφόνον· τδ κατ’ έμέ, ό θεός τό γνωρίζει,
δέν έπεθύμουν τδν θάνατον τοΰ λαμπρού έκείνου
νέου· είχεν έγκαταλείψει καί λησμονήσει τήν
πατρίδα του, άλλ’ αύτό τώ τό συνεχώρησα.
Τήν πατρίδα του! ή πατρίς τού πατρός του
ήτο ή Αγγλία;
— Ή μήτηρ του ήτο Ίταλίς, έπανέλαβεν
δ Κένερης σχεδόν σκληρώς, είχεν είς τάς φλέ
βας του ίοικόν μας αίμα· ή μήτηρ του ήτο
άληθής Ίταλίς, θά έδιδε περιουσίαν, ζωήν, τά
πάντα — άκόμη καί τήν τιμήν της διά τήν
Ιταλίαν.
— Άοιάφορον, διηγήθητέ μοι δλην τήν τρο
μεράν ταύτην ιστορίαν.
Μοι τήν διηγήθη καί άποδίδων δικαιοσύνην
είς μετανορΰντα άνθρωπον, δέν θά σάς έπαναλάβω τάς λέξεις του, αιτινες άλλως άνευ τής
έκφράσεως μεθ’ ής τάς έλεγεν, θά φανώσι ψυχραί. ΤΗτο έγκληματίας άλλ1 δχι είς οΐον
βαθμόν ένόμιζον· τδ μέγα σφάλμα του ήτο βτι
είς τούς όφθαλμούς του διά τδν σκοπόν τής
άπελευθερώσεως τής Ιταλίας, πάν βπλον ήτο
καλόν, πάν έγκλημα συγκεχωρημένον. Ήμεΐς
οί "Άγγλοι οίτινες θεωροΰμεν τήν τυραννίαν καί
τήν καταπίεσιν μόνον ώς έλλειψιν έλευθερίας,
δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν άνθρωπον ώς τόν
Κένερην, ούτε νά συμπαθήσωμεν αύτόν.
Εύρίσκομεν τήν κυβέρνησιν καλήν ή κακήν,
κατά τάς περιστάσεις, έάν ήμεθα Ούΐγγοι ή
Ίορεις καί έάν τδ κόμμα εύρίσκεται ή όχι εις
τά πράγματα, άλλά τούλάχιστον ήμεΐς κυβερνώμεθα ύπό συμπατριωτών, οΰς έκλέγομεν πρός
τδν σκοπόν τούτον. Έάν εύρισκόμεθα έπί έτη
καί έτη είς τδ έλεος ξένων καί ύπδ ξένον ζυγόν,
θά ήδυνάμεθα νά έννοήσωμεν, όποιαν σημασίαν
είχεν ή λέξις πατριωτισμός διά τδν Κένερην.
Έκεΐνος καί ή άδελφή του ήσαν τέκνα έν
τιμων άνθρώπων τής μεσαίας τάξεως, καί όχι
εύγενεΐς, ώς τό είχεν διαβεβακόσει ό Μάήαρης.
4--------- Τφ-εδωκαν-έλευθέραν άνατροφήν-χαΡείχεν
έκλέξει τδ στάδιον τού ιατρού· ή άδελφή του
ής τήν έξαισίαν καλλονήν είχεν κληρονομήσει ή
Παυλίνα, διήγε βίον νέας κόρης Ίταλίδος —
βίον μελαγχολικώτερον ίσως πολλών άλλων,
διότι άκολουθοΰσα τδ παράδειγμα τοΰ άδελφοϋ
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της, ήρνεΐτο νά λάβη μέρος είς τάς διασκεδά
σεις, ένόσφ δ έχθρός, ό Αυστριακός, έβασίλευεν
είς τήν πατρίδα της. ΙΙιστώς θά έφερεν πάν
τοτε το πένθος τής πατρίδος της, έάν ό έρως
δέν τήν έκυρίευεν. Άγγλος τις δνόματι Μάρκ
είδε τήν ώραίαν ταύτην νέαν Ιταλίδα, τήν ήγάπησε, τήν ένυμφεύθη καί τήν ώδήγησεν θριαμ
βευτικό»; είς τήν πατρίδα του.
Ό Κένερης δέν είχε ποτέ συγχωρήσει έν
τελώς είς τήν άδελφήν του βτι έγκατέλειψε τήν
πατρίδα της, άλλα τό μέλλον βπερ ήνοίγετο
ένώπιόν της ένεκα τοΰ γάμου τούτου ήτο τόσον
λαμπρόν ώστε δέν είχεν σχεδόν άντίρρησιν.
Ό Μάρκ ήτο πολύ πλούσιος, ήτο μονογενής
υιός μονογενούς υιού, βπερ έξηγεΐ διατί ή Παυ
λίνα (καθόσον έγνώριζε τούτο δ Κένερης) δέν
είχεν στενούς συγγενείς έκ μέρους τοΰ πατρός
της. Έπί τινα έτη ό σύζυγος καί ή ώραία νέα
σύζυγός του μέ τούς μέλανας δφθαλμούς έζων
πολύ εύτυχεΐς, άπέκτησαν δύο τέκνα, υίδν καί
θυγατέρα. Ό υιός ήτο δωδεκαετής, καί ή θυγάτηρ δεκαέτις, δτε άπέθανεν δ πατήρ.
Ή χήρα του, ήτις είχεν πολύ δλίγους σχε
τικούς φίλους είς Αγγλίαν καί ήγάπα τδν τόπον
μόνον χάριν τοΰ συζύγου της, έσπευσεν νά έπιστρέψη είς τήν πατρίδα της. "Ολοι οί παλαιοί
φίλοι της τήν ύπεδέχθησαν μετά χαράς, τήν
ένόμιζον μυθωδώς πλουσίαν. '0 σύζυγός της
κατά τόν πρώτον ένθουσιασμδν τής άγάπης του
είχε κάμει διαθήκην δι’ ής άφινε τή συζύγφ
του δλα δσα κατεΐχεν άνευ έξαιρέσεως. Ή έμπιστοσύνη ήν είχεν είς αύτήν ήτο τοσαύτη, ώστε
άν καί έκτοτε έπήλθον τά τέκνα, έπέμενε πάν
τοτε νά άφήση είς τήν διάθεσίν της δλην του
τήν περιουσίαν.
Γενομένη οΰτω κυρία μεγάλης περιουσίας,
ή κυρία Μάρκ ήτο σεβαστή καί περιζήτητος. —
Μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν συνήντησεν έκεΐνον
δστις έγινεν σύζυγός της, έλάτρευε τδν άδελφόν
της υπέρ πάν άλλο · ή καρδία της έπαλλε έπί
τφ πατριωτισμφ τού άδελφοΰ της, συνεμερίζετο
δλα τά σχέδιά του, άπεδέχετο μετά συμπάθειας
τάς ιδέας του περί συνωμοσιών άς έσκέπτετο
άκαταπαύστως. Ητο έτη τινα μεγαλήτερος αύ
τής, καί μετά τήν επιστροφήν της είς ’Ιταλίαν,
τδν εύρεν άποκατεστημένον ιατρόν, ήσυχον, δραστήριον, άλλ’ άπολαμβάνοντα δλίγα έκ τής έπιστήμης του. Ήπόρησε μέ τήν μεταβολήν ήτις
έπήλθεν είς τδν άδελφόν της, βστις βτε τδν είχεν
άφήσει είχε χαρακτήρα ίσχυρογνώμονα καί τολ
μηρόν.,
Μόνον δταν έβεβαιώθη δτι ή καρδία τής
άδελφής του δέν είχεν παύσει πάλλουσα ύπέρ
τής ιταλικής πατρίδος, τή έδειξεν δτι ύπδ τδ
έξωτερικδν άνθρώπου απλού καί ήσύχου ιδιώτου,
έκρύπτετο είς τών δραστηριωτέρων καί τών ίκανωτέρων άνθρώπων τών εργαζομένων ύπέρ τής
άπελευθερώσεως τής Ιταλίας. Τότε ή πρώην
έπ’ αύτής έπιρροή του άνεγεννήθη. Τδν έθαόμαζε, τδν έλάτρευε σχεδόν, καί ήτο έτοιμη καί
αύτή είς πάσαν θυσίαν ύπέρ τής πατρίδος της
αμα ή περίστασις τδ άπήτει.
Δέν δύναταί τις νά εΐπη τί θά έπραττεν έάν
προσέτρεχον είς αύτήν· δέν ύπάρχει άμφιβολία
δμως δτι ή περιουσία της καί ή τών τέκνων
της θά έδαπανάτο γενναίως ύπέρ τής μεγάλης
ιδέας. Άλλ’ άπέθανεν πριν ή ώριμάση ή δπώρα
καί δταν έσήμανεν ή τελευταία της στιγμή τοσαύτην άπεριόριστον έμπιστοσύνην είχε πρδς τδν
άδελφόν της, ώστε τδν διώρισε μόνον κηδεμόνα
τής περιουσίας τών τέκνων της. Κατά τάς τε
λευταίας της στιγμάς, ένθυμηθεΐσα τήν προτίμησιν τοΰ συζύγου της ύπέρ τής άγγλικής άνατροφής άπήτησεν άπδ τδν άδελφόν της, δπως
τά τέκνα της λάβωσι τοιαύτην, καί άφού έλαβεν
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τήν ύπόσχεσίν του, παρέδωκε τδ πνεΰμα καί τά
δύο δρφανά τέκνα της εύρέθησαν ύπδ τήν έξουσίαν τού θείου των, διαχειριστού τής περιουσίας
των. Αύτδς έξετέλεσε πιστώς τήν ύπόσχεσίν
του. '0 Αντώνιος καί ή Παυλίνα είσήλθον είς
άγγλικά έκπαιδευτήρια, άλλ’ έπειδή δέν είχον
σχέσεις είς τήν πατρίδα τοΰ πατρός των, καί
είχον άπομακρυνθή έκ τών εύαρίθμων παλαιών
φίλων τής οικογένειας, καθόσον διήρκεσει ή χη
ρεία τής μητρός των, διήρχοντο τάς διακοπάς
των έν Ίταλίφ. Ούτως έμεγάλωσαν μένοντες
δσον Ιταλοί τόσον καί Άγγλοι. '0 Κένερης
διηύθυνε, διεχειρίζετο καί έτόκιζε τήν περιουσίαν
των μέ τήν φρόνησιν άνθρώπου εμπείρου είς
χρηματικός ύποθέσεις.
Δέν αμφιβάλλω δτι κατά τήν διαχείρησιν
ταύτην ή τιμιότης του ήτο άμεμπτος. Τότε
έσήμανεν ή πρδ τοσούτου χρόνου άναμενομένη
ώρα! Ό Κένερης δστις έμενε πάντοτε μακράν
τών μικρών άποτυχουσών συνωμοσιών ήσθάνετο
δτι τώρα ύπέρποτε ήτο ή στιγμή νά ριψοκινδυνεύση τδ μέγα έργον διά τήν πατρίδα του.
Έχαιρέτισε τδν ήρωα τής ήμέρας, ένόησεν δτι
δ Γαριβάλδης ήτο ό σωτήρ τής καταπιεζομένης
πατρίδος του, καί δτι τδ πρώτον πρδς τά πρόσω
βήμα είχε γίνει θαρραλέως καί έπέτυχεν· ό
κατάλληλος άνήρ καί ή προσήκουσα περίστασις
εύρέθησαν.
Οί έθελονταί συνέρρεον κατά χιλιάδας είς
τδ πεδίον τής μάχης, άλλά μία φωνή ύψοΰτο
πανταχόθεν.
"Χχρήματβ, χρηστά, χρήματα!” έχρειάζοντο χρήματα διά ν’ άγορασθώσιν τά βπλα καί
πολεμοφόδια, χρήματα διά τάς προμήθειας, τα
