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ΜΕΛΕΤΗ HEP! ΣΛΙΧ-ΖΟΓΣΤ.
. (Συνέχεια ΐδε φυλίαβιον 13)

Οί αντίπαλοι τοϋ Σαίν-Ζούστ απέκλεισαν αύ
τόν τής Συνελεύσεως, καταγγείλαντες την ηλικίαν 
του. II διά τήν εκλογικήν αποτυχίαν οργή καί 
το κατά τών καταμηνυσάντων μίσος τοΰ μέλλον- 
τος δημαγωγού υπήρξαν απερίγραπτα. Η λύσσα 

του καταφαίνεται ολόκληρος έξ επιβολής τίνος, ήν 
κατά τάς ήμέρας εκείνα: άπηύθυνεν εϊς τινα κύ
ριον Δωβινήν.

“ Από τινων ήμερών, έγραφε, κατατρώγομαι 
” υπδ δημοκρατικού πυρετοί. Σοί πέμπω τήν 
" δευτέραν μου διατριβήν, (α) ένή θέλεις μέ ευρει 
" πολλάκις /t/j-ar. ϊ’παγε νά ϊδης τδν Δεμου- 
:1 λϊνον, άσπάσθητι αυτόν, και είπέ τφ οτι τδν 
"άγαπώ, άλλά τδν καταφρονώ, διότι στερείται 

τού θάρρους ραγα-Ιόγρονος αρετής. Τδ κατ’ έ
μέ ε!μί ανώτερος τής δυστυχίας’ τά πάντα 

" θέλω ύπομείνει, άλλά θέλω είπεί τήν άλή- 
» θειαν ».

(α)Ή διατριβή αντη δέν

Ειτα δέ δμιλών περί τών εκλογέων
« Αθλιοι, λέγει, θέλετε μάθει δποΧον παρεγνω-

8 ρίσατε άνδρα ! Η δόξα μου θέλει ύψο>θή καί 
8 μηδενίσει ύμάς πάντας. Μέ άπεβάλετε ώς άνή- 
» λικα καί φαυλόβιον, διότι δέν είχον χρήματα 
» νά σάς δώσω. ’Ανοίξατε τδ στήθός μου, άπο- 
8 σπάσατε τήν καρδίαν μου καί φάγετέ την. ίσως 
8 τότε θέλετε γίνει οιοι ούδέποτε υπήρξατε, 
» ιιεγά.ίοι ! Διά τί συγχωρεϊς, Θεέ μου, νά τή- 
8 κηται δ Βρούτος μακράν τής Ρώμης; ’Αλλ’ ή 
8 άπόφασίς μου έλήφθη’ άν δέν κατωρθώσω νά 
8 φονεύσω πάντας μου τούς έχθρούς θέλω αυτο- 
» χειριασθή ».

0 Βρούτος, Σαίν-Ζούς·, έτήρησε τδν λόγον του, 
φονεύων μέχρι? ού έφονεύθη. ’Εκλεχθείς δέ τδ 
έπιον έτος μέλος τής Συνόδου, έδραμε παρα- 
χρήμα είς Παρισιους, ΐνα συμμαχήση μετά τοϋ Ρο· 
βεσπιέρρου, πρδς 8ν ετρεφεν άνέκαθεν μυστικήν 
τινα συμπάθειαν, διότι δ άνήρ ούτος «ήτο fii- 
» γας, καί αντιπρόσωπος ουχί επαρχίας, άλλ δλο- 
8 κλήρου τής άνθρωπότητος καί τής πάγκο
ι’ σμίου δημοκρατίας 8. Οι δύο ούτοι άνδρες, ων 
δ εις ήτο κατά δέκα ετη νεώτερος τοϋ άλλου, ώ- 
μοίαζον άλλήλοις κατά τδ άδυσώπητον τοϋ χα-
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ρακτήρος, τήν δολιότητα, τήν επιμονήν καί τδ 
ζρυψίνουν’ διέφερον δέ κα1. άπεμονοϋντο τών λοι- 

τήςπερί τήν συμπεριφο- 
δ μοναδικόν τότε πρδς 

’Εννοήσαντε: δτι άμφοτέροις

πών επαναστατών διά 
ράν αξιοπρέπειας καί τό 
εαυτού; σέβας, 
σύμφορος ή συμμαχία, έκάστου κεκτημένου ιδιαί

τερα πρδς τήν τυραννίαν και τδ έγκλημα προ
σόντα, συνεχώνευσαν τδν διπλοϋν αύτών φανα
τισμόν είς φοβέραν και αδιαίρετον δυάδα. Η δέ 
τοϋ Σαίν-Ζούστ επιρροή κατ’ ούδέν ύπήρξεν έλάσ- 
σων τίς τοϋ συντρόφου, καθότι πολλάκις μέν συν 
εβούλευε, πολλάκις δέ και έπέταττε τάς βου
λήσεις του, ούδέποτε δμως ύπεχώρει.» Ησύχασον, 
έλεγέ ποτέ τω Ροβεσπιέρρω, δργισθέντι έν τή 
Συνόδω, « ή νίκη άνήκει τοΐς φλεγματικοί; ».

Η πρώτη και άξιολογωτάττ έν τή Συνόδω ά- 
όρευσις τοΰ Σαίν-Ζούστ ύπήρξεν ή κατά τήν δί- 

’ ήν διίσχυρίσθη δτι ό α
τυχής ούτος μονάρχης ούτε ώς βασιλεύς επρεπε 
νά δικασθή, ούτε ώς άπλοϋς ιδιώτης, άλλ ως έχ- 
θρδς, έπίφοβο; μάλλον ή δικάσιμος. Μνημόνευσα; 
δέ τοϋ Καίσαρος έν μέση τη γερουσία δι’ είκοσι- 

δύο τραυμάτων θανατωθέντο;,
« Καί ημείς, λέγει, μετά σεβασμού καθήμεθα 

» δικάζοντες άνδρα δολοφόνον τοϋ λαοΰ του, επ 
» αύτοφώρω ληφθέντα, την γεΐρα Ιν τω ίγχ.ίη- 
« μάτι, την χτϊρα εχοντα εν τώ αΐμαϊι

Εγκλημα νομίζει καί τδ δτι δ δυστυχής βασιλεύς 
κατέφυγε τή 1 θ Αύγουστου εις τήν νομοθετι
κήν συνέλευσιν μετά τινων πιστών ά'κολούθων.

« Ηλθεν έν μέσω ημών, κράζει ό υποκριτής
• ούτος, άλλ’ είσήλθε διά τίς βίας. Περικυκλόύ- 

·· μένος ύπδ τών δορυφόρων του ήνέωξε διά τοϋ 
» ξίφους τά σπλάγχνα τίς πατρίδος, ίνα κρυβή 

" έν αύτοΐς 1‘.
Ο ταλαίπωρος Λουδοβίκος κατηγορείτο ώς γύ

μνωσα; τδ ξίφος, καθ’ ήν στιγμήν ηρχετο νά πα- 

σαδώση αύτό!
ύ πρώτος ούτος λόγος 

πλίθος άφορισμών καί αξιωμάτων, 
στησαν μικρόν μετά ταΰτα τα 
μιγοϋς καί άκράτου δημοκρά
τη π. χ. σμιλών πάντοτε περί τοϋ Λουδοβίκο·.

« Λδύνατον είναι καί γελοϊον έσται
>■ άπογόνοις
11 λιτήν’ καθότι
» μον, πάς
» καιοσύνην’ άλλά τί
• δύναταί

ζην τοϋ βασιλέως, καθ’ 

τυχής

τοϋ Σαίν-Ζούστ περιέχει 
ι, άτινα ζατέ- 

ά δόγματα τής ά- 
τ.κής θρησκείας. Ού- 
ερί τοϋ Λουδοβίκου, 

:·. παρά. τοί; 
νά διζάσωμεν βασιλέα ώς άπλοϋν πο- 

δ-.κάζειν σημαίνει έφαρμόζειν νό- 
δέ νόμο; είναι σχέσις τις προς τήν δί

οπε δικαιοσύνης σχέσις 
νά ύπάοξτ, μεταξύ τών βασιλέων ζάί

’> τής άνθρωπότητος, άφοϋ άδύνατον είναι νά βα
χ σιλεύη τις άνενόχως ; Οθεν κατ’ έμέ ό άνθρω- 
” πος ούτος πρέπει ν’άποθάνη, δι’ αύτδ μόνον. 
“ διότι ύπήρξε βασιλεύς !

Καί ούτω έξακολουθεί σοφιστικώ; διατεινό- 
μενος δτι ό Λουδοδϊκος πρέπει νά δικασθί. κατά 
μόνον τδ δίκαιον τών άνθρώπων, οπερ έπιτρέπει 
νά άποκρούωμεν τήν βίαν διά της βίας, σφάζον- 
τες έπικίνδυνον έχθρον ή δυσφρούρητον αίχμάλοι- 
τον. Τδν δέ θάνατον τοϋ βασιλέως θεωρεί ώς τδν 
θεμέλιον λίθον, έφ’ ού θέλει ίδρυθή τδ πνεύμα 

της έπαναστάσεως.
» Μή λησμονήσητε, λέγει, οτι έκ της κατά τήν 

» δίκην ταύτην σταθερότητας ύμών έξαρταται τδ 
» μέλλον τί,ς έπαναστάσεως. Οί μέλλοντες δημο- 
» κρατικοί δικας-αΐ θέλουσιν άνεγείρει τδ νομοθε- 
» τικδν οικοδόμημα έπ1. τω πνευματϊ τί,ς δίκης 
» ταύτης, ώστε κατά τδ μέτρον τίς έν αύ- 
» τή rpi.lorrogdac ύμών, θέλει καταμετρηθί καϊ 
’’ ή έν τώ μέλλοντι έλευθερία.

Τήν αύτήν gtt.lo'soyiav έπέδειξεν δικαζομένης 
καί τί,ς βασιλίσσης. Καθ’ ήν ημέραν άνέβαινεν ή 
δυστυχής αύτη τήν λαιμητόμον, συνέπεσε νά φθά- 
ση ταχυδρόμος άναγγέλλων νίκην τινα κατά τών 
Αυστριακών, δ δέ Σαίν-Ζούς- ευρεν έκ τούτου άφορ
μήν ν’ άνακράξη,

» Ο: ήμέτεροι στρατιώται έταπείνωσαν τήν 
» Αύστρίαν διά τίς λόγχης, ημείς δέ κατησχύνα- 
» μεν αύτήν διά. τί,ς άγχόνης. »

Ούτω τολμά νά παραβάλη τά τρόπαια τών 
έν τοΐς δρίοις μαχομένων ανδρείων πρδς τήν 
θηριωδίαν δημίων, σφαζόντων άνυπεράσπιστον 
γυναίκα. ’Ολίγας μετά ταΰτα ημέρας γενομένου 
λόγου έν τινι παρά τώ Βαρέρ συμποσίω περί τών 
αισχρών ερωτήσεων, ά; ί ’Εβέρ έτόλμησε ν άπευ- 
θύνη είς τήν βασίλισσαν περί τοϋ υιού της, και 
πάντων έξανισταμένων κατά τί,ς ήλιθιότητος τοϋ 
δημοσίου κατηγόρου, έπισύραντος τήν συμπάθειαν 
καί τόν οίκτον τοϋ ακροατηρίου έπί τοϋ θύματος, 
έτόλμησε ν’ άνακράξη « Τά ηθη θέλουσιν ώφελη- 
» θή έζ τοϋ δύπου, 0ν δ Εβέρ προσέτριψε ζατά 

» βασιλικής κεφαλής
Ο Σαίν-Ζούστ, καί τοι φανατικός, κατεφρόνει

■ τούς ανθρώπους, ένίοτε δέ καί άπηλπίζετο αίσθα- 
1 νόαενος ότι άδύνατον ήτο νά έμφυσήση είς τά στη-

θη τών λοιπών επαναστατών σπινθήρας τινας τοϋ 
: ενθουσιασμού, ύφ’ ού κατελήφθη.

« Πάντες, έλεγε, θέλομεν τήν δημοκρατίαν,
■ » άλλ’ ούδείς στέργει νά ζή ενάρετος καί πτωχός. 

-». Πρόκειται ήδη νά συνηθίσωμεν είς τήν αρετήν 
-» άνδρας έγωϊστάς εί; τδ ίδιον μόνον συμφέ- 
» ρον άφορώντας, καί είς τήν έλευθερίαν λαόν 
» ταπεινωμένου καί διεφθαρμένο·? ύπδ τή; δού- 
» λείας- ένί λόγω έκ τών συντριμμάτων τί,ς πά- 
» λαι κακίας νά κατασκευάσωμεν δημοκρατίαν βά- 
» σιν έχουσαν τήν αρετήν ».

Τήν δημοκρατίαν δέ ταύτην ένόμιζε κατορ
θωτήν διά δρακόντειων νόμων, έπί μακράν έτι ύ- 
ποστηριζομένων ύπδ τί,ς λαιμητόμου, νυχθημερόν 
εργαζόμενης, πέραν δέτης αιματώδους ταύτης λί
μνης διέβλεπε τδν χρυσοϋν αιώνα.

» Τήν ήμέραν, έλεγε, καθ’ ήν θέλω πεισθή οτι 
» άδύνατον είναι νά καταστήσω τδν λαόν έ>·άρε- 
» τον, ευαίσθητων, αδιάλλακτον πρδς τήν τυραν- 
n νίαν και τήν αδικίαν, θέλω μαχαιρωθη. »

ίνα δέ καταστήση ένάρετον καί εύαίσθητον 
τδν γαλλικόν λαόν ενώπιον ούδενδς έγκλήματος 
οπισθοδρομεί, πέμπει άγεληδόν είς τήν σφαγήν 
καί αύτούς τούς φίλους καί συνενόχους καί στωϊ- 
κώς άνακράζει « Τά πάντα είναι θεμιτά, δταν ά- 
» φορώσιν είς τδ κοινόν καλόν. Ας γίνωμεν άχά- 
» ριστοι, ΐνα σώσωμεν τήν πατρίδα ».
0 Σαίν-Ζούς- συνεταύτιζε καί συνέχεεν ώς πάντες 

οί φανατικοί τδν θρίαμβον τών ιδίων παθών τώ 
θριάμβω τοϋ σκοπού 8ν έπεδίωκε’ πας δέ ό άντι- 

γνωμονων έφαίνετο έν τώ άμα θανάτου ένοχος’ 
έάν δέ πολλοί ήσαν οί τοιοϋτοι ούδόλω; άπεδειλία 
δ-.ά τδν αριθμόν, άλλ’ εσφαζεν άνευ ένδοιασμοϋ ή 
τύψεως συνειδότος.Παρατηρήσαντος ποτέ αύτώ τοϋ 
εν Στρασβούργο» δημάρχου δτι αθώοι τινέ; εύρί
σκονται μεταξύ τών προγραφέντων καί αίτοϋντος 
άζριβεστέρας άνακρίσει; » Δέν έχω καιρόν, άπεκρί
θη ο Σαίν-Ζούστ. « Τυ<ρ.1ύς ζητών βε.Ιόνην εν 
σωρώ αχύρων, δράττεται τών άχυρων ». Τοιοϋ- 
το; ήτο ό άνθρωπος καί τοιοϋτοι οί λόγοι του. 
α Είσαι κιβώτιον πλήρες αποφθεγμάτων », έλε- 
γέ ποτέ αύτώ ό Collot-ιΓ Herbois’ σύγχρονος 
δέ ιστορικό; ώρισε τδν Σαίν-Ζούστ, θηρίον καλο- 
κτενισμένον άπαγγέλλον άποφθέγματα.

Ούδέποτε έδίστασεν ή έταλαντεύθη δ άνήρ ου- 
■^ος, ούάέποτε ώπισθοδρόμησεν ένώπιον κωλύμα
τος τίνος, ώς άνυπερβλήτου.

" Ας έργασθώμεν, έλεγε, θαρρούντως ύπέρ τοϋ 
» καλοϋ τή; άνθρωπότητος. Ημείς είμεθα οί π-υρ- 
" σοί οι μέλλοντες νά φωτίσωσι τήν οικουμένην 
» δ δρόμο; ήμ&ν |σ-ω ε5θ{,ς άυ.ετάτρε-τ0; 
* ώς ό τοϋ ήλιου »..

Εκ τή; τέχνης τοϋ στιχουργοϋ παοέμεινεν, 

ώ; καί ανωτέρω είπον, τφ πολιτικώ ρήτορι ή ευ
χέρεια περί τήν χρήσιν τών εικόνων’ άλλ’ αύται 
είναι πάντοτε παρά τώ Σαίν-Ζούστ σύντομοι, 
τραχεία·, καί οίονεί έν τώ υδατι τή; Στυγδς εμ
βαπτισμένα·..

■» Ημείς, έλεγε, είμεθα κεραυνοί, καί ώ; τοι- 
” οϋτοι πρέπει, νά ένσκήπτωμεν. ό ορμητικός 
» ρους τή; ήμετέρας πολιτική; άς άνασπάση καί 
» ά; παρασ·ύρη τών διπλωματών τά; ραδιουργίας.

» Δύνανται οί ξένοι νά παραμορφιόσωσι τάς 
συζητήσει; καί τούς νόμους ημών, άλλά τάς 
πράξεις άδύνατον είναι νά παραγνωρίσωσιν.

» λάμψωσιν αύται κα) άς φωτίσωσι τήν Εύρώ- 
» πην ώς άσβεστο; αστραπή ” ·

Αλλοτε πάλιν όμιλών περί τών διαφόρων φα
τριών, αΐτινες κατεσπάρασσον τήν Γαλλίαν « Αί 
» φατρία·., λέγει, γ-εννηθείσαι έκ τής έπαναστά- 
» σεω; παρακολουθοϋσι τήν πορείαν αύτής, ώς οί 
» όφεις τδν ροϋν τών χειμάρρων »..

’Εκ τών περικοπών τούτων κατενόησεν ήδη 
ό άναγνώστης οποία ή εύγλωττία τοϋ άνδρός. 
Κράμα γνωμικών καί άποφθεγμάτων, ήρτυμένον 
δ·.’ εικόνων έβραϊκών, οίον χειμάρέων, ήλιου, κε
ραυνών, δφεων καί τών τοιούτων, αΐτινες ήθελον 
ταχέως καταντήσει μονότονο; καί φορτικαί εί μή 
καθίστα αύτά; φοβερά; ή λαιμητόμος.

