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Γ.ντό; χλοερού καί μυροβόλου κήπου τή; Χα- 
ρεντώνο; άνθρωπός τις μικρόσωμος έσύναζε λίθους 
καί λάσπην.
— Κύριε, τω είπον, δύνασθε νά μέ όδηγήσητε εις 
τόν άσθενή Κ. Αεγράνδον;
— Κύριε, μή μέ διακόπτετε · · · έχω πολλάς 
ασχολίας · · · ιδού εύρον μεταλλεΐον άδαμάν- 
των, άλλά σάς παρακαλώ νά μή κάμητε λόγον, 
διότι ή κυβέρνησις θά μοί το αφαίρεση.

Αφήκζ τόν δυστυχή παοάφρονα καί έπλησίασα 
εις τινα φύλακα τοϋ καταστήματος, ώς έφαίνετο 
εκ τών αργυρών κεντημάτων τοϋ έπενδύτου του.
— Τόν κύριον Αεγράνδον θέλετε νά ίδήτε, μέ εϊ- 
~εν, άλλά δέν ήξεύρετε ότι δέν είναι τόσον εϋ- 
κολον ;

Τό γνωρίζω, ή άσθένειά του .. .
Είναι δεινή· πολλάκις τοϋ έρχονται στιγμαί 

όεινής μανίας . . . άν επιμένετε όμως, και έχετε 
τήν υπομονήν νά τόν άκούσητε, διότι είναι αρκε
τά πολύλογος.. .

—Δέν θά τόν διακό.ψω παντάπασιν, άνεφώνησα' 
σδήγησόν με πλησίον|του.

Τότε ό φύλαξ λαβών με έκ τής χειρός, μέ ώ- 
δήγησεν εις τό εσώτερον τοϋ Φρενοκομείου. £!! πό
σον ή καρδία μου συνεστάλη ! . . II άπλή παρα
φροσύνη δέν έχει τι άπαίσιον, ίσως είναι ευτυχείς 
ο: έν τώ κήπω, ο'ίτινες είτε παίζουσιν εις τόν ή
λιον, είτε ζητούσι μεταλλεία χρυσοϋ υπό τάς ρο
δωνιά; καί τά άνθη, άλλ’ άν ΐδητε τάς ωχρά; καί 
πελιδνά; μορφάς τών μαινομένων, ο'ίτινες προσπα
θούσε νά ίδωσι τόν ουρανόν διά τών κιγκλίδων, άν 
παρατηρήσητε τάς άκτενίστους κεφαλάς των, τά 
καγεσχεσμένα μέτωπά των, θέλετε εΰχηθή εις αυ
τούς τήν γαλήνην τοϋ τάφου.

0 φύλαξ έστάθη εις δωμάτιον, όπου ήτο γε- 
γραμμένον δεά λευκών χαρακτήρων'

Μαηώύης άρ<0· -1

Επειτα περιστρέύας τρις τό κλειδίον καί άπο- 
σπάσας δύω μοχλούς, μέ εΐσήγαγεν έντός αυτού.

Επί κλίνης έκειτο άνήρ μέ σπινθηροβόλον δμ- 
μα, μέ άφρόεν στόμα' έφαίνετο ώς άπό δεινού 
ονείρου έξερχόμενος, διότι ίδρους περιέρρεεν εί; τό 
μέτωπόν του.

45



ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.

Ταύτοχρόνως τέσσαρες άνθρωποι άναχωρήσαντες 
έφιπποι έκ Παρισίων διευθύνοντο πρδς τήν όδδν 
τοΰ Λυών, ίΐνομάζοντο δέ ούτοι Βιδέλης, Δυβώ- 
σκος, ΐ’ουσής καί Κουριόλ. Τούς ίππους είχον 
ενοικιάσει άπό τινα, όνόματι Βερνάρδον, δστις ήτο 
συνεννοημένος μετ’ αυτών. Εν τή άμάξη ό Δου
ραχάτος ήρχισε συνομιλίαν μετά τοΰ ταχυδρόμου.
— Και δέν φοβείσαι νά ταξειδεύης ούτω μόνος ;
— Τί έχω νά φοβηθώ ;
—Θεέ μου, φέρεις τόσα χρήματα, άν κλέπται πα- 

— Λεγράνδε, ειπεν ό φόλας, ό κύριος θέλει νά 

σάς ίδή.
— Ενας συμπιρριώτης σας, προσέθηκα, ίχομεν 
την αύτήν πα^οα.
— Είσθε άπδ τδ Δουά, άπεκρίθη ό Λεγράνδος· 
πώς διάγουσιν λοιπδν εις Δουά ; έχω πολΰν και
ρόν ν’ ακούσω τδν ήχον τών εθνικών σαλπισμάτων.
— Η άρκτος, άπήντησα, ένασχολεΧται μάλλον 
άπδ τά εξωτερικά τηλεβόλα, παρά άπδ τούς ε
σωτερικούς θορύβους, άλλως τε τά στρατόπεδα 

μάς άφήρεσαν μέγα μέρος τής νεολαίας μας.
— Τί λέγετε ; ειπεν ό Λεγράνδος. Φεΰ ! έγώ δεν 
ζώ πλέον, είμαι νεκρός είς την γήν, είμαι διαγε- 
γραμμένος έκ τοΰ άριθμοΰ τών ζώντων. Εάν ή- 
ξεύρατε τήν ιστορίαν μου, έάν είχατε τήν υπο
μονήν νά τήν άκούσητε . ..
— Κύριε, άπεκρίθην, έάν ή διήγησις τών δυστυ
χιών σας δύναταί νά σάς ανακούφιση, θά τήν 
ακούσω μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος. Επεθύμησα 
νά σάς ϊδω ούχί χάριν κοινής περιέργειας, άλλά 
διά νά άναφέρω τά περί ύμών είς τούς οικείους καί 

φίλους σας.
— Πολύ καλά, ύπέλαβεν ό Λεγράνδος, άλλά πριν 
αρχίσω τήν πένθιμου ιστορίαν μου θέλω σάς δείξει 

τδ αίτιον τής συμφοράς μου.
— Κα1. ταΰτα είπών έξήγαγε κάτωθεν τοΰπροσ- 
κεφαλαίου ήμερολόγιον, τδ ήνέφξε καί έπειτα έ
θεσε τδν δάκτυλον είς τήν άκόλουθον περικοπήν’

8 'Ζ'./ωρεά.έ. ’E.laGor παρά τοΰ χνριον Α.Ι- 
δΐίν&ζου ύίύδεχα ζεύγτ, ir ωνίων.

Παρατηρήσατε, μέ ειπεν, αύτδ τδ 8 έγινε μετά 
ταΰτα έπί τοϋ 9, τδ οποίον είχον γράφει προηγου
μένως . . . Θέλετε πιστεύσει ότι δι’ αύτδ τδ λά
θος έπεσε·/ ή κεφαλή ένδς άνθρώπου ;
— Είναι δυνατόν !
— λ'αί αύτδ τδ 8 άντί τοΰ 9 έπήνεγκε τδν θά
νατον ένδς αθώου’ θέλετε μάθει πώς, καί ακού

σατε.
Ημην άδαμαντοπώλης καί ούδόλως ύπώπτευον, 

ότι σημείων κατά τδ σύνηθες εις τδ ημερολόγιό·/ 
μου τήν παραλαβήν εμπορευμάτων, ήθελον φέρε· 
είς τδν τάφον φίλον προσφιλή, τόν Λεζούρκ. Τήν 
ήμέραν έκείνην, καθ’ήν έγραψα ταΰτα, ήμην μετ’ 
αύτοΰ άπδ τής πρωίας’ τήν αύτήν ήμέραν, κύριε, 
συνέβη καί τδ εξής κακούργημα.

Κάποιος Δουραχάτος, άνθρωπος κακής διαγω
γής, ελαβε μίαν θέσιν εί; τήν ταχυδρομικήν άμα
ξαν τήν αναχωρούσαν άπδ Λυών είς Παρισίους, καί 
άνεχώρησε μετά τοΰ ταχυδρόμου άνευ αποσκευής.

ρουσιασθώσι ; . .
— Μή μοΰ βάλης τοιαύτας ιδέας, ύπέλαβεν ό
ταχυδρόμος’ δέν ήξεύρεις πόσαις φοραΐς ώνειρεύ- 
θην ότι έφονευόμτν καθ’ όδδν δι’ εγχειριδίων, 
και μολονότι δέν είμαι δειλός άρκετά έφοβήθην.

Μόλις ό ταχυδρόμος έτελείωσε τούς λόγους
αύτούς καί συριγμδς ήκούσθη.

Ητο σχεδόν έννάτη τής εσπέρας . . . τδ σκό
τος ήτο βαθύ καί ή άμαξα είχεν ήδη φθάσει είς 
Αιερσέν . . . Αίφνης τέσσαρες άνδρες, οί τέσσαρες 
έκεΐνοι περί ών σάς άνέφερα, έπέπεσαν κατά τοΰ 
ταχυδρόμ.ου.

0 Δουραχάτος, όστις ήτον απλούς κλέπτη ς 
και ώς τοιοΰτος προσήρχετο βοηθός τών κακο
ποιών, άνέκραξεν’

όχι αίμα, κύριοι, τί διάβολο ! δέν είναι αστεϊ
σμός’ ήλθομεν νά κλέψωμεν καί όχι νά δολοφο- 

νήσωμεν.
0 Ρουσής, είς τών δολοφόνων, βλέπων τον 

συνάδελφόν του έχοντα τύψεις συνειδότος τδν έρ- 
ριψε κατά γής καί τοϋ επέβαλε σιωπήν.

Εν τώ διαστήματι τούτω οί τρεις άλλοι κα
κούργοι κατέβαλον τδν αμαξηλάτην, καίτοι γεν- 
ναίως ύπεοασπισθέντα, τοΰ έκοψαν πρώτον τήν 
χεΐρα καί έπειτα τοΰ έσχισαν το κρανίο·/’ ό τα- 
χυδρόμος άσθενέστερος έκείνου ύπέκυψε ταχύτε
ρο·/’ έκοψαν δέ καί αύτοΰ τήν κεφαλήν δι εγ

χειριδίου.
Μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ δεινού τούτου κακουρ

γήματος, οί λησταΐ έσυραν τήν άμαξαν έκτος τής 
όδού, καί λαβόντες έξ αύτής πάν ό,τι λόγου ά
ξιον, ύπέστρεψαν είς Παρισίους, συμπαραλαβόντες 
καί τον άξιότιμον Δουραχάτον. Σημειωτέου δέ, 
ότι ούτος μή έχων ίππον, έλαβε τδν τοϋ αμαξη
λάτου, καί ότε έφθασαν είς τδν σταθμόν τοΰ Α
γίου Γεωργίου τδ δυστυχές ζώον ήναντιοΰτο νά 
προχώρησα,, διότι έκεΐ έμελλε νά σταθή έάν ό κύ
ριός του δέν έφονεύετο’ ό ίππος ούτος έγκατα-

ληφθείς μετά ταΰτα ύπδ τοΰ δολοφόνου Ρουσή 
είς το προάστειον τοΰ Παρνασσού, εύρέθη ύπό 
τίνος άστυνομικοΰ κλητήρος.

Είς τδν τόπον τοΰ εγκλήματος ευρον τδ πτώμα 
τοΰ ταχυδρόμου, τοΰ όποιου ή κεφαλή ήτον σχε
δόν κεχωρισμένη τοΰ σώματος, καί τδ τοΰ αμα
ξηλάτου γυμνόν καί πλήρες τραυμάτων’ είς τδν 
αύτδν τόπον εκειτο επανωφοριού φάιόν μέ παρυ
φήν βαθύχροα, ξίφος καί θήκη’ ή λεπίς ήτο κα- 
θημαγμένη, καί έφερεν ώς έμβλημα άφ’ ενός μέν 
«ή τιμή μέ οδηγεί”, άφ’ ετέρου δέ « ύπέρ τής 
πατρίδος μου”. Απωτέρω δέ έτερον ξίφος, θήκη 
εγχειριδίου καί πτερνιστήρ άργυροειδής μέ κρί
κους. Μή λησμονήσητε τδ τελευταίου τοΰτο άν- 
τικείμενον, διότι έχει μεγάλην σπουδαιότητα είς 
τήν δλεθρίαν ιστορίαν, τήν όποιαν σάς διηγούμαι.

Οί χωροφύλακες προσκλ,ηθέντες παραχρήμα 
ύπδ τής αρχής κατέθεσαν, οτι τήν προτεραίαν ει- 
δον έπί τής όδού τέσσαρας άνδρας, οιτινες έφαί- 
νοντο μάλλον περιπατοΰντες πρός διασκέδασιν ή 
όδοιποροΰντες’ οί άνθρωποι ούτοι ίγευμάτισαν είς 
Μοντσερδν έν τώ ξενοδοχείο» τής κυρίας Εβράρδ, 
ειχον δέ πίει τδν καφφέν των είς τδ καφφενεΐον 
τής Σατελαίν, έπειτα δέ εις Λιερσίν, είς τδ κα
πηλειό·/ τοΰ Σιαμπώ.

Μετά τάς πληροφορίας ταύτας, τάς ληφθείσας 
παρά τής αστυνομίας συνελήφθησαν ώς ένοχοι τής 
δολοφονίας τοΰ ταχυδρόμου τοΰ Λυών ό Στέφα
νος Κουριόλ, διαμένων μετά τής ερωμένη; του 
παρά τινι ϊ*ιχάρδω, διότι άπεδείχθη ότι έλαβε 
τέσσαρας ίππους, χρησιμεύσαντας είς τό έγκλη
μα, ό Ριχάρδος ό ξενοδόχος των, δ Γολλιέ, ύπάλ- 
ληλος έπί τών στρατιωτικών μετακομίσεων καί 
ό Γουέσνος, εύρεθείς είς τήν οικίαν τοΰ Γολλιέ.

Τούς κατηγορουμένους τούτους έφερον εις Πα- 
ρισίους άφοΰ έσφράγισαν τά έγγραφά των. Μετά 
τήν προανάκρισιν, διεξαχθεϊσαν ύπδ τοΰ Κ. Δου- 
βαντών, είρηνοδίκου τοΰ τμήματος Πουνέφ, άπηλ- 
λάγησαν τής κατηγορίας ό Γολλιέ καί ό Γουέσνος.

Εντεύθεν, κύριοι, ειπεν ό παράφρων Λεγράνδος, 
έντεύθεν άρχεται εποχή τρομερών δυστυχημά
των καί άνηκούστων περιστάσεων, τάς όποίας με
τά δυσκολίας δύναταί τις έκ πρώτης όψεως νά πα- 
ραόεχθή, καί όμως ό υψιστος γινώσκει περί τής 
άληθείας τοϋ δράματος, τδ όποιον σάς διηγούμαι.

Ο Γουέσνος, δστις σάς είπον κατά τύχην πε- 
ριελήφθη είς τήν κατηγορίαν καί άπηλλάγη αύ
τής, απηντησε καθ όδδν τδν φίλον μου Λεζούρκ, 
τδν όποιον είχε γνωρίσει εις Δουά.

— Ποΰ ύπάγετε ; τδν ήρώτησεν ό Λεζούρκ.
— Μέ έζήτησαν είς τδ δικαστήριον νά λάβω τά 
κατασχεθέντα έγγραφά μου’ άν θέλετε λάβετε 
τήν καλοσύνην, νά μέ συνοδεύσητε έως έκεΐ, 
διότι ένδέχεται νά γίνετε καί εγγυητής μου έν 
άνάγκη.

ύ Λεζούρκ είχεν είς ύπόληψιν τδν Γουέσνον, 
έκτος τούτου τώ είχε φανή πολλάκις χρήσιμος είς 
Δουά.

— Ευχαρίστως, άπεκρίθη.
Εφθασαν είς τδ δικαστήριον καί είσήλθον είς 

τδν άντιθάλαμον, έκεΐ κακή τύχη ήσαν δύω γυ
ναίκες, δύω ύπηρέτριαι, κληθεΐσαι νά μαρτυρή- 
σωσιν έπί τής δολοφονίας τοΰ ταχυδρόμου τοΰ 
Λυών- ίΐνομάζοντο δέ Σαντόνα καί Γροσέτη, καί 
ήσαν ύπηρέτριαι, ή μέν τοΰ ξενοδοχείου όπου έ- 
γευμάτισαν οί κακούργοι, ή δέ τοΰ καφφενείου.
— Θεέ μου ! έκραύγασαν αί δύω αύται γυναίκες, 
ίδοΰσαι εισερχόμενου είς τήν αίθουσαν τόν Λε
ζούρκ.

— Παναγία μου βοήθησόν μας ! είπε χαμηλή τή 
φωνή ή Γροσέτη, τί Οά κάμωμεν . . .
— Οταν άνακαλύψη τις δολοφόνον καί δέν τδν 
καταγγείλη είς τήν αρχήν, ειπεν ή Σαντόνα είς

ι τήν σύντροφόν της, είναι σφάλμα ;
— Μήπως ξεύρω κ’ έγώ, ειπεν ή Γροσέτη.

Αν δέν το ήξεύρης σύ, τδ ήξεύρω έγώ, ύπέλα
βεν άλλός τις οπίσω αύτών.

Ητον ό Λεζούρκ.
— Οστις -γνωρίζει τον φονέα καί δέν τδν παρα
δίδει είς τήν αρχήν, δπως τόν στείλη είς τήν λαι
μητόμον, αύτός δέν έκτελεΐ το καθήκον του.
— Λς γίνη λοιπόν όπως αγαπάς, ανέκραξε τότε 
ή Γροσέτη άναπηδήσασα.

Επειτα δέ έν μέσω τοΰ συρρεύσαντος έκ. τών 

φωνών της πλήθους, ενώπιον τών δικαστών καί 
τών μαρτύρων ή Γροσέτη δακτυλοδεικτοΰσα τόν 
Λεζούρκ, είπεν άταράχως καί μετά πεποιθήσεως’
— Γνωρίζω αύτδν τδν άνθρωπον, είναι ό δολο
φόνος τού ταχυδρόμου τοΰ Λυών

όταν ό Λεγράνδος έφθασεν εις τδ μέρος αύτδ 
τής διηγήσεώς του, καθ’ 8 συνελήφθη ό Λεζούρκ 
ένεκα τής καταθέσεως τής Σαντόνας καί Γροσέτη;, 
έχυσε κρουνούς δακρύων. Φοβηθείς διά τήν λύπην 

του προσεκάλεσα τόν φύλακα κα1. τδν ήρώτησα 
χαμηλοφώνως, έάν ή κατάστασίς του ήτον έπι- 
κίνδυνος.
— Μή φοβεΐσθε, τά δάκρυα τδν άνακουφίζουσι, 
μοί άπεκρίθη’ άφοΰ διηγηθή τήν ιστορίαν του ήσυ-
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χάζει έπί τινας ήμέρας.
Βαθμηδόν ό Λεγράνδος ήδυνήθη νά δαμάβη τήν 

συγκίνησίν του, καί έξηκολούθησε'
— θέλετε πιστεύσει ποτέ, κύριε, δτι ό Λεζούρκ, 
ό έντιμος Λεζούρκ, οστις ύπηρέτησεν ένδόξως εις 
τδν στρατόν και διέπρεψεν έπειτα καί ως δη
μόσιος υπάλληλος. άνθρωπος άπολαμβάνων γενι
κής ύπολήψεως καί ευκατάστατος έ^ρίφθη εις τάς 
φύλακας, κατηγορηθείς έπί δολοφονία! Εγώ δε 
ό στενός φίλο; του, ενθυμούμενος καλώς δτι διήλ- 
θομεν έν τή οικία μου δλην τήν πρωίαν τής ημέ
ρας καθ’ ήν έτελέσθη τδ έγκλημα, ήμην βέβαιος 
δτι εντός ολίγου ήθελεν απαλλαγή τής κατηγο
ρίας λευκός ώς ή χιών’ καί τωόντι ή μαρτυρία 
μου μόνη ήρκει νά φωτίση τους δικαστάς.

Η ημέρα τής, δίκης επέστη καί πράγμα πα
ράδοξον, άνήκουστον, έδόθησαν αί εξής μαρτυρίκι.

II Γροσέτη, υπηρέτρια τοϋ ξενοδοχείου τοϋ 
Μοντσερών, ώρκίσθη έπι τοϋ ίεροΰ ευαγγελίου δτι 
είχεν ίδεϊ τδν Λεζούρκ έπιδιορθοϋντα τδν πτερ
νιστήρα του καθ’ δν χρό/ον οί δολοφόνοι έγευ- 
μάτιζον.

0 Λαυρέντιος Χαριβώ, κηπουρός, έφαγεν είς 
τδ αυτό ξενοδοχεϊον και εί; τήν αυτήν αίθουσαν, 
καθ’ ήν ώραν καί οί δολοφόνοι, έβεβαίωσε δέ τδ 
δικαστήριον δτι έγνώριζε τδν Λεζούρκ, καί δτι 
πραγματικώ; αΰτδς είχε λάβει μέρος είς το γεϋμα.

Η Σαντόνα, ή υπηρέτρια τοϋ καφφενείου άνε- 
γνώρισεν ώσχΰτοι; τδν Λεζούρκ’ έκτος τούτου υ
πήρχε καί προφανής άπόδειξις κατ’ αύτοΰ’

Είς ~'nr oixlar τι·υ εύρίθη πζερςιστηρ άπα 
(>Λ.Ι.Ιαχτος μέ τοι- εύρεθέπα είς τύ>· τό.-tor τής 
ΰοΛοφο’ίας·

Ερωτηθεί; ό Λεζούρκ άπεκρίθη άταράχως Οτι 
πραγματικώ; είχε πτερνιστήρας, καί ενδεχόμενον 
εί; αύτών νά παρέπεσε, καθόσον τώ ήσαν άχρη
στοι πρδ πολλών έτών’ προσέθηκε δέ δτι είχε 
μέν γνωρίσει τδν Ριχάρδον δτε ήτο μαθητή; είς 
Δουά, άλλ' δτι έκτοτε δέν τδν είδε πλέον’ έβε- 
βαίωσεν έπί τέλου; οτι καθ ήν ώραν έγένετο δ 
φόνος ήτον εί; τήν οικίαν μου.

ΙΙροσεκλ.ήθην εί; τδ δικαστήριον καί ήρωτήθην, 
έάν τήν πρωίαν έκείνην ήμην μετά τοϋ κατηγο
ρουμένου. Σάς ορκίζομαι, άπήντησα, δτι κατά τάς 
1 μ. μ. ανεχώρησεν έκ τής οικία; μου, ώστε ήτον 
αδύνατον νά διαπράξη έγκλημα εί; τόπον τόσον 
μακράν άπέχοντα.

’Εγερθεί; τότε ό Λεζούρκ είπε’
— Τήν 8 φλωρεάλ, τήν ήμέραν τοϋ έγκλήματος 

άπό τήν πρωίαν μέχρι τής 2 μ. μ. ήμην είς τήν 
οικίαν τοϋ άδαμκντοπώλου Λεγράνδου, ώς ό ίδιος 
ομολογεί, έκεϊθεν μ.ετέβην νά γευματίσω είς τήν 
οικίαν συγγενούς μου τινδς, κειμένην κατά τήν 
οδόν Μοντοριέλ άριθ. 38, τδ εσπέρας έξήλθον εί; 
περίπατον καί συνάντησα; τδν Γουίσνον μ.ετέβην 
μετ’ αύτοΰ είς τδ καφφενεϊον τή; ιταλικής κωμω
δίας, όπου έπίαμεν μίαν φιάλην λεμονάδας.

Δυστυχώς δμως τήν εσπέραν έκείνην ό Λεζούρκ 
είχε γευματίσει μόνος μετά τοϋ συγγενούς τοι·, 
οστις άνεχώρησε μετ’ όλ'γον είς Παρισιους’ ή δέ 
καφφεπώλις είχε λησμονήσει άν ύπήγεν είς τό 
καφφενεϊον της.

Τότε ό πρόεδρος άπηύθυνε πρδς έμέ τδν λόγον. 
— Κύριε, Λεγράνδε, έβεβαιώσατε ώς άνθρωπο; 
τίμιο; δτι ό κατηγορούμενο; ήτο μεθ’ υμών άπό 
τή; πρωίας μέχρι τάς 2 μ. μ. 11 κατάθεσίς σας μό
νη δύναται νά τδν σώση, άλλά σκεφΟήτε πόσον 
αύτη είναι σπουδαία’ άς ίδωμεν’ ένθυμεϊσθε κα
λώ; δτι ή ήμερα εκείνη ήτον ή όγδοη τοϋ μ.ηνό; ;

— Σά; τδ έγγυδμαι διά τή; ζωής μου άπε- 

κρίθην.
— Καί πώς τδ ένθυμεϊσθε;
— Διά τίνος περιστάσεως, τήν όποιαν παρα

καλώ τδ δικαστήριον νά λάβη ύπ οψιν. Τήν αύτήν 
ήμ.έραν καθ’ ήν ό κατηγορούμενος ήτο εί; τήν οι
κίαν μου ένέγραψα προμήθειαν ενωτίων είς τδ 
βιβλίον μου τδ όποιον δύναται νά έπισφραγίση 
τήν ακρίβειαν τή; μνήμη; μου.

—Οταν λοιπόν ούτω; έχει τό πράγμα, ά; μά; 
φέρωσι τδ ημερολόγιο·/ τοϋ Κ. Λεγράνδου, δια νά 

στηριχθώμεν έπ αυτού.
ύ κλητήρ έσπευσε νά φέρη αύτό, άλλά, κύριε, 

όποια σκληρά στιγμή τή; ζωή; μου !
ύ πρόεδρο; τδ ήνέωξεν, ώ φρίκη! ή ήμερομη- 

νία ήτο έπιδιωρθωμένη, ό άριθμ-δ; έφαίνετο μ.ετα- 
βεβλημένος εί; 8 .' . . . . Η διόρθωσις ήτο κα
ταφανής.

Τότε άκτί; φωτός διήλθε τδ πνεϋμά μου, έν- 
θυμήθην δτι κατά λάθος έγραψα πρώτον 9 καί 
έπειτα τδ μετέβαλον είς 8, όπερ ήτο ή αληθής 
ημερομηνία. Αλλά τδ πράγμα έγένετο, φωναί ά- 
γανακτήσεω; ήκούσθησαν εναντίον μου, καί συλ- 
ληφθείς ώ; ψευδομάρτυ; έψυλακίσθην.

Ενταύθα ό Λεγράνδο; έπεσεν είς τήν κλίνην του 
καί έκλαυσε πικρώς, κα1. έγώ δέ δέν ήδυνήθην νά 
κρατήσω τά δάκρυά μου. Τδ άπλούστατον λάθος 
του έπήνεγκεν όλέθριον αποτέλεσμα, διότι έγίνω- 
σκον τδ τέλος τή; τραγικής διηγήσεώς του.

Καταδικασθείς είς θάνατον ό Λεζούρκ, προσέ- 
θηκεν ό Λεγράνδος, έζήτησε νά όμιλήση. « Είμαι 
αθώος, είπε, ποτέ δέν έπραξά τι κακόν, και άπο- 
θνήσκο/ άφόβως. Λυπούμαι μόνον διότι άφίνω τήν 
σύζυγόν μου καί τά τέκνα μου !.. . »

0 Στέφανο; Κουριδλ καί ό Δαβίδ Βερνάρδος 
καταδικασθέντε; έπίσης είς θάνατον, ('ομολόγησαν 
δτι δέν έγνώριζον τδν Λεζούρκ, καί δτι ούτος ου
δόλως συμμετέσχε τής εγκληματικής πράξεως’ ! 
έπί τέλου; δέ δτι συνεργδς αύτών ήτο ό Δεβώσκος.

Αλλ’ αί ομολογία·. αύται δέν έλήφθησαν ύπ 
δψιν’ ό Λεζούρκ ήτο πλούσιος, καί οί δικασταί ύπέ- 
θεσαν ότι διέφθειρε τους συνενόχους αύτοΰ διά τών 
χρημάτων.