τρόφιμα, τά ένδύματα, χρήματα διά μεγαλο
δωρίας, χρήματα διά πάντα! Οί δυνάμενοι νά
προμηθεύσωσι τδ παντοδύναμον τούτο μέσον διά
τδν πόλεμον ήσαν οί άληθεΐς έλευθερωταί τής
πατρίδος.
Πρδς τί νά διστάση; Έάν έζη ή άδελφή του,
ήθελε δώσει εύχαρίστως δλην τήν περιουσίαν
της καί τήν ζωήν της αύτήν διά τήν Ιταλίαν!
Τά τέκνα της ήσαν κατά τδ ήμισυ ’Ιταλοί, επο
μένως τδ πρός τήν πατρίδα καθήκον άπήτει τήν
θυσίαν δλων τών λοιπών καθηκόντων.
’Εξαιρέσει δλίγων λιρών στερλινών, έξηργύρωσε καί έθυσίασεν άνιλεώς πάσαν τήν κληρο
νομιάν τών τέκνων. *Εδωκε χιλιάδας καί χι
λιάδας λιρών είς τάς χεΐρας αιτινες ήπλώνοντο
δπως τάς παραλάβωσι. Τδ σημαντικώτερον ποσδν
έδαπανήθη δπου ήτον ή μεγαλητέρα άνάγκη, καί
δ Κένερης είχε τήν πεποίθησιν δτι ήλευθέρωσε
τήν ’Ιταλίαν διά τής βοήθειας ήν έπεδαψίλευσεν
τόσον εγκαίρως. 'Ίσως είχε δίκαιον. Τίς τδ
γνωρίζει; Τφ προσέφερον τιμάς καί τίτλους,
δπως άνταμείψωσι τάς μεγάλας καί κρύφιας
εκδουλεύσεις του. '0 Κένερης άπεποιήθη τά
πάντα και δμολογώ δτι ή πραξίς του αυτή μέ
συνεφιλίωσε πρδς αύτόν. Έκεΐνος δέ έπίστευσεν
δτι δέν έπραξεν κακόν τι. "Έμεινεν ιατρός Κέ
νερης απλώς καί διέκοψε πάσαν σχέσιν πρδς τούς
παλαιούς άρχηγούς καί φίλους του, δτε είδεν
δτι ή Ιταλία έγένετο βασίλειον καί οχι δημο
κρατία. Είχεν διατηρήσει δλίγας χιλιάδας
λιρών.
Ό νέος καί ή νέα άνεπτύσσοντο καί δ θεΐός
των έσυλλογίζετο δτι δ πατριωτισμός του δέν
τδν έμπόδιζεν νά κρατήση καί ν’ άφιερώση τά
ποσά ταΰτα πρδς τελειοποίησιν τής άνατροφής
των καί εισαγωγήν έν τή κοινωνία. Ή Παυλίνα
ύπέσχετο νά γίνη τόσον ώραία, ώστε δλίγον
έφρόντιζε περί τοΰ μέλλοντος της· βεβαίως πλού
σιος σύζυγος θά τδ έξησφάλιζε, άλλά διά τδν
Αντώνιον, δστις έγένετο νέος ζωηρός καί πείσμων, τδ πράγμα διέφερε.
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Κατά τήν ενηλικιότητα τού νέου δ Κένερης
απεφασισε να τφ έξομολογηθή τά πάντα, νά τψ
ειπη πώς διεσκορπίσθη ή περιουσία του, νά ζητήση συγγνώμην ώς καί νά ύποστή, έάν έχρειάζετο, τήν ποινήν τής παρανόμου πράξεώς του.
Αλλ’ ένόσφ τφ έμενον χρήματα, ήμέλει νά
^ράξη τοΰτο. Ό νέος αν καί δέν συνεμερίζετο
τά περί άναγεννήσεως σχέδια τοΰ θείου του καί
τά όνειρα τής έλευθερίας, είχεν δμως πλήρη
πεποίθησιν είς τήν άκεραιότητά του. Πεπει
σμένος δτι κατά τήν ένηλικιότητά του έμελλεν
νά λάβη τήν μεγάλην κληρονομιάν αύξηθεΐσαν
διά τής φρονίμου φειδοΰς του έρριπτε τά χρή
ματα του παραφρονώ; διά μυρίων τρόπων, τόσον
ώστε ήμέραν τινά ό Κένερης παρετήρησεν δτι
τδ έπ’ αύτοΰ διατηρηθέν καί έπιφυλαχθέν ποσδν
ήγγιζεν είς τδ τέρμα του.
Ένόσφ είχε χρήματα καί ήδύνατο νά εύχαριστήση τάς αιτήσεις τοΰ Αντωνίου άνέβαλλε
πάντοτε τήν στιγμήν τής πικράς δμολογίας της.
' Η ιδέα ήν έπειράθη ό Μάκαρης νά πραγματοποιήση κατόπιν τή βοήθεια μου, δηλαδή
ν’ άποταθή εις τήν ιταλικήν κυβέρνησιν δπως
κατορθώση νά λάβη τήν πληρωμήν τών δαπανηθέντων ποσών έπ’ άγαθφ τής Ιταλίας, αύτή ή
ιδέα ένεφανίσθη είς τδ πνεΰμα τού Κένερη ■
άλλά διά νά τήν πραγματοποιήση έπρεπεν νά
έκθέση είς τδν άνεψιόν του τήν διαγωγήν του,
διότι έν δνόματι του έπρεπε νά γίνη ή αΐτησις.
"Οσον έπλησίαζε τδ άναπόφευκτον σκάνδαλον
τόσον ήσθάνετο τδν φόβον καθημερινώς αυξοντα.
Είχε σπουδάσει τδν χαρακτήρα τοΰ Αντωνίου,
καί είχε τήν πεποίθησιν δτι αύτδς μανθάνων
τήν άλήθειαν, άμέσως θά έξεδικεΐτο έκεΐνον
δστις δέν είχε σεβασθή τήν παρακαταθήκην. '0
Κένερης έβλεπεν ένώπιόν του τήν μέλλουσαν
καταδίκην του ήτις άλλως τε δικαίως τφ έπεβάλλετο. Έάν δ άγγλικδς νόμος δέν τδν έτιμώρει, δ τής πατρίδος του δμως ήδύνατο νά
πράξη τούτο. Δέν είχε πράξει έως τότε έγ
κλημα άσύγγνωστον, ύπδ τδ πρόσχημα — δτι
διέπραττεν τοΰτο έκ πατριωτισμού. Άλλ’ άπδ
τής στιγμής έκείνης, ή έπιθυμία τοΰ νά διαφύγη τήν ποινήν ηυξανεν έν αύτφ καί έζήτει
να σωθή έκ τών συνεπειών τής πράξεώς του.
Ποτέ δέν είχεν ήσθανθή μεγάλην άφοσίωσιν
πρδς τά δύο ταΰτα παιδία· τφ έφαίνοντο δέ
τώρα ώς άθώα πλάσματα ήδικημένα ατινα ήδύναντο είς πρώτην εύκαιρίαν νά ζητήσωσι λόγον
τή; διαχειρίσεώ; του. 'Ωμοίαζον πολύ τδν πα
τέρα των καί ένεκα τούτου έτι δλιγωτέραν ήσθά
νετο πρδς αύτά συμπάθειαν.
Τδν Αντώνιον
ιδίως άπεστρέφετο διά τδν άσωτον καί έκδεδιητημένον βίον του, βίον άνευ φιλοδοξίας, άνευ
ούδενδς σκοπού, δν παρέβαλλε πρδ; τδν ίδικόν
του. Καλή τή πίστει ήτο πεπεισμένος δτε έζαμε
χρήσιμον καί καλήν πράξιν, δτι αί συνωμοσίαι
του έπέσπευδον τήν έγκατάσταοιν τής παγκοσμίου
ελευθερίας. Είς τήν μυστηριώδη ζαί κεζρυμμένην εταιρίαν ής ήτο μέλος, ήτο πρόσωπόν έκ
τών σπουδαιοτέρων. Έάν τδν συνελάμβανον καί
τόν έφυλάκιζον, μεγίστην ήθελεν ύποστή βλάβην
ή ιδέα ήν έξυπηρέτει. Δέν είχεν επομένως τδ
δικαίωμα νά ισοστάθμιση τά ύψηλά σχέδιά του
μέ τδν άνόητον καί άφρονα βίον τού άνεψιού του;
Ούτως έφρόνει καί έπειθεν έαυτόν δτι καί
δι’ αύτδ άκόμη τδ συμφέρον τής βλης άνθρωπότητος, θά ήδύνατο νά διαπράξη τά πάντα πρδς
σωτηρίαν του. Ό Αντώνιος Μάρκ ήτο τότε
είκοσι δυο έτών, έχων πλήρη πεποίθησιν είς τδν
θεΐόν του, ήσυχος ζαί άμέριμνος, είχεν παραδεχθή μέχρι τή; εποχής έκείνης (ένόσφ τψ έδι
δον άρκετά χρήματα) τήν άναβολήν τής τακτοποιήσεως τών συμφερόντων του. Άραγε συνέλαβεν δπονοίας τινά;; Δύσκολον είναι νά τδ
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μαντεύση τις, άλλ’ εσχάτως ή συμπεριφορά του,
κα'ι τό ύφος του είχον μεταβληθή και έπέμενε
νά τφ δοθή άνά χεΐρας ή περιουσία του.
Ό Κένερης, τόν όποιον διάφοροι έργασίαι
εκάλουν είς Λονδΐνον έπί τινα χρόνον, τόν καθησύχασεν ύποσχόμενος αύτω δτι κατά τήν έν Λον
δίνφ διαμονήν του θά τώ έδιδεν λόγον δι’ δλα.
’Αληθώς ή έκκαθάρισις δεν ήδύνατο πλέον
ν’ άναβληθή, διότι τά ύπό τοΰ ’Αντωνίου έκδοθέντα τελευταία συναλλάγματα είχον καταστήσει
μηδαμινήν τήν ύπολειφθεΐσαν περιουσίαν τοΰ
πατρός του.
Ίδοΰ όποια ήτο ή μεσολάβησις τοΰ Μάχαρη
εις τήν ύπόθεσιν ταύτην. Πρό πολλών έτών
ήτο διά τόν Κένερην χρήσιμος καί πιστός άν
θρωπος, άλλά χωρίς νά έχη ίσως τούς υψηλούς
σκοπούς καί τήν άφιλοκέρδειαν έκείνου.
Ίσως έθεώρει πάσας τάς συνωμοσίας ταύτας
ώς μέσον τοΰ ν’ άποκτήση περιουσίαν. ° Οτι
ήγωνίσθη γενναίως και άναμφιβόλως διεκρίθη είς
τό πεδίον τής μάχης, ήτο έπόμενον έκ τοιούτου
όρμητικοΰ χαρακτήρος, δστις τόν παρώτρυνεν
είς μάχας μόνον διά τήν εύχαρίστησιν νά μά·
χηται. Έπειδή ήτο άναμεμιγμένος είς δλας τας
συνωμοσίας τοΰ Κένερη τόν συνώδευε πανταχού
και ήρχετο πολλάκις τής ήμέρας είς τήν οικίαν
του δπου είχε τήν ευκαιρίαν νά βλέπη πάντοτε
τήν Παυλίναν. Τήν ήγάπησε, δτε ήτο νεάνις
άκόμη καί έκίνησε πάντα λίθον δπως κατακτήση
τήν καρδίαν της. Αύτός μέν ήτο προσηνής καί
γλυκύς πρός αύτήν, εκείνη δέ δέν είχεν αιτίαν
δυσπιστίας πρός αύτόν, άλλ’ ήρνήθη έντελώς
ν’ άνταποκριθή είς τόν έρωτά του.
'0 Μάκαρης έπι πολλά έτη έπέμενεν είς
τήν πρόθεσίν του καίτοι άφίνων μικρά διαλείμ
ματα. Πρέπει ν’ άναγνωρίση τις δτι ήτο ή
