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ΝΟΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ

ικανός εις διαφόρους ελληνικά; έφημερίδας λό- 
γος έγένετο περί τής όσον ούπω άρςομένη; δη
μοσιεύσεις συγγράμματος μοναδικού τέως παρ 
ήμϊν εις τδ εΐδός του, καί μεγίστην περιποι
ούντο; τιμήν είς τδν συγγραφέα αύτού τδν μου
σοτραφή και αγαθόν φίλον μου Κ. Ίωάννην Σα- 
κελλίωνα, έπιγραφομένου δέ « ’Αναγραφή τής έν 
τή κατά τήν Πάτμον ίεοα καί βασιλική Μονή 
τού θεολόγου Βιβλιοθήκης.» Πάντες άπεκδεχόμενοι 
οί τής προγονικής εύκλειας έρασταί, τήν δσον έ- 
νεστι ταχειαν δημοσίευση, τής ’Αναγραφής ταύτης, 
ύπέρ ής και ή Ακαδημαϊκή Σύγκλητος άπεφάνθη 
μετά πλείστων επαίνων, πεπείσμεθα ότι περιέρ
γως έπιθυμούσι νά γνωρίσωσιν οποία τις έστΐν 
ή Πάτμος καί οποία ή βιβλιοθήκη αύτής, ής ή 
δημοσίευσι; ’Αναγραφής προαγγέλλεται. Τούτων 
δ ούτως εχόντων, προσφέρομεν είς τούς άναγνώ- 
στας τής Χρυσαλλίδος συνοπτικήν άμα καί ι
στορικήν περιγραφήν τής νήσου ταύτης, είς ήν 
πρδ μικρού ένεκα ιδίων μελετών ήναγκάσθημεν νά 
μεταβώμεν.

ΙΪ νήσος Πάτμ-ος, «νήκουσα είς τδ σύμπλεγμα 
τών ’Ανατολικών Σποραδών, εκτείνεται, κατά 
τδν Αγγλον ύδρογράφον Graves, μεταξύ τού 33 
καί τού 38’ καί 10" τής 20° ανατολικού μή
κους καί μεταξύ τού 17’50 καί 23 τής 3/0 
βορείου πλάτους άπδ τδν Μεσημβρινόν τού έν 
Γρενοβικώ αστεροσκοπείου’ έχει δέ 15 χιλιομέ
τρων μήκος έπί 10 πλάτους ήτοι 60 περίπου 
χιλιομέτρων περιφέρειαν, ό Πλίνιος ορίζει τήν 
περίμετρον αύτής είς τριάκοντα χιλιάδας ρωμαϊ
κών βημάτων, ούδείς δ’ έτερος τών αρχαίων 
γεωγράφων, ούτε ό Σκύλας, ούτε ό Αγαθήμερος, 
ούτε ό Ισίδωρος δίδουσι πληροφορίας περί αύτής,. 
μ.όνου τοΰ Στράβωνος καί τού Ευσταθίου είς Διο
νύσιον έν παρόδιο μνείαν ποιούμενων ταύτης. Περί
εργον δέ αποβαίνει πώς ή νήσος αύτη, ή κειμάνη 
έν τώ μέσςο τών Σποραδών καί τών Κυκλάδων, 
τόσςο ολίγον προσειλκυσε τήν προσοχήν τών αρ
χαίων, ένώ νησίδες μικρότερα-, καί πάντη άσημοι 
δέν διέφυγον αύτήν Περί δέ τού ονόματος Π άτ

ι μος, ό μέν Μελέτιος μυθολογεί ότι προσέλαβεν 
ή νήσος άπδ πατήματος δήθεν τού Ποσειδώ- 
νος, ό δέ Βωχάρ παράγει αύτδ άπδ Συριακής τίνος 
λέξεως δηλούσης τερέβινθος, παραδεχόμενο; ότι
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ύπό τον ’λλκίδαν έλθόντας Λακεδαιμονίους, προέ- 
βη μέχρι Πάτμου, ώστε ήμεΐς τούλάχιστον ουδέν 
περί τής αρχαίας αύτής ιστορίας γινώσκομεν, ούδ» 

κατά ποίαν έποχήν καί τίνων ένεκα περιστά
σεων ήρημώθη. Φαίνεται δμως έξ ί//ών άκροπό- 
λεως άρχαίας καί διαφόρων πολισμάτων, άτι
να μέχρι τοΰδε σώζονται, δτι ή Πάτμος εις ικα
νόν είχε περιέλθει βαθμόν εύδαιμονίας' περί δε 

τής έρημώσεως αύτής φρονοΰμεν δτι αύτη επήλ- 
θεν άπό τών πρώτων ίτι χρόνων έκ τών έπιδρομών 
τών Σαρακηνών, διότι έν έτει 704, μ. X. συμβά- 

σης τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης, ό Ιωάννης 
Καμενιάτης, αιχμάλωτος μετ άλλων, ύπό τών 
Σαρακηνών φερόμενος καί είς Πάτμον προσορ- 
μισθεΐς διηγείται δτι εύρεν αύτήν έρημον, ύπο- 
στάς μετά τών λοιπών συναιχμαλώτων του επί 
έξ δλας ημέρας σφοδράς δίψης τά αποτελέ
σματα.

’Εν έτει 1 088 ό αύτοκράτωρ Αλέξιος ο Κο- 
μνηνός διά χρυσοβούλλου παρεχώρησε τήν νή
σον ολόκληρον είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον τόν 
Λατοηνόν' ούτος δέ προσκαλεσάμενος έργατας, 
ήρξατο τήν οικοδομήν τοΰ μοναστηριού τοΰ θεο
λόγου' άλλ’ οί έργάται βιαζόμενοι ύπό τών βιω- 
τικών αναγκών, έλαβον τήν άδειαν νά φέρωσι 
καί τάς οικογένειας αύτών, καί κτίσαντες πρός 
τό μεσημβρινόν τής νήσου ευτελείς καλύβας, ε- 
θεντο ούτω τά θεμέλια τοΰ νεωτέρου συνοικι
σμού τής Πάτμου. Είς τούς πρώτους τούτους κα
τοίκους προσετέθησαν βαθμηδόν καί έτεροι, ώ
στε τοιουτοτρόπως ή νήσος αύτη ένεκα τοΰ σεβα
σμού, ον ένέπνεεν ώς έκ τών ιερών αύτής ανα
μνήσεων, καί τοΰ οχυρού συνάμα τοΰ Μοναστη
ριού αύτής, ένθα οί κάτοικοι κατέφευγον έν άνάγ- 
κη, δπως άπαλ.λαγώσι τών πειρατικών επιδρο

μών, περιήλθεν είς ικανήν εύημερίαν.
1ί Πάτμος μακρόθεν δρωμένη φαίνεται λίαν 

ξηρά καί άγονος, ό δέ ναυτικός βίος είς δν κα
τά μέγα μέρος οί κάτοικοι αύτής είσίν έπιδεδο- 
μένοι, συντελεί δπως δλίγον έν αύτή δπάοχη ανε
πτυγμένη ή καλλιέργεια άγρών καί αμπελώνων' 
ούχ ήττον δμως τώ έπί τήν πόλιν άνιόντι καί 
άυ.πελοι παρίστανται καί αγροί καί δένδρα ικα
νά. Φαίνεται δέ δτι πρότερον ή Πάτμος ήν κα
τάφυτος δένδρων, τοΰθ’ δπερ βέβαιοί ό έν έτει 
■1678 περί αύτής γράύας ιεράρχης τής Σάμου 
Ιωσήφ Γεωργειρήνης, λέγων δτι η γή της εΐν έρι- 
βώλαξ καί γόνιμος, παράγουσα πυρούς, σίτους, 
καί λαχανικά πολυάριθμα, καί ότι ή νήσος γέμει

ή νήσος ην άλλοτε κεκαλυμμένη ύπό τών δέν

δρων τούτων.
0 Ροχέττιος έν τώ περί ελληνικών αποικιών 

συγγράμματι αύτοΰ πρώτους τής Πάτμου οίκι- 
στήρας νομίζει τους Δωριείς' ό δέ πολυθρήνητος 
Ρόσσιος, αφορμήν λαβών έξ επιγραφής τίνος αύ- 
τόσε άνακαλυφθείσης και κατωτέρω παρατιθέμε
νης, ισχυρίζεται τουναντίον, δτι πρώτοι τής νήσου 
κάτοικοι έγένοντο οί ’.Αργίίοι. Αλλ άν άσπα- 
σθώμεν τοΰ ^οχεττίου και τοΰ Ροσσίου τήν γνώ
μην τότε πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι όψιαίτατα, 
άναλόγως τών παρακειμένων νήσων, ώκίσθη ή 
Πάταος, διότι άπό τών άρχαιοτάτων έτι χρόνων 
(1369 π. X.) οί Κάρες άναφέρονται κύριοι τών 
θαλασσών τούτων. Απαν το αρχιπέλαγος, άπο 
τής μικράς νήσου Σκύρου, ένθα, κατά τήν μαρ
τυρίαν τοΰ Νικολάου παρά Στεφάνω τώ Βυζαν- 
τίφ, άποκατέστησαν όμοΰ μέ τούς Πελασγούς, 
μέχρι τής νήσου Ρόδου, ύπέκυψεν υπό το κρά
τος αυτών' δνομαστί δέ Διόόωρος ό Σικελιώτης 
αναφέρει ώς ύπ’ αύτών οίκισθείσας δύο ούχί πο
λύ μακράν τής Πάτμου κειμένας νησίδας « Κάλυ
δναν δέ καί Νίσυρον, λέγει ούτος, τό μέν άρ- 
f αΐον Κάρες κατώκησαν . .. ’ Πώς λοιπόν δυ

νάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι οί μέν οικίσαντες 
άφ’ ενός τήν Νίσυρον καί Κάλυδναν, άφ’ ετέρου 
δέ τήν Σάμον Κάρες, ούδεμίαν έδωκαν προσο
χήν εις τήν Πάτμον, οψιαίτερον δέ οί Δωριείς καί 
Αργεΐοι ώκήσαν αύτήνς Ισως κατα τους μετεπει- 
τα χρόνους άποικίαι τοιούτων διήλθον τής Πάτ
μου καί έπαγίωσαν την έπ’ αύτή: και τών λοι
πών νήσων ΐσχύν αύτών. κατά τήν μαρτυρίαν 
Σκύλακος τοΰ Καρυανδέως, λέγοντος ότι ή Κά
λυμνος άνήκεν είς τούς Δωριείς, καί τοΰ Ηροδό
του έπιμαρτυροΰντος οτι ή Κάλυδνα καί ή Νίσυ- 
ρος ήσαν άποικοι Δωριέων, τεταγμέναι ύπό τοΐς 
βασιλεΰσι τής Αλικαρνασσού. Περικοπή τις δμως 
τοΰ Διοδώρου Σικελιώτου, μνημονεύουσα εγχω
ρίων κατοίκων περί τήν Κάλυδναν, βασιμοποιεϊ 
τήν ύπόθεσιν ήμών «Κατά δέ τόν έκΤροίας άπό- 
πλουν, λέγει, τέτταρες τών ’Λγαμέμνονος νηών 
έξέωεσχν περί Κάλυδναν, καί τοΐς έγχωρ.οιι: λχ- 
ταμιγέντες κατώκησαν». Αλ.λα τίνες τ,σαν οι εγ
χώριοι ούτοι, εί μή Καρών έκγονοι ;

Σκότος βαθύ καλύπτει τήν άρχαίαν ιστορίαν 
τής Πάτμου, ής τό όνομα άπαντώμεν κατά πρώ
τον παρά Θουκυδίδη, καθ ήν έποχήν (428 π. X.) 
Πάχης ό τών ’Αθηναίων στρατηγός, κατα- 
διώκων τούς πρός βοήθειαν τών Μιτυλ.ηναίων
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αμπέλων καί συκών καί λιμονιών καί πορτοκαλ
ιών. Ο Κρούσιοςάφ’ ετέρου, είς άντίφασιν περι
πίπτω·/, λέγει ότι ή νήσος αύτη ούτε σταφυλάς, 
ούτε σίτους παράγει, μόνον δέ τό μοναστήοιον 
έχει ίκανάς αμπέλους καί κήπους' άλλά, τής γής 
αύτής μή παραγούσης σταφυλάς καί σίτους, πε
ρίεργον αποβαίνει πώς τό μοναστήριον έκέκτητο 
αμπέλους καί κήπους.

Ο λιμήν τής Πάτμου, Σκά,ία Λν.νύζ λεγόμε- 
νος, χρησιμεύει άριστον τών πλοίων όρμητήριον, 
καί τοι ό εύρος προσβάλλει αύτόν ολίγον' πλη
σίον δε τοΰ λιμένος ού πρό πολλών έτών ήρξαν- 
το οι κάτοικοι νά κατασκευάζωσιν οίκους καί 
άποθήκας, ώστε σήμερον τό παρά τόν λιμένα πο- 
λισμάτιον αριθμεί περί τάς εκατόν οικίας καί 
άποθήκας. II δέ πόλις κεΐται έπί λόφου τίνος, εί: 
δν ανέρχεται τις έπίήμιόνων εντός τετάρτου ώρας. 
Η άγουσα είς τήν πόλιν ό όός είναι λίαν άνάντης 
καί ήθελε·/ είσθαι λίαν δυσανάβατος, εί ·υ.ή ό έκ 
Σαμίων τό γένος έλκων αοίδιμος μητροπολίτης 
Σάρόεων Νεκτάριος, κκτεσκεύαζε ταύτην ΐδίοις 
άναλώμασιν. Η πόλις τής Πάτμου, περιλαμβάνου- 
σα ύπέρ τούς τετρακοσίους οίκους, καί 4000— 
5000 κατοίκων, εκτείνεται πέριξ τοΰ Μοναστη
ριού, δπερ ως εκ τοΰ ύύιδμήτου αύτοΰ έπισκοπεΐ 
τήν νήσον άπαταν' αί όδοί τής πόλεως είσίν ανώ
μαλοι καί ώς απανταχού τής Τουρκίας συμβαί
νει ακανόνιστοι, οί δέ οίκοι, καί τοι έξωθεν ούδε- 
μιαν εντύπωσιν προξενοΰσιν, έσωθεν όμως είσί 
κεκοσμημένοι διά φιλοκαλίας, ήν είς ολιγίστας 
τών νήσων τοΰ Αιγαίου άπαντά τις' τούτο δέ 
διότι οι Πάτμ.ιοι είς τήν ναυτιλίαν εγκαίρως έπι- 
όοθέντες καί πρός τήν Ευρώπην, ιδία δε κατά 
τόν Στοκώβιον, πρός τήν ’Αγκώνα σχέσεις πολ- 
λάς συνάψαντες, έπλούτισαν λίαν έκ του εμπο
ρίου.

Τό Μοναστήριον τοΰ θεολόγου κεΐται εις τήν 
κορυφήν βουνού τίνος καί είς τήν αύτήν θέσιν, έν ή 
άλλοτε ύπήρχε ναός τής Λρτέμιδος' έδείματο δέ 
τόν ναόν τούτον ό ’Ορέστης μετά τόν φόνον τής 
μητρός αύτοΰ Κλυταιμνήστρας, διωκόμενος ύπό 
μητροφόνου μανίας, όπως τεκμαιρόμεθα έξ έπι- 
γραφή; τίνος, ής ανωτέρω έμνήσθηαεν, άνακαλυ- 
φθείσης έπί τίνος τάφου καί ούτως έχούσης' 
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ΕΥΤΥΧΩΣ.
Εσώζετο δέ τό άγαλμα τής Αρτέμιδος μέχρι, 

τών χρόνων τοΰ όσ’.ου Χριστοδούλου, όστις, καθ’ », 
ό τδζ βίον αύτοΰ συγγράύας μοναχός Αγάπιος 
αναφέρει, «πρώτον έσύντριύεν ενα είδωλον όποΰ 
είχασιν έκεΐ μέ τέχνην πολλήν είς τό όνομα τής 
Λρτέμιδος.»

Τό μοναστήριον, δυνάμενον νά θεωρηθή άληθές 
φρούριον, ύψοΰται έξακοσίους έξήκοντα άγγλικούς 
πόδας ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης' έκ δέ 
τής στέγης αύτοΰ ούχί μόνον τό ίκάριον άπαν κα
ταφαίνεται, άλλά καί πολλαί τών Κυκλάδων 
νήσων. Αντιπαράκειται δέ αύτοΰ είς όψος μεγα- 
λήτερον (874 άγγλ. ποδών) ναός τις έπ’ σν^,α- 
τι τοΰ προφήτου Ηλιού καί, μεταξύ τών δύ,ο^ό- 
των εις δλίγην άπόστασιν άπό τοΰ μοναστηριού 
τοΰ θεολ.όγου είς μέρος χθαμαλόν, ύπάρχει έτερόν 
τι μοναστήριον γυναικεϊον, όπερ έν έτει 1602 
Παρθένιός τις Παγκώστας έδείματο. Οί διαιτώ- 
μενοι σ-υνήθως έν τώ μοναστηρίφ τού θεολόγου 
μοναχοί άριθμοΰνται περί τούς δεκαπέντε ή εϊκο- 
σιν άλλ. ό αριθμός τών πατέρων καθόλου συμπο- 
σοΰται είς πεντήκοντα περίπου, ών οί πλεΐστοι 
όιατρίβουσιν έκτος τής Πάτμου είς ύπηρεσίαν τής 
Μονής ή είς τά διάφορα Μετόχια άτινα κέκτηται 
αύτη. ί'πάρχει δέ παρά τοΐς πατράσιν έν ΐσχύ'ί ή 
ύποτύπωσις ήν διέγραψεν ό όσιος Χριστόδουλος, 
έκτος παραλλαγών τινων, άς οί νΰν χρόνοι άπα- 
ραιτήτους καθίστων.

Ο ναός ό τιμώμενος έπ’ένόματι τοΰ Αγίου ΐωάν- 
νουτοΰ θεο/.όγου καί υπάρχων αριστερόθεν τώ είσ- 
ίΡΖ^5*·έν<;> εις τέν Μονήν άναμιμ·/ήσκει τήν έν τή 
νήσω ταύτη διατριβήν τοΰ Ιερού Εύαγγελιστοΰ 
καί τήν αϋτόσε έπισυμβάσαν έπτασίαν αύτοΰ, ήν 
έν τή βίβλω τής Αποκαλύψεως έγγραψεν, ώς ό 
ίδιος λέγει, «’Εγενόμην έν τή νήσω Πάτμω . . . υ 
ένθα ϊ’ωρίσθη ύπο τοΰ Δομιτιανού. Πόσον χρόνον
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Χριστοδούλου, άλύμαντον έτι. Οκτώ περίπου αι
ώνες διήλθον ούτως είπεΐν τοΰ σώματος τοΰ δσίου 
τούτου, χωρίς νά δυνηθώσι νά έξαφανίσωσιν όλο- 
σχερώς τού; χαρακτήρας αύτοϋ. ’Ασπασαείς τήν 
ίεράν του κεφαλήν είσήλθον είς τήν κυρίαν εκ
κλησίαν, μικράν μέν τώ μεγέθει, άλλ’ ής τοιχο- 
γεγραμμένης ούσης, πολλαί τοιχογραφία! έχου- 
σιν ικανήν τήν άξίαν. Αί εικόνες τοΰ τέμπλου είσί 
δωρήματα τής ί’ωσσίδος αύτοκρατείρας Αικατε
ρίνης' μεταξύ ,δ’αύτών υπάρχει 'καί μικρά τις, 
άλλά πολυτελής είκών τής Παναγίας, τήν οποίαν 
κατά πρώτον μέν δ αοίδιμο; Νικόλαος Ζωσι- 
μάς έδωρήσατο είς τον πνευματικόν αύτοϋ Γρη- 
γόριον Συχνήν, ούτος δέ τήν προσήνεγκεν είς τήν 
εκκλησίαν τοΰ Θεολόγου. Αικατερίνη καί Ζωσι- 
μάς .. . όποια ονόματα προσφιλή παντί Ελληνι!

(ώτεεαι συτ/χξία χαί τέ.Ιος) 
ΕΙΙΛΜ. ΣΤΛΜΑΤ1ΑΔΙΙΣ.

o'iiAw.vij; διέτριψεν είς Πάτμον, οί τδν βίον αυ
τού συΥγράψαντες άκριβώς δέν δρίζουσι, διότι τδ 
μέν^ίονικδν τοΰ ΙΙασχάλη λέγει, ότι πεντεκχί- 
δεκα ,έτη αύτόσε διέτριψεν, δ δέ Αγιος Ειρηναίος 
είς πέντε μόνον ετη κατχβιβάζει τήν αυτόθι δια
τριβήν του, έτεροι δέ ώς Βικτωριανός δ επίσκοπος 
τοΰ Πετώ καί ό ιεράρχη; Πριμάτιος απλώς άνα- 
φέρουσιν ότι δ Αγιος Ιωάννης έπέμφθη εί; Πάτμον 
ίνα έργάζηται είς.τά μεταλλωρυχεία, άτινα όμως 
ουδόλως νϋν ύπάρχουσιν’ άλλ’ επειδή ή μέν κατχ- 
δίωξις τ,οΰ|Λοαιτιανοΰ ήρξατο τώ 95 έτει μ. X. 
τή δέ 18 σεπτεμβρίου τοΰ επομένου έτους ό Δο- 
μιτιανδς έφονεύθη, καί τής Γερουσίας άκυρωσάση; 
πάσας τάς πράξεις αύτοϋ, δ Νέρβας προσεκάλεσεν 
όλους τοϊς· εξόριστους, δ 'Γουρνεφόρτιο; ϋποτίθη- 
σιν ότι ή εξορία τοΰ Αγίου ϊωάννου εί; Πάτμον 
δ',ήρκεσε δεκαοκτώ μόνον μήνας καί ότι ούτος έπέ- 
στρεψεν είς Εφεσον κατά φεβρουάριον ή μάρτιον 

τοΰ έτους 97 μ. X.
Αρχιτεκτονικώς θεωρούμενος δ ναός τοΰ Αγίου 

’ϊωάννου είναι ίσως μικροΰ λόγου άξιος, άλλ’ή άρ- 

χάιότης και αί αναμνήσεις αύτοϋ έμποιοΰσιν έντύ- 
πωσιν, τήν όποιαν μάτην είς πολυστύλους καί 
αψιδωτούς ναούς τών νεωτέρων επιζητεί τις. Οτε 
έμελλαν νά εΐσέλθω έν αύτώ, κατελήφθην ύπδ 
αιτήματος άνεξηγήτου θαυμασμού καί κατανύ- 
ξέΜ^ίτε δέ πρδ τής θύρας τοΰ ναοΰ ειδον κρεμα- 
μένην χρυσήν λυχνίαν, έχουσαν έπ’ αύτής έγγε— 
γραμμένας άραβοτουρκιστί ρήσεις ίσως τοΰ Κο
ρανίου, ήν Μωάμεθ δ Β’. έπεμψε δώρον έξ εύνοιας 
πρδς τήν Μονήν τής ΙΙάτμου, καθ' 8ν χρόνον οί 
κάτοικοι αύτής βλέποντες ότι το Βυζαντινόν κρά
τος (όδευε γιγαντιαίοις βήμασι πρδς τ-ήν κατα
στροφήν αύτοϋ καί θέλοντες νά προλάοωσι τδν 
οίκεΐον όλεθρον, έσπευσαν νά ποοσφέρωσι τήν υ
ποταγήν αύτών είς τδν φοβερόν καταχτητήν, 
τότε κατελήφθην ύπδ τοΰ άλγους εκείνου, τδ 
όποιον ή ένθόμησις τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος 
Κωνσταντίνου τοΰ ΙΙζιλαιολόγου φέρει είς πάσαν 
ελληνικήν · καρδίαν.

Πρώτον άντικείμενον όπερ επληξε τήν όοασίν 
μου, άμα εισελθόντος έν τώ ναώ, υπήρςε μεγά
λη τις πλαισίωσή είκών τοΰ Θεολόγου, δώρον 
τοΰ αύτοκράτορος Αλεξίου τοΰ Κομνην,οΰ. 11- 
σπάσθην μετά διπλής θερμότητας, θρησκευτικής 
άυ.α καί εθνικής^ τήν ίεραν ταύτην εικόνα καί έπι 
πολύ διέμεινα πρδ αύτής-σιωπηλό;. Μετά ταΰτα 
ώδηγήθην-npifc τά δεξιά είς παρεκκλήσιόν τι, ένθα 
έπί λάρνακος κίίται εκτάδην τδ σώμα τοΰ όσιου

II 1Ί1ΟΧΟΝΔΡ1Α.
,UIH. -

Η ΚΟΙΑΑΧ ΤΟΥ ΛΩΤΕΡΒΡΟΪΑΧΟΥ.

Μετά τδ τέλος μεγαλοπρεπούς γεύματος τδ 
όποιον ό Κ. Θωμάς Βεντβδρθ εδιδεν είς τούς φί
λους του, καί δτε άπεσύρθησαν αί γυναίκες, ούτος 
ένδίδων είς τάς θερμά; παρακλήσεις τών συ,νδαι- 
τημόνων του, ήρχισε τήν ομιλίαν του ώς εξής’ 
“’Επιθυμείτε βεβαίως νά μάθετε, ώ φίλοι μου, 
διά τίνων μέσων ίατρεύθην τής επαράτου έκείνης 
άσθενεία;, ήτις κατέτρωγεν άνεπαισθήτως τάς η
μέρας μ.ου, καί ήτις εις τδ άνθος τή; νεότητά; 
μου μ.έ έστέρζσεν όλων τής ζωής τών θελγήτρων, 
καί δέν μοί άφήκεν εί μή τήν τοΰ θανάτου μό
νον έπιθυμίαν. Θέλω σάς τήν διηγηθή, άλλά προ
λαμβάνει νά σάς είπω ότι ή ιστορία αυτή είναι 
άμοιρο; συμβάντων καί περιστάσεων ρομαντι
κών. Αυτή, νομίζω, δύναται νά έλκύση εκείνου; 
ιδίως, οίτινες εύχαριστοΰνται ν άκολαυθώσι καί 
σπουδάζωσι τάς διαφόρους φορά; τή; ανθρω

πίνου καρδίας.
Δεκάτη <όρα τή; πρωίας ήτο, δτε έξηγέρθην’ 

ό δόκ,τωρ Ελλιότ, τον όποιον τότε πρώτον 
είχα προσκαλέσει, είσελθών. είς τδ δωμάτιόν μου 
έκάθησε πλησίον μου’ μόλις τον ήσθάνθην καί ύ
ψωσα; τήν καταβεβλημένη·; κεφαλήν μου, τώ 
εΐπον διά φωνής αδυνάτου’ «, Φευ 1 κύριε Ελλιότ. 