0 είκοσιπενταετής καί ξανθό; ούτος νεανίας,
όστις έσέβετο εαυτόν ώς άγιον λείψανον, κατά 
τήν έκφρασιν συγχρόνου δημοσιογράφου, άνεγίνω- 
σκεν έν τή συνελέύσει τού; γραπτούς λόγου; του 
μετά φωνή; μειλιχίου καί άταράχου, ούδέποτε 
συγκινουμένης ή άλ.λοιουμένη; ύπό τών παθών’ 
έφόρει δέ αείποτε επενδυτήν καστανόχοουν, λευ
κόν έσωκάρδιον, πολύπτυχον λαιμοδέτην, καί ρό
δον έν τή κομβιοδόχη. Τήν ένδυμασίαν ταύτην 
έμιμήθησαν πολλοί τών πιθηκιστώ·? τοϋ Σαίν- 
Ζούστ, ούχ ήττον δ’ εύχεοής άπέβη καί ή μίμη- 
σι; τής στερεοτύπου εύγλωττίας του εί; τούς έγ- 
κόλπιον έχοντας τά συγγράμματα αύτοΰ, οΰ; τό- 

I σον εύφυώ; σκώπτει ό Musset,
1 De Γ aimable Saiot-Jonst ies touehants opuscules
! Keposaicnt sur moil cceni’ . . -

Ημέρα τινι συσκεπτομένων τώνεπιτρόπων τίνι 
I τρόπω ήδύναντο νά διαθέσωσι περί τών εν ταί; 
I φυλακαϊς εύγενών, όσων έφείσατο δ δήμιος, άνα- 
| στά; ό Σαίν-Ζούστ,

« Εύρηκα ! εκραξεν ώς άλλος ’Αρχιμήδης. Ηρό 
’ ύπερχιλίων έτών καταπιέζουσιν οί εύγενεϊ; τδν 
»λαδν διά παντοίων τιμαριωτικώνβασάνιον. Ο τιμα-
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• ριωτισμός καί τά προνόμια κατηργήθησαν, έ- 
“ χομεν δέ ήδη ανάγκη» νά έπισκευάσωμεν τάς
* λεωφόρους τοϋ κράτους, στρας εύχερεστέραν είς
* τά όρια μετακόμισιν τοΰ πυροβολικού και τών
• στρατιωτικών αποσκευών. Διατάξατε λοιπόν 
Λ ώστε πάντες οί εύγενεϊ; νά λάβωσιν άνά χεϊρας 
'■ σκαπάνην, και κοφίνιον έπί τών νώτων, ϊνα 
» κατ' άγκαριίαν έργασθώσιν είς την επισκευήν 
» τών οδών. Δίκαιον είναι νά ύποβάλη καί αύ- 
» τούς ό λαός είς τήν δουλείαν, δίκαιον είναι νά 
» αίσθανθώσι καί ούτοι τό μέτωπον ύγραινόμενον 
» υπο άχθοφορικοϋ ίδρώτος ».

Η πρότασις αύτη άπήρεσεν είς τήν επιτροπήν, 
ήτις παρέστησεν ότι ή αριστοκρατία και τά προ
νόμια ήδΰναντο νά καταργηθώσι διά νόμων και 
ψηφισμάτων, ούδεί; δμως ήδύνατο ν’ αφαίρεση 
άπό τών εύγενών τήν έκ τής ανατροφής υπερο
χήν, αδύνατον δέ ήτο νά μεταχειρισθώσιν αυτούς 
έν Γαλλία όπως δ Μάριος έν Ρώμη.

Ταΰτα άκούσας έφρύαξεν ό Ιακωβίνος « 0 
» Μάριος, ανακράζει, ήτο πολιτικός άνήο, υμείς 
» δέ ουδέποτε εσεσθε τοωϋτοι. Διστάζετε νά τα- 
» πεινώσητε τούς ευγενεις. Ούτοι θέλουσι φάγει 
» και ύμάς καί τήν έπανάστασιν. ’Αποσύρομαι 
·> τής έπιτροπής ».

Ταΰτα είπών άνεχώρησε μετ’ δλίγον διά τινα 
παρά τώ στρατώ έντολήν. ’Εν τώ συγγράμματί 
τοΰ Φλωρή εύρίσκομεν ακριβή έκθεσιν τών κατά 
καιρούς έκδρομών τοΰ νέου δρεινοδ είς τά αρκτι
κά στρατόπεδα, είς ών τήν διοργάνωσιν συνήρ- 
γησε, φαίνεται, ούκ ολίγον' ό δέ συνοδεύων αυ
τόν Levasseur, καί τοι αντίζηλος, αναγκάζεται 
νά δμολογήση οτι ό Σαίν-Ζούστ έκέκτητο ώς 
ουδείς άλλος τά πρός τοΰτο αναγκαία προσόντα, 
άκαμπτον δηλαδή σταθερότητα, έπιμονήν καί ζή
λον άπαράμιλλον. Τίς δ παρά τώ άνδρί τούτοι ά- 
νευρίσκων τοιαΰτα τόλμης καί ίκανότητος ίχνη 
δύναται νά μή θρηνήση τήν δυστυχίαν τών και
ρών έκείνιον, δτε τόσοι άλλοι ανήλικες, παρ’ ών 
πολλά ήδύνατο νά έλπίση βραδύτερον η πατρίς, 
προώρως χειμασθέντες ύπό τής πολιτικής θυέλ- 
λης, κατέστησαν θηρία πριν λάβωσε καιρόν να γί- 
νωσιν άνδρες; Πολλάκις, άνελίσσοντε; τήν ιστο
ρίαν, ευρίσκομεν τραχείς τόν χαρακτήρα καί α
μείλικτους άνδρας, τά μέγιστα είς τήν άποκα- 
τάστασιν τή; τάξεω; καί τήν πρόοδον τής άνθρω- 
πότητος συντελέσαντα;. Τοωϋτοι υπήρξαν δ Ρισε- 
λιώ, δ Λουβουά καί δ Κρομουέλλ. ’Αλλά τοΰ Σαίν- 
Ζούστ τό όνομα, καί πλείονα παρ αύτώ πρός 

τούς άνδρας τούτους δμοιότητα εί ευρίσκομεν,αδύ
νατον είναι νά κατατάξωμεν μεταξύ τών ονομά
των έκείνων, άτινα σέβεται ή ιστορία' καθότι 
ει πέρ τις και άλλος άπ άρχής έν τώ έγκλήματι 
εζησε καί έτελεύτησεν.

Η συμπεριφορά αΰτοΰ κατά τήν 9 Θερμιδώρ, 
δτε ήττηθεί; ήγετο είς τήν καταδίκην, υπήρξε 
ψυχρά καί καταφρονητική. Οΰδ’ άπαξ ήνοιξε τά 
χείλη κατά τάς τελευταίας τοΰ βίου ώρας* άλ
λ’ απαθής καί ανάλγητος διέμεινεν είς τάς 
ύβρεις καί βασάνου;, ούτε ύπ’ οργής, ούτε υπό 
λύπης ή μεταμελείας καταληφθείς. Πρό πολλοϋ 
ήδη έλεγε «Γνωρίζω ποΰ υπάγω», άφικόμενος δέ 
είς τό τέρμα, άπέθανεν δπως είχε ζήσει, άπρόσιτο; 
είς πάν αίσθημα ανθρώπινον.

Ποϊον ήδη ήθικόν συμπέρασμα δυνάμεθα νά 
έξαγάγωμεν έκ τοΰ εγκληματικού βίου καί τοΰ 
καθημαγμένου θανάτου τοΰ νεανίσκου τούτου, τε- 
λευτήσαντος είκοσιπενταετοΰς ; Ποιον άλλο πα
ρ’ ότι αί επαναστάσεις όλέθριαι πρό πάντων είναι 
ώς παρέχουσαι πολλάκις δπλον φοβερόν, τήν έξου- 
σίαν, είς χεϊρα; ασθενείς καί τής χρήσεως αυ
τού άπειρους, αίτινε; πληγάς άσκοπους τήδε κά- 
κεϊσε καταφέρουσι, μέχρι; ού υπό τοΰ περιρρέον- 
τος αίματος κατακλυσθώσι. Τόσω δέ ασθενής 
καί τή τοΰ πίθηκος παρεμφερής είναι ή άνθρω- 
πίνη φύσις, ώστε δ Σαίν-Ζούστ εύοε μιμητάς καί 
θιασώτας. Πολλοί άφρονες νέοικαί γέροντεςμωραν- 
θέντες άνήρτησαν έν τώ εύκτηρίω των, μεταξύ 
τών αγίων των εικόνων, τό αίμόφυρτον ομοίωμα 
τοϋ απαίσιου τούτου παιδός, υπέρ ού οΰδ’ αυτόν 
τού αναγνώστου τόν οίκτον τολμώμεν ημείς νά 
έπικαλεσθώμεν.

Ε. Δ. ΡΟΪΔΗΣ.

Ο Ι.ΓΓΡΟΣ TSIX 1ΓΓ.θ.\ ο\.
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II λύπη ύπήρξε λίαν σφοδρά διά τήν ηλικί
αν της, ό δέ ιατρός δ έπισκεφθεί; αύτήν διά
γνωσήν ότι άν καί ή ασθένεια δέν ήτο θα
νατηφόρος ήθελεν είναι όμως μακρά καί οδυνηρά, 
ΐδού λοιπόν ή ορφανή νέα μεταβληθεϊσα και 
αύτη εις νοσοκόμου, παρέχουσα πάσαν επιμέλειαν 
πρός τήν άγαθήν κυρίαν Δημαρά, καί ενεργού
σα συνήθως καί ύπέρ δύναμιν. Η Ελίζα κληρονό
μος τοΰ κάλλους τής μητρός της, είχε κληρονομή-

ριζε τήν άσθένειάν σου, άλλ’ έπειδή δέν συγκατη- 
ριθμεϊσο μεταξύ τών ένδεών, δέν ήδύνατο νά έ- 
νεργήσγι τι ύπέρ σοΰ. Ελίζα, μέ εϊπεν, είσελθε είς 
τήν εκκλησίαν καί προσευχήθητι ύπέρ έκείνου δτ-ις 
στέλλει πρός τήν μητέρα σου, χωρίς νά μεταβή 
είς τό νοσοκομεϊον, τά μέσα τής θεραπείας της. 
— ί'πέρ τίνος νά προσευχηθώ, τή είπον, άδελφή 
μου ;— Τπέρ τοϋ αύτοκράτορος, τέκνον μου, δ- 
στις δέν θέλει ένεκα τής άσθενείας των οί πτω
χοί νά έγκαταλείπωσι τούς συγγενείς των καί τάς 
περιποιήσεις αύτών. Ύπαγε άφοΰ προσευχηθή; 
είς τό γραφεϊον τών ελεημοσυνών καί είπέ ότι 
άσθενεϊ ή μήτηρ σου' εις ιατρός θέλει τήν έπι- 
σκεφθή δωρεάν καί δ,τι ιατρικόν διατάξει, έλθέ νά 
τό λάβης παρ’ ήμών. Προσηυχήθην άπό καρδίας 
καί επραξα ώς μέ παρήγγειλεν ή άγαθή ’Αμα
λία, μετ’ δλίγον δέ θέλει έλθει δ ιατρός. — Ευ
χαριστώ, τέκνον μου, άνέκραξεν ή Κ. Δημαρά 
έναγκαλισθεϊσα τήν Ελίζαν, καί σύ θεέ μου δέχ- 
θητι τά; ειλικρινείς μου εύχαριστίας δι εκείνον 
δστις τόσον καλώς αισθάνεται τάς δυστυχίας τών 
πτωχών καί τρέχει πρός άνακούφισίν των.

Μόλις έτελείωσε τήν ομιλίαν της ή Κ. Δημαρά, 
καί δ ιατρός περί τοΰ οποίου άνέφερεν ή νεάνις 
είσήλθεν είς τό δωμάτων. Ητον άνήρ τεσσαρα- 
κοντούτης καί δμως ή κόμη του είχε λευκανθή 
λίαν προώρως, οί δέ χαρακτήρες τοϋ προσώπου του 
μεμαραμένοι ώς έκ τών εσωτερικών θλίψεων, έδεί- 
κνυον ζωήν άφιεοωθεϊσαν είς τήν σπουδήν. Η φυ
σιογνωμία του έν τούτοις ήτον καλή, καί δτε ήρώ- 
τησε τήν Κ. Δημαρά περί τής άσθενείας της, ή 
φωνή του, γλυκεία καί αρμονική, άρίστην έπροξέ- 
νησεν έντύπωσιν.

Η άσθενή; διηγήθη εί; τον ιατρόν τούς πόνου; 
της, ούτος δμως τήν διέκοψεν' ή καρδία σα; μάλ
λον τοϋ σώματός σα; πάσχει, τή είπε' σφοδρά 
συγκίνησι;, μεγάλη λύπη έπενήργησαν έπί τής ύ- 
γεία; σας' είναι ανάγκη νά εχητε εί; έμέ πλήρη 
εμπιστοσύνην, καί σά; εγγυώμαι περί αύτή; θεω
ρήσατε με ώ; φίλον καί είπέτε μοι όλα τα πα
θήματα σας καί πρό παντό; τήν πηγήν αύτών. » 

Ένώ δ ιατρό; έκάθησε διά νά άκούση τήν Κ.
Δημαρά, ή Ελίζα, ήτι; μέχρι τούδε έμεινεν είς 
τό βάθος τοΰ δωματίου έχουσα τήν οψιν κεκα- 
λυμμένην ύπό τοϋ εργόχειρου της, έπροχώοησεν είς 
τήν κλίνην τή; μητρός της δπως ύψωση τό προσ- 
κεφάλαιον αυτής. Πρώτην τότε φοράν εϊόεν δ ια
τρός τό ώραϊον τη; πρόσωπον καί έξεπλάγη έκ 
τοΰ κάλλους της' κατόπιν έξετάζων τού; χαοα-

σει καί τήν καρτερικότητά της* ζώσα είκών τής 
Ελένης τήν άντεπροσώπευε καί κατά τά κάλλη 
καί τήν καρδίαν-

Επί 8ξ ήδη μήνας ή κυρία Δημαρά ήν κλινήρης, 
ή δέ μικρά της περιουσία είχεν έξαντληθή" μα- 
ταίως αί φίλαι τη; τή παρίστων δτι έπρεπε νά 
ύπάγη είς έν νοσοκομεϊον διά νά εχη πάσαν περι- 
ποίησιν, ή άγαθή γυνή δέν ήθελε ν’ άποφασίση τού
το. Τό νοσοκομεϊον τή έπροξίνει κακήν έντύπωσιν, 
δχι διότι δέν εΐχεν εμπιστοσύνην είς τήν επιμέ
λειαν, ήν παρέχουσιν έν αύτώ είς τούς ασθενείς, 
άλλά διότι δέν έπεθύμει νά άφήση τήν κατοικίαν 
είς ήν πρό πολλών ετών κατώκει, τά παλαιά έπι
πλά της άφ’ ών δέν ήθελε ν’ άπομακρυνθή' δέν 
ύπέφερε προσέτι νά μή μανθάνη τήν ώραν άπό 
τό παλαιόν ώρολόγιόν της, δπερ είχε λάβει άπό 
τόν πατέρα της, καί νά μή πίνη τέλος είς τό 
άργυρούν ποτήριον, δώρον τού μακαρίτου συζύ

γου της.
’Αλλά πώς ν’ άπομακρυνθή άπό τήν άγαθήν Ε- 

λίζαν ήν πρό έξ ετών είχεν άκαταπαύστως πλη
σίον τής; Μία έκ τών μεγαλητέρων επιθυμιών 
της ήτον νά κλεισθώσιν οί δφθαλμοί της άπό τάς 
χεϊρας τής καλής ταύτης κόρης, καί νά δυνηθή νά 
τή έμπιστευθή, καθ’ ήν στιγμήν δ θεός ήθελε 
τήν μετακαλέσει, τό μυστικόν τής γεννήσεώ; της. 
Οθεν τή ήτον άδύνατον νά μή τήν βλέπη άνά πά
σαν στιγμήν, νά μή άπολαμβάνη τάς γλυκείας 
θωπείας της, καί νά μή δέχεται τό ιατρικόν άπό 
τάς χεϊράςτης.

’Εν τούτοις τά τελευταία χρηματικά μέσα τής 
άγαθής χήρας είχον έξαντληθή' ή δυστυχής Ελί
ζα έλυπεϊτο διότι ή ηλικία τη; δέν τή έπέτρεπε 
νά έργασθή όπως βοηθήση έκείνην, παρ’ ής πρό 
έξ ετών περιεθάλπετο' μόνον καταφύγων είχον 
ακόμη τό άργυρούν ποτήριον, τό δποϊον άπεφάσι- 
σαν νά πωλήσουν, δπως πληρώσωσι τα άναπο- 
φεύκτως αναγκαία ιατρικά, δτε ήμέοαν τινά είσ
ήλθεν είς τό δωμάτων ή χαρίεσσα Ελίζα μέ έφθαλ- 
μούς άκτινοβολοΰντα;. « Καλή μου μήτηρ, είπεν, 
δέν θέλεις μεταβή είς τό νοσοκομεϊον, άλλ έν τή 
οικία μα; ευρισκόμενη θέλει; άπολαμβάνει τά 
πρός θεραπείαν καί περιποίησίν σου αναγκαία.— 
Πώς δύναται νά κατορθωθή τούτο Ελίζα μου ;— 
Σήμερον τήν πρωίαν έξερχομένη τής εκκλησίας ό
που υπήγα νά παρακαλέσω ύπέρ σοΰ τόν Θεόν, 
δπερ κάμνω συνήθως, συνήντησα τήν άγαθήν μο
ναχήν Αμαλίαν, ήν γνωρίζεις καί ή δποία μέ έδί- 
δαξε τήν ίεράν κατήχησιν. Πρό πολλοϋ έγνώ-
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κτήρας της έγένετο έπί μάλλον σκεπτικώτερος' 
ή όψις ττ,ς Ελίζας τώ άνεμίμνησκε φαίνεται πα-

✓ * * ■
ρελθόν τι' έσυρε χαλκογράφημά τι έκ τοϋ στή
θους του καί τό παρέβαλε πρός τήν νεάνιδα, έπει
τα μετά τινα σκέψιν άποτανθεις πρός τήν Κ. Δη- 
μαρά' .« ’Ονομάζεσθε, τή είπε, Κυρία Δημαρά' 

ή νεάνις αΰτη είναι έγγονή σας; δ Θεός μοί ήρ- 
νήθη τήν ευτυχίαν νά γίνω μήτηρ, έπειδή όμως 
.ή ιστορία τής Ελίζας είναι άναμεμιγμένη μέ τάς 
δυστυχίας μου, ή δέ θετή αύτη θυγάτηρ μου Οά 
έχη μετ’ ολίγον ίσως χρείαν προστάτου, δύναμαι 
νά σάς εϊπω περί αύτής ό,τι ή δυστυχής μήτηρ 
της Ελένη μοί οίηγήθη έπί τής νεκρικής αυτής 
κλίνης.—Ελένη ώνομάζετο ή μήτηρ της ; ειπεν δ 
ιατρός πλησιάζων πρός εαυτόν τήν Ελίζαν. — 
Ναι, κύριε, ώνομάζετο Ελένη Φερτέ.