σταθερότης προσωποποιημένη. Πολλάκις ή Παυ
λίνα τψ είπεν δτι ή έπιμονή του αΰτη ήτο ματαία, μόλον τοΰτο μετά πάσαν άρνησιν, έπανήρ
χετο είς τόν αύτόν σκοπόν.
'0 Κένερης δέν τόν ένεθάρρυνεν ούδόλως,
άλλά δέν ήθελε καί νά τόν προσβάλη · βλέπων
δμως δτι ή νέα έμενε ψυχρά πρός αύτόν, άφινεν
τά πράγματα νά βαδίζωσι αΰτω, διότι ήλπιζεν
δτι ό Μάκαρης ήθελεν άπαυδήσει, καί ήθελε
παραιτηθή τών προτάσεων του αιτινες πάντοτε
άπερρίπτοντο. '0 Κένερης έσυλλογίζετο δτι δέν
ζητεί τήν Παυλίναν διά τήν περιουσίαν της,
διότι ό Μάκαρης έγνώριζε τό μέγιστον ποσόν
δπερ ό Κένερης είχεν ρίψει έν τω ταμείφ τών
συνωμοτών καί βεβαίως θά έμάντευε τήν πηγήν.
Ή Παυλίνα έμενεν είς τό έκπαιδευτήριον
μέχρι τοΰ δεκάτου όγδοου έτους τής ήλικίας της·
μετά ταΰτα διήλθε δύο έτη είς ’Ιταλίαν μέ τόν
θεΐόν της καί βεβαίως ό βίος ούτος ήτο δυστυ
χής διά νέαν κόρην, καί δέν είναι άπορον δτι
εξέφραζε πολλάκις τήν επιθυμίαν τοΰ νά έπιστρέψη είς ’Αγγλίαν. ”Ετρεφεν βαθεϊαν στοργήν
πρός τόν άδελφόν της, καίτοι βλέπουσα αύτόν
σπανίως, ώστε ήτο πολύ εύτυχής δτε δ Κένερης
τή άνήγγελεν δτι αί υποθέσεις του τόν εκάλουν
έπί τινά χρόνον είς Λονδΐνον καί δτι θά ήδύνατο
νά τόν άκολουθήση καί αύτή. Γούτο τήν ηύχαρίστησεν τοσούτφ μάλλον καθόσον ή αισθημα
τική έπιμονή τοΰ Μάκαρη ήρχιζε πλέον νά
τήν ένοχλή καί έπεθύμει πολύ νά έπανίδη τόν
άδελφόν της.
'0 Κένερης, δπως δέχηται τούς πολυπληθείς
πολιτικούς του φίλους εις οίανδήποτε ώραν τής
ήμέρας ή τής νυκτός, ένωκίασεν έπιπλωμένην
οικίαν δι’ όλίγον χρόνον. ' Η Παυλίνα δυσηρεστήθη πολύ ίδοΰσα ώς πρώτην έπίσκεψιν τόν
Μάκαρην. Ή παρουσία του ήτο τόσον άπαραίτητος είς τόν Κένερην ώστε ήλθε νά συγκατοικήση είς τήν όδόν 'Ορατίου.
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’Επειδή ή γραία Αννέτα, ή υπηρέτρια τοΰ
ιατρού, τούς είχε συνοδεύσει καί έκείνη ύπηρέτει έν τω οικία, δέν έπήλθε πραγματικώς με
ταβολή διά τήν Παυλίναν. Ό Μάκαρης έξηκολούθει νά καταδιώκη ένοχλητικώς διά τών
έρωτοτροπιών του τήν νέαν καί τέλος έν τή
άπελπισία του τω έπήλθεν δ παράφρων στο
χασμός νά κατορθώση τό σχέδιόν του διά τοΰ
άδελφοΰ. Έσκέπτετο δτι ή στοργή τής Παυ
λίνας πρός τόν άδελφόν της ήτο τόσον σφοδρά,
ώστε θά συγκατετίθετο είς οίανδήποτε έπιθυμίαν
του. Δέν ήτο στενός φίλος τοΰ νέου, άλλά τω
είχε κάμει άλλοτε μικράν έκδούλευσιν καί ένόμιζεν δτι είχεν έπομένως τό δικαίωμα νά τφ
ζητήση μίαν χάριν. Έγνώριζεν δτι ό άδελφός
καί ή άδελφή δέν είχον περιουσίαν καί τοΰτο
τόν ένεθάρρυνεν είς τό διάβημά του.
Έπεσκέφθη τόν ’Αντώνιον καί τφ έξέθεσε
τήν αιτησίν του. '0 ’Αντώνιος, δστις ώς φαί-
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νεται, ήτο νέος ύπερήφανος, άλαζών καί δχι
τόσον άβρόφρων, έγέλασεν διά τήν άπαίτησιν τού
Μάκαρη καί τον άπέπεμψεν. Δυστυχής νέος!
δέν έφαντάζετο πόσον ακριβά έμελλε νά πλή
ρωσή τόν γέλωτα έκεΐνον!
Ισως ή λέξις ήν έπρόφερεν ό Μάκαρης κατά
τήν τρομεράν στιγμήν τής όργής του δτε έγκατέλειψε τόν ’Αντώνιον, άπεκάλυψεν είς αύτόν
τήν οίκτράν οικονομικήν του κατάστασιν.
‘Ο ’Αντώνιος έγραψεν άμέσως είς τόν θεΐόν
του έπιμένων είς τήν άμεσον τακτοποίησιν τών
λογαριασμών των και άπειλών δτι έάν έπέλθη
νέα βραδύτης θά προστρέξη είς δικηγόρον καί
είς τά δικαστήρια. Λοιπόν ή τόσον έπίφοβος
καί έπί τοσοϋτον χρόνον άναβληθεΐσα στιγμή
είχε φθάσει, άλλά τώρα ή έξομολόγησις τοΰ
Κένερη, άντΐ νά είναι έκουσία, ώς τό είχεν
σκοπόν, έγένετο αναγκαστική καί τφ έπεβάλλετο
βία.
'Ο Κένερης ήγνόει έάν ήτο ύπόδικος τών
ιταλικών ή άγγλικών νόμων, άλλ’ ήτο βέβαιος
δτι ό‘Αντώνιος θά έλάμβανεν άμέσως τά μέτρα
του δπως βεβαιωθή περί τής συλλήψεως καί
τής προσωπικής κρατήσεώς του, ήτις καί προσω
ρινή μόνον άν ήτο θά έματαίου δλα τά σχέδια
είς α ό Κένερης ήτο άναμεμιγμένος. "Ωστε
έπρεπε διά παντός μέσου νά έπιτευχθή ή σιωπή
τοΰ ’Αντωνίου έπί τινα χρόνον.
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'Ο Κένερης μέ διεβεβαίωσε μεθ’ δλης τής
ίεράς σοβαρότητος ψυχορραγοΰντος δτι δέν έφαντάσθη ούδ’ έπί στιγμήν τό τρομερόν μέσον δπερ
έτέθη είς ένέργειαν. Άφοΰ έσυλλογίσθη πολλά
σχέδια άπεφάσισε τέλος τό έξής, δπερ καίτοι
δύσκολον καί ριψοκίνδυνον, έφαίνετο δμμις ώς
παρέχον τήν πλειοτέραν έλπίδα έπιτυχίας, δηλ.
νά συλλάβη τόν ’Αντώνιον τή βοηθείψ φίλων
τινών καί ύπηρετών, νά τόν μεταφέρη είς ξένον
τόπον καί νά τόν περιορίση έπί τινας μήνας είς
φρενοκομεΐον. "Αν καί ό Κένερης δέν μοί τό
είπεν, ένόησα δμως δτι έσκόπευε κατόπιν νά
προτείνη είς τόν νέον τήν έξαγοράν τής έλεοθερίας του άπέναντι τής ύποσχέσεως ήν ήθελεν
δώσει δτι συγχωρεΐ τήν σπατάλην τής περι
ουσίας του.
Πρός πραγματοποίησιν τοΰ σχεδίου ό Μά
καρης πνέων έκδίκησιν ήτο έτοιμος νά βοηθήση
διά παντός μέσου.
'0 Πετρόφ, ό άνθρωπος δστις είχεν τήν
ούλήν έπί τοΰ προσώπου, ήτο ή κατηραμένη
ψυχή τοΰ ιατρού καί ή ’Αννέτα ή γραία υπη
ρέτρια έπί τή διαταγή τοΰ κυρίου της ήθελε
πράξει οίονδήποτε έγκλημα. Τά άπαιτούμενα
έγγραφα ήδύναντο νά γίνωσι πλαστά, τό παν
ήτο νά εύρη τις τό μέσον δπως φέρη τόν ’Αν
τώνιον είς τήν οικίαν τής όδοΰ 'Ορατίου, καί
έπειτα έκεΐθεν θά έξήρχετο ώς παράφρων άκολουθούμενος ύπό τοΰ ίατροΰ καί τών φυλάκων
του. Αύτό ήτο τό σατανικόν σχέδιον, άλλ’ ή
έπιτυχία ήτο άμφίβολος, διότι έπρεπε νά μεταφέρωσι τό θύμα μέχρις ’Ιταλίας. Πώς ήθελον
έκτελεσθή ταΰτα πάντα; Ό Κένερης δέν μοί τά
έξήγησεν μετ’ άκριβείας, ίσως δέν είχεν άποφασίσει πάσας τάς λεπτομέρειας τοΰ τρομερού
τούτου σχεδίου. Πιθανώς θά έδιδον δηλητήριον
είς τόν νεανίαν, ίσως ό Κένερης ήλπιζεν δτι ή
μανιώδης όργή τοΰ ’Αντωνίου άνακαλύπτοντος
τήν καταστροφήν τής περιουσίας του θά έδιδε
πιθανήν χροιάν είς τήν διαβεβαίωσιν δτι είναι
παράφρων.
Τό πρώτιστον ήτο νά έλκύσωσι τόν ’Αντώνιον
είς τήν όδόν‘Ορατίου είς κατάλληλον ώραν πρός
πραγματοποίησιν τοΰ σχεδίου.
'Ο Κένερης έκαμε τάς άναγκαίας προετοι
μασίας έδωκε τάς οδηγίας του είς τούς συνωμότας έπειτα έγραψεν είς τόν άνεψιόν του, παρακαλών αύτόν νά διέλθη τό έσπέρας παρ’ αύτφ
δπως λάβη τάς διασαφήσεις περί τών λογα
ριασμών του. Αύτός ύπώπτευε περισσότερον
άφ’ δτι ένόμιζον τόν συγγενή καί τούς όπαδούς
του, καί άπήντησεν άπορρίπτων τήν πρόσκλησιν,
έζήτησεν δμως νά ύπάγη ό θεϊός του πρδς
αύτόν.
Τότε διά συμβουλής τοΰ Μάκαρη, ή Παυ
λίνα έγένετο τό άθώον δργανον δπερ μετεχειρίσθησαν δπως έλκύσωσι τόν άδελφόν της είς
τήν άπαισίαν έκείνην οικίαν, ό Κένερης έγραψεν
είς τόν άνεψιόν του, δτι όλίγον έφρόντιζεν ποΰ
ήθελεν λάβει χώραν ή συνέντευξις, άλλ’ έπειδή
ήτο πολύ ένησχολημένος έζήτει νά τήν άναβάλωσι έπί μίαν ή δύο ήμέρας. Είπε δέ είς
τήν Παυλίναν, δτι έπειδή αί υποθέσεις του θα
τόν έκράτουν άργά έξω, ήτο δι’ αύτήν καλή
ευκαιρία νά διέλθη ώρας τινάς μετά τοΰ άδελ
φοΰ της καί δτι καλώς θά έπραττεν νά τόν
προσκαλέση νά έλθη. Προσέθηκε δέ δτι και
αύτός ό ίδιος έπεθύμει νά ΐοη τόν ’Αντώνιον
καί τήν παρεκάλεσεν νά προσπαθήση νά κρά