I βλέπετε 7’?. δυστυχή νέον όστι; βαδίζει ταχέως 

πρδς τδν τάφον. Περικυκλωμένος υφ’ όλων τών 
ηδονών τάς οποίας κολοσσιαία περιουσία παρά
γει, αισθάνομαι έμαυτδν ένδομύχως κατειλημμέ
νου υπό τή; άηδία; καί τής θλίψεως’ είκοσιπεν- 
ταετής μόλις, κύριε Ελλιότ, έχασα όλα τά ονει
ροπολήματα τής νεότηπος. Η ψυχή μου είναι κε
νή καί άποβάλλει μάλιστα τά; επιθυμίας τών έξ- 
ησθενημένων αισθήσεων μου. Η ύπαρξί; μου μέ 
βαρύνει -καί ομοιάζει πρδς ύπνον μάλλον επίπο
νος, διαταραττόμενον ύπδ πένθιμων ενυπνίων, ή 
πρδς ζωήν. Πάσαι αί ίδέαι μου στρέφονται πρδς 
τον θάνατο,ν’ τδν περιμένω, τδν έπυθυμώ, καί έν 
τούτοις αγαπώ έ,τι τήν ζωήν ήτις δέν έχει δι’ έμέ 
ούδέν θέλγητρου, ούτε κατά τδ παρόν, ούτε διά 
τδ μέλλον. Εσυμβουλεύθην περί τής καταστάσεώ; 
μου τούς ικανότερου; ιατρούς τοΰ Λονδίνου, ή 
κάλλιαν τούς περιφημότερου;’ τά ιατρικά των 
αύξησαν τήν άσθένειάν μου καί επιτέλους μέκα- 
τέλιπον, λέγογτε; ότι εφθασα είς τόν έσχατον 
βαθμόν τή; ύποχονδρίας. — Εχουν δίκαιον, μοί 
άπεκρίθη άςτοτόμω; φ,ίατρός.
— Πρέπει λοιπόν νά άποθάνω! — Βεβαίως πρέ
πει, άλλ’ άφοΰ. γίνετε όγδοηκοντούτης. — Θεέ 
μου! μήπως γνωρίζετε κανέν ιατρικόν-; . . . 
—Ισως, ίσως. Εμπρός, κύριε Θωμά, έξηκολούθη- 
σεν ό ιατρός, προσήλωσα; έπ’ έμέ προσεκτικά 
βλέμματα, εμπρός, ομιλήσατε έλευθέρως. Κατε- 
χράσθητε τών ηδονών τάς όποιας δίδουσιν ή πε
ριουσία καί ή νεότης ;—Μετεχειρίσθην αύτάς, τώ 
είπον, άλλά ποτέ δέν κατεχράσθην.—Τί αϊσθ-ή- 
ματα έχετε κατά τήν έκ τοΰ ΰπνου έξέγερσίν 
σας; — Τό.λυπηρόν αίσθημα θλίψεως βαθυτάτη;.— 
Ποΐαι είναι αι, Χπρώται σα; σκέψεις ; — Είναι 
συγκεχυμένα!, άόριστοι, καί δέν άποβλέπουσιν εί; 
ούδέν άντικείμενον.—Ποια έξ όλ.ων τών ηδονών 
είναι ή μάλλον κολ.ακεύουσα τά; αίσθήσει; σα; 
καί τά αίσθήματά σα; ; —Δέν γνωρίζω ούδε- 
μία. —— Πώς ! ό ερω; ! . . . . — Φεΰ ! δέν έχω 
τήν δύναμιν ούτε ν αγαπήσω ούτε νά μισήσω !
— Τδ Οέατρον ; — Δέν έχω πλέον έπιθυμίαν ! 
“^(-.,φράπεζα,,;. λ— Δέν έχω ορεξιν. — -Αί 
ποικίλαι εικόνες τή; φύσεως ; — Φεΰ ! Κύριε, 
δέν τας βλέπονπλέον,, είμ.ή όπισθεν νέφους·δα
κρύων. — Είσθε 559/,ύ δυστυχή;, Κύριε, μοί εί
πεν ό ιατρός, άλλ^ άπδ σάς έξαρτάται ή θεραπεία 
οας· — ΙΙιστεύετε ; — Ούδέν άλ.ηθέστερον, αλ
λά πρδς τοΰτο άπαιτεϊται μεγάλη θυσία.—Ποία 
θυσία παραδείγματος χάριν ; — Η εξής" πρέπει 
ν’ άφήαετε τήν πατρίδα σας, τάς σχέσεις σας,

τάς έξεις σας, καί όλα; τάς έκ τής περιουσίας σα; 
άπολαύσεις· πρέπει νά λησμονήσετε τί είσθε νΰν 
καί τί πριν, ότι έχετε πεντήκοντα χιλιάδων λι
ρών εισόδημα. ’Επί τέλους πρέπει ν’ αναχώρησητε 
διά τήν Ελβετίαν, νά φέρητε δέ μαζύ σας μόνον 
πεντήκοντα γκινέας, διά ν’ άγοράσητε ολίγος αί
γα; καί μικράν τινα καλ.ύβην αιγοβοσκού. Νά ζή- 
σετε έκεΐ έπί 2ν έτο; ύπο ούρανόν καθαρόν και 
εί; άτμοσφαίραν ζωηράν" καί έν τώ ίδρώττ τοΰ 
προσώπου σα; νά κερδίσητε υπαρξιν, τήν όποιαν 
δέν θά δύνανται νά εξαγοράσουν όλος ό χρυσός τής 

Αγγλίας καί όλοι οί άδάμαντες τών Ινδιών.—Αλλά 
σκέπτεσθε καλώ; τοΰτο, ανέκραξα, έγώ νάταξει- 
δεύσω ; άπώλεσα τάς δυνάμεις μου.—Αί δυνάμεις 

θά έπανέλθουν. Η ασθένεια σας, κύριε, έξηκολού- 
θζσεν ό ιατρός, είναι έμφυτος είς τδ κλίμα τδ. ό
ποιον κατοικείτε’ πρέπει λοιπόν νά ζητήσετε 
κλίμα ξένον πρός αύτήν. Κολοσσιαία περιουσία 
γεννά τδν κόρον, ουτος δέ τήν άηδίαν. Λί έπιθυ- 
μ-iat τής ψυχής μας καί τών αισθήσεων μας σβύ- 
νονται έκ τής ευκολία; ήν έχομεν εις τήν έκπλή- 
ρωσίν των, καί πρέπει ό άνθρωπος νά αΐσθάνηται 
φυσικά; καί ήθικάς άνάγκας, άνευ τών οποίων η 
έλαστικότης τής ψυχής του χαλαροΰται καί αμ
βλύνεται. Τπάρχει τάξις ανθρώπων παρά τοΐς ο
ποίοι; ή άσθένειά σου είναι σπανιωτάτη, καί αύτη 
είναι ή τών πτωχών. Είς αύτήν λοιπόν τήν τά- 
ξιν δφείλεις νά καταταχθης. Οθεν άναχώρησον, 
καί όσον τδ δυνατόν τυχύτερον,; ακούεις όσον 
τδ δυνατόν ταχύτερον. Μή έπανέλθης πρό τοΰ 
έηους, καί τότε Οά έπανέλθης ύγιής.— Ηθελα νά 
κάμω παρατηρήσεις τινάς, άλλ’ ό ιατρός πλησία
σα; μοί είπε μετά πολλ.ή; σφοδρότητο;. « Κύ
ριε, δέν σά; μένει είμή μία σανί; μόνον εί; τό 
ναυάγια·/ άν δέν κατορθώσετε νά τήν λάβετε, 
είσθε χαμένο; ». Συγχρόνω; λαβών τον πϊλόντου 
μέ χαιρετά εύχόμενο; καλ.όν κατευόόιον.

Σκεφθεί; έπ’ σλ.ίγον έπί τών συμβουλών τοΰ 
περιφήμου. ιατρού, ακτίνα ελπίδα; ήσθάνθην άνα- 
λάμψασαν εις τό βάθο; τή; καρδίας μου. Εάν ήτο 
άληθέ; ! είπο.ν κατ’ έμαυτδν, άν ήδυνάμην νά έ- 
πανέλθω είς τήν ζωήν, νά γνωρίσω ακόμη τήν 
ευτυχίαν τοΰ ύπάρχειν, νά θεωρήσω .μετά τινο; 
εύχαριστήσεω; τά; ακτίνα; τοΰ ήλίου, ή λάμψι; 
τών όποιων ενοχλεί τού;, οφθαλμού; μου καί κου
ράζει τά νεύρα μου ! Εάν ήτο άληθέ; ότι άήρ 
καθαρώτερο; ήθελε διώξει τής καρδίας μου τά 

j θλιβερά αισθήματα τά όποια τήν καταθλίβουσι ! 
ί Ναι, βεβαίως, άπεφάσισα’ ό Κ. Ελλιότ ποσώς δέν
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ήθελε μέ άπατά,ση" η ειλικρίνεια ήτον εις τούς [ μην καθ’ ήν έξεέ^άγη ή έπανάστασις, και διέρχο-

i

δφθαλμού; του καθώς καί εις τού; λόγους του’ ! 
ήτον πεπεισμένος.

Προσεκάλεσα άμέσως τόν επιμελητή* μου Ού- 
ΐλλιάμ, τοΰ όποιου γνωρίζετε τήν τιμιότητα. 
«Ουίλλιάμ, τώ είπον, θέλ.όυ νά σοϋ δώσω απόδει
ξήν τοΰ αισθήματος καί τής εμπιστοσύνης μου. 
Αύρων αναχωρώ" άφίνω τήν ’Αγγλίαν, και δέν 
λαμβάνω μετ’ έμοΰ είμή εκατόν μόνον γκινέας. 
θά άγνοής τόν τόπον τής εκουσίου εξορίας μου, 
μή ζητεί ποσώς νά τόν άνακαλύψης, άλλως τε 
οί λοιποί συγγενείς καί φίλοι μου Οά τόν α
γνοούν ώς σύ. Κατά τήν απουσίαν μου διαχειρί- 
σθητι τήν περιουσίαν μου ώς έάν ήτο έδική σου. 
’Εάν σοιζ ητησω χρήματα πρό τής συμπληρώ
σει·); ενός ολοκλήρου έτους μή μοΰ στειλης, και 
ν’ άποποιηθής νά δεχθή; μάλιστα πάσαν συναλ
λαγματική· τήν οποίαν θά έχω τήν αδυναμίαν 
νά σύρω έπ· σοϋ.» 0 Ουίλλιάμ έκπλαγεί; καί 
λυπηθείς βαθέω; διά τήν άπόφασίν μου ταύτην, 
μετεχειρίσθη όλην του τήν ευγλωττίαν προσπα- 
Οών νά μέ κράτηση, ή νά μάθη τούλάχιστον τον 
τόπον τής εξορίας μου.» Μή μ εμποδίζης, τώ 
είπον, είναι άπόφάσις ληφθεΐσα, Ο-ϊλλιάμ, πρό
κειται περί τής ζωής μου. »

Αί προπαρασκευαί τοΰ ταξειδίου μου έγέ
νοντο, καί τήν επαύριον έπεβιβάσθην είς Δούβρον. 

ί'πέφερον τόν διάπλουν καλλίτερου άφ ότι 
έφανταζόμην. ’Ενόσω άπεμακρυνόμην τής Λγ- 
"λίας, ήσθανόμην τό στήθος μου εκτεινόμενου 
καί τά νεΰρά μου διαστελ/.όμενα, τήν καρδίαν 
μου όλιγώτερον βεβαρημένη·/ καί τήν κεφαλήν 
■χου έλευΟέραν τών νεφών έκείνων τά όποια πρό 
πολλοΰ έφαίνοντο σκοτίζοντα τον νοΰν μου. 
’Αλλ’ ή κατάστασις αύτη ήδυτέρα καί εΰαρεστο- 
τέοα δέν διήρκεσεν έπί πολύ. Εσκέφθη·/ τό νέον 
στάδιο·/ τής ζωής μου τό όποιον Οά διέτρεχον 
έν τώ μέσω λαοΰ τοΰ όποιου οί τρόποι, αί έξεις 
τά ήθη καί ή γλώσσα μοί ήσαν απολύτως ξένα. 
Η φαντασία μου έτρόμαζε καί ώπισΟοχώρει είς 
τήν ιδέαν, τήν όποιαν προηγουμένως έκαμνον πε
ρί τή; έσχάτης ένδειας τήν όποιαν τόσον μακράν 
έπτ.γαινα νά ζητήσω. Έσυλλογιζόμην τούς συγ
γενείς μου, τούς φίλους μου τούς οποίους έγκα- 
τέλιπον, καί ρίπτω·/ λυπηρόν βλέμμα έπί τή; 
πατρίδος μου, ένόμιζον ότι είς τό βάθος τής καρ
δίας μου ήκουον μυστικήν φωνήν λέγουσαν, « Δέν 
θέλεις τήν έπανίδει πλέον ! »

Φθάνω τέλος εις τήν Γαλλίαν κατά τήν στιγ-

μαι ταχέως τόν ώραΐον τοΰτον τόπον, τόν όποιον 
σκληρότατη άναρχία έμελλε νά έρημώση. Ούτω, 
φίλοι μου, άπέθνησκον δι’ έλλειψιν κλίσεως, δια- 
τρέχων Sv βασιλείου όπου δλα τά εξαγριωμένα 
πάθη έμελλον νά φέρωσιν έφ’ όλης τής σφαίρας 
τήν έρήυ,ωσιν, τήν απελπισίαν καί τόν θάνατον !

Μετά τριών εβδομάδων ταξείδιον, είδον τέλος 
τά ορη τής ’Ελβετίας, ύψοΰντα τάς έκ πρασινά
δας καί χιόνος κεκαλυμμένας κορυφάς των. Είς 
τήν θέαν ταύτην, ήτις έπρεπε νά φέρη τήν χαράν 
εί; τήν καρδίαν μου, βαθεΐα λύπη κατέλαβε τήν 
ψυχήν μου" έχυσα χείμαρρον δακρύων καί ειπον 
κατ’ έμαυτόν" ίδού δ τάφος μου !

Φθάσας είς Βέρνην, κατώκησα είς περίφημόν τι 
ξενοδοχεΐον κείμενον έπί τοΰ δώματος τής Μη- 
τροπόλεως. ’Απεφάσισα ν’ άναπαυθώ έκεΐ έπί δύω 
ημέρας, όχι διά νά έπισκεφθόυ τά διάφορα αντι
κείμενα τά όποια ή θελκτική έκείνη πόλις παρου
σιάζει εις τήν περιέργειαν τών περιηγητών, δέν 
είχον ούτε τήν δύναμιν ούτε τήν θέλησιν" άλλά 
μή ήξεύρων είσέτι ποιον μέρος τής ’Ελβετίας 
εμελλον νά εκλέξω διά τόπον τής εξορία; μου, 
έσκέφθην ότι δύο ήμέραι ήρκουν είς τήν ενασχό
λησή τής σπουδαίας ταύτης εκλογής. Δέν έξηρ- 
χόμην ποσώς τοΰ δωματίου μου" έστηριγμένος 
έπί τοΰ παραθύρου μου, ερριπτον βλέμμα απλα
νές έπί τόπου δπου ή καλλιέργεια ανέπτυσσε·/ ό
λου; τούς θησαυρούς της, όπου ή φύσις είχε συν- 
ναθροίσει τερπνούς λόφους, λειμώνας, ύδατα καί 
δάση. Εθεώρουν τάς μεγαλοπρεπείς επόψεις τάς 
όποίας μοί παρουσίάζον μακρόθεν τό Μεδεμπέργ, 
τό Βεττερχόρν. ή Παρθένο; καί τό Κρίμψελ, 
τών οποίων τά ύψη κεκαλυμμένα υπό άκτινοβο- 
λούντων πάγων, έφαίνοντο ότι διήρουν μετά τών 
νεφών, μετά τών όποιων είναι εστεμμένα, τά 
λαμπρά χρώματα τοΰ δύοντος ήλιου. Η καρδία 
μου κατατηκομένη υπό λύπης άνευ αιτίας, δέν 
ήδύνατο ν’ άνο'ξη 'είς τον θαυμασμόν, διότι ού
τος είναι ευχαρίστησες. Βλέπων τόν ποταμόν Ααρ, 
όστις μεθ’ όρμής διήρχετο έκ τοΰ τερπνοΰ τού
του τόπου, καί έβρεχε τάς υψηλά; δρΰ; τών Αλ
πεων, ήσθανόμην έμαυτόν παραιυρόμενον ύπο 
σφοδρά; επιθυμία; νά ρςφθώ έντός τών κυμάτων 
του καί έλεγον" «Τό πάν θέλει τελειώσει! »

Αφοΰ έλαβα όλα; τάς πληροφορίας περί τοΰ τό
που τόν όποιον έπρεπε νά κατοικήσω, εξέλεξα διά 
τοιοΰτον τήν κοιλάδα τοΰ Αωτερβροόννου, ήτις, μοί 
έλεγον, ήτο τό ρομαντικώτερον καί άγριώτερον 

μέρος τής Βέρνης" δθεν έλαβα οδηγόν καί άνεχώ- 
ρησα κατά τήν ανατολήν τοΰ ήλιου. Η πρός τό 
Αωτερβροΰννον δδός έκ Βέρνης ήτο λίαν επίπονος" 
συχνάκις έπρεπε νά διαβαίνω δι’ αποτόμων βρά
χων καί νά διέρχωμαι διά παγωμένων ύδάτων" δθεν 
ήναγκάσθην ν’ άναπαυθώ έπί ολόκληρον ήμέραν 
είς τήν κοιλάδα τοΰ Γρινδελβάλδ. ό αήρ ήτο κα
θαρός, καί ό ουρανός ανέφελος, ό δε ήλιος, αί 
ακτίνες τοΰ όποιου προσέβαλον έπί όλην τήν ή
μέραν κατακαθέτως τά πάγη καί τάς έκ χιόνος 
κεκαλυμμένας κορυφάς, είχε θαμβώσει τού; Οφ
θαλμούς μου.

At εικόνες αύται άλλοτε μέν τόσον τερπναί 
καί ευχάριστοι, άλλοτε δέ τόσον καταπληκτι καί 
καί άγριαι, δέν ήσαν ποσώς είς αρμονίαν μέ τάς 
φυσικά; μου δυνάμεις, αΐτινες ήσαν πολύ αδύνατοι 
ώστε νά δοκιμάσουν συγκινήσεις ζωηρά; καί ποι
κίλας, καί έν τούτοι; δέν ήδυνάμην νά μένω ά- 
διάφορος εις τάς λαμπρά; αύτάς σκηνάς τής φύ
σεως. Ούτω λοιπόν ό,τι διά πάντα άλλον ήτο 
καλή πηγή ήδονών δι’ έμέ έγένετο πηγή ο
δυνών.

’Εν τούτοι; τήν επαύριον κατά τήν έξέγερσίν 
μου ήσθάνθην διά πρώτην φοράν άπό πολλοΰ και
ρού άναγεννώμενον τό ελατήριο·/ τής όρέξεως. Με
τά λιτόν τι πρόγευμα, ήρχισα τήν οδοιπορίαν καί 
διήλθον δχι άνευ τινός εύχαριστήσεω; τήν 
τερπνήν κοιλάδα τοΰ Γρινδελβάλδου περικυκλω- 
μένην άπό υψηλά όρη. Είς κάθε βήμα συνήντων 
λαγκάδια καρποφόρα καί λοφίσκου; χλοερούς. 
Μικρά δέ βουνάκια κεκαλυμμένα ύπό θάμνων έξ 
άνθέων καί χλόη; διαχωρίζουν τάς κατοικίας τών 
καλών χωρικών τή; κοιλάδος, καί έμπροσθεν έκά- 
στη; οικία; αναπηδά πηγή διαχέουσα πέριξ τη; 
τήν ευφορίαν καί τήν ζωήν. Η υγεία λάμπει έπί 
τοΰ μετώπου τών άνδρών, καί φαιδρά άνθηρότης 
χρωματίζει τήν όψιν τών γυναικών. Αί άφελεΐς 
χάριτες, ή άπλότης, ή άθωότης καί ή ευθυμία 
έφαίνοντο έκλέξασαι τοΰτο τό μέρος δι’ άσυλόν 
των. Καταλιπών τήν κοιλάδα τοΰ Γρινδελβάλδ, 
καί διελθών τό στενόν τοΰ Σχεϊδέγ, τό όποιον χω
ρίζει τήν κοιλάδα ταύτην άπό έκείνην τοΰ Λω- 
τερβρούννου, έβάδιζον έν τώ μ,έσφ πάγων, ελα
τών, χειμάρρων καί βράχων ύπερκειμένων τής 
κεφαλή; μου. IIμην βυθισμένο; εί; βαθεία; καί 
λυπηρά; σκέψεις, ό δέ ήλιος ήρχισε νά δύη όπι
σθεν τών κορυφών τής Παρθένου. Πκουον μα
κρόθεν τό βλήχημα τών ποιμνίων, καί τά ά
σματα τών ποιμένων επαναλαμβανόμενα υπό τή;

ήχοΰς τών έρέων" άλλά παρευθύς ή δρασίς μου 
προσεβλήθη ύπό τοΰ περίφημου καταρράκτου τοΰ 
Στωβάχ, όστις καταπίπτουν μέ μεγάλον πάτα
γον έκ τοΰ μέσου μυτερού βράχου, ομοιάζει πρός 
μεγάλην σινδόνα έκτεινομένην έκ τοΰ ουρανού 
κεχρί τή; γής. Τό ύδωρ πίπτει μετά τοσαύτης 
σφοδρότητος ώστε άναλύεται είς βροχήν πολύ 

πρίν ή φθάση είς τό τέρμα τής πτώσεώς του. Πο
σώς δέν έπερίμενον τοιοΰτον θέαμα" {οπισθοδρό
μησα άπό ίκπληξιν, καί οί οφθαλμοί μου έθαμ- 
βώθησαν είς τήν θέαν τής μεγαλοπρεπούς ταύτης 
Ιριδος, ήτις ύψοΰτο ύπερηφάνω; υπεράνω τοΰ 
καταρράκτου, καί τής όποίας έκαστη σταγών υ- 
δατος αντανακλά τά λαμπρά χρώματα.

Είσήλθον είς τήν πρώτην παρουσιασθεΐσαν 
οικίαν καί έζήτησα φιλοξενίαν, τήν οποίαν μοί 
παρέσχον μετά τής εγκαρδίου έκείνη; αγάπη; καί 
ειλικρίνειας, ήτις χαρακτηρίζει τού; καλούς κα
τοίκους τής Ελβετίας. Μοί προσέφερον γαλακτε
ρά καί δπωρικά, τά όποια έφαγον μετά τίνος εύ- 
χαριστήσεως, καί μοί προητοίμασαν κλίνην τής 
όποίας ειχον μεγίστην άνάγκην, διότι αί δύο αύ
ται ήμέραι οδοιπορίας μέ είχον κατακουράσει. 
Μόλις έπεσα εί; τήν κλίνην καί άπεκοιμήθην, ένφ 
ό ξενοδόχο; μου περιεστοιχισμένος άπό πολυά
ριθμον οικογένειαν έψαλλε τινα τών απλών και 
θελκτικών έκείνων ασμάτων, τών πληρούντων 
τήν ψυχήν εύαρέστων συγκινήσεων, διότι έκ- 
φράζουσιν αισθήματα καθαρά καί φυσικά.

Οταν έξύπνησα, ένεδύθην ένδυμασίαν βοσκού, 
τήν όποιαν είχον κατασκευάσει είς Βέρνην" έπε- 
φόρτισα δέ τώ/ οδηγόν μου ·νά μοΰ άγοράση μι- 
κοάν τινα καλύβην καί μικρόν τι έξ αιγών ποί- 
μνιον καί έξήλθον τή; οικία; τοΰ ξενοδόχου μου, 
όχι ν’ απολαύσω τά θέλγητρα φύσεως τόσον νέα; 
δι’ έμέ. άλλά διά νά διασκεδάσω εί; τά λειβάδια 
καί τά; δχθας τών ρυακίων τά; θλιβερά; σκέψεις 
αΐτινες μέ παρηκολούθουν.

Μόλις έκαμα βήματά τινα καί ήκουσα άντη- 
χοΰντα εί; τόν αιθέρα τύν ήχον πολλών οργάνων, 
καί είδον τό χωρίον νά πολυανθρωπήται άνεπαι- 
σθήτω; έξ όλων τών κατοίκων τής κοιλάδος, οΐ- 
τινες ήρχοντο ν’ άκουσωσι τήν θείαν ιερουργίαν. 
’Ανά πάσαν στιγμήν τό πλήθος ηυξανεν" οί αγρο
τικοί μουσικοί έξακολουθοΰντε; τήν συμφωνίαν 

ί των, έβάδιζον μετά σοβαρότητο; προ; τήν έκ- 
| κλησίαν" ή μελ.ωδία τών οργάνων των, καί οί θρη
σκευτικοί καί θελκτικοί ήχοι οΰ; έξέπεμπον έδι- 
δον εί; τήν πομπήν ταύτην θέλγητρο·/ άνέκφρα-
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στοΆ ’Ενόμισα δτι μετεφέρθην είς τήν τόσον ύπό 
τών ποιητών δοξασθεΐσαν εκείνην έποχήν καθ’ ήν 
δλαι αί ήδοναί τοϋ ανθρώπου ήσαν άθώαι, καί δ
λαι άί έπιθυμ.ίαι καθαραί. Ηκολ.ούθησα τούς άγα- 
Οούς εκείνους χωρικούς πορευομένους νά εύχαρι- 
στήσωσι τον Θεόν, διαφυλ.άξαντα αύτοϊς τά πρώ
τα όλων τών αγαθών, τά απλά ήθη, τήν ειρή
νην της ψυχής και τήν υγείαν, ό λαός είσήλθεν 
είς την εκκλησίαν, άφ’ ενός έτοποθετήθησαν οί γέ
ροντες, άφ’ ετέρου δέ οί νέοι, άί μητέρες τών οι
κογενειών έπι ενός βήματος άντικού τών θυγα
τέρων των, καί οί μουσικοί είς τό κέντρου τής 
εκκλησίας. Περιέμενον έν σιωπή και μετά βαθείας 

συννοίας την άφιξιν τοϋ ποιμενάρχου, και όταν 
ουτος έφάνη, δλων τά βλέμματα έστράφησάν πρό: 
τόν σεβάσμιον γέροντα, τά χαρακτηριστικά τοΰ 
οποίου ένέπνεον την ευτυχίαν καί την αρετήν.

ή θεία ιερουργία είχε τελειώσει όταν παρευθύς 
τά πλαγίαυλα καί οί ζουρνάδες ήκούσθησαν έκ 
νέου’ ό ήχος των ητον ούχί τόσον σεμνοπρεπής, 
ή μελωδία των δμως γλυκεία καί θελκτική. Νέος 
τις άνήρ καί νέα γυνή, ακολουθούμενοι παρά τών 
σχετικών συγγενών των, έγονάτισαν ένώπιον τοΰ 
θυσιαστηρίου καί έλαβον τήν νυμφικήν ευχήν. 
’Αφελής χαρά έλαμπεν είς τά βλέμματά των, 
είς δέ τούς χαρακτήρας τοϋ προσώπου των άνεγι- 
νώσκετο ή έκφρασις τής ευτυχίας, ήτις ώφειλε νά 
διαρκέση διά παντός, διότι ήσαν βέβαιοι έκ τοϋ 
προηγουμένου δτι θά εύρισκον πάντοτε εις τάς 
διασκεδάσεις των καί είς τάς τρυφερότητά; των 

νέας άφορμάς αγάπης.
ίί ! φίλοι μου, ματαίως θέλω προσπαθήσει νά 

σάς ζωγραφήσω τάς εντυπώσεις άς μοί έπροξένη- 
σεν ή θελκτική αύτη είκών. ’Ενώ ή ευθυμία έφαί
νετο εις δλων τά πρόσωπα, άποσυρθείς κατά μέ
ρος, είς γωνίαν τινα τής έκκλησίας, ^σθάνθην τό 
στήθος μου εκτεινόμενου καί τούς οφθαλμούς μου 
πλημμυροϋντας δακρύων. «Η ευτυχία ! ευτυχία ! 
ειπον κατ’ έμαυτόν, ή είκών σου μέ άπελπίζει. 
Δέν θά σέ γευθώ αρά γε ποτέ ! »

Τψώσας τούς καθύγρους δακρύων οφθαλμούς 
μου έπί τοϋ βήματος ένθα ΐστανται αί νέαι κό- 
ραι τής κοιλάδος, είδον αύτάς Οεωρούσας τήν τε
λετήν μετά μεγάλης σεμνοπρεπείας. Μία δέ μό
νη έξ αύτών είχε τούς οφθαλμούς της προσηλω
μένους έπ έμοϋ. Η ώραιότης της ειχέ τι ήδύτερον, 
λεπτότερου καί εύγενέστερον ή ή ώραιότης τών 
συντρόφων της' ήτο’ μελαγχολική καί σκεπτική,

καί δάκρυα ένίοτε ϊβρεχον τά βλέφαρά της’ δέν 
άπέκαμον νά τήν βλέπω, τόσον ή θλίψις της τή 
έδιδε θέλγητρου τι εί; τούς ίφθαλμούς μου. ■ 
Λύτη είναι δυστυχής ώς έγώ, είπον κατ’ έμαυτόν, 
άλλ’ ίσως ημέραν τινα ή εύτυχία τή μειδιάσει, 
ένώ είς έμέ ό θάνατος θά είναι τό μόνον τέρμα 
τών δεινών !

όλον τό πλήθος είχεν έξέλθει της έκκλησίας, 
έγώ δέ βυθισμένος είς τάς θλιβερά; σκέψεις μου 
δέν πάρετήρησα δτι εμενόν έρημος’ άλλά συνέλ- 
Οών, έξήλθον καί έπορέύθην εί; τό χωρίον οπού 
περισσότεροι τών διακοσίων νέων έξ άμφοτέρων 
τών φύλων έχόρευον έν τώ ηχιρ αύτών τούτων 
τών οργάνων, τών όποιων ή γλυκεία μελφδία 
τοΐς ένέπνεε πρό ολίγου τήν εύσέβειαν. Α; νεά
νιζες, βλέπόυσαι νέον τινα βοσκού ξένον, ίστά- 
μενον ύπο τήν σκιάν έλάτης καί ρίπτόντα απλα
νές βλέμμα έπί τών διασκεδάσεων των, έπλησία- 
σαν είς έμέ, καί μέ προσεκάλεσαν νά λάβω μέρος 
είς τήν ευθυμίαν των, καί μοί έκαμαν μυρίας 
αθώας θωπείας εις τά; οποία; δέν άπεκρίθην ειμή 
διά μειδιάματος. ’Επί τέλου; μ’ έγκατέλιπον 
καί θεωροϋσαί με μετ’ οίκτου, έφαίνοντο λέγου- 
σαι, «0 καϋμένος ! κλαίει ίσω; έκείνην ήν ήγά- 
πα’ ά; μή ταράττωμεν τήν λύπην του.»

Ματαίως έζήτησα τήν νεάνιδα τής οποίας τά 
δάκρυα είχον συναντήσει τά ήμέτερα κατά τήν 
στιγμήν τής θείας ιερουργία;, δέν τήν έβλεπον 
πουθενά μεταξύ τών συντρόφων τη;' ησθάνθην λοι
πόν βάρβαρον χαράν άναλογισθεί; δτι δέν είμαι 
ό μόνος δυστυχής εις τήν τερπνήν ταύτην κοιλά
δα, όπου τά πάντα ευτυχούν’ ό δυστυχή; ζητεί 
τήν δυστυχίαν, ώ; ό ξένος οστις ναυαγήσει είς ά
γνωστον ακτήν, ζητεί ον τό όποιον νά δύναται νά 

τόν άκούση καί νά τώ άποκριθή.
Μετά τόν αγροτικόν χορόν, ειδον τάς νεά- 

νιδας, έμψυχουμένας ύπό φιλοπαίγμονος εύθυμίας, 
νά λαμβάνωνται έκ τών χειρών καί νά προχωρώ- 
σιν άδουσαι μέχρι τή; ύπωρεία; τοϋ ύπερκειμέ- 
νου λοφίσκου, τοϋ οποίου ή ορμητική κατωφέ
ρεια ήτο κεκαλυμμένη ύπό πάγου, καί άναβαί- 
νουσαι τρέχουσαι μέχρι τοϋ ύψου; τοϋ λοφίσκου, 
ένόμιζέ τι; δτι βλέπει πλήθο; αγγέλων άναβαι- 
νόντων εί; τόν ουρανόν. Αλλά πόσον έξεπλάγην 
δταν είδον αύτάς προτιθεμένας νά καταβώσινΪΕλα- 
βαν έκ νέου τάς χεΐρά; των καί ώρμησαν έπί τής 
γλιςφώδους κατωφερείας. Τά μαλλιά των είχον ξε- 
πλεχθή καί έκυμάτιζονείςτήν διάκρισιν τοΰ ανέμου.

ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.

Άπό καιρόν είς καιρόν έκράτουν κατά ρυθμόν 
τήν ορμήν τής καταβάσεώ; των καί άπηλπιζον 
τούς έραστάς των οΐτινες κατά σειράν είς τάς 
ύπωρεία; τοΰ λόφου ταΐς έτεινον τούς βραχίονας 
των μετά ζωηρά; ανυπομονησίας. Συχνάκι; έπέ- 
των καί έπηδων άλλ’ ούχί άνευ 
έλάμβανον άνερυθριάστω; τά 
έρωτος.