Τδ όνομα τοΰτο διετάραξε τόν ιατρόν' ήγέρθη 
δακρύων, αί δέ χεΧρες του έζήτουν τήν ξανθήν κε
φαλήν τής Ελίζας, ήτις δέν ήδύνατο νά έξηγήση 
τήν οποίαν διήγειρε συγκίνησιν' δλολυγμοί μετά 
ταΰτα έξήλθον τοΰ στήθους αύτοΰ , και « θεέ 
μου, άνέκραξε μετά πόλης συγκινήσεως, μή μοΰ 
προξενής απατηλήν χαράν, διότι θά μέ φέρη είς 
τόν τάφον. » Καταπραΰνθείς ολίγον είπεν είς τήν 
Κ. Δημαρά' « Συγχωρήσατέ μοι, κυρία, διότι δέν 
ήδυνήθην νά κρατήσω τήν λύπην μου' τό όνομα 
δπερ έπροφέρετε διήγειρεν έν έμοί άνάμνησιν πα- 
ρελθοΰσαν μέν άλλ’ ούχ ήττον δεινήν. Γνωρί
ζετε τό όνομα τοΰ πατρός τής νέας ταύτης; 

—Οχι, κύριε, ή Ελένη μοί τό άπέκρυπτε πάντοτε. 
Γπομεινατε όμως ολίγον, ή Ελίζα θέλει σάς δώ- 
σει τά έγγραφα τής άτυχοΰς μητρός ττς, τά ό
ποια έπρεπε νά τής δώσω πολύ κατόπιν' φέρει 
καί £ν εικονισμάτων, τό οποίον φαίνεται νά 
ήναι τοΰ πατρός της.

Κατ’ εντολήν δέ τής Κ. Δημαρά ή Ελίζα έδει- 
ξεν είς τόν ιατρόν τό εικονισμάτων. Μόλις ούτος 
έ^όιψεν Sv βλέμμα έπ’ αύτοΰ, καί έλαβεν είς τάς 
άγκάλας του τήν νεάνιδα, καί καταφιλών αύτήν 
άνεφώνει τραυλίζων, κόρη μ.ου ! κόρη υ.ου! 
II Κ. Δημαρά δέν ήδύνατο νά συνέλθη άπό τήν 
έκπληξίν της δι’ όσα έβλεπεν, ή δέ Ελίζα είς 
τήν όποιαν άπ’ αρχής ή άγαθότης τοΰ ίατροΰ, ή 
έπί τοΰ προσώπου του έντετυπωμένη, είχε προξε
νήσει έντύπωσιν καλήν δέν ήπόρησεν, άλλ’ ύπακού- 
σασα είς τήν φωνήν τής καρδίας της, περιέβαλε 
διά τών βραχιόνων της τόν τράχηλον τοΰ πα
τρός της, τοΰ δόκτορος Νέστορος, διότι ούτος 
ήτον.

Η γραφίς μου δέν δύναται νά περιγράύη τήν 
χαράν τοΰ ίατροΰ, μεμιγμένην όμως καί μετά-λύ
πης, ώς ένθυμουμένου τήν άτυχή Ελένην' άλλ’ or. 
μως μετά τόσα έτη, δτε ένόμιζεν δτι είχεν άπω- 

! λέσει πάσαν ευτυχίαν έπί τής γής δέν ήδύνατο 
είμτ νά εύχαριστήστ, άπό καρδίας τόν Θεόν διότι 
εύρε τήν θυγατέρα του.

Μετά τινα καιρόν, τή συνδρομή τοΰ Νέστορος, 
ή Κ. Δημαράεύτυχήςπλέον διά τήν έξασφαλισθεϊ- 
σαν εύδαιμον’.αν τής θετής θυγατρός της άνέλα- 
βε τήν ύγείαν της" ούσα δέ περίεργος, ώς πας τις 
όστις τήν ιστορίαν, ταύτην άνέγνωσε, νά μάθη τί 
συνέβη είς τόν Νέστορα μετά τήν έκ Παρισίων 
άναχώρησίν του, καί πώς παρήλθον δώδεκα έτη 
χωρίς νά πληροφορηθή τις τί είχεν ούτος άπογί- 
νει, τόν παρεκάλεσε νά τή διηγηθή τά κατ’ αύγ 
τόν ή δέ διήγησις τοΰ Νέστορος είναι ή εξής.

Μεγίστην είχομεν επιθυμίαν έπαναλαμβάνον- 
τες τήν διήγησιν του νά ήδυνάμεθα νά χρωματί- 
σωμεν αύτήν δεόντως, τό παθητικόν όμως τής έκ- 
φράσεώς του μάς είναι δύσκολον νά παραστήσω- 
μεν. ϊπάρχουσι περιστάσεις άφορώσαι τήν καρ
δίαν, τάς όποιας δυσκόλως δύναται νά μεταδώ- 

ση γραφίς, καί μάλιστα γραφίς ούχί πολύ έξησκη- 
μένη, ώς ή ήμετέρα.

ίΐς άνεφέραμεν, ό Νέστωρ παραλαβών τήν κλη
ρονομιάν τοΰ θείου του, ήθέλησε νά άναχωρήση 
εύθύς όπως έπανέλθη είς τήν πεφιλημένην του Ε
λένην, μή άναχαιτισθείς άπό τάς παραστάσεις 
περί τών κινδύνων τής Ινδικής ναυτιλίας κατά 
τους τρεις μήνας τοΰ πλοΰ' ή άνυπομονησία του 
ήν τοσαύτη ώστε δέν ήθέλησε νά περιμείνη τό τέ
λος τών κακοκαιριών, άλλ’ έπεβιβάσθη είς τό 
πρώτον παρουσιασθέν πλοίον, διά τήν Γαλλίαν 
ταςειδεΰον.

ίπασα ή περιουσία του, συνισταμένη έκ χρυ- 
σοΰ καί συναλλαγματικών διά τά καλλίτερα κα
ταστήματα τής Ευρώπης, περιεκλείετο εις κιβώ- 
των, άπό τό όποιον δέν άπεμακρύνετο.

’Επί τινα καιρόν ό πλοΰς ύπήρξεν ευτυχέστα
τος, καί δ Νέστωρ έβλεπε μετ’ άγαλλιάσεως πά
σαν ήμέραν παρερχομένην, ώς πλησιάζουσαν αύτόν 
πρός τό ποθητόν σημεϊον. Α· ζωηρότεραί του έ- 
πιθυμίαι έμελλον νά πραγματοποιηθώσι, νά εύρη 
δηλονότι τήν σύζυγόν του καί νά δώση τά πρώτα 
φιλήματα είς τό τέκνον του, δτε αίφνιδίως έξερ- 
ράγη θύελλα άπέναντι τής νήσου Μαγαδασκάρ. 

ό πλοίαρχος βλέπων άπολλύμενον τό πλοίον του 
διέταξε ν’ άποβιβασθώσι τά έν τώ πλοίο» ώς καί 

οί έπιβάται.
Τό μεγαλήτέρον μέρος τών επιβατών είχε κα- 

τάβή είς τάς λέμβους' ό δέ Νέστωρ άκολουθών 
τους άλλους μόλις είχε θέσει τόν ένα του πόδα 
εί- αίαν έ' αυτών, δτε'άνεαος σοοδρός συντρίψας 1 δδόν. Φεΰ! εύρε μέν τήν οικίαν είς ήν άφησε τό εί-

τδν μέγαν τοΰ πλοίου ιστόν έξοσφενδόνισε τά 
συντρίμματα αύτοΰ πέριξ' Sv τών συντριμμάτων 
τούτων έπεσεν έπί τοΰ Νέστορος καί τόν έπλή- 
γωσέν είς τήν κεφαλήν' δλισθείσας έκ τούτου ά- 
πέβαλε τήν ισορροπίαν του καί θέλων νά κοατη- 
θή έπί τής λέμβου άφησε νά πέση τών χειρώ· 

του τό πολύτιμον

ιν < 
κιβώτων, έν ω περιείχετο ή ι 

μεγάλη περιουσία του, διά τήν οποίαν ήναγκά- | 
σθη νά επιχειρήσω τήν έπικίνδυνον ταύτην Οαλασ- ' 
σοπορίαν. Οί ναΰται έσπευδαν νά τδν βοηθήσω- 
σιν, άλλ’ ότε τδν άπεβίβασαν εις Μαδαγασκάρ 
δέν ήδυνήθη, ό άτυχης νά ύποφέρη τήν δεινήν ταύ- 
τήν καταστροφήν' ή απώλεια τής περιουσίας του, 
ή ένώτπόν του μαινομένη θάλασσα, ή πϊηγή του 
τδν έφέρον είς παραλογισμόν. Ούτως έχοντα τδν 
μετέφερον είς τήν πόλιν καί τοΰ έχορή^-ησαν πά
σαν δυνανήν θεραπείαν, άλλ’ είς μάτην. ’Επί πέν
τε έτη ή άσθένειά του άνθίστατο εις πάσαν θερα
πείαν, έπί πέντε έτη ή παραφροσύνη του άν κα 
άβλαβής δέν έπαυσε. Διήρχετο τδν καιρόν έναγ-Ι 
κάλιζόμένος εικονισμάτων τι κρεμάμενον είς τδν 
λαιμόν του, τδ δέ μόνον όνομα δπερ έπρόφερ! 
ήτο τδ τής Ελένης' ούδεμίαν άλλην πληροφορίαν 
ήδύναντο νά λάβωσι παρ’ αύτοΰ αί άρχαί τής νή
σου, δπως κοινοποιήσωσι τήν τύχην του είς τήν 

δίκογένειάν του.
Τέλος ό θεός τδν έσπλα-^νίσθη' ή άσθένειά 

του έτεαυσεν, ή δέ ύγεία του έπανήλθε καί μετ’αύ- 
τής καί τδ λογικόν. Εκλαιε, διηγείτο τής δυστυ
χίας του, δτι διά νά μεταβή είς τής Ινδίας 
όπως παραλάβη μεγάλην περιουσίαν άηώλεσε θη
σαυρόν άνεκτίμητον, τήν άγαπητήν του Ελένην.

Είς τήν διήγησιν τών δυστυχιών τρυ πάντες έ- 
σπε·υσαν εις βοήθειαν' τώ έχορήγησάν τά μέ
σα δπως πλεύση είς Ρίον ’ίανέειρον, δπου έξα- 
σκων την έπιστήμην του ήδυνήθη ν’ άποκτήσή 
περιουσίάν, άν όχι οστ.ν άπώλεσεν, αρκετήν δμως. 
Εν τή πόλει τάύτη ών ό μόνος επιστήμων ιατρός, 
έ,ητεΐτο πάντοΰ, καί ούτως δταν άπέπλευσε διά 
την Γαλλίαν είχε κατορθώσει νά άπολαμβάνη 
έκ τής περιουσίας του 20,000 φράγκων εισόδημα.

Τότε ό πλοΰς του ητον εύχάρι·?τος' έμελλε νά

έπανίδη τήν πατρίδα του, άλλά τήν Ελένην.’ 
’λφότου τώ έπανήλθε τό λογικόν πολλάκις είχε 
γράψει πρός αύτήν, άλλ’ όμως ούδεμίαν είχε λά
βει άπάντησιν' δέν ήδύνατο νά πιστεύση ότι έλη- 
σμονήθη παρ’ αύτής. Αμα τό πλοίον προσωρμίσθη 
είς τόν λιμένα ετρεξεν είς τήν πρός τήν Μεδέν

δωλόν του, όί ιδιόκτητα·, δμως αύτής ήλλαξαν^Ια- 
ταία άπέβη πάσα έρευνα ήν έκαμε πρδς άναζήτησιν 
τής έλένης.Περίλυπος και πεζός ώδευσεν ειςΠαρισί- 
ους, έπεσκέφθη τήν έν τη όδώ Αγίου ’Ιακώβου οι
κίαν, άλλ’ έπί ματαίω. Μέ συντετριμμένων καρ
διάν περίεπλάνατο έντός τών Παρισίων, δτε πα- 
ρατηρήσας πλήθος συνωθόύμενον πρδς τήν θύραν 
μιάς έκκλησίας, έπλησίασε. Διά τους πάσχοντας 
ή προσευχή είναι μεγάλη άνακούφισις. Είσήλθεν 
είς αύτήν καί έδεήθή είς τον θεόν, ύποσχεθείς νά 
άφιερώση τάς φροντίδας καί τήν περιουσίαν του 
ύπέρ τών δυστυχών.

Εκτοτε διί,ρχετο τον βίον του εύεργετών' πας 
αξιότιμος δυστυχής έβοηθείτο παρ’ αύτοΰ' δτε δέ 

έμαθε τήν σύστασιν των ιατρών τών πτωχβν, 
πρώτος' έζήτησε τοιαύτην θέσιν.

ήθεία πρόνοια τδν ώδή·γτ,σε πρδς τήν Κ. Δημά- 
ρά, δπου εύρεν, ώς ειδομεν, τήν θυγατέρα του' ήδη 
δέ 6 αγαθός ιατρός ζή ευτυχής μετά τόσάς δει— 
νοπαθείας, συντρέχουν αείποτε τους πτωχούς Sv 

αλοπρεπές μαυσωλεϊον έδέχθη τά οστά τής 
;, οπού συχνάκις δ Νέστωρ, ή Ελίζα 

ι καί ή Κ. Δημαρά πηγαίνουν καί προσεύχονται. 
• πάντοάε δ ιατρός ευρίσκει τήν εύκάιρίαν νά ευ

εργετήσω, πάντοτε ευρίσκει πικρίαν τινά νά κα- 
ταπραόνη.

δν ^.έγαλοχρεπες ρ 
εγ 1 άτυχοΰς ίλένης.

ΑΣΊΨΟΝΟΜΙΚ .41 TSIN ΛΡλ AlSi \ 
ΓΝ&ΣΕΙΣ.

(Συνϊχιια, ιδί ιρυίΐάδιον If;.
Οί άστρονόμοι ούδέποτε έπαυσαν άποκρούόν- 

τες τάς περί κινήσέως τής γής δοξασίας τοΰ Φι
λολάου, τοΰ Πλάτωνος κάί Νικήτα' ό έκ Σάμου 
Λρίσταρχος, δστις ήκμαζεν άπό τοΰ 320 μέχρι 
τοΰ 250 έ τους πρό Χρίστου, έφαίνετο ότι παρε

γεωκεντρικόν σύστημα, εί καί ύπεστή-δέχετο τό
ριζε τήν άκινησίαν τοΰ ήλίου καί τών άπλανών 
αστέρων, ώς έπίσης καί τήν περί τόν ήλων περι-
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στροφήν τής γης έν κύκλω έχοντι κέντρον τδν 
ήλιον. Άλλ’ ό Αρχιμήδης έπεχείρησε ν’ άποδεί- 
ξη οτι τοιαύτη δέν ήτον ή ιδέα τοϋ Άριστάρχου 
ούδ’ είχε κατά νοϋν νά λαλήση περί πλανητών. 
Τςοόντι, τδ σύστημα τούτο έφαίνετο τόσιο τολ
μηρόν, ώστε Κλεάνθης ό άρχηγδς τής έν Άθή- 
ναις στωϊκής σχολής, διεκήρυξεν ώς ασέβειαν 
τδ ν’ άπομακρύνη τις άπδ τής ίεράς καί κεντρικής 
θέσεώς της τήν χαρύίαν τοΰ παντός.

0 περιβόητος ένεκα τών μηχανικών και οπτι
κών ευρέσεων του Αρχιμήδης, έθεωρεΐτο συνάμα 
καί ώς άστρονόμος. Λέγεται δέ δτι κατεσκεύασε 
πλανητοδείκτην έκ χαλκού, δι’ ου άπεδείκνυε τάς 
περιστροφής τοϋ ήλίου, τής σελήνης, τών πέντε 
πλανητών και τήν φύσιν τών έκλείψεων. Τδ έρ- 
γαλεΐόν τούτο μετέφερεν ό Μάρκελλος άπδ τών 
Συρακουσών είς τήν Ρώμην, καί άπέθεσεν αύτδ έν 
τώ ναώ τής Αρετής.

Ενταύθα κρίνομεν άναγκαΐον νά εϊπωμεν ολίγα 
τινά περί τής αλεξανδρινής σχολής, ήν λίαν άξιε- 
παίνως έπροστάτευσαν οί Ελληνες τής Αίγυπτου 
βασιλείς. Περί τά μέσα τοϋ τρίτου μετά Χριστδν 
αίώνος, ό Άρίστυλλος καί ό Τιμοχάρης έγραψαν 
πραγματείας περί άστρονομίας, καί άμφότεροι έ
καμαν έπί τών άπλανών αστέρων παρατηρήσεις 
ών έλαβε γνώσιν δ ίππαρχος. Κόνων δ Σάμιος, 
φίλος τοϋ Λρχιμήδους, εκαμεν έν Ιταλία άστρο- 
νομικάς παρατηρήσεις, καί συνοίθρησε συλλογήν 
ήλιακών έκλείψεων παρατηρηθεισών ύπδ τών Αι
γυπτίων. Βερενίκη, ή αδελφή και σύζυγος Πτολε

μαίου τοϋ Εύεργέτου, έπανακάμπτουσα άπδ τής 
έν Συρία: εκδρομής της, εϊχεν άναθέσει ένα τής 
κόμης της βόστρυχον έν τώ ναώ τής είς Ζεφύριον 
Αρσινόης καί Αφροδίτης. Ακολούθως δέ άφανι- 
σθέντος τοΰ βοστρύχου τούτου άπδ τοϋ ναοϋ, δ 
Κόνων έθεσεν αυτόν είς τδν ούρανδν ύπδτδ όνομα 
τοϋ άστερισμοϋ ή Κόμη της Βερετίχης.

0 Ερατοσθένης, δστις εζη μεταξύ τοϋ 266 καί 
4 96 ’έτους πρδ Χριστού, προσδιώρισε τήν περι
φέρειαν τής γής δι’ άληθώς έπιστημονικής μεθό
δου. Η άπδ Συένης μέχρις Αλεξάνδρειάς άπό- 
στασις έν τώ αύτώ μεσημβρινώ ΰπελογίσθη δτι 
ήτο ίση μέ πέντε χιλιάδας σταδίων, ό Ερα
τοσθένης εύρεν δτι ή κάθετος άπόστασις τών δύο 
τούτων σημείων ήν τδ πεντηκοστόν μέρος τής 
περιφερείας τοϋ μεσημβρινού, καί δτι, κατά συνέ
πειαν, ή περιφέρεια αυτή ήν ίση με διακόσια 
πεντήκοντα εκατομμύρια σταδίων, είτε μέ τριά
κοντα και μίαν χιλιάδα μιλλίων (έπτακόσια ώς

έγγιστα στάδια κατά βαθμόν), ό έξοχος ουτος 
άς-ρονόμος εύρε προσέτι δτι ή διάμετρος τοϋ ήλίου 

. ήν είκοσιεπτάκις μεγαλειτέρα τής διαμέτρου τής 
γής’ καί τέλος δτι ή άπός-ασις τοϋ ήλίου ήν ίση μέ 
οκτακόσια τέσσαρα έκατομμύρια σταδίων, ή δέ 
τής σελήνης επτακόσιας όγδοήκοντα χιλιάδας.