Μόνη ίσως ή αναβολή τής έκτελεσεως τής άπο- 
φάσεως ήδύνατο νά σώση τόν Λεζούρκ, συλλαμ- 
βανομένου έν τώ μετοξίι τοϋ άληθοϋς ενόχου. Αλλ’ 
ή Βουλή τών πεντακοσίων καταγινομένη είς τήν 
έπιψήφισιν τοΰ νόμου περί τών μεταναστών, δέν 
έθεώρησε σπουδαίω; τήν άναφοράν τοϋ καταδίκου, 
καί ούτως ό δυστυχής έπρεπε νά έτοιμασθη διά 
τδν θάνατον.

Πόσον παθητικαί ήσαν αί τελευταϊαι στιγμαί 
τή; ζωής του, καί πόσον έθρήνησεν ή οικογένεια 
του μαθούσα οτι άπώλετο πάσα έλπίς !

Τήν παραμονήν τοϋ θανάτου του τό θύμα έπλε
ξε·/ εις βοστρύχους τήν κόμην τής κεφαλή; του, 
τήν όποιαν έκοψεν όπως στείλη εί; τήν σύζυ
γον καί τά τέκνα του. Επειτα ένησχολήθη άθορύ- 
βως εις τήν διάθεσιν τών πραγμάτων του, ώς 
ήθελε πράξει έκαστο; προσέγγισα; εί; τδ φυσικόν 
τέρμα τής ζωή; του. Συνέταξε κατάλογον τή; πε
ριουσία; του, έντδ; τού όποιου άνεγίνωσκέ τις καί 
τό εξής. « Οφείλω οκτώ λουδοβίκεια είς τόν πο
λίτην Λεγράνδον, δστι; όχι ολίγον συνετέλεσεν 
είς τήν καταδίκην μου, άλλά τδν συγχωρώ άπό 
καρδίας, καθώς καί δλου; τού; δημίους μου. » Τό 
έγγραφον αύτό έφερε τοιαύτην επιγραφήν’ « Κα- 
τάστασι; τών ενεργητικών καί παθητικών χρεών 
τοϋ άτυχους Λεζούρκ. »

Εί; δέ τήν σύζυγόν του εγραψεν’ « Οταν θά ά- 
ναγινώσκη; τήν επιστολήν μου, έγώ δέν θά ζώ 
πλέον’ ό σκληρός σίδηρος θά έχη κεκομμένον 
το νήμα τής ύπάρςεώς μου, τήν όποιαν μ.ετά τό
σης χαρά; είς σέε’χον αφιερώσει. Αλλ’ούδέποτε 
δύναται τι; νά φύγη τδ πεπρωμένου’ ήτο γραπτόν 
να δολοφονηθώ δικαστικό/;. Τφίσταμαι δμως τήν 

συμφοράν ταύτην μετά γενναιότατος, άξία; τοϋ 
χαοακτήρο; μου. Ελπίζω οτι κατά τι θά μέ μι- 

μηθής. Η ζωή σου δέν ανήκει είς σέ’ τοϋ λοιπού 
όφείλεις νά άφοσιωθής ψυχή τε καί σώματι είς 
τά τέκνα μας· Αύτη είναι ή μόνη επιθυμία τοϋ 
συζύγου σου, τήν όποιαν θά εκπλήρωσής άν σοί 
ήτο προσφιλής.

«Λάβε τήν κόμην μου, καί δταν τά τέκνα μας 
ένηλικιο/θώσι νά τήν διανείμης είς αύτά’ αύτήν 
τήν κληρονομιάν τοΐς άφίνω. Δέχθητι τδν αιώνιον 
άσπασμόν μου, ό δέ ύστατος στεναγμός μου Οά 
ήναι διά σέ καί τά άτυχή τέκνα μας. «

Η έπιστολή αύτηέπεγράφετο’ «πρδς τήν χήραν 
Λεζούρκ. »

Είς δέ τους φίλου; του έγραψεν. « 11 άλήθεια 
δέν ήκούσθη καί γίνομαι θύμα τής πλάνη;’ έλπί
ζω· οτι δέν θέλετε λησμονήσει τήν άτυχή οίκο- 
γένειάν μου. Εύχαριστώ τδν συμ.πολίτην Γουτνιέ- 
ρον, τδν συνήγορόν μου, διά τήν συνδρομήν τήν 
όποιαν μοι παρέσχεν’ άπαντα; σάς εύχαριστώ 
διαπαντός. »

Πριν έξέλθη τοϋ δεσμωτηρίου έγραψεν έπιστο
λήν πρδς τδν Δεβώσκον, τδν αληθή ένοχον, τήν 
οποίαν παρεκάλεσε πολύ τους δικαστάς νά κατα- 
χωρήσωσιν εις τάς έφημερίδας.

«Συ, άντί τοϋ οποίου αποθνήσκω, έσο εύχαρι- 
στημένος διά τήν θυσίαν τή; ζωής μου’ έάν ποτέ 
σέ φέρουν εί; τδ δικαστήριον άναλογίσθητι είς 
ποιαν καταισχύνην ζώσι τά τρία τέκνα καί ή ά- 
πηλπισμένη μήτηρ των, καί μ.ή παρατείνης δειν 
τυχαίω; προξενηθέντα διά τής ολέθριου όμοιότη- 
τός μας. »

Εί; δέ τδν φίλον του Κ. Ροδέρ, έλθόντα νά τδν 
παρηγορήση κατά τά; τελευταίας στιγμ,ά; του 
«φίλε μ.ου, τώ είπεν, ήξεύρεις ότι δέν έγεννήθην δι’ 
εγκλήματα, είσαι βέβαιος περί τής άθωότητό; μου, 
καί δμως μετ’ ολίγον μ.εταβαίνω εί; τήν αιωνιό
τητα. »

Ενδΐδυμένος λευκά, άνέβη άταράχως είς τήν 
ολεθρίαν άμαξαν καί έκάθισε πλησίον τού Κου- 
ριδλ, όστις πιστό; είς τήν συνείδησίν του, δέν έ
παυσε καθ’ όλον τδ διάστημα τή; όδοϋ, μέχρι; 
αύτού τοϋ ικριώματος, νά φωνάζη « έγώ είμαι ένο
χος, άλλ’ ό Λεζούρκ όχι ». Τέλο; ή ώρα έπέστν.’ 
ό άτυχή; μηδόλως άποβαλών τήν γενναιότητά του, 
άνέβη μέ σταθερόν βήμα είς τήν λαιμητόμον, έ- 
συγχώρησεν έκ νέου τούς δικαστάς του, και κλί- 
νας τήν κεφαλήν εί; τδν σίδηρον τοϋ δημίου, με- 
τέβη είς κρείττονα κόσμον, ’να παρουσιασθή ενώ
πιον τοϋ άλανθάστου Κριτοϋ.

Μετά παρέλευσιν έτους συνελήφθη ό Δουραχά-
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το;. ύστις πριν άποκεφαλισθή ώμολόγησεν δτι ό 
Αεζούρκ ήτο αθώος, καί δτι κάποιος Δεβώσκος έξε- 
τέλεσε τδ έγκλημα.

Μετά δέ τρία έτη συνελήφθη και ούτος, δστις 
άπεδείχθη δτι ήτο ό αληθής ένοχος, ό Δεβώσκος 
είχε τδ ανάστημα τοΰ Αεζούρκ και ήτο όμοιότα- 
τος αύτοϋ κατά τε τδ πρόσωπον, τούς τρόπους καί 
τήν φωνήν’ μόνον πράγμα τδ όποιον έκίνησε τήν 
απορίαν τοΰ δικαστηρίου ήτο, δτι ό μέν Δεβώσκος 
ήτο μελάγχρους, οί δέ μάρτυρες είχον βεβαιώσει 
δτι ό άνθρωπος τδν όποιον ειδον διορθοΰντα τδν 
πτερνιστήρα του είς τδ ξενοδοχείου τοΰ Μοντσε- 
ρδν ήτο ξανθός. Αλλά και αυτή ή απορία ήρθη έκ 
τοΰ μέσου, άποδειχθέντος δτι ό Δεβώσκος κατά τήν 
δολοφονίαν έφόρει υπερμεγέθη φενάκην ξανθήν ό 
δ ευρεθείς πτερνιστήρ και το ξίφος, έφ’ ού ήτο γε- 
γραμμένα καί παερίς· άνεγνωρίσθησαν ώς
έδικά του.

0 Δεβώσκος άποκεφαλίσθη, άλλά δέν ήθέλησε 
νά όμολογήση τήν ενοχήν του. Μετά ταΰτα ό Ρου- 
σής, ός-ις συνελήφθη καί αυτός ώς συνένοχος, έρω- 
τηθείς, άν έγνώριζε τον Αεζούρκ, άπεκρίθη άρνη- 
τικώς. Γενομένης δ’ αύτώ παρατηρήσεως, δτι ή 
όμολ.ογία του ενδιαφέρει τήν οικογένειαν Αεζούρκ, 
άπήντη.σεν, δτι επιμένει όμολογών δτι δέν γνωρί
ζει ούδ’ έγνώρισε ποτέ τδν Αεζούρκ.

Ούτω λοιπόν ό καιρός απέδειξε τήν αθωότητα 
τοΰ Αεζούρκ, άλλ.’ ήτο πλέον άργά.

Αλλ’ ούτε ό ευρεθεί; είς τήν οικίαν του πτερ- 
νιστήρ, ούτε αι καταθέσεις τών μαρτύρων ήσαν ή 
αιτία της καταδίκης του’ άν άπεδεικνύετο ότι τήν 
ημέραν εκείνην ήτο εις τήν οικίαν μου ήθελε σω- 
θή Εγώ λοιπόν είμαι ό δήμιός του, τδ δέ 8 άντί 
τοΰ 9 έπήνεγκε τδν θάνατον τοΰ έναρέτου αύτοϋ 
άνδρός.........

’Ενταύθα ό Αεγράνδος έπαυσε νά όμιλή καί έπε- 
σεν εις βαθεϊκν μελαγχολίαν, ό δέ φύλαξ μοί ένευ- 
σε νά έξέλθω.

— Καί πότε παρεφρόνησε; τδν ήρώτησα έξερ
χόμενος.
, — Μετά φδν θάνατον τοΰ Αεζούρκ, μοί είπεν 
εκείνος.

Εξήλ.θον τοΰ φρενοκομείου τής Χαρεντώνο; πε
ρίλυπος έκ τής ανωτέρω διηγήσεως. Τδ παράδειγμα 
τοΰτο, περί τοΰ έπισφαλοΰς τών ανθρωπίνων κρί
σεων, μέ συνεκίνησε μεγάλως. ’Ελυπήθην προ πάν
των τόν Αεγράνδον, ό'στις παρεφρόνησεν ένεκα τής 
άτυχούς καταθέσεώς του.

Σήμερον τά δεινά τοΰ δυστυχούς έπαυσαν’ ό 

θεός έκάλεσε πλησίον του τδν άγαθδν αύτόν άν
θρωπον, οστις δι δλ.ου τοΰ βίου του έκλαυσε τήν 
ακούσιον πλάνην του ... ό Αεγράνδος κατέβη είς 
τδν τάφον.

ΟΙ ΕΙΙΑΙΤΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ.

(Σννίχιια, [St φνλίάδ. It).

Αλλά λαλήσαντες περί τών έπαιτών τής Ρώ
μης χωρίς νά είπωμεν λέξιν τινά περί τών καπου- 
σίνων καί φραγκισκανών, είναι ώς νά παριστάνω- 
μεν τούς έμπορους τής Βικτίας άπαλείφοντες τδ 
μέρος τοΰ Σκυλδκ, διότι άμφότερα τά τάγματα 
ταΰτα είναι τάγματα έπαιτών ζώντα άπδ τής 
ελεημοσύνης’ όσοι τών μοναχών τούτων είναι 
ιερωμένοι, δέν έπαιτοΰσι, άλλ’ οί αδελφοί λαϊκοί 
ένδυόμενοι φορέματα έκ φαιά; σάμης, ζωννύμενοι 
σχοινίον καί ύποδεόμενοι σανδάλ.ια, φέροντες δέ 
καί κάνιστρον είς τάς άγκάλας, χρησιμεύουσιν 
αύτοϊ; άντί πρεσβευτών καί περιέρχονται πάσας 
τάς οικίας καί όλα τά εργαστήρια έπαιτοΰντες 
άντ’ έκείνων. Συνάζουσιν ούτω, ποΰ μέν τεμάχιον 
άρτου, ποΰ δέ δρύζιον είτε άλευρον, άλλαχοΰ 
κρέας, καρπούς είτε τυρόν. Δίδουσιν αύτοϊς ένίο- 
τε καί άργύριον, άλλά τδ πλεϊστον τών δω
ρημάτων συνίσταται είς φυσικά προϊόντα. Ετεροι 
άδελφοί παρουσιάζονται έμπροσθεν τής θύρας σοι> 
μέ ίν τιριλίρι έκ λευκοσιδήρου καί σέ προσκαλοΰσι 
ν’ άποδώσης τήν προσφοράν σου. Επειδή δέ τδ 
χάλκινον νόμισμα διολισθαίνον άπδ τής ίκανώς 
στενής σχισμής τοΰ τίοι λίρι, ποιεί ήχον οποίον 
ήθελε κάμει καί έν χρυσούν νόμισμα πολλάκις σοί 
απευθύνονται εύχαριστήσεις ώς άν έφέρεσο γεν- 
ναιότερον ή ότι πραγματικώς έφέρθης’ οί μοναχοί 
ούτοι είναι πτωχοί, αγαθοί καί εύπροσήγοροι. ο
φείλω όμως νά προσθέσω ότι είναι καί ρυπαροί. 
Ηθελεν είπη τις ότι άπδ τής ημέρας τής βαπτί- 
σεώς των, ούδεμία σταγών διεχύθη έπί τοΰ σώ
ματός το»ν καί ότι πάσχουσιν υδροφοβίαν’ ούδέπο- 
τε άλλάσσουσι φορέματα, καί ή εύσέβειά των ά- 
γαπά νά ένδύεται ράκη. Καί τοι έπαΐται οί μο
ναχοί ούτοι άπολαύουσιν όμως αληθή δημοτικό
τητα έν Ρώμη, καί αί θρησκευτικά5, αυτών πεποι
θήσεις φαίνονται κατά βάθος ειλικρινείς. Εξασκοΰ- 
σι πραγματικώς τήν ταπείνωσιν^ τήν πενίαν καί 
τάς άρετάς άς επαγγέλλονται. Τδ νά λαλήση τις 
περί πολυτελείας τής τραπέζης των θά ήτο ψεύ
δος’ τρις τής έβδομάδος δέν τρώγουσι κρέας καί 
υποβάλλονται είς τρεις τεσσαρακοστά^ κατ’ έτος.

φεσιν τών αμαρτιών του. Οί σαχχόχαι περιφέρον
ται συνήθως άνά δύω, δ εί; δεξιόθεν καί δ έτερο; 
αριστερόθεν τής οδού, έπιβλέποντες αείποτε ό εί; 
τδν άλλον καί άείποτε σιωπώντες. Τά παρ αύτών 
συναζόμενα χρήματα χρησιμεύουσιν είς διαφόρου; 
άγαθοεργού; σκοπούς. Η παράδοξος ένδυμασία 
των, καί ή σιωπηλή αίτησίς των έχουσι τήν αρε
τήν νά καταπτοώσι καί καταφοβίζωσι τούς ξέ
νους. Πολλάκις αί ξανθαί δεσποινίδες καί αί θαλα
μηπόλοι άγγλίδες, ένώ έοευνώσι τά έντδς ΰελίνων 
θηκών ευρισκόμενα καμέα καί μωσαϊκά, άπέπεμ- 
ψαν φρίκης φωνήν όταν τά λευκά ταύτα φάσματα 
έπλησίασαν αύτάς σείοντα τδ αναπόφευκτου κι
βώτιου των, έπί τοΰ ένδς μέρους τοΰ οποίου είναι 
ή είκών τοΰ Χριστού καί έπί τοΰ έτέρου ή είκών 
τής Παναγίας. Είς τήν θεάν των, αί γηραιαί Λέ- 
δυ λαμβάνουσι συγχισμένην τινά έννοιαν ίερας 
έξετάσεως, βασάνων, πυρών, φασγάνων καί λης-ών, 
καί ακολούθως θέλουν καταδιώκεσθαι ύπδ έφιάλ- 
του. Πολύσωμοι καί μεγαλόδωροι υπάλληλοι άγ- 
γλοι, καί φαλακροί ζυθοπόται σκανδαλίζονται 
σπουδαίως, καί πολλάκις διανοούνται νά έπιτεθώσι 
κατά τών σακκόνων τούτων, οίτινες λαμβάνουσι 
τήν αύθάδειαν νά τούς ζητώσιν έλεημοσύνην, καί 
θέλουσι κάν νά καλέσωσι τήν άς-υνομίαν’ άλλ ά
φοΰ σκεφθώσι, περιορίζονται είς τδ νά διακηρύ- 
ξωσι μετά σοβαρότητος ότι τά πάντα οφείλει τις 
νά περιμένη έκ μέρους τών ΐταλ.ών, καί ότι οι κα
θολικοί είναι μωροί ανεπίδεκτοι θεραπείας. Καθ 
ήν περίπτωσιν δέ τδ λευκόν των σάββανον δέν 
ήρκει όπως έλκύση τήν προσοχήν, βλέπει τις ένίοτε 
τούς μετανοούντας νά διατρέχωσι τάς οδούς τής 
ί*ώυ.η; ένδέδυμένους φράκον έρυθρούν μέ κεφαλο- 
καλύπτραν τοϋ αύτού χρώματος’ ούτω ένδεδυμένοι 
δντες μόνοι οί οφθαλμοί αύτών εχουσί τι άνθρώ- 
πινον. ίϊθελέ τις έκλάβει αύτού; ώς καθημαγμένα 
φάσματα, καί, κατά τήν ώραν τίς άμφυλίκης η 
κατά τινας συνδυσμούς τής τε σκιάς καί τού φω
τός, θά ήσαν έξαίρετα υποδείγματα διά γραφας 
όμοιας τών τού Ρεμβράνδου.

Θά ελειπεν ούσιώδης τις γραμμή άπδ τού σχε
διάσματος τούτου τών έπαιτών τής Ρώμης, αν 
δέν άνέφερον δλίγας λέξεις περί ένδς περιφήμου 
επαίτου, εί καί δέν άνήκεν ούτος εις τδ ανθρώπι
νον γένος, άλλ’ εις τήν κυνικήν γενεάν. () λόγο; 
είναι περί τοΰ κυνδ; Βεφστέκη, όστι; ήν ό βασι
λεύς τών τετραπόδων έπαιτών, ώς ό Βέππο; ήν ο 
βασιλεύ; τών δύω ή έν σκέλο; έχόντων έπαιτών. 
Κατά τδ παράδειγμα τών δημοκρατών γάλλων

όταν βλέπω τού; καπουσίνους, ο'ίτινες, εί καί νη- 
στεύουσι τοσοΰτον, είναι όμως ευκίνητοι καί εύ
ρωστοι, νά περιπατώσιν είς τούς κήπους των καί 
ύπδ τά; δενδροστοιχία; των, όπου άνθίζουσιν αί 
ίνδικαί μηλέαι καί αί όοδωνιαί, ερωτώ έμαυτδν, 
έγώ ό μή συμμεριζόμενος ούτε τήν πίστιν των 
ούτε τήν υπομονήν των, τί άρα είναι τδ ωθούν 
αύτού; όπω;έναγκαλισθώσι βίον τοιοΰτον «-ερήσεων 
καί δουλείας; Φαίνεται μοι ότι ίσως ή άπελπισία 
φέρει αυτού; εί; τήν άπόφασιν ταύτην, πολλοί δέ 
άλλοι είς τοιαύτην περίπτωσιν θά έλάμβανον τήν 
ιδέαν νά ριφθώση είς τά ύδατα τοΰ Τιβέρεως μάλ
λον, ή νά καταταχθώσιν είς τδ τάγμα τοΰτο. 
Αλλ’ ενταύθα δέν πρόκειται νά έξετάσωμεν άν 
καλός ή κακός είναι ό μοναχικός βίος. Εί καίζώσιν 
έκ τή; έλεημοσύνης οί Φραγκισκανοί, εχουσιν όμως 
έντδς τών μοναστηρίων των λαχανοκήπους, άφ ών 
λαμβάνουσιν έν άφθονία άπαντα τά είδη τοΰ φυ
τικού βασιλείου. Δέν καλλιεργοΰσιν όμως οί ίδιοι 
τούς κήπους τούτους, άλλ άφίνουσι τήν φροντί
δα ταύτην είς μισθωτούς κηπουρούς. Δέν θά έπρατ- 
τον καλλίτερα άν προσέθετον έν τή προσευχή καί 
τήν έργασίαν, καί νά θέσωσιν ούτω έν πράξει τδ 
καθολικόν άξίωμα ubi lab oral orat ? .. .

Τά κουκουλωμένα ταΰτα υποκείμενα δέν είναι 
τά μόνα έκ τοΰ ευσεβούς των είδους, άτινα σέ ζη- 
τοΰσιν έλεημοσύνην. Παραλείποντε; τού; τυφλούς, 
ο'ίτινες, είς τάς γωνίας τών οδών καί έπί τών βαθ
μιδών τών έκκλησιών, σειούσε τδ έκ λευκοσιδήρου 
τιριλίρι των έπί τοΰ οποίου είναι έζωγραφημένη 
μία παναγία, καί οΐτινε; σέ κατακωφαίνουσι διά 
τών κλαυθμηρών παρακλήσεών των καί τών μονο- 
τόνωνεύχών των, είναι προσέτι καί οί μετανοούν- 
τες ο’ίτινες εχουσιν επίσης δικαίωμα είς τδ έπαι- 
τεϊν. Ενίοτε έν τώ περιπάτςο ευρίσκεταί τις απέ
ναντι παραδόξου οπτασίας’ βλέπεις δηλονότι άν
θρωπον λευκά ένδεδυμένον άπδ κεφαλής μέχρι πο- 
δών, μέ έν σχοινίον περί τήν όσφύν καί τδ πρόσ
ωπον έχοντα κεκαλυμμένον μέ κουκούλαν είς ήν 
άνοίγονται δύω όπαί, διά μέσου τών οποίων φαί
νονται άπαστράπτοντες δύω μελανοί οφθαλμοί’ 
χωρίς νά σοί άπευθύνη μίαν καν λέξιν, σοί παρου
σιάζει τδ τιριλίρι μετά τρόπου μυστηριώδους καί 
απειλητικού ένίοτε. 6 άνθρωπος ούτος είναι είς 
μετανοών σαχχότης, έπειδή δέ ή αδελφότης αύτη 
συνίσταται έκ μόνων εύγενών, είναι ρωμαΐός τις 
πρίγκηψ, καρδινάλιό; τις, ή εις έξ έκείνων τούς 
οποίους συναντάς καθ’ έκάστην είς τάς αίθούσα? 
ό υποβαλλόμενο; είς τδν κανόνα τούτον πρδς ά-
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τδ δόγμα τοϋ δικαιώματος είς και ή μεγαλειότης τοϋ Βιφ-ςέκη ήτο μία έξ αύτών. 
11 λαϊ/.αψ τής ρωμαϊκής έπαναστάσεως τοϋ 1848 
συμπαρέσυρε καί τδν Βιφστέκην, ούδ’ ήδυνήθη τίς 
νά τδν ίδη εφεξής. Γαίαν έχοι έλαφράν ! άς έλπί- 
σωμεν δέ ότι δ Κέρεβρος δέν έμπόδισεν είς αύ
τδν τήν διάβασιν τής Στυγό;! . .. Εν τώ εργα
στήριο» τοΰ κ. ΛΙάρωνος, ενός τών φίλων τοΰ Βιφ- 
στέκη, φαίνεται ή είκων του, έν μέσω ίιραίων 
γραφών καί θαυμάσιων χωριογραφημάτων τών 
πεδιάδων τής Ρώμ.ης. 0 Βιοστέκης άνεβίωσεν έν 
τώ ύφάσματι τούτω’ έν αύτώ φαίνεται οίος ήν έν 
τώ ξενοδοχείο» τοϋ Λέπρε, μέ τόν νοήμ.ονα οφθαλ
μόν του, ατάραχος καί μετά τής κυνικής αξιοπρέ
πειας του καθήμενος έπί τοϋ ψάθινου θρανίου του. 
Φαίνεται ώς νά τείνη τά ώτα, καί νά άναγνωρίζη 
ημάς ώς ήμεΐ; άναγνωρίζομεν αύτόν. Η είκων έκεί
νη είναι αξία νά λιθογραφηθή, διότι ο Βιφστέκης 
έχει δικαίωμα νά λάβη θέσιν έν τή πινακοθήκη 
τών ένδοξων κυνών.

(Story Atlantic Monthly.)

οιτινες έκήρυττον 
τήν εργασίαν, δ Βιφστέκης είχε πρδ πάντων πο- I 
τισθή τδ δόγμα τοϋ δικαιώματος είς τδ ευ tlrat > 
καί έζη συνεπώς πρδς τδ δόγμα τοΰτο. Οί κοινω- ’ 
νισταί ίσχυρίζοντο ότι τδ κράτος οφείλει νά πράτ- · 
τη τά πάντα ύπέρ αύτών, καί δ Βιφστέκης είχε 
βεβαίως παραδεχθή τήν ιδέαν ότι τδ δημόσιον 
ώφειλε νά τδν τρέφη. Ούδόλω; κατεδέχθη κάν νά 
γενή ό κύων τυφλού τινός είτε ποιμ-ένος, ή κύων 
θηρευτικός’ έζησε καί ούτος άπδ τής δημοσίας 
ελεημοσύνης. Είχε μεταβή εις Ρώμην μετά τίνος 
κυρίου Πολωνού, ακολούθως δ’ εύηρεστήθη νά μεί- 
νη έκεΐ. Είχε κλίσιν πρδς τάς τέχνας, καί 
προσεκολλήθη ιδίως είς του; καλλιτέχνας, οιτινες 
άφ’ όλων τών μερών τής Εύρώπης συναθροίζονται 
εις τάς δχθας τοϋ Τιβέρεω;. Οί πλεΐστοι τών 
νέων τούτων συχνάζουσιν είς τάς αίθούσας τοΰ 
περίφημου ξενοδοχείου Λέπρε (περιφήμ-ου διά τά 
μακαρόνια του καί τδν τοΰ ύρβιέτου οίνον του) 
καί είς τδ Γραικικδν καφφενεΐον. ό Βιφτέκης 
είχε συμμορφωθώ μέ αύτούς καί είχε κερδίσει 
τήν φιλίαν των.

Τήν πρωίαν ύπήγαινε νά έπισκέπτηται αύτούς 
είς τά δωμάτιά των είτε είς τά σπουδαστήρια, 
είτα, κατά τήν ώραν τοΰ γεύματος, προεπορεύετο 
είς τοΰ Λέπρε καί έκεΐ περιέμενεν αύτούς βέβαιος 
ών ότι θέλουσι φερθή πρδς αύτδν ώς πρδς φίλον 
ομοτράπεζου. ό Βιφς-έκης είχε γείνη άληθής επι
κούρειος, τέλειος γαστρίμαργος, καί έάν δέν έτρω
γε πολύ, έτρωγεν όμως καλώς, ώσφραίνετο τά 
τεμάχια ώς κρεογνώστης κύων καί δέν έδέχετο 
είμή ό,τι ήρμοζεν αύτώ. Μετά τον δεϊπνον, διευ- 
θύνετο είς τδ γραικικδν καφφενεΐον, όπου ήκροά- 
ζετο τάς συζητήσεις τών καλλιτεχνών καί έγεύετο 
τδν καφφέν δν τώ προσέφερον (τά έπιδόρπια ταΰτα 
ειχον δι’ αύτδν ιδιαίτερον θέλγητρον). Οταν ένύ- 
κτωνεν, ήκολούθει ένα τών φίλων του καί έδέχετο 
νά ξενισθή έπί τίνος τάπητας είτε έπί ψάθης μέχρι 
τής πρωίας. Τήν χάριν ταύτην προσέφερε κατά 
σειράν είς άπαντα; τούς μαθητάς τής Ακαδημίας 
εύγνωμονών πρδς αύτού; διά τήν προστασίαν’ διέ- 
θετο δέ ούτω; τδ πράγμα, ώστε νά μή δίδη βά
ρος εις τούς ξενιστάς του διά παρατεινομένης ύπέρ 
τδ δέον διατριβής είς ένα έξ αύτών. Ούδέποτε 
έμεινε πλέον τών δύο, ή τδ πολύ πλέον τών 
τριών ημερών είς τήν οικίαν τοϋ αυτού καλλιτέ
χνου’ απαντες ήσαν φίλοι του, καί ούδείς ήδύνατο 
νά είπη ότι είναι κύριός του. Αλλά φεϋ ! Πολλαί 
μεγαλειότητες χάνονται έν μέσω τών έπανας-άσεων

n mra.
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Κρύπτεται τότε 
ριμένουσα νά φύγη 
Μελανθώ, βλέπουσα όμως ότι δέν κι· 
φασίζει νά έπιστρέψη οπίσω, 
άλλην γυναίκα καθημένην είς τάς βαθμ.ίδας της 
κλίμακος, δι’ ής πρδ μικρού κατέβη 
Λγλαονίκη. Τρόμο; καταλαμβάνει τότε τήν Αλ
κυόνα, διότι ένόησεν ότι κατεσκοπεύετο.