Α: ζωηραί αυται εικόνες, ή 
πλοϊκή αύτη ευθυμία, ή είκών 
νεότητο; καί τής ύγεία; έκαμον το στήθό; μου 
νά πάλλη μετά ζωηρότητος. « Εύτυχεΐ; βοσκοί! 
ανέκραξα, πόσον σά; ζηλεύω ! Εννοώ, βλέπων τά; 
εύχαριστησεις σας, δτι ό άνθρωπος δύναται ν’ ά- 
γαπήση τήνύπαρξιν. Διατί νά μήν ήμαι μεθ’ υ
μών ; Καταβεβλημένος ύπό κακοΰ τοϋ όποιου, 
αγνοώ τάς αιτίας, εσβυσα πριν έτι γεννηθώ. Εύά- 
ρεστοι εντυπώσεις τοΰ. έρωτος καί τής φιλίας, 
τρυφεραί διαθέσεις προσελκύουσαι τόν άνθρωπον 
πρός τόν όμοιόν του, δέν υπάρχετε πλέον δι’ έμέ ! 
Οί σύνδεσμοι- διά τών όποιων συνεδεόμην εί; τήν 
κοινωνίαν κατεσυντρίφθησαν. Ερημος είς τόν κό
σμον, μοί φαίνεται δτι δέν ήλθον ειμή διά νά φα
νώ μόνον καιν άποθάνω ! »

Είσελθών είς τήν οικίαν όπου έφιλοξενήθην 
ήμην τόσον κουρασμένος ώ; νά παρεδόΟην έγώ 
αύτός είς δλας τάς άσκήσεις τών όποιων ήμην μάρ- 
τυς. Τα γόνατά μου έλύγιζον, καί ή συγκίνησίς μου 
ήτο τοιαύτη, όποιαν αισθάνεται τις δοκιμάζων με- 
γάλην δυστυχίαν, εις τήν όποιαν δέν ήτο προετοι
μασμένος. 0 όδηγός μου φθάσας στιγμάς τινα; με
τά τήν δύσιν τοΰ ήλιου, μοί ανήγγειλε τήν άγα- ]

σεμνότητας, καί 
φιλήματα άθώου

ράν μικρά; τίνος καλύβης κειαένης είς τήν κατω
φέρειαν τοϋ Βρεϊτ-Λωβενέου, ενός τών ύψηλοτέρων 
όρέων τών περικυκλούντων τήν κοιλάδα τοΰ Αω- 
τερβρούννου. Λπότομ.οι βράχοι κεκαλυμμένοι ύπό 
ελατών έπέκειντο τή; κατοικία; τοΰ δυστυχούς 
Τόμ (διότι ούτως εί; τό έξή; θ άποκαλοΰμαι)’ είς 
άπόστασιν τινα τή; κατοικία; μου ωραία πηγή ά- 
νεπήδα έκ τοϋ όρους, καί έξετυλίσσετο εί; πτυ- 
χάς έντό; βοσκή; τινοςήν έγονιμοποίει.Ευρέθηνλοι
πόν κάτοχο; ένό; ποιμνίου έκ δώδεκα αιγών, τό 
όποιον εμ&λλον νά οδηγήσω εί; τού; έκ πρασινά- 
δο; κεκαλυμμένου; λόφου; μετά τών άλλ.ων βο
σκών, οΐτινες εύχαριστώ; διάγουσι τό είδος τούτο 
τή; ζωής είς τό όποιον ήμην καταδικασμένος.

Η άγορά αύτη μοί άφήρεσεν δλα σχεδόν τά χρή
ματά μου όσα έξ Αγγλίας έφεοον. Εάν ήθελον νά 
ζήσω, έπρεπε νά έργάζωμαι έν τώ ίδρώτι τοΰ προ-
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σώπου μου, ώς οί νέοι μου σύντροφοι, τόσον πλού- 
σιοιοι όσον έγώ. Η καλύβη ήτο έντελή; ώς δλαι 
τής Ελβετίας, δλα τά πράγματα τής πρώτη; α
νάγκης εύρίσκοντο έν αύτή’ μικρόν κάθισμα διά νά 
κάθημαι, τράπεζα διά νά τρώγω καί μία κλίνη, 
είναι άληθές ολίγον σκληρά είς άνθρωπον συνειθισ-' 
μένον είς δλας τάς αναπαύσεις τή; εύζωΐας καί 
μαλθακότητος, άλλ’ αρκετά εύχάριστο; διά ν’ ά- 
ναπαύσή τά ρωμαλέα μέλη ενός βοσκού, τόν όποιον 
ή κούρασις είχε καταβάλει, καί όστις δέν είχεν 
άνάγκην νά ζητήση τόν ύπνον.

Αί πρώται ήμέραι υπήρξαν φρικώδει; δι’ έμέ’ ή 
μοναξία ήτις αυξάνει άκόμη τήν βαθεΐαν λύπην 
έξ ή; κατετηκόμην. ό χονδρό; άρτο;, τόν 
όποιον κατέβρεχα διά τών δακρύων μου, καί είς 
τόν όποιον ή λεπτή κράσίς μου δέ? ήτο συνειθι- 
σμένη, δ βίαιος κόπος τόν όποιον έκαμον, αί προ- 
σπάθειαί μου διά ν’ ακολουθώ τά; αιγάς μου έπί 
τών άποτόμων υψών, έν τώ μέσω βράχων, κρημνών 
καί πάγων, δλα ταΰτα είς τό νέον είδος τή; ζωής 
μου συνέτεινον εί; τό νά έπισπεύσουν τήν στιγμήν 
τής καταστροφή; μου, στιγμήν τήν οποίαν έπερί- 
μενον μετ’ άνυπομόνου απελπισίας. Παρευθύς δέν 
είχον τήν δύναμιν νά έξέλθω .τής καλύβη; μου’ 
τρομερός πυρετός άνήφθη εί; τάς φλέβας μου 
καί βαρεία ασθένεια έπελθοϋσα μ’ έ^ιψεν είς 
φρικώδη παραλογισμόν. Δέν είχον λογικόν ειμή 
τόσον όσον άπητεΐτο διά νά αϊσθάνωμαι τάς άλ- 
γηδόνας μου. Επί δεκαπέντε ημέρα; έμενον είς 
την κατάστασιν ταύτην μεταξύ ζωής καί θα
νάτου, χωρίς νά γνωρίζω τού; κινδύνου; μου, 
ούτε τόν τόπον οπού εύρισκόμην’ άλλοτε ένόμιζον 
ότι ήμην εί; τού; κόλπου; τή; πατρίδος μου καί 
προσεκάλουν τούς φίλους μου, καί άλλοτε δτι ή
μην έν τώ μέσω άγριας έρήμου, καί ήκολούθουν 
τά φαντάσματα τά οποία έφευγον άκαταπαύστως 
ένώπιόν μου. ’Ενίοτε μοί έφαίνετο ότι έβλεπον 
πλησίον μου τήν νέαν έκείνην, τί; όποια; ή θλίψις 
μέ είχε βαθέω; συγκινησει έν τώ μέσω τή; εύτυ
χία; τήν όποιαν άπελάμβανον αί σύντροφοί της, 
και άλλοτε μέν έκάθητο παρά τού; πόδας τής 
κλίνη; μου καί έκλαιε βλέπουσα τήν κατάστασιν. 
μου, άλλοτε δέ μοί παρεΐχεν όλας τάς περιποιήσεις 
τρυφερά; εύσπλαγχνίας" άλ.λ. έν τώ άμα ή γλυ
κεία αυτή είκών έξέλιπε καθώς δλα μου τά όνειρα. 
Τέλος, μετά ληθαργή ύπνον, ομοιον πρό; τόν αιώ
νιον εί; τόν όποιον μ’ένόμιζον βυθισμένον, ήνοιξα 
τού; οφθαλμού; μου, τού; περιέφερον πέριξ μου 
καί ή πρώτη μου ιδέα ήτο νά έρωτήσω, « Ποΰ εί- 
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μαι; » δταν ήκουσα φωνήν τινα είποΰσαν « έσώθη ! 
έσώθη ! » Είδον δέ δύο γυναίκας, έζ ών ή μία μέ 
έφάνη όπωσοϋν ηλικιωμένη και ητον αΰτη ήτις 
έκραξεν, έσώθη! ΙΪ δέ άλλη νέα ώς τδ έαρ, γλυ
κεία ώς ή αγαθοεργία, και ώραία ώς άνθος τδ ό
ποιον νεννάται, μ’ έθεώρει έν σιωπή, άλλ έκ τών

* # tY “*βλεμμάτων της έφαίνετο ότι συνεμεριζετο της χα
ί ας τής μητρός των. «Πώς! ανέκραζα, ίδού οί δύω 
άγγελοι οιτινες μοί έσωσαν τήν ζωήν ! Τούς είδον 

καθ’ ύπνον, τούς είδον είς τδν παραλογισμόν μου, 
και ή είκων αύτη δέν ήτο ποσώς άπατη ! » Αί 
λέξεις αύται προφερθεΐσαι άγγλιστί δέν ένοήθησαν 
βεβαίως ύπδ τών δύο εύεργετριών μου, άλλ’ αύται 
έυ-άντευσαν τήν εύγνωμοσύνην μου, διότι η εκφρα- 
σις άληθοΰς καί βαθέος αισθήματος είναι παγκό

σμιος γλώσσα.
(επιται σνκίχιια και ri.loc.)

ΜΕΑΕΤΠ ΠΕΡΙΣΑΙΗΟΠΤ. 

ίπάρχουσιν δνόματα έν τή ιστορία πάσι μέν 
γνωστά, τοσαύτην δέ έμποιοΰντα άποστροφήν και 
βδελυγμίαν, ώστε καί αύτής τής περιεργείας κα
τισχύει ή φρίκη. Τούς τά τοιαΰτα φέροντας δνό
ματα περιοριζόμεθα καθ’ έξιν καί κατά παράδοσιν 
στιγματίζοντες διά τοΰ επιθέτου τέρατος ή θηρί
ου, καί ευθύς άποστρέφομεν τδ βλέμμα, ποΐν σχη- 
ματίσωμεν διακεκριμμένην τινά τής φυσιογνωμίας 
αύτών ιδέαν. Τίς δ μή φρίττων δταν άκούη τοΰ 
ϊάδη τδ όνομα ή τοΰ Μαράτού" άλλά πόσον δλί- 
νοι οί γνωρίζοντας άλλο τι περί αύτών, καίτοι 
σχεδόν συγχρόνων, είμή οτι τέρατα ήσαν καί αί- 
αοδιψή θηρία; Η διά τήν φρίκην περί τών άνδρών 
τούτων τοΰ κοινοΰ αμάθεια έχει μέν δικαιολόγη- 
μα τήν έμφυτον παρ άνθρώποις πρδς παν τδ βδε- 
λυοον απέχθειαν, άλλά καθώς ί ζωολόγος, καί τοι 
μυσαττόμενος, εμμένει κατασκοπών καί είκονίζων 
τοΰ φούνου τήν δυσμορφίαν κα1. τής έχίδνης τούς 
ιοβόλους όδόντας, ούτω και ό έζιστορών τά αν
θρώπινα δέον νά ένδιατρίβη περί τήν μελέτην 
πλασμάτων, ών μόνη ή άνάμνησις προξενεί αίσθη- 
σιν, οιαν δφεως πρόσψαυσις ή καρκίνου θέα.

Επί τοΰ Σαίν-Ζούστ τολμώ σήμερον νά επι
στήσω τήν προσοχήν τών άναγνωστών τής 
Χρυσαλλίδος. Ικανές ήδη ημέρας είς όσα περί 
τοΰ φοβερού τούτου νεανίσκου έγράφησαν απο

κλειστικός έγκύψας καί ύπ’ όψιν έχων τδ πόνημα 
τοϋ πάντα ταΰτα έπί τδ αύτδ συναθροίσαντος 
έδουάρδου Φλωρή, έφθασα νά σχηματίσω περί’ 
αύτοΰ γνώμην, έν πολλοΐς διάφορον τής τε προτί- 
ρας έμής καί τής κοινώς παραδεδεγμένης. Τδν 
Σαίν-Ζούστ οί μέν όνομάζουσι τέρας, οί δέ φανα
τικόν, άλλοι φρενοβλαβή. Τδ κατ’έμε ήθελον μάλ- 
λον ονομάσει αύτδν ριαθητήκ ρητορικής άπλήτως 
δρεγόμ.ενον φήμης τίνος οίαςδήποτε καί πάν μέσον 
πρδς άπόκτησιν αύτής μεταχειρισθέντα, προτιμή- 
σαντα δέ καί αύτδ τοΰ δημίου τδ αίσχος μάλλον 
ή τήν άφάνειαν. Η ψυχή τοΰ έμπρήσαντος τόν 
ναόν τής Αρτέμιδος φαίνεται μοι, άν παραδεχθώ- 
μεν πρδς στιγμ-ήν τά τών πυθαγορείων, μετοική- 
σασα είς τδ σώμα τοΰ Ιακωβίνου. Ούδόλως δέ 
προτίθεμαι ενταύθα νά υποστηρίζω τήν γνώμην 
μου ταύτην παρά τώ άναγνώστη, άλλά απλώς νά 
παραθέσω αύτώ όσα χρήζει βοηθήματα, "να σχη- 
ματίση άκριβεστέραν ιδέαν περί τοΰ άπαεσίου τού
του βντος, έπισκιαζομένου έτι ύπδ πένθιμου καί αί- 
μοβαφοΰς νεφέλης.

0 Αντώνιος Λουδοβίκος Φλωρέλος Σαίν-Ζούστ 
έγεννήθη έν Δεκίζη, πολίχνη τής Νιβερνίας, τή 2 5 
Αύγούστου 4 769, ώστε ότε τή 28 Ιουλίου 1794 
άνέβη τήν λαιμητόμον δέν ητο άκόμη είκοσιπεν- 
ταετής. Παΐς έτι ών μετώκησεν οίκογενειακώς είς 
Βλερακούρην έν Πικαρδία’ στερηθείς δέ μικρόν 
μετά ταΰτα τοΰ πατρδς, άξιωματικοΰ τής χωρο
φυλακής καί ιππότου τοΰ άγ. Λουδοβίκου, είσήλθεν 
ώς τρόφιμος είς τδ σχολεΐον τών όρατοριανών, παρ 
οις καί έπαιδεύθη,διακρινόμενος διά τοΰ πνεύματος 
τήν οξύτητα καί τδ θρασύ καί άκαμπτον τοΰ χαρα
κτήρας Επιτυχώς έκεΐ τά μαθήματα διαπεράνας 
έπανήλθεν είς Βλερακούρ, ένθα διήνυσε τά πρώτα 
τής νεότητός του έτη άπλήστως άναγινώσκων όσα 
ευρισκε βιβλία καί διαφθείρων οσας ήδύνατο νά 
πλησιάση γυναίκας. Ωραίος δε ών, επίμονος καί πάν- 
τολμος έτάραττε τήν ησυχίαν καί άφήρει 
τδν ύπνον πάντων τών ένδιαφερομένων όπως- 
δήποτε είς τήν σωφροσύνην γυναικός. Αλλά τέλος 
συνασπισθέντες οί παθόντες κατά τοΰ νεαρού 
γυναικάρπαγος κατώρθωσαν νά περιορισθή είς τδ 
έν Βαΐλύ σωφρονιστήριον. Εκεΐ μηδέν έχων ποιεϊν, 
ενθυμούμενος τάς πρότερον ήδονάς καί έπί τή στε
ρήσει αύτών δυσχεραίνων συνέθεσε τδ ήρωίκοκω- 
μ,ικδν ποίημα Όργάκτηκ.

Τδ ποιημάτων τοΰτο είναι απλώς βωμολόχος 
άπομίμησις τής Αύρη.1ιακής Παρθικού τοΰ Βολ- 
ταίρου. ύ ποιητής άφιεροΐ σκωπτικώς τδ έργον είς

ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΦΛΆΡΕΛΟΣ ΣΑΙλ ΖΟϊ'ΣΪ.

τόν Πάπαν, προτάττων τδ εξής λακωνιστί προ
οίμιο-;, « Είμί εικοσαετής, κακός ποιητής, έσομαι 
κρείττων.» Είς τούτων συνήθως τήν άνάγνωσιν 
περιορίζονται, καλώς ποιοΰντες, όσοι έχουσι τδ βι
βλίου, μετά μεγίστης δέ άηδίας κατώρθωσα νά 
ύιέλθω αύτδ δλόκληρον.

Αλλά, πριν πλείονα είπω περί τοΰ Σαίν-Ζούστ, 
δέν δύναμαι νά μή παρατηρήσω ότι καί τοΰτο έ
χουσι τδ λυπηρόν αί επαναστάσεις, νά έπισύρωσι 
τήν προσοχήν έπί νεανίσκους ούδέποτε ώριμάσαν- 
τας, άποθανόντας είκοσιπενταετεις καί μηδέν μνή
μης άξιον ποιήσαντας, έπιβάλλουσαι καί τώ ίστο- 
ρικώ τον άχαριν κόπον νά παρακολουθή αύτούς 
εις τάς αίσχράς των ή παιδαριώδεις παρεκτροπής. 
Αύτός ό Σαίν-Ζούστ έν τινι διατριβή, ήν ποίν 
γινη ιακωβϊνος συνέταζεν, όμιλών περί αύτοΰ, μή 
οντος ετι διά τήν ηλικίαν έκλεζίμου, ή t/νγή ρου 
λεγει, ιίζκ eiyer ιίσέτι άπογα2ακτιιθή. Γραφι- 
κωτάτη ή έκφρασις, άλλά πρδ πάντων άκριβής’ 
διότι ή κρίσις τοΰ Σαίν-Ζούστ ούτε ότε συνέγραφε 
τον Οργάκτηκ ώριμος ήτο δτε ούτε τήν ά- 
συνάρτητον έκείνην περί τοΰ Πνεύματος 
τής έ π α να σ τ ά σ ε ω ς διατριβήν. Αλλ’ εί
χεν άρά γε ώριμάσει κατά τούς τελευταίους 

τοΰ βίου μήνας, δτε θηριωδώς παρεδίδετο είς τάς 
φίλαρχους αύτοΰ καί αίμ.οβόρους όρμάς ; Ούδέ τό-

τε νομίζω, καθότι δ παΐς ούτος ούδέποτε ήνδρώ*- 
θη. Εν αύτώ βλέπομεν έν αρχή πεφυσημένον μα
θητήν ρητορικής καί ευθύς μετά ταΰτα δήμιον,
σφάζοντα μέχρις ού έσφάγη.

Αλλ έπανέλθωμεν είς τδν Όργάκτηκ. Τό ποί
ημα είναι πάντη άνούσιον καί κατά τοΰτο μόνον 
προσοχής αζιον, ότι άπαντώνται έν αύτώ ίδέαι 
τινές μειλιχιότητος και φιλανθρωπίας, τάς όποίας 
άπορεΐ τις άνευρίσκων παρά τώ μέλλοντι τών ο
ρεινών άγορευτή. Ούτω π. χ. τό τρίτον άσμα αο- 
χεται διά τής άκολούθου φενελονείου ευχής, ήν 
κατά λέξιν μεταφράζομεν, ούδόλως κινδυνεύοντας 
νά άμαυρώσωμεν τάς ποιητικές τοΰ πρωτοτύπου 
καλλονάς, άφοΰ ποιήσεως σπινθήρ έν τώ ποιήυ.ατι 
τούτω δέν υπάρχει’ « Διεσκέδαζον πλάττων τερ- 
» πνήν χίμαιραν καί θέτων έμαυτόν έπί τοΰ θρόνου 
» τής οικουμένης. Τρέμετε, έλεγον, τοΐς μοχθη- 
» ροΐς, διότι ήγγικε τής βασιλείας ύμών τό τέρ- 
“ μα. Τμεΐς δέ οί ταπεινοί καί οί έν οδύναις ά- 
» γαθοί προσέλθετε ύψιμέτωποι. Πρόσελθε καί 
» σύ καί συμμερίσθητι τοΰ σκήπτρου μου τής ίσ- 
” γόος, ώ άσθενές καί άστήρικτον ορφανόν. Αλλ’ 
» ένώ έλεγον ταΰτα, ήκουσα τούς θρήνους κλαίον- 
” τος παιδιού, οιτινες μέ υπενθύμισαν οτι δέν 
» είμαι βασιλεύς. ’

Αλλά τήν περικοπήν ταύτην καί τινας ίλλας
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α Μή ευρών τδν εύγενή κόμητα, διηγείται Σαίν- 
» Ζούστ, έν τινι πρδς φίλον έπιστολή, έμιμήθην 
»τδν Ταρκύνιον, άποκόψας διά τοϋ μαστιγίου 
» μου κεφαλήν μήκωνος’ είτα πάντες άπήλθομεν 
» έν σιωπή. ” ··· - ’

Αλλοτε πάλιν κάιομένη; έπίσήμως διαμαρτυ
ρήσεις; μειοψηφησάντων τινών μελών τής Συν- 
λεύσεως, δ Σαίν-Ζούστ ώμοσεν δτι προύτίμα· ν’ά- 
ποτεφρωθή ύπδ τής καταναλισκούσης τδ έγγραφον 
φλογδς, μάλλον ή νά άπειθήση ποτέ είς τδ έθνος, 
τούς νόμους καί τδν βασιλέα’ ταΰτα δέ λέγων έ- 
ξέτεινε τήν χεϊρα έπί τής πυράς. Αί αναμνήσεις 
αύται καί απομιμήσεις τοϋ Σκαιυόλα, Ταρκυνίου 
καί Βρούτου άπαντώνται κατά πάσαν στιγμήν 
παρά τώ Σαίν-Ζούστ, άλλά καί οί άλλοι τότε έ- 
παναστάται δέν ήσαν αμέτοχοι σχολαστικότατο; 
καί πιθηκισμών.

Ληξάσης έν τούτοι; τής Συντακτική; συνελεύ- 
σεως καί παρασκευαζομένων τών έκλογών διά τήν 
Νομοθετικήν, ό Σαίν-Ζούστ καί τοι μή έχων τήν 
άπαιτουμένην ηλικίαν, έτέθη υποψήφιος, συνθέσας 
πρδς τοΰτο διατριβήν περί τον'πνεύματος τή; ί- 
παναστάσεως χαί τοΰ συντάγματος έν Γα.Ι.Ιία, ήν 
οί έκδόται δέν ένέκριναν νά περιλάβωσι μετά ταΰτα 
έν τή συλλογή τών απάντων αύτοϋ, ώς μή αρκούν
τως δημοκρατικήν. Καί τώ δντι ό νέος δημοσιογά- 
φος,είκοσιτριετής τότε τήν ηλικίαν,δέν παρίσταται 
άκόμη οίος ολίγους μήνας μετέπειτα. άλλά μάλ
λον μαθητής τοϋ Μοντεσκίου, τοϋ οποίου μιμεί
ται τδ ύφος καί τήν αξιωματικήν βραχυλογίαν.

« Ούδέν έχω είπεϊν, λέγει μετριοφρόνως έν τώ 
» προοιμίω, περί τοϋ άσθενοϋ; τούτου δοκιμίου. 
» Εύχομαι μόνον καί έλπίζω ν’ άγαπήση ο άνα- 
» γνώστη; τοϋ συγγράψαντος τήν καρδίαν. »

Τήν καρδίαν τοϋ Σαίν-Ζούστ ! Αλλά πάντοτε 
περί καρδία; όμιλεϊ ό άνθρωπος ούτος’ « Εμαρά
νατε τήν χαράίαν μου,» &ίζ'(ε βραδύτερον έν τή 
Συνελεύσει, καί τή αύτή ημέρα, έγραφεν είς τούς 
έπί τής κοινής σωτηρίας επιτρόπους, « 1ϊ ανομία 
έκλεισε τήν χαρόίαν μου θέλω άνοίξει αύτήν 
τή Συνόδω.» Αλλά καί ό Ροβεσπιέρ, έκραύγαζε 
τή δ θερμιδώρ άπδ τοϋ βήματος, «Εχω άνάγκην 
νά διαχύσω τήν χαρόίαν μου.» Μή μεταχειριζώ- 
μεθα λοιπόν τήν λέξιν ταύτην παρ όπου απολύ
τως άναγκαία, άφοϋ τοιαύτη έγένετο αύτής κα- 
τάχρησις ύπδ τοιοΰτων άνθρώπων.

Ετέρα λέξις τά μέγιστα έν χρήσει κατά τήν 
έποχήν έκείνην, ήτον ή Αρετή.

« Πολλοί έπραγματεύθησαν περί έπαναστάσεως,

όμοιας πρέπει νά θεωρήσωμεν ώς τυχαϊον μόνον 
εύρημα, άπομίμησιν ίσως τδν γνωστών έκείνων 
έν τή ΖΖαράέκω στίχων

Si j’ etaisroi je voudrais etre juste κτλ. 
Εκ δέ τής έπί τοϋ δλου ποιήματος κρίσεως άναγ- 
καζάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι ή καρδία νεανίσκου 
εικοσαετούς, ,έντρυφώντος εις περιγραφάς ακολά
στου'; και αύτήν ακόμη τήν παρά τών γυναικών 
ηδονήν δι αγοραίας βωμολοχίας βορβοροϋντος·, ήτο 
ήδη τραχεία, βάναυσος καί πάσης αίδοϋς γέγυ- 
μνωμένη. Βιογράφοι όμως τινές, έν οίς καί ό Φλω- 
ρή, φρονοΰντες δτι εί μή άλλο, ή ακάθεκτος -του
λάχιστον πρδς τήν ηδονήν ορμή αδύνατον κάθιη-ά 
παρ’ εικοσαετεί τοιαύτην ψυχράν πρδς τής ηδονής 
τά όργανα καταφρόνησιν, είκάζουσιν δτι ό ποιητής 
ήντότε άπλοϋς τις fahfaron de vice, ώς καλοϋ- 
σιν οί Γάλλοι τους έφηβου; εκείνους, οίτινες καύ
χημα έχοντε; τδ νά νομίζωνται πάσης ευαισθη
σία; απορφανισμένοι, ώς σκύλακες έπειτα έρπου- 
σι τά κράσπεδα άσπαζόμενοι γυναικείας έσθήτος.

Πολλοί οί όρεγόμενοι ποιητικής δόξης, οί δέ 
πλείστοι άποτυγχάνοντες καταλαμβάνονται έπειτα 
ύπδ μεταμέλειας τινδς καί λύπης δι’οσον ήσώτευσαν 
καιρόν άκάρπως στιχουργοϋντες. Τινές όμως, καίτοι 
ψευσθέντες τών ποιητικών έλπίδων, απέκτησαν 
διά τής στιχουργική; έργασίας δεξιότητά τινα 
περί τδ έκφράζεσθαι, βοηθήσασαν αύτού; ούκ ολί- 
γον είς τδ ταπεινότερον τοϋ συγγραφέως ή ρήτο- 
ρος στάδιον. ό δέ Σαίν-Ζούστ διά τής στιχουρ- 
γικής τριβής προσεκτήσατο τήν έξιν εκείνην τοϋ 
τά πάντα δι’ εικόνων παριστ^ν, ήτις τόσω πρω
τότυπον κατέστησε τήν άγρίαν αύτοϋ καί αι
μοδιψή εύγλωττίαν.

Αλλ’ οί στίχοι καί αί γυναίκες ύπεχώρησαν έ- 
νώπιον φροντίδων άλλων σπουδαιότερων. ό Σαίν- 
Ζούστ έξελθών τέλος τοϋ σωφρονιστηρίου ήρξατο 
σπουδαίως ασχολούμενος είς τά πολιτικά καί με- 
ταβαίνων συχνάκις εΐ; Παρισίους, όπου έσχετίσθη 
μετά τοϋ Καμίλλου Δεμουλίνου καί τινων άλλων 
τής τότε έπζναστατικής νεολαίας. Μετ ού πολύ 
δέ κατόρθωσε νά διορισθή άντισυνταγματάρχης 
τής έθνοφυλακής, καί έκτοτε ήρξατο' έχων έπιόροήν 
τινα είς τά επαρχιακά συμβούλια καί γυμναζόμε
νο; εις τδ δημοσία όμιλείν. Εφίλει δέ πρδ πάν
των τήν βραχυλογίαν. Ημέρα τινί συνάθροισα; 
ικανού; χωρικού; μετέβη εί; τδ μέγαρον τοϋ κόμη- 
τος Λαραγουέ, άρχηγοϋ τών έθνοφυλάκων, προτι- 
θέμενος νά έκφοβίση αύτόν’ άλλ’ ό κόμης προλα- 
βών άπήλθε.

< εξακολουθεί έν τώ δ Σαίν-Ζούστ, άλλ’ οί πλεϊ- 
» στοι ούδέν είπον’ καθότι ούδείς μέχρι τοϋδε 
» έλαβε τδν κόπον νά έξετάση πόσην ένέκλεισεν έν 
» τή χαρόία. αρετήν, ϊνα μάθη καί πόσης ήτο ά- 
" ξιος έλευθερίας «.

Η σκέψις αύτη είναι δρθή καί ώραία’ καθότι 
άν ήδύνατο ν’ άπονεμηθή ή ελευθερία κατ’ άκριβή 
αναλογίαν πρδς τήν αγνότητα τών ηθών, τδ κοι
νωνικόν πρόβλημα ήθελε λυθή έπιτυχώς. ’Αλλ’οί 
άνθρωποι έν γένει δέν είναι δίκαιοι κριταί, δπό- 
ταν περί αύτών κρίνωσιν, ό δέ Σαίν-Ζούστ ού μό
νον είς άκρον ένάρετος νομίζεται, άλλ’ εϊπερ τις 
καί άλλος φρόνιμος.

» Μή περιμένετε, λέγει, παρ’ έμοϋ ούτε κολα- 
» κείαν ούτε σάτυραν’ καθότι περιωρίσθην εις τήν 
» απλήν τής αλήθειας έκθεσιν. Νεότατος ών, ώ- 
» μίλησα σφοδρότερου ίσως τοϋ δέοντος κατά 
» τή; τυρανννία; ή παρεγνώρισα νόμου; καί έθι- 
» μα άνέκαθεν έν ίσχύϊ καί ύπολήψει. ’Αλλά δι’ 
» αύτδ τοΰτο, διότι είμαι νέος, εύρίσχομαι, νο- 
» μίζω, πΛησιέστερον τής ρύσεως ».

Ενταύθα δ μαθητής τοΰ Μοντεσκίου γίνεται 
όπαδδς τοϋ Ρουσσώ. όλόκληρος έν γένει ή δια
τριβή αύτη είναι σκοτεινοτάτη, μεγίστη δέ ή έν 
αύτή ασυναρτησία καί σύγχυσις τών ιδεών. Οΰδ’ 
αυτός ό συγγραφεύς ήξευρε τότε τί ήθελεν, άλ
λ’ έγραφεν απλώς διά νά γράφη καί καθιστά τδ 
όνομα αύτοϋ γνωστόν.