Ο εκ Πέργης Απολλώνιος, σύγχρονος τοϋ Άρ- 
χιμήόους καί περίφημος γενόμενος έκ τοϋ περί 
κωνικών τομών συγγράμματός του, πρώτος άπέρ- 
ριψε τήν περί στρεφομένων σφαιρών θεωρίαν, καί 
έίσήγαγε τήν θεωρίαν τών έκκεντρικών καί έπι- · 
κύκλων δπως έξηγήση διά τών κυκλικών κινήσεων 
τά στάσιμα καί σπισθοδρομικά τών . πλανητών 
σημεία. , , ,

Πραγματευθεντες έν σύντομέ τάς πολυαρίθμους, 
καί,διαδοχικά? έρεύνας τών άρχαίων άστρονόμων 
καί φιλοσόφων, καί καταδείξαντες τάς συνεχώς, 
έπαναλαμβανομένας καί είς ούδέν άποτέλεσμα 
καταληγούσας άντιλογίας τών σοφών ώς πρδς τδ 
περί κινήσεως είτε άκινησίας τοϋ ήλίου, τής σε
λήνης, τής γής κλ. ζήτημα, μεταβαίνομεν ήδη 
είς τούς χρόνους τής έπιστημονικής άστρονομίας 
τών Ελλήνων καί Ρωμαίων, άπδ τοϋ Ιππάρχου 
μέχρι τών Πτολεμαίών.
-»ό ίππαρχος έκαμε τάς αστρονομικά? αύτοϋ 
παρατηρήσεις κατά τδν μεταξύ τοϋ I62 καί 
127 έτους πρδ Χριστού χρόνον, άλλ’ αί παρα
τηρήσεις του αύται δέν εύρέθησαν έν ούδενί τών 
συγγραμμάτων του. Τάς ανακαλύψεις τοϋ άστρο- 
νόμου τούτου γινώσκομεν έκ τοϋ 'Α.Ιμαγίστου., 
μαθηματικού τοΰ Πτολεμαίου συστήματος. Προ- 
χωρήσας έτι μακρότερον τοϋ Εύδόξου, προσδιώ
ρισε τήν θέσιν τών άστέρων διά τής άκριβοΰς 
έκτιμήσεως τής ύψώσεως καί άποκλίσεώς των. 
Ανεκάλυψε τήν κίνησιν καί τδ άπόγαιον τοϋ ή
λίου σημεΐον’ ώρισεν έπίσης τάς κινήσεις τής σε
λήνης, τά σημεία τής διατομής καί τοϋ άπογαίου, 
καί τήν κλίσιν τής τροχιάς αύτής, καί δέν ήγνόει 
τήν λοξότητα τής έκλειπτικής. Εί καί ώς έκ τής 
άτελείας τών άστρονομικών αύτοϋ εργαλείων, έ- 
σφάλλετο ένίοτε τής άληθείας κατά μήκος ολο
κλήρου βαθμού, όφείλομεν δμως ν’ άναγνωρίσω- 
μεν ότι έπίσης ένίοτε τά λάθη του μόλις φθάνουσι 

! μέχρι δευτερολέπτων τινών. Αί περί έκκεντρικών 

καί έπικύκλων ύποθέσεις του, δι’ ών κατώρθωσε 
νά λύση μετά τοσαύτης άκριβείας τάς άνίσους κι
νήσεις τών ούρανίων σωμάτων , καθιστώσιν 
αύτδν άξιον νά καθέξη διακεκριμένην μεταξύ τών 
άστρονόμων θέσιν. Τδ μάλλον άξιοσημείωτον έκ

αί έπί τοϋ 
ώδήγησαν

τών τοϋ Ιππάρχου συγγραμμάτων είναι ό ύπ 
αύτοϋ γενόμενος κατάλογος 1,080 άστερων, 
μετά τοϋ πλάτους καί μήκους αύτών’ 
αντικειμένου τούτου παρατηρήσεις του 
αύτδν είς τήν άνακάλυψιν τής πορείας τών ίσημε- 
μερινών. ό έκτιμήσας τά έργα αύτοϋ Delam- , 
bre, λέγει, δτι, άναλογιζόμενός τις τήν πληθύν 
τών έργων τοϋ Ιππάρχου καί τήν άπειρίαν τών 
υπολογισμών εις ούς έδωκαν χώραν, πείθεται νά 
Οεωρήση αύτδν, ούχί μόνον ώς τδν έξοχώτερον 
τής άρχαιότητος άνδρα, άλλά καί ώς τδν σοφώ- 
τερον δλων τών άλλων είς τάς μή καθαρώς θεω
ρητικής έπιστήμας.

Κατά τούς τρεις αιώνας, τούς άπδ Ιππάρχου 
μέχρι Πτολεμαίου, σμικράς ή άστρονομία είχε 
κάμει προόδους. Λί αστρονομικά! τοϋ Γεμίνου 
καί Κλεομήδους πραγματεΐαι, ώς έπίσης καί αί 
παρατηρήσεις τοϋ Αγρίππα, Μενελάου καί Θέω- 
νος τοϋ Σμυρναίου, κατά τδ χρονικόν τούτο διά
στημα έγράφησαν. Εκατόν πεντήκοντα ετη πρδ 
Χριστού περίπου, ό Ποσειδώνιος κατεσκεύασε πλα
νητοδείκτην, όπως άποδείξη τήν ήμερησίαν κί- 
νησιν τοϋ ήλίου, τής σελήνης καί τών πέντε 
πλανητών. Επίσης κατεμέτρησε, δι’ ετέρων τών 
τοϋ Ερατοσθένους μέσων, τήν περιφέρειαν τής γής, 
είς ήν έδωκε μέγεθος διακοσίων τεσσαράκοντα 
εκατομμυρίων στ 
μιλλίων. !
σταδίων τήν τοϋ ήλίου άπδ τής γής άπόστασιν, 
καί είς τρίχ έκατομμύρια τήν διάμετρον 
ήλίου. Πρώτος δέ άνεγνώρισε τήν έπιρροήν 
κινήσεων τοϋ τε ήλίου καί τής σελήνης έπί τών 
παλιρροιών.

II άστρονομία, ώς καί πάσαι αί λοιπά! έπι- 
στήμαι, έχουσι τδ καθήκον νά έξηγώσι τά φαι
νόμενα εκείνα τοϋ φυσικού κόσμου, άτινα φέρου- 
σι τδν τοϋ ύπερφυσικοϋ χαρακτήρα.

Αί εκλείψεις τού ήλίου καί τής σελήνης, οί

σταδίων, είτε τριάκοντα χιλιάδων "°7εμικών οργάνων, τι 
ίΐρισεν είς πεντακόσια δύο έκατομμύρια | Οι αρχαίοι Ελληνες

κομήται, αί άτμοσφαισικαί ποικίλα·, παραλλαγαί έντελώς τήν αιτίαν τών έκλείψεων, καί δτι
. . . 1 Τ ‘ . . . . i ν.--------- ____--------- κ_. i

είναι λίαν σπάνια φαινόμενα καί ίκανώς κατα
πληκτικά δπως τρομάζωσι τούς δειλούς είτε 
τους άμαθεϊς.

Ο Γεώργιος Λέβης αναφέρει πρδς άπόδειξι 
τδ περί Περικλέους καί τής χλαμύδος αύτοϋ άνέκ- 
ύοτον, δστερ, ώς λίαν γνωστόν, παραλείπομεν εν
ταύθα. Προσεπιφέρει δέ τδ τοϋ Νικίου, δστις, δπως 
έζαγνίση τήν έκ νέου περιφρονηθεΐσαν σελήνην, 
δι ομοιας τής ύπδ τοϋ Περικλεούς ύβρεως, 
αφησεν αύτήν νά συμπληρώση δλας αύτής τάς

φάσεις πριν ή μεταφέρη τδν άθηναϊκδν στόλον- 
πρδ τών Συρακουσών. 0 Πολύβιος συμπεραίνει 
έκ τούτου δτι είναι άναγκαΐον όπως ό στρατηγός 
κχτέχη άς-ρονομικάς τινας γνώσεις. «Αν ό Νικίας, 
λέγει, έγίνωσκε τήν άληθή φύσιν τής έκλείψεως, 
ήθελεν ώφεληθή έκ τοϋ τρόμου τών νησιωτών, · 
ών ή αμάθεια έξισοϋτο πρδς τήν τών Αθηναίων. 
Δεξιώτερος καί σοφώτερος τοϋ Ελληνας στρα
τηγού ό Κολόμβος κατεφόβισε τοσοϋτον τούς 
τής ίαμαϊκής Ινδούς, διά τής προρρήσεως μιας τών> 
έκλείψεων, ώστε ύπεχρέωσεν αύτούς νά παράσχω- 
σιν είς τά πληρώματα αύτοϋ ζωοτροφίας, ών 
είχον λίαν κατεπείγουσαν άνάγκην.

Ενδεκα ημέρας πρδ τής έν Άρβήλλοις μάχης, 
έκλειψίς τις τής σελήνης ένεποίησε τοσοϋτον τρό
μον τοΐς στρατιώταις τοϋ Αλεξάνδρου,ώστε ήθε
λεν έκραγή στάσις έν τώ στρατώ έάν οί οίωνο- 
σκόποι τής Αίγύπτου δέν κατέπειθον αύτούς δτι 
τοϋ ήλίου οντος φίλου τών Ελλήνων καί τής σε
λήνης προστάτιδος τών Περσών, οί τελευταίοι μό
νοι είχον λόγους νά πτοηθώσι. (Ί) Οταν έπί Τι- 
βερίου, κατά τό I 4 έτος μετά Χριστόν, οί ρω
μαϊκοί λεγεώνες έστασίασαν έν Παννονία, έπί το
σοϋτον καί τότε έφοβήθησαν οί στρατιώται, ώσ
τε άπεπειράθησαν ν’ άνακουφίσωσι τδν πλανήτην 
τούτον άπδ τών άλγηδόνων του διά τοϋ ήχου τών 

οϋ θορύβου τών ίππων καί

ί έπί τοσοϋτον ήσαν δεισιδαίμονες, ώστε έπίστευον 
.οδ. ότι, κατά τήν ώραν τής έκλείψεως, ή σελήνη έ- 
,βν μαγγανεύετο, καί ότι αί Θεσσαλίδες, αϊτινες έ- 

χαιρον φήμην μαγισσών, ήδύναντο, διά μαγι- 
; κών τινών χόρτων καί άλλων γοητειών, νά με- 
ταβάλλωσι τήν πορείαν τοϋ άστέρος καί νά έπι- 
σύρωσιν αύτδν ύλικώς πρδς έαυτάς.

Αλλ’ εί καί ύπήρχον αί δημώδεις αύται άπά-
I ται, έκ τών πραγματειών όμως τοϋ Γεμίνου καί. 
τοϋ Κλεομήδους μανθάνομεν ότι οί Ελληνες έγί-

ό Επίκουρος, ε: καί παρεδέχετο οτι ή σελήνη ή
δύνατο νά ύποστή έκλειψιν έκ τής σκιάς τής γής, 
ώς καί ό ήλιος έκ τής σκιάς τής σελήνης, ύπεστή- 
ριζεν όμως ότι ή έκλειψίς ήδύνατο νά γεννηθή. 
καί έξ άλλων αιτίων, εΐτε έκ τής μερικής άπο- 
σβέσεως τοϋ ήλίου ή τής σελήνης, είτε καί έκ τής 
έπιπροσθήσεως ξένου τινδς σώματος γήινου είτε 
ούρανίου.

(ί) 'Ο X. Ail-y υποθέτει ίτι ή ίχλειψις αυτή είναι ή. 
αυυ.βασατήν 4* μαοτίου, τοϋ 479 ετου; πρδ Χριστού.
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Ot Ρωμαίοι ειχον αναθέσει τδ ήμερολόγιον των 
είς τήν άποκλειστιζήν έπιτήρησιν τών αρχιερέων. 
Δυστυχώς, οί ύπηρέται ούτοι τοΰ θυσιαστηρίου 
δέν έδικαίωσαν ποσώς την έμπιστοσύνην μεθ’ ής 
περιέβαλλον αύτούς. ’Επιφορτισθέντες δπως τι- 
ρώσι τήν μεταξύ τοΰ πολιτικού καί ήλια- 
κοΰ έτους αρμονίαν, δέν έδίσταζον νά νοθεύ- 
ωσι τάς χρονολογίας, καί ούτω νά έπιμηκύνωσιν 
ή νά συντέμνωσι τδν χρόνον τών συμβολαίων, 
πρδς τδ συμφέρον τών πληρονόντων τήν τοιαύτην 
των υπηρεσίαν.

’Εκ τούτου δέ έπεσωρεύθησαν τοσαΰτα λάθη, 
ώστε, καθ’ 8ν χρόνον ό 'Ιούλιος Καίζαρ έχειροτο- 
νήθη μέγας άρχιερεύς, τά δύο έτη εύρίσκοντο 
εις διαφωνίαν κατά 90 ημερών διαφοράν. Προσ- 

•θέσας δθεν δ Καΐσαο είς τάς 355 ήμέρας τοΰ κοι- 
—οΰ έτους δύο νέους μήνας έξ 67 r,μερών δμοΰ, 
καί άπαξ μ,όνον τδν έξ 23 η,μερών μήνα τοΰ Μαρ- 
κεδονίου, έσχημάτισεν ίν προσωρινόν έτος έκ 445 
ήμερων, και συμπληρώσας ούτω τδ έλλειμμα, διέ- 

ταξεν οτι εφεξής τδ ηλιακόν έτος θέλει σύγκειται 
έκ ’365 ήμερων καί 1/4. Οπως δέ τηρήση αύτδ 

έν αρμονία πρδς τάς ώρας προσέθηκε μίαν ετι ή
μέραν είς τδν άπρίλιον, ίούνιον, σεπτέμβριον και 
νοέμβριον' ηύξησε κατά δύο ημέρας τδν Ιανουά
ριον, σεξτίλιον (μετά ταΰτα, αύγουστον) καί δε- 
κέμβριον, άναβιβάσας ούτω τάς 355 ήμέρας είς 
365. Καθ’ δσον δ’ αφορά τδ τέταρτον τής ήμέ
ρας οπερ έμεινεν έτι, προύνόη,σε νά παρεμβάλλη 
μίαν ήμέραν άνά πάν τέταρτον έτος.

ό Καΐσαρ,εί καί κατεϊχεν άς-ρονομικάς γνώσεις 
καί είχε γράψει, 
τής τών αστέρων 
σιν δμως ταύτην 
τδν Σωσιγένη,ν, 
σχολής, 
Φλάβιον.
ρεμβολή μιάς ήμέρας, 
τελέσωσιν ακριβώς, διότι, 
είς τδ μέσον τοΰτο άνά 
είχε διατάξει ό 
πάν τρίτον ετο: 
ετάραξε καί 
τδν Αύγουστον νά 
δώδεκα έτερα έτη, δ' 
περισσεύουσαι ήμέραι. Η διαφορά μεταξύ 
365 ήμερών 4/4 συγκειμένου Ιουλιανοΰ έτους 
καί τοΰ έκ 365 ήμερών 5 ωρών 4 λεπτών ήλια- 
κοΰ τ,ν έτι 11 12'1-· έπειδή δέ ή διαφορά αύτή

ώς λέγουσι, πραγματείαν περί 
κινήσεως, είς τήν μεταόδύθμι- 
τοΰ ημερολογίου έλαβε βοηθόν 
άστρονόμον τής αλεξανδρινής 

καί έτερον σοφόν Ρωμαίον, καλούμενον 
'. όσω άπλή καί άν ήτο ή περιοδική πα- 

δέν ήδυνήθησαν νά τήν έκ- 
,, άντί νά προστρέχωσιν | 
πάν τέταρτον έτος, ώς 

Καΐσαρ, έπραττον τοΰτο άνά 
ς έπί δώδεκα δλα έτη, οπερ δι- 

πάλιν τήν αρμονίαν, καί ύπεχρέωσε 
διακόψη τήν παρεμβολήν έπί 
όπως έξαλειφθώσιν αί τρεις 

τοΰ έκ

είχε φθάσει κατά τδ 4 581 είς δέκα ήμέρας, δ 
Πάπας Γρηγόριος ΙΓ . διέταξεν όπως τρείς συμ
πληρωματικά! ήμέραι άφα-.ρώνται άπδ παντδς 
τετάρτου αίώνος. Ούτω λοιπδν συνετάχθη τδ έν 
χρήσει γρηγοριανδν ήμερολόγιον.

Εκ τούτου βλέπει έκαστος δτι τδ ήμερολό
γιον είχε γενή, ασφαλής δδηγδς καθ’ δσον αφορά 
τήν καταμέτρησιν τοΰ έτησίου χρόνου. Αλλά κα
θ’ οσον αφορά τάς διαιρέσεις τής τε ήμέρας καί 
νυκτδς βοηθήματα δέν ύπήρχον. Τά ηλιακά ωρο
λόγια καί αί κλεψύδρας εί καί ατελή, δέν ηύρί- 
σκοντο είμή μόνον είςτά δυνάμενα νά προμηθευ- 
θώσιν αύτά μοναστήρια. Τά πτωχά καθιδρύματα 
είχον είς χρήσίν των έν significator horarum, 
η cifizrn»· t&r ώρο/r, όστις δμως, δπως πληροί 
άρμοδίως τά καθήκοντά του, ώφειλε νά μή άκοντ, 
ούδέν τών περί αύτδν λεγομένων, νά μή συνδέη 
μεθ’ οίουδήποτε ομιλίαν, καί τέλος νά μ.ή στρέφη 
τήν προσοχήν του ούδ’ άπδ τών περιστρεφομένων 
σφαιρών ούδ* άπδ τών κινουμένων άστέρων. Ο
φείλε προσέτι νά ψάλλη ψαλμούς, ών δ άριθμδς 
έχρησίμευεν δπως ύπολογισθή ό παρερχόμενος χρό
νος, δταν ό ήλιος είτε οί αστέρες έκαλύπτοντο ύ- 
πδ τών νεφών. Είς έτερα μοναστήρια ειχον έν 
χρήσει λαμπάδας άνημμένας. Τά διά τών βαρών 
καί τροχών κινούμενα καί σημαίνοντα τάς ώρας ω
ρολόγια έγνώσθησαν μόλις κατά τήν ενδικάτην 
είτε δωδεκάτην εκατονταετηρίδα, τδ δέ διά τοΰ 
έκκρεμοΰς ώρολόγιον τοΰ Ηavghens κατεσκευά- 
σθη κατά τήν δεκάτχν έβδόμην, τώ 1657.