Τρέχει τέλος ζητούσα έν μέσω τοΰ σκότους 
έξοδον, εύροΰσα δέ θύραν ήμίκλειστον, τήν 
απωθεί καί είσελθοΰσα είς πλατύν πρόδομον κα
ταφεύγει εις θάλαμον φωτιζόμενον ύπδ λυχνίας 
πλησίαν τής όποίας κάθεται νέος’ ό νέος ούτο 
ήτον ό θησεύς. Επανελθών ούτος τήν προτεραίαν 
έσκόπει νά άπέλθη τήν επαύριον, πρδς έξόντωσιν 
τοΰ διαβόητου ληστοϋ Σκύρωνος.

II Αλκυών ΐδοϋσα τδν θησέα έκπλήσσεται, θο
ρυβείται, ή καρδία της πάλλει σφοδρό»; καί κλο
νίζεται’ ύπδ αΐδοΰς καί συγκινήσεως καταληφ- 
Οείσα, ταλαντεύεται καί αποφασίζει τέλος νά φύ- 
γη’ άλλά θεά τις, φαίνεται, τήν κρατεί ακίνητον. 
Η ταλαίπωρος κόρη δέν δύναταί νά άποσπάση τδ 
βλέμμα άπδ τοϋ Θησέως,άλλ’άπλήστως τδν κυτ- 
τάζει. 0 θησεύς ήτον ένδεδυμένος χιτώνα κοντάς

όπισθεν μιάς στήλης, πε- 
ή γυνή έκείνη, ήτις ήτον ή 

ινεϊται, άπο- 
άλλ’ εύρίσει καί 

*

;’ ήτο δέ ή

χειρίδας έχοντα, πέδιλα πορφυρά καί χρυσοκέν
τητα ύπέδενον τούς πόδας του καί λευκή τενία 
περιέβαλλε τήν κόμην του. Επεθεώρει τά όπλα 
του έν προ; έν λεπτομερώς, τήν δίστομον δη
λαδή μάχαιράν του, τδ δόρ'υ) τήν λόγχην, τά αιχ

μηρά βέλη, τήν λοφοκύμαντον περικεφαλαίαν του 
καί τήν χαλυοδίνην αύτοΰ άσπίδα. Π ’Αλκυών έν 
τούτοι; αποφασίζει νά άποφύγη τδν θησέα καί 
οπισθοδρομεί άκροποδητί καί έλαφρόπους, φθά- 
σασα όμως παρά τήν θύραν προσκρούει εί; άσπίδα 
έπί τοΰ τοίχου., προκειμένη·/. 1ί ήχήεσσα άσπί; 
κυλιέται κατά γής, ό δέ Θησεύς, άκούσα; τδν 
κρότον, στρέφει τδ πρόσωπον, άνεγείρεται, καί 
λαβών τήν λυχνίαν πλησιάζει τήν Αλκυόνα, ήτι; 
εί; άκρου Οορυβηθεΐσα καί τού; οφθαλμού; κάτω 
νεύουσα, ϊσταται ώ; άπολιθωμένη. ίδών αύτήν 
έκπλήσσεται καί τήν οδηγεί άπό τής χειρός παρά 
τό θρο.νίον όπου έκάθητο.

— Σύ. είσαι Αλκυών ; είπε καθεζόμενο;’ τί ζη
τεί; έδώ ; Η όψις σου είναι θλιβερά καί φαίνεσαι 
ώς νά έκλαυσε;, πόθεν προέρχεται ή λύπη σου ;

— Οίμοι, ώ Θησεΰ, άποκρίνεται μέ άσθενή 
φωνήν, είμαι ένοχος ! καί Οά μετανοήσης άναμφι- 
βόλως ότι μοί έχάρισε; τήν ζωήν, όταν μ.άθη; 
ότι έμελέτων νά φύγω μακράν τή; οικία; σου καί 
νά έπιστρέψω εΐ; τά όρη, όπου έγεννήθην.

— Σύ Αλκυών 1 καί διατί άπεφάσισε; νά φύγη; ; 
μ.ήπω; ή μήτηρ μου σέ έτιμώρησεν ίσως άδίκω;; 
ή μ.ή τι; τών συντρόφων σου σέ έξύβρισεν ή και 
σε έκτύπησεν έκ φθόνου ; Ιΐξευρω ότι είσαι δειλή 
καί τρομάζει; εύκόλω;’ άλλ’ ήσύχασον, θά διατάξω 
ουδέποτε πλέον ούδείς νά μή σέ βλάψη.

ίΐ θησεΰ, δίκαιο; καί καλό; πρδ; όλου; α
νεξαιρέτως είσαι, δι’ 8 καί πάντε; μετ’ επαίνων 
σέ άναφέρουσιν. όχι, ή μήτηρ σου δέν μέ έτιμώ
ρησεν ούδ’ άλλη τις μέ έβλαψεν, άλλ’ άκουσον τί 
μοί συνέβη. Σήμερον τήν πρωίαν ή σεβασμία Λϊ- 
θρα με διέταξε νά συνοικήσω μετά τοϋ Καλλι
χώρου, καί επειδή έγώ άντέστην καί είπον ότι δέν 

θέλω νά ύπανδρευθώ, ώργίσθη καί μοί έδήλωσεν 
ότι θά μέ άναγκάση νά ύπακούσω διά τή; βία;. ■ 
Απεφάσισα τότε νά φύγω, άλλά δύο έκ τών συν
τρόφων μου μέ παρετήρησαν καί μέ παρηκολούθη- 
σαν θέλουσα λοιπόν νά κρυφθώ είσήλθον εί; τοΰ
τον έδώ τόν κοιτώνα, μή φαντασθεϊσα ποσώς ότι 
θα σε συναντήσω. 11 μήτηρ σου, ώ Θησεΰ, ά; μέ 
τιμωρηση όσο» θέλει, σύ όμως μή άνεχθή; ποτέ 
νά νυμφευθώ διά τή; βίας τδν Καλλίδωρον.

— Διατί μισεί; τδν Καλλίδωρον, νέα κόρη ; αύ

δούλου. Εστω 
διά νά μή ζη-
* * ' ιεις αυτήν προς 
θά σοΰ εκλέξω

τδ; είναι ό ωραιότερος τών δούλων μου’ ή μήπω: 
προτιμά; άλλον ;

— Τδν Καλλίδωρον δέν μισώ, άλλ’ ούτε άλ
λου θέλω νά γείνω σύζυγος.

η ψυχφ( σου? λλκυών, είναι μέν αγνή, καθό 
άνατραφεϊσα μακράν τοΰ κόσμου, άλλ’ είναι, βλέ
πω, καί υπερήφανο; καί δέν λησμονεί; τδ ένδοξον 
γένος σου. ό πατήρ σου τωόντ1 είλκε τδ γένος 
έκ τών τιτάνων τών υιών τή; Γή;, οιτινες καί 
τού; θεού; αύτού; έπολέμησαν, δι’ αύτδ καί σύ 
δέν καταδέχεσαι νά συζ^ς μετά 
λοιπόν, ίσο άπό τοΰδε έλευθέρα, 
μιωθή δέ ή μήτηρ μου Οά δώσω 
ανταλλαγήν δύο νεανίδα; Λεσβία;,

και σύζυγον ενα τών φίλων μου, αντάξιον τοΰ 
γένους σου.

— Δικαίως, θησεΰ, σέ παρέβαλλον πρδ; τούς 
Θεού;, σύ μάλιστα είσαι καί τούτων ευνούστερος 
πρό; έμέ, διότι καί τήν ζωήν μοί έδώρησε; καί τήν 
έλευθερίαν μοι αποδίδεις, ήτι; είναι κτήυ.α πο- 
λυτιμότατον, δι’ S καί εύγνωμόνω; τήν δέχομαι, 
σύζυγον δμω; δέν έπιθυμώ. θέλω νά ζήσω πλη
σίον σου καί ύπό τήν αύτήν 7έγην υπηρετούσα τήν 
μητέρα σου, βραδύτερου δέ τήν νεαράν σύζυγόν- 
σου’ έδώ Οά γηράσω, θησεΰ, καί όταν άποθάνω 
θέλει; ειπεϊ. « Π Αλκυών, άν καί έλευθέρα αάς 
υπηρέτησε πιστότατα. »

Ταΰτα είποΰσα ήρυθρίασε καί ενευσε κάτο» τούς 
οφθαλμούς, ή λελυμένη κόμ.η της κυματίζει ά- 
τάκτω; έπί τών ωμων τη; καί τδ στήθος τη; 
σφοδρώς πάλλει ύπ» τδν λεπτόν πέπλον.

Ο θησεΰ; τότε πρώτον θαυμάζει τδ κάλλος 
καί τήν ούρανίαν έκφρασιν τοϋ προσώπου τή; Αλ- 
κυόνος, άφοΰ δέ τήν έκύτταξεν αρκετήν ώραν σι- 
γών, έλαβεν ύστερον τήν χεϊρά της.

— Αλκυών, είπε ζωηρώς, ή θεά Αφροδίτη σέ 
εΰνοεϊ φαίνεται ιδιαζόντως, διότι ούδέποτε άλ- 
/.οτε οί όφθαλμ.οί μου είδον ώραιοτέραν σοϋ γυ
ναίκα, καί οΰδεμία τών παρθένων όσα·, εί; τάς 
έορτάς τή; Λήμητρος ψάλλουν τούς ύμνου; της 
παραβάλλεται πρδ; σέ. άλ.λ’ ούδ’ αύται αί νύα- 
φαι αί άκόλοι θοι τής Αρτέμιδο; σέ ύπερτεροΰσιν, 
άν καί έκεϊναι είναι αθάνατοι 1

— Οί λ.όγοι σου, Θησεΰ, είναι ευχάριστοι, διότι 
ποία γυνή τωόντι δέν άρέσκεται νά άκ -ύη επαί
νους. Πρδ σοΰ ούδείς άλλο; μοί είπεν έως τόρα ότι 
είμαι ώραία, έκτο; τή; μητρός μου, όταν -ήμην 
βρέφος καί μέ έθώπευεν είς τά; άγκάλα; τη;’ άλλ’ 

, έκείνη; οί λ.όγοι δέν μέ έτάραττον, ένώ οί ίδικοί σου 
46
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μέ καταθορυβούσιν. Ϋγίαινε, άφες με νά φύγω, 
ό θησεύς ζητεί νά τη,ν κρατήση, εκείνη, δε ά- 

τενίσασα αύτόν δειλώς, ύπέλαβε,
— Καθ’ ήν η,μέραν μέ άνεκάλυψες ύπό τάς 

μύρτους, πανικός με κατείχε τρόμος, έφοβούμην 
μή με φονεύσης. Σήμερον δέν φοβούμαι την οργήν 
σου καί όμως ίδέ πώς τρέμω, αισθάνομαι δτι Οά 
άποθάνου! Η Αλκυών άποστρέφει τδ πρόσωπον 
άποφεύγουσχ τό έπ’ αύτής προσηλωμένον βλέμμα 
τού Θησέως" άμφότεροι δέ σιγώσι καί ή Αλκυών 
κλίνχσα τη,ν κεφαλήν ήρχισε νά δακρύη.

V.
Η γηραιά Αίθρα καί ή Αλκυών κάθη,νται πλη

σίον άλλήλων πένθιμα ένδεδυμέναι καί βαρύ άλ
γος έν τή καρδία φέρουσα·.. Καί ή μέν Αίθρα δέν 
κλαίει ουδέ παραπονείται, άλλ’ άκρα άπελπισία 
είναι έντετυπωμένη εις το κατε^όυτιδωμένον καί 
μεμαρασμένον πρόσωπον της, ή δέ Αλκυών, βα- 
«τάζουσα έπί τών γονάτων της πενταετές παιδίον, 

τόν Μελάνιππον, τόν οποίον άπέκτησεν έκ τού Θη
σέως, τη,ν κυττάζει άφωνος, διότι δέν ευρίσκει πα
ρηγορητικούς λόγους, ύπδ τής λύπης βεβαρημένη.

Αιτία τού πένθους ήτον ή αγγελία τού θανάτου 

τού Θησέως.
Οί Αθηναίοι πρός ίλασμόν τού φόνου τού *Αν- 

δρόγεω έπεμπον κατ’ έτος επτά νέους καί παρ
θένους τοσαύτας άπο κλήρου λαχόντα; ώς δασ
μόν πρός τόν Μίνωα τον βασιλέα τής Κρήτης" άμα 
δέ έφθανον οί παίδες εις Κρήτην έκλείοντο εις 
τόν λαβύρινθον καί έφονεύοντο ύπό τού Μινωταύ- 
ρου. ύ Θησεύς λοιπόν άποφασίσας νά άπαλλάξη 
-τούς συμπολίτας του τής απάνθρωπου ταύτης ύ- 
ποχρεώσεως, όταν εφθασεν δ χρόνος τού τρίτου 
δασμού προσήλθε καί αύτός άνευ κλ.ή,ρου καί έδή,- 

λωσεν ότι έπιθυμεί νά συμμεθέςη τής τύχης τών 
δεκατριών άλλων παίδων. Καί πρότερον μέν, έπει- 
δή δέν ύπήρχεν έλπίς σωτηρίας ή ναύ; ή φέρουσα 
τούς παίδας άπέπλεε καί έπέστρεφε πάλιν μελανά 
φέρουσα ιστία ώς σημείου τής συμφοράς, τότε δέ 
ό Αΐγεύς παρήγγειλε τόν κυβερνήτην έάν ό Θησεύς 
σωθή, νά ύψωση εις τήν έπιστροφη,υ λευκά ιστία, 
εί δέ μή νά άφήση τά μελανά. Οθευ ό πατήρ τού 
Θησέως άπό πρωίας κατοπτεύων τήν έπιστροφήν 
τού υίού του, καί ΐδών τό πλοίον μελανά φέρων 
ιστία, άπογνούς επεσεν είς τη,ν θάλασσαν άπό 
τού υψηλού βράχου, όπου ΐστατο, καί έπνίγη.

Ενώ δέ αί δύο γυναίκες ήσαν τοιουτοτρόπως 
ύπό τού διπλού τούτου πένθους άπελπισμέναι, 
είσή,λθεν αίονη,ς εις τον θάλαμον όπου έκάθη,ντο 

είς τών δούλων καί άνέκραξε.
— Παύσε θρηνούσα, ώ σεβαστή Αίθρα, τόν 

θάνατον τού υίού σου! ό θησεύς ζή, δέν άπέθανε !

Η Αίθρα βραδέως άναβλέψασα είπε,
— Διατί μέ άπατας ; 0 υιός μου άπέθανε ! Δέν 

έφάνη μακρόθεν τό πλοΐόν του έχον αναπεπτα
μένα τά μελανά ιστία, τά όποία είχε κατά τόν 
άπόπλουν του ; Καί ό δυστυχής σύζυγός μου Αί- 
γεύς δέν έέδίφθη διά τούτο είς τήν θάλασσαν !..

— ίΐ βασίλισσα, αποκρίνεται δ δούλος, θρηνώ 
τόν θάνατον τού μεγαλοψύχου Αίγέως καί άγνοώ 
διατί δ υιός σου δέν ν,λλαξε τά ιστία, σού δρκίζο. 
μαι όμως ότι δ θησεύς ζή, έρχεται καί φέρει μεθ’ 

εαυτού τούς επτά νέους, και τάς έπτά παρθένους, 
σώσας αυτούς έκ τού θανάτου, δ δέ λαός τρέχει 

άγεληδόν είς ύποδοχήν του.
6 δούλος ήγνόει τωόντι οτι δ θησεύς καί δ κυ

βερνήτης τού πλοίου έλησμόνησαν ύπό χαράς νά 
ύψώσωσι τό ίστίον δι’ ού έμελλε νά γείνη γνωστή 
ή σωτηρία των. Καί ή μέν Αίθρα πεισθείσα τέλος 
ήγέοθη μετά πολλού κόπου καί στχριζομένη έπί 
τού δούλου έξήλθεν" ή δ’Αλκυών προσβληθεϊσα ύπό 
τής άμέτρου καί αιφνίδιου χαράς επεσεν άναυδος 
έπί τίνος έδρας, μετ’ οΰ πολύ δέ συνελθούσα, έ- 
λαβεν είς τάς άγκάλας της τόν Μελάνιππον καί 
τόν κατεφίλει μετά παραφοράς, λέγουσα"
— Επανέρχεται, θά τόν ίδω έκ νέου, θά άκούσω 

τήν φωνήν του, καί σύ Μελάνιππε θά θωπεύσης 
τόν πατέρα σου, θά προσμειδιάσης είς αύτόν, έκεί- 
νος δέ θά σέ προστατεύση καί θά σέ άναδείξη άν- 
δρα ισχυρόν καί ένδοξον. Πόσον έσφαλα παρα- 
πονουμένη κατά τών θεών ότι τόν έγκατέλιπον, 
και πις-εύσασα ότι κατεβλήθη ύπό τών έχθρών του! 

Καταβίσα τότε είς τόν κήπον έκοψε κλάδους 
δάφνης ααί σχηματίσασα στέφανον έστεψε δι αύ
τού τη,ν κεφαλήν τού τέκνου της, ένδύσασα αυτό 
πρότερον ώραία ένδύματα καί καλά πέδιλα. Εν- 
δυθεϊσα δέ καί αυτή ποδήρη καί πλατυκρασπεδον 

πέπλον /.αί καλύπτραν έπί τής κεφαλής θέσασα 
και διά τής μιας μέν χειοός κρατούσα τόν Μελά
νιππον διά δέ τής άλλης κλάδον δάφνης, κατέβη 

καί διευθύνθη είς συνάντησιν τού Θησέως.
Είς τά προπύλαια καί είς τό προαύλιου τών 

ανακτόρων άπειρον πλήθος φίλων, ικετών καί λαού 
άλλαλάζοντες περιέμενον τόν νέον ηγεμόνα. Η ’Αλ
κυών λοιπόν φθάσασα εκεί έστηρίχθη έπί τίνος 
στήλης καί άνέμενεν έν ανυπομονησία τη,ν έλευσιν 
τού Θησέως. Μετ’ ολίγον τό πλήθος έσίγησε καί 
έπαρουσιάσθησαν οί σωθέντες έπτά νέοι καί αί

παρθένοι συνοδευόμενοι ύπό τών γονέων καί συγ
γενών των, οΐτινες έχυνον άφθονα δάκρυα χαράς, 
κατόπιν δέ τούτων ήρχετο ό Θησεύς" όταν ούτος 
ίφθασεν είς τά προπύλαια έστάθη καί έδέχθη τάς 
συγχαρητηρίους εΰχάς καί τάς φιλ.οφροσύνας τών 
φίλων. Εκολακεύετο ύπό τών έπαίνων καί τών ά-1 
νευφημιών τού λαού καί ήτο φαιδρότατος, διότι 
ήγνόει ακόμη τον θάνατον τού πατρός του.

Τότε ή Αλκυών προέβη πρός αύτόν μετά τού 
Μελανίππου καί προσκλίνασα πρό αύτού καί άπο- 
καλύψασα τό πρόσωπον — θη,σεϋ ... εϊπεν, άλλ 
ο λόγο; ένεκρωθη είς τά χείλη της, διότι πλησίον 
τού Θησέως ΐστατο νεαρά γυνή ένδεδυμένη πολυ- 
τελώς καί ακτινοβολούν διάδημα έπί κεφαλής φέ- 
ρουσα" ή, ώραιότης αύτής εκπλήττει καί τρομάζει 
συνάμα τήν Αλκυόνα, απαράλλακτα καθώς δ βο
σκό; όταν διακρίνη τη,ν νύκτα άπό τά ύψη τού 
Κιθαιρώνο; ουράνιον κομήτην, θαυμάζει τη,ν λάμ- 
ψιν καί τήν ώραιότητά του άλλά καί φοβείται 
συγχρόνως διότι τόν θεωρεί ώς άγγελον κακών μελ
λόντων νά συμβώσιν είς τήν πατρίδα του, καί 
προβλέπει ή αιματηρόν πόλεμον η, κατας-ρεπτική,ν 
νόσον είς τούς άνθρώπους καί είς τά κτήνη.

0 θησεύς νεύει είς τήν ’Αλκυόνα νά άποσυρθή 
καί διαβαίνει, ή δέ συνοδεύουσα αύτόν νέα ίδούσα 
αύτήν στρέφεται πρός τινα τών περιεστώτων ύπη- 
ρετών καί τον έρωτά χαμηλοφώνως, λαβούσα δέ 
τη,ν άπόκρισιν ρίπτει έπί τής ’λλκυόνος βλέμμα 
μίσους καί άπεχθείας μεστόν. Η ταλαίπωρος έγεϊ- 
ρεται τότε καί άποσύρεται είς τό δώμάτιόν της, 
άπεκδύει τον Μελάνιππον τού στεφάνου καί άνα- 
κράζει έν άκρα θλίψει « Ο παντοδύναμοι θεοί, πό
σον είναι ώραία!

Εξ όλοι μήνες παρήλθον καί ή ’Αλκυών δέν έϊδεν 
εκτοτε τόν θησέα, άπαξ μόνον συνη,ντήθη εντός 
τών ανακτόρων μετά τής νέας βασιλίσση.ς Φαίδρας 
καί παρήλθε προ αύτής τρέμουσα, ένώ εκείνη τη,ν 
ήτένισεν άγρίως. ’Απο τής ήμέρας έκείνης άπέφευ- 
γεν έπιμελώς τήν συνάντησιν της' άλλά ποίος ά- 
ποτρέπει τής ειμαρμένης τάς βουλάς!

Εσπέραν τινά ή ’Αλκυών παρά τήν θύραν τού 
κοιτώνός της καθημένη έβλεπε τόν Μελάνιππον 
παίζοντα μετ’ άλλων μεγαλη,τέρων αύτού παίδων, 
οΐτινες διεσκέδαζον ρίπτοντες βέλη κατά κορμού 
παλαιά- ελαία;" δσάκις δέ έπετύγχανον τού σκο
πού, δ Μελάνιππος έτρεχεν, καί έλάμβανε τό βέλος 
καί χαίρων τό έφερε είς τόν ρίψαντα. ό θησεύς τή,ν 
ώραν εκείνην περιεπάτει ύπό τήν άντικρύ στοάν 
καί έβλεπεν, ένώ δέν έφαίνετο, δτε μέν τόν Μελά

νιππον δτέ δέ τήν ’Αλκυόνα" ταύτοχρόνως άπό τού 
δώματος τών ανακτόρων ή Φαίδρα μετά τών γυ- 

ναικών της καθημένη, έβλεπε καί αυτή τη,ν 
μητέρα καί το τέκνον, άλλ’ ή θέα τών 8ύο τού
των πλασμάτων διήγειρεν είς τήν ψυχήν της ζη
λοτυπίαν καί μίσος.

’Εν τούτοις ένώ δ Μελάνιππος "στατο πλησίον 

τής ελαίας, είς έκ τών συμπαιζόντων συντρόφων 
του ταννύει άπροσέκτως τό τόξον, καί τό βέλος 
έκπηδήσαν πληγόνει αύτόν εις τον βραχίονα. Η 
μή,τηρ του τρέχει άμέσως καί προσπαθεί νά έκβάλη 
τό βέλος, άλλά τό παιδίον άνθίσταται ύπό φόβου 
καί άφίνει σπαρακτικής φωνάς. Προσέδραμε τότε 
δ θησεύς καί άφοΰ ένεθάρρυνε τήν ’Αλκυόνα καί 
κατεπράϋνε τόν Μελάνιππον διά θωπειών καί λό
γων έζείλκυσε τό βέλος και έπέσχε διά τού θύμα
τος τό £έον αίμα, ύστερον σηκώσας είς τάς άγκά
λας του τόν Μελάνιππον τόν μετεκόμισεν είς τόν 
κοιτώνα τής μητρός του, ήτις τόν Ακολούθησε κα
τόπιν.

Η Φαίδρα είδε τά πάντα, καί κατεσπαράχθη 
ύπό ζηλοτυπίας, νέφος δέ πυκνόν επισκιάζει τό 
μέτωπόν της, καί φρυάττει ύπ’ δργής, άποπέμ- 
ψασα δέ τάς γυναίκας της,μόνον τη,ν γραίαν τροφόν 
της έκράτησε. Τό βλέμμα της προσηλωμένου έ- 
χουσα έπί τής κατοικίας τής ’Αλκυόνος ούτε κινεί
ται ούτε λέξιν προφέρει, άλ,λά φαίνεται ώς άπο- 
λιθωμένη, ή δέ τροφός βλέπουσα ότι ό ήλιος έκρύ- 
βη ύπο τά όρη καί ότι ή ημέρα ήρχιζε νά σκοτί- 
ζηται, λέγει δλως έκπεπληγμένη πρός τήν δέσ
ποιναν αύτής,
— Ενύκτωσε, κόρη μου, έπίστρεψον είς τόνκοι- 

τώνά σου, διότι δέν αρμόζει νά μένη,ς πλέον έδώ
Η Φαίδρα δέν άποκρίνεται είι τάς έπανειλλημ- 

μένας παρακλήσεις τής γραίας, ήτις άπελπισθείσα 
καί βλέπουσα πλη,σιάζον τό μεσονύκτιον ανακρά
ζει έπί τέλους,

— Φαίδρα, τί έπαθε;; μή τοι θεός τις τάς φρέ
να; σου έτάραξε; δέν συλλογίζεσαι ότι άν ύπάγη, 
είς τόν θάλαμόν σου δ Θησεύς καί δέν σέ εύρη, θά 
έκπλαγή μεγάλως;

Π Φαίδρα έγέλασε γέλωτα πικρόν.
— Ησύχασε, είπε" δ Θησεύς δέν έρχεται είς τον · 

θάλαμόν μου.
Η ήώ; έν τούτοι; διαλύουσα βαθμηδόν τά σκό

τη ήρχισε νά καθιστά δρατά τά αντικείμενα, ή δέ 
γραία τροφός έπανέλαβε πάλιν τάς ικεσίας της.
— Τπαγε κόρη μου, εϊπεν, ύπαγε νά άναπαυθής 

δλίγον, σέ παρακαλώ.
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ύ ΙΙολυσπέρχων, πρδς 8ν είχεν άφήσει τήν άντι- 
βασιλείαν, καί Κάσσανδρος, ό υίός του, πρδς 8ν 
είχεν άφήσει τδ κράτος του, ήλθον είς διενέξεις, 
καί μάλιστα προέβτ,σαν έτι περισσότερον’ ό 11ο- 
λυσπέρχων, θέλων νά προσκτήση εις εαυτόν φίλους 
τούς Αθηναίους, έξέδωκε διάταγμα άκυθοΰν 
τάς διαταγάς τοΰ Αντιπάτρου καί άποδίδον αύ- 

τοϊς τήν έλευθερίαν’ τούτου ένεκα άφωσιώθησαν 
είς αυτόν έξ ολοκλήρου. Δυστυχώς όμως τδ δνει- 
ρον τοΰτο δέν διήρκεσεν έπί πολύ, ό Κάσσανδρος 
ένίκησε τδν Πολυσπέρχοντα καί τδν υίόν του Αλέ
ξανδρον’ ό δέ τοποτηρητής αύτοΰ Νικάνωρ, πεμ- 
φθείς είς ’Αθήνας, έθεσεν έκ νέου φρουράν είς τδν 
λιμένα τοΰ Πειραιώς καί είς τήν άκρόπολιν τής 
Μουνυχίας, κατέστησε δέ διοικητήν τής πόλεως 
Δημήτριον τδν Φαληρέα, έλκοντα τδ γένος άπδ 

τοΰ Κόνωνος.
Απας ό χρόνος καθ’ 8ν έκυβέρνησεν ό Δτ,μήτριος 

ύ—ήοξε χρόνος έκεχειρίας, διδ ευγνωμονούσα·, αί 
Αθήναι ανίδρυσαν αύτώ, έπί έν έτος, εκατόν εξή
κοντα χάλκινους ανδριάντας, μεταξύ τών οποίων 
ήσαν καί τινες έφιπποι καί άλλοι έφ’ άρματος.