Καθώς καί έν τώ Όργάντη, εκπλήττεται ά- 
νευρίσκων δ αναγνώστη; καί έν τώ δοκιμίω τού- 
τω φιλανθρώπους τινά; ιδέας, όμιλών ό συγγρα
φεύς περί τών ωμοτήτων, άς διέπραξαν οί πορ- 
θηταί τής Βαστίλλης,

< 0 λαός, λέγει, ωρέγετο έλευθερίας, άλλ ή- 
3 το άδύνατος καί δούλος’ η δέ άσθένεια αύτοϋ 
» έγέννησε τήν ωμότητα. Δούλου; μόνον.άπαν- 
» τώμεν έν τή ιστορία πεοιάγοντας άνθρωπίνους 
” κεφαλάς έπί τής κορυφής λόγχης, πίνοντας 
» τών δεσποτών τδ αίμα καί τήν καρδίαν κα- 
» ταβιβρώσκοντας ».

Ελλ έτι μάλλον άποροϋμεν, βλέποντες τδν 
μέλλοντα τοϋ όρους χρησμοδότην, έπιχειροϋντα 
τδν ποινικόν κώδηκα νά ^ι.Ιαχθρωπίση καί πά
λιν μεταβαλόντα διδάσκαλον ν’ άνακοάζη μετά 
τοΰ Βεκκαρία.

« Μέγας άνήρ ήτον ό Ρουσσώ, άλλά μεϊζον έ- 
I πταισεν αμάρτημα πειραθείς νά δικαιώση τήν 
» θανατικήν ποινήν. Πώς ό λαός, ό ούτε βα- 

5 σιλέα έχων τδ δικαίωμα νομίμως ν’ άναδείξη, 

» δύναται νά διαθέτη τήν ζωήν; Καί έξα- 
κολουθεΐ ουτω έπί ικανήν ώραν ρητορεύων 
κατά τοϋ δημίου καί τή; λαιμητόμου, αύτός έ 
μικρόν μετέπειτα άρνούμενος είς τούς πρδ τοΰ έ- 
παναστατικοϋ δικαστηρίου ύποδίκους τδ ιερόν 
δικαίωμα τής απολογίας. Κατωτέρω δέ παρεκτρέ
πεται είς φιλανθρωπικά όνειρα γελοία καί παιδα
ριώδη.

• Εύτυχής, κράζει, ή χώρα, έν γ ή μόνη τών 
» έγκλημάτων τιμωρία ήθελεν είναι ή συγχώ- 
» ρησις (!! !) Μακαρία ή χώρα, έν ή ό κακούργος 
” ήθελεν είναι ήναγκασμένος ούχί νά ώχρια ένώ- 
ρ πιον τών δικαστών διά τδν φόβον τής ποινής. 
» άλλά νά έρυθρι? διά τήν αισχύνην τοϋ έγκλή- 
» ματος ».

Τί άλλο νά είπωμεν τοιαϋτα άναγινώσκοντες 
παρ ο,τι καί έν άρχή είπον; δτι ό Σαίν-Ζούστ ήτο 
μαθητής ρτ,τομιχής, καταληφθείς ύπδ δοξομανίας 
καί θέλων οπωσδήποτε νά διακριθή. ’Ηθέλησε νά 
ήναι ποιητής καί άπέτυχεν, έπειράθη νά γίνη φι
λανθρωπίας άπός-ολος, καί έχλευάσθη, άπελπισθείς 
έγένετο δήμιος, καί διά τής λαιμητόμου κατέ- 
κτησε τήν άθανασίαν.

(επεται συνέχεια)

Ε. Δ. ΡΟΪΔΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
Ή γραφιχή παρά τοΐς άρχαίοις

(Σννίχιια Μι φνλλάδ. 1'2.)

Η ύπδ τού Ρωαύϋ.ου συστάθείσα κυβέρνησι: 
διήρκεσε μεχρισβϋ ό Βρούτος άπεδίωξε τούς βα
σιλείς, δηλαδή μέχρι τοϋ 243 έτους άπό τήςθε- 
μελιώσεως τής Ρώμης, δπερ αντιστοιχεί πρδς τί· 
•ΜΟ έτος πρδ Χριστού, ό Βρούτος ήν σύγχρονος 
τοϋ Αρμοδίου καί ’Αριστογείτονος.

Τότε, εί καί ή νέα τάξις τών πραγμάτων ώ- 
νομάσθη δημοκρατία, κυρίως όρως τδ είδος τής 
κυβερνήσεως έμεινε τδ αυτό’ μικρά τις μεταβολή 
έγένετο μόνον είς τδ σχήμα αύτή;’ ή έξουσία, 
ήτις άρχήτερα ύπήρχε συγκετρωμένη είς τάς χει- 
ρας ένδς μόνον βασιλέως, διενεμήθη ήδη εις δύω 
άρχοντας, καί άπό ισοβίου κατέστη ένιαυσία’ οί 
νέοι αρχηγοί τής πολιτείας έκαλέσθησαν ύπατοι 
(consules) δπως διά τοϋ νέου τούτου ονόματος 
τοϋ είσαχθέντος έν τή ρωμαϊκή γλώσση, εύρίσκον- 
ται ειδοποιημένοι ότι τίποτε δέν δύνανται νά
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πράττωσι πριν ή συμβουλευθώσι τούς πολίτας.
Οι ύπατοι ούχί μόνον έκληρονόμ.ησαν την βα

σιλικήν έξουσίαν, άλλά προσέτι και τήν πομπήν 
τής κυριάρχου ισχύος’ ή πομπή αΰτη συνίστατο 
εις έν σώμα δώδεκα δαβδούχων, ο'ίτινες προεπο- 
ρεύοντο τοΰ ί πάτου έν γραμμή ώπλισμένοι μέ 
άπλας δέσμ.ας ράβδων έκ σημύδας, έφ ών έθετον 
πέλεκυν οτε δ άρχων ούτος έξήρχετο τής Ρώμης.

Οί πατρίκιοι, οιτινες έξετέλεσαν τήν έπανά- 
σιν, ώργάνισαν αύτήν προς το συμφέρον των τη- 
ρήσζντες δι’εαυτούς τήν ύπατείαν. Καί άφησαν 
μέν τήν έκλογήν είς τόν λαόν, έπειδή δμως οί ύ
πατοι μόνον έκ τών εύγενών ήδύναντο νά λαμβά- 
νωνται, μόνοι δέ πάλιν οι ύπατοι διώριζον τούς 
γερουσιαστή:, εύρεθησαν οΰτω κύριοι τής δημο
κρατίας, άμα ειχον εις χεΐρας των τήν τε ύπα
τείαν καί' Γερουσίαν-

Μολονότι ό λαός ένόησε πάραυτα τό αριστο
κρατικόν δίκτυον έντός τού οποίου περιετυλίχθη, 
ή κατάστασις όμως αΰτη διήρκεσεν έπί τινα χρό
νον. Ακολούθως, ώς καί είς πάσαν περίστασιν 
καθ’ ήν τά συμφέροντα τών πολλών κινδυνεύου- 
σ·.ν ένεκα τοΰ συμφέροντος τής μειονότητος, σύμ- 
βαμά τι, οπερ κατά πρώτον ουδεμίαν σχέσιν έ
φαίνετο νά έχη πρός τήν πραγματικήν αιτίαν τής 
τοΰ λαοΰ καχεξίας, έφερε σημαντικήν τροποποίη
σήν είς τό κυβερνητικόν σύστημα.

Κατά τήν έποχήν ταύτην, έκαστος πολίτης ύπε- 
χρεοΰτο νά υπηρέτη ώς στρατιώτης άνευ άποζη- 
μιώσεως’ τούτου ένεκα πλειστοι έκ τών πληβείων, 
οιτινες άπέζων έκ τής εργασίας των, εύρέθησαν 
είς τήν ανάγκην, συνεπε'α τών συνεχών ύπό τάς 
σημαίως προσκλήσεων, νά κάμωσι χρέη. Μετ ού 
πολύ τά χρέη ταΰτα συνεσωρευθησαν έπί τοσοΰ
τον, ώστε οί χρεώσται κατήντησαν ανίκανοι νά 
τά πληρώσωσι. Τυραννούμενος ύπό τών δανειστών 
του, δ λαός καί μή εύρίσκων ούδέν είς τούς πα
τρικίους στήριγμα, άπήτησεν άπό τών γερουσια
στών μετρίασιν τινά τής τύχης του, άλλ’ ούτοι 
ήρνήθησαν μετά σκληρότητος τήν αίτησίν του. 
Τότε ό λαός άπεφάσισε γενικήν χρεωκοπίαν' ά- 
πήλθε δέ ολόκληρος ακολουθούμενος ύπό τών γυ
ναικών καί τών παίδων, καί άπεσύρθη έπί τίνος 
όρους άπέχοντος μίαν καί ήμίσειαν λεύγαν περί
που τής Ρώμης, άφήσας έν τή πόλει μόνους τούς 
ύπατους, τούς γερουσιαστής καί τήν άριστοκρα- 
τίαν.

Οι πατρίκιοι, τρομαχθέντες έκ τής λειποτα- 
ξίας ταύτης, άπέστειλαν πρέσβεις πρός τούς δυση- 

ρεστημένους’ άλλ ούτοι άπήτησαν’ ά) τήν κα- 
τάργησιν τών χρεών τών γενομένων πρός ύπηρε-, 
σίαν τής πατρίδος' β’.) τήν άπόλυσιν τών κρα
τουμένων’ γ .) τόν διορισμόν δύω άρχόντων, κατά 
Τίτον Λίβιον, κα! πέντε κατά Πλούταρχον, οΐ- 
τινες, έκλεγόμενοι έκ τών πληβείων, ώφειλον νά 
τούς προστατεύωσι κατά τής πλεονεξίας τών 
πλουσίων, τής αύθαδείας τών πατρικίων καί τών 
άδικιών τής γερουσίας.

Οί τρεις ούτοι οροί έγένοντο δεκτοί. Τά χρέη 
ήκυοώθησαν καί οί χρεώσται άπελύθησαν’ οί νέοι 
άρχοντες, έκλεχΟέντες έκ τών αρχηγών τοΰ στρα
τού, έλαβον τό όνομα τριβοΰνοι τοΰ λαοΰ, ό λόφος 
δέ έν ώ εύρον άσυλον οί δυναστευόμενοι ώνομά- 
σθη Ιερόν όρος. ’Από τής ημέρας ταύτης, οί πλη
βείοι έλαβον είς χεΐρας των τήν νόμιμον ίσχύν 
αύτών,- κατ’ άρχάς όμως ή ισχύς αΰτη ύπήρξεν 
άπλώς αμυντική, καθότι οί τριβοΰνοι δέν ήσαν 
ούδ’ έμελλον νά ηναι είμή άπλοι προστάται’ κατά 
συνέπειαν δέν είχον ιδιαιτέραν στολήν, ώδευον 
άνευ άκουλουθίας, καί μόνον συνωδεύοντο ύπό ε
νός συγκλήτορος, άπώλλυον δέ τήν έξουσίαν των 
έξερχόμενοι τών Ουρών τής πόλεως.

Αλλά πάσα εξουσία, όσον ασθενής καί άν είναι 
έν τή. γεννήσει αύτής, αυξάνει ταχέως άν προη
γουμένως είχε δημιουργηθή ύπό τής ανάγκης τής 
πλειονότητος’ μετ’ ού πολύ τό δικαίωμα τής άν- 
τιπολιτεύσεως δέν έπήρκει είς τούς τριβούνους, οΐ- 
τινες έβαρύνθησαν τήν παθητικήν θέσιν τοϋ άξιώ- 
μ.ατός των' κατά τύχην δέ τοΐς έδόθη εύκαιρία, 
καθ ήν έκαμον δοκιμήν τής ένεργητικής εξουσίας 
ήν έδύναντο νά έξασκήσωσιν. ’Εννέα, είτε δέκα 
έτη μετά τήν πτώσιν τών Ταρκυνίων, τρομερού 
λιμού γενομένου έν Ρώμη, ή Γερουσία, είς τής 
οποίας τάς χεΐρας ειχον συσσωρευθή άπαντα τά 
πλούτη, έφερε σίτον έκ τών πέριξ μερών, δ όέ 
Μάρκος Κοριολάνος έπρότεινε νά δοθή σίτος εις 
τόν λαόν διά τό ήμισυ τής τιμής, άν ούτος έ- 
στεργε νά παραιτηθτ, τοΰ αξιώματος τών τρι- 
βούνων. Οί τριβοΰνοι, ών ή ΰπαρξις ήπειλεΐτο, ά- 
πήντησαν έγκαλέσαντες τον Κοριολάνον ενώπιον 
τοΰ λαοΰ, καί μολονότι ό ύπερήφανος πατρίκιος 
ήρνήθη νά έμφανισθή έν τώ δικαστηοίςο τοΰ λαοΰ, 
έδικάσθη καί κατεδικάσθη ερήμην·

’Από τής στιγμής ταύτης, ή έξουσία τών Τρι- 
βούνων άδιακόπως έμεγαλύνετο’ ή λαϊκή αΰτη δύ- 
ναμις, άπαξ τεθεϊσα άπέναντι τής άριστοκρατικής, 
δέν έσυγχώρησεν αύτή ούτε ειρήνην, ούτε άνακω- 
χήν. Μετ’ ού πολύ ή ύπατεία έπαυσε νά άνήκη

έίς μόνους τούς πατρικίους, καί τά σημαντικότερα 
τών άξιωμάτων, διερχόμενα άπό τών γενομένων έν 
τώάρχαίφ πολιτεύματι δηγμάτων, κατέβησαν μέ
χρι τοΰ λαοΰ,ένώ άπεναντίας άποδεικνύεται έκ τών 
μαρτυριών τοΰ Κάτωνος, τοΰ Κικέρωνος, τοΰ 
Πλουτάρχου καί τοΰ Τίτου Λιβίου, ότι ουδέποτε 
εύγενής άνήλθεν είς τό αξίωμα τοΰ Τριβούνου. 
Τω όντι δέ δ Αύγουστος πρώτος έκοσμήθη διά τοΰ 
τίτλου τούτου.

Ίδού δέ είς ποιαν κατάστασιν προόδου ηύρί- 
ρίσκετο δ ρωμαϊκός λαός, ώς πρός τόν πληθυσμόν, 

. έν ή έφθάσαμεν έποχή , δηλονότι πεντήκον- 
τα είτε πεντήκοντα πέντε έτη άπό τοΰ θανάτου 
τοΰ ’Αλεξάνδρου, ει καί ύπέπεσεν είς έσωτερικάς 
αναστατώσεις, ύπέστη τήν εισβολήν τών Γάλλων 
καί διεξήγαγε τόν εξωτερικόν κατά τοΰ Πύόρου 
πόλεμον. Χάρις είς τούς νόμους οΰς έθηκεν, δτε με
τά τριακονταετή βασιλείαν ό ί*ωμΰλος άνηρπάγη 
ύπό πολιτικής τίνος θυέλλης, ή Ρώμη ήρίθμει 
τεσσαράκοντα χιλιάδας ψυχάς, κατοίκους δμοΰ καί 
υπηκόους.

Τώ 220 έτει, ό άρίθμος ούτος ηύζήνθη κατά 
Φάβιον Πίκτωρα, τόν άρχαιότερον Ϊ’ωμάϊον 
ιστορικόν, είς όγδοήκοντα χιλιάδας άνδρας ικα
νούς νά φέρωσι τά δπλα.

Τώ δέ Α95 έτει, δτε ή ϊ*ώμη έκυριεύθη ύπό 
τών Γάλλων, δπερ άντιστοιχεΐ είς τό δέκατον 
έτος πρό τοΰ μεταξύ ©ηβών καί Λακεδαίμονος 
πολέμου, δ έστιν έν τή εποχή καθ’ ήν ήκμαζον 
αί Αθήνα·., ή δημοκρατία ήρίθμει, κατά τόν Τί
τον Λίβιον, έκατόν τριάκοντα δύο χιλιάδας καί 
τετρακοσίους πολίτας.

Τέλος, κατά τό 500 έτος, δηλαδή έν ή έποχή 
έφθάσαμέν, ό πληθυσμός αύτής ηύξήνθη κατά τό 
διπλασιον, ώστε ολόκληρος ό άριθμός δύναταί ν’ 
άναβιβασθή, αείποτε κατά τόν Τίτον Λίβιον, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών γυναικών, τών γε
ρόντων καί τών παίδων, εις όκτακοσίας χιλιάδας 
ψυχάς ώς έγγιστα.

Ηδη θέλομεν μάθει, καθ’ ήν στιγμήν ή τέχνη 

παρά τοΐς γεγηρακόσιν Ελλησι παρήκμαζεν, είς 
ποιαν κατάστασιν ηύρίσκετο παρά τώ μόλις έ- 
φήβω τούτω λαώ, τώ μέλλοντι νά μεγαλυνθή 
μετά τοσαύτης ταχύτητας καί νά καταπέση μετά 
τοσούτου κρότου.

ίΊς ϊδομεν ανωτέρω, οί Ρωμαίοι ήσαν λαός 

πολεμικός, άνατεθραμμένος είς τά όπλα, καί εις 
τά όπλα έρειδόμενος’ είργάσθη δέ έπί πεντακό
σια περίπου έτη δπως έξασφαλίση είς εαυτόν τό

δικαίωμα τοΰ πολίτου έν τώ Λατίω. ότε τις α
ναγκάζεται νά πολεμή ύπέρ τής ιδίας ύπάρξεως, 
δεν έχει βεβαίως καιρόν νά χάνη είς τά τής πο

λυτελείας αντικείμενα.
Κατά πρώτον, ώς λέγει δ Πλούταρχος, δ Νου- 

μάς ειχεν έκδώσει νόμον άπαγορεύοντα τήν πα- 
ράστασιν τοΰ θείου ύπό τό ανθρώπινον σχήμα" 
τούτου ένεκα δ Ούάρων αναφέρει, ότι κατά τά 
πρώτα έκατόν έβδομήκοντα έτη τής δημοκρα
τίας, όηλαδή άπό Ρωμύλου μέχρι τοΰ Σερβίου 
Τουλλίου, δέν έφάνησαν έν τοΐς ναοΐς τής Ρώμης 
ούδ αγάλματα ούδ’ εικόνες θεών.

Μ όλα ταΰτα ή πόλις δέν ητο εντελώς γυ
μνή παντός είδους τοιούτων μνημείων. Τπήρχε 
ανόριας τις τοΰ Ρωμύλου, δ δέ Αλικαρνασσεύς Δι
ονύσιος άναφέρει ώς έργον άρχαιότατον τήν Οηλά- 
ζουσαν τον Ρώμον καί Ρωμΰλ,ον Λύκαιναν, καί δ 

Πλινιος προσθέτει δτι δ πρεσβύτερος Ταρκύνιος, 
κατά δέ Πλούταρχον Ταρκύνιος δ Σουπέρβος, 

προσεκάλεσε καλλιτέχνας άπό τήςχώρας τών Βόλ- 
σκων, όπως κατασκευάσωσιν έκ γής όπτής τον ’()- 
λύμπιον Δία καί τό τετράτροχον άρμα, οπερ έτέθη 
έπί τής κορυφής τοΰ ναοΰ. Προσέτι, δ Αππιανός, 
έν τώ περί Εμφυ.Ιίου πο.Ιέμου συγγράμματι αύ
τοΰ, (βιβλίον I. σελ. 168) διαβεβαιοΐ ότι έπί 
Γράκχων καί έφ’ όσον διήοκεσαν ύπ’αύτών αί ύπο- 
κινηθεϊσαι ταραχαί, δηλαδή εξακόσια καί είκοσιν 
ετη απο θεμελιώσεως ϊ’ώμης ώς έγγιστα, ύπήρ- 
χον είσέτι οί ανδριάντες τών άρχαίων βασιλέων 
παρά τήν είσοδον τοΰ Καπιτωλίου.

Αλλως τε δέ, ούσιώδές τι πρόσκομμα εμπόδι
ζε τήν παρά τοΐς ί>ωμαίοις πρόοδον άγαλματο- 
ποιητικής" έν τή συνθήκη τή συνομολογηθείση μετά 
τοΰΠορσένα,μετά τό άξιο μνημ,όνευ τον σύμβαμα τοΰ 
Μουτίου Σιεβόλα, άνεφέρετο ώς διαβεβαιοΐ δ Πλί- 
νιος,ότι δ σίδηρος δέν θέλει καταναλίσκεται είν.ή διά 

μόνα τά γεωργικά εργαλεία. Τούτου ένεκα,στερού
μενοι τών άναγκαίων εργαλείων όπως κόπτω σι τόν 
λίθον, ήναγκάζοντο νά προστρέχωσιν είς τήν χώ- 
νευσιν τών μετάλλων’ διά τοΰτο βλέπομεν ότι 
ή μεγαλειτέρα τιμή ήν έδύναντο ν’ άπονέμωσιν 
είς πολίτην τινά, συνίστατο είς τό νά στήσωσ-.ν 
αύτώ στήλην ή ανδριάντα έξ ορειχάλκου’ καί 
ούτος δέ δ άνδριάς, ώς δ τοΰ όρατίου Κόκλίου, 5 
στηθείς έν τώ ναώ τοΰ Ηφαίστου, καί έκεΐνος τοΰ 
Κλελίου, 8ν δ Σενέκας είδεν, καί περί ού λαλεΐ 
είς τάς πρός τήν Μαρκίαν παραμυθίας του, δεν 
ήδύνατο νά ήναι μεγαλείτερος τών τριών ποδών.

Καθ όσον δ αφόρα τάς εικόνας ιδιωτών, ο’ίτι-
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νες δεν έκρίθησαν άξιοι της δημοσίας τιμή® τοΰ 
ανδριάντας, η ιδιωτική εΰσέβεια κατεσκεύαζεν αΰ
τάς έκ κηρού' αύται ήσαν άπλά μετάλλια ττερι- 
χειλούμ,ενα ύπδ πλαισίου, δπως μεταφέρωσιν αυ
τά; ευκόλως οτε μετέβαινον εις έτέραν οικίαν, ή 
έκφέρωσιν αΰτάς εις τάς επικήδειους πορ.πάς τή; 
οικογένειας. Ούτω, λέγει ό Πλίνιος, δτε άπέθνη- 
σκεν επίσημός τις τών πολιτών, έβλεπε τις πα- 
ρακολουΘοϋντας τήν κηδείαν του τοσούτους προ
πάτορας, ώστε ό νεκρός συνωδεύετο ύπδ ολοκλή
ρου λαοΰ, φέροντος τδ αύτδ ρ.έ εκείνον όνομα.

Κ ζτά τδν έποχήν ταύτην αί άρεταί εφερον εί- 
σέτι άγερώχω; ύψωμένον τδ μέτωπων και άπήτον 
νά διαιωνισΟώσιν' δθεν ένώ τά γενεαλογικά δέν
δρα διεγράφοντο έπι τών τοίχων τών οικιών καί 
οί κλάδοι των έςετείνοντο πρδς έκαστον τών 
μεταλλίων, αί θήκαι τών αρχείων έπληροΰντο 
χειρογράφων περιεχόντωντά ανδραγαθήματα έκεί
νων ών αί εικόνες ήσαν έζωγραφημέναι έπι τών 
τοίχων τών οικιών. Πρδς τούτοις, ύπήρχον έξωθεν 
τών θυρών και περί αΰτάς έτεραι εικόνες παρι- 
στώσαι τά ένδοξα κατορθώματα τών οικοδεσπο
τών, πρδ; δέ και τά εχθρικά τρόπαια, άτινα ή
σαν ή αμοιβή τών τοιούτων κατορθωμάτων' 
οίοιδήποτε δέ ήσαν οί άγορασταί τών οικιών τού
των, δέν ήδύναντο ν’ άφαιρέσωσι τάς εικόνας καί 
τά τρόπαια, είς τρόπον ώστε ταΰτα έξηκολού- 
θουν νά θριαμβεύωσι καί μετά τήν αλλαγήν δε
σπότου, ό δέ δειλός ό διαβαίνων τδν ουδόν τής 
θύρας ήκουε τήν ίσχυράν φωνήν, ήτις τώ έπετατ- 
τε νά καταστή ανδρείος.

Πρώτος ό Αππιος Κλαύδιος, ύπατεύων μετά 
τοϋ Σερβιλίου, τώ 259 έτει άπδ κτίσεως Ρώμης, 
δεκαπέντε έτη μετά τήν πτώσιν των Ταρκυν’ων, 
έδωκε τδ παράδειγμα τοϋ πρδς τους προγόνους 
του σεβασμού τούτου, άφιερών έν τώ ναώ τής Ε- 
νυοϋς ασπίδας είς τάς εικόνας των' περί τάς α
σπίδας αΰτάς ήσαν γεγραμμένα τά ονόματα των 
καί έπιγραφαί ανακαλούμαι τά κυριώτερα έργα 
τοϋ βίου των. Τδ παράδειγμα τούτου έμιμήθησαν 
πολλοί μετά ταΰτα, καί πάραυτα, τή; τιμής 
ταύτης έπεκτεινομένης άπδ τών νεκρών εις τους 
ζώντας, έοάνησαν μέγιστα·, ασπίδες παριστώσαι 
τδν πρώτον τής οικογένειας περικυκλούμενον ύπδ 
μικρών μεταλλίων δπου ήσαν γεγλυμμένα: αί ει
κόνες τών τέκνων του. Τδ έθιμον τοΰτο διήρκεσεν 
έπί πολύ, καθότι μετά τετρακόσια έτη καί επέ
κεινα, ό Μάρκος Αιμίλιος Λεπίδος, δστις κατά 
τδ 671 έτος άπδ Ρώμης, έλαβεν ώς συνύπατον

τδν Κουΐντον Λουτάκιον, έθεσε τούς θυρεούς τών 
προγόνων του έν τή τοϋ Αίμ.υλίου βασιλική. Προσ
έτι, μέχρι τής πυρπολήσεως τοϋ Καπιτωλίου, 
τής γενομένης κατά τδν χρόνον τών μεταξύ 
Μαρίου καί Σύλλα πολέμων, έφαίνετο προσηρμο- 
σμένη άνω τής θύρας τοϋ ναοϋ τοϋ Καπιτωλίου 
Διδς ή άσπίς τοϋ ’Ασδρουβάλη, ήτις άπδ τής 
Ισπανίας μετηνέχθη ύπδ τοϋ Μαρκίου, περιελθοϋ- 
σα είς χείρας αύτοϋ όταν ό εκδικητής ούτος τών 
Σκιπιώνων είχε κυριεύσει τδ στρατόπεδαν τοϋ 
Καρχηδονίου στρατηγού. Τοϋ λοιποϋ, κατά τήν 
έποχήν ταύτην τής άμαθείας καί τών άρχαίων 
αρετών, ή αδιαφορία πρδς τήν ύλην ήτο τόσο» 
μεγάλη, ώστε ό Μάρκος ’Αουφίδιος, άναλαβών 
τήν φρούρησιν καί τήν τήρησιν τοϋ Καπιτωλίου, 
κατά τδ έτος 57 5 άπδ κτίσεως ϊ’ώμης, έδήλωσε 
τοΐς γερουσιασταΐς δτι οί θυρεοί, ους ειχον έκλά- 
βει μέχρι τής εποχής έκείνης ώς χαλκάς ασπίδας 

ήσαν άπεναντίας άργυροί.
Κατά τούς τέσσαρας πρώτους αιώνας άπδ κτί

σεως τής Ρώμης, ή τέχνη, ώς βλέπομεν, ούδεμίαν 
έκαμε παρά τοΐς ϊ*ωμαίοις πρόοδον. Μ’ δλα ταΰτα 
τώ 252 έτει, δ ύπατος Σπούριος Κάσσιος, είχε 
διατάξει νά γενή έρειχόλκινος άνδριάς τής Λή- 
μητρος, καί τώ 417 έτει ειχον ιδρύσει τδ 
πρώτον εφίππους ανδριάντας είς τούς υπάτους 
Λούκιον, Φούριον, Καμήλλον καί Κ. Μάρκιον, τούς 
νικητάς τών Λατίνων. Αλλά τά διάφορα ταΰτα 
μνημεία έξετελέσθησαν άναμφιβόλως ύπδ Τυ^ρη- 
νών, διότι κατά τδ 461 έτος οί Ρωμαίοι ούτοι 
ήσαν τόσφ άμαθεϊς περί τήν ανδριαντοποιίαν, 
ώστε δ Σπούριος Καρβίλιος, δ νικητής τών Σα- 
μνιτών, θελήσας νά χωνεύση κολοσσαίον τινά Α
πόλλωνα, έκ τών κορύθων, τών θωράκων καί τών 
περικνημίδων τών ήττηθέντων, ήναγκάσθη νά 
φέρη Συριανόν τινα καλλιτέχνην. Σημειωτέου δέ 
δτι τδ έτος 461 αντιστοιχεί πρδς τήν έκατοστήν 
καί είκοτήν πρώτην ολυμπιάδα,δηλαδή είςτδτρια- 
κος-δν τέταρτον ή τριακοςδν πέμπτον έτος μετά τόν 
θάνατον τοϋ ’Αλεξάνδρου, είς έποχήν δηλαδή κα
θ’ ήν ή ελληνική τέχνη άνυψωθεΐσα είς τδ άπό- 
γαιόν της πρδ ένδς αίώνος, έπλησίαζεν ήδη νά 
είσέλθη είς τήν παρακμήν της. Αλλως τε, ό Τυρ- 
ρηνδς καλλιτέχνης έξετέλεσε μετά τιμής τδ έρ
γον του, καί ό άνδριάς του, δστις ήν τόσω μέγας 
ώστε έφαίνετο άπδ τοϋ Αλβανού όρους, μετε- 
φέρθη βραδύτερον έν τή βιβλιοθήκη τοΰ ναοϋ τοϋ 
Αΰγούστου, δπου ό Πλίνιος είδεν αΰτδν περί τά 
μέσα τοϋ πρώτου αίώνος τής χριστιανικής έποχής.

(άκολουθεΐ).

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ.
(2.ν»ίχιια Γδί φυλλάδιο» 12).