τηση τόν άδελφόν της μέχρι της έπιστροφής του.
‘Η Παυλίνα ήτις δέν ύπώπτευε τίποτε, έγρα
ψε πρδς τόν άδελφόν της δτι θά είναι μόνη
τό έσπέρας μέχρι προκεχωρημένης ώρας, τδν
παρεκάλει νά έλθη νά τήν ΐδη ή έάν έπροτίμα
νά διέλθωσιν όμοΰ τήν εσπέραν έξω.
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Έπήγον είς τό θέατρον καί περί τό μεσο
νύκτιον ό ’Αντώνιος έπανέφερεν τήν άδελφήν
του είς τήν όδόν'Ορατίου. "Ισως έπέμενεν αΰτη
νά μείνη ό άδελφός της έπί τινας στιγμάς άκόμη
μετ’ αύτής ένφ αύτός δέν ήθελεν, καί άναμφι
βόλως ό φοβερός κλονισμός δστις διετάραξε τήν
νέαν μετά τά έπελθόντα συμβάντα, θά ήτο έτι
τρομερώτερος δτε ειδεν δτι οί έπίμονοι παρα
κλήσεις της ώδήγησαν τόν άδελφόν της πρός
τόν θάνατον.
'Ο άδελφός καί ή άδελφή έμει
ναν μόνον έπί τινας στιγμάς· τότε
έπαρουσιάσθησαν ό Κένερης καί οί
δύο συνάδελφοί του, ό ’Αντώνιος
έφάνη δυσηρεστημένος διά τήν συνάντησιν ταύτην, άλλά συνεκρατήθη
καί έχαιρέτισεν εύγενώς τόν θεΐόν
του, άλλ’ έστρεψεν τήν ράχιν
τόν Μάκαρην.
Δέν ήτο έντός τοΰ σχεδίου
Κένερη νά φανώσι βάναυσοι
άργιλοι πρός τόν’Αντώνιον ένώπιον
τής άδελφής του, τά πάντα έπρεπε
νά γίνωσιν τήν στιγμήν καθ’ ήν
ό ’Αντώνιος έγκατέλειπεν τήν οι
κίαν, έπρεπε τότε νά τόν συλλάβωσι καί νά τόν φέρωσι είς τά
ύπόγεια πνίγοντες τάς κραυγάς του,
έάν ήτο άνάγκη. Ή Παυλίνα έπρε
πε νά άγνοή τά πάντα καί είχον
άποφασίσει τήν όδηγήσωσι τήν έπαύ
ριον είς φιλικήν οικίαν τοΰ θείου
της, καί νά κατοικήση έκεΐ χωρίς
νά τή εΐπωσι τούς λόγους οΐτινες
έπέφερον τήν αίφνίδιον άναχιύρησιν
τοΰ Κένερη καί τών συντρόφων του.
■X
"Παυλίνα είπεν ό Κένερης, νομίζω
■
δτι θά κάμητε καλά νά πηγαίνητε
νά ήσυχάσητε, δ ’Αντώνιος καί έγώ
θά όμιλήσωμεν περί υποθέσεων.
θά περιμείνω ν’ άναχωρήση ό
’Αντώνιος άπεκρίθη, άλλ’ έάν έπιθυμήτε νά όμιλήσητε, θά μείνω εις
τό πλησίον δωμάτιον.
Λέγουσα ταΰτα, έπλησίασε πρός
τήν θύραν καί έκάθησεν έμπροσθεν
τοΰ κλειδοκυμβάλου, δπου ήρχισε
νά παίζη καί νά αδη πρός διασκέ
δασή» της.
Είναι πολύ άργά σήμερον τό
έσπέρας διά νά όμιλήσωμεν περί
ύποθέσεων, είπεν ό ’Αντώνιος τήν
στιγμήν καθ’ ήν ή άδελφή του έγκατέ λείπε τό δωμάτιον.
Καλά θά πράξης νά ώφεληθής
τής περιστάσεως, είπεν δ Κένερης,
διότι είμαι ήναγκασμένος ν’ άναχωρήσω είς ’Αγγλίαν αΰριον.
Ό ’Αντώνιος δστις δέν ήθελε ν’ άφήση τόν
θεΐόν του ν’ άναχωρήση χωρίς νά έπέλθη ή έκκαθάρησις τών λογαριασμών έμεινεν.
— "Ας είναι, είπεν, άλλά δέν είναι άνάγκη
νά είναι καί ξένοι παρόντες.
— Δέν είναι ξένοι, είναι φίλοι οΐτινες δύναν
ται ν’ άποδείξωσι τήν άλήθειαν τών λόγων μου.
Δέν θέλω όμελίας περί τών ύποθέσεών μου
έπί παρουσίφ τοιούτου άνθρώπου, είπεν ό Αντώ
νιος μέ περιφρονητικόν βλέμμα πρός τόν Μάκαρην.
‘Ο Κένερης καί ό άνεψιός του ώμίλουν σιγηλώς, ή Παυλίνα δέν ήτο μακράν, καί οΰτε
δ είς οΰτε δ έτερος δέν ήθελον νά τήν τρομάξωσι μέ δυνατάς φωνάς ή νά φαίνηται δτι έφιλονείκουν, άλλ’ ό Μάκαρης είχεν άκούσει τήν
φράση» καί είδε τό σχήμα, τό βλέμμα του
έλαμψεν ύπ’ όργής καί έπροχώρησεν κύπτων
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πρός τόν νέον. “’Ίσως είπεν, έντός δλίγων ήμερών θά είσθε εύτυχής νά μοί παραχωρήσητε
τό δώρον δπερ μοί ήρνήθητε έσχάτως.”
'Ο Κένερης παρετήρησεν δτι ό Μάκαρης έκράτει τήν δεξιάν του χεΐρά έπί τοΰ στήθους του,
ύπό τόν μανδύαν του, άλλ’ έπειδή ή στάσις
αΰτη τφ ήτο συνήθης δέν έπρόσεξεν.
Ό ’Αντώνιος δέν κατεδέχθη ν’ άπαντήση.
Έρριψεν πρός τόν άνθρωπον βλέμμα πλήρες
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έν τή αρχαία σκηνή.
περιφρονήσεως, βλέμμα δπερ κατέστησεν τδν Μά
καρη έξω φρενών.
— Πριν όμιλήσωμεν περί άλλου τινός, είπεν
δ ’Αντώνιος, θά έπιμείνω είς τό έξής, ή Παυλίνα
νά τεθή ύπό τήν προστασίαν μου, διότι δέν έννοώ οΰτε έκείνη, οΰτε ή περιουσία της νά γίνωσι λεία τοιούτου ούτιδανοΰ άνθρώπου, τοιούτου
άθλιου ίταλοΰ τυχοδιώκτου ώς εΐναι αύτός ό άν
θρωπος, ό φίλος σας.
Ήσαν αί τελευταΐαι λέξεις ας έπρόφερεν ό
δυστυχής νέος, ό Μάκαρης έπροχώρησεν έν βήμα
πρός αύτόν, δέν είπε λέξιν, δέν τφ διέφογεν ού
δεμία ΰβρις δυναμένη νά προειδοποίηση τό θΰμά
του περί τοΰ σχεδίου του. Ή έντός τής δεξιάς
του κρατοομένη λεπίς έξήλθεν αίφνης έκ τοΰ
ίματίου του, δπου τήν έκρυπτεν, καί καθ’ ήν
στιγμήν δ ’Αντώνιος έπί τή δψει ταύτη, έρ-
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ρίφθη δπίσω, τόν έτραυμάτισε μέ δλην τήν
δύναμιν τοΰ νευρώδους βραχίονός του, καί τό
έγχειρίδιον διεπέρασεν διαμπάξ τήν καρδίαν
τοΰ νέου.
'Ο ’Αντώνιος Μάρκ έμεινεν άφωνος διά
παντός!
Τήν στιγμήν καθ’ ήν έπιπτε, τό φσμα τής
Παυλίνας διεκόπη άποτόμως καί ή κραυγή
τοΰ τρόμου ήχησεν είς δλην τήν οικίαν. Έκ
τοΰ κλειδοκυμβάλου είχεν ίδή τά
πάντα, καί δέν εΐναι παράδοξον δτι,
τοιοΰτον θέαμα τή άφήρεσεν τό λο
γικόν. ‘Ο Μάκαρης ΐστατο όρθιος
κεκυφώς έπί τοΰ θύματός του, δ
Κένερης έμενεν έκπληκτος ένώπιον
έγκλήματος δπερ καθίστα άνωφελές πλέον τό παράφρον σχέδιόν του.
Ό Πετρόφ μόνος είχεν μείνει μέ
τήν άπάθειάν του. Άλλ’ ήτο άνάγκη
νά καθησυχάση τήν Παυλίναν, τής
I
όποιας αί κραυγαί ήδύναντο νά έλκυσωσι τήν προσοχήν τών γειτόνων.
Έσπευσεν πρός αύτήν έρριψεν έπί
τής κεφαλής της μέγα μάλλινον
κάλυμμα δπερ εύρίσκετο έπί τοΰ
άνακλίντρου, τήν έθεσεν έπ’ αύτοΰ,
καί τήν έκράτει διά τής βίας.
‘Εκείνη ήτο ή στιγμή καθ’ ήν
έξω έμαυτοΰ, είσήλθον τυφλός καί
άδύνατος, άλλά τοΐς έφάνην ώς έκδικητής τοΰ έγκλήματος. Καί αύτός
ό άγριος Μάκαρης έμεινεν έντρομος
είς τήν θέαν μου.
'Ο Κένερης ήτο δστις διευθυνόμενος έξ αύτομάτου δρμής, έλαβεν
δπλον καί τό έπλήρωσεν καί έκεΐνος
ήτο πάλιν δστις ένόησεν τήν παρά
κλησή μου καί μοί έσωσεν τήν
ζωήν.
‘Ο Μάκαρης άφοΰ συνήλθεν έκ
τής πρώτης του έντυπώσεως έπέ
μενε νά λάβω τό ίδιον τέλος μέ τόν
Αντώνιον Μάρκ, τό έγχειρίδιόν του
ύψώθη έκ νέου δπως άφαιρέση καί
δευτέραν ζωήν, τήν στιγμήν καθ’ ήν
ό Πετρόφ, δστις είχεν έγκαταλείψει τήν Παυλίναν διά νά μέ
συλλάβη μ’ έκράτει καθηλωμένον
έπι τοΰ έδαφους είς τό μέρος δπου
είχε πέσει.
'Ο Κένερης άπεμάκρυνεν τήν λε
πίδα καί μ’ έσωσεν, έξήτασεν τούς
δφθαλμούς μου καί ήγγυήθη περί
τής άληθείας τών διαβεβαιώσεών
μου.
Δέν ήτο καιρός άντεγκηλήσεων
καί κατηγορίας, άλλ’ ώρκίσθη δτι δέν
θά διεπράττετο δεύτερον έγκλημα.
Ό Πετρόφ ύπεστήριξε τόν Κένερην και ό
Μάκαρης καίτοι άναθεματίζων ένέδωκεν έπί
τέλους, μέ τήν συμφωνίαν δτι θά μέ μετεχειρίζοντο καθ’ δν τρόπον διηγήθην ήδη.
Έπειδή δέν είχεν πρόχειρον ναρκωτικόν τι
έξύπνησαν τήν γραίαν ύπηρέτριαν ήτις έως τότε
ήγνόει τό διαπραχθέν δράμα καί τήν έστειλαν
νά φέρη τί δπως μέ άποκοιμίσωσιν.
Έν τι' μεταξύ οΐ συνωμόται μέ παρηκολούθουν
διά τών δφθαλμών, μέ ήνάγκασαν νά καθίσω
καί ήδυνήθην ουτω ν’ άκούσω, δ,τι έπραττον.
Διατί δ Κένερης δέν κατήγγειλεν τήν δολο
φονίαν; διατί έγινεν καί αύτός συνένοχος μετά
τό έγκλημα;
(“Επεται συνέχεια.)
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