Ούδέν τής αστρονομίας μέρος έφερε τούς α
στρονόμους είς πλειοτέραν αμηχανίαν, δσον ή 
σχετική τοποθέττ,σις τών πλανητών. H μεταξύ 
τών τριών άνωτέρων πλανητών καί τών τριών 
κατωτέρων διαφορά ήν άγνωστος αύτοΐς. Εγινω- 
σκον δτι δ ήλιος εύρίσκετο άναμέαον αύτών. καί 
ότι έτήρουν τήν έφεξής .ταξιν. Κρονος, Ζευς, Α
ρης, Ηλιος, 'Αφροδίτη, Ερμής καί Σελήνη. Αφοΰ 

] άπαξ έγνώσθησαν αί θέσεις των, έγεννήθη νέα τις 
ύπόθεσις μή μνημονευομένη ύπδ τοΰ Πτολεμαίου, 
καί κατά τήν όποιαν ή ’Αφροδίτη καί δ Ερμής, 
γενόμενοι δορυφόροι τοΰ ήλιου, έκινοΰν.το περί αύ
τδν, ένώ οί τρεις έτεροι έκινοΰντο περί τήν γήν. 
Η ύπόθεσις αύτη έγεννήθη πιθανώς ολίγα έτη με
τά τήν χριστιανικήν έποχήν, διότι εύρίσκομεν αύ
τήν είς τδν Βιτρούβιον, είς τδν Μαρτιανδν Καπέλ- 
λαν καί έν τή αστρονομική πραγματεία θέωνας 
τοΰ Σμυρναίου. Συμφωνεί δέ ακριβώς πρδς το νε- 

I ώτέρας έποχή,ς-σύστημα σοϋ 3 yecho-Brake, κα~

τά τδ όποιον ή γήεύρίσκεται ακίνητος έν τώ κέν- 
τρω τοΰ παντδς μετά τοΰ ήλιου, τής σελήνης καί 
τών απλανών αστέρων, στρεφομένων περί αύτήν, 
ένώ δ Ερμής, ή ’Αφροδίτη,, δ Αρης, δ Ζεύς καί δ 
Κρόνος στρέφονται περί τδν ήλιον, οί τρεις ανώ
τεροι πλανήται περικυκλοΰσι τήν γήν, καί οί δύο 
κατώτεροι τίθενται άναμέσον τής γής καί τοΰ 
ήλίου.

’Ανωτέρω έμνημονεύσαμεν τοϋ Πτολεμαίου καί 
περί τοϋ μεγάλου αύτοΰ πονήματος τοϋ ΑΛμα- 
γίστου. Πτολεμαίος δ Κλαύδιος γεννηθείς έν Αι
γύπτιο καί διατριβών έν ’Αλεξανδρεία, κατά τδν 
μεταξύ τοΰ 100 καί 170 έτους χρόνον, λαβών 
γνώσιν τών τοΰ ίππαρχου έργων ώς καί τών πα
ρατηρήσεων καί πονημάτων τώ·· Ελλήνων καί τών 
τής ’Αλεξανδρείας αστρονόμων, ήδυνήθη νά πλου
τίση τδ 'AJtiaytTCOv του, τήν άξιόλογον έπιτο- 
μήν τοϋ δποίου ήμεΐς δφείλομεντώ Δελάμβρη, δι’ο- 
λων τών θεωρητικών καί πρακτικών γνώσεων τών 
προκατόχων του. ό συγγραφεύς πραγματεύεται έν 
αύτώ περί τοΰ ήλίου, περί τής σελήνης, περί εκλεί
ψεων, περί άστέρων, ών δίδει τδν κατάλογον και 
τάς αποστάσεις των’ περί πλανητών, περί τής όπι- 
σθοπορείας των καί τοΰ πλάτους των, περί τοΰ 
γαλαξίου καί περί τής σφαίρας, συντάξας ού
τω τελείαν σχεδόν περί άστρονομίας πραγμα
τείαν. Θεωρεί τδν ήλιον, τήν σελήνην ζαί άπαν- 
τας τούς πλανήτας ώς κινουμένους περί τήν 
γήν, καί ουτω πως δρίζει τήν τάξιν τής άποστά- 
σεώς των’ πρώτον θέτει τήν σελήνην είτα τδν 
Ερμή,ν, τήν ’Αφροδίτην, τδν ήλιον, τδν Δία καί 
τελευταϊον τδν Κρόνον.

Εκαστος τών άνωτέρων πλανητών κινείται, 
κατ αύτδν, έπί ένδς έπικύκλου, ού τδ κέντρον 
διαγράφει έκκεντρον περί τήν γήν κύκλον, έν 
ίσιο χρόνω πρδς τήν άνακύκλισιν τοΰ πλανήτου. 
Η έπί τοΰ έπικύκλου περίοδος είναι ήλιακή έπι- 
κύκλισις, δ δέ πλανήτης εύρίσκεται αείποτε έν 
άντιθέσει πρδς τδν ήλιον δτε φθάνει εις τδ πλη- 
σιέστατον πρδς τήν γήν σημεΐον τοϋ έπικύκλου. 
Εκαστος τών κατωτέρων πλανητών κινείται δ- 
μοίως έπί ένδς έπικύκλου, ού τδ κέντρον διαγρά
φει έκκεντρον περί τήν γήν κύκλον' άλλ’ ή κί- 
νησις τοϋ σημείου τούτου είναι όμοια τή ήλιακή 
κινήσει, ό δέ πλανήτης διατρέχει τδν έπίκυκλόν 
του εν ίσω χρόνιο πρδς τδν δαπανώμενον κατά τήν 
περί τον ήλιον περιστροφήν του. ’Εν τώ συστή- 
ματι τούτω, ούδόλως δρίζεται ή έκτασις τών τε 
κύκλων καί έπικύκλων' ώς έκ τούτου ή παράλ- 

λαξις είς τάς μεταξύ τών πλανητών αποστάσεις 
ούδόλως λογίζεται, ό Πτολεμαίος έγίνωσκε λίαν 
άόρίστως τάς παραλλάξεις ταύτας ένεκα τής 
άπαντωμένης δυσκολίας είς τήν καταμέτρησιν 
τής διαμέτρου τών πλανητών' άλλ* έκ τών έπί 
τής σελήνης παρατηρήσεων του ώφειλε νά έννοή
ση τδ λάθος του, άφοϋ ήθελεν υποθέσει δτι ή έν. 
τώ περιγαίω διάμετρος τής σελήνης, κατά τήν τε- 
ταρτοκύκλιον αύτής άπόστασιν, ήτο σχεδόν δι- 
πλασίως μεγαλειτέρα τής διαμέτρου αύτής έν τώ 
κατά τάς συζυγίας άπογαίω. ό Laplace παρα
τηρεί δτι εκάστη νέα παρατηοουμένη άνισότης 
προσθέτει νέον έν τώ συστήματι έπίκυκλόν, ώστε 
πάν τής άστρονομίας βήμα είς τά πρόσω, άντί 
νά έπιβεβαιοϊ αύτδ, άπ’ εναντίας τδ συγχύζει 
έτι μάλλον, καί έπομένως άποδεικνύεται δτι τδ 
σύστημα τοΰτο δέν περιέχει τι άσφαλές.

11 άξιολογωτέρα τών τοΰ Πτολεμαίου ανακα
λύψεων ύπήρξεν ή περί τής άνισότητος τής σε
λήνης, ή κληθεΐσα Ιχχρουσις. ό ίππαρχος εί
χε παρατηρήσει μεγάλας έν τή κινήσει τής σελή
νης ανωμαλίας άπδ τών τεταρτοκυκλίων αυτής, 
καί δ Πτολεμαίος, μελετήσας αύτάς έπισττ,μόνως, 
ώρισε τήν ποσότητα καί τούς νόμους αύτών. ’Ε
πιβεβαίωσε τήν ύπδ τοΰ Ιππάρχου γενομένην ά- 
νακάλυψιν περί τής τών ισημερινών κινήσεως, καί 
συμπαράθέσας τάς ιδίας αύτοΰ παρατηρήσεις πρδς 
τάς άρχαιοτέρας άλλων, απέδειξε τήν ακινησίαν 
τών άστέρων καί τδ πλάτος αύτών, άείποτε 8ν 
σχεδόν ύπδ τήν εκλειπτικήν" έπείσθη δέ ότι ή: 
κατά μήκος κίνησις αύτών δέν ητο μεγαλειτέρα, 
ώς ύπώπτευσεν δ ίππαρχος,τοϋ ένδς βαθμοΰ έν δια- 
στήματι όγδοήκοντα έτών" καθ’ οσον δ' άφορμ 
τούς άπλανεί; αστέρας, δ Πτολεμαίος είχεν εισ
χωρήσει πολύ μακρότερον τών προκατόχων του. 
Παρατηρήσας ότι οί αστέρες δέν είχον παοάλλα- 
ξιν, καί ότι ή γραμμή τοΰ φαινομένου δρίζοντος 
διέτεμνε τήν ούράνιον σφαίραν είς δύο ίσα μέρη,, 
έσυμπέρανεν ότι ή διάμετρος τής γής ην άπείρως 
έλαχίστη, συγκρινομένη πρδς τήν άπδ τών άστέ- 
ρ<ον διαχωρίζουσαν αύτήν άπόστασιν. ί'πέθεσαν 
γενικώς ότι δ ύπδ Πτολεμαίου συνταχθεις κατά
λογος τών άστέρων ούδέν άλλο ήτο, είμή δ κατά
λογος τοΰ Ιππάρχου, άναχθείς διά τής μετακινή- 
σεως τών ισημερινών σημείων κατά ένα βαθμόν 
εν διαστήματι όγδοήκοντα τεσσάρων έτών' άλλ ή 
συκοφαντία αΰτη δέν στηρίζεται έπί ούδενδς α
σφαλούς τεκμηρίου, ό Πτολεμαίος, άπεναντίας, 
λέγει θετικώς οτι ίδίοις δμμασι παρετήρησε πάν-
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τας τους έν τώ καταλέγω αύτοϋ άναφερομένους 
αστέρας, μή έξαιρουμένων ούδ αύτών τών τού έ
κτου μεγέθους αστέρων’ δθεν ήτο έπάναγκες νά 
έχωμεν άδιαφιλονείκητον άπόδειξιν δπως άποδε- 
χθώμεν τήν' κατά τοιούτου άνδρδς ύβριστικωτά- 
την ταύτην κατηγορίαν.

’Αλλ’ η άστρονομία δέν είναι ή μόνη επιστή
μη ήτις είναι όφεΛέτες τώ Πτολεμαίω. Η συλ
λογή του περί μήκους καί πλάτους όλων τών έν 
τή εποχή του γνωστών πόλεων, αί περί μουσι
κής πραγματείαι αύτοϋ, ή χρονολογία, αί γνω- 
μονικαί, ή μηχανική και πρδ πάντων ή οπτική 
αύτοΰ άποδεικνύουσιν άριδήλως τήν έκτασιν τών 
γνώσεων του, καί όρίζουσιν αύτώ διακεκριμένη» 
παρά τοΐς αστρονόμοι; καί φιλοσόφοις θέσιν. Τδ 
περί οπτικής σύγγραμμα αύτοΰ, δπερ άνευρέθη 
έπί τών ήμερών μας, είναι άξιολογώτατον έρ
γον. Εν τή βιβλιοθήκη τών Παρισίων εύρέθη ή λα
τινική αύτοΰ μετάφρασις, πρώτος δ’ό Ούμβόλδος ά- 
νέφερεν αύτο καί μετ’ αυτόν δ Laplace’ σύγκει- 
ται δέ τοΰτο έκ τεσσάρων βιβλίων, ών τδ πρώ
τον άπωλέσθη’ τδ δέ τελευταΐον, 8 καί μάλλον 
διαφέρον, περιέχει φυσικά πειράματα έκτελεσθέν- 
τα μετά τοσαύτης έπιμελείας, ώστε τά άοχαιό- 
τερον γενόμενα δέν δύνανται νά συμπαραβληθώ σι 
πρδς αύτά’ έγραψε προσέτι καί θεωρίαν περί α
στρονομικών διαθλάσεων, τελειοτέραν πασών τών 
πρδτοΰ Κασσίνη δημοσιευθεισών έπί τοϋ αντικει
μένου τούτου.

0 Γεώργιος Λέβη; συζητεΐ λίαν έπιστημόνως, 
καί έφείλομεν νά τώ άφήσωμεν τήν τιμήν ταύ
την, τάς γνώμας άς έξεφεραν ύπέρ τής άπωτά- 
της αρχαιότητας τής αστρονομίας τών τε Βαβυ
λωνίων καί Αιγυπτίων, ότι οί Χαλδαΐοι καί οί Αι
γύπτιοι ίερεΐς υπήρξαν οί εύρεταί τής αστρονομίας 
καί γεωμετρίας’ δτι αί αστρονομικά! παρατηρή
σεις των περιέχουσι περιόδους μυριάδων έτών, καί 
δτι οί Ελληνες, οί έπισκεφθέντες τήν Αίγυπτον, 
έλαβον παρά τών Αιγυπτίων άπάσας τάς τε α
στρονομικά;, χρονολογικά; καί γεωμετρικά; γνώ
σεις των,πάντα ταΰτα είσίγνώμαι ύποσηριχθεΐσαι 
ύπδ τών αρχαίων συγγραφέων καί ύπδ τών νεω- 
τέρων προσέτι. ’Αλλ’ όφείλομεν έπίσης νά παρα- 
δεχθώμεν δτι άν οί ίερεΐς τής Βζβυλώνος και Αί- 

γύπτου, όρμώμενοι έκ τής καθαρότητας τοϋ ού- 
ρανοϋ των, είτε έκ τής δχληρίας τής προερχομέ- 
νης έκ τής άπδ τοϋ λοιποϋ κόσμου άπομονώσεώς 
των, ένησχολήθησαν εις τήν αστρονομίαν, δυνατδν 
νά ώρμήθησαν είς τοΰτο και έκ τίνος θρησκευτι

κή; αιτίας, καί δτι αί ώς έκ τής στερήσεως επαρ
κών εργαλείων άτελεΐς παρατηρήσεις των με- 
τεποιήθησαν έτι μάλλον ύπδ τής παραδόσεως’ δτι 
πιθανόν νά έσπούδασαν κυρίως τά φαινόμενα τών 
έκλείψεων, άς παρηκολούθουν τής δεισιδαιμονίας 
τά συμφέροντα’ δτι ή τοΐς Αιγύπτιοι; άποδιδο- 
μένη γνώσις τής γεωμετρίας, κατά τδ φαινόμε- 
νον, ούδεμίαν άλλην έσχεν αιτίαν, ειμή τήν πε
ρί τήν καταμέτρησιν τής γής ικανότητά των. ένώ 
έκ πάντων τών λοιπών άποδεικνύεται δτι ή επι
στημονική γεωμετρία τών Ελλήνων ήτο καρπός 
τής ιδίας αύτών μελέτης' δτι είναι πολύ αμφίβο
λον άν οί Χαλδαΐοι ή οί Αιγύπτιοι ίερεΐς ήσαν 
ικανοί νά παρακολουθήσωσι τάς αποδείξεις τών 
κωνικών ιδιοτήτων, άς εύρε» ό ’Απολλώνιος’ τέ
λος, όφείλομεν νά παραδεχθώμεν οτι διεκοίνώσαν 
ίσως τήν άκατέργαστον τών παρατηρήσεων των 
ύλην, γεγονότα δηλαδή μήπω έτι κεχωνευμένα, έκ 
τών οποίων δμως ή ελληνική παιδεία διεμόοφωσεν 
δλόκληοον σύστημα.

Είς τούς Αιγυπτίους άπεδόθη γενικώς ή τι
μή δτι εΰρον τά σημεία τοϋ ζωδιακού' άλλά νε
ότεροι συγγραφείς άπέδειξαν θριαμβικός δτι οί 
Ελληνες είσήγαγον αύτά εί; τήν Αίγυπτον κατά 
τήν άλεξανδρινήν έποχήν. Περί τής αρχής τών 
σημείων τούτων έλέχθησαν πλεΐστα δσα, καί ά- 
νεπτύχθη έπί τοϋ ζητήματος τούτου πλείστη 
άλληγορική πολυμάθεια' αλλ’ αί έρευναι τοϋ Λε- 
τρονίου καί ’ΐδελέρου κατεβίβασαν τήν συζήτη- 
σιν άπδ τών ύψηλών χωρών έντδς τών ορίων τών 
γενικών γνώσεων, όλόκληρον οικοδόμημα ύποθέ- 
σεων κατε^ίφθη ύπδ τ 
νίου, 
κοϋ 
ρωνος.

Μ* δλα ταΰτα, οίαδήποτε ύπήρξεν ή κατάστα- 
σις τή; χαλδαϊκή; άστρονομίας, οί δπαδοί αύτής 
ούδέποτε έγκατέλιπον καί τήν μαντικήν τέχνην’ 
ύπέθετον ούτοι δτι οί πλανήται καί άλλοι τινές 
άστέρε; προΐσταντο έν τή γεννήσει τών άνθρώ
πων καί έξήσκουν έπί τοϋ μέλλοντος βίου των 
κακήν τινα ή αγαθήν έπιρροήν. Βασιζομένη έπί τής 
ιδέα; ταύτης ή άστρολογία, έδιδάχθη έν Αιγύ
πτιο καί είσήχθη έν Ελλάδι, άφ δπου μετέβη είς 
’Ιταλίαν καί Ρώμην. Μετ’ ού πολύ, τήν είς τούς 
πλανήτας άποδιδομένην ταύτην έπιρροήν έπεξέ- 
τειναν άπδ τών ατόμων εις τά έθνη. Η τύχη τής 
μεγάλη; πόλεως, τής Urbs, ώρίσθη κατά τήν 21 
άπριλίου, ήμέραν τής θεμέλιώσεώς της, καί ή γέν- 

τών σκέψεων τοϋ Αετρον- 
οστις άνήγαγε τήν χρονολογίαν τοϋ ζωδια- 
τοϋ Δενδεράχ μέχρι τής βασιλείας τοϋ Νέ-

νησις τοϋ κόσμου ολοκλήρου κατέστη διά τήν ά- 
στρολογίαν άντικείμενον κερδοσκοπίας, καθότι ύ
πέθετον δτι κατά τήν στιγμήν τής δημιουργίας 
ό Τοξότης έκυρίευεν έπί τοϋ μεσημβρινού.

II άστρολογία τών Χαλδαίων διεδόθη ταχέως, 
ώ; καί άνωτέρω εϊπομεν, εϊς τε τήν Ελλάδα καί 
Ιταλίαν, καί είς τοΰτο πολλά αίτια συνέτειναν.
Τά ισχυρότερα πάντων ήσαν αί σχέσεις αύτής μετά 
τής μετεωρολογικής άστρολογία; τών Ελλήνων, 
μετά τής πίστεως ήνειχον περί ύπάρξεως ένδς άρω- 
γοϋ δαίμονας, καί μετά τής δοξασίας περί τή; είς 
άς-έρας μεταμορφώσεως τών άνθρωπίνων ψυχών. Οί 
Ελληνες καί οί Χαλδαΐοι προέλεγον τδν καλόν ή κα
κόν καιρόν έκ τής παρουσίας ή απουσίας τινών έκ 
τών άς-έρων. Οι Χαλδαΐοι έπίστευον δτι τά διάφορα 
ατμοσφαιρικά φαινόμενα άνενεοϋντο μετά μίαν 
δωδεκαετή τοϋ ήλίου περίοδον. Η άστρονομία, 
ώς μετήρχοντο αύτήν κατά τάς πρώτα; εκατον
ταετηρίδα; τοϋ ^ωμαϊκοϋ κράτους, ήτο πολύπλο- 
κόν τι καί δυσνόητον σύστημα. Οί έπαγγελλόμε- 
νοι αύτήν διεκρίνοντο γενικώς διά της έπωνυμίας 
τοϋ μαθηματικοί, καί ή έπιστήμη αύτη άπή- 
τει πλειοτέραν σκέψιν, πλειοτέραν έπινοητικήν 
δεξιότητα άφ’ δσην αί νέαι ψευδοεπιστήμαι, 
αί γνωσταί ύπδ τδ όνομα φρενολογία καί ό- 
μοιοπάθεια.