’Αλλ’ ό κυριεύων τάς πόλεις, άφοΰ έκυρίευσε 
τήν Ρόδον, έκυρίευσε καί τάς Αθήνας" ό Κάσσαν
δρος ήττήθη ύπδ Δημητρίου τοΰ Πολιορκητοΰ, 
καί κατεκτήθη η Μακεδονία,Δτ,μήτριος δέ « Φαλη- 
ρεύς έφυγεν άπδ τής Αττικής καί έπορεύθη αϊτών 
άσυλον παρά τώ Πτολεμαίο»’ άλλά μόλις κατέλι- 
πε τήν πόλιν, ήτις τήν προτεραίαν έλάτρευεν αυ
τόν ώς σωτήρα, ό λαός έξήλειψε τδ όνομά του 
άφ’ όλων τών δημοσίων μνημείιον, κατέρίιψε καί 
έχώνευσεν άπάσας τάς εικόνας του, καί, πρδς 
πλειοτέραν έτι περιφρόνησιν, άπεφάσισαν νά στή- 
σωσι χρυσοΰς άνδριάντας είς τδν πολιορκητήν Δη- 
μήτριον, άντί τών όρειχαλκίνων, ούς είχον στή
σει εις τδν Φαληρέα. Η τέχνη είχε πλεΐστον έκ- 
πέσει, ώς έκαστος εννοεί, άφοΰ δ άνδριάς έτιμάτο 

ούχί άναλόγως τής τέχνης, άλλ άναλόγως τοΰ 
μετάλλου έξ ού κατεσκευάζετο.

II τόσω πρόθυμος μεταστροφή δέν έφάνη ειλι
κρινής είς τδν Πολιορκητήν Δημήτριον, οστις τδν 
ενθουσιασμόν τούτον έθεώρτ.σεν ώς δειλίαν, διό 
προσεφέρθη είς τούς άπογόνους τοΰ Μιλτιάδου, 
τοΰ Θεμιστοκλέους καί τοΰ Φωκίωνος, ώς ήξιζον 

νά φερθή πρδς αύτούς' ουτω, φονευθέντος τοΰ Αν
τιγόνου είς τήν έν ί’ψούντι μάχην, έπανέστησαν 
κατά τοΰ Δημητρίου. Δυςτιχώς ό Δτ,μήτριος, εί καί 
ήττημένος, ήτο όμως εϊσέτι επίφοβος’ είχον πι- 
στεύσει δτι ό κυριεύων τάς πόλεις έφονεύθη, ένώ

— Κύτταξε, άπεκρίθη ή βασίλισσα; δεικνύουσ,α 

δια τής χειρός τον θησέα έξερχόμενον τοΰ κοιτώ

νας τη; Λλκυόνος.
Μετά μικρόν έ ήλιος άνέτειλε, καί πρώτον μεν 

ό ί’μηττδς ύστερον δέ ή θάλασσα και ή πόλις ε- 
οωτίσθησαν, τότε ή Φαίδρα άνατείνασα τάς χεϊ- 
ρας πρδς τδ άστρον τής ημέρας,
— Ω ήλιε, άνέκραξε, σύ είδες τήν ΰβριν, σύ ακόυ

σαν καί τδν όρκον μου ! Ομνύω ότι σήμερον Οά 
ήναι ή τελευταία ήμερα τής 'Λλκυόνος, καί οτι 
αυριανοί οφθαλμοί της Οά κλεισθώσιν ύπδ τοΰ θανά
του! Αν τοΰτο δέν γείνη, τιμώρησαν με διά τήν επι
ορκίαν μου και στείλε με άντ’ έκείνης είς τδν άδζ,ν!

— ©υγατερ, είπε τότε ή τροφός, τρομακτικοί 
είναι οί λόγοι σου, διότι ή έκδίκησις είναι μέν η
δονική άλλά καί πολλών κινδύνων έμπλεος, καί 
πολλάκις ό σπεύδων νά άπωλέση τδν εχθρόν του, 
άπώλεσεν αύτός εαυτόν’ φρονιμότερου είναι ν’ 
άναμένη έν υπομονή άρμοδίαν περίστασιν, ώστε 
νά τδν βλάψη άνευ ιδίας ζημίας.

— ύμιλεις, άπεκρίθη ή Φαίδρα, ώς δούλη μή 
τολμώσα νά άποδείξη φανερά τδ πρδς τδν κύριον 
αύτής μίσος, καί στηνουσα κατ’ αύτοΰ παγίδας 
έν τώ κρύπτω’ έγώ όμως είμαι βασίλισσα καί θά 
χτυπήσω άφόβως τήν Αλκυόνα. Ελθέ, έφθασεν ή 
ώρα ν’ άποσυρθώ. Σύ δέ ήλιε έπίσπευσον εί δυνα
τόν τδν δρόμον σου καί βράχυνον τάς ώρας τής 
ζωής τής μισητής γυναικός!

Ταΰτα είποϋσα κατήλΟε μετά τής γραίας τρο
φού άπό τοΰ δώματος καί είσήλθεν είς τδν κοιτώ
να της. ’Εκεί δέ κλεισθεΐσα, ήρχισε νά έξυφαίνη 
καταχθόνια σχέδια καί νά μελετά τίνι τρόπω νά 
έκδικηθή άσφαλέστερον τήν άντίζηλόν της. Δέν 
ήτο πλέον ή Φαίδρα εκείνη, ήτις άλλοτε έγοήτευ- 
σε τδν Θησέα διά τοΰ απατηλού μειδιάματος της 
καί έδεύσμευσε τήνκαρδίαν τουέπιτηδευομένη παι
δικήν αθωότητα κατά τούς τρόπους καί τήν ομι
λίαν ! οί καιροί ήλλαξαν! τδ προσωπεϊον κατέπε- 
■σεν άφ έαυτοΰ καί ή Φαίδρα έφάνη όποια τωόντι 
ήτο’ γυνή άλαζών καί χαιρέκακος, γυνή σκληρά 
καί αιμοχαρής δι’ αίματος θέλουσα νά έκπλύντ, καί 
τήν έλαχίστην πρδς αυτήν προσβολήν.

(Τό τί.ίος lie τό ίτόμΐΐοτ <ρυ.Ι.Ιά<Κοτ.) 

Κ ι λΤΓΓε π ι λ
Η γραγιχ'η παρά τοΐς άρχαίοις 

(Σννίμια <~dt φυΐίάδ· 1U)
Είναι άληθές ότι, μετά τόν θάνατον τοϋ Αντι

πάτρου, αί Αθήναι έλαβον άνεσιν έπί τινα χρόνον. 

είχε πληγωθή· μόνον, καί είχε πληγωθή καιρίως 
έν τή ίσχύϊ του, άλλ’ ώς λέων ού ή άγωνία είναι 
μακράκαί φοβερά.

Απωλέσας τήν Ασίαν ό Δτ,μήτριος, επανήλθε 
κατά ττ,ς Ευρώπης, έκυρίευσε καί άπώλεσεν έπαρ- 
χίας ώς είχεν άπωλέσει καί κυριεύσει πόλεις, έ
γένετο έπί τινας στιγμάς βασιλεύς τής Μακεδο- ■ 
νίας, καί, έν τούτςο τώ χρόνφ, άπεδίωξε Λαχά- 
ρην, τδν άρχτ,γδν τής Αθηναϊκής άποστασίας, ώ- 
χύρωσε δέτδ μ.ουσεϊονκαί έθεσεν έν αύτώ φρουράν.

Τότε έσήμανεν ή τελευταία στιγμή τής πό
λεως εκείνης, ήτις ύπήρξεν ή βασιλίς τής Ελλά
δος. ΙΙάν δ,τι τή άπέμενε μέγα, πάν ό,τι καλόν 

ήφανίσθη. Αετοί είτε κύκνοι, τά πάντα έπετάσθη- 
σαν καί άπήλθον ζητούν,τα καθαρώτερον είτε γλυ- 
κύτερον άέρα. ό είς έπορεύθη ζητών άσυλον παρά 
τώ Πτολεμαίο», έτερος παρά τώ Σελεύκω' καί 
ούτος μέν κατέφυγεν είς Σικελίαν, έκεϊνος δέ είς 
Πέργαμον.

Μ* όλα ταΰτα γηραιοί τινες Ελληνες έναπομεί- 

ναντες έλάλουν πρδς τά τέκνα των περί τής επο
χής τοΰ Μαραθώνος, τής Σαλαμϊνος καί τών Πλα- 
ταιών, καί είς τήν φωνήν των τέσσαρες πόλεις, 
μόλις άναφερόμεναι έν τή ιστορία, αί Φαραί, ή Τρί- 
ταια,. αί Πάτραι καί ή Δύμη, έσχημάτισαν σύνδε
σμόν τινα. Ούδείς έπρόσεξε κατ’ άρχάς είς τήν 
συμμαχίαν ταύτην, τόσφ έφάνη άναξία λόγου. 
Καί όμως άκολούθως ώνομάσθη αύτη Αχαϊκή 
Συμμαχία. Τώ δντι, άμα έφάνη κέντρον τι ένώ- 
σεως, άπασαι αί πόλεις τής Ελλάδος συνηνώθη- 
σαν πρδς κοινόν τινα σκοπόν, ό Λρατος καί ό Φι
λοποίμην, οί τελευταίοι τών Ελλήνων, ώς μετά 
ταΰτα ό Βρούτος καί ό Κάσσιος έφάνησαν οί τε
λευταίοι τών Ρωμαίων, έτέθησαν έπί κεφαλής τών 
συμπατριωτών των. Π Ελλάς άνέπνευσεν έπί τινας 
στιγμάς έν τή έλπίδι τής άναγεννήσεώς ττ,ς, καί 
τότε άνεφάνη ό Μένανδρος, ό Επίκουρος, ό 
Ζήνων καί ό Ευκλείδης. Αλλ’ ή αρχαία μεταξύ 
Αίτωλών καί ’.Αχαιών ζηλοτυπία έπέφερε τδν πό
λεμον, καί ή λύσσα τών δύω μερών έπί τοσοΰτον 
προέβη, ώστε, άφοΰ δέν έδύνατο νά προσβάλλη 
τούς άνδρας, έπέπιπτε κατά τών μνημείων καί 
άνδριάντων. Οί Αίτωλοί είσβαλόντες είς τινα μα
κεδονικήν πόλιν καλουμένη,ν Δϊον, καί εύρόντες αύ
τήν έρημον, κατέ^όιψαν τά τείχη της, έκρήμνισαν 
τάς οικίας, έκαυσαν δέ καί συνέτριψαν τούς άν- 
δριαντας. Τά αύτά επραξαν καί κατά τού έν 
Δωδωνη τής Ηπείρου ναού τοΰ Διδς, τοΰ οποίου 
δέν έμεινε λίθος έπί λίθου.

Αλλά καί Μακεδόνες καί Αχαιοί δέν έμει
ναν πολύ έξοπίσω τών εχθρών των. Κυριεύσαντες 
δίς τήν Θέρμην πρωτεύουσαν τών Αίτωλών, δέν 
έφείσθησαν κατά πρώτον είμή τών ναών καί τώνείς 
τούς θεούς άνδριάντων,κατά δέ τήν δευτέραν φοράν, 
τά πάντα κατεστράφησαν. Είς τήν αύτήν τύχην 
ύπέκυύε καί ή Πέργαμος’ ό βασιλεύς Φίλιππος, 
άφοΰ έκυρίευσεν αύτήν, ούχί μόνον κατηδάφισε 
τούς ναούς, άλλά προσέτι διέταξε νά συντρίύωσι 
τούς λίθους τών ναών τούτων είς μικρά τεμάχια, 
όπως υ.ή δυνηθώσι νά άνοικοδου.ήσωσιν αύτούς. 
Καί ή ΙΙλις αύτή, ήτις μέχρι τοϋδε, ένεκα τών 
δημοσίων άγιόνων της, είχε μείνει σεβαστή, άπώ- 

λεσε τδ προνόμιόν της καί έπαυσε τού νά ήναι ά
συλον τών τεχνών.

Μετά ταΰτα έφθασεν ή σειρά τών ’Αθηνών. 
Ησυχοι κατ’άρχάς, καί μένουσαι ύπδ τήνπροςα- 
σίαν ή μάλλον ύπδ τήν κυριότητα τών βασιλέων 
τής Μακεδονίας καί τής Αίγυπτου, είχον ίδεϊ τήν 
άρχήν τοΰ πολέμ,ου τούτου χωρίς νά συμμετάσ- 
χωσιν αύτοΰ’ άλλ άκολούθως επειδή έγκατέλιπον τδ 
κόμμα τών Μακεδόνων, δ Φίλιππος έξεστράτευσε 
κατ αύτών, τάς έκυρίευσεν, έπυρπόλησε τήν ’Α
καδημίαν, έλεηλάτησε τούς ναούς καί συνέτριψεν 
άπαντα τά άγάλματα' άφ’ έτέρου, οί Αθηναίοι 
έξέδωκαν ψήφισμα, δι’ ού διετάσσετο ή κατα

στροφή, ούχί μόνον τών εικόνων τοΰ ηγεμόνος ε
κείνου, άλλά προσέτι καί έκείνων τών μελών τής 
οικογένειας του, οίουδήποτε ήσαν γένους, καί ή κα
ταστροφή έγένετο έπαξία τής διαταγής.

Εν τούτφ τώ χρόνω άπέθνησκον δολοφονηθέν- 
τες ή δηλητη,ριασθέντες ή χήρα τού Κασσάνδρου 
καί οί δύω αύτοΰ υιοί’ ούτοι ήσαν τά τελευταία 
έκ τής τοϋ Αλεξάνδρου οικογένειας λείψανα. Τεσ
σαράκοντα έτη μόλις είχον παρέλθει άφ ότου δ 
κατακτητής τών ’Ινδιών είχε θεμελιώσει κράτος 
μεγαλείτερον άφ όσον ύπήρξεν ή περσική μοναρχία 
καί άφ’ όσον έμελλε νά ύπάρξη ή ^ωμαϊκή, καί 
ήδη δέν έμενεν ίχνος κάν έκείνου, όστις, ώς είπεν 
είς νεώτερος ιστορικός, διέβη άπδ τοΰ Ορίζοντας μέ 
ταχύτητα ίσην τής άστραπής, μέ λάμψιν όμοίαν 
τού ηλίου, καί μετά τών δυστυχημάτων τοϋ κε
ραυνού.

Αλλ’ έν τούτοις, τδ στίφος τούτο τών καλλιτε
χνών, τδ όποιον, πτοηθέν έκ τοϋ κρότου τών ό
πλων καί έκ τής θεωρίας τοΰ αίματος, είχεν άνα- 
χωρήσει άπδ Αθηνών, κατέπεσεν είς Αίγυπτον, 
’Ασίαν, Σικελίαν καί είς τήν μικράν ’Ασίαν, ύπεδέ- 

I χθησαν δ’ αύτδ ό Πτολεμαίος, ό Σέλευκος, ό ίέρων
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Τότε έβασίλευεν ό Αγαθοκλής, δστις, ώς έλε- 
γον, είχε διατελέσει έν τή νεότητί του αγγειο
πλάστης" τούτου ένεκα, είχε διδαχθή τούς κανό
νας τής ιχνογραφίας καί προσεκτήσατο κρίσιν ορ
θήν περί τέχνης. Εδέχθη δθεν τούς καλλιτέχνας 
μέ άγκάλας ήνεωγμένας, διέταζε νά έκκοπώσι 
πλείστα νομισματόσημα, άτινα έφερον έζ 
ένδς μέρους τήν κεφαλήν τής Περσεφόνης καί έκ 
τοΰ ετέρου τήν Νίκην θέτουσαν κόρυθα έπί τρο
παίου τινός. Κατά διαταγήν αύτοϋ έζετελέσθη 
προσέτι Πίναξ ένώ παρίστατο ιππομαχία τις, ήν 
διεύθυνεν αυτοπροσώπως, άναμφιβόλως έν τή κα
τά τής Αφρικής εκστρατεία του, καί άνέθηκε τον 
πίνακα τοΰτον έν τώ ναώ τής Παλλάδος, όπου με
τά ταΰτα εύρεν αυτόν ό Μάρκελλος.

ίέρων ό Β’. διεδέχθη τον Λγαθοκλέα, δστις καί 
ούτος έζ απλού πολίτου άνηγορεύθη βασιλεύς" 
ούτος ύπήρζεν ήγεμών μεγαλοπρεπής,μή γινώσκων 
δέ πώς νά δώση έργασίαν εις το πλήθος τών καλ
λιτεχνών, τών διατριβόντων έν τή επικράτεια αυ
τού, έξελέζατο τριακοσίους έκ τών ίκανωτέρων 
καί άνέθεσεν αΰτοΐς τήν κατασκευήν τοΰ ώραιο- 
τέρου πλοίου τοΰ ναυπηγηθέντός ποτέ. Μετά έν 
έτος τδ πλοϊον έπλεεν έπί τής Σικελικής θαλάσ
σης, έχον όψιν μεγάρου μάλλον ή πλοίου" εΐχεν 
έφ* έκάστης πλευράς είκοσι σειράς κωπών, περιεΐ- 
χεν έντδς υδραγωγεία καί κήπους, λουτρά καί 
ναούς" άλλά τδ έντδς αύτοϋ αριστοτέχνημα ήν 
αίθουσά τις, έπί τοΰ έδάφους τής όποιας παρί
στατο διά μωσαϊκού άπασα ή ΐλιάς.

Οί θεοί άντήμειψαν έπαξίως τον ίέρωνα, διότι 
έζησεν ένενήκοντα έτη και έβασίλευσεν έπί έβδο- 
μήκοντα" η βασιλεία του ήτον ό χρυσούς αιών τής 
Σικελίας.

Ο Ατταλος έβασίλευε τότε είς Πέργαμον" είχε 
δέ συσσωρεύσει τοσούτους θησαυρούς, ώστε έλε- 

' γον πλούσιος ώσ rhr Άττα.1ο> . Ούτος προσέ- 
φερε, διά ελληνικάς γραφάς, τάς μυθώδεις τιμάς, 
άς αναφέρει ό Πλίνιος" άλλά δύναταί τις νά κρίνη 
έκ τών όσων έπραττεν υπέρ τών καλλιτεχνών, τί 
θά έδιδε διά τά έργα των. Ούτος και ό Εύμένης, 
ό υιός αύτού, υπήρξαν οί θεοί τής πτωχής καί 
έκπνεούσης Ελλάδος" τούτου ένεκα ή Σικυώνϊδρυ- 
σεν εις τδν Λτταλον κολοσσιαϊον άνδριάντα, 8ν 
έθεσεν έν δημοσίω τόπια, πλησίον εκείνου τού εις 
τδν Απόλλωνα, καί πλεϊσται άλλαι πόλεις τής 
Πελοπόννησου τδ αύτδ έπραξαν υπέρ τοΰ Εύ- 

μένους.
Οί βασιλείς ούτοι ειχον έν τή αυλή των, έκτος 

καί ό Ατταλος, ώς άνδρας παρά θεών άπεσταλμέ- 
νους όπως καθιερώσωσι τάς κλονιζομένας μοναρχίας ■ 
αύτών διά τής σφραγϊδος τής μεγάλο φυΐας των. ι 
όθεν ^ίψωμεν άλληλοδιαδόχως τδ βλέμμα έπι έ- · 
κάστου τών τεσσάρων τούτων αύτοκρατοριών, καί I 
ίδωμεν τί ή τέχνη παρήγαγε κατά τήν τελευ- ι 
ταίαν αυτής περίοδον.

Απαντα σχεδόν τά άγάλματα, τά όποια οί £λ- 
ληνες καλλιτέχναι είργάσθησαν ένΑίγύπτφ,εύκόλως 
διαγιγνώσκονται, είτε άρτια ευρίθησαν είτε μόνα 
τεμάχια αύτών διεσώθησαν, καθότι, άπαντα είσίν 
έκ λιβυκών λίθων, δηλονότι έκ πορφυρίτου, βα
σάλτου είτε έκ γρανίτου" τά άγάλματα ταΰτα είσί 
σπάνια, ένεκα τής μεγάλης δυσχερείας τής άπαντω- 
μένης εις τήν έξεργασίαν τών λίθων τούτων" άπε- 
ναντίας, τά νομισματόσημα τοΰ ’Αλεξάνδρου άπή- 

λαυον μεγίστης φήμης, ένεκα τής λεπτότητος τής 
έργασίας καί τής έν αύτοϊς ιδέας, ποοτιμώνται δέ 
πλεϊστον ύπδ τών φιλοτέχνων, άπδ τών αθηναϊ

κών νομισματοσήμων. ΪΙ γραφική όμως κρύπτεται 
άπδ τής όράσεως ήμών, διότι, μή φερουσών τών 
γραφών έκείνων γεγραμμένον τδν τόπον ένθα έ- 
γράφησαν, τά έργα τών έλλήνων καλλιτεχνών τής 
Αλεξάνδρειάς συγχέονται μετά τών καλλιτεχνών 

τής παρακμής.
0 Σέλευκος δέν ύπήρξεν όλιγώτερον φιλόξενος 

διά τήν φυγάδα τέχνην, άφ’ όσον Πτολεμαίος 
δ Σωτήρ, άλλ’ είχε μεταφέρει τήν έδραν τήςπρω- 
τευούση; του είς Σελεύκειαν, δηλονότι πολύ εις τά 
ένδον τής Ασίας, όπως διακόψη πάσαν συγκοινωνίαν 
άναμέσο/ τής μητροπόλεως καί άποικίας· έκ τού
των, άφ’ όλων τών ένδοξων καλλιτεχνών, τών 
άκμασάν ?ων έν τή αύλή τών πρώτων Σελευκιδών, 
δέν γινώσχομεν είμη, χάρις τώ Λουκιανώ, ένα 
μόνον, τδν έκ Ρόδου ΕρμοκΤ,έα, δστις έζετέλεσε 
τδ καλδν τοΰ Κομβάβου άγαλμα. Καθ’ όσον δ’ 
άφορα τήν γραφικήν, είναι σχεδδν άδύνατον ν’ά- 

νεύρωμεν τά ίχνη αυτής.
Φθάσαντες όμως είς Σικελίαν, οί έξόριστοι ού- 

τοι, ήδύναντο νά πιστεύωσιν οτι ούδόλως ήλλαξαν 
πατρίδα" έκεϊ άνεύρισκον κοινούς προγόνους, καί 
άδελφοί ήσαν οί προσφέροντες αύτοϊς οικογενεια
κήν φιλοξενίαν. Από τών άπωτάτων χρόνων ύπδ 
τδν Γέλωνα, τδν Ιέρωνα καί ύπδ τούς δύο Διονυ- 
σίους, αί Συρακοΰσαι ύπήρξαν έν Σικελία δ,τι καί 
αί Αθήναι έν Ελλάδι, καί αί θύραι τοΰ ναού τής 
Παλλάδος, φιλοτεχνηθεϊσαι έκ χρυσού καί έλέφαν- 
τος, ήσαν, ώς λέγει ό Κικέρων, δ,τι κάλλιστον έ- 
γένετό ποτέ είς τδ είδος τοΰτο.

τεσσάρων περίφημων άνδριαντοποιών, οίτινες έκα- 
λοΰντο Πυρόμαχος, Ηγών, Στρατόνικος καί ’Αντί
γονος, πλείστους ζωγράφους, οίτινες έίχον άναλά- 
βει τδ έργον νά γράψωσι τάς μάχας άς ό Ατταλος 
καί ό Εύμένης ειχον κερδήσει κατά τών Γάλλων, 
έν Μυσία, καί προσέτι περίφημόν τινα μωσαΐςήν, 
Σώσον καλούμενον, δστις έξετέλεσε τδ πολυθρή- 
λητον έκεϊνο έδαφος, τδ καλούμενον ’Λσάρωεος 
οίχία^ καί,τήν έντδς φιάλης πίνουσαν περιστεράν.

Προσέτι, όπως ένθα^ύνωσι τούς σοφούς καί 
προστατεύσωσι τά γράμματα οί βασιλείς ούτοι 
ίδρυσαν τήν περίφημόν βιβλιοθήκην τής Περγά
μου, ής οί Πτολεμχϊοι ίδρυσαν έτέραν έφάμιλ- 
λον" έγένετο δέ μετ’ ού πολύ τοσοΰτον ση
μαντική καί πλούσια, (εί καί οί έλλησπόντιοι σο
φοί, μέ τήν άξιέπαινον πρόθεσιν τοΰ νά ύπερβάλ- 
λωσι κατά τοΰτο τούς παρά τάς όχθας τοΰ Νεί
λου συναδέλφους των, είσήγαγον έν αύτή κατά τδ 
ϊν τρίτον βιβλία άπόκρυφα), ώστε ό Πτολεμαίος, 
έκ ζηλοτυπίας, άπηγόρευσε τήν εξαγωγήν τών 
παπύρων" άλλά είς τήν άπαγόρευσιν ταύτην άπήν- 
τησαν οί Περγαμηνοί έπινοήσαντες τήν έπί προ- 
παρεσκευασμίνων πρόβειων δερμάτων γραφήν" έκ 
τούτου προήλθεν ή εύρεσις τών μεμβρανών.

Μεταξύ τών ώραίων γραφών, άς έκτήσατο ό 
Ατταλος, άναφέρεται πρδ πάντων ό Αίας, έργον 
τοΰ Απολλοδώρου καί ό Ασθενής τοΰ Άριστείδου: 
ό άναγνώστης ενθυμείται ότι ήγόρασε τδν πίνακα 
τούτον άντί εκατόν άττικών ταλάντων, δηλαδή 
άντί διακοσίων τεσσαράκοντα χιλιάδων φράγκων.

Κατά τοΰτον τδν χρόνον ήρχισε νά φαίνεται 
έν τώ δυτικά δρίζοντι λαός τις, δστις ήρχισε νά 
έμπνέη πρδς πάντας τούς βασιλείς τής Ανατολής 
φόβον τινά, ένεκα τής άκρας ταχύτητος μεθ’ ής 
προήγετο" ό λαός ούτος ήν ό ρωμαϊκός.

ιδού έν δυσΐ λέξεσιν όποια τις ήν η ιστορία τοΰ 
κατ’ άρχάς αφανούς τούτου λαού, βαδίσαντος ό
μως μετ’ ού πολύ είς τήν κατάκτησιν τοΰ κόσμου. 
Τετρακόσια καί δύο έτη μετά τήνάλωσιν τής Τροί
ας, περί τάς άρχάς τής έβδόμης Ολυμπιάδας, καί 
κατά τδ πρώτον έτος τής δεκαετούς κυβερνήσεως 
τοΰ έν Αθήναις άρχοντας Χαρωπός, ό βασιλεύς τών 
Αλβίων Νουμήτωρ πκρεχώρησε τώ Ρώμω καί 
Ρωμύλςο τήν κώμην έν ή, έγεννήθησαν" οί δύο ούτοι 
άδελφοί έζήλθον άπό τής Αλβης όδηγούντες έκα
στος μίαν αποικίαν.

ότε άφίχθησαν είς τάς υπώρειας τού Παλατί- 
νου όρους, τδ τέρμα τοΰ ταξειδίου των, έρις τις 

ήγέρθη άναμέσον τών δύο αδελφών περί τοΰ κα- 
ταλλτλοτέρου τόπου πρδς θεμελίωσιν τής.πόλεώς 
των. Οί Αλβιοι έλαβον μέρος καί υπέρ τοΰ ένδς καί 
υπέρ τοΰ έτέρου" συνήφθη τότε μάχη καθ’ ήν δ 
Ρώμος έφονεύθη, ώς τινες λέγουσιν ύπδ τοΰ ίδιου 
Ρωμύλου. Τρεις χιλιάδες άνδρες έτάχθησαν τότε 
ύπδ τδν νικητήν, ούδόλως συλλογισθέντες ότι δ 
νικητής ούτος έγένετο άδελφοκτόνος.