’Απελπισθεις άφ’ ένδς μετά τδν θάνατον 
τής μητρός μου, άποκαμών άφ’ ετέρου άπό 
τήνάκαμπτον αύστηρότητα τοΰ πατρός μου, 
καί μακράν διατελών τής άδελφής μου, ευρι
σκόμενης τότε είς τδ Παρθεναγωγείου, έφθει- 
ρόμηνήμέρα τη ή μέρα καί έβλεπον μέ χαράν 
δτι ήγγιζα νά καταβώ είς τόν τάφον, ένθα 
άναπαύεται έκείνη τής όποιας διά παντός έ- 
στερήθην τήν παραμυθίαν. Τυχαίως τότε 
σέ συνήντησα· σύ μόνη ένόησες τδ αίτιον 
τοΰ μαρασμού μου και δλίγον κατ’ ολί
γον διά τής γλυκΰτητος της πρδς εμέ συμ
περιφοράς σου, μοί έφάνη δτι μετεβλήΟη είς 
ουράνιον παράδεισον ή οικία έκείνη, όπου μέ 
ειχον ς-είλει δλίγον πρότερον διά ν’άποθάνω!
— Είναι λυπηραί άναμνήσεις!

—Δυς-υχέστερονομωςτό παρόν! Πόσον ώραία 
ήσαν τά δύο έκεϊνα ευλογημένα έτη τά όποια 
διήλθομεν ό εις πλησίον τοϋ άλλου! ήσθανό- 
μεθα άφατον ευδαιμονίαν όταν ήμεθα μαζί, 
καί ποτέ έκουσίως δέν έχωρίσθημεν· άλλά 
τόρα, Θεέ μου, πόσον μεγαλητέρα μάς φαί
νεται ή άπολεσθεΐσα ευτυχία !
— Μή άναφέρειςτούς πανολβίους έκείνους 

χρόνους, Βίκτωρ, εΐπεν ή Δαλλιέ δακρύσασα, 
οιότι αύξάνει ή λύπη μου όταν συλλογίζω- 
μαι ότι συμπάσχεις μετ’ έμοΰ, ένθυμήθητι 
κάλλιον, άν καί δέν είναι ίσως φρόνιμον ν’ 
άναξέωμεν παλαιάς πληγάς, ένθυμήθητι τόν 
σπαραξικάρδιου χωρισμόν μας. Ιΐώς άυτέ- 
σχες καί άπεμακρύνθης άπδ τον πύργον εκεί
νον, όθεν οί γονείς μου μέ άπέσπασαν τήν 
προτεραίαν τής άναχωρήσεώς σου θνήσκουσαν 
σχεδόν;
— Δέν ήξεύρω, ούδέ έννοώ πώς τδ κατόρ

θωσα· μέ ένεθάρρυνε καί μέ έσωσεν άπατηλή 
τις έλπίς, ήτις σήμερον έντελώς έξέλιπε- δέν 
ήδυνάμην δηλαδή νά πείσω έμαυτδν ότι άνα- 
χωρών δέν θά έπανηρχόμην καί πάλιν, έκτος 
τουτου σύ δέν ήσο πλέον έκεϊ, καί μόνη ή έλ- 
πις οτι ήθελου σέ έπανιδεϊ μέ κατέπεισε νά 
τρέξω είς Βωλιέ· άλλως μοί ήτο αδύνατον 
νάφύγω μακράν τής οικίας έκείνης, όπου ύ- 
πηρξα τόσον εύτυχής καί όπου διηρχόμην 
τας ώρας τόσον εύχάριστα, ώστε δέν ήσθα- 
νόμην ότι παρήρχοντο.' ’Εκεί ένέσταξες είς 
τάς στιγμάς τοΰ βίου μου σταγόνας άμβρο- 
σίας τών όποιων τήν ύπέρμετρον ήδύτητα 
μόνον όταν σέ έστερήθην, Αουκ;λη, έξετί- 
μησα !

Ή Δαλλιέ έμειδίασε Ολιβερώς, ό δέ Βί
κτωρ μετά μικρόν διάί’.ειμμα σιγής έπανέλα- 
βεν έν συγκινήσει.

« Καίόέκα αιώνων ζωή έν μέσω τοιούτων βα
σάνων δέν άντισταθμίζεται πρδς τά δύο έκεϊ
να έτη τά όποια διήλθον έκεϊ! Σοί δμνύω, 
Αουκίλη, είς τήν ψυχήν τής μητρός μου, 
οτι άν δέν ήλπιζον νά σέ προφΟάσω καί νά 
σέ καταπείσω νά έναντιωθής κατά τών αύ- 
θαιρέτων άποφάσεων τών γονέων σου, ό πύρ
γος έκεϊνος Οά έγίνετο καί τάφος μου. Τά 
πάνδεινα ύπές-ην έκτοτε καί όμως δέν έλησ- 
μόνησα ουδέ Οά ?<ησμονήσω ποτέ τά πικρά 
καί πύρινα δάκρυα δσα έχυσα, όταν, έξελθών 
περί τήν αύγήν τής προσφιλούς έκείνης στέ
γης καί στραφείς, ειδον έσχάτην φοράν τόν 
πύργον έκεϊνον όπου άπήλαυσα πάν 6,τι είς 
τδν κόσμον τούτον ύπάρχει χαρμόσυνον καί 
ευτυχές του έρωτος δώρον. ‘Η θέα τών δω
ματίων μας, τοΰ άνθοστολίστου δώματος 
καί τής γηραιδς αιθούσης μοΰ κατεσπάραξε 
ώς δίστομος μάχαιρα τήν καρδίαν έφυγα 
σχεδόν παράφρων ύπδ λύπης χωρίς νά άπο- 
χαιρετήσω κάνένα, διότι συνησθάνθην ότι δέν 
Οά ήδυνάμην νά κρύψω τήν συγκίνησίν μου 
άπδ τά ομματα τών έν τώ πύργω, άφοΰ μό
λις καί μετά βίας άντέσχον. τήν προτεραίαν.»
— Έμοΰ τά δάκρυα δέν· άνεχαιτίζοντο οτε 
έφυγον!. .
— Φαντάσθητι πόσου ύπέφερα όταν εύρέΟηυ 
έκτος τής οικίας καί ήρχισα νά διαβαίνω τήν 
ζοφεράν καί χιουοσκέπαστον κοιλάδα! χίλιοι 
άπαίσιοι λογισμοί μοί ήλθον κατά νοΰν δέν 
άπεφάσιζον νά κόψω τά μετά τής οικίας έκεί
νης συνδέοντά μεδεσμά, καί άναλογιζόμενος 
ότι αί παρελθοΰσαι ήμέραι δέν επανέρχονται 
πλέον καί ότι επομένως ό βίος μου Οά στερή- 
ται είς τδ έξης καίσκοποΰ καί έλπίδος, πολ
λάκις έσφιγξα σπασμωδώς τδ δπλον μου, 
πολλάκις έστάΟην έν μέσω τής χιόνος παρά
φορος, έπτοημένος καί ταλαντευόμενος με
ταξύ θανάτου καί χωρισμού! Ποΰ νά ύπάγω, 
έλεγον, είς Κάΰλονή είςΜιλλώ; καί άνά πά
σαν στιγμήν άπεφάσιζον νά μείνω πλήν οιά 
παντός έν μέσω καί τών δύο.
— Έν τώ μεταξύ τούτω έγώ έγινόμην θΰ- 
μα τής άνηκούστου κενοδοξίας τών γονέων 
μου !
— *Ω! έάν ήδυνάμην οιά μέσου τοΰ σκότους 
τής άπεράντου έκείνης νύκτας νά ϊδω ποΰ 
εύρίσκεσαι, έάν έβεβαιούμην ότι ό γάμος έτε- 
λέσθη, δέν Οά έδίσταζον έπί πολλήν ώραν
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διότι ρ-όν-η ή ιδέα δτι Οά έλυπήσο, περί τοΰ 
όποιου παντάπασι δέν άμφίβαλλον, δτι 
Οά σέ έγκατέλειπον παντέρημου, καί έπι τέ
λους ή άκατάσχετος έπιθυμία, ή αναπόφευ
κτος ανάγκη νά σέ έπανίδω, αφόπλισαν τήν 
χεΐρά μου τήν ώραν έκείνην !
—Βίκτωρ, είπεν ή Δαλλιέ έγειρομένη, άς 
άφήσωμεν το παρελθόν, διότι πασά σου λέξις 
μοΰ χατασπαράσσει τήν καρδίαν καίριοι άνα- 
νεόνει λύπην, τήν οποίαν διά μεγάλων, φευ! 
κόπων άπεκοίμισα!
— 'Υπέφερες λοιπόν καί σύ ;
— 'Υπέφερα λύπας ίσως καί μεγαλητέρας 
τών ίδικών σου, διότι ούτε έδώ, ούτε άλλου 
εύρον τήν έλαχίστην παρηγοριάν εις τήν α
πελπισίαν μου. Μοί διηγήθης τά βάσανά σου, 
άλλά φαντάσου πόσον έγώ ύπέφερα εύρισκο- 
μένη εϊς τά μέρη έκεΐνα όπου άνά παν βήμα 
άνεπόλουν τά παρελθόντα όνειρά μας ! 11ο- 
σάκις έκάΟισα υπό τάς λεύκας τοϋ πύργου, 
όπου και άλλοτε, καί άνέμενου νά άκούσω 
μακρόθεν τήν φωνήν σου καί τούς λόγους 
εκείνους οΐτινες τόσον μέ κατετάραττον ! Συ- 
χνάκις, άλλά πάντοτε μόνη, πάντοτε τεθλιμ
μένη καί μέ καρδίαν έσπαραγμένην έπανηρ- 
χόμην άπό τόν ύπό τάς δεδροστοιχιας πε
ρίπατον, τόν όποιον τοσάκις έκάμαμεν μαζί.
— Ά, Λουκίλη, Λουκίλη, νά ήξευρες πόσον 
αύτοί σου οί λόγοι μέ συγκινοϋσι!
— "Έρχονται ωραι καθ’ άς νομ.ίζω δτι ησυ
χάζω ολίγον καί μοί φαίνεται δτι δέν είμαι 
πάντη άδιάφοοος πρός τά τοϋ κόσμου· άλλ’ 
έν τώ άμα μέ καταλαμβάνει πάλιν ή έσχάτη 
άΟυμία καί άπελπίζομαι περί πάντων καί περί 
έμαυτής άκόμη !
—Άς ύπάγωμεν νά ευρωμεν τήν Θηρεσίαν, 
είπε τόρα καί ό Βίκτωρ πνιγόμενος ύπό τών 
δακρύων, δέν αντέχω πλέον’
— Νομίζεις δτι, άν δέν έγίνωσκον κατά βά
θος τά γενναία καί αγνά αΐσθήματά σου καί 
τό εύγενές τής ψυχής σου, θά έλάλουν πρός 
σέ μέ τόσην ειλικρίνειαν ;
— "Ω τό γνωρίζω, καί σέ ευγνωμονώ, Λου- 
κίλη, μάθε δμως δτι καί τοΰτο είς σέ τό οφεί
λω, διότι παν δ,τι εύγενές αίσθημα έχω διά 
σου τόάπέκτησα, σύ μοί το μετέδωκας. Ό,τι 
φρονείς περί έρωτος, περί τρυφερότητος καί 
άπεριορίστου άφοσιώσεως τό φρονώ καί έγώ 
διά σοΰ. Κατά μέν τό παρελθόν σέ ήγάπησα 
περιπα'.'ώς δι’ έρωτος μεστού σεβασμού καί 
ευγνωμοσύνης, τώρα σέ άγαπώ καί ή φλε- 
γομένη διά σέ καρδία μου πάλλει καί τήκε

ται, δταν άναλογίζωμαι δτι τοσαΰτα χάριν 
έμοϋ ύποφέρεις! μεθύω ύπόηδονήςβλέπων δτι 
ή συμπάθεια τών ψυχών μας είναι άμοιβαίά 
καί δτι δέν αμφιβάλλεις περί τής άγνότητος 
τοΰ έρωτός μου· εις δέ τό μέλλον θά σέ ά
γαπώ άκλόνητον έχων πεποίθησιν δτι ό δί
καιος Θεός θά άνταμείψη τά δεινά μας, καί 
βραβεύων τήν άρετήν σου, Οά χαρίση καί εις 
ήμάς χρόνους εύδαιμουίας.
— ΙΙις-εύεις εις τάς μαγείας; είπεν ή Δαλλιέ 
προσπαθούσα νά μειδιάση διά μέσου τών 
δακρύων της.
— Πρός τί μέ έρωτας;
— Τόρατό μανθάνεις, άλλ’άποκρίσου πρώτον.
— Ναι, τάς πιστεύω, καί μάλιστα δταν πρό- 
κηται περί σοΰ.
— Άς ήναι,άκουσου τί μοΰ συνέβη. Ένεδύ- 
Οην τά ενδύματα μιας χωρικής καί ουτω με- 
ταμφιεσθεΐσα ύπήγον καί έσυμβουλεύθην τήν 
μάντιδα τοΰ Μοντέκ.
— Καί τίσοΰ είπε;
— "Ω! φοβερά πράγματα !
— Όσω ήξεύρει τί λέγει, άλλο τόσω άλη- 
θεΐς είναι καί αί προφητεϊαί της!
— Άχουσον, έκτός τών άλλων φριχτών λό
γων της μοί προεΐπεν δτι θά χηρεύσω !
— Είθε νά άληθεύση! έψιθύρισεν ό Βίκτωρ 
ταπεινή τή φωνή.
— Τότε έκινήθην ύπό περιεργείας, χαί ήρώ
τησα έάν Οά νυμφευΟώ χαί πάλιν.
— Τί άπεκρίθη ;
— 'Ότι Οά νυμφευΟώ έκεΐνον, τό όποιον ά
γαπώ.
— Άς έλάμβανα τοιοΰτον εύτύχημα!
— Μή γένοιτο, Θεέ μου ! Ήξεύρεις πότε τό 
εύτύχημα αύτό Οά πραγματοποίησή, κατά 
τούς λόγους τής μάντεως;
— Άφοΰ άποθάνω ;
— Ναι, είναι άποτρόπαιον μάντευμα καί δ
μως δέν μέ έλύπησε πολύ, διότι διελογίσθην 
ότι ό εϊς τών δύο μας δέν θά έπιζήση μετά

| τον θάνατον τού άλλου καί επομένως γλυ
κεία μέ μένει παοηγοοία δτι άν δέν ευτυχή- 

j σωμεν νά ένωθώμεν έπί τής γης Οά μας ένώ
ση τούλάχιστον ό τάφος.
— Λουκίλη, είπεν ό Βίκτωρ συγκεκινημέ- 
νος, άφες τάς πένθιμους καί θλιβεράς αύτάς 
ιδέας.

'H εύτυχία άν τόρα μάς φεύγει, θά έπα- 
νέλθη μίαν ήμέραν, διότι δέν είναι φυσικόν 
ούτε ό Θεός θέλει, ώστε ό άνθρωπος, τό τα
λαίπωρου καί άσθενές αύτό πλάσμα του, νά

βασανίζηται αιωνίως. Άφοΰ παρέλθη ή κα- 
ταιγίς ό κάλαμος έγείρεται, καί δροσισθείς 
ύπό τής βροχής καί στεγνωθείς ύπό τοΰ ή
λιου κλίνει πάλιν χαριέντως έπί τοΰ διαυγούς 
ποταμού καί ή πρωινή αύρα διά τών φύλλων 
αύτοΰ διερχομένη συρίζει εύΟύμως. Προ
αίσθημά τι μέ λέγει δτι καθώς έκεΐνο, ούτω 
καί ήμεΐς θά άπολαύσωμεν ημέρας χαρμο- 
σίνους μετά τόσας συμφοράς.

Άγριαι ώρυγαί ώς άπό τών σπλάγχνων 
Τής γής προσερχόμεναι παρηκολούθησαν 
τούς λόγους τούτους.
— Ακούεις-, είπεν ή Δαλλιέ, είναι ό δυστυ
χής, τοΰ όποιου ή παραφροσύνη παροξυνο- 
μένη καθ’ έκάστην καί αί άγριαι αύτοΰ φω- 
ναί μέ παγώνουσιν άνά πάσαν ώραν καί μοΰ 
διασχίζουσι τήν καρδίαν.
— Προτιμότερος δι’αύτόν Οά ήτο τωόντι ό 
θάνατος ! Άλλά κάποιος έρχεται, έγώ λοι
πόν σέ αφήνω. Θά λάβω τό εύτύχημα νά σέ 
έπανίδω γρήγορα ;
— Συνόδευσον τήν Θηρεσία αύριον όταν Οά 
ύπάγωμεν εις Βωσολέγην.

Ό Βίκτωρ τήν εύχαρίστησε διά νεύματος, 
ύστερον δέ είσχωρήσας έν σπουδή πρός πλα
γιάν καί δασύφυλλου δενδροστοιχίαν, προσε- 
ποιήθη δτι άπομακρύνεται, άλλ’ έπειτα κεν
τηθείς ύπό ζηλοτυπίας έπέστρεψε κρυφίως 
διά νά βεβαιωθή, άν ό νεοελθών δέν ήτο ό ιπ
πότης Δάρκ· άλλ’ ώς συμβαίνει συνήθως εϊς 
τούς ζηλοτύπους ή προαίσθησιςτόν ήπάτησε, 
διότι άντί τοΰ ώραίου καί χαρίεντος ιππότου 
είδε διά μέσου τών φύλλων πολιόν γερόν
των άπό κεφαλής μέχρ’.ς ονύχων μελανά έν- 
δεδυμένον. Ήτο ό σοφός καί αείποτε σοβα
ρός ΔεΛσώλ, ιατρός τοΰ βασιλέως· ουτος 
χαιρετήσας εύσεβάστως τήν κυρίαν Δα/νλιέ, 
είπε·
— Κυρία, ή ύγεία τού συζύγου σας προβαί
νει ημέρα τή ήμερα έπί τά γείρω· έπειδή δέ ή 
νόσος του είναι ανίατος, πρέπει νά λάβωμεν 
δλας τάς ύπό τού όρθοΰ λόγου έπιβαή.λο- 
μένας προφυλάξεις.
— Πρός τί νά τον βασανίζητεπεριπλέον τόν 
δυστυχή ! δέν άρκοΰσιν όσα πάσχει;..
— Δέν πρόκειται τόρα περί αύτοΰ, Κυρία, 
άλλά περί τής ασφαλείας τών νοσηλευόντων 
αύτόν καί ίσως μάλιστα περί τής ζωής σας.
— Δέν είναι κεκλεισμένος καί δεδεμένος; 
τί άλλο θέλετε νά πράξωμεν ;
— Θέλω, είπεν ό ιατρός έπακουμβών έπί 
τής ράβδου του, νά προλάβω

παραφροσύνης μανιώδους, συνέπειας αίτινες 
πιθανόν ν’ άποβώσιν όλέθριαι, έάν δέν έζτε- 
λέσητε τάς παραγγελίας μου.
— Άλλά τί άπαιτεΐτε, κύριε ;
— Νά τριπλασιασθώσιν οί φύλακές του καί 
νά άλυσσοδεθή!
— Κύριε Δελσώλ, άπεκρίθη ή Δαλλιέ έντό- 
νως, περί τών φυλάκων δέν άντιλέγω, άλλά 
δέν άνέχομαι κατ’ ούδένα τρόπον τήν άλλην 
συμβουλήν σας· τήν θεωρώ βάρβαρον καί 
προτιμώ νά πάθω πρώτη έγώ παρά νά τήν 
έζτελέσω !
— Θά πάθητε, κυρία! Έγώ νίπτω τάςγεΐ- 
ράς μου, προσέθεσε ζωηρώς ό ιατρός.

Ό Βίκτωρ δέν έθεώρησε πρέπον νά άζροα- 
σθή περισσότερον, άνεχώρησε λοιπόν διά πολ
λών πάλιν προφυλάξεων καί διευθύνθη πρός 
έντάμωσιν τής αδελφής του, τήν όποιαν καί 
ένδομύχως εύχαρίστει ότι έβράδυνεν εις τήν 
γραφήν τής έπιστολής. Άς όμολογήσωμεν 
δμως δτι καί μεγάλην χάριν δένώφειλε πρός 
αύτήν, οιότι ή Θηρεσία ένεκεν απροόπτων 
περιστάσεων τόσον άπησχολήθη, ώστε έλη- 
σμόνησεν εντελώς τήν έπιστολήν. Άνοίξασα 
τό παράθυρον διά νά φωτισθή τό δωμάτιον 
είδε τόν Πολωνόν λοχαγόν, οστις έπλη
σίασε τότε καί έξέθεσεν αύτή τά κατά τήν 
μετά τοΰ Βονρεπώ συνέντευξίν του. ’Επειδή 
δέ ή οδός έτυχεν έρημος τήν ώραν έκείνην, 
ή ομιλία έξηκολούθησε καί ό λοχαγός ύπε- 
σχέθη μεθ’ όρκου νά ύπάγη τήν έπαύριον εις 
τήν οικίαν τοΰ μοιράρχου καί νά ζητήση είς 
γάμον τήν θυγατέρα του. Άλλ’ ένώ έπανε- 
λάμβανε τούς όρκους του έπί τό γερμανιζώ- 
τερον, ή Θηρεσία άζούσασα τό βήμα τού α
δελφού της, έζλεισεν όρμητιζώς τό παράθυ
ρου· άφ’ ετέρου προσέδραμ.ε ζα/.πάζων καί 
ό ύπηρέτης τοΰ λοχαγού, όστις άμα τόν έ- 
πλησίασεν άνέκραξε πνευστιών
— Ιππεύσατε άμέσως, λοχαγέ!
— Διατί ανόητε;
— Ό διοικητής τοΰ τάγματος σας παρακαλεΐ. 
νά ύπάγητε άμέσως εις τήν οικίαν τού μοι
ράρχου, τοΰ άρχηγοΰ τής χωροφυλακής.

VIII.

TO KEKENTHMENON ΜΑΝ4ΥΛΙΟΝ.

Μή λησμονώμεν έν τούτοις τήν εντολήν
ήν άνέλαβεν ό Ξυπνητός. Ό μοίραρχος τωόντι 

τάς συνέπειας I έπιστρέψας είς τήν οικίαν του άπό τού Ταμία
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εδρεν έκεΐ τήν γηραιάν άλώπεκα τήςείσαγγε- 
λείας και τόν κ. Σαδώκ. Τδ μέτωπο ν τοΰ είσαγ- 
γελέως ήτο τόσωσυνωφρυωμένον ώς-ε ό Δαγ
γλής έν ριπή όφθαλμοΰένόησεν δτι κάτι και
νόν συνέβη· ρίψας λοιπόν άποτόμως έπί 
προστυχούσης έδρας τόν πίλον και τήν ρά
βδον του,
— Λοιπόν κύριε, ήρώτησε ζωηρώς ώς πάν
τοτε, τί τρέχει;..
— Σπουδαία πράγματα, κύριε μοίραρχε.
— Άυεκαλύψατε τίποτε;

Ό Σαδώκ κατένευσε διά τής κεφαλής έ- 
πισήμως και μυστηριωδώς.
— *Ε, εξιχνιάσατε τέλος πάντων ;
— Κάτι καλήτερον άκόμη, κύριε μοίραρχε.
— Λαλήσατε λοιπόν, φίλε μου!
— 'Λν ο,τι προβλέπω πραγματοποιηθώ, 
και νομίζω δτι ή ελπίς μου δέν είναι ματαία, 
τέλος πάντων έπατήσαμεν έκεΐ οπού έπρεπε, 
καΐ-κοατοΰμενάνά χεΐρας τόν λύχνον, δστις 
Οά φωτίση τά άδυτα σκότη δπου μέχρι τοΰδε 
έκρύπτετο ή μυστηριώδης συμμορία.
— Ό Θεός νά σας είσακούση!
— Νομίζω δτι ή μεγαλητέρα δυσκολία έξω- 
μαλύνθη, μοίραρχε. Ό Ξυπνητός, δπως χΟές 
προελέγομεν, έχέρο’ισε τά χίλια φράγκα.
— Έμαθες τίνος είναι τό μανδύλιον ; ήρώ
τησε ζωηρώς ό Δαγγλής, άποτανθείς πρός 
τόν Ξυπνητόν.
— Ναι, κύριε μοίραρχε, άνήκει εις τόν λο
χαγόν τής Πολωνικής λεγεώνος.
— Είς τόν λοχαγόν Στανίσλαον;...
— Ναι, ταγματάρχα μου, είς αύτόν.
— Κύτταξε καλά, κατεργάρη, πρόσεχε μή 
κατηγορείς άνευ άποδείξεων, διότι άν μάς 
πλανάς καί τόρα, Θάσε κλείσω είς μίαν σκο
τεινήν φυλακήν ύπόγαιον νά σαπίσης έκεΐ 
μέσα έως ού άποθάνης.
— Ώ, δσω δι’ αύτό, δέν φοβούμαι διόλου 
κύριε ταγματάρχα, άπεκρίθη ό Ξυπνητός μέ 
ήθος δλως πατρικόν.
— Τό λέγω, διότι μοί φαίνεται παρά πολύ 
τερατώδης τοιαύτη ύποψία.
— "Ωστε δέν τολμάτε νά τήν πιστεύσητε, 
είπε χαμηλοφώνως ό Σαδώκ. Καί έγώ κατ’ 
άρχάς έμεινα ώς έμβρόντητος, άλλ’ ύστερον 
συνουάζων πολλάς περιστάσεις άλλως άνε- 
ςηγήτους, καί έχων ύπ’ όψιν τά άόρατα τε
χνάσματα τά όποια δέν δυνάμεθα μέν νά ά- 
άνακαλύψωμεν, ύποπτευόμεθα δμως δτι έξυ- 
φαίνονται παρ’ άνθρώπων άνηκόντων είς τάς 
άνωτάτας κοινωνικάς τάξεις, διελογίσθην δτι 

αί άνακαλύψεις τοϋ Ξυπνητού μεγάλως Οά 
μάς διαφωτίσωσιν.
— Άς ίδωμεν τί μέλλει γενέσθαι.
— Δέν θά βραδύνει τό πράγμα.
— Τί έννοεΐτε τοΰτο λέγων ;
— Όσονούπω φθάνει ό λοχαγός κατά δια
ταγήν τοϋ διοικητοΰ του.
— Ίδού αύτός, κύριε ταγματάρχα, ειπεν ό 
Ξυπνητός κυττάζων πρός τήν οδόν καίταύ- 
τοχρόνως ήκούσθη κάλπασμα ίππου έπί 
τοΰ λιθοστρώτου.

Ό Δαγγλής βεβαιωθείς δτι ήρχετο, άπέ- 
πεμψε τόν ταγματάρχην καί έκάθησε πρό 
τοΰ γραφείου του σοβαρός μέν τήν όψιν οχι 
δμως καί τόσον άπαθής όσον ό Σαδώκ. Ό 
λοχαγός έν τούτοις άνέβαινε τάς βαθμίδας 
τής κλίμακος μέ φλεγματικήν άπάθειαν φαί
νεται δέ δτι τόν ήλεγχεν ολίγον ή συνείδη- 
σις, διότι δσω έπλησίαζε, τόσω έφαίνετο δι- 
στάζων. Άφοΰ λοιπόν δίς καί τρις έστάθη, 
άπεφάσισε τέλος πάντων καί συγκεντρώσας 
έν έαυτώ δ/.ην του τήν άπάθειαν είσήλθεν εις 
τό δωμάτιόν τήν χεϊρά έπί τής λαβίδος τοΰ 
ξίφους έπακουμβών.

Ή πρώτη έντύπωσις ήν έπροξένησεν είς 
τόν μοίραρχον καί είς τόν εισαγγελέα δέν 
ήτο πρός αύτόν εύνο'ική, διότι τόσον ήτο 
προφανής ή στενοχώρια του καί ή ταραχή 
του τόσω μεγάλη, ώστε οί δύω γέροντες έ- 
κυττάχθησαν άμέσως καί νέφος έπεσκίασε 
τό καί πριν συνωφρυωμένον μέτωπόν των. 
Ιίαρατηρήσας δέ τοΰτοό λοχαγός, έτι πλέον 
συνεταράχθη, ώστε ό Δαγγλής ήναγκάσθη 
τρις νά έπαναλάβη τήν έξής πρός αύτόν έρώ- 
τησιν.