Δέν είναι πολύ άξιον λόγου τδ νά έρευνήσω- 
μεν τήν κατάστασιν τών έπί τής άστρονομίας 
σπουδών τών άρχαίων, ώς καί τήν άρχικήν ιστο
ρίαν καί χρονολογίαν τών τε Αιγυπτίων κα). 
’Ασσυριών. Τώ όντι, άν άνερευνήση τις τήν πρδ
τής βασιλείας τοϋ Ψαμμητίχου αιγυπτιακήν χρο
νολογίαν, ώς έξάγεται αυτή έκ τε τοϋ Ηροδότου, 
τοϋ Πλάτωνος, τοϋ Μανέθωνος, τοϋ ’Ερατοσθέ- 
νους καί Διοδώρου, οΐτινες άπαντες ήρύσθησαν τάς
γνώσεις των άπδ τών αύτών πηγών, τούτέστιν
άπδ τών ιερών γραφών, άπδ γνησίων καταλόγων 
τών εντοπίων ίερέων, καί άπδ τής έκ στόματος 
παραδόσεως’ έάν, άφοΰ έπισταμένως μελετήσωμεν 
τάς άγονους αύτάς χρονολογίας έν αίς μικρά τινα 
ιστορικά διδόμενα άπαντώνται, συγκρίνωμεν αύ
τάς πρδς άλλήλας, δπως δρίσωμεν κατά πόσον 
είναι άξιόπιστοι, θέλομεν ίδεΐ καθαρώς δτι δια- 
φέρουσιν εντελώς κατά πάντα, καί οτι ό συμβιβα
σμός αύτών καθίσταται άδύνατος δι οίασδήποτε
κανονικής μεθόδου.

(επεται τό τίλος.)

Η ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΑ.
Λ 
Η

Η Κ.ΟΙΛΑΣ TOY ΛΩΤΕΡΒΡΟΥΝΝΟΥ.

(Σννίχεια· και τέίος, fie ιρνΙΙάδ 14)

» Η ομιλία αύτη διέχυσε» είς τήν καρδίαν μου 
αγνήν χαράν καί εύτυχίαν. ’Απεχαιρέτησα την 
Λαύραν καί τήν κυρίαν Βλανβίλλ, αίτινες έμελλαν 
ν’ άναχωρήσωσι τήν επαύριον. ’Ανέμιξα τά τής 
χαράς δάκρυα πρδς έκεΐνα τής Λαύρας, καί δέν 
άφήκα νά πιστεύση δτι έκλαιον ώς αύτή άπδ θλί- 
ψιν και λύπην.

Η στιγμή καθ’ ήν έκεϊναι έγκατέλειπον τήν 
κοιλάδα τοϋ Λωτερβρούννου ήτο στιγμή καί τής 
άναχωρήσεώς μου, άλλά δι’ δλως αντιθέτων οδών. 
Μή δυνάμεναι νά είσέλθωσιν είς τήν Γαλλίαν χω
ρίς νά τρέξωσι μεγάλους κινδύνους, άπεφώσισαν 
νά διέλθωσι μέρος τής Γερμανίας, καί νά έπιβιβα- 
οθώσιν είς ένα τών λιμένων τής ’Ολλανδίας. Η 
πώλησις ήν είχον κάμει τής μικρά; καλύβη; των 
καί τοϋ ποιμνίου των ταΐς έπρομήθευσε τά διά 
τδ ταξείδιον άναγκαΐα χρήματα. Τδ κατ έμέ, 
ώς ξένος μή έχων τί νά φοβηθώ έκ τοϋ έπανα- 
στατικοΰ πελέκεως, καί έπιθυμών όσον τδ δυ
νατόν ταχύτερον νά φθάσω είς τήν πατρίδα μου, 
διήλθον έκ νέου τήν Γαλλίαν, καί έφθασα είς τήν 
’Αγγλίαν πολύ πρότερον εκείνων, περιμένων μετ 
άνεκφράστου άνυπομονησία; τήν στιγμήν, καθ ήν 
θά έσφιγγον έπί τής καρδίας μου δύο όντα, τά ό
ποια μοι ήσαν τόσον προσφιλή.

Ημέραν τινά καθ’ ήν μόνος έντδς τοϋ δωμα
τίου μου έσκεπτόμην περί τής Λαύρας καί ήρχι- 
σα νά μετανοώ ζωηρώς, διότι ύπερβολή τις αβρο
φροσύνης μ’ εμπόδισε νά τήν άκολουθήσω, ό Ουίλ- 
λιάμ παρουσιασθείς ένώπιόν μου μοί άνήγγει- 
λεν, δτι δύο ξέναι έζήτουν νά μέ όμιλήσωσι, καί 
τάς είσήγαγεν είς τήν αίθουσαν. Ηγέρθην παρευθύς 
διά νά νά τρέξω πρδς τήν κυρίαν καί τήν δεσπο
σύνην Βλανβίλλ, άλλ’ ήσθάνθην τόσον ζωηράν 
συγκίνησιν, ώστε τά γόνατά μου έλύγισαν, ή καρ- 
δία μου έπαλλε μετά σφοδρότητος, καί ήναγκά- 
σθην νά στηριχθώ πρδς στιγμήν έπί τοϋ βραχίο
να; τοϋ Ούϊλλιάμ. Οταν είσήλθον εί; τήν αίθουσαν, 
ή κυρία Βλανβίλλ καί ή Λαύρα έπλησίασαν πρδ; 
έμέ με πολλήν χάριν και εύγένειαν’ ή Λαύρα είχε 
κοσμίως χαμηλώσει τούς οφθαλμούς της και έπί 
τοϋ μετώπου της.έφαίνετο τδ άπεικόνισμα βαθείας
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,λύπης. Η ταραχή έκ τής οποίας ή κυρία Βλανβίλλ 
δέν ήδύνατο νά συνέλθη, ή διαφορά τής ένδυμα- 
σίας μου, ή πολυτέλεια αύτη τήν οποίαν ή περι
ουσία μου μοί έπιτρέπει νά εχω, δλα τέλος τήν 
έμπόδιζον νά μ άναγνωρίση. Εθεσε μεταξύ τών 
χειρών μου τήν επιστολήν ήν είχε λάβει έκ Βέρνης, 
έγώ δέ προσποιηθεις δτι άνέγνωσα αυτήν, τή ρί
πον" -Μάλιστα, κυρία, έγώ είμαι δστις τολμώ 
νά σάς προσφέρω έν άσυλον. Π οικία μου, ή πε
ριουσία μου, ή ζωή μου καί πάν δ,τι κατέχω σάς 
άνήκουσιν' υπεσχέθην νά προσφέρω είς ύμάς δλας 
τάς περιποιήσεις καί τδ σέβας τά όποια υιός προς- 
φέρει είς τήν φιλοστοογοτέραν τών μητέρων, καί 
θά κρατήσω τδν λόγον μου, άφοΰ μάλιστα καί ή 
δεσποσύνη θυγάτηρ σας άπεποιήθη νά ένωση τήν 

τύχην της πρδς έκείνην τοϋ πτωχού Τώμ. . . 
Είς τδ όνομα τούτο έρύθημα ζωηρόν έβαψε τάς 
παρειάς τή; Λαύρας, καί ύψώσασα έπ’ έμοΰ έκπε- 
πληγμένους οφθαλμούς ανέκραξε: « Μέγιστε θεέ ! 
είναι ό Τώμ, αΰτδς ό ίδιος Τώμ ! » Η έκπληξίς 
της, έκείνη τής κυρίας Βλανβίλλ καί αί παραφο- 
ραί τής χαράς μου δέν δύνανται νά περιγραφώσι, 
καί νομίζω προτιμότερον ν άφήσω είς τήν ευαι
σθησίαν σας, αγαπητοί μου φίλοι, νά μαντεύσητε 
τήν ευτυχίαν μου, παρά νά προσπαθήσω ματαίως 
διά χρωμάτων νά σάς ζωγραφήσο» τά αισθή
ματα, τά όποια οΰδεμία γλώσσα δύναταινά έκ- 
φράση.

ίΐμέρας τινα; μετά τήν άφιξίν των είς Λον- 
δΐνον, ή Λαύρα έγένετο κυρία ΒεντβώρΟ. Πρδ 
τριών έτών είμαι ό ευτυχέστερος τών συζύγων, τά 
τρυφερότερα καί τά ζωηρότερα τών αισθημάτων 
είσέδυσαν είς τήν καρδίαν μου καί δέν θά έξέλθω- 
σι ποτέ, Δύο τέκνα είναι ό καρπός τόσον προσφι
λούς συμβιώσεως καί σκέπτομαι διά τήν μέλλου
σαν ευτυχίαν των σχέδια τά όποια θέλω νά πραγ
ματοποιήσω. II ζωή μου κατέχεται ύπδ έλπίδων, 
τά πάντα μοί προσμειδιώσιν εί; τήν φύσιν, καί 
χάρις είς τδν σοφόν ιατρόν Ελλιότ, ευχαριστώ 
καθ’ ημέραν τδν Θεόν, διότι μοί διεφύλαξεν 
ΰπαρξιν τής οποίας εκτιμώ τόρα δλα τά θέλ
γητρα ....

Οι συνδαιτημόνες του ήκουσαν μετά πολλής 
συγκινήσεως τήν διήγησιν ταύτην καί επειδή ή- 
γάπων τον κύριον θωμάν Βεντβώρθ, ελαβον 
ένδιαφέρον είς τήν ιστορίαν τών αίσθμάτων 
του μάλλον ή είς έκείνην τών συμβάντων του. 
At ψυχαί των συνεκινήθησαν είς τήν έξεικόνισιν 
τών νέων έντυπώσεων ανθρώπου, δστις παρασυρ

θείς ύπδ τής αηδίας καί τής θλίψεως έπί τοϋ χεί
λους τοΰ τάφου καί μετοικισθείς ώς νέον άν
θος υπο ουρανόν διαυγέστερον, καί εις γήν γονιμω- 
τέραν, επανέρχεται βαθημηδδν έκ τοϋ θανάτου 
πρδς τήν ζωήν, καί έκ τής απελπισίας εις τήν 
ευτυχίαν. Η συνομιλία έμψυχοϋται, ο οίνος δια- 
χέεται εις μεγάλας δόσεις, καί αί προπόσεις άν- 
ταποκρίνονται είς τάς προπόσεις. Επιον εις υγείαν 
τής Κυρίας Βεντβώρθ, τής Κυρίας Βλανβίλλ, τοϋ 
καλοϋ Τώμ, όλων τών κοτοίχων τοϋ Λωτερβρούν- 
νου, καί πρδ πάντων εις υγείαν τοϋ δόκτορος Ελ- 
λιοτ. ό περίφημος ιατρός παρών εις τήν τελετήν 
ταύτην, τής οποίας ήτον ό ήρως, άνταπεκρίνετα 
μέ τόσην χάριν είς δλας τάς προπόσεις τών συμ
ποτών, ώστε, λέγουσιν, ότι τήν επαύριον δέν 
ήτον είς κατάστασιν νά έπισκεφθή τούς ασθε
νείς του.

Εκ τοϋ γαλλικού.
ΤΕΛΟΣ.

Κ. ΜΠΑΜΠΑΣ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.
ΟΛ1ΒΙΕΡΟ2 ΚΡΟΧΒΕΛ. 

0 έκτακτος ούτος άνήρ, εις δν άπέκειτο διά 

τής μεγάλο φυΐας του νά άνατοέψη θρόνον καί 
υποδούλωση τήν πατρίδα του, γενόμενος τύραν
νος άνευ σκήπτρου, καί βασιλεύς άνευ στέμμα
τος, έγεννήθη τή 23 άπριλίου 4399. ΙΙρωΐμως 
δ έδήλου χαρακτήρα άδάμαστον καί γόνιμον 
φαντασίαν, διαθέτουσαν αύτδν πρδς τδν θρησκευ
τικόν ένθουσιασμδν, δστις βοαδύτερον μετετρά- 
πη είς απηνή φανατισμόν' νεότατος δ έτι ών 
είχε τοσαύτην περί τοϋ μέλλοντος του πεποίθη- 
σιν, ώστε προκατελήφθη άπδ πρόληψιν δτι γυ- 
ναικδς φάσμα ώφθη αύτώ, άγγέλλον τήν έν τοΐς 
πρώτοις τοϋ βασιλείου μέλλουσαν θέσιν του. Με
τά τριάκοντα δ’ έτη έπείσθη δτι ή όπτασία 
αύτη τής έξαφθείσης φαντασίας του ήτο Θεία ά- 
ποκάλυψις. Εξελθών τοϋ Πανεπιστημίου τής Καν- 
ταβριγίας δέν ένησχολήθη είς τήν σπουδήν τών 
νόμων, άλλ’ άμέσως έξώκειλεν είς βίον ταραχών 
καί καταχρήσεων, ένεκα τών οποίων έν βραχεί 
χρόνφ κατηνάλωσε τήν υπό τοϋ πατρός του ά- 
πολειφθεϊσαν μετρίαν περιουσίαν. Νυμφευθείς δέ 
ακολούθως, μόλις τδ 24 έτος τής ηλικίας τυο ά-

γων, τοσοϋτον έ^ύθμισε καί έκανόνισε τήν δια- < 
γωγήν του, ώστε ευκόλως πείθεταί τις δτι αί ■ 
πρώται παρεκτροπαί του προήλθαν μάλλον έκ 
πνευματικής ταραχής, εις έκτάκτους καί ίσχυράς 
συγκινήσεις ώθούσας αύτδν,· ή έκ φύσει κακών 
κλίσεων. Λκριβεστέραν δέ τοϋ χαρακτήρός του 
ιδέαν λαμβάνομεν έκ τής μετά προθυμίας καί ζέ- 
σεως ύπ’ αύτοϋ παραδοχής όλων τών αρχών τής 
νέας τών μεγαλοδ^ημόνων πρεσβυτεριανών αίρέ- 
σεως, ης ή έπίόροια καθ’ έκάστην ηύξανε πρδς 
όλεθρον τής Αγγλίας. Κατά τδ 4 628 έξελέχθη 
μέλλος τοϋ τρίτου κοινοβουλίου τοϋ Καρόλου Α’. 
ένθα διεκρίθη διά τών κατά τού παπισμού άγο- 
ρεύσεών του. Αφού δέ τδ κοινοβούλιον τούτο διε- 
λύθη, ψευσθείς τών περί εύτυχίας έλπίδων του, 
άπεφάσισε ν’ άπέλθη είς ’Αμερικήν' άλλά κατά 
παράδοξον συγκυρίαν, ό Κάρολος, άπαγορεύσας 
τάς μεταναστεύσεις, εμποδίζει ωσαύτως έν ’Αγ
γλία καί τδν μέλλοντα διά τής έν αύτή διαμο
νής του νά καρατομήση αύτδν έπί τής λαιμητό
μου. Εκ πόσον μικράς αιτίας έξήρτηνται αί τύ- 
χαι τών έθνών! ’Εκλεχθεί; άκολούθως ύπδ τής 
ακαδημίας τής Κανταβριγίας μέλος τής άνω βου
λής, εισέρχεται είς αύτήν ^υπαρδς καί ρακένδυτος' 
ή έπίπλαστος δ’ αύτη άτημέλεια καί ή φαινομέ- 
νη άπειροκαλία του προσείλκυσε τήν προσοχήν 
όλων έπί τοΰ άνδρδς, δστις έμελλε νά διαλύση τδ 
κοινοβούλιον τούτο, οϋ ήδη άπετέλει μέλος.

Συγκροτηθέν κατόπιν νέον κοινοβούλιον απο
κεφαλίζει τδν βασιλέα, ανατρέπει τδν θρόνον καί 
αναγορεύει τδν Κρόμβελ προστάτην τή; δημοκρα
τίας ’Αγγλίας, Σκωτίας καί Ιρλανδία 
τλον τούτον 
δστις άλλα 
τοϋ Λ', δέν 
τίτλον τοϋ 
ταλαντεύετο 
Συνεβουλεύθη δέ πρδς τ< 
έπιφανεστέρων τή; εποχή:

τδν τί- 
οΰδόλως έζήλου ό νέος έκλεκτδς, 

ήλπιζε μετά τδν θάνατον Καρόλου 
έτόλμησεν δμως ν’ άναλάβη τδν 
βασιλέως καί άναφέρουσιν ότι έ- 
καί οτε μάλιστα τώ προσηνέχθη. 

ις τούτο τδν Βιτελώκ, έκ τών 
ς του άνδρα, δστις καθδ 

βασιλικός καί άφωσιωμένος είς τδ έθνος του, πε
πεισμένος δε δτι ούδέν σταθερόν μετά τήν παρα
γνώρισή τών αρχών τής τάξεως καί ασφαλείας, 
τώ συνεβούλευσε νά καλέση είς τδν θρόνον τδν 
υίδν τοϋ Καρόλου, αφού πρότερον θέση συμφώνως 
μέ τδ έθνος τ ύς όρους τής βασιλείας, ό Κ ρόμβε), 
ούδεμίαν άπάντησιν έδωκε καί έκτοτε ούτε εύ
νοιαν είχεν ούτε έμπιστοσύνην πρδς τδν άδιάφθο- 
ρον καί πιστόν αύτδν σύμβουλον. Λέγουσι προσ
έτι ότι παρακινούμενος ύπδ τής συζύγου του νά

*

δεχθή τάς γενομένας αύτώ ύποσχέσεις έν όνόμα- 
τι Καρόλου τοϋ Β*. τή άπεκρίθη" «είσαι τρελλή" 
» έάν δ Κάρολος Στουάρτης μοί συγχώρηση δσα 
» κατά τοϋ πατρός του καί
Β

» ποιον θά τώ παραχωρήσω. » ής πρδς τοΰτο 
δμως παχυλώς ήπατάτο, καθότι διά τή; λήθης 
τών ύβρεων καί τής τηρήσεως τών ύποσχέσεων 
καθίςαται βασιλεύς άξιος στέμματος. Καθώς δ’ έν 
τώ κοινοβουλίω έγίνωσκε νά έξασκή τήν έπιρροήν- 
του, δι’ ής έγένετο κύριος τή; τύχη; τής Αγ
γλίας, ουτω καί έν τώ έμφυλίω πολέμω, είς 8ν 
έλάβεν ένεργητικδν μέρος' καί μολονότι έλάβετο 
τού ξίφους είς ηλικίαν τεσσαράκοντα καί δύο έ
τών, άνέπτυξεν δμως δλας τάς άρετάς έξόχου 
άρχηγοϋ. Τεθείς έπί κεφαλής τοϋ στρατού, μετε- 
χειρίσθη άμέσως αύτδν πρδς διάλυσιν τοϋ κοινο
βουλίου, έν τώ όποίω ένεφανίσθη ούχί ώς ό Λου
δοβίκο; ϊδ’. μέ μάτιγα άνά χεΐρα;, άλλά περιςοι- 
χούμενος άπδ στρατόν, δι’ ου έδιωξε τούς βουλευ- 
τάς καί διέταξε νά κλεισθώσιν αί θύραι. Μετά 
?να καί ήμισυν αιώνα ό Ναπολέων έμιμήθη 
αύτδν τή 4 8 Βρουμαίρου. Τού λοιπού ό Κρόν- 
βελ έβασίλευσεν ύπδ τδν τίτλον τού προστάτου.