— Πολλάκις μετανοώ. Όσάκις βλέπω μη
τέρα μετά τοΰ υίοΰ τη; ή μάμμην μέ τους έγγονους της, καταλαμβάνομαι ύπό άπελπισίας
συλλογιζομένη δτι μόνη διήλθον τόν βίον καί
μόνη θ’ άποθάνω.
— Καί τίς σ’ εμπόδισε νά ύπανδρευθής;
— ‘Η τύχη! ... ”Η μάλλον είπεΐν μία
ΠΟΙΗΣΙΣ.
θεία μου, ήτις μοι ένέβαλεν ιδέας ρωμαντικάς
καϊ ψευδείς. Είς αύτήν τήν θείαν οφείλω τήν
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΪΟΝ ΡΟΔΟΝ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ.
δυστυχίαν όλοκλήρου τοΰ βίου μου. Καϊ μόνον
Έκ τών ιρλανδικών μελψδιών τοθ Moore.
δτε τό πράγμα κατέστη άδιόρθωτον, δτε έγήρασα, ένόησα δτι ό προορισμός τής γυναικός έπί
‘Ρόδον τοϋ θέρου; έμεινε Sv τελευταϊον, μόνον,
τής γής είναι νά ήναι σύζυγος καϊ μήτηρ. Διά
καί θέλει μαρανθή.
τό έγκλημά μου τοΰτο τιμωρούμαι σήμερον
01 προοφιλεΐς του σύντοφοι παρήλθθον μέ τόν χρόνον
μένουσα μόνη έν γήρατι περιττφ.
καϊ έχουν μαρανθή.
"Ανθος ούδέν, κάλυς ούδε'ι; έκεΐ πλησίον μένει,
I αΰτα είπούσα έξήγαγεν έκ τοΰ γραφείου της
νά γείνη πάλιν ερυθρόν τό ρόδον καϊ ν’ άνθιση,
κομψόν χαρτοφυλάκιον, δπερ μοί ένεχείρισεν
ή δν θρηνη καϊ στένη
προσθέτουσα·
ν’ άναστενάςη καϊ αύτό, νά κλαύση, νά θρηνήση!
— Έντός του χαρτοφυλακίου τούτου θά ευρης
έπιστολήν, ήτις έπηρέασε τήν υπαρξιν μου δλην.
Δέν θά σ’ άφήσω, άνθος μου, ώ προσφιλές μοι £όδον,
Όταν έλαβον αυτήν έπρόκειτο νά ύπανδρευθώ ·
στον κλώνά σου νά μαρανθής.
μετά τήν άνάγνωσίν της διέλυσα τόν άρραβώνα ...
Άφ’ οΰ οΐ άλλοι φίλοι σου κοιμώνται κ’ είσαι μόνον,
Λάβε τήν έπιστολήν ταύτην καί άνάγνως αύτήν
πρέπει καϊ σύ νά κοιμηθής.
Οδτω; έδώ τά φύλλα σου
μετά τόν θάνατόν μου.
σκορπώ έπϊ τή; κλίνης,
'Η γραΐα φίλη μου άπέθανεν. Ιδού ή έπιένθα κοιμώνται άοσμοι οΐ έν τφ κήπφ φίλοι σου
στολή.
Ή έπιστολή αυτή έξηγεΐ καθαρώς διατί
τόν ύπνον τής ειρήνης.
ή λαβοΰσα αύτήν, φοβηθεΐσα έκ τών λόγων τής
γραψάσης αύτήν θείας της, ούδέποτε ήθέλησε νά
Οδτω κ’ έγώ Οά μαρανθώ, εύθύς ώ; μαρανθώσι
σονάψη γάμον. —
τά άνθη τή; φιλίαςΟχι, Μαρία μου, ή έπιστολή σου δέν μ’ εκ
εύθύς ώς οί άδάμαντες οί στίλβοντες σ^εσθώσι
πλήττει· τήν περιέμενον. Έκ τής σοβαρότητός
τοϋ στέμματος τής άληθοΰς καϊ Ιερά; φιλίας,
“Οταν καρδίας άληθεϊς καϊ προσφιλείς ό χρόνος
σου, έκ τής ταραχής σου, έκ τής σιωπής σου
χωρίση καϊ μαράνη.
κατά τόν τελευταϊον περίπατόν μας ένόησα δτι
”Ω! κάλλιον ό άνθρωπο; ευθύ; νά άποθάνη
είχες
μυστικόν, τό όποιον δέν ήθελες νά άπο·
παρά νά μένη είς αύτόν τόν φαΰλον κόσμον μόνος!
κάλυψης. Δέν έτόλμησα νά ποοκαλέσω τήν άπο(Έκ τοϋ άγγλικοϋ.)
κάλυψιν, γινώσκουσα δτι θά έπροτίμας νά μοι
Δημήτριος Στάης.
γράψης δ,τι δέν έτόλμας νά μοί εϊπης διά ζώ
σης φωνής.
Πράγματι δμως περιέμενον άποκάλυψιν άλ
λου είδους· ύπέθετον δτι θά έμάνθανον περί
ήρωός τίνος καί ήμην έτοιμη, αν ό προτιμώμενος άνήρ δέν συνεκέντρου δλα τά προσόντα
τής περιουσίας καϊ τής οικογένειας νά σέ άπογοητεύσω άπ’ αΰτοΰ καϊ νά τόν έκδιώξω έκ τής
καρδίας
σου. Ό νοΰς κα'ι ή καρδία συνεννοούνται
ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΑΤΨΙΣ.
είς τάς καλώς μεμορφωμένας καϊ άνατεθραμΔιήγημα.
μένας γυναίκας.
Πλήν δέν πρόκειται περί τούτου, καί τό
Ν ταΐς συναναστροφαΐς συνήντων πολ
έργον, δπερ μοί έπιβάλλεις, μέ φοβίζει άρκετά.
λάκις δεσποσύνην πρόβεβηκυίας ηλικίας,
Έγώ είμαι λοιπόν τό μόνον πρόσωπόν, τό όποιον
πρός ήν ήσθανόμην συμπάθειαν και άγά
σοί έμπνέει πλήρη έμπιστοσύνην; Καϊ ή ήλικία
πην. Τά πάντα ήσαν αλλόκοτα παρ’ αύτή· ήμου 22 έτών δέν θά τρομάξη τήν εικοσαετή σου
ενδυμασία της, ή συμπεριφορά της, τό πνεΰμά
νεότητα; Τό βέβαιον είναι δτι ό έμβριθής σου
της, ή ομιλία της. Ητο ζών αίνιγμα. Προσεχαρακτήρ σέ άποδεικνύει πρεσβυτέραν ή δ,τι
ποιεΐτο μεγάλην άποστροφήν κατά τών άνδρών
είσαι, έν ψ ό χαρακτήρ μου είναι ελαφρότερος
καϊ κατά τοΰ γάμου, άν κα’ι ένίοτε έζεφράζετο
καϊ νεώτερος τής ήλικίας μου.
μετά θλίψεώς τίνος περί τοΰ μενονωμένου καϊ
Ιδού διατί έγώ είμαι μάλλον άδελφή σου
έρημου βίου της.
ή θεία σου· ιδού διατί, άν ήσο έγγαμος, θά
Τήν άγαμίαν της δέν ήδύνατο τις νά έξηήμεθα άμφότεραι δύο γυναίκες τήν αύτήν κατέγήση ή ένεκεν άντιπαθείας κατά τοΰ γάμου φυ
χουσαι γραμμήν. 'Η μόνη διαφορά θά ήτο, δτι
σικής, διότι καϊ πλούσια ήτο καί εύειδής είς
έγώ μετ’ όλίγον Οά είχον ύπερβή τό δριον, έν
τήν νεότητά της καϊ βεβαίως οί μνηστήρες δέν
φ σύ θά ησαι άκόμη μακράν αύτοΰ. Έγώ θά
τή έλειψαν.
ήμην γραΐα έν φ σύ θά ήσο άκόμη νέα. ’Αλλά
Εσπέραν τινά τήν έπεσκέφθην καί εΰρον
τί είναι τό γήρας; "Ολοι λέγουσιν (έκτος τών
αύτήν άδιάθετον, σκεπτικήν, συγκεκινημένην καϊ
γερόντων έννοεΐται) δτι τό γήρας είναι τι αηδές
πρόθυμον είς άποκαλύψεις. Ήρώτησα αύτήν
καί κακόν · κα'ι δμως έγώ δέν τό φοβούμαι, προ
περί τής αιτίας τής θλίψεώς της, καϊ τότε ήρ
αισθανόμενη ίσως δτι δέν θά τό φθάσω. ‘Οπωσ
ξατο κλαίουσα.
δήποτε δεν φοβούμαι ούτε νά γηράσω ούτε ν’ άπο
— “Ω! μοί είπε, πόσον είσαι εύτυχής, φίλη
θάνω· τοΰτο είναι ό μόνος τρόπος δπως διατη
μου, ζτι έχεις οικογένειαν, δτι έχεις καθήκοντα
ρηθώ τις πάντοτε νέος.
τά έκπληρώσης. Λυπηρόν εΐναι νά ζή τις έν
Πλήν άς έπανέλθωμεν είς τήν έπιστολήν σου.
τφ κόσμφ έρημος κα'ι μόνος!
Μόλις είσελθοΰσα έν τφ βίω φοβείσαι νά προ— Πώς, τή εΐπον, άπηρνήθης τάς τέρψεις
βής, ώς άν πάν βήμα ήθελε σέ όδηγήσει πρός
τής οικογένειας; Πώς δέν άπεφάσισες νά γευθής
τήν δυστυχίαν. Δέν έχεις πεποίθησιν είς τήν
τάς τέρψεις ταύτας, άφ’ ου τάς έννοεΐς;
μοΐράν σου- άμφιβάλλεις περί τής κρίσεώς σου
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καί περί τών δυνάμεων σου. Ήρνήθης πάντας
τούς προταθέντας σοι συζύγους, διότι δέν ήσο
βέβαια, ούδένα έξ αύτών νά καταστήσης εύτυχή.
Λοιπόν ζητείς τήν εύτυχίαν μάλλον τοΰ συζύγου
σου ή τήν εύτυχίαν σου.
Άλλ’ έν τώ γάμιυ ή εύτυχία καί ή δυστυχία
είναι τόσον κοινά, ώστε άδύνατος άποβαίνει ή
εύτυχία τού ένός τών δύο δταν ό έτερος πάσχη.
Όθεν θέλουσα τόν σύζυγόν σου εύτυχή είσαι
βεβαία δτι ζητείς τήν ιδίαν σου εύτυχίαν.
Έπήλθεν ό καιρός, δτε όφείλεις νά λάβης
μίαν άπόφασιν · ή οίκογένειά σου σέ παρακινεί,
ή κρίσις σου σοί έπιτάττει νά κάμης δ,τι κάμνει
δλος ό κόσμος — δηλ. νά ύπανδρευθής. Καί
σύ θέλεις νά σέ όδηγήση φίλη είς τήν έκλογήν
συζύγου, νά σοι έπιδείξη τόν άνδρα, δν πρέπει
ν’ άγαπήσης καϊ νά προτιμήσης μεταξύ τόσων
μνηστήρων. Ώς τήν όδηγόν ταύτην έξέλεξας
έμέ. Ώ άγαπητή Μαρία, μέ θέτεις είς δύσκολον
θέσιν. Πώ; θέλεις νά σέ όδηγήσω έγώ, ήτις
έμαυτήν δέν ήδυνήθην νά όδηγήσω;
Αισθάνομαι έμαυτήν άνίκανον νά σοί δώσω
οίανδήποτε συμβουλήν. Άλλως τε φρονώ δτι
αί καλαί συμβουλαϊ είναι περιτταί, καθότι οΐ
άνθρωποι δέν άκολουθοΰσι συνήθως ή τάς κακάς
συμβουλάς. Προς τούτοις δέ, δέν πρέπει νά
νομίζωμεν δτι ή τύχη μας έξήρτηται πάντοτε
άφ’ ήμών καϊ δέν άρκεϊ νά θέλωμεν διά νά
ήμεθα και εύτυχεΐς.
Τό ούσιωδέστερον είναι νά μή λαμβάνης τόν
βίον ύπό τόσον σοβαράν έποψιν, ώς τό κάμνεις,
καϊ ν’ άφίνης όλίγον τήν φροντίδα ταύτην είς
τόν θεόν. Νομίζω δτι ό άνθρωπο; δέν δύναται
ν’ άποφύγη πολλάς δυστυχία;, άλλ’ δτι δύναται
νά ύπομείνη δλας. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει
τό θάρρος καϊ ή δύναμις είναι άναγκαιότεραι
τής προλήψεως τοΰ κακού.
Προς ύποστήριξιν τών δοξασιών μου τούτων
θά σοί διηγηθώ τήν ιστορίαν τοΰ βίου μου. θά
άντλήσης ίσως έν αύτή διδάγματα, τά όποια
ή πείρά μου δέν δύναται νά σοί δώση. Αι
σθάνομαι μεγάλην πρός σέ έκτίμησιν διό καϊ