Μαντεύετε άναμφιβόλως διατί σάς προσε- 
καλέσαμεν;
— Τό... ύποθέτω, άπεκρίθη τέλος ό Στανί
σλαος τεθορυβημένος.
— Τότε έξηγεΐται καί ή ταραχή σας, παρε- 

Σαοώκ δστις είχε προσηλωμένου 
τό ίεράκειον βλέμμα του. 
άκούσας ό λοχαγός ήρυθρίασε. 
Δαγγλή, είπε, είμαι πρόθυμος νά

σάς δώσω δσας έξηγήσεις δικαιούσθε ν’άπαι- 
τήσητε παρ’ έμοΰ έπί τής ύποθέσεως χάοιν 
τής όποίας ήλθον έδώ· άλλ’ έπιτρέψατέ μοι 
νά προσθέσω δτι ή παρουσία τρίτου δέν 
μοίφαίνεται πολύ άναγκαία.
— Ό κύριος έδώ είναι εϊσαγγελεύς, ύπέλα
βεν ό μοίραρχος ξηρώς.
— Τόν γνωρίζω πολύ καλά, άλλά δέν βλέ

τήρησεν ό 
έπ’ αύτοΰ

Ταΰτα 
— Κύριε

πω τίνος ένεκεν έπεμβαίνει ενταύθα ;
— Τόρα άμέσως τό μανθάνετε, άντέκοψεν 
ό Σαδώκ- άναγνωρίζετε αύτό τό μανδύλιον;

Ό Πολωνός ήλλοιώθη τό πρόσωπον, άλλά 
δέν άπεκρίθη.
— Λοχαγέ, είπε ξηρώς ό μοίραρχος, τί δη
λοΐ -η σιωπή σας;
— "Οτι αί ύποψίαι μας ήσαν βασιμώταται 
άνέκραξεν ό Σαδώκ.
— Καί τί ύποπτεύεσθε, κύριοι, -ήρώτησεν ό 
Στανίσλαος, άναλαβών όλίγην άταραξίαν.
— Ακούσατε, λοχαγέ, ειπεν ό Δαγγλής, 
πρόκειται περί ύποθέσεως σπουδαιοτάτης καί 
ένδιαφερόμεθα είς αύτήν όλοι δσοι ύπηρετοΰ- 
μεν τήν Λ. Μεγαλειότητα, διότι άφορά τήν 
ύπόληψιν τής Πολωνικής Λεγεώνος.
— Περί τής ύπολήψεως τοΰ τάγματός μου.’ 
Ώ, τότε, κύριοι, ομιλήσατε, δέν δυσκολεύο
μαι πλέον ν’ άποκριθώ.
— Γνωρίζετε, έξηκολούθησεν, ό Δαγγλής, 
τήν ύπαρξιν τής ληστρικής συμμορίας τής 
καταμαστιζούσης τήν πόλιν καί τάπερίχωρα;
— Άναμφιβόλως, κύριε, έ, λοιπόν ;
— Λοιπόν, κύριε, ειπεν ό Σαδώκ, ύπάρχει 
βάσιμος ύπόνοια δτι οί κακούργοι αύτοΐ ο
δηγούνται ύπό άνθρώπων εύγενών.
— Καί έμέ, έμέ ύποπτεύεσθε ■ άνεβόησεν ό 
λοχαγός έν βήμα προβάς πρός τόν Σαδώκ 
καί τήν χεΐρα έπί τοΰ ξίφους θέσας έν με
γίστη άξιοπρεπεία.
— Εύγε! κύριε, δικαιολογήθητι, είπεν ό μοί
ραρχος συγκινηθείς.
— Νά δικαιολογηθώ άπέναντι τοιαύτης κα
τηγορίας; έάν ό άνθρωπος ούτος έκράτει ξί
φος δέν Οά έδευτέρωνα λέξιν.
— Αύται είναι φράσεις κοιναί είς τούς ς-ρα- 
τιώτας, ύπέλαβεν ό εϊσαγγελεύς μετά παγε
τώδους αταραξίας* άν εισθε άθώος διατί κα- 
τεταράχθητε ίδών τό μανδύλιον τούτο ;
— Θά σάς έξηγήσω τό αίτιον άφόβως, άφοΰ 
πρότερον μάθω πρός τί δίδετε τόσην βαρύ
τητα είς ένα ράκος.
— Δέν τό καταλαμβάνετε ;
— Όμνύωείς τήν τιμήν μου, κύριε, δτι όχι.

Μάθετε λοιπόν δτιτό μανδύλιον τοΰτοεύ- 
ρέθη είς τήν Πλατείαν τοΰ Άρεως μετά τήν 
φυγήν τών κακούργων τών ληστευσάντων 
τούς φίλους τοΰ προέδρου, καί κατά τήν 
μαρτυρίαν τοΰ κ. Βονρεπώ έχρησίμευε πρός 
μεταμφίασιν τοΰ άρχηγοΰ των.
— Παράδοξον! είπεν ό λοχαγός, έπιδεικνύων 
έκπληξιν δλως φυσικήν.

— Τόσω παράδοξον τωόντι, έξηκολούθησεν 
ό Σαδώκ, ώστε έννοεΐτε, πιστεύω τόρα, διατί 
ή δικαιοσύνη έπιμένει τοσοΰτον.
— Δικαιότατου τό πράγμα, άλλά τά είς τό 
μανδύλιον τούτο οικόσημα δέν είναι τάίδι- 
κά μου.
— Καί δμως, είπεν ό Σαδώκ, λέγουσιν δτι 
κατάγεσθε άπό -ηγεμονικήν οικογένειαν, 
έδώ λοιπόν ύπάρχει στέμμα βασιλικόν.
— Άληθέστατον, κύριοι, αλλά κρίνα δέν 
ύπάρχουσιν είς τά οικόσημα τών Πολω
νών βασιλέων.
— Άλλος πάλιν διάβολος έξετρύπωσε! άνέ
κραξεν ό μοίραρχοςάπόπληκτος! Είναι λοι
πόν τό βασιλικόν στέμμα τής Γαλλίας! Τί 
σημαίνει τοΰτο;...
— ’Αγνοώ, ταγματάρχα, ειπεν ό Στανίσλαος 
έξίσου καί αύτός έκπεπληγμένος, τοΰτο μό
νον σάς διαβεβαιώ δτι τό μανδύλιον αύτό δέν 
είναι ίδικόν μου.
— Διατί λοιπόν έταράχθητεδταν σάς τό έ- 
παρουσίασα, ήρώτησεν ό Σαδώκ ;
— Διά τόν άπλούστατον λόγον, δτι γνωρίζω 
είς ποιον άνήκει.
— Τότε είπήτε μας άμέσως τό όνομά του.
— Μεθ’ οσα ήκουσα δέν ήξεύρω τή άληθεία 
άν πρέπη;..
— Πρέπει, λοχαγέ, πρέπει άν όχι χάριν τής 
τιμής σας, τούλάχιστον χάριν τής τιμής τοΰ 
τάγματος είς δ ύπηρετεΐτε.
— Ύπό τοιαύτην έποψιν Οεωρουμένου τοΰ 
πράγματος δέν διστάζω πλέον. Τό οίκοση- 
μοφόρον μανδύλιον άνήκει...
-— Είς ποιον ; άνέκραξεν ό μάλλον τοΰ μοι
ράρχου άνυπόμονος Σαδώκ.
— Είς του κύριον ιππότην Δάρκ!

Οί δύο ύπάλληλοιέκυττάχθησαντόρα δευ- 
τέραν φοράν. Μετά τινων δέ λεπτών σιωπήν 
ό Δαγγλής άφοΰ έδικαιολόγησεν δπως ήδύ
νατο τό λάθος των, προφασιζόμενος δτι ή- 
υαγκάζοντο νά έξετάζωσι πανταχοΰ πρός 
άνεύρεσιν τής άληθείας, συνώδευσε τόν λο
χαγόν μέχρι τής κλίμακος· ύστερον δ’ έπι- 
στρέψας είς τό δωμάτιόν καί κλείσας άσφα- 
λώς τήν θύραν,
— 'Οποία άνακάλυψις! είπεν δλως έπτοημέ- 
νος ύπό τών λόγων τοϋ λοχαγού, πώς νά 
φαντασθήτις δτι άνθρωπος μέ τόσω διακε- 
κριμμένους τρόπους καί έξωτερικόν ήγεμόνος 
έχων ήθελε φωραθή άόρατος άρχηγός τών 
ληστών, τούς οποίους καταδιώκομεν!..
— Νά σαςείπω τήν άλήθειαν, κύριε μοίραρχε,
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έγώ κάπως τον ύπώπτευσα. ι
— Διόλου δέν άπορώ, διότι σεις ποιον δέν 
ύποπτεύετε; ίσως ίσως καί αύτόν άκόμη τον 
Ξυπνητόν, τόν πολύτιμον Άργον μας.
— Ένθυμεΐσθε ότι πολλάκις σάς έξέθεσα 
τάς περί τοΰ μυστηριώδους τούτου νεήλυδος 
σκέψεις μου ;
— Ναι, τό ομολογώ!
— Κανείς δέν γνωρίζει πόθεν λαμβάνει χρή
ματα καί δμως ζή ώς πρίγκηψ.
— Όθενλογικώς συμπεραίνοντες έξάγομεν, 
οτι δι’ άνομων άναντιρρήτως μέσων διατη
ρεί τοιαύτην πολυτέλειαν.
—Είναι, φίλτατε, ήλιου φαεινότερου· τόρα δέ 
τί ποιητέον;
— Τί ποιητέον; νά μεταβώμεν άμέσως μετά 
μιας ένωμοτίας εις τήν οικίαν τοΰ ανθρώπου 
τούτου.

Μόλις είπε ταΰτα ό Δαγγλής καί άμέσως 
ό Σαδώκ, άοκνος διώκτης τοΰ έγκλήματος, 
ήγέρθη λέγων· Άς ύπάγωμεν.. .

’Επί τής δενδροφύτου λεωφόρου τών Καρ- 
μηλιτών, έκ τοΰ παρακειμένου συνωνύμου 
μοναστηριού έπονομασθείσης οΰτω,έκειτοτό 
καί τήν θέαν καί τήν άρχιτεκτονικήν μεγαλο
πρεπές μέγαρον τοΰ ιππότου Δάρκ.Έκεΐλοιπόν 
■κατευθυνθέντες ό μοίραρχος καί ό είσαγγε
λεύς, μόλις κατώρθωσαν καί είσήχθησαν πα
ρά τώ ιππότη μετά ήμισείας ώρας παρέλευ- 
σιν, διότι παρεμποοιζοντο άνά παν βήμα ύπό 
τών πολυάριθμων ικετών καί ιπποκόμων, 
οΐτινες δέν ώμοίαζον κατά τήν ευγένειαντών 
τρόπων πρός τον κύριόν των.

Ό ιππότης Δάκρ, έφες-ρίδα ένδεδυμένος, 
περιεπάτει έπί δώματος ’ ’ ----- ' *
c ....... ‘ -
ύπο ποικιλοχρόου σκηνής. "Οταν είδε τούς 
νεοελθόντας δέν έδειξεν άπορίαν, άλλά ύπεδέ- 
ξατο αύτούς φιλοφρόνως καί άξιοπρεπώς, καί 
τοιουτοτρόπως ώστε ό 
καθ’ ολοκληρίαν.
— Καλημέρα ταγματάρχα, είπεν ύστερον 
άποτεινόμενος πρός τόν μοίραρχον, ένώ μό- 
λις ενός βλέμματος ήξίωσε τόν Σαδώκ, έρ- 
χεσθε βεβαίως νά θαυμάσετε τήν ώραίαν θέαν 
τοΰ δώματός μου;
— Πραγματικώς, κύριε, άπεκρίθη ό μοίραρ
χος έν αμηχανία, έχετε θέαν λαμπράν.
— Τωόντι οσάκις εύρίσκομαι έδώ ένθυμοΰ- 
μαι τούς στίχους τούτους τοΰ Βιργιλίου 
Πομπινιάνου, όστις δέν στερείται έντελώς 
ποιητικού ύψους, άν καί ό Βολταΐρος καθ’

γέμοντος φυτών δυ- κύριοι,
σευρέτων και πολυτίμων, και έστεγασμένου φαίνονται ακατανόητοι οί λόγοι σας!

ό Σαδωκ άπεστομώθη |
I 
I

υπερβολήν τόν σατυρίζει. ’Ιδού οί στίχοι-
— ’ τους ωραίους αύτοδς τόπου; άγαπώ να κατοιχώ, 
"Οπου βάλλει ή φύσις ίλη καί ανθίζει τό βουνό. 
Κ' έκ τοΰ παραθύρου μόνος να βειιοάζω και ριακραν 
Ί ών όρεων νά βαυαάζω τήν ύπερνεφή σειράν.

— Κύριε ίππότα, άπεκρίθη ό είσαγγελεύς, 
είς τόν όποιον παρέσχον ύπονοίας οί ύπερ- 
φίαλοι ούτοι χαριεντισμοί, δέν ήλθομεν έδώ 
διά νά άκούσωμεν στίχους !
— "Α, ειπεν ό ιππότης Δάρκ άνεγείρων τήν 
κεφαλήν, καί πρός τί λοιπόν ήλθετε, πα
ρακαλώ ;..

Ό Δαγγλής καί ώς έκ τής αγωγής καί 
ώς έκ τής θέσεως του ήτο καθ’ δλα κοσμο
πολίτης καί ένόησεν έπομένωςοτι ό συνάδελ
φός του παρεξετράπη- έπειδή δέ έφρό,νει δτι 
οίύπάλληλοιτής δικαιοσύνης έπρεπε πάντοτε 
νά όμιλώσιν εύπρεπώς προς τούς ανθρώπους, 
τούς όποιους δέν είχον ισχυρούς λόγους νά 
θεωρώσιν αναξίους εύπροσηγορίας, ειπεν 
άμέσως.
— Μή συνερίζεσθε, κύριε ίππότα, τό όξύ- 
χολον τοΰ κ. Σαδώκ. Ή δικαιοσύνη είναι ο
λίγον τραχεία εϊς τάς έκφράσεις της άλλ’εί- 
ναι ένταυτώ καί συγγνωστέα ώς έκ τής βα- 
ρύτητος τών καθηκόντων της.
— Σάς εύχαριστώ έπί τή φιλοφροσύνη σας, 
ταγματάρχα- άλλά ποίου είδους δοσολη
ψίαν έχω έγώ μετά τής δικαιοσύνης; . .
— 'Ά, κύριε ίππότα, ζώμεν έν έποχή παρα
δόξων, δθεν Οά συγχωρήσητε, έλπίζω, άν 
όχι τήν δυσπιστίαν τής δικαιοσύνης, τούλά- 
χιστον άπλήν αύτής περιέργειαν.
— 'Ομολογώ τήν άμβλύτητα τοΰ νοός μου, 

- διότι έπί μάλλον καί μάλλον μοί

— Θέλω προσπαθήσει λοιπόν νάσάς βοηθή
σω νά έννοήσητε χωρίς νά προσβληθήτε ύπό 
τών λόγων μου. Ξένος ών έν τή πόλει ταύτη 
διάγετε μεγαλοπρεπώς, ύποληπτόμενος έν 
ταυτώ,δέν άμφιβάλλω,παρά πάντων έν γένει, 
καί παρ’ έκείνων μάλιστα οΐτινες μόνον έξ 
ονόματος σάς γινώσκουσι. Μάς είναι λοι
πόν έπιτετραμμένον, σπουδαίων ένεκα λόγων, 
νά ζητήσωμεν έκτενεστέρας πληροφορίας;
— ’Εξαίρετα, φίλτατέ μοι ταγματάρχα, τό
ρα έννοώ- δέν σάς παρέχει δηλαδή άρκετά έ- 
χέγγυα τό όνομά μου, καί επομένως, συνέ
πεια άνωνύμου τίνος άναμφιβόλως καταμη- 
νύσεως, έπιθυμεΐτε νά πληροφορηθήτε έάν 
έχω καί άλλο έπώνυμον.
— Ναι, ναι, ώς έγγιστα έμαντεύσατε.

— Λοιπόν, άγαπητέμοιμοίραρχε, θά σάς έκ- 
πλήξω, άναγγέλλων ύμϊν είλικρινώς δτι ό 
καταμυνητής είπε καθαράν καί μόνην τήν 
αλήθειαν.
— Πώς, κύριε;
— Κοινώς μέν όνομάζομαι ιππότης Δάρκ 
καί όλοι ύπό τοιοΰτον όνομα μέ γνωρίζουσίν, 
άλλο δμως είναι τό καθ’ αύτό έπώνυμόν μου.
— Μήπως είσθε ό Σαινφουά ; ήρώτησεν ό 
Δαγγλής καταπεπλημένος.
— Δέν είμαι ούτεό ιππότης Σαινφουά !
— Καί ποιος είσθε λοιπόν, κύριε, ήρώτησεν 
ό άνηλεής Σαδώκ, άτενίζων Οοιαμ&κώς 
τόν έκστατικόν μοίραρχον.
— ΙΤοΐος είμαι δέν μοί άρέσκει νά τό είπω 
άτομικώς εις σάς, άπεκρίθη ύπερηφάνως ό 
ιππότης.
— Ούτε είς έμέ;
— Άπό ύμάς, κύριε Δαγγλή, δέν κρύπτο
μαι... χορηγήσατέ μοι μόνον δύο λεπτών 
τής ώρας άδειαν!
— Εύρίσκονται είς τάς θέσεις των οί χωρο
φύλακες; είπεν αίφνης ό Σαδώκ ένώ ό άινιγ- 
ματώδης ιππότης άπεμακρύνετοβραδυπορών.
— Φρονείτε τάχα δτι θά ζητήση νά δραπε- 
τεύση;..
— Πολύ πλέον παράδοξα τούτου πράγματα 
συνέβησαν, ύπέλάβεν ό είσαγγελεύς έπισήμω 
τή φωνή.
— Καί πώς, ή ειλικρίνεια μεθ’ ής ώμίλησε 
δέν οιέλυσε τάς ύπονοίας σας;....
— Πολλοΰ γε καί δει, κύριε μοίραρχε, τόρα 
μάλιστα δυσπιστώ περισσότερον. Αύτός ό 
άνθρωπος διά τής άπαθείας τών τρόπων καί 
τοΰ θράσους του είναι ικανός δλον τόν κό
σμον ν’ άπατήση, εκτός του Πέτρου Σαδώκ ! 
—Ίοού αύτός έπιστρέφει,χαρτοφυλάκων άνά 
χεΐρας κρατών.
— Τό όποιον θά έμπεριέχη άναμφιβόλως 
έγγραφα πλαστογραφημένα.
— Σιωπή, τόρα θά ίδωμεν τίς τών δύο μας 
κρίνει όρθότερον!..

IX.

Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΛΑΡΚ ΚΑΙ Ο ΤΑΜΙΑΣ.

Ό ιππότης, ώς εί ήκουσε τόν μεταξύ μοι
ράρχου καίείσαγγελέως διάλογον,έπλησίασε 
τόν Δαγγλήν καί είπε πρός αύτόν·
— Κατ’ άρχάς προεθέμην, κύριε, είς ύμάς 
μόνον νά δείξω τά έγγραφα ταΰτα, άλλ’ ε
πειδή ό κύριος έδώ είναι συνάδελφός σας, τώ 

επιτρέπω νά τά ιδη καί αύτός διά νά κορέση 
τήν περιέργειάν του καί πρό πάντων διά νά 
παύση άθυροστομών.

Καί έξαπλωθείς έπί τίνος έδρας έτεινε τό 
χαρτοφυλάκων προς τόν μοίραρχον, έκεϊνος 
δέ τό ήρπασε μέ τρέμουσαν ύπό άνυπομονη- 
σίας χεΐρά καί τό ήνέωξεν άμέσως.
— Άναγνώσατε τήν έπιστολήν! είπεν ό ιπ
πότης Δάρκ διά φωνής εντόνου μέν άλλά καί 
συγκεκινημένης.

Οί οφθαλμοί καί τών δύο προσηλώθησαν 
έπίτοΰ ύποδειχθέντος έγγράφου, άλλά μόλις 
ό Δαγγλής άνέγνωσε τάς πρώτας γραμμάς, 
άφησε κραυγήν έκπλήξεως καί ρίψας όργί- 
λον βλέμμα έπί τοΰ είσαγγελέως, οστις έτα- 
πείνωσε τήν κεφαλήν καί διέμεινεν ώς άπο- 
λιθωμένος, έτρεξε καί έγονυπέτησε πρό τοΰ 
ιππότου.
— 'Υψηλότατε, είπεν, εύαρεστηθήτε νά συγ
χωρήσητε τούς προσβλητικούς λόγους τούς 
όποιους άκουσίως άπηυθύναμεν πρός τήν 
Ύμετέραν Υψηλότητα !
— Δέν πειράζει, κύριε Δαγγλή, σηκωθήτε· 
μάγος δέν είσθε καί επομένως ήτον άδύνατον 
νά μαντεύσητε δτι ήμην...
— Ό έγγονός τοΰ Λουδοβίκου XIV ! είμαι 
άσύγγνωστος. Προσπέσατε, κύριε Σαδώκ, 
είς τούς πόδας τής Αύτοΰ Ύψηλότητος καί 
έπικαλεσθήτε τήν συγγνώμην Της.
— Εύχαρίστως τόν συγχωρώ, είπεν ό πρίγ
κηψ μειδιών, διότι δέν σφάλλετε ύμεΐς· 
ύπάρχουσι πολιτικοί λόγοι καί πρό πάντων 
νόμος άπάνθρωπος, νόμος κατά τοΰ όποιου 
πολλάκις διεμαρτυρήθην, οστις δέν έπιτρέ- 
πει εις τόν υιόν τοΰ κόμητος τής Τωλώσης 
νά φέοη τό άληθές αύτοΰ όνομα καί νά ά- 
πολαμβάνη τά προνόμια τοΰ γένους του.
— Οι πιστοί θεράποντες τοΰ βασιλέως σάς 
Οεωροΰσι πάντοτε ώς γόνον τής Βουρβωνι- 
κής οικογένειας.
— Ώ, έγώ είμαι σχεδόν φιλόσοφος, καί κατά 
τήν απλότητα όμοιάζώ τήν μάμμην μου τήν 
Βαλλιέρ· άποφεύγω τήν τύρβην καί προτι
μώ, ώς έπροτίμα καί έκείνη, τήν μοναξίαν 
καίτήν έρημον ζωήν, καί είμαι εύτυχέστερος, 
σάς βεβαιώ, έν μέσω τών άνθέων μου, παρ' 
όσον ή κα ρ μηλΐτις έκείνη έντός τοΰ μο
ναστηριού της.

Ή Ύμετέρα Ύψηλότης έστέ βεβαία δτι 
τό μυστικόν της θά ταφή είς τά άδυτα τών 
καρδιών μας.
— Ό διοικητής καί ό έπίσκοπος είναι μόνοι
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μεμυημένοι, όθεν Οά μέ ύποχρεωσητε μή 
κοινολογοΰντες αύτό.

Οί δύο ύπάλλτ/οι προσεκύνησαν καί άνε- 
χώρησαν ένώ δέ άπήρχοντο, ό Σαδώκ ήθέ- 
λησε νά άφήση άπαρατηρήτως πως τό μαν- 
δύλιον τό φέρον τά οικόσημα τοϋ πρίγκηπος, 
πλησίον μιας πορτοκαλέας· άλλ’ ό πρίγκηψ 
τό παρετηρησε καί ήρώτησε περί τούτου τόν 
μοίραρχον, έκεΐνος δέ τώ εξήγησε τό πράγ
μα τοιουτοτρόπως, ώστε ό πρίγκηψ ήναγκά- 
σΟη νά εύχαριστήση τόν Σαοωκ.
— Μία σύμπτωσις ίσως γελοία εις την η
λικίαν μου, είπε, μοί καθιστά πολύτιμον τό 
μανδύλιον τοΰτο.
— Άν δέν έφοβούμην μή φανώ αδιάκριτος 
πρός τήν Υ. ’Υψηλότητα, ήθελον έρωτήσει 
τίς είναι ή σύμπτωσις.
— Ευχαρίστως, φίλτατε ταγματάρχα! Άλ
λά μή μέ άποκαλεϊτε είς τό εξής μήτε εδώ 
μήτε άλλαχοϋ άλλως παρά ιππότην Δάρκ. 
Ίοού πώς τό πράγμα συνέβη· μιας κυρίας, 
τής οποίας είναι περιττόν νά αναφέρω τό ό
νομα, τής έπεσε προχθές, είς τήν επισκο
πήν μικρά ανθοδέσμη έξ ίων, έγώ δέ τήν ύ- 
πέκλεψα άμέσως καλύψας αύτήν διά τοΰ 
μανδυλίου τούτου* κατά δυστυχίαν όμως 
δέν έχάρην πολλήν ώραν τόν θησαυρόν μου.
— Σάς τόν άφήρεσαν;
— Μετά έν τέταρτον τής ώρας!
— Καί δέν γνωρίζετε τόν κλέπτην ; ήρώτη
σεν ό Σαδώκ λαβών άμέσως ώς έκ τής έξεως 
ήθος άνακριτοΰ.
— ’’Οχι, άλλ’ άν ήμην οσον ό Κ. είσαγγε- 
λεύς δύσπιστος, Οά διεσκέδαζον εξαίρετα, 
διότι όταν παρετήρησα ότι τό μανδύλιον έ
λειπε» εύρισκόμην κατάμονος μετά τίνος πε- 
ριφήμου ζατρικοπαίκτου, όστις παραδόξως 
τήν εσπέραν εκείνην, έκαμεν άπειρα σφάλμα
τα είς τό παίζειν.
— Άν δέν λανθάνωμαι, είπεν ό μοίραρχος 
σκεπτόμενος,συνήθως συμπαίζετε μετάτινος 
λοχαγοΰ ΙΙολωνοΰ;
— _Ναί, μετά τοΰκόμητος Στανισλάου ! δέν 
ήθέλησα νά είπω τό όνομά του, ίνα μή προ- 
δώσω αντίζηλον, όστις ύπό φθόνου κινού
μενος άναντιρρήτως, μοΰ ύπέκλεψε τό κει- 
μήλειον!..

Οί δύο συνεταίροι καί πάλιν έδαφιαίως 
προσκυνήσαντες άπηλθον, άφοΰ δέ κατέβη- 
σαν τήν κλίμακα.
— Λοιπόν! είπενόΔαγγλής, τάέπεριμένετε 
σεις αύτά; άκούεις έκεϊ, έγγονός τοϋ Λουδο

βίκου XIV ποιος τό έφαντάζετο ;
— Κύριε μοίραρχε, έψιθύρισεν ό είσαγγε- 
λεύς, οί ένοχοι πολλάκις είναι γονιμώτατοέ 
είς εύρεσιν δόλων!
— Καλέ, άκόμη αμφιβάλλετε! ά, αύτό δέν 
ύποφέρεται πλέον, αγαπητέ μου Σαδώκ!
— Πιθανόν τά έγγραφα εκείνα νά ήσαν. 
πλαστά...
— Οχι, δώτι γνωρίζω τήν ύπογραφήν τοΰ 
κόμητος Φλωρεντινού.
— ΙΙοΐος μάς διαβεβαιοι τέλος πάντων περί 
τής ταύτότητος τοΰ προσώπου;
— Τό άλλως άνεξήγητον σέβας μετά τοΰ 
όποιου προσεφέροντο προ πολλοϋ ό οιοικη- 
τής καί ό έπίσκοπος προς τόν κατά φαντα
σίαν ιππότην.
— Έστω! παραδέχομαι έν μέρει τάς πεποι
θήσεις σας, άλλ’ έπιτρέψατέ μοι καί σείς νά 
δυσπισπώ περί τινων πραγμάτων, τα όποια 
θά προσπαθήσω νά φέρω είς φώς χάριν τής 
αλήθειας.
— Μή λησμονήσητε τόν ΙΙολωνόν άξιωμα- 
τικόν.
— Άπ’ έναντίας, τόν έχω πάντοτε ύπ’ όψιν 
μου, άπεκρίθη ό Σαδώκ, διότι παρατηρώ μυ
στηριώδη τινα συνάφειαν μεταξύ τών δύο άν- 
Ορώπων τούς όποιους ύποπτεύομαι.

Μετά τούς λόγους τούτους οί φίλοι άπε- 
χωρίσθησαν, καί ό μέν Σαδώκ μετέβη πρός 
έξακολούθησιν τών ερευνών του, ό δέ Δαγ
γλής, σταθερός είς τάς άποφάσεις του καί έπ’
ούδενί λόγω παρεκκλίνων τής όδοΰ ήν άπαξ 
διέγραψε, κατηυθύνθη πρός τό συμβολαιο- 
γραφεϊον δπου έμελλον νά ύπογραφώσι τά 
προικοσύμφωνα τών τέκνων του.

ΌΊωάννης Γρήλλος, ύψηλός τό ανάστη
μα, ψυχρός καί ώχρός, συνέταξε τά συμβό
λαια κατά τάς δοθείσας αύτώ οδηγίας· ένώ 
λοιπόν ό Δαγγλής τά έπεθεωρει, έφθασαν 
άλληλοδιαδόχως είς τό συμβολαιογραφεί 
οί κύριοι Μαυρίκιος Σαΐνβικτώρ, Δετιζάν, 
Δαρασσής καί Δυβάλ Δεβαρεβρή, προσκλη- 
Οέντες ώς μάρτυρες, ολίγον δέ προ τών ο
κτώ ώρών καί ή Θηρεσία μετά τοΰ άδελφοΰ 
της. Μόνον πλέον έπεριμένοντο ή οικογένεια 
Κορνελλάνου καί ό Βονρεπώ, άλλ ουοεις 
έφαίνετο καί είς μάτην ό μοίραρχος έτεινε τό 
ους, ένώ έφυλλολόγει τά συμβόλαια μέ τρέ- 
μουσαν ύπό ανυπομονησίας, τόρα δέ και ορ
γής χεϊρα- μήτε άμάξης,μήτε φορειουκροτος 
ήκούετο. Τέλος τό ώρολόγιονέσήμανεν οκτώ 
ώρας· αίονης είσεπήδησεν είς τό συμβολαιο- 
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Προ ολίγων ημερών έκηρύχθη ή λήξις τών αγ
γλικών βουλών. Κατά τάς τελευταίας συνεδριά
σεις αύτών πολλαί έγένοντο έπερωτήσεις κατά τής 
ένώσεως τής Επτάνησου ύπο τής άντιπολιτεύ- 
σεως, κατακρινούση; αείποτε τήν πορείαν τή; κυ
βερνήσεως έπί τοΰ ζητήματος τούτου. Δεν έδί- 

στασεν ή άντιπολιτευομένη μερίς νά ίσχυρισθή 
ότι ή παραχώρησις τή; Επτανήσου έξασθενεϊ τήν 
Αγγλίαν καί ότι ό βασιλεύς Γεώργιος δυσκόλως 
θά δυνηθή νά παγιώση έν Ελλάδι ίσχυράν κυβέρ- 
νησιν. Αλλ οί ισχυρισμοί ούτοι λίαν καλώς άνε- 
σκευάσθησαν υπό τών Κ. Κ. Ρώσελ καί Παλμερ- 
στώνος. <'ί φιλέλληνες ουτοι υπουργοί τής ’Αγ
γλίας έςέθηκαν τάς σχέσεις αίτινες συνήπταν τήν 
Επτάνησον μετά τής Αγγλίας και τάς υποχρεώ
σεις ατινας άνέλαβεν αύτη διά τών συνθηκών απέ
ναντι τής Ευρώπης καί} τών Επτανησίων. ’Ενόσω, 
είπον,έβλέπομεν τήν έν Ελλάδι κυβέρνησιν αδύνα
τον καί εναντίον τών συμφερόντων τοΰ τόπου ε
νεργούσαν, ούδόλως ήδυνάμεθα νά έγκαταλείψω- 
μεν την προστασίαν. Ηδη όμως τά πράγμ.ατα 
μετεβλήθησαν’ βασιλεύς υποσχόμενος συνταγμα
τικήν κυβέρνησιν, καί ειρηνικά; μετά τών γειτό
νων του σχέσεις έξελέχθη, επομένως ούδεμίαν έ- 
χομεν αμφιβολίαν ότι ή χώρα αύτη διά τής προσ- 
αρτήσεως τών προστατευομένων νήσων θέλει ώ- 
φεληθή μεγάλως’ έξ άλλου δέ και οί Επτανήσιοι 
ενούμενω ήδη, κατά τον διακαή αύτών πόθον, 
μετά τών άδελφών των υπο το σκήπτρον τοΰ Γε
ωργίου, ούδεμίαν θέλουσι πάθει ζημίαν, έξ έναν
τίας έχομεν όλα τά διδόμενα ότι θέλουσι προο
δεύσει

Απέκρουσαν έπίσης καί τήν πρότασιν, ότι ή 
Τουρκία πρέπει νά λάβη μέρος είς τήν υπόθεσιν τής 
ένώσεως, άποδείξαντες ότι ή δύναμις αύτη ούδόλως 
συμμετέσχεν εις τήν συνθήκην τοΰ 181 5,τήν θέσα- 
σαν τήν Επτάνησον ύπο τήν αγγλικήν προστα
σίαν. ό Κόμης Ρώσελ έπι τέλους είπεν, ότι ό 
αγγλικός λαός έπιδοκιμάζει πληρέστατα τήν έ- 
νωσιν, οτι αί αγγλικοί βουλαί δέν ίχουσι τό δι
καίωμα νά άποφανθώσι περί τούτου, ώς μή ού- 
σης τής Επτανήσου κτήσεως Βρετανικής, και ότι 
ή Αυστρία καί ή Τουρκία ούδεμίαν εφερον είς μέ
σον σπουδαίαν ένστασιν κατά τής ένώσεως, ήτις 
θέλει τελεσθή έντδς βραχύτατου χρόνου.