Αφού δέ ούδέν κώλυμα έμπόδιζε τήν βούλησίν 
του, προσδιώρισεν δ Ρωμύλος ημέραν τινά όπως 
προσφέρη τοΐς θεοϊς θυσίαν πρδς έξιλέωσιν" κατά 
τήν ημέραν ταύτην προσέφερε τήν θυσίαν του, 
διέταξεν έκαστον νά θυσιάση έπίσης άναλόγως 

τών μέσων του, καί άνάψας μεγίστην πυ
ράν, διήλθε πρώτος άναμέσον τών φλογών όπως 
καθαρισθή, καί τότε πάντες οί λαοί έπραξαν τδ 
αύτό.

Εί-α, συγκαλέσας τδν λαόν έπί τοΰ Παλατί- 
νου όρους, έζευζεν όμοΰ βοΰν καί δάμαλιν είς 
τδ άροτρον, καί, χαράςας δ ίδιος αύλακα περί τδ 
όρος, είπεν" «’Ενταύθα θέλουσι κτισθή τά τείχη 
τής πόλεώς μου, καί ή πόλις αυτή θέλει όνομασθή 
Ρώμη»

Αφοΰ δέ τά τείχη ταΰτα ήγέρθησαν καί ό πε
ρίβολος αύτών περιέλαβε τδν άναγκαϊον πρδς τόν 
πληθυσμόν άριθμδν οικιών, συνήθροισεν ό ί’ωμΰλος 
πάντας τούς κατοίκους, εύχαριστημένος ών ότι 
έξελέχθη ώς οδηγός τής άποικίας, καί ότι έδωκε 
τό ίδιον όνομα είς τήν νέαν πόλιν.

Σκοπόν προθέμενος νά συμβουλευθή τδν λαόν 
περί τοΰ σχήματος τής κυβερνήσεως, έπρότεινε 
τρία είδη κυβερνήσεως" τήν μοναρχίαν είτε τήν 
κυβέρνησιν τοΰ ένδς, τήν ολιγαρχίαν είτε τήν κυ- 
βέρνησίν πολλών άρχόντων, καί τήν δημοκρατίαν 
είτε τήν κυβέρνησιν τοΰ λαού" περί εαυτού δέ διε- 
κήρυξεν ότι οίαδήποτε μ,οοφή γενή παραδεκτή, 
ούτος θέλει ύποβληθή είς τήν άπόφασιν τοΰ λαού 
μή άρνούμενος νά κυβερνήτη ή καί νά ύπακούση.

ό λαός, διά τής άποφάσεώς του άπήντησεν ότι 
ήθελε ν’ άκολουθήση τήν κυβέρνησιν τών προγόνων 
του, ήτις εΐχεν άποκαταςήσει αυτούς εύδαίμονα, 
καί ότι ύηφίσας υπέρ τής βασιλείας, ούδένα άλ
λον έβλεπεν άξιου τοΰ θρόνου είμή τδν Ρωμΰλον, 
ένεκα τοΰ είς τάς φλέβας του διατρέχοντος βα
σιλικού αίματος, καί προσέτι ένεκα τή; άνδοίας 
ήν έδειξεν άφ’ής στιγμής έγκατέλιπον τήν Αλβην.

0 ί’ωυ.ΰλος άπήντησεν ότι δέν θά έδέχετο 
τοιαύτην τιμήν, είμή άφοΰ οί θεοί ήθελον έπικυοώ-
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καί τήν ύπερτάτην -έξουσίαν έν καιρώ πολέμου" 
συνήνου δθεν ε?ς εαυτόν την τε θρησκευτικήν κάί 
στρατιωτικήν έξουσίαν, ώς έπίσης τήν τε νομο
θετικήν καί εκτελεστικήν δύναμιν.

ό γαλακτουχηθείς ύπο τής λυκαίνης, έλαβεν, 
ώς έκαστος βλέπει τήν μερίδα τοϋ λέοντος.

Οί πατρίκιοι έφρόντιζον περί τής λατρείας τών 
θεών, διένεμον τήν δικαιοσύνην, καί έβοήθουν 
τδν βασιλέα εις τήν κυβέρνησιν τού" κράτους.

Οί πληβείοι είχον άναλάβει έργα άπαιτοϋντα 
όλιγωτέράν ικανότητα καί όλ-.γώτερα πλούτη’ οί 
μή άναλαβόντες ούδέν υπούργημα, καί ούτοι ήσαν · 
οί' περισσότεροι, έπεδόθησαν είς τήν γεωργίαν, 
είς τήν βόσκησιν τών ποιμνίων καί είς τήν έξά- 
σκησιν τών τεχνών.

Ο πατρίκιοι συνεκαλοΰντο ύπδ τών κηούκων, 
οί δέ πληβείοι συνηθροίζοντο είς τδν ήχον τής 

σάλπίγγος.
Τοιαύτη ύπήρξεν ή βάσις τού τής ϊ’ώμης πο

λιτεύματος- Τής ισορροπίας τών δυνάμεων, οΰ- 
τω πως κατακυρωθείσης άναμέσον τών τριών 
πολιτικών σωμάτων, καί έννοήσαντος έκαστου 
τήν ίσχύν του, τά καθήκοντα καί τά δικαιώματα 
του, ό Ρωμύλος ένησχολήθη πρδς τήν αύξησιν 

τού βασιλείου καί τών ύπηκόων.
Πρδς τδν σκοπόν τούτον έξέδωκε τρεις νόμους.
Διά τού πρώτου άπηγορεύετο είς τούς γονείς 

νά φονεύωσι τά τέκνα των πριν ή συμπληρωθώ τδ 
τρίτον έτος ττ,ς ηλικίας των, έξαιρουμένων τών 
γεννωμένων πηρών καί τεράτων’ έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει, τά έφερον ενώπιον πέντε γειτόνων, καί 
κατά τήν άπόφασιν αύτών έθανάτωναν αυτά ή 
τά άφιναν είς τήν ζωήν.

Διά τού δευτέρου έχορηγεϊτο άσυλον πρδς 
τούς κατά τών κυβερνήσεών των δυσαρεστουμέ- 
νους λαούς. ’.Αναμέσον τής πρωτευούσης καί τής 
άκροπόλεως έπεκτείνετο πολύφυλλον δάσος δρυών’ 
ό ϊ’ωμΰλος καθηγίασε τδ δάσος τούτο, έκτισεν 
έντός ναόν, καί ώρισεν αύτό ώς τόπον άσύλου διά 

πάντα έλεύθερον.
Διά τρίτου νόμου άπηγορεύετο ή σφαγή τής 

νεολαίας τών ήττωμένων πόλεων, ώς έπίσης καί 
ή πώλησις αύτών, πρδς δέ έμποδίζετο νά μέ- 
νωσι χέρσαι αί κατακτηθεϊσαι γαΐαι" έπεβάλλετο 
δέ δι’ αύτοΰ νά κηρύττεται ή κατακτηθεϊσα χώ
ρα άποικία ρωμαϊκή, καί ώς τοιαύτη, νά άπολαμ- 
βάνη μέρος τών πλεονεκτημάτων άτινα έχαιρον 

οί ρωμαίοι πολΐται.
(t.Tirai σνη'χιια)

cn επομένως μετά την όμόφωνον ύπο τοϋ
λαοϋ 'επιδοκιμασίαν, ωρισεν ημέραν δπως συμβου- 

λευθώσι τούς οιωνούς’ κατά την ήμέραν ταύτην 
έζήλθε τίς σκηνής του λίαν πρωί, και άφοΰ έσφαξε 
τά ίερεΐα άπηύθυνε δέησιν τοΐς προστάταις θεοί; 
όπως τώ ύποδείξωσι, διά τίνος εύνοϊκοϋ σημείου, 
άν ή Οέλησίς των ήτο νάδεχθή τδ βασιλικόν α
ξίωμα’ κατά τήν αύτήν στιγμήν, κεραυνός άπδ 
αριστερών πρδς τά δεξιά διηυλάκωσε τον ουρανόν, 
ό δέ ϊ’ωμΰλος εκλεχθείς παρά τών άνθρώπων καί 
έπιδοκιμασθείς παρά τών θεών, ώνομάσθη βασιλεύς 

τίς Ρώμης.
Λπαριθμήσας τότε τδν λαόν του, ή μάλλον τδν 

στρατόν, εύρεν περί αυτόν τρεις χιλιάδας άνδρας 

πεζούς καί τριακοσίους ιππείς.
Τοιοϋτος ήν ό πυράν τοϋ ρωμαϊκού λαοϋ.
Διήρεσε δ’ αυτόν είς τρία σώματα άτινα έκά- 

λεσε φυλάς, καί έδωκεν αύταίς τρεις άρχηγθύς, 
ούς έκάλεσε τριβούνους’ είτα υποδιαίρεσε τάς τρεις 
αύτάς φυλάς είς τριάκοντα έτερα σώματα, ά έ
κάλεσε φρατρίας, καί έδωκεν αυταΐς άρχηγούς ούς 
έκάλεσε κουρίωνας, τέλος ύποδιήρεσεν έκ νέου έ
κάστην φρατρίαν είς δέκα σώματα άτινα έκάλεσε 
δεκαρχίας, καί έδωκεν αϋταΐς άρχηγούς ους έκά

λεσε δεκουρίωνας.
Ϋπήρχον άρα τρεις τριβοϋνοι, τριάκοντα κου- 

ρίωνες καί τριακόσιοι δεκουρίωνες.
Άφοΰ έληξεν η διαίρεσες τών άνδρών, επιχεί

ρησε τήν διανομήν τών γαιών, άς διτ,ρεσεν είς 
τριάκοντα ίσα μέρη, άφτ,σας κατά μέρος τδ τοΐς 
Οεοϊς καί τή δημοκρατία ανήκαν.

Ειτα, γενομένου τοϋ μερισμού τώντε άνδρών 
καί γαιών, ό Ρωμΰλος ένησχολήθη είς τήν δια
νομήν τών έργων καί τών τιμών’ έκλέξας δέ 
τούς άνδρειοτέρους καί τούς μάλλον έμβαθύνον- 
τας είς τούς σκοπούς του, έκάλεσεν αυτούς πα
τρικίους, οί λοιποί ώνομάσθησαν πληβείοι.

’ΐδού δέ όποΐά τινα ήσαν τά καθήκοντα έκάςου. 
0 βασιλεύς έπεφύλαξε δι’ εαυτόν τδ υπέρτατου 

τοϋ ίερεως αξίωμα, τήν φυλακήν τών νόμων καί 
τών εθίμων τοΰ τόπου, τήν μέριμναν τοϋ ν’ ά
γρυπνή έπί τής άκριβούς τηρήσεως’ τοϋ φυσικού 
καί πολιτικού δικαίου, τήν σύνταξιν τών συνθη
κών καί συμβάσεως, τήν έκδίκασιν τών μεγάλων 
εγκλημάτων, τήν έξουσίαν τού συγκαλεϊν είς έκ- 
κλησίαν τδν λαόν, καί τού συγκαλεϊν τήν Γε
ρουσίαν νά έκφέρη πρώτος τήν γνώμην του, νά 
άποφασίζή κατά τήν πλειούηφίαν καί έκτελή τάς 
αποφάσεις, καί τέλος τήν διοίκησιν τού στρατού

II ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ.
(Λννέχεια Mf ιρνίΖάδιον II).

"ό διάβολος νά μέπάρη άν δέν ήναι όλοι διά 
κρέμασμα· όποιος αποφασίζει καί συνανα
στρέφεται μέ αύτούς τούς κακούργους, πρέ
πει νά έχη μεγάληυ άπόφασιν, νά ζήση καί 
ν’ άποθάνη τίμιος άνθρωπος!»

V.
Ο ΠΑΤΗΡ.

Ό Δαγγλής τή επαύριον τής άξιομνημο- 
νεύτου ταύτης νυκτός έκάθητο εις τό σπου
δαστήριό·/ του καί εΐργάζετο άπό πρωίας μέ
χρι τής μεσημβρίας- μόλις δέ τότε άκούσας 
τήν γενικήν κωδωνοκρουσίαν τών εκκλησιών, 
σημαινόντων ταύτοχρόνως τήν μεσημβρίαν, 
άυέκυψε τέλος ώς άπό λήθαργου, έζ.ανόνισε 
τό ώρολόγιόν του καί σείσας τό σήμαντρου, 
ειπεν εις τον προσδραμόντα γέροντα -υπηρέ
την
— Είπε, Γιάννη, εις τόν Βίκτωρα καί είς 
τήν θυγατέρα μου ότι επιθυμώ νά ομιλήσω 
είς αύτούς.
— Καί έάν ό κύριος Βίκτωρ λείπη έξω; ή- 
ρώτησεν ό γέρων μέ τό σεβάσμιον καί οι
κείου εκείνο ήθος, όπερ είχον οί ύπηρέται τοΰ 
τότε καιροΰ.
— Άς ύπάγουν νά τόν εΰρουν καί νά τώ 
είπωσιν ότι τον περιμένω, θά ήναι άναμφι- 
βόλως είς κάνέυ καταγώγιου όπου παίζουν 
χαρτιά, προσέΟεσευ ό πατήρ μετά πικρίας.
— Οχι, οχι, κύριε μοίραρχε , έδιωρΟώΟη- 
πρό πολλοΰ δέυ παίζει καθόλου, ή σπανιό
τατα, ειπεν ό γέρων ύπηρέτης έν συγκι- 
νήσει.
— Δέν έχει, φαίνεται, πλέον λεπτό καί δέν 
τώ δανείζουσιν οί τοκογλύφοι!
— Ή νεότης είναι πάντοτε νεότης- καί έάν 
μοί έπιτρέπητε νά ομιλήσω. . . .
— Όμίλει, σέ άκούω.
— Μ οί φαίνεται, καί συγχωρήσατε τήν τόλ- 
μην μου, οτι έυίοτε φέρεσθε προς αύτόν πολύ 
άποτόμως.
— Δέν γίνεται άλλέως! έχει φύσιν σκλη- 
ράν, άδάμαστον . . . καί πρέπει νά τον κρατώ 
πάντοτε άπό τόν χαλινόν !
— Αέγουσιν έν τούτοις ότι έυίοτε ή ήπιότης.
— θ7Λ ^Χι> ε^αι πανομοιότυπου τής μη- 
τρος του, τό αύτό θερμόν αίμα κυκλοφορεί 
εις τάς φλέβας του, έχει την αύτήν κεφα
λήν. . . .
— Καί τήν αύτήν καρδίαν! έτραύλισεν ό

θεράπων, ρίπτωνπρός τόν κύριόν του βλέμμα, 
τό όποιου έδήλου έλαφράν έπίπληξιυ.
— Υπαγε, Γιάννη, καί είπε νά μή βραδύ- 
νωσι, διότι μετά μίαν ώραν θά έλθη ό Σαδώκ.

'Ο ύπηρέτης έξήλθε σείων τήν κεφαλήυ, 
ό οέ μοίραρχος σταυρώσας τούς βραχίονας 
έπί τοΰ στήθους, ώς άν ήθελε νά συγκράτη
ση σταθεράν άπόφασιν άνεπίδεκτου τροπο- 
ποιήσεως, ήρχισε νά βαδίζη άπό τοΰ ενός είς 
το έτερον άκρου τοϋ δωματίου. Τό δωματίου 
δέ τοΰτο ήτο εύρύχωρον, ύψηλόυ, ψυχρόν καί 
άπλούστατα συσκευασμένου- ολίγα καθίσμα
τα ψάθινα, παλαιόν γραφείου καί Ορονίον 
εύρύ ήσαν τά μόνα έπιπλα· δύο τέλος εικό
νες άπό τών τοίχων άνηστημέναι, καί οίουεί 
άντιβλεπόμεναι, άπήρτιζον τόν όλον στολι
σμόν. Αί εικόνες παρίστων ή μέν του μοί- 

I ραρχου έυ μεγάλη στολή, ή δέ τήυ εύγευζ 
καί ύπερήφαυον μορφήυ τής κυρίας Δαγγλή, 
πρό δεκαετίας άποθαυούσης.

Τό σπουδαστηρίου τοΰ μοιράρχου άυτα- 
πεκ.ρίυετο μέ του χαρακτήρα, του- ήτο ψυχρόν 
καί ζοφερόν ώς εκείνον καί όστις είσ-ήρχετο 
κατελαμβάνετο ύπό δυσθυμίας. Ή νέα λοι
πόν κόρη καί ό άδελφός της, όταν μετά πολ- 
λήν ώραν προσήλθον, κατείχοντο, φαίνεται, 
ύπό τοιούτων κακών προαισθημάτων, καθό
σον ήδύνατο τις νά διακρίνη έκ πρώτης ό- 
ψεως. Ή θηρεσία όμως ύποκρύπτουσα τόν 
τρόμου της, έτρεξε καίήσπάσθηώς έσυνήθιζε 
τόν πατέρα της, όστις, μή άξιώσας ούδέ βλέμ
ματος κάν τόν υιόν του, είπεν έν άκρα σοβά- 
ρότητι-
— Σάς έφερα έδώ άμφοτέρους διά νά σας 
άναγγείλω ότι ή άφορώσα ύμάς σπουδαίχ 
ύπόθεσις, περί ής πρό πολλοΰ άσχολοΰμαι, 
έλαβεν αίσιον πέρας. Καθήσατε καί άκοοα- 
σθήτέ με προσεκτικώς.

Ή θηρεσία ώχρίασε, τά γόνατα αύτής 
έκάμφθησαν καί μόλις έπρόφθασε, βοήθεια 
τοΰ άδελφοΰ της, καί έκάθησεν είς τήν παρ’ 
αύτοΰ έν τάχει προσενεχθείσαν έδραν, ένώ 
αύτός άκίνητος ώς άγαλμα ϊστατο άσκεπής 
καί τό μέτωπον -υψιτενές έχων πρό τοΰ πα
τρός του, όστις έπανέλαβεν άταράχως-
— Πρό πολλοΰ σκέπτομαι περί άποκατα- 
στάσεώς σας, καί πολλά μέν συνοικέσια έ- 
σχεδίασα, άλλά μετά ώριμον σκέψιν, έπειοή 
ή έκλογή ήτο δυσχερής,προετίμησατάπερισ- 
σοτέρας ώφελείας παρέχοντα.

Αί καρδίαι τών τέκνων τοΰ Δαγγλή έπαλ- 
λον σφοδρότατα, λέξιν όμως αύτά δέν είπον
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πήντησεν ό Βίκτωρ προσπαθών νά φανή γα
λήνιος, διότι αύτή δέν δύναταί νά όμιλήση 
ώς έκ τής λύπης καί τής συγκινήσεως.
— Τί χρειάζονται αί πομπώδεις αύται φρά
σεις, κύριε φιλόσοφε;
— Δέν είναι φράσεις, πάτερ μου, άλλά 
πράγματα, ώς βλέπετε.
— Όχι, κύριε, οχι, δέν βλέπω είμή καμώ
ματα συνήθη είς δλας τάς νέας, δταν πρόκη- 
ται νά έξασφαλίσωσι διά τοΰ γάμου τδ μέλ
λον καί τήν εύδαιμονίαν των.
— Έάν μοί έπιτρέπητε νά έκφέρω γνώμην, 
σάς λέγω, πάτερ μου, δτι ούδεμία τών θυ- 
σιαζομένων ούτω γυναικών εύρίσκει τήνπαρά 
τών γονέων ύποσχομένην εύδαιμονίαν!
— Αύται είναι φράσεις μυΟίστορικαί, καί 
άνόητα συμπεράσματα, ειπεν ό μοίραρχος 
άνακινών τούς ώμους, καί δέν είμαι τρελλδς 
ν’άκούω τοιαΰτα ληρήματα .. . Σέ προτρέπω 
ν’ άναγνώσης τούς κώδηκας, τούς οποίους 
ούδέποτε ήνοιξες, καί νά έτοιμασθής νά ύπά
γωμεν είς τήν οικίαν τής μνηστής σου, δπου 
μάς περιμένουσι πριν νυκτώση.
— Όμιλεΐτε, πάτερ μου, σπουδαίως; . ..
— Τί Οά είπή, άν ομιλώ σπουδαίως;
— Άμφίβαλλον, διότι αί μετά τής κυρίας 
Κορνελλάνου σχέσεις μου είναι λίαν περιω- 
ρισμέναι.
— Είς τά συνοικέσια δέν απαιτούνται γνω
ριμία·., άλλ’ απλώς καλοί συνδυασμοί.
— ΊΤ κάλλιον, συνδυασμοί συμφέροντες 
είς τούς γονείς, δπερ ώς έπί τό πλεΐστον δέν 
είναι τδ αύτό- πρδ πάντων δμως έκπλήττο-

Ιμαι, πώς ό κύριος Κορνελλανος, γνωρίζων 
ποιαν ιδέαν έσχημάτισε περί έμοΰ έν τή κα- 
λοκάγαθία αύτής ή ύψη).ή περιοπή, άποφα- 
σίζει νά μοί δώση είς γάμον τήν θυγατέρα του.
— Άπήντησα, κύριε, όχι όλίγας δυσκολίας 
είς τό νά τόν καταπείσω!
— " Αν εχη ούτω, πάτερ μου, ή λύπη μου 
είναι έλαφροτέρα.
— Δέν σέ έννοώ...
— θέλω νά είπω δτι δέν άπεφάσισα άκόμη 
νά νυμφευθώ.
— Τί είπες ; έπανάλαβε, διότι δέν ήκουσα, 
ειπεν ό Δαγγλής άνασκιρτήσας, ώς λέων 
πληγείς.
— Είπον, πάτερ μου, ύπέλαβεν ό νέος εύ- 
σεβάστως μέν άλλά καί άποφασιστικώς, δτι 
είναι αδύνατον νά πραγματοποιηθή ό γάμος 
αύτός.
— "Ά! Ά ! άνέκραξεν ό μοίραρχος, κυττά-

χαί οί όφθαλμοί των έμενον προσχωμένοι 
χατά γής.
— Έπειδή δέ τά πλούτη είναι τδ ασφαλέ
στερο'/ εχέγγυον τής οικιακής εύδαιμονίας, 
άν καίοίμυθιστοριογράφοι έχουσιν αντίθετον 
περί τούτου γνώμην, προετίμησα νυμφίους 
πλουσίους,τούς πλουσιωτέρους άναντιρρήτως 
τής επαρχίας, ίσως δέ καί αύτοΰ τοΰ νομοΰ, 
καί τδ γένος επιφανέστατους· τά πάντα έτε- 
λείωσαν κατ’εύχήν τά δέ προικοσύμφωνα συν- 
ταχΟέντα ύπδ τοΰ συμβολαιογράφου Ίωάννου 
Γρήλλου Οέλουσιν ύπογραφή σήμερον παρά 
τών συμβαλλομένων μερών. Καί σύ μέν Θη
ρεσία μου Οά ύπανδρευθήςτόν κύριον Μιχαήλ 
Βονρεπώ, είς σάς δέ, κύριε, <5 περιφανής μαο- 
κήσιος Κορνελλανος προσφέρει σύζυγον τήν 
θυγατέρα αύτοΰ.

Ό Δαγγλής προσεδόκα ασθενή άντίστασιν 
καί ήτοιμάζετο νά καταβάλη αύτήν διά τοΰ 
οεσποτισμοΰ του, δέν ύπέθετεν όμως ποτέ 
δτι Οά φέρουν τοιοΰτον αποτέλεσμα οί λόγοι 
του. Ή θηρεσία ημιθανής έξ απελπισίας 
χατέπεσεν άναυδος, καί χείμαρρος δακρύων 
κατέβρεξε τάς ώχρας αύτής παρειάς· ό δέ 
Βίκτωρ συγκινηθείς πρδς τήν θλίψιν τής α
δελφής του, ήν ιδιαζόντως ύπεοηγάπα, προ- 
σεπάΟει διά παραμυθητικών λόγων νά τήν 
ένΟαρρύνη καί εΟλιβεν έμπαΟώς τάς καταψύ- 
χρους αύτής χεΐρας. Ό Δαγγλής, καθό λίαν 
δξύνους καί έμπειρος τών ανθρωπίνων, ένόη
σεν εύκόλως οτι ή θυγάτηρ αύτοΰ δέν είχε 
τήν καρδίαν έλευΟέοαν, καί δτι έκεϊθεν έπή- 
γαζεν ή άπελπισία αύτής· δθεν κατά τήν μέ
θοδον τών πατέρων μας, οιτινες ένόμιζον δτι 
ή βία παντού καί πάντοτε εύδοκιμεϊ, άπεφά- 
σισε διά του φόβου νά δαμάση τήν καρδίαν 
τής Ουγατρός του, δι’δ άνεβόήσέν όργίλως· 
— ΙΙρδς τί αύτή ή κωμωδία, σέ παρακαλώ; 
πόθεν ή σιωπή καί τα δάκρυα ;. .. θηρεσία 
άποκρίθητι άμέσως!

Ή θηρεσία έπλησίασε τδ μανδήλιον είς 
τούς οφθαλμούς, τά δάκρυα ηύξησαν, άλλ’έ- 
τήρησε σιγήν.
-— Σέ διατάσσω νά όμιλήσης ! ύπέλαβεν ό 
μοίραρχος, καί οί όφθαλμοί αύτοΰ έξήστρα- 
ύαν έκ τής οργής.
— Βλέπετε, πάτερ μου, πολύ καλά δτι δέν 
δύναταί νά όμιλήση, ειπεν ό Βίκτωρ ύποτρε- 
μούση φωνή.
— Σιώπα, κύριε, δταν σέ έρωτώσι, τότε 
μόνον ν’ αποκρίνεσαι!
— Αποκρίνομαι άντί τής άδελφής μου, ά

ζων τά τέκνα του, έχομεν 7,οιπόν καί οίκια- 
κάς συνωμοσίας, ανταρσίας! τά τέκνα άπει- 
Οοΰσιν άναφανδόν είς τόν πατέρα! Καί ποιος 
τολμά νά φαντασθή δτι έγώ Οά γίνω παρά
δειγμα άπειΟαρχίας ! μάθετε δτι, οσάκις δια- 
τάττω Θέλω νά ύπακούωμαι. Ό γάμος έπρό- 
κειτο νά γίνη μετά ένα μήνα, άλλά τόρα Οά 
-;ίνη πρός τιμωρίαν σας μετά τρεις ήμέρας. 
Τρέχω άμέσως εις τήν έπισκοπήν νά λάβω i 
τάς άναγκαιούσας άδειας καί τήν προσεχή 
δευτέραν Οά γίνη ή τελετή είς τήν εκκλη
σίαν, δπου, έάν ή χρεία τδ καλέση, Οά σάς 
σύρω διά τής βίας καί άπό τά μαλλιά μάλι
στα ....
— Πάτερ μου, ύπέλαβεν ό Βίκτωρ, τρέμων 
σύσσωμος ύπό συγκινήσεως, ένθυμηθήτε δτι 
εύοίσκεσΟε είς τήν Γαλλίαν καί δχι είς τήν
\μερικήν, καί δτι έδώ ούτε οί φυσικοί ούτε 

οί πολιτικοί νόμοι έπιτρέπουσιν είς τούς γο
νείς νά μεταχειρίζωνται τά τέκνα των ώς 
άνδράποδα.
— Καί έγώ σέ διαβεβαιώ δτι άπόφασιν έχω 
είς τό εξής νά κυβερνώ τά τέκνα μου διά 
τής μάστιγος.
— Άλλ’ άν ή μάστιξ δέν έπαρκή ;. .
— Τότε μέ αύτά, άνέκραξεν ό μοίραρχος 
μαινόμενος, καί άναπηδήσας ήρπασε τά πι- 
στόλιά του.

Ή θηρεσία έδραξεν έν αγωνία τάς χεϊράς 
του καί ήρχισε νά φωνάζη γοερως· άλλ’ ό 
Βίκτωρ διατελών άείποτε άπαΟής,
— Γνωρίζω τά πιστόλια αύτά, είπε, δίς ήγ- 
γισαν τό στήθος τής μητρός μου!