δέν φοβούμαι νά σοί άποκαλύψω τά σφάλματά
μου. Έάν ή διήγησις αύτών συντελέση είς τό
νά σέ άποτρέψη άπό παραμοίων σφαλμάτων καί
έάν δι’ αύτής κατορθώσω νά σοϊ έμπνεύσω φι
λοσοφικήν τινα άκηδίαν, ήν άπέκτησα κατά τόν
βίον μου, ό σκοπός μου έκτελεΐται. —
Έκ τής παιδικής μου ήλικίας δέν διετήρησα
ένθύμησιν άκριβή · τήν μητέρα μου δέν έγνώρισα, καϊ άνετράφην παρά θαλαμηπόλων καϊ ύπηρετριών, αιτινες δέν μέ ήγάπων καϊ ας έγώ
έμίσουν. Διά τούτο δλαι αί όρμαί τής καρδίας
μου έμειναν κεκρυμμέναι καϊ τεθαμμέναι έν
έμοί. Μετ’ όλίγον ό πατήρ μου ένυμφεύθη τό
δεύτερον, καί έγώ ήρχισα ν’ άγαπώ τήν μη
τρυιάν μου, ήτις ήτο χαριεστάτη γυνή.
Ητο
νέα καί τόσον εύθυμος, τόσον έλαφρά, τόσον
φιλάρεσκος, ώστε ό πατήρ μου έζήλευεν αύτήν.
Ό πατήρ μου, γέρων καί έμπαθής, άπεστρέφετο
τόν κόσμον· ή σύζυγός του, νέα, ώραία καϊ
ύγιής, έπόθει τάς διασκεδάσεις. Καί έπειδή
ενεκα τής πασχούσης ύγείας του ό πατήρ μου
έμενε σχεδόν πάντοτα έν τώ οΐκφ, ή μητρυιά
μου μέ παρελάμβανε μεθ’ έαυτής είς τάς συναναστροφάς καί τάς έσπερίδας. "Ωστε μόλις δωδεκαέτις τήν ήλικίαν διηρχόμην τάς εσπέρας
μου καϊ τάς νύκτας είτε έν θεάτροις είτε έν
οίκογενειακοΐς κύκλοις.
Έν μέσφ τοΰ ταραχώδους τούτου βίου ή
άνατροφή μου παρημελήθη έντελώς ■ ό πατήρ
μου δέν έφρόντιζε περί αύτής, καί ή μητρυιά
μου έτι όλιγώτερον. "Ο,τι έπεθύμουν έλάμβανον,
δ,τι έζήτουν μοί παρείχετο· ένεδυόμην ώς ή
μητρυιά μου, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι δέν
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έφόρουν άδάμαντας, καί οί άνθρωποι μάς έξελάμβανον ώς δύο άδελφάς.
"Ημην δεκαπενταέτις τήν ήλικίαν, δτε ό μαρκήσιος Ν., ό θεΐός σου, δστις ήτο εικοσαετής
τήν ήλικίαν, μ’ έζήτησεν είς γάμον. Τρεις
εβδομάδας μετά ταΰτα ήμην ή μαρκησία Ν.
Μοί εΐπον βραδύτερον δτι ό γάμος μου έτελέσθη
τόσον κατεσπευσμένως διότι ό πατήρ μου έθεώρει άντίζηλόν του τόν μαρκήσιον Έδμόνδον Ν.
ου άπηλλάγη καταστήσας αύτόν γαμβρόν του.
Τό βέβαιον εΐναι δτι ήμην άκόμη κόρη άπερίσκεπτος, κακώς άνατεθραμμένη, έξημμένη, άπαιτητική, ούδεμίαν έχουσα έμοριθή ιδέαν ούδέ έννοοΰσά τι έκ τού βίου.
Όσάκις τό φάσμα συζύγου μοί ήρχετο κατα
τύχην είς τόν νοΰν, έφανταζόμην τούτον ώς τόν
σύζυγον τής μητρυιάς μου, άνδρα γέροντα πλέον
καϊ έχοντα διαθέσεις δλως έναντίας τών διαθέσεών μου. Έπομένως έχάρην μεγάλως εύρούσα έν τφ συζύγφ μου άνδρα νέον, ώραΐον,
κομψόν , πρόθυμον νά μοί φανή άρεστός είς
δλας μου τάς ιδιοτροπίας. Δέν ήρώτησα άν
μ’ άγαπα, διότι τοΰτο έθεώρουν φυσικόν, καϊ
έγώ ήγάπων αύτόν θερμώς. Γό πρώτον έτος
τοΰ γάμου μας ήτο έτος διασκεδάσεων και τέρ
ψεων- έδεχόμεθα δλας τάς προσκλήσεις και
μόλις στιγμάς τινας είχομεν διαθεσίμους, καθ’ άς
ήδυνάμεθα νά μένωμεν μόνοι.
Άλλ’ ή πρός τδν σύζυγόν μου άγάπη άνεπτύχθη καϊ έλαβε χαρακτήρα σοβαρώτερον. Τότε
κατά πρώτον ήσθάνθην τήν άνάγκην νά εξοι
κειωθώ πρός τήν εύτυχίαν μου. Εΐπον τοΰτο
είς τόν Έδμόνδον, άλλ’ ουτος μ’ έχλεύασε. Δέν
ήθελον πλέον νά υπάγω είς τάς συναναστροφάς,
άλλ’ άφ’ έτέρου δέν ήθελον ν’ άφήσω καϊ τόν
σύζυγόν μου νά μεταβαίνη είς αύτά; μόνος- έπο
μένως ήμην μελαγχολική, σοβαρά καϊ κακής
διαθέσεως. Μ’ ένόμισαν ζηλότυπον, καί πράγ
ματι έγενόμην ζηλότυπος.
Ό σύζυγός μου ήτο εύγενέστατος, άγαθός
καϊ άφελής, είχε δέ καί εύφυΐαν άρκετήν, άλλ’ ή
καρδία του δέν ήτο ποιητική καί ούδεμίαν είχε
γνώσιν ούτε τοΰ έρωτος ούτε τής ζηλοτυπίας.
Μέ ήγάπα δέ, ώς ήγάπησε τήν μητέρα του, ώς
ήγάπα τήν μητέρα σου, άδελφήν του- άλλ’ έγώ
έπόθουν νά άγαπώμαι παρ’ αύτοΰ κατ’ άλλον
τρόπον. Τοΰτο προσπαθούσα νά έπιτύχω, κατώρθωσα νά μή μέ άγαπα παντελώς. Καθ’ έκάστην είχομεν φιλονικείας δια τα έλάχιστα
πράγματα, καϊ τό κακόν προέβη είς τοσοΰτον
ώστε ή συμβίωσις κατέστη άφόρητος.
'Ημέραν τινά μετά σφοδράν φιλονικείαν άπήλθον τής οίκίας μου χωρίς νά ειδοποιήσω περί
τούτου τόν Έδμόνδον καϊ μετέβην παρά τφ
πατρί μου, δστις διέμενε κατά τήν καλήν τού
έτους έποχήν είς έξοχικήν έπαυλιν κειμενην είς
άπόστασιν εξήκοντα λευγών άπό τών Παρισίων.
Προβαίνουσα είς τό άπερίσκεπτον τούτο διάβημα
είχον ένδομύχως τήν βεβαιότητα δτι δ σύζυγός
μου ήθελε μετ όλίγον έλθει πρός έμέ. Άλλ’ ου
τος δέν ήλθεν. "Ημην άπηλπισμένη, καϊ ήσθένησα σοβαρώς. 'Η μητρυιά μου άνήγγειλε τοΰτο
πρδς τόν σύζυγόν μου παρακαλοΰσα αύτόν νά
έλθη κατέπειγόντως. Ό Έδμόνδος ήρκέσθη
ν’ άπαντήση δι’ επιστολής εύγενοΰς, ούδόλως
άναφέρων περί τής άναχωρήσεώς μου καϊ λέγων
δτι ή οικογένεια μου ήθελεν άρκούντως μέ περιποιηθή είς τήν άσθένειάν μου καϊ δτι αύτός
ήτοιμάζετο νά έκτελέση μακρόν ταξείδιον, ούδέ
ήξευρε πότε θά έπανήρχετο είς Παρισίους, δτι
δμως αν τό φθινόπωρον δέν έπιστρέψω, ήθελεν
αύτός έλθει νά μέ εύρη παρά τφ πατρί μου,
δπως μείνη έπι ίνα μήνα μετ’ έμοΰ.
Ή τοσαύτη άδιαφορία μ’ έτάραξεν· ήθελον
νά τόν μισήσω καϊ δμως ήσθανόμην δτι τον
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
ήγάπων έτι περισσότερον. "Αν καϊ πυρέσσουσα
άνεχώρησα άμέσως είς ΙΙαρισίους- άφιχθεΐσα δε
έμαθον δτι ό σύζυγός μου είχεν άναχωρήσει πρό
δύο ώρών. Καταβεβλημμένη ύπό τής θλίψεως
καϊ τής καταισχύνης μου έπέστρεψα είς τήν
πατρικήν έπαυλιν, ένθα εφθασα λιπόθυμος.
Μακρά καί όδυνηρά μέ κατέλαβε νόσος·
άλλ’ ή νεότης μου καϊ αί περιποιήσεις τής άξιολόγου μητρυιάς μου, πρός τήν μνήμην τής όποιας
διατηρώ άληθή λατρείαν, μέ διετήρησαν είς τήν
ζωήν.
Προσεγγίζοντος τοΰ μηνάς Σεπτεμβρίου, δτε
ήρξατο ή έποχή τής Θήρας, ήτις έν τή έξοχή
τοΰ πατρός μου ήτο έποχή διασκεδάσεων και
επισκέψεων, ήλθε και ό Έδμόνδος, ώς εΐχεν
ύποσχεθή, φέρων μεθ’ έαυτοΰ φίλους του τινάς.
Έγώ εύρισκόμην τότε έν πλήρει άναρρώσει,
άλλ’ ήμην τόσον άδύνατος καί τόσον ήλλοιωμένη, ώστε ήμην σχεδόν αγνώριστος. Ό Έδ
μόνδος μέ παρετήρησε μετ’ άπορίας καϊ δλως
άφηρημένος μέ ήρώτησε περί τής ύγείας μου,
περί τής έν τή έξοχή διαμονής μου καϊ μοι
παρουσίασε τούς φίλους του- εΐτα δέ άπήλθε
μετ’ αύτών, δπως τοΐς έπιδείξη τόν έκτεταμένον
κήπον, τοΰ; σταύλου;, τούς θηρευτικούς κύνας
καϊ τά τοιαΰτα. Απερχόμενος δέ τής αιθούσης
είπε πρός τούς φίλους του άρκετά δυνατα, ώστε
νά τό άκούσω— Κύριοι, σάς ζητώ συγγνώμην· σάς είχον
εϊπει δτι ή σύζυγός μου ήτο εύειδής- καϊ έγώ
τό έπίστευον.
θά έπροτίμων πληγήν Εγχειριδίου ή τήν τα
πεινωτικήν ταύτην φράσιν. Κλαίουσα μετέβην
είς τό δωμάτιόν μου έλπίζουσα νά ευρώ έν τφ
κατόπτρφ μου διάψευσιν τών λόγων τούτων τών
πικρών. Πλήν φεΰ! δέν ήμην πλέον εύειδής·
οΐ όφθαλμοί μου είχον άπολέσει τήν λάμψιν των,
αί παρειαί μου εΐχον καταπέσει, τά χείλη μου
ήσαν ώχρά καϊ μοί παρεΐχον δψιν πασχούσης
γυναικός, δπερ οί άνδρες άποστρέφονται έν γένει,
διότι δΐ αύτούς προτιμητέον είναι τό κάλλος
τής έξωτερικής μορφής τοΰ κάλλους έκείνου τής
έκφράσεως, τό όποιον προέρχεται έκ τής ψυχής.
Καί έγώ ή άφρων ένόμιζον, δττ ό σύζυγός μου
βλέπων με τοιαύτην ήθελε μέ συμπαθήσει! Έν
τή άπελπισίφ μου άπεφάσισα νά θεραπεύσω τήν
έλλειψιν ταύτην διά τής περί τήν στολήν καϊ
περιβολήν μου περιποιήσεως καϊ είς τό γεύμα
έφαινόμην φαιδρά και ζωηρά. Τοΰτο παρετήρησαν πάντες οί συνδαιτυμόνες, έκτος τοΰ συ
ζύγου μου, δστις ούδέ βλέμματος μέ ήξίωσεν.
Έπροσπάθησα νά τφ άντιπληρώσω δΐ άδιαφορίας τήν άδιαφορίαν του· άλλά καϊ είς ταύτην
έμεινεν άπαθής. Τότε κατελήφθην ύπό άνίας,
ήτις εΐναι τό χείριστον πάντων τών δεινών,
ιδίως διά τάς γυναίκας · οί άνδρες δλοι μοί
έφαίνοντο ανόητοι κα’ι βάναυσοι.