Γοιαΰται ήσαν αί κατά τάς τελευταίας ημέρας 
των αγγλικών βουλών συζητήσεις περί τοΰ σπου
δαίου τούτου δι ημάς ζητήματος, έκ τών όποιων 
άριδήλως φαίνεται ώς και έκ τοΰ απολυτηρίου λό

γου τή; βασιλίσσης, ή σταθερά άπόφασις τοΰ άγ- 
γλικοΰ υπουργείου πρός πραγματοποίησή αύτοϋ. 
Ιίδη δέ άμέσως μετά τήν λήξιν τών έργασιών τών 
βουλών, άπαλλαχθέν τό υπουργεΐον έκ τών άνα- 
φυομένων καθ’ έκάστην έν αύταΐς υπό τής άντι- 
πολιτεύσεως προσκομμάτων, προέβη άμέσως εις 
τήν διαλυσιν τής Ιονίου βουλή; καί τήν συγκά- 

λεσιν νέας, κηρυξούσης άφεύκτως τήν ομόθυμο» 
θελησιν τοΰ έπτανησιακοΰ λαοΰ, όπως ένωθή μετά 
των άδελφών αύτοϋ. Ούτω; μετ’ ολίγα; ημέρα; 
την ευχαριστον θά έχωμεν ν άναγγείλωμεν είς 
τούς ήμετέρους άναγνώς-ας αγγελίαν τής πραγμα
τοποιήσω; τοΰ διακαοΰς ήμών τούτου πόθου.

Αι νέαι διακοινώσεις τών τριών μεγάλων δυ
νάμεων Αγγλίας, Γαλλίας καί Αυστρίας έπρό- 
κειτο νά άποσταλώσιν εί; τό ρωσσικόν άνακτο- 
βούλιον κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα καί ίσως 
ήδη εφθασαν είς τόν πρός <Jv όρον. Κατά τόν 
«Τύπον» τής Βιένης έν ταΐς διακοινώσεσι ταύταιί 
μέμφεται τό έπιπόλαιον καί άνεπαρκές τών ρωσ- 
σικών απαντήσεων καί άνασκευάζεται ή μομφή, 
ήν η ρωσσική κυβέρνησις έό£ ιψε κατά τής ’Αγγλίας, 
και Γαλλίας, ότι έντός τών κρατών τούτων υπο
θάλπεται μόνον ή πολωνική έπανάστασ,ις. Τό 
ύφος τών διακοινώσεων τούτων είναι άρκούντως 
δρυμό, όποιον άπήτει ή γλώσσα τώνρωσσικών δια
γνώσεων, περιορίζονται δέ και πάλιν εις τοΰ; 
προταθέντας διά τών πρώτων διακοινώσεων τω* 
όρους. κ'ο-ε· ·.·('- ■·>νχπ<ν0 ■■

Καί περί τοΰ άντικειμένου τούτου πολλαί συ
ζητήσεις έγένοντο έν ταΐς άγγλικαϊς βουλαις 

κατά τάς τελευταίας προ τής λήξεώς των ημέρας. 
Μακροτενεΐς άγορεύσεις έξεφωνήθησαν, τάς δια- 
πραττομένας ωμότητας καταδικάζουσαι, άλλά 
πάντες οί άγορεύσαντες είς τό αυτό συμπέρα
σμα άπέληςαν, τήν διά τής διπλωματικής μόνον, 
οδοΰ ΰποχρέωσιν τής Ρωσσίας πρός παραδοχήν 
τών προτεινομένων όρων, ούδόλως παραδε/θέντες 
τδν πόλεμον. Η άγγλική κυβέρνησις άπαντώ- 
ο», έξεφράσθη ότι δέν άπέβαλεν εΐσέτι πάσαν ελ
πίδα περί τής ειρηνικής λύσεως τοΰ ζητήματος 
τούτου, άλλ δτι άπεναντίας προέβη έν βήμα πρός 
τά πρόσω, άναγνωρισάσης τής Ρωσσίας τό δι
καίωμα τών δυνάμεων τοΰ νά έπέμβωβιν εις τά 
τής Πολωνίας δυνάμει τών συνθηκών.
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Kat έκ τοΰ απολυτηρίου δέ λόγου τή; βασι- 
λίσσης εξάγεται τ, ιδέα αύτη τοΰ άγγλικοΰ υπουρ
γείου, τοΰ νά έκπληρωθώσι δηλαδή αί διατάξεις 
τής Βιενναίας συνθήκης καί λήξη ούτω ρήξι; άντι- 
βαίνουσα είς τήν φιλανθρωπίαν καί επικίνδυνος 

είς τής εύρωπαϊζήν ησυχίαν.

II ΙΙΚΪδϊ
[Evrijfur x«l rt’ias lit φτΧΙσ'ί 12)

VI.

Αίφνης κρότος βημάτων ακούεται, ή θύρα ανοίγε
ται καί εμφανίζεται *η Φαίδρα παρακολουθουμένη 
ύπό δούλου αίθίοπος, κρατοΰντος είς χεΐρας γυμνόν 
ξίφος' ή βασίλισσα έχει τδ ήθος απειλητικόν ό 
δέ, ώς ό δβαινος μέλας, δοΰλος είναι ήμίγυμνος 
και δλως απαθής. Η ’λλκυών άμα είδε τήν Φαί
δραν άνεσκίρτησεν, έσηκώθη, ρίγος κατέλαβεν αύ
τήν καί τδ πρόσωπόν της έπελ.ιδνωθη. Η Φαί

δρα άτενίσασα αύτήν αγρίως.
— Διατί Αλκυών, είπε, τρέμεις όταν μέ βλέπης ; 

διατί σέ φοβίζει τδ ξίφος τδ όποιον κρατεί ό δοΰ

λος ούτος; ένόησες τάχα δτι έφθασεν ή έσχατη

Ωχρότης θανάτου διεχύθη είς τό πρόσωπον 
τής Αλκυόνος’ δίς ήνέωξε τδ στόμα της διά νά 

τέλος αποκρίνεται’ 
— ίΐ Φαίδρα ! έταράχθην τωόντι βλέπουσά σε 
έρχομένην έν τώ μέσω τής νυκτός μετά τοΰ δού-

Η Αλκυών καθημένη παρά τήν κοιτίδα τοΰ τέ- *σου “ρα ; 
κνου της, τδ όποιον κοιμάται ύπνον γαλήνιον, τδ 
κυττάζει έν αγαλλιάσει, επειδή δ θησεύς τήν έβε- 
βαίωσεν οτι ό Μελάνιππο; θά άρξη λαοΰ ισχυρού’ όμε^ήστ, και. δι; μένει άφωνος, 

ούχ ήττον δμω; είναι πολύ ανήσυχος διότι φοβεί
ται τήν οργήν τής Φαίδρας. -γαλ------- — -- r—-

— Κοιμήσου, τέκνον μου, έλεγε, καί οί θεοί1 >^υ τούτου, άλλά δέν πιστεύω ποτέ νά πραγμα- 

άς σέ βοτ,θήσωσιν" δταν μεγαλώστ,ς δέν θά μείνης τοποιήσης τήν απειλήν σου ζαί νά φονεύσης γυ- 
' >ανας σε ροχτ/ισωσ·.* qt'xv ·#»* ....

άσημος καί περιφρονημένος, άλλά θά βασιλεύσης ναΐζα άπροστάτευτον καί πολύ σοΰ ύποδεεστέοαν 
είς ώραίαν χώραν, καί έπί χρυσοτεύκτου θρόνου ζατά τδ γένος ! όχι, δέν είναι άξιον τής βασιλι- 
ζαθήμενος θά διανέμης είς τδν λαόν σου διζαιοσύ- ζής σου μεγαλειότητος τοΰτο !
νην" καί οί μέν πονηροί θά σέ φοβώνται, οί δέ ένά- —Τί λέγει; ’Αλκυών ; δέν είσαι ερωμένη τοΰ βα
ρετοί θά σέ έξυμνώσι, καί έγώ ώ; μήτηρ θά | τέως; δέν έξήλθεν ούτος πρδ ολίγων ώρών τοΰ 
σεμνύνωμαι διά τήν δόξαν σου. Κοιμήσου τέ- δωματίου σου; Χάρις εις τδν έρωτα τοΰ θησέ- 
κνον μου, καί ό Ζεύς άς σέ προστατεύσω κατά τών ως δέν είσαι άναξία τής έκδικήσεώς μου.
εχθρών σου ! Εάν ποτέ πολεμικοί γείτονες επιδρά- — Δέν άρνοΰμαι Φαίδρα δτι ύπήρξα άλλοτε έρω- 
μωσιν είς τήν χωράν σου θά έκστρατεύσης κατ’ μένη τοΰ Θησέως" άλλά μήπως ήξευρα δτι Οά
I---------------- .... --- .. .......................... Γ------------------ -------------------- 1 Γ---------------- --------- ■---------· - k ■ · ' · I

αυτών μετά τών άδρείων συντρόφων σου, καί άφοΰ γίνη μετά ταΰτα σύζυγός σου ; οί θεοί δέν μέ 
'τούς εκδίωξης μακράν τών τειχών, θά έπανέλ- 1 'προίκισαν μέ τήν δύναμιν τοΰ μαντεύειν. Μήπως 
θης νικητή; καί τροπαιοΰχο; και θά προσφέ-! και σύ αύτή τδ προέβλεπες ; ίσως μάλιστα ούδέ 
ρης θυσίαν είς τούς θεούς, έγώ δέ θά έναβρύνωμαι1 ήκουσα; ποτέ άναφερόμενον τδ όνομά του, άν καί 

ότι ό υίδς τοΰ Θησέως έφάνη άντάξιος τών άνδοα ί έδώ είναι πρδ πολλοΰ φημισμένου.
γαθημάτων τοΰ πατρός του. θά σοΰ δώσω σύζυγον — Χθές ήξευρε; πολύ καλά δτι ήμην σύζυγό; 
φρόνιμον καί ένάρετον, ήτις θά τακτοποιή τά τοΰ ) του , καί δμω; διήλθες ώρας ολοκλήρους μετ’ 
οίκου καί θά οίκονομή τά πλούτη σου. Καί οί μ.έν αύτοΰ. ένώ έγώ άγρυπνος, κατατηκομένη ύπδ ζη- 
γίροντες θά εδχωνται εί; τού; υιού; των νά τύχω- : λοτυπία; καίχύνουσα πικρά δάκρυα, παρεμόνευον 

’ * *" ---- 1.......— °''-- τήν έξοδόν του. Κίπέ λοιπόν, δέν είσαι άξία θα

νάτου ;
— Δέν θέλω νά ύευσθώ. έπιμαρτύρομαι δμω; 
τού; θεούς δτι τδν καθικεύτευσα γονυπετή; καί 
μ.ετά δυκρύων ν’ άπέλθη «’Επίστρεψον είς τήν βα
σίλισσαν, τώ είπα, διότι φοβούμαι τήν οργήν τής". 
— Αλλ’ έμεινε, διότι είσαι ώραία ’Αλκυών, διότι

τού; υίούς 
σιν όμοίας συζύγου, έγώ δέ θά εύφραίνωμαι βλέ
πουσα αύτήν κρατούσαν εις τάς άγκάλας τής τδ 
τέκνον τοΰ υίοΰ μου! Κοιμήσου, τέκνον μου, 
καί είθε αί μοΐραι νά κλώσωσι μακρδν τδ νήμα τή; 
ζωής σου ! όταν άποθάνω θά μέ κηδεύσης μεγα- 
λοπρεπώς’ τήν πυράν οπού θά καή τόσώμα μου, 
<)ά ράνωσιν αί νεάνιδες μέ αρώματα καί είς τά; ....... -Γ-----,........ - . ,

•'σέ έπροτίμησε καί άπδ τήν βασίλισσαν αύτήν!
— Νέα βασίλισσα ! άγνοεΐ; τάχα πόσον αί σρέ- 

I ξ.,. _-JV .{.,δρών gTvw άστατοι ; πολλάκις κατα-
? ’Αλκυών έ</τρ·)φά είς γλυκεία; έ'.π'δα;.1 δέχονται και ίίπτουτι στιγμιαίω; τδ βλέμμα των

Ζ,υι.ν.ι.ιυ» ·»<» ·. *■»* e
<)ά ράνωσιν αί νεάνιδες 
φλόγας αύτή; θά ρίψωσι τρίχα; τή; κεφαλή; -,ων’ 
Όά κλαύση; τον θάνατόν μου καί ή Ψυχή μου είς 
τδν αδτ.ν θά άγάλλεται βλέπουσα ταΰτα.

Ούτω ή Α/.’.υών έ'/τρυυά >.. ........  . . .. ...

καί έπί γυναικών μηδαμινή; ώραιότητος, ύστερον ■ τά αθώα βρέφη τά όποια κανένα δέν βλάπτουσ,ν’ 
δέ πάλιν άμέσω; τά; λησμονοΰσιν. Είναι δυνατόν οί θεοί βδελύσσονται τούς βρεφοκτόνου;. Δέν έγει- 
νά μέ προτιμήση ό θησεύς άπδ σέ; ή άγνοεΐ; πό- I 
σον είσαι ώραία; Οταν κατά πρώτον σέ ειδον (τήν 
ήμέραν καθ’ ήν έπαρουσιάσθην είς τόν θησέα 
μετά τήν έζ Κρήτης επιστροφήν του καί άπέστρε- 
ύε τό πρόσωπον άπ’ έμοΰ, διότι είχε μετ’ αύτοΰ 
νέαν σύζυγον τήν όποιαν υπερηγάπα) τόσω κα- 
τεγοητεόθην έκ τής καλλονής σου, ώστε δέν ήδυ- 
νάμην νά συνέλθω έκ τοΰ θαυμασμού μου ! Καί 
σήμερον άκόμη, άν καί είσαι παρωρ-ρσμένη καί 
οί όφθαλμοί σου σπινθηροβολοΰσιν ύπ’ οργής, σέ 
παρομοιάζω μέ θεάν ή μέ τήν ’.Αρτέμίδα δταν 
τοξεύη τήν δορκάδα, ή μέ τήν Αθηνάν δταν 
πάλ.λη τδ δόρυ καί καλύπτητα·. διά τής Αιγίδος.
— Μέ κολακεύει; διά νά μέ κινήσης είς οίκτον, 
καί νά μή σέ φονεύσω’ άλλ άκουσον’ έάν μέ θεω- 
ρώσιν οί άνθρωποι ώραίαν, άξιοι επαίνου είναι οί 
>-»εοί, οιτινες μέ έπλασαν τοιαύτην’ δταν δμω; 
έζδικώμαι τούς έξυβρίζοντά; με, τότε πρέπει έμέ 
νά έπαινώσι διότι ή έκδίκησις προέρχεται άπό έμέ 
καί μόνην. Ετοιμάσθητι λοιπόν ν άποθάνης.
— όμολογώ δτι μοί φαίνεται γλυκύ τό ζήν καί 
θλιβερόν νά μετοικήσω εις τά βασίλεια τοϋ ΙΙλού- 
τωνος, καί όμως, άφοΰ δίισχυρίζεσαι ότι σέ εξύ
βρισα, θά άπέθνησκα χωρίς ούτε παράπονον νά 
εκφέρω, ούτε κάν νά σέ ενοχλήσω διά τών πα
ρακλήσεων μου, έάν δέν είχον υίόν. Κύτταξε, 
Φαίδρα, τδν Μελάνιππον ! κοιμάται τό ταλαίπω- 

ρον πλάσμα καί ούτε κάν υποπτεύεται ότι ή μή
τηρ του μέλλει ν’ άποθάνη. Οστις ορφανεόση τής 
μητρός του εις τρυφερών ηλικίαν, είναι αδύνατον 
νά μή τδν εύρη δυστυχία ! Αφε; με να ζήσω χά
ριν αύτοΰ, καϊ σοΰ υπόσχομαι νά φύγω άμέσω; 
άπ εδώ μετά τοΰ τέκνου μου, καί ποτέ νά μήν 
έπανίδης μήτε έμέ μήτε αύτό.
— Μή άνησύχει περί τοΰ μέλλοντα; τοΰ υίοΰ i 
σου" θά φροντίσω ώστε νά μή γνωρίση τί έστι I 
δυστυχία.
— Σύ ! άλλά, άν καί φρονώ ότι δέν μέ άπατά;, 
πώς νά πιστεύσω δτι θά προστατεύση; τό τέκνον | 
μου, ένώ φονεύεις τήν μητέρα του ;
— Αφρων ! ό φόβος διετάραξε τάς φρένα; σου! I 
0 Μελάνιππο; δεν θά γνωρίση τί έστί δυστυχία, 
διότι λέγουσιν οτι οί νεκροί δέν αισθάνονται ούτε 
λόπ·ςν ούτε χαράν, θά συναποθάνη μετά σοΰ!

Η Αλκυών άφήκε φωνήν τρο;χεράν.
— Πώς, είπε, νά φο·/εύσ-ης τον Μελάνιππον ! καί 
τί σοΰ έπταισεν ; είναι άνοσιότατον νά βλάπτη τι;

νε; άκόμη μήτηρ, Φαίδρα, καί δι’ αύτό όμιλεΐς 
τοιουτοτρόπως’ άλλ όταν άποκτήσης τέκνα ζάι 
πάθη τι ό υιός σου, θά μετανοήσης πικρώ; δι’ ό,- 
Tt μ.ελετα; νά πράξη; τόρα κατά τοΰ ΐδικοΰ μου.

:ών βελών τη; τούς 
υιού; καί τάς θυγατέρα; τή; Νιόβη;’ άλλ’ ή Αο- 
τεμι; δέν απέκτησε τέκνα, άλλω; θά έκινεΐτο 
εί; οίκτον καί δέν θά εποαττί τοιαύτην σκλη- 

, ρότητα.
— ό Μελάνιππο; θ’ άποθάνη άφέύκτως, καί θά 
άποθάνη πρό τών οφθαλμών σου διά νά μή άμ- 
φιβάλλη; παντάπασιν.

Η Φαίδρα νεύει είς τόν Αιθίοπα καί έκεΐνος κά- 
τευθύνετα·. πρός τήν κοιτίδα, άλλ’ άμέσώς ή ’Αλ- 
κυόιν προλαβοΰσα, αρπάζει τόν Μελάνιππον είσέτι 

' κοιμώμενον, τόν σφίτ-ει εΐ; τά; άγζάλά; τής 
καί καταφεύγει είς μίαν τών γωνιών τοΰ δωμα
τίου, έκεΐ,δέ, άποθέσασα αύτόν πλησίον τοΰ τοί
χου, τόν προασπίζει διά τοΰ σιόματό; τη;. Ού-.ό 
καί ή χελιδών, άμα παρατηρήσ-η όφιν ή άλλο ίρ- 
πετόν έρχόμ,ενον νά καταφάγή τά μικρά τη; άνα- 
βαίνει εί; τά χείλη τής φωλεάςτης, τυνάσσει τάς 
πτέρυγα; καί άφίνει οξεία; φωνά;. Είναι βέβαιον ότι 
δέν δύναταί νά άντιταχθή κατά τοΰ κακοποιού 
έρπετοΰ καί δμω; δέν αφήνει τά μικρά τη;, άλλά 
πρ'οκινδυνεύουσα υπέρ αύτών. παραμελεί τήν ιδίαν 
τη; σωτηρίαν.

0 Αίθίωύ διστάζει-
— Εκτέλεσον, δοΰλε, τάς διαταγάς μου ! άνα- 
κρ'άζει ή Φαίδρα.
— Τότε έκεΐνος κινηθείς κατά τής Αλκυόνος, ήτι; 
περιβάλλει διά τών βραχιόνων της τόν Μελάνιπ
πον, πληγώνει πρώτον αύτήν εις τό πρόσωπον

1 καί τής διαπερά ύστερον το σώμα διά τή; μκ- 
ίχαίρα;, χωρίς όμως νά πάθη τίποτε τό παιδίον-, 
I Καί ή μέν Αλκυών πίπτει τέλος κατα γή; σφίγ- 
γουσα-εί; τάςάγκάλα; της το τέκνον της, όδέ Αί- 
θίωύτό άποσπά άπό τήν μητέρα του, ένώ έκεϊνο 

(κλαίεικαί άφήνει σπαρακτικά; φωνάς, καί διά τής 
I άριστεράς δράξα; αύτόάπό του ποδό; διά τή; δε- 
I ξ·.ά; άνεγείρ» τήν μάχαιραν. Αίφνης εΐσπηδά εις 
τό δωμάτιο·, ό θησεύς.

Οταν τόν εΐδεν ή Φαίδρα, τά έχασε, συνελθοΰ-α 
όμω; πάραυτα άνέλαβε τό έμφυτον αύτή θρά
σος καί τό άλαζόν ήθος’ ό Αιθίωύ άποθέτει κατά 
ι-ή; τον Μελάνιππον, οστις άμέσίος προσφεύγει 
πρός τόν πατέρα του καί προσκολλάτα·. σφικτά

ο,- 
τόρα κατά τοΰ ΐδικοΰ μου. 

Καί ή Αρτεμι; έφόνευσε διά τ.
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λαίπωρος νέα άνέπνεεν είσέτι, στρέφει τά ύπο τοΰ 
θανάτου Οολωθέντα δμματάτης πρός αύτόν καί 
ύστερον πρός τόν Μελάνιππον. 0 θησεύς έννοήσας 
τήν άφωνον ταύτην ικεσίαν, επιθέτει τήν χεϊρα έπί 
τής κεφαλής τοΰ Μελαν ίππου καί ανακράζει.
— Αλκυών, άν δύνασαι άκόμη νά άκούσης τήν 
φωνήν μου, άκουσον τόν όρκον τούτον «ομνύω 
είς τό όνομα τοΰ Διός τοΰ βασιλέως τών θεών 
καί τών άνθρώπων καί εί; τούς καταχθονίους 
θεούς, οτι ούδέποτε θά έγκαταλείψω τόν υιόν μου. 
θά τόν άναδείξω παντοδύναμ.ον ηγεμόνα καί Οά 
πράζω ύπέρ αύτοΰ πολύ περισσότερα όσων σοί ύπε- 
σχέθην, ’Λλκμων, διότι τ, πρός αύτόν στοργή μου 
Οά αύξάνη. δια τής άναμνήσεώς σου !

Ανεπαίσθητου μειδίαμα έφώτισε στιγμιαίω; 
τό ωχρόν πρόσωπόν τής θνησκούσης, άνασηκόνε- 
ται ολίγον καί τείνει τούς βραχίονας πρός τόν 
Μελάνιππον" καταβληθεϊσα όμως άπό τόν ύστα
τον τούτον αγώνα, έπαναπίπτει πάλιν καί εκ
πνέει πρό τών ποδών τοΰ Θησέως.

Λ. BE TANOUARX. 
ΤΕΛΟΣ.

έπ’ αύτοΰ. ό δέ θησεύς, ίδών τήν ’Αλκυόνα έκ- 
πνέουσαν, κατελήφθη υπό φρίκης, άφίνει φοβέ
ραν κραυγήν καί ήμιέλκει τό ξίφος του διά νά δια- 
περάση τόν Αιθίοπα, άλλά σκεφθείς ώς ανάξιον νά 
βάψτ, τό ξίφος του εις τό αίμα δούλου, ύπακού- 
σζντος εις τάς διαταγάς ττ,ς δεσποίνης του, ρί
πτει πρός τήν Φαίδραν βλέμμα περιφρονήσεω; καί 
φρίκης έμπλεον' άλλ’ έκείνη ούδέ κάν ώχρίασε.
— ’Αθλια ! άνέκραξε, τί έπραξες ; σύ έφόνευσζς 

τήν γυναίκα αύτήν;
— έγώ, μάλιστα, θησεύ.
— Δέν σοί πρέπει θάνατος πρός τιμωρίαν τοΰ 

στυγερού αύτοΰ έγκλήματός σου ;
— Λ* τολμά; κτύπα ττ,ν βασίλισσαν,-όιότι έτι- 

μώρησε ττ,ν δούλην ττ,ς.
— Είθε τοΰ Διός οί κεραυνοί νά σέ κατακαύσωσι! 
είθε ή θεία δίκη νά σέ καταδιώκη άεννάω.ς καί 
έ—ί τέλους νά σέ έξοντώση, διότι ήλθες τήν νύκτα 
ώς ληστής, εύρες γυναίκα άνυπεράσπιστον καί τήν 
έδολοφόνησες. Τί δικαίωμα έχεις έπ αύτής;
— Είχον δικαίωμα, καθότι μέ εξύβρισε!

— Σύ λοιπόν κυβερνάς ενταύθα ;
— Δέν.κυβερνώ, δέν είμαι όμως καί δούλη" καί 
άποφασίσασα νά έλθω μαζί σου καί νά κατοικήσω 
είς τήν οικίαν ςου, δέν παοτ,τήθην άπό τοΰ νά 

έκδικώμαι τούς έχθρούς ριαυ-
— Ανάθεμα τήν ώραν καθ’ ήν σέ έφερα. «λυπη
ρόν προαίσθημα έχω ότι θά φέρτ,ς μεγάλα δεινά 

εις τήν οίκογένειάν μου ! . -
— Τών δεινών αύτών θά συμμεθεξω κ έγώ, κα- 

θό σύζυγός σου.
— Καί έμελέτας καί τον υιόν μου αυτόν νά θυ- 
•σιάστ,ς είς τήν έκδίκησίν σου !
— 11 έλευσίς σου μέ εμπόδισε.
—-Πρόσεχε είς τό έξης μή τόν βλάψης,-διότι 

αν άποθάνη, θά άποθάνης καί σύ άμέσως.
— Σέ υπακούω, άλλά δέν δύνασαι νά μέ έμποδί- 

ση; νά τόν μισώ.
— Ί·ύγε, διότι ή θέα σου μοί προξενεί φρίκην, 

άν καί ήσαι ωραία τήν μορφήν.
— ί’γίαινε ! δέν μέ ευχαριστεί ποσώς ή παρου
σία σου, άν καί φημίζτ,σαι υπό τών άνθρώπων. 
— Φύγε! Ούδέποτε θέλω λησμονήσει τό έγκλη
μά σου. ί <.\·τ·.·.ν..>; ,·Τ
— Καί έγώ, θησεύ, θά ένθυμώμαι αιωνίως τούς 

λόγους, σου.
U Φαίδρα απέρχεται καί κατόπιν αύτή;δ Αί- 

θίοψ.Τότεό θησεύς προσβλέπει μετ’ απελπισίας 
-ήν Αλκυόνα κυλιομένων εις τό αίμά της. 11 τα

σον ήσαν καθαρά καί διαυγή, ώστε διήγειρον 
τόν γενικόν θαυμασμόν" ιχθύς θαυμάσιου κάλ

ΕΒΡΑΪΚΑ ΑΙΙΙΓΠΜ ΑΤΑ
OOC2

Ο ΜΕΓ.ΙΣ ΛΛΕΞΑΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΚΡΑΝΙΟΝ-

ό Αλέξανδρος ήτον άνθρωπος ιδιότροπος" άντί 
νά μένη είς τήν πατρίδα του καί νά κυβερνά τόν 
λαόν του, έπολέμει τούς γείτονας του, καί άφοΰ 
διά τής ισχυρά; του δυνάμεως καί τής στρατιω
τικής του δεξιόττ,τος ένίκα ένα βασιλέα, έτρεχε* 
εύθύς νά καθυποτάξη έτερον. Βασιλείς τινες 
βλέποντες ότι ή άντίστασίς των ήτον ανωφελής, 
παρέδιδον τό βασίλειό* των χωρίς νά καταβάλλω- 
at προσπάθειαν άμύνης" άλλ ό Αλέξανδρος δέν 
ήρέσκετο είς τοΰτο, καθότι είς τόν πρώτον άν- 
τισταθέντα. αύτώ έδωκε βασίλειον διπλάσιου εκεί
νου, δπερ τοΰ άφήρεσεν. Εν ένί λόγιο 5 Αλέξαν
δρος ητον ακόρεστος ούχί άπό κράτη καί δεσπο
τείαν, άλλ’ άπό τι άγνωστον είδος φιλοδοξίας. 
Εδοκίμαζε δίψαν άκατανόητον, ήν έζήτησε νά 
θεραπεύση κηρύττω* εαυτόν υιόν τοΰ Διός, τοΰ 
μεγίστου θεού τών είδωλολατρών. Επανήρχησε δέ 
τήν πορείαν του οίστρηλατούμενος άπό άκόρεστον 
επιθυμίαν. Μίαν τών ήμερών διελθών έρημόν τινα 
χώραν μετά τοΰ στρατεύματός του, έφθασεν είς 
τό χίϊλος ποταμού, τοΰ όποιου τά ύδατα τό-

λους έκολύμβων έν αύτώ, τινές ήσαν κόκκινοι ώς 
τόν χρυσόν τής Οφέρας, έτεροι λευκοί ώς τήν 
χιόνα τοΰ Λιβάνου, άλλοι κυανοί ώς τόν σάπφει
ρον, άλλοι πράσινοι ώς τόν σμάραγδον καί άλλοι 
στίλ.βοντε; ώς κρύσταλλον. Μολονότι δέ δ Αλέ
ξανδρος ήτο καταβεβλημένος ύπό τοΰ κόπΟυ καί 
τής πείνης, έστάθη δμως έπί πολύ είς τήν θέαν 
ταύτην, βυθισμένος είς ίκστάσιν" έπί τέλους δμως 
διέταξε νά άγρεύσωσιν έκ τών ιχθύων τούτων, 
καί νά τούς έτοιμάσωσι διά τό δεϊπνον του.