Ό μοίραρχος άγριον μυκηθμόν άφήσας, 
ώρμησε κατά τοΰ υίοΰ του· άλλά βλέπων δτι 
αύτός δέν έδε'.λία άλλά προσέβλεπε μετ’ ά- 
περιγράπτου στοργής τήν εικόνα τής μητρός 
του, έφρικίασεν, έρριψε κατά γής τά όπλα 
καί έφυγεν άφοΰ έκλεισε βιαίως τήν θύραν 
έξερχόμενος.

Ή θηρεσία λαβοΰσα τά χαμαί κείμενα 
πιστόλια καί άποθέσασα αύτά είς τόν σύρτην 
τοΰ γραφείου, τόν όποιον καί έκλείδωσε διά 
πάν ένδεχόμενον, έπλησίασεν ύστερον τδν 
αδελφόν της, διαμένοντα πάντοτε άκίνητον 
είς τήν αύτήν θέσιν.
— Βίκτωρ, είπε Ολίψασα τήν χεϊρά του, σ’ 
εύχαριστώ δτ. μέ ύπερασπίσθης, άλλά δέν 
επρεπε καί νά τόν παροργίσης, διότι ό πατήρ 
μας είναι τωόντι άγαθώτατος άνθρωπος, δ
ταν δέν παραφέρηται ύπό τής οργής.
— Άφες αύτά, Θηρεσία, ή κάν σεβάσθητι

τήν εικόνα τής μάρτυρος ταύτης, ήτις άπέ- 
Οανε συνέπεια τών βιαιοπραγιών του !
— Λαί, άλλά σύ πάλιν, αδελφέ μου, διατί 
νά τοΰ τό ένΟυμίσης; αί έπιπλήξεις σου δυσ
τυχώς δέν μεταβάλλουσι τά παρελθόντα 
παρά μόνον άναξέουσι πληγήν, τήν όποιαν 
μόνον ό Θάνατος Οά έπουλώση.
— ΈξέλΟωμεν τοΰ άπαισίου αύτοΰ δωματίου 
καί ύπάγωμεν είς τό ίδικόν σου, Θηρεσία, 
διότι έπιθυμώ καί έγώ νά σοί ομιλήσω· άλλ’ 
ή Θέα τής προσφιλούς αύτής μορφής τόσω 

; μέ ταράττει, ώστε άδιακόπως μοί επέρχονται 
I είς τόν νοΰν ίδέαι κακαί, καί μοί διαφεύγουσι 
I τών χειλέων λέξεις, τάς όποίας, ομολογώ,
δέν πρέπει υιός ποτέ νά προφέρη.

Μετέβησαν λοιπόν είς τό δωμάτιόν τής 
νεάνιδος καί έκάθησαν πλησίον ενός παραθύ
ρου, σιωπώντες άμφότεροι. Καί ή μέν Θηρε
σία προσεποιεΐτο δτι έθεατο τούς διαβάτας, 
ό δέ άδελφός της έβλεπε χωρίς νά βλέπη 
τά άφοίζοντα ύδατα άντικρύ κειμένου καταρ
ράκτου. Ό Βίκτωρ τέλος συνελΟών έκ τής 
όνειροπωλήσεώς του, είπε πρός τήν αδελ
φήν του·
— Θηρεσία, κύτταξέ με κατά πρόσωπον!

Έκείνη όμως δέν έκινήθη, άλλά κατεκοκ- 
κίνισε.
— Έμάντευσα λοιπόν, ύπέλαβε μικράν σι- 
γήσας, τό αίτιον τής πρός τόν ταμίαν άπο-

j στροφής σου;
Ή Θηρεσία είς άπόκρισιν έθλιψε τήν 

χεϊρά του.
— Τόρα μίαν έρώτησιν Οά σοί αποτείνω, 
άδελφή μου· ό νέος ό τυχών τής συμπάθειας 
σου, είναι άντάξιος τής οικογένειας μας;
— Λ’αί, ειπεν ή Θηρεσία έντόνως.
— ’Ομνύεις;
— ’Ομνύω είς τήν άσπιλον τιμήν μας.
— Άρκεϊ· όταν ΓλΟη ή ώρα Οά μοΰ είπής 
τό όνομά του, διότι είναι έναυλοι άκόμη είς 
τά ώτα μου οί τελευταίοι λόγοι τής μητρός 
μας ... «Βίκτωρ, μοί είπε διά φωνής τόσον 
άσθενοΰς ώστε μόνη ή καρδία μου τήν ήκου- 
σεν, είσαι άκόμη παιδίον, ά/.λ’όταν άνδρωΟής 
έπιθυμώ νά μέ άντικαταστήσης παρά τή ά
δελφή σου καί νά τήν ύπερασπίζησαι δσω 
καί νά τήν άγαπας!»
— Πόσον καλή ήτον ή ταλαίπωρος μήτί,ρ! 
ειπεν ή Θηρεσία καταπνίγουσα τούς όλολυγ- 
μούς Τζς.
— Τήν ίεράν αύτήν παραγγελίαν, αγαπητή 
μου άδελφή, οέν τήν λησμονώ, καί Οά σέ
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προστατεύσω καθ’ ού τίνος δήποτε, καί κατ’ 
αύτοϋ μάλιστα τοΰ πατρός μου. Μή άνησυ- 
χής λοιπόν παντάπασι περί τοΰ προκειμένου 
γάμου, διότι δέν Οά ανεχθώ νά ΟυσιασΟής 
χάριν τοΰ γελοίου Βονρεπώ.
— Ή Θηρεσία άπομάξασα τά δάκρ'υά της, 
ένηγκαλίσθη τον άδελφόν της, ύστερον δέ 
κύπτουσα πρδς τδ ούς του·
— Νά μαντεύσω καί έγώ τόρα, έψιθύρισε 
προσμειδιώσα, τδ αίτιον τής άρνήσεώς σου;..
— Δέν αγαπώ παντάπασι τήν κυρίαν Κορ- 
νελλάνου, έσπευσεν είπών ό Βίκτωρ.
— Θά τήν ήγάπας όμως έάν ώμοίαζε τήν...
— Ποιαν;
— Τήν φίλην μου, τοΰ Μιλλώ..-
— Τήν κυρίαν Δαλλιέ;
— Ά, Βίκτωρ, μή άρνηθής! άνέκραξεν εύ- 
Ούμως ή νέα κόρη, διότι Οά σέ διάψευση ή 
σφοδρότατα πάλλουσα καρδία σου
— Φευ ! Τίς οίδε ποΰ θά μέ παρασύρη τδ 
όλέθριον αύτδ πάθος;
— Εις τήν εύοαιμονίαν άναμφιβόλως! Ό 
μανιώδης παράφρων δέν έχει ζωήν, ό ιατρός 
Δελσώ’λ άπεφάνΟη μάλιστα χθές τό εσπέρας 
εις τήν οικίαν τοΰ προέδρου, ότι έντδς εξ τό 
πολύ μηνών άφεύκτως ή κυρία Δαλλιέ Οά 
χηρεύση.
— Καί έάν έπέλθη τδ εύκταιον τοΰτο δυσ
τύχημα, νομίζεις τάχα ότι ή Δαλλιέ Οά έν- 
ΟυμηΟή τδν αδελφόν σου;
— Ναι, φίλτατε Βίκτωρ.
— Τίς οίδε;
— Έγώ, αδελφέ μου! αί συμμαθήτριαιμυ
στικά δέν φυλάσσουν ή μία άπό τήν άλλην, 
καί άν δέν έφοβούμην μή άλαζονευΟής . . .
— Λέγε, άδελφή μου, σέ έξορκίζω!
— Άς σοί το είπω λοιπόν! Ή Δαλλιέ δέν 
είναι αδιάφορος πρδς σέ.
— Πρδ τοΰ γάμου της, σύμφημι, άλλά [ΐ.ε-

τα ταΰτα.........
— Πόσον σεις οί ά’νδρες είσθε άδικοι! Νά 
σοΰ αποδείξω ότι σφάλλεις μεγάλως άμφι- 
£ άλλων;....
— " Αν κατορΟώσης τοΰτο, Οά μέ καταστή- 
σης εις έπακρον εύδαίμονα.
— Ιδού τί μοί έοωκε χθές τό εσπέρας, έπί 
τώ δρω νά μή σοί τό δείξω! . .
— Είναι ή είκών της...
— Γή ο[χοιαςεΐ;
— ’Αδελφή μου, φιλτάτη μου Θηρεσία! δός 
μοι αύτόν τδν θησαυρόν!
— Άλλ’έπί συμφωνία, ότι θά μοί τήν άπο- 

δώσης.
— Ναι, είπεν ό Βίκτωρ, άρπάζων τδ είκονι? 
σμάτιον άλλά προς άνταμοιβ-ήν θά σέ άσπα- 
σθώ !
— Καί ύστερον ;
— Ύστερον Οά υπάγω άμέσως νά αναγγεί
λω εις τόν Βονρεπώ ότι δέν επιδοκιμάζω τά 
σχέδιά του, καί σοί ύπόσχομαι οτι Οάπαραι- 
τηθή πάσης άπαιτήσεως.
— Ύπαγε, άδελφέ μου, καί άφοΰ τελειώσης 
νά έλΟηςοιά νά μέ συνοδεύσης εις τήν οικίαν 
τής φίλης, ήτις μέ περιμένει σήμερον μετά 
μεσημβρίαν.
— Καί πώς δνομάζεται ή φίλη;
— Αουκίλη Δαλλιέ.
— Ά, Θηρεσία, Θηρεσία, φοβούμαι μή μοί 
έπέλθη δυστύχημα, διότι πρώτην φοράν σή
μερον μοί συμβαίνει διά μιας τοσαύτη εύτυ- 
χία! είπε καί έφυγεν έσπευσμένως.

VI.

> Ο ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΝΡΕΠΩ..

Ό κύριος Μιχαήλ Δερετών, άρχων τοΰ 
Βονρεπώ, άφοΰλουκουλικώς προεγευμάτισεν, 
άνεπαύετο έντδς εύρέος θρονιού, άναλαμβά- 
νων έκ τών κόπων καί τών κινδύνων τής 
προτεραίας. Νωχελώς έξηπλωμένος καί ημί
κλειστους τούς οφθαλμούς έχων, εκύτταζε 
διάτων ύάλων τοΰ παραθύρου τά έκτος άντι- 
κείμενα, καί γλυκύς ύπνος έπολιόρκει τά 
βεβαρημένα μέλη του δτε σφοορώς ή εξω 
Ούρα έκρούσθη. Ό πολύσαρκος Μιχαήλ ήρ- 
ξατο καταναΟεματίζων τδν άοιάκριτον δστις 
παρακαίρως ήρχετο νά τόν ενόχληση, a/j. 
επειδή είχε διατάξει -^ούς ύπηρέτας του νά 
μή άφήσωσι κανένα νά είσέλΟη, καθησύχασε 
πάλιν καί τεντωθείς κατά μήκος και πλάτος 
έπί τών προσκεφαλαίων τοΰ θρονιού του, και 
χασμηθείς έκλεισε τούς οφθαλμούς, άλλ’αί
φνης κρότος προσεγγιζόντων βημάτων ήκού- 
σΟη έκ τών διαδρόμων τοΰ σιωπηλού μεγα- 
οου· τότε ό φίλος πραγματικώς θορυβηθείς 
προέτεινε τό ούς καί ήκουσεν έν μεγίστη ά- 

ί πο ο ία καί οργή τήν φωνήν τοΰ θαλαμηπό
λου του, όδηγοΰντος παρά τήν ρητήν διατα
γήν του τον άοιάκριτον ξένον. 
— Ά, κατεργάρη, έψέλλισε, 
σω έγώ, νά μάθης νά παρακούη

Δέν έπρόφΟασεν όμως νά τ 
σκέψεις του, διότι ό θαλαμηπόλο 
δύο φύλλα τής θύρας '......... 

Οά σέ διορθώ-
. · ■

;ελειώση τάς 
:ς ήνέωξε τά 

καί άναγγείλας στεν-

τωρεία τή φωνή τ-ήν έλευσιν τοΰ Βίκτωρος 
Δαγγλή, άπεσύρθη άμέσως φρονίμως ποιων. 
Ό δέ Βονρεπώ άκούσας τδ άναγγελθέν όνο
μα έξεπλάγη καί προσεπάθει,πλήν είς μάτην, 
νά μαντεύση τδ αίτιον τής άπροσδοκήτου 
ταύτης έπισκέψεως- ώς έζ τής διαφοράς τώ 
οντι τής κοινωνικής θέσεως, τής ήλικιας καί 
τών έξεων άμυδρώς καί έκ φήμης έγνώριζε 
τδν υιόν τοΰ φίλου του- δίς μόνον είχε συνο
μιλήσει μετ’αύτοϋ,ήκουε δέπαρά τοΰ ζόσμ.ου 
οτι ήτο χαρτοπαίκτης καί άσωτος. Ό Βί
κτωρ έλυσεν άμέσως τήν απορίαν.
— Κύριε Βονρεπώ, είπεν εύτόλμως, σάς εκ
πλήττει ίσως ή έπίσκεψίς μου ;
— Άπαγε, νέε μου φίλε, άπεκρίθη ό ταμίας 
προσποιούμενος, τούναντίον χαίρω πολύ ότι 
σάς βλέπω, άν καί αγνοώ τδ αίτιον τής έπι- 
σκέψεώς σας.
— ’Αμέσως τδ μανθάνετε, κύριε, διότι δέν 
είμαι φίλος τών περιφράσεων ό πατήρ μου 
μοί ώμίλησε σήμερον περί τών άφορώντων 
τ-ήν αδελφήν μου σχεδίων σας.
— ’Εξαίρετα, είπε καθ’ εαυτόν ό φιλάργυ
ρος Μιχαήλ,., έδράξατο τής εύκαιρίας καί έρ
χεται νά δανεισθή χρήματα- ά?.λ’ άς περι- 
μένη.
— ’Αληθεύει, κύριε, ότι σκοπόν έχετε νά 
τήν νυμφευθήτε;
— Δέν τδ άρνοΰμαι, νέε μου φίλε, καί χαίρω 
ότι Οά συνάψω συγγένειαν....
— Εύτυχώς δέν συνήφθη, ουδέ Οά συναοΟή 
ποτέ!
— Τί είπετε; ήρώτησεν ό Βονρεπώ, άνοίγων 
μεγάλους οφθαλμούς, ώς μ.ή έννοήσας.
— Είπον, κύριε, ότι είναι γελοιωδέστατου 
νά σκέπτεσΟε περί γάμου εις τοιαύτην ήλι- 
κίαν.
— Πώς; πώς;
— Όλως γελοΐον, κύριε, καί άν ειχον τήν 
τιμήν νά συγγενεύωμεν...
— Ί ι Οά έζάμνετε τότε; ήρώτησεν ό Βον
ρεπώ είς άκρον τεταραγμένος.
— Θά έκαμνα ό,τι ήλθα νά πράξω τόρα, 
οηλαόή νά σάς απαγορεύσω ρητώς τό τοιοΰ- 
τ°ν· ., .
— Νά άπαγορεύσητε, έμέ ν’ άπαγορεύσητε! 
Διάβολε! 'Απαγορεύσεις μόνον παρά τοΰ 
βασιλέως δέχομαι!

)·» εχομεν καί άπό αύτάίτόσω κ.αλ.ήτε- . 
ρα, κύριε, διότι μοί άρέσκουσι τά καθαρισμένα 
καρύδια, είπεν ό Δαγγλ.ή; καλυπτόμενος τήν 
κεφαλήν διά τοΰ πίλου.

— Τί μελετάτε νά πράξητε, κύριε, ήρώτησε 
πάραυτα ό Βονρεπώ, ερυθρός έκ ταραχής καί 
φόβου γενόμενος.

Οέλητε νά φανήτε εύγενής, καί νά σάς 
νεύσω.

Νά σάς βιάσω νά μονομαχήσωμεν, έάν 
-τε νά φανήτε εύγενής, καί νά σάς φο-

— Άνθρωποι προβεβηκότες ώς έγώ δέν 
μονομαχούν απλώς καί ώς έτυχε μέ τούς 
τρελλούς.
— "Οταν δέν θέλουν νά μονομαχήσωσι, δέ- 
ρονται, ζύριε.
— Πώς! Οά τολμήσητέ ποτέ νά . ..
— Θά σάς ραβδίσω μέχρις αίματος έν μέσω 
τής άγοράς, καί μετά τοΰ πατρός μου μάλι
στα έάν σάς τύχω συμβαδίζοντα.

Ό Βίκτωρ ήτο έκ τών νέων έκείνων, τούς 
όποιους τίποτε δέν άποδειλια, δί’ δ ό Βον
ρεπώ, φοβηθείς μή πραγματοποιήση παρα- 
χρήμα τ-ήν απειλήν του ήρχισε νά φωνάζη 
έπικαλούμενος βοήθειαν, καί άμ,έσως οί ύπη
ρέται προσέδραμον ά/Λ’ό Βίκτωρ άτάραχος 
διαμένων καί ώς άν μή ήσαν καί άθνλοι πα- 
ρόντες, ύψωσε τήν ράβδον του καί είπεν ά- 
ταράχως πρδς τδν ύπδ τοΰ τρόμου άπολιθω- 
Οέντα Βονρεπώ,
— Μάθε, κύριε, ότι άπόφασιν έχω, άν δέν 
παραιτηθής τών άξιώσεών σου, νά σοΰ κατα
συντρίψω μέ τοΰτο τά οστά.
— Ήκούσατε τί είπεν ! έτρχύλασεν ό Βον
ρεπώ διά φωνής έκλειπούσης, άφοΰ ό Βίκτωρ 
άπήλθε, βλέπετε, προδόται, εις ποιους κιν
δύνους μέ έκθέτετε διά τής άπειθείας σας ; 
Τρέξατε άμέσως, κλείσατε θύρας καί παράθυ
ρα, καί θέσατε παντού μοχλούς- ύστερον νά 
ύπάγη είς άπδ σάς νά προσκαλέση είς έπι- 
κουρίαν τούς φύθ.ακαςτοΰ άλαταποθηκαρίου.
— Μέ συγχωρεΐτε, αύθέντα, νά είπω τήν 
γνώμην μ.ου; ήρώτησεν ό θαλαμηπόλος Λα- 
πιέρος, όστις κατά τήν άνδρίαν δέν καθυ- 
στέρει τόν κύριόν του.
— 'Έπρεπε νά σέ διώξω έγώ τόρα, άντί νά 
κάθημαι νά σέ άκ.ούω, χαμένε, διότι σύ τά 
πταίεις όλα, σύ έφερες αύτόν τδν διαβολάν- 
Ορωπον μέσα! Άλλ’ άς ήναι, λέγε ν’άζού- 

Οά τδ έκοπτα λάσπη μέ τά τέσ·

σωμεν.
— Τί νά σάς εΐπώ, αύθέντα, άν ήμην είς τήν 
θέσιν σας, Οά περιέμενα νό: νυκτώση, καί ά
μέσως τότε Οά τδ έκο- 
σαρα είς τό χωριό σα:
— Καί νά γίνω ό 
σιώπα, δειλέ!
— Μήπως δέν Οά συμβή τό αύτδ καί χείρό- 

:ερίγελως τοΰ κόσμου !
ί
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τέρα όταν σάς ξυλοφορτώση και σάς κάμη 
ίσως καί κομμάτια;
— Καί έχειςτήν ιδέαν ότι Οά τολμήση ποτέ;
— Άπδ αύτδν δλα νά τά φοβήσθε, είναι, 
καθώς είπετε πρδ ολίγου, ενσαρκωμένος διά 
βολος!
— Άλλά τέλος πάντων, άνέκραξεν ό Βον
ρεπώ παραφόρως, άν δέν έχης σύτόσην γεν
ναιότητα, ώστε νάπροστατεύσ-/;ς τήν ύπαρξιν 
τοΰ κυρίου σου, Οά μέ προστατεύσουν τουλά
χιστον οί φύλακες τοΰ άλαταποθηζαρίου.
— Άμα μάΟωσι περί τίνος πρόκειται δέν 
Οά έλθουν, άπεκρίθη ό Λαπιέρος άνακινών 
τήν κεφαλήν.
— Τί νά κάμω λοιπόν; νά άφήσω νά μέ 
σφάξη αύτός ό κακούργος;
— Νά φύγωμεν εις τδ χωριό, αύΟέντα.
— Νά ύπάγης εις τδν διάβολο!

Τδ μικρόν γερόντιρν, ό Λαπιέρος, έξήλΟε 
τοΰ δωματίου νεύων καί μόρφάζων Ολιβερώς 
πρός τούς άλλους ύπηρέτας, άφησε δέ τον 
αύθέντην του εις σύγχυσιν ιδεών καί εις στε
νοχώριαν άπερίγραπτον. Ό Βονρεπώ, άν καί 

όμως όλως διόλου άνοήτους τάς συμβουλάς 
τοΰ έξ άπορρήτων 
τήν ορμήν τοΰ φόβου 
σως εί 
μνεις;
τοΰ κόσμου άνεχαίτιζε κάπως τδν Βονρεπώ 
καί δέν -*·· ’------- -'· -ό.........

περί τής σωτηρίας του. «Τ 
έψιθύριζε μυστηριώδης φωνή είς τι

/__ , __ ...1

κατά τό φαινόμενου άπεδοκίμαζε,δέν ευρισκεν 
τάς συμβουλάς

:ου, καί έάν ύπήκουεν εις 
ου, Οά έτ'ρέπετο άμέ- 

,ς φυγήν, άλλά τδν κόσμον τί τον κά- 
; αύτός‘Λοιπόν ό καταχθόνιος σεβασμός

τδν άφηνεν έλεύθερον νά φροντίση 
λ, κύριε Βονρεπώ, 

~.ό ούς του, 
πρόσεχε, άνανδρα έργα μή ζάμνης· μέχρι 
τοΰοε ώς δειλόν μόνον οί φίλοι σέ έγνώρι- 
ζον, άλλ’ έάν ή φήμη αύτη διαδοθή είς τήν 
κοινωνίαν, χάνεις τήν θέσιν σου, φίλτατέμου, 
διότι δέν Οά άνεχΟώσι παντάπασιν οί συνά
δελφοί σου, οιτινες είναι άπαντες εύγενεΐς 
καί παλαιοί στρατιώται νά συνυπηρετώσι μετ’ 
άνθρώπου, όστις, άν καί ιππότης, φεύγει δμως 
όταν ίδη ξίφος ή ραβδίου ! Δέν συλλογίζεσαι 
αύτά όλα, Μιχαήλ ■ ποΰ τρέχεις ; πρέπει νά 
μείνης.»
— Νά μείνω, καί ύστερον; άν μοΰ τάς βρέ- 
ξη, άν μέ φονεύση; άνταπεκρίνετο ό Βονρε
πώ είς τήν μυστηριώδη φωνήν. ’Οχι, δέν 
συμφέρει, ό Λαπιέρος έχει δίκαιον, μενών Οά 
πάΟω χειρότερα. Ανάθεμα, τρις άνάθεμα εις 
έκεΐνον δστις πρώτος μοί ώμίλησε διά γά- 
μους καί μέ έβαλεν είς τοιαύτην φωτιάν.

Κρότος πάλιν βημάτων διέκοψε τόν Βον
ρεπώ.
— Κύτταξετούςκατηραμένους! δέν ακούουν 
κανένα, διελογίσΟη ό Βονρεπώ, πϋρ πνέων καί 
μανίαν, τούς διέταξα νά μή άφήσωσι ψυχήν 
ζώσαν νά είσέλθη, έκτος τοΰ άοχιφύλακος 
τοΰ άλαταποθηκαρίου, καί άν δέν ήναι αύτός 
θά τούς διώξω άμέσως δλουβ.

Ή θύρα ήυεώχθη καί ό Λαπιέρος ρ,έ φω
νήν βραχνήν ύπό φόβου άνήγγειλεν «Ό λο
χαγός Στανίσλαος Λεζίνσκης.»

Όταν ό Μιχαήλ είδε τδν γίγαντα Πολω
νόν καί το σοβαρόν καί σκυθρωπόν αύτοΰ 
πρόσωπον καλόν δέν προοιωνίσθη, διά τοΰτο 
έρριψε κατά τοΰ Λαπιέρου βλέμμα φλογερόν, 
άλλ’ έκεΐνος κινών τάς χεΐρας καί τήν κε- 
φαλήν έν άπελπισία, έξήλθεν άφήσας αύτδν 
μετά τοΰ λοχαγού, δστις άμέσως ήρχισε τήν 
ομιλίαν.
— Κύριε ταμία, ειπεν, ήλθον νά σας έρω- 
τήσω κατά πόσον άληθεύουσιν δσα προ ολί
γου ήκουσα. Καί μή άναμείνας άπόκρισιν, 
άμέσως προσέθεσεν άποτόμως— Σκοπεύετε
τωόντι νά νυμφευθήτε τήν κυρίαν Δαγγλή;

Ό ταλαίπωρος Βονρεπώ, εύρεθείς όλως 
άπαράσκευος πρός τοιαύτην απρόοπτον έρώ- 
τησιν, διότι δέν ύπωπτεύθη ποσώς τδ αίτιον 
τής έπισκέψεως τού λοχαγού, έτραύλισε λέ
ξεις τινας όμολογών τρόπον τινα τδ πράγμα. 
-— ’Εξαίρετα, ύπέλαβεν ό Στανίσλαος, καί 
τήν στιγμήν ταύτην ό συμβολαιογράφος συν
τάσσει τδ προικοσύμφωνου, άν δέν άπατώμαι;
— Ό Βονρεπώ ζατένευσε.
— Τότε λοιπόν Οά μοί έπιτρέψητε νά συνυ- 
πογοάψω ζαί έγώ άναμφιβόλως ; ειπεν ό 
Πολωνός έμπαιζ.τιζώς, πάραυτα δέ προσέ- 
Οηζεν, ίδού τδ κονδύλιόν μου καί έδειξε τδ 
ξίφος του.

Ό Βονρεπώ έξω φρένων έστράφη πρδς τδ 
σήμαντρου, άλλ’ό γίγας Πολωνός προλαβών 
έστη ένώπιόν του καί ειπεν
— Άς λείψωσιν οί θόρυβοι· είμεθα άντίζη- 
λοι ζαί επομένως είς τών δύο άνάγζη νά 
ύποχωρήση, έπειδή δέ ό Πολωνός πώποτε 
δέν ύποχωρεΐ, Οά μονομαχήσωμεν μέχρι 
θανάτου.
— Οά μονομαχήσητε, κύριε, μόνος σας, 
διότι έγώ μήτε σάς έβλαψα μήτε ίζανοποίη- 
σιν σάς δφείλω.
— Ούτω φρονείτε σείς , όχι όμως ζαί έγώ, 
ύπέλαβεν ό άξιωματικος, ά7»λά μή άνησυ- 
χήτε παντάπασι.

— Πώς νά μή άνησυχώ;
— Βεβαίως, διότι αύτα είναι ζητήματα λυό
μενα συνήθως έπί τού πεδίου τής μάχης.
— Μή σπεύδετε, σάς παραζαλώ, έπιθυμώ 
πρότερον νά οζεφθώ.
— Τδ συμβολαίου θά ύπογραφή είς τάς δ- 
κτώ, άνταπήντησεν ό Στανίσλαος έξάγων τδ 
ώοολόγιόν του, είς τάς έξ λοιπόν άζριβώς 
σάς περιμένω είς τόν παρά τούς Καρμηλί- 
τας χάνδακα- τό μέρος έζεΐ είναι έρημον ζαί 
δασώδες ζαί ζατά συνέπειαν δέν Οά μάς ένο- 
χλήση κανείς.
— ‘Ω περί τούτου είμαι βέβαιος, είπε λίαν 
ζωηρώς ό Βονρεπώ.
— Είς τάς έξ λοιπόν σήμερον έπαναβλεπό- 
μεθα

Ό Βονρεπώ τόν συνώδευσε μέχρι τής 
θύρας, ζαί βεβαιωθείς έζ τοΰ κρότου τών 
βημάτων του δτι έξήλΟε τής οίζ.ίας, εξέβαλε 
στεναγμόν εύχαριστήσεως.
— Πήγαινε, πήγαινε νά μέ περιμένης είς 
τάς έξ τής εσπέρας, ζεφάλ’ οπού τό έχει! . . 
Τόρα όμως πρέπει νά λάβωμεν δραστήρια 
μετοα καί πρώτον μέν νά έτοιμάσωμεν τό 
αμάξι καί νά τρέξωμεν καί δταν οχυρωθώ είς 
τό χωριό^ τότε σκεπτόμεθα τά πράγματα μέ 
ψυχρόν αίμαι. Είναι άναντίρρητον ότιή κυρία 
Θηρεσία Δαγγλή άν ζαί έχη τήν κόμην παρα
ποιώ βοστρυχώδη, είναι ούχ ήττον ώραία νέα, 
άλλ’ άν πρόζηται νά κινδυνεύση τις τήν ύπαρ- 
ξίν του καί νά ξιφομαχή μέ τοιούτους μα- 
χαιράδες, μόνον ζαί μόνον διά νά νυμφευθή 
μίαν άραπίνα, ό Βονρεπώ Οά μείνη άνυμφος, 
άλλά· θά ζήση ζαί χρόνους πολλούς.