Η ΝΟΘΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ.

ίΚΗ, γενομένη έν Γαλλίφ κατά οίνοπώλου,
νοθεύσαντος τόν οίνον του, έπέστησε τήν
^προσοχήν τών αρμοδίων έπϊ τών άνηκούστων νοθεύσεων, αιτινες γίνονται έπί τών
τροφίμων καί τών ποτών χάριν αίσχράς άργυρολογίας και άπληστίας. Σήμερον, λέγει γαλ
λική τις έφημερΐς, δέν ήξεύρομεν οΰτε τί τρώγομεν οΰτε τί πίνομεν άφίνομεν κατά μέρος
τά βαπτίσματα τοΰ γάλακτος ή τού οίνου, τά
όποια δέν είναι επιβλαβή είς τήν ύγείαν, άλλά
δυστυχώς έπεκράτησεν ήδη ή Εξις νά νοθεύωνται
τά τρόφιμα καί τά ποτά διά ουσιών έπιβλαβεστάτων είς τήν ύγείαν. Οδτω π. χ. χρωμα
τίζονται οίνοι διά τής άνιλίνης, διατηρούνται
χορταρικά βεβαμμένα διά θειϊκοΰ χαλκού, ανα
μιγνύεται ό καφές οιά διαφόρων ούσιων καϊ διά
τής κουρκούμας, ζαφοράς τών Ινδιών, κατα
σκευάζεται τσοκολάτα μετά θειούχου ύδραργύρου
(κινναβάρεως), έν γένει δέ πάν μέσον μεταχει
ρίζονται οί άσυνείδητοι κατασκευασταί πρός
μεγαλείτερον κέρδος. Εσχάτως μέγας πάταγος
ήγέρθη περί άνακαλύψεως νέας ούσίας, τής ζακχαρίνης, έξαγομένης έκ τών γαιανθράκων καϊ
άναπληρούσης δήθεν τήν ζάκχαριν. Ό καθη
γητής Dujardin - Beaumetz δΐ έκθέσεώς του
πρδς τήν ύγειονομικήν έπιτροπήν τής Γαλλίας
άπέδειξεν δτι ή ζακχαρίνη έχει τάς έπιβλαβεστέρας συνέπειας καϊ έπϊ τοΰ ίσχυροτέρου όργανισμοΰ. Αμερικανός τις έπενόησε τήν κατα
σκευήν τεχνητών ώών διά μίγματος άλβουμίνης
καί χρώματος. Χημικός τις έν Λουγδούνφ
(Lyon) άνέλυσε κόκκους καφέ, οίτινες συνέκειντο
μόνον έκ κόνεω; πλίνθων, έψημμένων κράμβών
(λαχάνων) και άπεξηραμένης κόπρου ίππου (!).
Γό βέβαιον είναι δτι σπουδαΐον διατρέχει ή
ύγεία κίνδυνον έκ τών τοτούτων νοθεύσεων.