Εγκαταστήσας δέ τήν «ρχήν είς Βιτ-Χάλ, είς 
τά άνάκτορα τών βασιλέων τής Αγγλίας, κατά τδν 
τίτλον τήν πορφύραν καί τδ σκήπτρον μόνον ά- 
πελείπετο τής βασιλικής έξουσίας. Απεδείχθη 
δέ μάλλον συνετός δτε έκυβέρνα, ή δτε κατέ
λαβε τήν ύπερτάτην αρχήν, τακτοποιήσας τά οι
κονομικά, καί άποκαταστήσας τήν τάξιν είς τδν 
στρατόν' εξησφάλισε τά δημόσια έργα καί κατήρ- 
τισε δικαστήρια έκ τών μάλλον άδιαφθόρων καί 
σοφών νομομαθών' αδιαφορών δέ πρδς τάς πο
λιτικά; δοξασίας τάς οποία; πρότερον έδόξα- 
ζεν, έξέλεγε μετά θάδ^ους τούς ικανούς ού- 
δένα πτοούμενος. Εμψύχωσα; παντί σθένει, τδ 
έμπόρίον καί τήν βιομηχανίαν, καί άναπτύξας 
άν καί περιβόητο; έπί θρησκευτικό» φανατι
σμό», ώς πρδς τήν θρησκείαν άρχάς πολιτικά; 
πλήρεις φρονήσεως καί μετριοπάθειας, δπερ δυς- 
κόλως ήθελέ τις πιστεύσει, έάν δέν έβεβαιοϋτο 
ύπδ τών ιστορικών. Κατέστησε δέ γνωστήν τήν 
ίσχύν του είς δ).ον τόν έξω κόσμον καί σεβαστήν 
τήν στυ-αίαν τοϋ έθνους του" ένίκησε τούς Ολ
λανδούς κατά θάλασσαν, συνήψε συμμαχίαν μέ

κατ’ αύτοϋ έπρα- 
ξα, θά ήναι άνάξιος νά φέοη τδ στέμμα, τδ ό- 

τδν Μαζαρΐνον καί έν τάχει ύψωσε τήν Αγγλίαν 

είς άνωτάτην περιωπήν.
Αλλ’ ό έξοχός ουτος άνήρ ό τοσαύτην. ίσχυν 
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καί δόξαν προσκτησάμενος, 8ν τ, τύχη δαψιλώς 
περιέβαλε δι’ δλων τών δώρων της, όλίγον ύπηρ- 
ξεν ευτυχής, διότι ή άνύψωσ'.ς του τώ διηγειρεν 
απείρους εχθρούς καί η μάχαιρα τών κατασκόπων 
έπέκειτο καθ’ έκάστην έπί τής κεφαλής του" ώςε 
αυτός ό τήν Ευρώπην συνταράττων μόλις έτόλμα 
νά έξέλθη τοϋ μεγάρου του, φορών θώρακα, «οπλι
σμένος καί φρουρούμενος. Πυρετός δέ βραδύς 
άλλά κακοήθης, κακόν ανίατον προελθον έκ σφο
δρών συγκινήσεων καί αγωνίας, έπήνεγκε τον θά
νατόν του τή 13 Σεπτεμβρίου 1658, έν ήλικί? 
59 έτών. Λαμπρά κηδεία τώ έγένετο καί δλαι αί 
αυλαί τής Ευρώπης έπένθησαν, ώστε αΰτος μή 
ών βασιλεύς άπήλαυσε καί ζών καί μετά θάνατον 
όλων τών βασιλικών τιμών- άλλά καί μετά θά
νατον, όπου το παν απολήγει, έδέδοτο αύτώ τώ 
άνατρέψαντι θρόνον, νά άναφανή καί πάλιν έπί τής 
σκηνής" άντί δέ τοΰ πνεύματός του το σώμά του 
έπέσυρε τον θαυμασμόν. Διηγούνται δηλονότι ότι 
αισθανόμενος τό τέρμα του έγγίζον, προσεκάλεσε 
περί αύτόν τούς πιστοτέρους φίλους του καί 
άναγγείλας αύτοΐς τοΰτο, διακηρύττει συνάμα 
ότι ή δημοκρατία πίπτει μετ’ αύτοΰ καί ή τε
λευταία πνοή του είναι τό σημεΐον τής έπανόδου 
τοΰ Β’. Καρόλου- «γνωρίζω τούς Στουάρτας, εί
πε, θά έκδικηθώσιν έπί τής κόνεώς μου- είς 
ύμάς άναθέτω νά τήν άποκρύψητε έκ τής λύσ- 
σης των» καί διά τής άκλονήτου άταραξίας του 
έδωκε μυστικάς τινας οδηγίας, τήν έκτέλεσιν τών 
οποίων άνέλαβεν ό ταγματάρχης Βαρκστεάδ 
γηραιός στρατιώτης, άκάθεκτος καθαριστής καί 
ένθερμος φατριαστής. Ενώ δέ ό λαός τοΰ Λονδί
νου συνωθεΐτο πέριξ τής μεγαλοπρεπούς συνοδείας, 
ήτις ηγείτο καί έίπετο φερέτρου άνευ πτώματος, 
όχημα συνοδευόμενον έκ τεσσάρων άνδρών έξήρ- 
χετο τοΰ Λονδίνου κομίζον τό λείψανον τοΰ 
Κρόμβελ πρδς τό πεδίον τής Νασεβής, όπου 
τό στράτευμα τών καθαριστών ένίκησε τήν άπο- 
φασιστικωτέραν τών νικών, ό Βαρκστεάδ καί οί 
υίοί του οί κομίζοντες τήν πολύτιμον ταύτην πα
ρακαταθήκην, έσκαψαν έν μέσω τής νυκτός τά
φον,και άφοΰ έπιμελώς άφήρεσαν τόν χόρτον κατε- 
βίβασαν έν αύτώ τό φέρετρον- προσχώσαντες δέ 
τόν λάκκον, μετεκόμισαν μακράν τό περιττόν χώ
μα, καί έπανέθεσαν τόν χόρτον, ΐνα μή φανή ίχνος 
τής έργασίας των- αύτοΐ μόνοι κατεΐχον τδ μυςτκδν 
τοΰ χώρου καί μετ αύτών συναπωλέσθη. Μετά 
καιρόν δ Κάρολος β’. διέταξε ν’ άνακομισθή με
τά πομπής τδ λείψανον τοΰ Καρόλου Α.', έν τώ 

ναώ τοΰ Βεστμηστέρ, ένθα προΰτίθετο ν’ άνεγεί- 
ρη τύμβον- ΐνα δέ μετά τοΰ «γνισμοΰ τράτου 
συντελεσθή καί ή έκδίκησις διέταξε νά έξορυχθή 
τδ σώμα τοΰ Κρόμβελ, καί συρόμενον έπί ταρσού 
νά κρεμασθή άτίμως ύπδ τής χειρός τοΰ δημίου. 
Μετά πολλάς δέ έρεύνας έν τώ ναώ τοΰ Βίνδ- 
σορ δέν άνεΰρον τδ πτώμα τοΰ βασιλέως, άλ
λά τδ τοΰ προστάτου εύκόλως εύρέθη καί ή ημέ
ρα τής έκτελέσεως ήγγικεν. Αμα εύρέθη καί έ- 
βλήθη είς τήν κρεμάθραν παρετηρήθη ότι ή κε
φαλή ήτον άποκεχωρισμένη τοΰ κορμού, δι ού διά 
συρμάτων συνεδέετο- φρίκη κατέλαβε πάντας μα- 
θόντας ότι τδ πτώμα τδ υποστάν τήν καταδί
κην ένόχου ήτον τδ τοΰ Κάρολου Α . Τά χρονικά 
τής έποχής άναφέρουσιν οτι ό Βαρκστεάδ έκπλη- 
ρών τήν επιθυμίαν τοΰ Κρόμβελ, έθεσε τδ λείψα
νον τοΰ βασιλέως εις τδ δι’ αύτδν προσδιωρισμέ- 
νον φέρετρον- τδ παράδοξον τοΰτο συμβεβηκδς 
ώς σπουδαΐον άναφέρεται ύπδ πολλών ιστορικών, 
άν καί τινες μεγάλως διαφωνώσι περί τοΰ αξιό
πιστου. ’Επί τών ήμερών μας έξετάζων τδ ζή
τημα τοΰτο μεταγενέστερός τις συγγραφεύς καί 
λαμβάνων ώς θέμα τήν παράδοξον ταύτην πάλην 
τών δύω νεκρών, εύρεν άντικείμενον συγγράμματος 
περιέργου καί πλήρους ζωηρού ένδιαφέροντος. Ο
πως ποτ’ άν γ το γεγονός τοΰτο, οπερ πολλοί 
άρχαϊοι συγγραφείς περιέβαλον διά τής γοη
τείας καί παραδοξολογίας, έκοίναμεν άξιον διηγή- 

σεως.
Ο Κρόμβελ ήτον μέτριου αναστήματος- ή φυ

σιογνωμία του βαθέως διατετυπωμένη, ήτον ά- 
χαρις, ή φωνή του οξεία καί θορυβώδης, δ δέ λό
γος του έντονος, ένεργητικός, άλλά χυδαίος, α
καλλιέργητος, βεβιασμένος καί διακεκομμένος- ή 
μεγάλη του δεξιότης συνίστατο εις έντελή τινα 
γνώσιν τής ανθρώπινης καρδίας, είς τήν οξυδέρ

κειάν του, τήν άπίστευτον τόλμην τοΰ συλλαμ
βάνει σχέδιόν τι καί τήν άκλόνητον άπόφασιν τοΰ 
έκτελεϊν άμετατρέπτως ό,τι έσκέπτετα Τά μεγά
λα δέ ταΰτα προτερήματά του, άτινα έξηγοΰσι 
τήν καταπληκτικήν του τύχην, έδωκαν τδ ένδό- 
σιμον είς τδν Βολταΐρον νά άποφανθή περί αύτοΰ, 
όει έ}·ί>·ωσκε>· ύπό τάς ϊάιο'τ ήτας ρεγά,Ιου βα- 
σιΛέως νά χα.1ύ.ιτΐ) τά ανοσιουργήματα τυ
ράννου.

Π. 1. Λ.

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ. | 
( · Γ

(Συνίιιια ίδι φνίίάδιον 14.)

— ‘Ω, αύτό δέν Οά τό ανεχθώ κατ’ ούοένα 
τρόπον, αγαπητέ μοι καί αγαθέ ιατρέ, είπεν 
ή Δα7Λιέ λαμβάνουσα τήν χεϊρά του.
— Πρός τί νά μένω έδώ, άφοϋ σας είμαι 
πάντη άχρηστος;...
— Νά μείνητε, διότι άν φύγητε δέν Οά ησυ
χάσω ούδέ λεπτόν.
— "Εστω, επανέρχομαι λοιπόν μετ’ ολίγον.
— "Οχι, οχι δέν σας άφήνομεν νά έξέλθητε.
— Πώς, θά μέ έμποδίσητε καί άπό τοϋ δεί
πνου μου; έγώ συνειθίζω, κυρίαι μου, νά 
δειπνώ καθ’ έσπέραν.
— Δενπνατε έδώ, παραγγέλλω καί σάς έτοι- 
μάζουσιν άμέσως κάτι τι.
— Δέν καταλαμβάνω όποιαν μαγικήν δύνα- 
μιν έχετε σεις! είπεν ό χειροΰργος κινών τήν 
κεφαλήν άφ’ ενός δέν σέβεσθε τάς παραγγε
λίας μου, καί όμως δέν δυσαρεστοΰμαι· τόρα 
δέ θέλετε νά μέ βιάσητε νά μή δειπνήσω εις 
τήν οικίαν μου· άλλ’ αύτό είναι άδύνατον 
καί δέν Οά τό κατορθώσητε.

Μετά τάς φιλοσοφικάς ταύτας παρατηρή
σεις ό σοφός μέν ά7Λά καί γαστρίμαργος 
Άσκληπιάδης κατηυθύνθη πρός τό έστιατό- 
ριον, αί δέ δύο γυναίκες, πληροφορηΟεΐσαι 
περί τής καταστάσεως τοΰ παράφρονος καί 
μαθοϋσαι ότι ήτο πολύ ήσυχος, μετέβησαν 
εις τόν κήπον δπου εύρίσκετο ό Βίκτωρ. Ού
τος έμενεν είς τήν αύτήν στάσιν, έπακουμ- 
βημένος έπί τοϋ θρανίου καί είς σκέψεις ά- 
χανεΐς προσηλωμένος, ώς έκ τούτου καί δέν 
ήκουσε τόν έπί τής άμμου κρότον τών βη
μάτων των καί μόνον είς τήν γλυκεΐαν καί 
αρμονικήν φωνήν τής Λουκίλης συνελθών, 
έσκίρτησε καί άνεκάθησεν ώς άνθρωπος άπό 
τοΰ ύπνου έξεγειρόμενος αίφνιδίως.
— Τοιαύτην ώραν τί κάμνεις μόνος έδώ ;
— ’Επιθυμείς νά μάθης τί κάμνω; κύτταξε...
— Ποΰ νά κυττάξω;
— Έκεΐ, άπεκρίθη δεικνύων διά τής χειρός 
πέραν τοΰ κήπου.

Η Δαλλιέ έκυψε μετ’ όλίγον καί είπε μει- 
οιώσα — 'Ομίχλην μόνον βλέπω καί ούδέν 
άλλο.

Γήν ομίχλην αύτήν έγώ πρό τόσης ώρας 
παρατηρώ, καί ήξεύρεις διατί; διότι μοΰ ά- 
ναπολεΐ τάς εύτυχεστέρας ώρας τής ζωής μου.

Ποιας; έψιθύρισεν ή Αουκίλη έν συγκινήσει. 
Εκείνας καθ’ άς συνηντώμεθα είς τόν 

Πύργον· ενθυμείσαι όταν ήρχεσο είς τήν κιγ· 
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κλιδωτήν θύραν τοΰ κήπου μετά τής τροφοϋ 
σου ; "Ετρεμες όλη καί μόνον όλίγας στιγ- 
μάς έμένομεν έκεΐ, άλλ’ ήμην πανόλβιος, 
διότι σέ έβλεπον, διότι ήκουον τήν φωνήν σου 
καί ένίοτε ή χείρ μου έν άγνοια μου διά τών 
κιγκλίδων διερχομένη έτό7<μα καί ήγγιζε 
τήν ίδικήν σου ! έπέστρεφες ύστερον είς τόν 
Πύργον, έγώ δ’έμενον έκεΐ συνοδεύων σε διά 
τοΰ βλέμματος· έφευγες, δέν σέ έ'βλεπον 
πλέον καί όμως έγώ έμενον είς τήν αύτήν 
θέσιν ώρας ολοκλήρους ακίνητος. Μετά ταΰ
τα άπηρχόμην συνεπάγων μετ’ έμοΰ έφόδιον 
ευδαιμονίας διά μίαν εβδομάδα καί δι’ ένα 
μήνα πολλάκις.
— Αύτή λοιπόν ήτον ή αιτία τών νυκτερινών 
εκδρομών σου, άνέκραξεν ή Θηρεσία, αΐτινες 
τοσούτω παρώργιζου τόν πατέρα! . ..
— Και δλαι αύται αί άναμνήσεις σοί έπήλ- 
Οον, κύριε Βίκτωρ, έκ τής . ..
— Έκ τής θέας απλώς τής ομίχλης.
— Βλέπεις λοιπόν, ότι δικαίως έλεγον προ
χθές ότι, άν καί ό τροχός τοΰ βίου κυλιέ
ται ώς άστραπή, έναπολείπει όμως ίχνη εύ- 
χαριστα καί παρηγόρα εύτυχών συμβάντων;

Μόλις είπε ταΰτα ή Δαλλιέ, παρατεταγ 
μέναι ώρυγαί άντήχησαν. Ή Δαλλιέ τότε 
παρακαλέσασα τήν Θηρεσίαν νά τήν περιμεί 
νη, άνέβη δρομαίως είς τόν κοιτώνα τοΰ 
παράφρονος. Είχον κατά γράμμα έπαληθεύτ 
σει δσα ό ιατρός προεΐπεν, έκ δέτών άγριων 
φωνών καί τών οίμωγών εύκόλως ήδύνατό 
τις νά συμπεράνη μέ πόσην ορμήν έπηλθεν 
ό παροξυσμός. Αίφνης αί ώρυγαί έπαυσαν, 
θόρυβος δέ μέγας ήκούσθη καί βήματα έ- 
σπευσμένα έπί τής κλίμακος. Ό Βίκτωρ- 
τρέχει ευθύς πρός τό μέρος έκεϊνο καί φθά
νει καθ’ ήν ώραν ό παράφρων, άφοϋ έθραυσε 
τά δεσμά του καί άνέτρεψε κατά γής όλους 
τούς φύλακάς του, κατεδίωκε τήν Αουκίλην. 
Παρ’όλίγον τήν συνελάμβανε, τήν ήγγισε 
μάλιστα διά τής λειποσάρκου χειρός του· 
ά7Λ* ό Β'κτωρ ώς πάνθηρ άναπηδήσας με
ταξύ αύτών καί συ7Λαβών τάς χεΐρας τοϋ· 
μανιώδους, τον ήνάγκασε νά σταθή.