’Ενώ ό Βονρεπώ όλως εύχαρις έζ τών 
σχεδίων του, ήτοιμάζετο νά δώση τάς δεού- 
σας οιαταγάς πρδς παρασκευήν τών τής ά- 
ναχωρήσεως, ήζουσε τήν φωνήν του Λαπιέ
ρου όδηγοΰντος πρός αύτδν άλλον πάλιν 
ξένον. Ώ τότε πλέον ή ύπομονή αύτοΰ έξην- 
τ’λήθη, έτρεξε προς τήν θύραν τήν ήνέωξε 
βιαίως ζαί εύρέθη ζατά μέτωπον τοΰ μέλ
λοντος πενθεροΰ του τοΰ μοιράρχου. Είς τά 
σχέδιά του ό Βονρεπώ έλησμόνησεν εντελώς 
τδν Δαγγλή δι’ δ άμα τόν είδε κατεπάγωσε· 
τδ δέ χείριστον πάντων ήτο ότι ό μοίραρχος 
μετά τά πρωινά συμβάντα ήτο τόσω ώογι- 
σμενος ώστε πρός όλους άποτόμως έφέρετο 
τήν ήμέραν έκείνην.
— Ετρελλάθητε, κύριε Βονρεπώ; ειπεν άμα 
τον είδε.
— Γι έπαθετε καί φαίνεσθε παρωργισμένος, 

φίλτατε κύριε Δαγγλή; έτραύλισεν ό ταμίας 
άπομάσσων τδ ύπδ ψυχρού ίδρώτος διάβρο
χου μέτωπόυ του.
— Διατάττετε νά μοί έμποδίσωσι τήν είσο
δον καί ύστερον μέ έρωτάτε ;
— Ή άπαγόρευσις, πίστεύσατέ με, δέν άπέ- 
βλεπεν ύμας...
— Αύτδ μάς έλειπεν.’ άλλά πρδς τίτοιαύται 
προφυλάξεις ; φοβεΐσθε έν μέση μεσημβρία ; 
τί διάβολο ζαί τά παιδιά αύτά είναι γενναιό
τερα τήν ήμέραν.
— ΤΙ φρόνησις ούδέποτε βλάπτει.
— Καλέ τί φρόνησις, δέν λέγετε δειλία;
— Έστω ζαί δεύάα! άνέκραξεν ό Βονρεπώ 
Οοασυνόμενος.
— Τολμάς λοιπόν ζαί τδ ομολογείς ; ειπεν 
ό μοίραρχος.
— ’Ηθελον νά σάς έβλεπα τί Οά έζάμνετε 
σεις, άν εύρίσζεσΟε είς τήν θέσιν μου ;
— Τί συνέβη ;
— Πρδς ένδς τετάρτου είς αύτδ έδώ τδ δω
ματίου συνέβησαν πράγματα φριζώοη καί 
φοβερά.
— Λέγετε, άς άκούσωμεν.
— Θά σάς τά είπω δλα άλλ’ύπδ ένα όρον, 
νά μοί όρζισθήτε δηλαδή είς τήν τιμήν σας 
ότι δέν Οά μέ προοώσητε....
— 'Ορκίζομαι. Ώ τής δειλίας σου !
— Σάς λέγω ότι πρόκειται περί ζωής.
— Περί ζωής τίνος;
— Τής ίδικήςμου, διάβολε! . . .
— Καλά έ'λεγον ότι έτοελλάθητε...
— Καί πώς να μή τρελλαθή τις, φίλε μου, 
φαντασθήτε ότι είς αύτήν έδώ τήν θέσιν δύο 
ξιφομάχοι διαβόητοι μοί ήπείλουν τήν ζωήν
— Ποιον ήτο τδ αίτιον τών άπειλών;
— Μοί ύπόσχεθε ά’κραν έχεμυθίαν;
— Ναι, ναι, έξακολούθει.
— Ό γάμος μου ήτο τό αίτιον! ..
— Κ αί τί άπήτουν;..
— Άπήτουν μέ τδ ξίφος γυμνόν είς χεΐρας 
νά παραιτηθώ τών περί γάμου άξιώσεών μου.
— Υποθέτω πώς άπηντήσατε; δύναμαι όμως 
τούλάχιστον νά μάθω τί σκοπεύετε τόρα νά 
πράξητε;
— Έσζόπευον, άπεκρίθη ό Βονρεπώ, άπα- 
τηθείς έκ τής κατ’ έπιφάνειαν γαλήνης τού 
μοιράρχου, νά άποσυρθώ έπί τινα καιρόν είς 
τήν εξοχήν έως ού παρέλθη ή καταιγίς !. .
— Αύτδ έσζόπευες έ! Σέ διαβεβαιώ οτι έάν 
σήμερον δέν ύπογραφή τό συμβόλαιο*?, Οά 
δώσης λόγον είς πατέρα άζαμπτον, τού ό-
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ποιου προσβάλλεται ή τιμή!
— Καί έπειτα οί άλλοι; . ... ήρώτησεν ό 
Βονρεπώ ώχρυών.
— Είπέ μοι τά ονόματα των και άμέσως 
τούς συντρίβω τά κρανία !
— Ό αύΟέντης δέν τολμά, είπεν αίφνης ό 
Λαπιέοος, προβάλλων όπισθεν τοΰ θρονιού 
τοΰ ταμία, άλλ’έγώ ...
— Σιώπα, άθλιε .’
— Όμίλει! άνεβόησεν ό μοίραρχος* ποιοι 
τόν ήπείλησαν;
— Ό υιός σας !
— Τόν κακούργου !. .. καί ποιος άλλος;
— Ό λοχαγός τών Δραγόνων τοΰ Πολω
νικού τάγματος.
— Ό λοχαγός Στανίσλαος ; χαίρω δτι έμα- 
0ου τούς σκοπούς του. Κύριε Βονρεπώ, προ- 
σέθηκευ άποτεινόμενος πρός τόν νεκρόν μάλ
λον ή ζώντα ταμίαν, ήρχόμην νά σάς προ
τείνω οκταήμερον άναβολήν πρόςύπογραφήν 
του συμβολαίου, ά)<λά τόρα όπως ήλθον τά 
πράγματα πάσαν περαιτέρω άναβολήν θεωρώ 
ανανδρίαν, δι’ ο σάς περιμένω σήμερον είς 
τάς S Μ. Μ. είς τό κατά τήν πλατείαν τών 
Όπλων συμβολαιογραφείου τοΰ Γρήλλου, 
πέποιθα δέ δτι Οά φαυητε ακριβής είς τήν 
συνέντευξιν δ,τι καί άν συμβή.
— Μείνατε ήσυχος, κύριε μοίραρχε* Οά έλ- 
Οη άφεύκτως, ειπεν ό Ααπιέρος καί προθυμο
ποιούμενος ν’ άνοιξη τήν θύραν δέν είδε τό 
μεστόν μίσους καί όργής βλέμμα τοΰ Βον
ρεπώ, όστις ευρίσκετο τήν ώραν έκείνην με
ταξύ σφύρας καί άκμωνος.

VII.

Η ΚΎΡΙΑ ΑΑΛΛΙΕ.

Ή Θηρεσία ώς καλή αδελφή έτήρησε τήν 
ύπόσχεσίυ της καί μετέβη είς τήν οικίαν τής 
κυρίας Δαλλιέ, ό δέ Βίκτωρ όταν ήλθε νά 
τήν παραλάβη, εύρε τάς δύο φίλας καΟημέ- 
νας είς τόν κήπον καί συνομιλούσας* έπειδή 
δέ ή Θηρεσία ένΟυμήθη ότι έπρεπε νά γράψη 
μίαν έπιστολήν κατεπείγουσαν άνέβη είς τήν 
διά τριών βαΟμίοων χωριζομένην τοΰ κήπου 
αίθουσαν καί άφησε τήν οικοδέσποιναν μόνην 
μετά τοΰ αδελφού της. Ό κήπος τής Δαλλιέ 
έκειτο είς μαγικήν όντως θέσιν, διότι άφ’ ε
νός μέν περιεκλύζετο ύπό τοΰ Τάρνου, άφ’ 
ετέρου δέ όρια είχε τά κατάφυτα προχώματα 
τής πόλεως άπό τών οποίων κατέπιπτε μεγα
λοπρεπής καταρράκτης, όλα δέ ταΰτα έπε- 

στέφοντο διά σαπφειρίνου οΰρανοϋ καί ώραίου 
φθινοπωρινού ήλιου.

Ή κυρία Δαλλιέ όπως έκάθητο τήν ώραν 
έκείνην, έστρεφε τά νώτα είς τόν Βίκτωρα, 
καί έφαίνετο παρατηρούσα τόν ουρανόν καί 
τά νέφη, ένώ έκεϊνος τήν έκύτταζε σιωπών 
καί τό πρόσωπόν του έξέφραζε καί θλίψινκαί 
ευδαιμονίαν ένταυτώ.
— Κύριε Βίκτωρ, είπε τέλος πάντων ή Δαλ
λιέ διακόψασα τήν σιωπήν καί άτενίζουσα 
αύτόν διά τών ώραίων καί γλαυκώυ οφθαλ
μών της, πού τρέχει ό νούς σας αύτήν την 
ώραν ;
— Είς τόν κήπον τοΰ Καύλου, άπεκρίθη 
έκεϊνος ταπεινή τή φωνή. Ή δέ Δαλλιέ έσι- 
ώπησεν, ύστερον δέ σηκωθεϊσα άποτόμως 
καί λαβουσα τον βραχίονά του,
— 'Ας μή μένωμεν έδώ, ειπεν, άς ύπάγω- 
μεν νά εύρωμεν τήν Θηρεσίαν...
— Ένθυμεϊσθε τάχα καί σεϊς ποτέ τόν κή
πον έκεϊνον ;
— ’Ελάτε, κύριε Βίκτωρ, έλάτε σάς έξορ- 
κι^ω !
— Ναι, ναι, πλήν άφήσατέ με νά είπω πρό- 
τερον μίαν μόνην λέξιν, διότι πάσχω πρό 
τόσου καιρού, άφήσατέ με νά έλαφρώσω τήν 
ψυχήν μου τού λυπηρού τούτου άχθους!
— Άλλοίμονον! έψέλλισεν ή Δαλλιέ καθε- 
ξομένη, είς τόν κόσμον τούτον είμεθα έλε- 
εινά παίγνια τού χρόνου καί τής ειμαρμένης, 
καί πρέπει μετά γενναιότητας νά πάσχωμεν 
ύπέρ τ-ής έκπληρώσεως τοΰ καθήκοντος μας.
— Καί ποιος άλλος τό έξεπλήρωσεν ακρι
βέστερου ήμών ; . . . ώ! ύποφέρω πολύ ! 
άλλοτε είχον μεγαλήτερον θάρρος, άλλά 
τόρα ήλαττώθη καί αγωνίζομαι παντίσθένει 
ν’ άναλάβω όλίγας δυνάμεις, όπως άνθέξω 
είς τήν πολυστένακτου αύτήν ζωήν! Κάνεις 
δμως δέν ήξεύρει τί πάσχω, κάνεις δέν μαν
τεύει πόσον ένδομύχως ύποφέρω, μήτε βλέπει 
τά ύπό τήν προσποιητήν φαιδρότητα δάκρυά 
μου καί τό κατατήκόν με άλγος, τό όποιον 
προσπαθώ νά ύποκρύψω, παραδιδόμενος είς 
παράφορους νεανικάς παρεκτροπάς.
— Έγώ τά ήξεύρω, Βίκτωρ, έγώ ήτις θρη
νώ καί αισθάνομαι — καί ό Θεός άς μοί συγ
χώρηση τόν έγωίσμόν τούτον — ηδονικήν 
τινα συγκίνησιν ένίοτε διάτα παθήματάσου!
— Σέ εύχαριστώ πολύ, Αουκίλη, οί λόγοι 
σου είναι παρηγορητικοί καί μοί ένθυμίζου- 
σιν οτι άν έγεύθην ποτέ εύδαιμονίαν είς τόν ά- 
πατηλόν τούτον κόσμον, τήν έγεύθην διά σού.

(ακολουθεί)

Ό Χρόνος, οϊμοι! φεύγει φίλη, 
Κ·.’ άπ’ τά κοράλλινα σου χείλη 
'Αρπάζει ρόδα δροσερά.
Μαζή μου κάτω ’ς τό ποτάμι 

"Οπου σφυρίζει τό καλάμι, 
Ποΰ ψιθυρίζουν τά νερά.

Έκεΐ κατάβα πρίν περάση 
Κακούργος στρόβιλος κι ’ άρπάση 
Τούς τρυφερούς μας ρεμβασμούς· 
Πριν τύ ψυχρόν χειμώνος χιόνι 
Τών καρδιών μας νά παγωνη 
Άρχίση, φίλη, τούς παλμούς.

Ω ποταμέ ! τά γεύματά σου 
Εϊς τάς άγκάλας τάς ψυχρός σου 
Μίαν κάν βάστασε στιγμήν, 
Τάς ευτυχείς μας μή πως ώρας 
Εϊς άλλας σύρης ξένας χώρας 
"Ωπου βαθύς εΐν’ ό πυθμήν.

Ύπό τάς λεύκας πλ.ήν έκείνας 
Είς άνθηράς όπου μυρσίνας 
Αύρα πτοστρίβεται δειλ.ή.
‘Ο πανδαμάτωρ ίσως Χρόνος 
Τό τρυφερόν τής άηδόνος
Ασμα νά σβέση συστολή*

Τό γλυκύ πυρ ίσως πονέση 
Τοΰ βλέμματός σου ν’ απόσβεση! 
Ίσως, ώ φίλη, λυπηθή

Ο ΧΡΟΝΟΣ.

Ματαίως πλήν τόν έςορχίζω ! 
Νά σταματηση δέν ελπίζω, 
'Αμείλικτος *’ έδώ περδ! 
Ιοί, τά φύλλα μαραμένα

Σκορπά τής λεύκης ένα ένα 
Μϊ τά ιεεγάλα του πτερά'. . _

Τους μελανούς σου τους βοστρύχους 
Κ ’ εϊς τών πτηνών τούς γλυκείς ήχους 
Ίσως κ’ ίκείνος κοιμηθή.

• . - · < · ,χ · *
. . . Ε Γ noino c lc sue tomb'e 
Ε I ’ cstrcmc sembianze e 1c reliquie 
Della terra e del riel traveste il tempo.

Foscolo Sepolcn.

Είς τής ποιήσεως καν, φίλη, 
Τήν έλαφράν λέμβον, τά χείλη 
Τά ρόδινα σου πριν σβεσθουν, 
Οί δυστυχείς άς έπιβώμεν. 
Ίσως έκεϊ λησμονηθώμεν. 
Ίσως αί 5ρα( μας σταθούν* Λ

Έκεΐ ή πλάνος φαντασία
’Σ τά χρυσοκέντητα ίστία 

Τής λέμοου μας Οέ νά φυσά!
Καί θά μας ψάλλουν αί Σειρήνα , 
Καί ναϋται Όνειροι θά ήναι
Μέ τά πτερά των τά χρυσοί ! . . .

Άλλ’ άμερίμνως ένώ ψάλλω 
Και διά σε τρέμω καί πάλλω. 
Εις τάς ώχρα; σου παρειάς 
Βλέπω τά ίχνη του άφινει 
Ό γέρων χρόνος, κ ’ έκεΐ χύνει 
‘Ρυτίδας, οϊμοι ! και σκιάς.

Ώ ! έλησμόνησα ν’ άρπάσω 
Τήν ευτυχίαν πριν τήν χάσω, 
Δίν ήλπισα τόσω ταχείς 
Τό άσμα μου πριν τελείωση 
Νά ρεύσωσι, νά διαβώσι 
Οί χρόνοι μας οί ευτυχείς !

Γ. ΜΑΤΡΟΐΊΑΝΝΙΙΣ.

Πλήν μανιώδης, φεϋ ! αφρίζει, 
Και άνεπίστροφα κρημνίζει 
Τά βεύματά του τά θολά ! 
Ουτω τοΰ βίου τάςήμέρας 
1 ό άτΤεχθές δ Χρόνος τέρας 
Ακούραστος, φίλη, κυλά.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΥΦΑΩΣ1Σ.

— Γιατί μαδιέσαι πέρδικα καί κλαΐς με τόσο πόνο ;
— Πώς νά μή κλαίω, κυνηγέ, οπού βαστάς τουφέκι, 
Καί Οαύρης τάπαιδάκια μου ποΰ παίζουνε παρέχει.
— Πές τί σημάδια έχουνε καί δεν σοΰ τά σκοτο'νω.

I

— Άμα τά ίσης αντίκρυ σου ευθύς θά τά γνωρίσγς 
Είναι περίσσια ώμορφα καί περπατούν μέ χοίρε· 
Άλλα περδίκια σάν αυτά δεν παίζουν ς το χορτάςι- 
Σκότονε τ’άσχημα πουλιά, τ’ άμορφα μήν τάγγίσής.

48
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ή Ρωσσία, έάν ποτέ ούτος άποκατασταθή».
Ούτε τήν συγκρότησιν συνόδου πρδςλύσιν τού 

πολωνικού ζητήματος παραδέχεται ή [ ωσσική 
άπάντησις. Προτείνει άντί τού όρου .τούτου τήν 
ιεταξύ τών διαμελισασών τριών δυνάμεων συν- 
εννόησιν, η; τδ άποτέλεσμα νά κοινοποιηθή κατό
πιν καί εις τά; αύλάς τής Γαλλία; καί ’.Αγγλίας. 
Διά τοϋ προτεινομένου δέ τούτου όρου ζητά ό 
πρίγκηψ Γορτσακώφ ν άποσπάση τήν Αυστρίαν 
άπδ τών δυτικών δυνάμεων, καί μετ αύτής καί 
τής Πρωσσία; νά σχηματίση δευτέραν περί Πο
λωνίας ίεράν συμμαχίαν.

Η πρδς τήν αυστριακήν διακοίνωσιν άπάντησις 
τής Ρωσσίας είναι μάλλον περιποιητική τών πρδς 
τάς άλλα; δύω τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας. ’Αλλ’ 
ή αύστριακή κυβέρνησις άμα λαβοΰσα ταύτην ε- 
σπευσε νά διακηρύξη οτι ή μεταξύ τών τριών κυ
βερνήσεων Βιένης, Λονδίνου καί Παρισίων γενομένη 
συνεννόησι; άποτελεΐ μεταξύ αύτών δεσμόν, άπδ 
τοΰ όποιου δέν δύναται νά λυθή ή Αύστρία, όπως 
διαπραγματευθή ίδιοι μετά τής Ρωσσίας. Τούτο 
δέ έπραξεν ΐνα μή δώση άφοομήν υποψιών έκ 
μέρους τών δύω δυτικών δυνάμεων ή πρδς αύτήν 
περιποιητική άπάντησις τή; αύλής τής Πετρουπό- 
λεως.

Ούτω; αί προσδοκίαι τοϋ κοινού, περιμένοντο; 
εύχάριστον καί ειρηνικήν άμα λύσιν τού ζητήματος 
τούτου, έματαιώθησαν, αί δέ όσημέραι περιπλο- 
καί ά; λαμβάνει, φέρουσι τούς πλείστους είς τδ 
συμπέρασμα δτι τδ διαταράξον τνν εύρωπαϊκήν 
ειρήνην τηλεβόλον δέν θά βραδύνη νά ήχήση. 
Αί προπαρασκευαί άφ’ ένδς τή; Ρωσσίας, δια- 
ταξάσης στρατολογίαν πεντακοσίων σχεδόν χιλιά
δων άνδρών, καί δχυρούση; έσπευσμένω; τά 
φρούριά της, ή υπέρ τών Πολωνών έςεγερθϊϊσα 
κοινή τή; Εύρώπης γνώμη, αύξανομένη καθ’ έκά- 
στην, άφ ετέρου έκορύφωσε τήν υπέρ τού πολέμου 
πεποίθησιν. Αν καί τά πράγματα βλέπομεν δεινω- 
θέντα,έχομεν όμως εΐσέτι έλπίδας υπέρ τή; ειρηνι
κή; λύσεως τού σπουδαίου τούτου ζητήματος, βα- 
σιζόαενοι είς τήν έν τή Βουλή άγόρευσιν τού έπί 
τών έξωτερικών υπουργού τής Αγγλία; Λόρδου 
Ρώσελ, καί είς τήν υπέρ τής ειρήνης έργαζομένην 
μερίδα τή; εύρωπαϊκής κοινωνίας.

Ενώ δέ ταύτα διπλωματικοί; ένεργοϋνται, οί 
Πολωνοί έγκαρτερούσιν ή δέ έθνική κυβέρνησις αυ
τών έργάζεται άνενδότω; διοργανίζουσα τδ κρά
τος της. Διατάσσει στρατούς, έπιβάλλει φόρους, 
έχει τακτικήν ί^αρχιακήν διαχείρησιν, δ·.κχ- 

Δΐν άογησε ό κυνηγός χοντά της νά γυρίσή· 
ΕΤΖ£ ’ς τό χέρι ουό) μιχρά περοίχιχ σχοτωμίνα. 
—ΙΙαιίάχια μου, τί μωυαλλε τήν έρημη ίμένα, 
Να μέ γελάση ό κυνηγό; και νά σας τουφεχίση!

— Μόνη σου φταις, κ; ’ ή συμφορά, ώ πε'ρϊιζα, σοΰ
πρέπει,

Γιατί πιό άσχημα πουλιά 3εν είία ’ς τή ζωή μου.
— Τής ίόλιας, μοϋ ’φύγε απ’τόν νοΰ, πώς ’ςτ’ ακριβό

παείί μου
Έγώ Οχ βλέπω εΰμορφιέ; ποΰ ό ξένος Ο'ν(ταΐ;βλέπει!

Δ. Β1ΚΕΛΑΣ.

AEK.mmmoN.
20 ’Ιουλίου 1863.

Ολα τά τηλεγραφήματα καί αί διά τών τε
λευταίων ατμόπλοιων κομισθεΐσαι ειδήσεις συμ- 
φωνοΰσι πληρέστατα, δτι δ Βασιλεύς ήμών μετ’ δ- 
ίγον φθάνει είς τήν νέαν πατρίδα του, άναχωρών 

έκ Κοπενάγης περί τά μέσα ή τέλη τοϋ προσεχούς 
Αύγουστου καί διερχόμενος έκ Βρυξελλών, Παρι- 
σίων καί Λονδίνου. Περί τήν εποχήν ταύτην θά 
ηναι περαιωμένον καί το τής ένώσεως τής Επτα
νήσου ζήτημα, τδ όποιον μικράν μόνον διατύ- 
πωσιν έχει εΐσέτι νά υποστή, τήν ύπδ τής Βου
λής τής Επτανήσου παραδοχήν αύτοϋ.

Εδόθη τέλος ύπδ τής ρωσσική; κυβερνήσεως 
ή περιμενομένη άπάντησις είς τάς πρδς αύτήν 
ύπδ τών τριών δυνάμεων άπευθυνθείσας διακοι- 
νώσεις, τήν όποιαν ποικιλοτρόπως σχολιάζουσιν αί 
εύρωπαϊκαί έφημερίδες. Η δωσσική κυβέρνησις διά 
τή; άπαντήσεώς της ταύτης ούδένα παραδέχεται 
έκ τών προταθέντων ύπδ τών δυτικών δυνάμεων, 
δρων, απεναντίας κηρύσσει άμέσως οτι τή είναι 
αδύνατον νά κ.άμ.η ανακωχήν, ώς έκ τής έξεγέρ- 
σεως τοϋ ρωσσικού λαού εναντίον τών Πολωνών. 
0 πρίγκηψ Γορτσακώφ διατείνεται δτι ή τής έπα- 
ναστάσεως εστία υπάρχει έν Λονδίνςο και πρδ 
πάντων έν Παρισίοις, ένθα υποθάλπεται. Μετα- 
βαίνων κατόπιν εις τούς προταθέντας ορούς, λέ
γει, δτι τινές μέν τούτων έπραγματοποιήθησαν, 
οί δέ λοιποί περιέχουσι γενικά; άρχάς, τάς όποια; 
έπιφυλάσσεται ό αύτοκράτωρ ν άναπτύξη έν και- 
ρώ τώ δέοντι. Μόνον καθ’ δσον αφόρα τήν άπο- 
κατάστασιν τοϋ πολωνικού στρατού, ήν δέν πα
ραδέχεται, λέγει* «τώ 1831 ό πολωνικό; στρα
τό; έπήνεγκε τή; χώρα; του τήν καταστροφήν* 
έάν δέ σήμ.ερον οί Πολωνοί διαδραματίζουσι σκη- 
νά; ούχί όλιγώτερον φρικαλέα; τών τότε, καί 
δή καί άνευ τακτικού στρατού, τί θά προσδοκά

στήρια, ταχυδρομεία, άστυνομ'αν, αί δέ διαταγαί 
αύτής έκτελούνται ακριβώς. ΙΪ πεποίθησι; τών 
Πολωνών ότι δύνανται ν’ άποβάλωσι τδν ρωσ- 
σικδν ζυγόν διά τής άνδρία; καί τή; καρτερία; 
των, πρδ; δε καί αί άλλεπάλληλοι ενθαρρύνσεις, 
άς λαμβάνωσιν έξωθεν, έδραιόνουσι τήν υπέρ τή; 
άνεξαρτησία; ιδέαν αυτών. Συμπαθοΰμεν ώ; πάς 
τή; ελευθερία; φίλο; υπέρ τού άτυχούς τούτου 
λαού, άλλ’ εύχόμεθα όπως έπιτευχθή ό πόθός του 
όσον οίόντε δι’ όλιγωτέρων θυσιών καί καταστρο- 
φών.

Εν τή αγγλική Βουλή γενομένη; συζητήσεως 
τήν εσπέραν τή; 8 (20) ’Ιουλίου περί τή; Πολω
νία; υπεβλήθη υπό τών Κ. Χόρσμαν καί ’Εννέ- 
σεϋ ή πρδ πολλού άναγγελθεϊσα προτασίς των 
υπέρ άποκαταστάσεως τή; Πολωνίας. Οί Κ. 
Γλάδστων καί Πάλμερστων έπικρίναντε; τήν 
πρότασιν ταύτην, διϋσχυρίσθησαν ότι είναι άδύ- 
νατος πρδ; το παρόν ή άνάσ.τασι; τής Πολωνίας 
τού Ί 772, καί ότι ή άγγλική κυβέρνησις θά πε- 
ριορισθή εί; τήν διπλωματικήν μεσολάβησιν, διότι 
άλλω; είναι άνάγκη νά έκστρατεύση άπασα ή 
Ευρώπη κατάτή; Ρωσσίας. Εν τέλει δ λόρδος 
Πάλμερστων προσέθηκεν ότι πρδς άποφυγήν κα
τεσπευσμένων αποφάσεων, ή άγγλική κυβέρνησις 
συνεφώνησε μετά τών δύω άλλων μεγάλων δυνά
μεων νά παρακινήσω®·, τήν Ρωσσίαν όπως χάριν 
έαυτής καί τών Πολωνών έγκολπωθή ήπιωτέραν 
πολιτικήν. Μετά τάς διαβεβαιώσεις ταύτα; οί κ. 
Χόρσμαν καί ’Εννέσεϋ άπέσυρον πρδ; τδ παρόν τήν 
πρότασίν των.