Δ

Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ.

Κατά τόν ές ’Οδησσού άνταποκριτήν τών
"'Ημερησίων Νέων” τοΰ Λονδίνου γαλλική τις
Εταιρία θέλει άναλάβει προσεχώς τήν τομήν τοΰ
ισθμού Περεκώπ, δΐ οΰ ή χερσόνησος τής Κρι
μαίας συνδέεται πρός τήν ήπειρον. Ό τσάρος
έδωκεν ήδη τήν συγκατάθεσίν του διά τήν κατα
σκευήν τής διώρυγος ταύτης, ήτις μήκος έχουσα
μόνον 111 βερστίων θέλει ενώσει τήν άζωφικήν
θάλασσαν πρός τόν Εΰξεινον Πόντον καί πρός
τήν πεδιάδα τοΰ Δνιέπρου ποταμού. 'Η διώρυξ
αυτή έχει μεγάλην σημασίαν διά τό έμπόρτον
καϊ διά τήν άκτοπλοίαν τής Κριμαίας.

ΡΩΣΣΙΚΗ ΚΙΝΙΝΗ.

(“Επεται τό τέλος.)

Είς τά περίχωρα τής Τιφλίδος έγένοντο
έσχάτως δοκιμα’ι πρός καλλιέργειαν τού δένδρου,
ου ό φλοιός παράγει τήν κινίνην. Αί δοκιμαί
αύται άπέδειξαν δτι τό έδαφος είναι καταλληλότατον πρός τούτο καϊ δτι τό κλίμα εύνοεΐ τό
φυτόν. Πρό έτών ήδη έκαλλιεργεΐτο τοΰτο είς
τά μέρη έκεΐνα τοΰ Καυκάσου καϊ ή παραγομένη
κινίνη άπεδείχθη άρίστης ποιότητος. "Οταν άναλογισθώμεν πόσον πολύτιμον προϊόν εΐναι ή κι
νίνη, έννοούμεν δτι ή καλλιέργεια τοΰ φυτού
τούτου μεγάλα θέλει προσπορίσει κέρδη είς τούς
καλλιεργητάς αύτοΰ.
Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ
έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41.

Τύποις- ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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Περιέχουσα Λαχεΐον
διαφόρων καλλιτεχνικών
άντικειμένων.

Διεθνής Καλλιτεχνική Εκθεσις
ΑΞΙΑΣ
Φιορινίων

Κέρδη

Φράγκων

Φιορινίων ήτοι

Φράγκων

1 έκ 20.000 40.000
5.000 έκαστον 10.000
4.000 8.000
3.000
6.000
2.000
4.000
Διάφ.Κέρδ. 27.00054.000
200 Μετάλλια χρυσά 10 = 20
1000
αργυρά 3=6
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ΓΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1888
1 Γραμμάτων
τιμάται Map. 1 ήτοι Φρ. 1.25
10 Γραμμάτια
τιμώνται Μάρκα 8 ήτοι Φρ. 10.—
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