Οί ιχθύς μή έχοντες παντάπασιν γνώσιν τού 
δόλου, άμα τό όρμίδιον έβυθίσθη, εσπευσαν άπαν- 
τες πρός τό δολερόν άγκυστρον" άλλ’ ή βία των 
αύτη τούς έμπόδισε νά τό φθάσωσι, καί έμεινε 
άθικτον έν μέσςο δλου τοΰ πλήθους αύτών. Απε- 
σύρθησαν ύςερον άπαντε; ώς διά νά κάμωσι συμ
βούλιου, καί μετά τινας στιγμάς ό ωραιότερος 
δλων τών ιχθύων έπλησίασεν ήσύχως τό άγκυ
στρον, έδάγκασε καί συνελήφΟη.

Καί κατ’ άρχάς μέν δ Αλέξανδρος ώς έκ τής 
μεγάλης του πείνης δέν έδωσε προσοχήν μεγάλην 
είς τό γεγονός τούτο, καί διέταξε νά μαγειρεύ- 
σωσι τόν ίχθΰν' άλλ’ δταν έγεύθη αύτόν, τόσςο 
πολύ τού ηρεσεν, ώστε ήθέλησε νά φυλάξωσι τό 
λοιπον διά τό πρόγευμά του, καί ήρχισε νά σκέ- 
πτηται διά τό όποιον είδε γεγονός. Μή δυνηθείς 
νά λύση δ ίδιος τό αίνιγμα τούτο, προσεκάλεσε 
τούς επτά σοφούς,

«Πώς ονομάζεται δ ποταμός; τοΐς ειπεν, διατί 
τά ύδατά του εισί τόσον διαυγή; διατί οίέν αύτώ 
ιχθύς είσί τόσον ώραΐοι,τόσον νοητικοί ή άνόητοι ; 
καί τέλος διατί δ βασιλεύς των προσέφερεν εαυ
τόν διά τό δεϊπνον μου ; 6 Θαλής, είς τών σοφών, 
άπήντησε" «Μέγιστε Αλέξανδρε, διά νά λυθώσι 
τά ζητήματα ταΰτα, άνάγκη νά γευθώμεν καί 
ήμεΐς τόν ίχθΰν ».
— Καλά, είπεν ό ’Αλέξανδρος μειδιών, καθο σο
φός δέν στερείσαι πνεύματος" γευθήτε λοιπόν, άλ
λά δόσατέ μοι κατάλληλον άπάντησιν.

Οι σοφοί μετά τό τέλος τού δείπνου εύρέθη- 
σαν είς τήν αύτήν άγνοιαν" δ Αλέξανδρος άγα- 
νακτών έγραψεν είς τόν φίλ.ον του, τονμέγαν ’Α
ριστοτέλη*, νά τώ έξηγήση τά διατρέςαντα. Με
τά τινα δέ καιρόν έλαβε τήν εξής άπάντησιν.

«Μέγιστε ’Αλέξανδρε, έν τώ παραδείσιο έχει δ
ποταμός τάς πηγάς του, τό δέ φέρσιμον τού ιχ
θύος είναι μήνυμά τι, όπερ ίσια ίσια δέν πρέπει

413

νά παρατρέξης».
’Αφού άνέγνωσε τήν έπιστολήν ταύτην ήγέρθη 

δ Αλέξανδρος καί έκοινοποίησεν ότι άπεφάσισε 
νά άναπεοάση τόν ποταμόν, όπως ίδη τόν παρά
δεισον, δ δέ στρατός νά στρατοπεδεύση αναμένω* 
τήν επάνοδόν του.

Μετά επταήμερον πορείαν έφθασεν δ ’Αλέξαν
δρος ένώπιον τής πύλης τοΰ παραδείσου, καί εί
δε τόν ’Αβραάμ οστις τόν έθεώρει μετά περιέρ
γειας" δ ’Αλέξανδρος διηγήθη είς τόν πατριάρχην 
τό συμβάν, ένεκα τοΰ οποίου ήλθεν είς τόν τό
πον τούτον, ό ’Αβραάμ χωρίς νά προφέρη λέξιν 
τώ έδειξε κεφαλήν νεκρού.
« Η κάρα αΰτη δέν δίδει άπάντησιν είς τάς έρωτή- 
σεις μου®, άνέκραξε* σΑλ.έξανδρος, άλλ.’δ Λβ ρζάμ 
άπεμακρύνθη έν σιωπή άνασείων τούς ώμους του.

«Ες-ω, άνεφώνησεν δργίλ.ως δ δορυκτήτωρ, θέ
λω λάβει λοιπόν πό κρανίον τούτο, διά νά δείξω 

είς τά έθνη, ότι τό ασημότερο* δλων τών λαφύ
ρων μου είναι εκείνο, το όποιον έσήκωσα άπό τόν 
παράδεισον®.

Εκίνησέν δθεν πρός το στρατοπέδου, πλήν όσον 
έπλησίαζε τόσον τό κρανίον έγίνετο βαρύτερον, 
καί δτε φθάσας έν τώ μέσω τών στρατιωτών 
του ήθέλησε νά δείξη αύτό, τό βάρος του είχε 
τοσοΰτον αύξήσει, ώστε κατέστη αδύνατον εί; 
αύτόν νά τό κράτη πλέον εί; χεΐρά; του" διέ
ταξε* δθεν ενα τών άξιωματικών του νά τόν υπο
στήριξή, άλλ.’ ού μόνον ουτος δέν ήδυνήθη, άλλ 
ούτε μία λεγεών ύστερον, ούτε δ στρατός δλ.ό- 
κλ.ηρος μετά ταΰτα.

0 ’Αλέξανδρος έγραψεν έκ νέου πρό; τόν ’α- 
ριστοτέλ,ην ζητών έξήγησιν" ή δέ άπάντησις τοΰ 
σοφού τούτου είναι ή εξής’ «Μέγιστε Αλέξαν
δρε, θέσον χειοοβολήν χώματος έπί τής νεκρά; 
κεφαλή; καί τότε θέλει δυνηθή Sv παιδίον νά 
κρατή αύτήν». Έδοκιμάσθη καί τοΰτο, κα ώ τοϋ 
θαύματος ! οί λόγοι τού ’Αριστοτέλ.ου; έπαλή- 
θευσαν.
— ’Αλ.λά τί σημαίνει τοΰτο ; είπεν δ ’Αλέξαν
δρος σκεπτικός γενόμενΟς.
— Μέγιστε ’Αλέξανδρε, άπεκρίθη δ άναγνώσα; 
τήν έπιστολήν, δ ’Αριστοτέλη; έχει προσθέσει 
τάς έξή; λέξεις" « χ ε ι ρ ο β ο λ. ή χώματος 
έπί τοϋ μεγαλητέρου κρανίου, 
καθιστά αύτό κρανίον κοινόν».
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τοιηδ άμφιγυχαιχίπο.)orχρύτοχ S.lyta πάυχειχ. 
αϊχύς άόαχάτη σι θεης ιίς ωπα ίοιχεχ.
Ά.Ι.Ιά χαί ώς, τοίη .rep eoiua er χηνσι relet) ω, 
Μη<Ί' ή par τεχίεσαί τ όπίσσω πήρα .Ιί.τοιτο.» 
Ούτω καί ημείς λέγομεν περί τής έπαναστάσεως, 
δτι καλή καί άγια ύπήρξεν, μάλιστα όταν μάς 
φέρη τά φρούρια καί τούς κήπους τοΰ Αλκινόου, 
καί ολόκληρον τδ βασίλειο» τοΰ οδυσσέως, τοΰ 
άνακτος εκείνου τών ριεγαθίψωχ Λ ε^α.Ι.Ιήχωχ, 
καί τήν ύΛήεσσαχ Ζάκυνθον, καί τήν όγαπητήν 
τής ’.Αφροδίτης νήσον, καί τδν βράχον εκείνον

. . οπού ή Σαπνόι έχείχη
Τοϋ άθ.ίίου τρωτός της ίύρε Dararor χαί tirijpa. 
άλλά, καί <·>ς, τοίη περ έοΰσ έν νηυσί νεέσθω. 
Καί τοιαύτη ούσα, άς ύπάγη, αδελφέ, εις τδ. κα- 
λδ, διότι τοιαύτη είναι καί ή εΰχή σύμπαντος τοΰ 
ελληνικού λαού.

Τή άληθείφ, πιστεύω δτι διήλθομεν τήν πρώτην 
καί δευτέραν τής έπαναστάσεως περίοδον, ήδη δέ 
διατρέχομεν τήν τρίτην καί τελευταίαν, ώς έλπί- 
ζω. Κατά τάς αληθώς ζωηοάς έκείνας ημέρας τής 
πρώτης περιόδου τά πάντα ήσαν κυκεών, ή δια
γωγή όμως τοΰ ελληνικού λαοΰ ύπήρξε παραδειγ
ματική. Τίποτε άλλο δέν έδείκνυε τήν ύπαρςιν 
μιας τόσω μεγάλης έπαναστάσεως, είμή τδ γρα
φικόν τών ενδυμάτων τής νεολαίας. Κατά τάς η
μέρας έκείνας τδ έρυθροΰν χρώμα έπεκράτει πάν
των τών λοιπών, ήτο, έν άλλαις λέξεσι, χρώμα 
επίσημον, ό συρμός τοΰ ένδύματος ώρίζετο ύπό 
τής καλλιαισθησίας έκάστου’ ό οπλισμός τών 
νέων, κατά τήνέποχήν έκείνην, ήτο έπίσης άλλό- 
κοτος, έπίσης ποικίλος. Είς έφερε πυροβόλον καί 
σπάθην κρεμασμένην εις τδ. πλευρόν’ έτερος μά- 
χαιραν έμπηγμένην είς τήν ζώνην, συνοδευομένην 

! καί ύπο δύο> άδελφών της πιστολίων, ών μόνοι 
αί κυρταί κεφαλκί προέκυπτον έξ άκρας δήθεν αι
δημοσύνης’ καί άλλος μέν αφινε τά άκρα τής άνα- 
ξυρίδος του ελεύθερα έξω τών υποδημάτων του, 
έτερος δέ περιέδενεν αύτά έντδς αύτών, όπως έν 
ώρα κινδύνου όρμήση δήθεν ταχύτερου όπου ή α
νάγκη τον προσεκάλει.

11 ποικιλία αύτη ήν ηδονική κκ'- τερπνή λίαν, 
διηρχόμεθα δέ, ώς ανωτέρω είπον, τήν πρώτην 
τής έπαναστάσεως περ’ούον. Αλλ ολίγον ζ.α- 
τ’ ολίγον άπασα ή κενή αύτη φαντασμαγορία έξέ- 
λιπε. Οί ερυθροί πίλοι ήρχισαν νά άφανίζωνται, 
καί τά άκρα τών άναξυρίδων νά λαμβάνω» τήν 
αρχικήν αύτών έπί τδ εύπρεπέοτερον θέσιν. Ετε
ρόν τι όμως ήλθε νά διαδεχθή πάντα ταΰτα. 

’χαί ώ< τοίη πιρ' ίοΰοα Ιν >ηυσΙ πέ- 
σθω.— Πρώτη, όεντίρα χαί τρίτη τήςίπα- 
χαστάσεως περίοδος. — ΛιΛΑογος' ας ε-Ιθη 
pilar ωρα>· άρ/ήτερα.— Κναίραχτος porofia- 
χία.
Kai ημείς δά άρεσκόμεθχ εις τάς επαναστά

σεις ! καί ήμών τδ αίμα θερμαίνεται όταν άκούω- 
μεν τήν σάλπιγγα κράζουσχν τδν λαόν καί τήν 
εθνοφυλακή» είς τά όπλα, χαί ήμών ή καρδία 
πάλλει όταν τδ τύμπανον κρούη τδ διεγερτήριον! 
At μεγάλαι χαί ζωηραί συγκινήσεις χαταθελ- 
γουσιν ίσχυρώς τήν ψυχήν μας, και όταν βλέπω- 
μεν λαόν καί στρατόν άνακτώντα έν μια νυκτ'ι 
τήν ελευθερίαν του, καί εθνικήν συνέλευσ-.ν άνα- 
λαμβάνουσαν, κατ’ εντολήν τοΰ κυριάρχου λαοΰ, 
τήν διεύθυνσιν τής πολιτείας, πλήρη δέ δημοκρα
τίαν έν ταΐς ’λθήναις, δπου άλλοτε ό Θρασύβου
λος υ.ετά τών οπαδών του κχτέλυσε τήν τυραν
νίαν τών τριάκοντα, ώ, τότε, λέγομεν, ένθουσιώ- 
μεν ύπδ τής χαράς, καί εις εύγενή όνειρα κατρχ- 
κυλοΰμεν έκ τής τερπνής ταύτης μέθης μας.

Αλλά, τί τδ θέλεις, φίλε άναγνώστα .’ αι επα
ναστάσεις είναι μέν καλαι διά τάς συγκινήσεις άς 
έπιφέρουσι, και διά τάς αλλας τέρψεις των, άλ
λ’ είναι έτι καλλήτεραι άν μή παρατείνφνται έπί 
πολυν χρόνον. Μεταξύ τών άλλων καί έγώ αυτός, 
τώρα οτε γράφω τήν έπιφυλλίδ χ ταύτην, όχι δτι 
φοβούμαι,άπαγε.’., άλλά πώς νά σε ε’.πώ, δεν είμαι 
a mon aise, καθώς λέγουσιν οί Γάλλοι’ Οά έχαμ.να 
δηλαδή τήν επιφυλλίδα μου ζ.αλλητέραν καί νοστι- 

μωτέραν άν δέν έξηκολούθη νά ύπάρχη εΐσέτι ή 
έπανάστασις. \ά, τώρα ύπόθεσε αναγκάζομαι νά 
μετρώ τάς λέξεις μου μέ τδν διαβήτην, και τδν 
ίδικόν μου καί μέ έκεΐνον τών συνεταίρων μου, 
δηλαδή άντί ζωγράφου ,έγεινα γεωμέτρης.

Τέλος αγαπώ καί θέλω τήν έπανάστασιν, άλ
λ ώς ήγάπα καί ήθελε τήν νύμφην του Ελένην 
ό πενθερδς αυτής Πρίαμος. Ενθυμεϊσθε, πιστεύω, 
τί έλεγε περί αύτής πρδς τούς δημογέροντας τής 
Τροίας δτε ειδεν αύτήν έρχομένην πλ.ησίον των, 
έκβακχευθείς έκ τοΰ κάλλους τής περιβόητου έ
κείνης γυναικός.
(>ύ νέιιεαις, είπε, Τρώας χαί t'xr ϊιαιδας αχνοί ς

’Ενομίσθη, δηλαδή, αγνοώ πώς, ότι τδ ύπο- 
γένειον χαρακτηρίζει τδν αληθή, τδν αγνόν ε
παναστάτην. aji Ιπος, aji Ιργοχ' δέν άπέρα- 
σεν ούτε πολύς ούτε ολίγος χρόνος καί είς τάς 
’Αθήνας πάντες σχεδόν παρεδέχθησαν τήν γοτθι
κήν ταύτην κάρσιν καί τά ύπογένεια έκτοτε ήσαν 
ό γενικός νόμος τών κουρεών.

Ελπίζω, ή πιστεύω μάλλον ότι σήμερον εύρι- 
σκόμεθα είς τήν τελευταίαν περίοδον, ήτις καί 
φιλοβασιλική δύναται νά δνομασθή. Απδ προχθές 
ή νεολαία τής πρωτευούσης ήρχισε νά περιτυλίσ- 
ση τούς πίλους της μέ μανδήλια έπί τών οποίων 
είναι έζωγραφημένη ή χαρίεις καί νεανική μορφή 
τοΰ νεαρού βασιλέως Γεωργίου τοΰ Α*. Τψηλδς 
τδ ανάστημα ό βασιλεύς ήμών, καί τερπνόν φίρων 
τδ ήθος, ΐσταται προσβλέπων μεθ’ ίλαρότητος δή
θεν τούς νέους αυτού υπηκόους’ είς τις τέσσαρας 
γωνίας ύπάρχουσι σχεδιασμένα τά διαγράμματα 
τεσσάρων αρχαίων μνημείων, στίχοι δέ τινές έν
θεν καί ένθεν τής είκόνος τοΰ βασιλέως, ειλημμέ
νοι έκ τών είς τήν έλευθερίαν ύμνων τοΰ Σολω- 
μοΰ καί τοΰ Ρήγα, έξεγείρουσι τδν ένθουσιασμδν 
τοΰ θεατού' όλα δέ ταΰτα δύναται νά τά ιδη τις 
έπί μιας μόνης χεφαλής τών φερόντων τδν νέον 
τούτον καί γραφικόν κεφαλόδεσμον. Δέν έχομεν 
δίκαιον άοα νά δνομάσωμεν τήν περίοδον τχύτην 
βασιλικήν, άφοΰ ήρχίσαμεν νά λησμονώμεν τάς 
επαναστατικής έξεις μας ;

Αλλ επειδή έλέχθη περί τοΰ γενικού καί δικαίου 
τούτου πόθου τών Ελλήνων διά τδν βασιλέα των, άς 
μοί συγχωρηθή νά παραθέσο» ένταΰθα διάλογόν τινα 
έξ ού γίνεται δήλον ότι έπανήλ.θαμεν ήδη, αλη
θώς, εις βασιλικώτερα φρονήματα, καί δτι πάσχο- 
μεν σήμερον είδος τι βασΛικής νοσταλγίας. Ας 
μοί συγχωρηθή ν’ αρχίσω τδν διάλογόν μου άνα- 
τρέχων είς τάς πρώτας ημέρας τής έπαναστάσεως. 
Τώ δντι! ενθυμούμαι ότι κατά τήν τρίτην ημέ
ραν μετά τήν πολιτικήν μεταβολήν, δτε οί αύτοί 
ήσαν καί κυβερνώντες καί κυβερνώμενοι, δτε δη
λαδή ούτε κυβέρνησις ύπήρχεν ούτε αστυνομία, 
δτε ή ζωή καί ή κίνησι; μετά τής έλευθερίας έ- 
φαίνοντο είς άπάσας τάς άγυιάς τής πρωτευούσης, 
ελάχιστα δ έγκλήματα διεπράττοντο σποράδην, 
ένθαέρυνθε ς έκ τής καλής ταύτης τών πραγμά
των πορείας πλούσιός τις, ό όποιος κατ’ ούδέν έ- 
ζημιώθη έκ τής μεταβολής ουδέ παρεμποδίσθη 
ποσώς έξ αύτής τό έργον του, έπλησίασέ με, καί 
μετά κρύφιας χαράς κύψας μοί είπεν εις τό ώ- 
τίον. α Πραγματικώς, τόιρα έγν»>ρί<7α·Λεν τί πράγ

μα είναι ή ελευθερία. » ’λκούσας τάς λέξεις ταύ* 
τας δέν άπήντησα τίποτε πρδς αύτ δν, διότι ομο
λογώ ειχον εΐσέτι αμφιβολίας τινάς περί τούτου, 
δέν ήθέλ.ησα όμως και νάδιακόψω τήν σειράν τών 
αγαθών ιδεών τοΰ φίλου μου, διά σκληρού τίνος 
φιλοσοφικού συλλογισμού. Μετά τινα χρόνον, α
κριβώς κατά τάς ημέρας τοΰ Ιουνίου, άπήντησα 
αύτόν κάτωχρον καί περιδεή άνω τής Καπνι- 
καρέας’ αί σφαϊραι έσύριζον άνω τών κεφαλών 
μας καθ άπάσας τάς διευθύνσεις’ ό κρότος τών 
κενουμένων καραβίνων κατήρχετο συνεχής άπό 
τών άνακτόρων, έκ διαλειμμάτων δέ ή βαρεία 
κραυγή τοΰ τηλεβόλου προσέθετεν έν τή κατα
χθόνιοι έκείνη μουσική τδν τραχύν καί παράτο
νο» φθόγγον της.

ίϊς έκαστος παρατηρεί, ή έπανάστασις είχε λά
βει δυστυχώς άλλοίον χαρακτήρα, ούδ’ήτο πλέον 
ή εορτή τοΰ όκτωβρίου. — Αι, φίλε, τώ είπα, 
προσπαθών νά παρεμποδίσω δλίγον τήν κατε
σπευσμένων πορείαν του. τί νέα έχομεν ; Τοιαύ
τη έρώτησις, έν τοιαύτη περιπτώσει, θά ήτο 
σκληρά καί απάνθρωπος είρωνία, άν δέν παρεσυ- 
ρόμην είς αύτήν έκ τής εξεως ήν λαμβάνομεν 
πάντες τοΰ νά προφέρωμεν τήν φράσιν ταύτην 
είς πάσχν περίστασιν' άλλως τε, καί έγώ αύτός 
μετανοών έδηξα τδ χείλος μου' άλλ’ δ φίλος ηύ- 
ρίσκετο είς τοιαύτην άπελπισίαν, ώστε ούδ’ήδυ- 
νήθη νά έξετάση τδν χαρακτήρα τής έρωτήσεώς 
μου.— Κακά! μοί άπήντήσε* ή οικία μου είναι εκ
τεθειμένη είς τάς σφαίρας τών μαχομένων, τά τέ
κνα μου,ή γυνή μου, τά θυγάτριά μου, κινδυνεύουσι’ 
ή κατάς-ασίς μου άπχσα είναι είς τήν διάθεσιν τοΰ 
θέλοντοςνάάρπάση αύτήν’ οίκίαι τινές έλητεύθτ.σαν 
μέχρι τοΰδε. Τίς γινώσκει άν μετά μίαν ώραν ή πόλις 
όλη δέν θά λεηλατηθή ; 0 θεός νά μάς βοηθήση ?» 
Καί τάς λέξεις ταύτας έποόφερε μετ’ απελπι
σίας ήτις μέ συνεκίνησε πλεϊστον’ ώς έκ τούτο» 
ένόμισχ σκληρόν νά τόν έρωτήσω άν καί τώρα 
έγνώρισε τί ΐατιχ ά.Ιηθης ί.Ιιυθιρία. Ευτυχώς, 
κατά τήν στιγμήν έκείνην έγένετο, τή έπεμβάσει 
τών πρέσβεων, παΰσις τής αιματοχυσίας. Είς έ- 
θνοφύλαξ,φέρων μεθ’εαυτού καί τυμπανιστήν, δι- 
έδιδεν άνά τήν πόλιν τήν χαρμόσυνον αγγελίαν. 
0 φίλος μου τότε συνήλθεν έκ τοΰ τρόμου του, 
κα· άμέσως έν τή φαντασία του άνεπόλησε κα τήν 
γυναίκα καί τάτέκνα καί τά θυγάτριά του παίζον- 
τα καί χορεύοντα άμερίμνως περί αύτόν, και τήν 
οικίαν του έβλεπε σώαν και τό βαλάντιον σωότα- 

1 τον'έπί τών ώχρών τόυ παρειών πάραυτα τότε διε-
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χύθη τοΰ ρόδου ή βαφή, καί ή χαρά καίτύ μειδίαμα 
έφαίδρυνον τήν οψιν του’ είχα πλέον έμπρός μου 
άνθρωπον ζώντα καί ούχί νεκρόν.— «λ! μέ λέ
γει κύψας καί πάλιν καί πλησιάσας το στόμα ό 
άρχαϊος ουτος συνωμότης είς τό ους μου’ «άς έλ- 
θη ό Γεώργιος, άς έλθη μίαν φοράν καί ά; ήναι 
οτι και άν ήναι’ άπαξ τής ημέρας θά πίπτω νά 
φιλώ τούς πόδας του, όστις δέ τολμήση νά άν- 
τιπολιτευθή τόν θρόνον του έγώ αύτός θά τόν 
σφάξω ! * Τί φρονεί τώρα ό αναγνώστης περί τών 
άνθρώπων τούτων, οΐτινες μετά τής αυτής προθυ
μίας μεθ’ή; δικαίως έξεθρόνισαν ένα βασιλέα μετά 
τής αύτής καί έτι περισσότερα; σπεύδουσι νά πέ- 
σωσιν είς τούς πόδας ενός άλλου; Κ έσιώπησαμέν 
τότε, έπεφυλάχθην δέ ν’ αναφέρω τόν διάλογον 

τούτον είς τούς άναγνώστας τής X ρ υ σ α λ λ ί- 
δ ο ς, δπως χαρώσι καί ούτοι άφοΰ πιστεύσωσιν, 
ότι έκόπασε πλέον ό χειμών καί ειρήνη καί ησυ
χία έξαπλοΰται μετ’ ολίγον είς άπασαν τήν πόλιν 

του Κέκροπος.
Απας ό τύπος τής πρωτευούσης πλεΐστον έ

καμε λόγον εσχάτως περί μεγάλης τινδς μονομα
χίας λαβούσης χώραν έν τώ ϊσθμώ. Μονομαχίαι 
έλαβον χώραν καί μεταξύ τών άρχαίων, άλλ εί
χον σκοπόν τούλάχιστον τήν παΰσιν τοΰ οχυρού 
ποΛέμοιο, καί πολλάκις άθλον τοΰ νικητοΰ ήτο 
ωραία τις γυνή. Αί μονομαχίαι τών σημερινών 
ήρώων διά ποιους λόγους γίνονται,Είναι τοΐς πάσι 
γνωστή ή μονομαχία τοΰ Αλεξάνδρου καί Μενε
λάου. Οί δύο στρατοί τών τε Αχαιών καί Τρώων 
έμελλον νά καταθέσωσι τά zaJd rtiijfd των 
ί.πί χθονί που.έυβοτείρη, τόν δέ Αλέξανδρον

ίν μίσω χαί ’ Apti’ijiiJov Μενέ.Ιαον
Οΐους άμφ ‘Έ-Ιέντ) χαί χτημασι πάσι μά- 

[χεσδαι.
‘Οππότερος δέ χε νιχήσρ χρείσσων τε γέ- 

(νηται,
Κτήμτθ ί.Ιων εύ πάντα, γνναΐχά τε οί-

(χαδ άγέσθω.
Τοιαύτην μονομαχίαν τήν έννοώ κάλλιστα, μο

νομαχίαν είς ήν δ νικήσας θέλει λάβει άθλον τήν 
Ελένην καί δλα τά κτήματά της, ή ώς έκείνην 
τοΰ ’Ερωτοκρίτου, δστις ώς έγραψε 

Βιχέντιος Κορνάρος
Ποΰ ίτση άχριμάτιστον νά τόν ίπάρη ό 

{Χάρος, 
ίπάλαισε μέ δλα τά άρχοντόπουλα τής Ελλάδος 
διά νά λάβη άφοΰ νικήση τήν ’Αρετοΰσα, θυγατέ
ρα τοΰ βασιλέως τής ’Αθήνας. Τή άληθεία καί 6

μάλλον δειλό; 0’ άπεφάσιζε νά άλειφθή εί; αγώ
να τοιοΰτον’ μή καί ό προαναφερθείς ’Αλέξανδρος 
δεν ήτο έκ τοΰ γένους τών δειλών ; ήτο μάλιστα 
δειλότατος, διότι όταν είδε τά στενά, προύτίμη- 
σε μάλλον νά τρέξη ?ά εύρη τήν Ελένην, παρά νά 
[Χείνη καί νά τελείωση τήν μετά τοΰ Μενελάου 
υπόθεσίν του, ό όποιος, δυςυχή; ώς όλοι οί άπα- 
τώμενοι σύζυγοι, ήπατήθη και ήδη, καί άφοΰ 
άφησε νά τώ φύγη άπό τάς χειρός του ό εχθρός 
του, έτρεχεν έδώ και έκεϊ

εί .του εσαάρήσειεν 'ΑΑέζανδρον δεοειδία' 
ένώ ούτο; ηυρίσκετο μετά τή; Ελένης είς τά μα- 
λακά στρώματά του.

’Αλλ’ ώς καί ανωτέρω είπον, δεν δύναμαι νά 

εννοήσω τόν σκοπόν τών σημερινών μονομαχιών. 
Επειδή μοί προσέβαλες τήν τιμήν, σέ προσκα
λώ είς μονομαχίαν’ δηλαδή σοί δίδω τό δικαίω
μα, σύν τή προσβολ.ή. ήν μ.οί έπέφερες, νά μοίάπο- 
κόψης καί τήν χεϊρα, ή νά μοί έξορύξης τόν i- 
φθαλμόν, ή καί νά μέ φονεύσης αν ήσαι ισχυρό
τερος καί επιδεξιότερος περί τήν ξιφομαχίαν’ 
καί τοΰτο άγαπώ νά ονομάζω ίκανοποίησιν τής 
τιμής μου.

’Αλλ’ είς τήν έλλάδα δέν έχουσι παραπολύ 
ολέθρια άποτελέσματα αί μονομαχίαι αυται’ μο
λονότι έπί πολΰν χρόνον έμάχοντο οί ανδρείοι μο
νομάχοι, εί καί πολλά; πληγά; έδωκαν καί έλα- 
βον εναλλάξ, ούδέ ρανίς αΐματος ερρευσεν αγαθή 
τύχη! Ηθελεν είπε·, τις δικαίως οτι πλειοτέρα 
μελάνη έρρευσε πρός έςύμνησιν τοϋ κατορθώμα
τος τούτου, ή όσον αίμα έπότισε τό ξηρόν εκεί
νο τής μάχης πεδίον.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ.

Αύσις τοΰ 11ου Αινίγματος

. Κ1Ω.Ν .

ΑΙΝΙΓΜΑ 12.

Άειθαλε; iluat φυτδν βύμβολον της φιλίας, 

Άχέφαλον ο’ όνουββτή πο'λις της Κιλιχίας. 

Βαρβάρων ούναμι; εκεί πάλαι χατετροπώΟη 

Κ«ΐ ιΤς μεγάλος βασιλεύς δια φυγής ε'σώβη.
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