II υψηλή Πύλη λέγεται ότι διεμαρτυρήθη ε
ναντίον τή; ένώσεως τής Επτανήσου μετά τοΰ 
βασιλείου τής Ελλάδος, ώ; έπιζημίου δντος τοϋ 
πολιτικού τούτου σχεδίου είς τήν θέσιν τή; οθω
μανικής αύτοκρατορίας ’Αλλ’ ή διαμαρτύρησι; 
αύτη τής Πύλης ούδέν δύναται νά φέρη πρόσκομ
μα, ώς έξάγεται έκ τής άπαντήσεώς τού ΙΙαλ- 
μερστώνος είς έπερώτησιν τινα γενομένην έν τώ 
Κοινοβουλίω, άν θά ζητηθή ή συγκατάθεσις τή; 
Τουρκίας εί; τδ περί ένώσεως τών Ίονίων ζήτημα. 
Ο λόρδος Πάλμερστων άπήντησεν άμέσως ότι «ή 
Τουρκία ούδόλως θά έρωτηθή περί τούτου.»

— Τετρακόσιοι Πολωνοί ύπδ τήν οδηγίαν τοϋ 
Μιλκόβσκη άποπλεύσαντες εί; Τούλσαν έπί άγ- 
γλικού ατμοπολοίου, άπεβιβάσθησαν έπί τή; ρου- 
μουνικής άκτής μεταξύ Ρενίου καί ’ΐσμαηλίου, 
διευθυνόμενοι είς Βασαραβίαν. Πάραυτα ό συν
ταγματάρχης Καλινέσκος διετάχθη νά τούς κα-

ταόιώξη , άν πρότερον δέν καταπείση αύτού; 
ν άποθέσωσι τά όπλα. ’.Αλλ’ αί προσπά- 
θειαι τούτου ώ; καί αί τού έπάρχου Γαλαζίου, 
αποσταλέντο; έπίτηδε;, άπέβησαν μάταιαι. Συνέ- 
στη έπομένως μάχη έν Κωνστανδικάγκη διαρ- 
κέσασα πέντε ώρας, ήτις έληξε διά τής οπισθο
χωρήσει·;; τών Πολωνών. Εκ τών Πολωνών έφο- 
νεύθησαν I 6 έν οί; δύω αξιωματικοί καί έπλη- 
γώθησαν 31, έκ δέ τών Ρουμούνων έφονεύθησαν 
1 8 καί έτραυματίσθησαν 45, έν οις καί τρεις αξιω
ματικοί. Καταδιωχθέντες κατόπιν σφοδρώς οί 
Πολωνοί ήναγκάσθησαν αφού διήλθον τήν δεξιάν 
όχθην τού Προύθου είς Δερμέζιον νά άποθέσωσι τά 
όπλα άνευ νέας συγκρούσεως.

Από τίνος καιρού έστερούμεθα νεωτέρων ειδή
σεων έκ τού αιματηρού έν Αμερική πολέμου. 
Ηδη άνηγγέλθη ότι συνήφθη μάχη αίματωδε- 
στάτη περί τά; άρχάς υπερμεσούντο; Ιουλίου 
μεταξύ όμοσπονδικών καί ανθενωτικών. Με
τά τήν άνάθεσιν τής άρχηγία; τών όμοσπονδι
κών είς τδν στρατηγόν Μήδ, ή Ομοσπονδία έ- 
σώθη έκ προφανούς κινδύνου, διότι οί ανθενωτι
κοί ήναγκάσθησαν μετά τήν μάχην ταύτην νά ό- 
πισθοχωρήσωσι, καί ν’ άφήσωσι τδ σχέδιον τής 
κατά τής πρωτευούσης τών όμοσπονδικών έπι- 
θέσεως. ’Εφονεύθησαν έν τή μάχη τούτη τής 
Γετοσβούργης πεντακισμύριοι περίπου άνδρες, 
30,000 άνθενωτικοί καί 20,000 ένωτικοί, ένοίς 
πολλοί στρατηγοί καί υποστράτηγοι. Λέγεται δέ 
οτι οί άνθενωτικΐ έπεμψαν κατόπιν εί; Ούασιγ- 
κτώνα κήρυκας ϊνα υποβάλωσι προτάσεις πεοί 
ειρήνης, τάς έξής ά) άμνηστίαν, β') άκύρωσιν τής 
πϊ?1 χειραφετήσεως τών δούλων προκηρύξεως 
τού προέδρου Αίγκολιν καί γ') έξασφάλισιν τής ι
διοκτησίας καί τών δικαιωμάτων. Η άπάντησις 
τού προέδρου τή; όμοσπονδίας δέν έδόθη εΐσέτι, 
εύχόμεθα όμως όπως δοθή έν πέρας εί; τδν άδελ- 
κτόνον τούτον πόλεμον, δστις πολλάς μυρίάδα; άν
δρών άπέστειλε προώρως είς τδν τάφον, καί πολ
λάς καταστροφά; έπέφερεν είς τήν άνθρωπότητα 
καί τδ έμπόριον.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΤΤΣΟΣ.

Παρά, τούς όχθας τού Μέλητος ήνοίχθη 
έσχάτως ό τάφος ένθα έκλείσθη ό νεκρός τοϋ 
Ελληνο; άοιδού ’.Αλεξάνδρου τού Σούτσου. ’Ε
κεί είς τήν καλλιγύναικα Σμύρνην, όπου ήνοιξεν 
άλλοτε τούς οφθαλμούς δ βαψωδδ; τού ίλίου, έκεΐ
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Αλέξανδρος Σοΰτσος έθερμαίνετο ύπδ άδολου καί 
ειλικρινούς ενθουσιασμού' ό πατριωτισμός αύτοΰ. 
ήν άπειρος, και ώς έκ τούτου μάλιστα ή παρα
φορά του κατάντα ενίοτε ύπερβολική, καί αί έπί 
τών πολιτικών πραγμάτων κρίσεις του δέν ήσαν 
αείποτε αλάνθαστοι. Εζησεν δμως βίον πολιτικώς 
άσπιλον, καί ή πενιά έν ή έτελεύτησεν είναι ό κάλ- 
λιστος τής αρετής του πανηγυρικός.

όπωςδήποτε καθήκον ήμέτεοον είναι νά όίψωμεν 
ήδη έπί τοϋ τάφου τοΰ άληθώς εθνικού ποιητοΰ, 

δάκρυ, διότι κατά τδν Ζακύνθιον Φόσκολον. 
...............................Sngli estinli 
Non sorge fiore ove non sia «1* umane 
Lodi onorato e d’amoroso pianto.

εκλεισεν αύτούς ό πατήρ τής νέας ελληνικής ποι- . 
ήσεως. Ετάφη δέ καί άπέθανεν ώς τις φυγάς καί ι 
ανέστιος ό ύπέρ τής δόξης τοϋ Ελληνικού έθνους ■ 
κατατρίψας τδν βίον ολόκληρον, ό μέ τοσαϋτα 
αρμονικά έπη κοσμήσας τδν νέον ελληνικόν Παρ
νασσόν. ΐίκάστη έν Ελλάδι πολιτική μεταβολή ευ- ι 
ρισκεν έτοίμην τήν λύραν τοϋ Αλεξάνδρου, μόνη ή , 
τελευταία εύρε τάς χορδάς αύτής χαλαράς, καί 
ούδείς άπ’ αύτών τόνος έξήλθεν, ούδέν ήκούσθη 
άσμα ! Αείποτε ύπδ διακαούς φλέγόμενος ενθουσι
ασμού ό ποιητής ούτος,άπάσας τάς κυβερνήσεις κα
ταπολέμησε μετ ίσης πικρίας καίέπιτυχίαςένταυτώ. 
Καί πρώτον έρριψε τά σατυρικά βέλη του κατά τής 
κυβερνήσεως τοϋ Καποδις-ρίου κα1. κατά τής μικρόν 
διαρκεσάσης διαδόχου της. Μετά ταΰτα έξεκένωσε 
φαρέτραν δλην βελών κατά τής Βαβαροκρατείας, 
καί έχαιρέτησε τδ Σύνταγμα μετ’ άκρατήτου έν- 
Οουσιασμοϋ' άκολούθως ήρχισε νά Ορηνή καί τήν 
νέαν ταύτην άπάτην του, καί εις νέον πάλιν αγώ
να εισέρχεται, είς τδν κατά τής βαβαρικής δυνα

στείας άγώνα, είς 8ν καί πολλά έπαθε καί πολλά 
ύπέφερε.

Αλλ’έφθασεν ή I I ’Οκτωβρίου, ή ημέρα καθ’ ·?,ν 
έστέφθησαν οί πολυετείς αύτοΰ άγώνες, καί εύρεν 
αύτόν ψυχρόν καί άδιάφορον' μετά ταΰτα ήρχισε 
μάλιστα καί ν’ άμφιβάλλη περί τοϋ μέλλοντος τής 
πατρίδος του, καί περί τών καλών συνεπειών τής 
έπαναστάσεως. Τί έζήτει λοιπόν ό είς τήν χολήν 
τοϋ πατριωτισμού έμβάψας τά βέλη του βάρδος, 
ό <·>ς άλλος Τάνταλος διψών τήν έλευθερίαν καί 
ούδέποτε κατορθώσας νά κορέση τήν δίψαν του 
ταύτην ; Δέν έχομεν ένταύθα σκοπόν νά έξετά- 
σωμεν ιός πολιτικόν άνδρα τδν ποιητήν Σοϋτσον, 
άλλ όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, δτι ή ελευθερία 
ήν οί ποιηταί ώς έπί τδ πολύ διώκουσιν, είναι θεό- 
της,ήνδυςκόλως δύνανται νάέγγίσωσιν ούτοι, άλλά 
*·αί άν ποτέ τδ κατορθώσωσιν,εύρίσκοντες τότε τδ 
πράγμα κατώτερον τών προσδοκιών των,κατεξανί- 
στανται καί άπρσύρονται μεμψιμοιρούντες οτι δι’ 
Sv τόσω άχάριστον πράγμα έχυσαν ποταμούς 
στίχων καί ομοιοκαταληξιών· άλλ είς τούτο τίς 
άλλος πταίει είμή ή πλάνος φαντασία των! 
Μή καί δ Γάλλος Βερανζέρος, άφοΰ καθ’ δ- 
λον αύτοΰ τδν βίον είργάσθη ύπέρ τής δημοκρα
τίας, μή, λέγομεν, καί ουτος δτε είδεν αύτήν 
άνακηρυττομένην είς Παρισιους δέν έδειλίασε, καί 
άπεσύρθη έντρομος δτε είδεν ένώπιον αύτοΰ τδ ά
στατον είδωλόν της;

Μ’ όλα ταΰτα ούδείς δύναται ν’ άρνηθή δτι δ

Sv
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(διήγημα)

0 Αλέξανδρος Σρατέλλας, περιώνυμος γενόμε- 
νος καί διά τάς ρωμαντικάς του περιπέτειας 
καί διά την μουσικήν αύτοΰ ικανότητα έγεν
νήθη έν Νεαπόλει περί τάς άρχάς τοϋ δεκά- 
του εβδόμου αίώνος. Επειδή δέ είχεν απο
κτήσει μεγάλην φήμην έν Βενετία, προσεκλήθη 
ύπό τίνος Ενετοΰ ΐνα διδάξη τήν μουσικήν είς 
νέαν τινά έκ καλής οικογένειας όνόματι όοτεν- 
σίαν, ήτις παραπεισθεϊσα ύπδ τοΰ Ενετού τούτου, 
έγκατέλιπε τήν πατρικήν οικίαν καί συνέζη μετ’ 
αύτοΰ' ήτο δέ νέα ωραία, προικισμένη μέ εύ- 
φυίαν ούχί τυχαίαν, καί είχεν αισθήματα κατά 
βάθος εύγενή καί γενναία. Ερως μετ’ ού πολύ 
σφοδρδς έγγεννήθη μεταξύ διδασκάλου καί μαθή
τριας, άμφότεροι δ’ έπιθυμούντες νά εύλογηθή ή 
ενωσίς των ύπδ τοϋ Θεού καί τών νόμων, άπεφά- 
σισαν νά φύγωσι μακράν τής Βενετίας' άλλ ό 
άπατήσας αύτήν Ενετός άμα μαθών τήν φυγήν 
των ένεπλήσθη οργής καί ώρκίσθη δτι μόνος ό 
θάνατος τών δύο φυγάδων θά κορέση τήν δίψαν 
τής έκδικήσεώς του. Οθεν έμίσθωσε δύο δολοφό
νους έπί συμφωνία νά τούς καταδιώξω» καί όπου 
άνεύρωσιν αύτούς νά τούς φονεύσωσι.

Καί κατ’ άρχάς μέν μετέβησαν είς Νεάπολιν, 
νομίσαντες ότι ίσως ό Στρατέλλας έπέστρεψεν εϊς 
τήν πάτριον γήν' άλλ’ έκεΐ μετά πολλας και 
ανωφελείς αναζητήσεις ίπληροφορήθησαν δτι εδ-

ρίσκονται είς Ρώμην. Εζήτησαν τότε συστατικόν 
παρά τοϋέντολέως των πρδς τδν έκεΐ ενετόν πρε
σβευτήν, δπως καταφύγωσιν είς τήν πρεσβείαν άμα 
τή έκτελέσει τής μιαιφόνου έντολής των. Τής 
συστάσεως δέ ταύτης δοθείσης, μετέβησαν είς Ρώ
μην, δπου έμαθον ότι κατ’ έκείνας τάς ημέρας δ 
Στρατέλλας έμελλε νά μετάσχη μουσικής τίνος 
συμφωνίας έν τινι έκκλησία έκτελεσθησομένης. 
Απεφάσισαν λοιπόν νά ένεδρεύσωσι καί νά τόν 
φονεύσωσιν έξερχόμενον έν τώ μέσω τοΰ σκότους. 
Είσήλθον δθεν είς τήν εκκλησίαν έν ώ δ Σρατέλ- 
λας έψαλλε' τόσον δμως τεχνικόν καί παθητικόν 
ήτο τδ Λσμ,χ του, ώστε η ψυχή τών δύο κακούρ
γων έμαλάχθη, καί συνησθάνθησαν δτι ήτον αδύ
νατον νά άφαιρέσωσι τήν ζωήν άνΟρώπου, οστις 
διήγειρεν είς αύτούς αισθήματα συμπαθή καί τρυ

φερά δλως άγνωστα έως τότε είς τήν κακούργου 
καρ δίαν των. Τδν έπλησίασαν έξελθόντα, άλλ αντί 
νά έπιτεθώσι κατ’ αύτοΰ, ώμολόγησαν τδ σχέδιόν 

των, καί τδν παρεκίνησαν νά καταφύ-pj μετά τής 
Ορτενσίας είς άσφαλέστερον μέρος, διότι είς Ρώ
μην ήδύνατο νά τούς φθάση τάχιον ή βράδιον ή 
έκδίκησις τοϋ εχθρού των. 0 Στρατέλλας έπιδο- 
κιμάσας τήν συμβουλήν, κατέφυγεν είς Τουρϊνον, 
οί δέ δολοφόνοι έπιστρέψαντες πρδς τδν άρχοντα 
Ενετόν, έγνωστοποίησαν αύτώ δτι οί φυγάδες εύ- 
ρίσκονται είς Τουρϊνον, άλλ’ έπειδή οί νόμοι 
ήσαν έκεΐ λίαν αυστηροί ή δέ άστυνομία άγρυπνος 
καί επομένως δέν θά κατώρθουν νά διαφύγωσι 
μετά τήν έκτέλεσιν τού έγκλήματος, απεφάσισαν 
νά μή άναμιχθώσι τοΰ λοιπού είς τήν ύπόθεσιν 
ταύτην.

0 Ενετός δμως έμμένων πάντοτε είς τάς αι
μοχαρείς αύτοΰ αποφάσεις έμίσθωσε δύο άλλους 
κακούργους, άφοσιωμένους, καθ’δλοκληρίαν είς αύ- 
τδν, καί τούς έξαπέστειλεν, έφοδιάσας αύτούς μέ 
συστατικά πρδς τδν έν Τουρίνω πρέσβυν τής Γαλ
λίας γράμματα, έν οίς παριστώντο ώς έμποροι 
μεταβαίνοντες χάριν κερδοσκοπίας είς τήν πόλιν 
ταύτην' ούτοι δέ φθάσαντες είς Τουρϊνον καί έγ- 
χειρίσαντες τά γράμματα διέμενον έν τή πόλει 
καιροφυλακτοΰντες άρμοδίαν περίστασιν πρδς έκ- 
τέλεσιν τού έγκλήματος.

Η τότε δέάντιβασίλισσα δούκισσα τής Σαβοΐας, 
μαθούσα τήν ιστορίαν τών δύο εραστών, καί βλέ- 
πουσα είς όποιον κίνδυνον ήσαν έκτεθειιχένοι, τήν 
μέν όρτενσίαν άπέστειλεν ασφαλώς είς τι μονα- 
στήριον, τδν δέ Στρατέλλαν προσέλαβεν είς τήν 
υπηρεσίαν της, παραχωρήσχσα κΰτφ καί κατοι

κίαν έν τοΐς άνακτόροις αύτής. Μετά τινα καιρόν 
ό Στρατέλλας νομίσας δτι παρήλθον οί κατά τής 
ζωής αύτοΰ κίνδυνοι, άπεφάσισε μίαν εσπέραν καί 
έξήλθεν είς περίπατον κατά τά προάστεια τοϋ 
Τουρίνου, άλλ έν τώ άμα οί δύο κακούργοι 
έπετέθησαν κατ’αύτοϋ καί πληγώσαντες αύτόν διά 
τών εγχειριδίων των, κατέφυγον δρομαίως είς τήν 
γαλλικήν πρεσβείαν, ώς είς ίερδν άσυλον. Αμα 
γνωστοποιηθείσης τής άποπείρας τού φόνου, έκλεί- 
σθησαν αί πύλαι τής πόλεως κατά διαταγήν τής 
δουκίσσης, καί έζητήθησαννά παραδοθώσινύπδ τοϋ 
γάλλου πρέσβεως οί κακούργοι, άλλ’ έκεϊνος ήρ- 
νήθη. έν τούτοις αί πληγαί τοϋ Στρατέλλα δέν 
ήσαν θανατηφόροι, καί πρδς άποφυγήν σκανδάλων 
άφησαν έλευθέραν τήν όδδν είς τούς κακούργους, 
οΐτινες καί έδραπέτευσαν. ’Αλλ’ δ διώκτης τοϋ 
άτυχούς ζεύγους έπέμενεν άκαμπτος, καί έπετή- 
ρει τά διαβήματα τών δύο έοαστών διά κατα
σκόπων, τούς όποιους διετήρει ύπομισθίους έν Του
ρίνω, Ετος έν τούτοις παρήλθεν άπδ τής εντελούς 
άναρρώσεως τού Στρατέλλα, καί έπειδή ούδεμία 
νέα απόπειρα έγένετο κατ’ αύτοΰ ήρχισε νά πι- 
στεύη δτι δέν διατρέχει πλέον κίνδυνον. 11 δέ 
δούκισσα τής Σαβοΐας περί πολλοΰ ποιουμένη τήν 
εύτυχ ία τοϋ Στρατέλλα καί τής Ορτενσίας, έτέ- 
λεσε τούς γάμους των έντός τών ανακτόρων, μέλ
λον δέ ευτυχές κα1· ειρηνικόν προσεμειδία είς τούς 
νέους συζύγους. Αλλ’ άλλως ή ειμαρμένη περί 
αύτών άπεφάσισεν' ό Στρατέλλας συγγράψας με
λόδραμα, μετέβη εις Γενούην μετά τής συζύγου 
του, δπως είσάξη αύτό είς τδ έκεϊ θέατρον. Τοΰτο 
μαθών διά τών κατασκόπων του ό Ενετός καί 
θεωρήσας τήν ευκαιρίαν άρμοδίαν, ώς μή δντων 
υπό τήν άμεσον προστασίαν τής δουκίσσης τών 
θυμάτων του, άπέστειλεν άλλους δολοφόνους, οΐ
τινες είσελθόντες έξ έφόδου πρωίαν τινά είς τδν 
κοιτώνα τών συζύγων τούς έφόνευσαν ένώ έκοι- 
μώντο δι εγχειριδίων* καί ούτω τού άνθρωπο- 
μόρφου μέν έκείνου θηρίου ή έκδίκησις έκορέσθη, 
τοιοΰτον δέ ίδυνηρόν τέλος ελαβον δύο άτυχή 
πλάσματα, ούδαμοΰ δυνηθέντα νά εύρωσι γωνίαν 
γής, ένθα ν’ άπολαύωσιν έν γαλήνη τούς καρπούς 
έντιμου μέν άλλ’ υπό άπαισίους οιωνούς άναφυέν- 
τος έρωτος.

ΕΒΡΑΪΚΑ IIIIΓΠ Μ ΑΤΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ ΜΑΙΡ.

0 διάσημο; έρμηνευτής τοΰ ·;όμου, ό ραββΐνος
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Mats, διήλθεν Sv δλον Σάββατον διδάσκων τδν 
λαόν έν τή συναγωγή. Κατά τδ διάστημα τοΰτο 
οί δύω αύτοΰ υίοί, περιφήμου ώραιότητος και 
πεπαιδευμένοι διδάσκαλοι, άπέθανον έν τή οικία 
του. Η σύζυγός του τούς έναπέθεσεν έπί τή; νυμ
φική; αύτής κλίνης και τού; έκάλυψε μέ λευκήν 
σινδόνα. Πρδς τδ έσπέρας έπανήλθεν ό ^αββϊνο; 
εις τήν οικίαν του καί έζήτησε τούς υιούς του δ
πως τού; εύχηθή.
— ΐ'πήγον εις τδν οίκον τοΰ Κυρίου, άπεκρίθη ή 
σύζυγός του.
— Παρετήρησα πολλάκις, άλλά δέν τούς είδον, 
ειπεν ό ραββϊνος.

ή σύζυγος τοΰ Μαίρ έφερε τδ φώς και τδ πο- 
τήριον πλήρες οίνου’ ό ραββϊνος ευλογεί τδ φώς, 
εύλογεϊ τδν οίνον, καί φέρει τδ ποτήριον είς τά 
χείλη του" «ποΰ είναι υίοί μου, διά νά πίωσιν έκ 
τοΰ εύλογηθέντος ποτηριού,” ειπεν έκ νέου.
— Δέν Θά ήναι μακράν, άπήντησεν ή’σύζυγός του, 
έτοιμάσασα τδ δεϊπνον.

’Αφοΰ ό ^αββϊνος Μα'ρ έτελείωσε τδ δεϊπνον, 
καί έκαμε τήν προσευχήν του, λέγει πρδς αύτδν 
ή γυνή του-
— Ραββϊνε, έπίτρεψόν μοι νά σοί κάμω μίαν έ- 
ρώτησιν.
— Λέγε, αγαπητή μοι άπήντησεν.
— Πρό τίνος καιροϋ εις τών γειτόνων μα; μοί 
ένεπιστεύΘη άδάμαντάς τινας, καί ήδη μέ τούς 
ζητεί, πρέπει νά τούς δώσω πρδς αύτόν ;
— Πώς μοί απευθύνεις τοιαύτην έρώτησιν ! άνέ
κραξεν ό ραββϊνος, είναι ανάγκη νά σέ διδάξω 
τούς κανόνας τής πλέον άπλουστάτης τιμιότητας; 
Οχι μόνον πρέπει νά άποδώση; τούς άδάμαντας, 
τούς όποιου; σοι ένεπιστεύΘη, άλλά πρέπει νά 
πράξη; τοΰτο προθύμω; καί άνευ δυσαρέσκεια;.
— Τοΰτο έφρόνουν καί έγώ, άπήντησεν εκείνη" 
έπειτα άνοίξασα τήν Θύραν τοΰ κοιτώνό; της, είπε"
— Ραββϊνε, φίλος τις μάς ένεπιστεύΘη τούς δύω 
τούτους άδάμαντας καί τού; έζήτησε.

Ταΰτα δέ εΐποΰσα έσήκωσε τήν σινδόνα ήτι; 
έκάλυπτε τούς δύω υιούς των.

» Τέκνα [χου! τέκνα μου ! » άνέκραξεν δ ραβ
βϊνος καί ήρχισε νά κλαίη καί νά στενάζη. Η δέ 
γυνή του άποστρέψζσα τήν κεφαλήν τη; έκλαυ- ' 
σε πικρώς. Ακολούθως λαμβάνουσα τήν χεΐρα τοΰ ! 
συζύγου τη; λέγει πρδ; αύτόν"
— Ραββϊνε, δέν μοί είπα; πρδ μικροΰ ότι πρέπει 
άνευ δυσαρέσκεια; καί περιχαρώ; ν’ άποδώσωμεν 
—δ όποιον μά; είχεν έμπιστευθή άγαθδν δ γεί-

τονάς μα;. Περιχαρώ; μέν ήμεϊ; δέν δυνάμεθα— 
καί έκεΐνος όστις μάς ειχεν έμπιστευθή αύτδ θά 
μά; συγχωρήση—άλλά τούλάχιστον άς πράξωμεν 
τοΰτο άνευ δυσαρέσκειας. Ας είπωμεν μια φωνή. 
Είη τδ όνομα Κυρίου ευλογημένου, ευλογητός ό 
δίδων καί ό ζητών.

— Είη τδ όνομα Κυρίου εύλογημένον, έπανέλα
βεν ό ραββϊνος, εύλογητδς ό δίδων καί άναζητών. 
Ευλογητός καί διότι μοί έδωκε σέ. 11 Κύριε πο- 
λυέσπλαγχνε, άνευ τοΰ δώρου τούτου, οπερ ή με
γαλοδωρία σου μοί έδωκεν, άνευ τής ευλογημένης 
ταύτη; γυναικδς, ήθελον ίδεϊ έμαυτδν μόνον έπί 
τή; γή; καί ήθελον ίσως έλθει εις πειρασμόν ν’άμ- 
φιβάλλω περί Σοΰ. Αυτή μέ τήν μίαν χεϊρά της 
σφίγγει τήν έδικήν μου, καί μέ τήν έτέραν μοί 
άνοίγει τήν άγουσαν εί; τήν βασιλείαν σου θύραν, 
ώστε βλέπω ούτως σέ καί τούς υιούς μου. Εύλο- 
γημένη νΰν καί άεί, καί εύλογητδς σύ ό πατήρ 
μου, ό βασιλεύ; μου, ό Κύριος τοΰ Παντός ! Αμήν.

Μετά τινα καιρδν ό ραββϊνος Μαίρ καί ή σύ
ζυγός του διερχόμενοι έκ τής Αφρικής όπως με- 
ταβώσιν είς τήν Ισπανίαν, συνελήφθησαν ύπδ πει
ρατών, η δέ γύνή τοΰ Ναίρ, ήτις ητον είσέτι πο
λύ ώραία, άν καί ή ήληκία τη; ητο προκεχωρημέ- 
νη, δέν έσεβάσθη ύπδ τοΰ άρχηγοΰ τών πειρα
τών, ώ; έσεβάσθη ό Αβιμέλεχ ό Βασιλεύ; τών 
Γεράρων τήν Ρεβέκκαν καί σύζυγον τοΰ ’ίσαάκ. 
Τότε έκείνη άποταθεϊσα είς τδν σύζυγόν της 
«Ραββϊνε, τώ είπεν, είναι συγκεχωρημένον είς 
μίαν γυναίκα νά άποθάνη, ΐνα σώση τήν τι
μήν της; »

— Είναι συγκεχωρημένον, άπήντησεν ό Ραβ
βϊνος, καλύψα; τδ πρόσωπον του.

’λκούσασα τοΰτο έκείνη, έβυθίσθη εί; τήν θά-
λασσαν.

ΑΙΝΙΓΜΑ 1 I °*.

'Υψηλός συνήθως είμαι 
καί ακίνητος εμμένω 
ζατα γή; ποτέ δεν κεΐ'και 
εκτός όταν άποΟαίνω.
'Έν δί γράμμ’ αν μεταόάλης 
πνοήν πάραυτα μ ’ έμβάλλης 
καί άντί τή; άπαΟείας 

δείγμα γίνομαι φιλίας.
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