Άλλ’άν και είχε χαλύβδινα · εΰρα καί. 
ρώμην ύπερφυά, πώς ήδύνατο νά άντιπαλαί- 
ση κατά μανιώδους άνατρέψαντος πρό μικροϋ 
έξ άνθρώπους; "Οθεν ή λύσσα τοΰ παρά
φρονος άναχαιτισθεΐσα έξερράγη ευθύς όρ- 
μητικωτέρα. Άπε7>ευθερώσας δέ δι’ άκατα- 
νοήτου βίας τάς χεΐράς του ήγωνίζετο νά 
πνίξη τόν άντίπαλόν του, καί δίς μέν ό 
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Βίκτωρ άνετράπη, δίς δέ πάλιν άνωρθώθη, 
άλλά καί τρίτον καταπεσών έξήντλησε τάς 
δυνάμεις και μόλις μετά βίας ύπερησπίζετο 
κατά τοϋ παράφρονος, τοΰ όποιου οι έκτος 
τής κόγχης τεταμένοι όφθαλμοί απειλητι
κής πάντοτε προσέβλεπον τήν Λουκίλην. Ή 
Θηρεσία, προσδραμοΰσα καί αύτή, βλέπει τήν 
μέν φίλην της λειποθημοΰσαν, τόν δέ παρά- 
φρονα έκπέμποντα φωνάς αγρίου θριάμβου 
καί θλίβοντα διά τοΰ γόνατος τδ στήθος τοΰ 
ημιθανούς αδελφού της καί συσφίγγοντα τδν 
λαιμόν αύτοΰ διά τών δύο σιδηρών χειρών 
του. Τοιοΰτον θέαμα ίδοΰσα έμεινεν άναυδος, 
νέφος έκάλυψε τούς οφθαλμούς της καί τά 
γόνατα αύτής έκάμφθησαν, άλλ’έν τω μεγέ- 
θει τοΰ κινδύνου άρυομένη θάρρος, διότι οί 
τεταμένοι οφθαλμοί τοΰ Βίκτωρος ήρχισαν 
νά θολώνται, έφώναξεν άλλ’ εις μάτην ζη
τούσα βοήθειαν, ύστερο έξήλθεν συρομένη, 
ούτως είπεΐν, έκ τοΰ κήπου καί άνέβη τήν 
κλίμακα ίκετεύουσα τόν ύψιστον νά τήν 
ύποστηρίξη έως ου εύρη τήν ζητουμένην 
βοήθειαν.

Ήμεΐς έν τούτοις άς ώφεληθώμεν έκ τής 
άπουσίας της καί άς έπιστρέψωμεν είς τόν 
έν Βαστίδι πύργον όπως άναλάβωμεν έκεϊθεν 
τήν διήγησιν μας.

Άφήσαμεν τούς προσκεκλημένους τής Κ. 
Λαβάλ Δεμωμορανσή είς άκρον ένεκα περιέρ
γειας δυσανασχετοΰντας καί άνυπομονοΰντας. 
Και έπί τινα μέν καιρόν ή παράδοξος μαρ
κησία έφαίνετο ήδυνομένη έκ τής κωμωδίας 
ταύτης· όταν δέήκουσετό ώρολόγιον μακρό- 
θεν σημαίνον τήν δεκάτην, στραφεΐσα πρός 
τήν οικοδέσποιναν είπε μέ πολλήν χάριν.
— Έπειδή, κυρία μου, βλέπω δτι άνυπομό- 
νως περιμένετε, θά σάς εύχαριστήσω καί θά 
πραγματοποιήσω τήν ύπό τοΰ κ. Βονρεπώ 
δοθεΐσαν ύπόσχεσιν θά σάς έκπλήξω τωόντι, 
καί διά νά γίνη τό πράγμα κωμικώτερον, έ- 
πιτρέψατέ μοι νά κάμω αρχήν άπδ του συνο
δεύοντας με κυρίου. Κυττάξατέ τον λοιπόν 
προσεκτικής καί στοιχηματίζω δτι άφοΰ είπω 
είς αύτό') μίαν μόνην λέξιν κρυφίως είς τό 
ούς, δέν θά τόν άναγνωρίσητε ύστερον!

Γέλως άσβεστος ύπεδέχθη τούς λόγους 
τούτους καί ό Βονρεπώ, συμμεριζόμενος τήν 
πάνδημον εύθυμίαν, προσέφερεκομψευόμενος 
τόν βραχίονα είς τήν μαρκησίαν καί τήν ώ- 
δήγησεν εις τό διάκενον ένδς παραθύρου, 
έκεΐ δέ κατά παραγγελίαν της καταβιβάσας 
τά παραπετάσματα, είπε πρός αύτήν εύθύμως.

— Λοιπόν, κυρία, θά μέ έκπλήξητε τωόντι 
πολύ;
— Κρίνατε ίδίοις ομμασιν, άπεκρίθη έκείνη 
έκβάλλουσατδ προσωπεΐον καί άποκαλύπτου- 
σα ούτω πρόσωπόν πάντη αύτώ άγνωστον. 
—ΛΑ, θεέ μου ’ άνέκραξεν ό Βονρεπώ, μή 
τολμών νά πιστεύση δ,τι έβλεπεν.
— Ακούσατε, άκούσατε, είπεν ό έφημέριος 
άποτεινόμενος πρδς τούς περιεστώτας και 
τριβών εύθύμως τάς χεΐρας. ’Αρχίζει ή πα- 
ράστασις!
— Φωναι όέν χρειάζονται, έξηκολούθησε 
λέγουσα ή μαρκησία είς τδ ους τοΰ Βονρε
πώ· άν καί δέν είμαι ή κυρία Λαριβιέρ, τό ό
νομά μου είναι ούχ ήττον σεβαστόν.
— Μέ συγχωρεΐτε νά σάς έρωτήσω πώς ό- 
νομάζεσθε; ήρώτησεν ό Βονρεπώ μετά τίνος 
αγωνίας.
— ’Εννοείται. Είμαι ή σύζυγος τοΰ Πιτόσχη!..
— Τι ακούω !
— Ησύχασε, φίλτατέ μοι, διότι άλλως θά 
σοΰ διαρρήξω τδ κρανίον.

ΛΑμ’ έπος άμ’ έργον, ή ψευδομαρκησία έ- 
ξήγαγεν έκ τοΰ κόλπου της πιστολών καί τό 
διεύθυνε κατ’ αύτοΰ.
— Ό ταλαίπωρος ταμίας άπελιθώθη ύπό 
τοΰ τρόμου, ή φωνή του έκόπη καί μόλις έ- 
τόλμησε νάτραυλίση « Διατί μέ έφέρετε έδώ;..»
— Διά νά μάς βοηθήσης ώστε νά ληστεύσω- 
μεν ολους αύτούς τούς άνοήτους.
— Έγώ νά σάς βοηθήσω !.
— Τό έλάχιστον σημείον άντιστάσεως άν 
δείξης είσαι νεκρός. Οί δώδεκα ύπηρέται 
μου είναι ώπλισμένοι άπό κεφαλής μέχρις 
ονύχων, ό δέ έφημέριος Οά σέ παρακολουθή 
πιστόλιον κρατών άνά χεΐρας καί έτοιμος νά 
σέ πυροβόληση έάν προφέρης λέξιν. Σύ μάς 
είσήγαγες είς τόν πύργον, λοιπόν έχε άρκε- 
τήν γενναιότητα, φώς μου, ώστε νά φέρης 
είς πέρας τό έργον .
— Είπε, καί τον έσυρεν έκτος του παραθύρου.
— Κυρίαι μου, είπε, κυττάξατέ τόν κύριον 
Βονρεπώ, πώς σάς φαίνεται;

Τό πρόσωπόν τοΰ ταλαιπώρου ταμία τό
σον ήτο ήλλοιωμένον, οί οφθαλμοί του τόσον 
ήσαν ύπό φόβου προτεταμένοι καί τόσω σφο
δρής συνεκοούοντο οί όδόντες του, ώστε όλοι 
άνεκάγχασαν άμα τόν είδον.
— Δέν μάς λέγετε, είπεν ή κυρία δέ Λαβάλ, 
μέχρι δακρύων γελώσα, τί έκάμετε είς τόν 
ταλαίπωρου καί ήλλοιώθη είς τοιοΰτον

— Τόν παρεκάλεσα απλώς νά λάβη μέρος 
είς έν δράμα, τδ όποιον θά παραστήσωμεν, 
καί έκ τοΰ όποιου Οά γνωσθή τις δλων είναι 
ό τολμηρότερος. Υποθέσατε, παραδείγματος 
χάριν, κύριοι καί κυρίαι, δτι είμαι ή σύζυγος 
τοΰ Πιτόσχή , δτι ό έφημέριος είναι 'υπα
σπιστής μου, καί δτι ήλθομεν διά νά σάς 
ληστεύσωμεν, διά δέ τοΰ πιστολιού άπει- 
λοΰντες, σάς λέγομεν.

«Σείς μέν κυρία δέ Λαβά’λ ρέψατε άμέσως 
έντός του πίλου τοΰ Βονρεπώ τούς άδάμαν- 
τας καί 
ριε σύς 
γιόν σας,

ό βαλάντιον καί τό ώρολό-

............ τοΰ Βονρεπώ τούς άδάμαν- 
ά δακτύλιό σας, καλώς ! σεις δέ κυ- 

ύμβουλε
σείς κύριε μάρκήσΐέ τήν άλυσόν 

σας και σεις κυρίαι μου δ,τι πολύτιμον κό
σμημα έχετε.»

Ή μαρκησία, συν τώ λόγω καί τήν πρά- I 
ξιν ένοΰσα, καί δι’ άκατανοήτου ταχύτητος | 
άφαιροΰσα ίδίαις χερσίν άπδ τούς άνδρας καί I 
τάς γυναίκας τά κοσμήματα, δταν εκείνοι 
έβράδυνον, ένώ ταύτοχρόνως ό έφημέριος καί 
δύο ύπηρέται παρηκολούθουν ένοπλοι καί τήν 
σφύραν του πιστολιού άνυψωμένην έχοντες, 
τδν Βονρεπώ νεκρόν μάλλον ή ζώντα καί 
μόλις βαδίζοντα, ή μαρκησία λέγομεν περι
ήλθε τοιουτοτρόπως δλας τάς αίθούσας καί 
άφοΰ άπεγύμνωσεν όλους άνεξαιρέτως έλαβε 
τδν βραχίονα τοΰ ταμία καί έξήλθε μεγα
λοπρεπής, προηγουμένων καί επομένων τήν 
συντρόφων της καί έκλεισε κατόπιν αύτής 
τάς θύρας. Οί κακούργοι κατέβησαν τήν με- 
γάλην κλίμακα μέ τόσην αταραξίαν, ώστε 
ολοι οί θεράποντες τοΰ πύργου προσέορα- 
μον άμέσως, παρετάχθησαν εύσεβάστως κα
τά τήν διαβασίν των καί ήνέωξαν μετά προ
θυμίας τά Ουρίδια τήν πρδ τοΰ πυλώνος 
άναμενόντων αύτούς οχημάτων, τά όποια 
εύθύς ύστερον άπήλθον ώς αστραπή. Ό δέ 
ταλαίπωρος Βονρεπώ έγκαταλειφθείς τέλος 
ύπδ τών ληστών καί μείνας μόνος πρδ τής 
θύρας, τόσον ήσχύνθη, τόσον μετενόησε διά 
τό ένεργόν μέρος τδ όποιον άκουσίως έλαβεν 
είς τδ θρασύ τοΰτο τόλμημα, ώστε άναλογι- 
ζόμενος μετά φρίκης όποια θύελλα θά ένέ- 
σκυπτε κατά τής κεφαλής του έάν ένεφανί- 
ζετο είς τούς προσκεκλημένους, εις τούς 
οποίους ήρχισε νά φαίνηται ύπέρ μέτρον πα
πάδοξος ή άστειότης τής μαρκησίας, άπε- 
φασισε νά άπέλθη καί διευθύνθη τήν δεκάτην 
καί ήμίσειαν τής νυκτός καί τήν κεφαλήν 
ασκεπής είς Μοντοβάν. Άπό καιροΰ δέ είς 
καιρόν έστρεφε τδ πρόσωπόν είς τά δπίσω 

καί έδιπλασίαζε τδ βήμα, διότι έκ τής με
γάλης κινήσεως τών φώτων ένόει όποια σύγ- 
χυσις καί ταραχή έπεκράτει είς τδν έν Βα
στίδι πύργον.

Μετά ήμισείας ώρας δρόμον έστάθη πρδς 
αναψυχήν, διότι ό ίδρώς έτρεχε ποταμηδδν 
έκ του προσώπου του, άλλά μόλις έκάθησεν 
έπί τίνος προστυχόντος έδωλίου, ίππος άπό 
ρυτήρος τρέχων έρρίφθη ούτως είπεΐν έπ’ αύ
τοΰ καί φωνή βροντώδης ήκούσθη λέγουσα 
«τίς εί;» Ό Βονρεπώ ύπδ φόβου δέν έστράφη 
άλλ’ είπε τρέμων τδ όνομά του· όποια δμως 
ύπήρξεν ή χαρά του δταν ό ίππεύς άνέκραξε.

Πώς, κύριε Βονρεπώ, ύμεΐς εισθε; εύλογη- 
τός ό Θεός, άπηυδήσαμεν άναζητοΰντές σας!
— Ιΐοΐος είσαι, φίλε μου; ήρώτησεν ό ταμίας 
είσέτι περίφοβος.
— Πώς! δέν γνωρίζεις πλέον τόν Ξυπνητόν’

Μόλις ό Βονρεπώ ήκουσε ταΰτα καί άνε- 
τινάχθη άμέσως ώς δι’ έλατηρίου. Ούδέ ή 
περιστερά ή άναγγείλασα είς τδν Νώε τήν 
παΰσιν τοΰ κατακλυσμού δέν έτυχε τοιαύτης 
ύποδοχής, όποιας ό ένωμοτάρχης Τής χωρο
φυλακής. Τδν ήρπασε άπό τοΰ έφιπτίου και 
παρά τό σύνηθές του ώρκίσθη δτι δέν θά τδ 
άφήση πριν φθάσωσιν είς Μοντοβάν.
— Άναβήτε, κύριε, είπεν ό Ξυπνητός, καί 
μοί οιηγεΐσθε καθ’ όδδν τά οσα έπάθετε, διότι 
Οά σάς συνέβησαν ύποθέτω πράγματα... .
— Πράγματα, τά όποια ανορθώνουν τάς 
τρίχας της κεφαλής, καί νεκρού μάλιστα!

■— Καταχθόνιοι κακούργοι! δέν θά κατορ- 
I θώσωμεν άρά γε ποτέ νά τούς βάλωμεν εις 
τό χέρι; είπεν ό ένωμοτάρχης μετ’ άγανα- 
κτήσεως, ένώ συγχρόνως άνέσυρε μετά πολ- 

| λου κόπου τόν ταμίαν έπί τοϋ ίππου του. 'Ά, 
έάν άνεκαλύπτομεν τήν φωλεόν των!

ί — Θά άνακαλυφθή, Ξυπνητέ, άπεκρίθη όπι
σθεν παρακειμένου φράκτου φαιδρά φωνή.
— Τίς εϊ; άνέκραξεν ό ένωμοτάρχης, δοάτ- 
των τήν λαβίδα τοΰ ξίφους του.
— Έχουν δίκαιον λοιπόν όσοι λέγουσιν δτι 
'τήν νύκτα όλοι οί γάτοι είναι στακτεροί»

ί άφοΰ μήτε ή χωροφυλακή δέν γνωρίζει τούς 
φίλους της!
— Σύ είσαι Κορβΐνε; ήρώτησεν ό Βονρεπώ 
έκ νέου περίφοβος γενόμενος.
— Ναι, κύριε ταμία, έγώ αύτός.
— Καί τί ζητείς κατά τοιαύτην ώραν έδώ 
είς τά χωράφια;.. .
— Ζητεί έκεΐνο τδ όποιον θά εύρη ίσως πολύ 
πρότερον παρ’ όσον νομίζει, έσπευσεν είπών
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ό Ξυπνητός· Πέτρε, προσέθηκεν αποτεινόμε
νος πρός τόν κουρέα, δστις έν τώ μεταξύ 
είχε πλησιάσει, έλα μαζί μας, έάν παραδέ
χεσαι τήν συμβουλήν μου καί άφες τοιοΰτον 
κυνήγιον, διάτό όποιον δέν είσαι κατάλληλος.
— θά τό ίδωμεν, φίλε! έν τούτοις έγώ α
πόψε έοιόρΟωσα τά μαλλία μιας κεφαλής, ή 
όποια αξίζει τόσα φλωριά, όσον βάρος έχει.
— Τής ψευδομαρκησίας Λαριβιέρ, ύπέλαβεν 
ό Βονρεπώ.
— Τήν γνωρίζετε; ήρώτησε ζωηρώς ό Κορ- 
ΰΐνος.
— ΙΙρό όλίγης ώρας έλήστευσε μετά τών 
συντρόφων της έκ τοΰ έν Βαστίδι πύργου 
άδάμαντας καί άλλα πολύτιμα κοσμήματα 
αξίας ενός εκατομμυρίου!
— Καί μετά ταΰτα έφυγον έντός τριών 
αμαξών ;
— Ναι, άφοΰ δμως πρότερον μέ ήνάγχασαν 
διά τοΰ πιστολιού, νά τούς βοηθήσω εις τήν 
ληστείαν!
— Ώ εύτυχία! ήξεύρω ποΰ ύπάγουν. Καλήν 
νύκτα Ξυπνητέ. Αύριον Οά άχούσης καλάς 
ειδήσεις!

Μετά τούς λόγους τούτους ό Πέτρος Κορ- 
βϊνος έλυσε τό έκεϊ πλησίον κρυπτόμενου μι
κρόσωμου ιππάριό ν του,ίππευσε καί έφυγε δρο- 
μαίως. Ημείς δ’έντούτοις άς προσπεράσω- 
μεν τον ταμίαν καί τόν οδηγόν αύτοϋ δστις 
διαρκούσης της διηγήσεως τοΰ Βονρεπώ δέν 
έπαυσε καταρώμενος καί βλασφημών άνά 
πάσαν στιγμήν τούς δαιμόνιους έκείνόυς 
κακούργους, καί άς τρέξωμεν είς τήν οικίαν 
τής κυρίας Δαλλιέ.

XII.

TO 1TAXJOXEION ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΗΣ.

'Π Θηρεσία, ώς είπομευ, ένώ μετά κόπου 
ανέβαινε τάς βαθμίδας τής κλίμακας, συν
άντησε τόν βασιλικόν χειροΰογον, δστις 
κούσας τόν γενόμενον θόρυβον έξήλθεν έκ 
ποΰ εστιατορίου διά νά ϊοη τί τρέχει. Τόσω 
δέ ή Θηρεσία ήτο τεταραγμένη, ώστε μόλις 
και μετά βίας έτραύλισεν «ό αδελφός μου . . . 
ό παράφρων! .. .
— ’Εννοώ! ό παράφρων κάμνει τά συνειθι- 
σμένατου! δέν σάς τό προεΐπον .
— Βοήθειαν, κύριε, βοήθειαν, ένόσω είναι 
καιρός!
— Μή άνησυχήτε, ώραία μου δεσποινίς, διό
τι δπου εύρίσκεται ό ’Ιωάννης Δελσώλ, έχει

καί θεραπεία καί έλπίς ύπάρχει!
— Σάς λέγω, κύριε, άνέκραξεν ή θηρεσία 
έναγωνίως, δτι ό παράφρων πνίγει τόν άδελ- 
φόν μου !
— Ά! διάβολε, άς καταβώμεν λοιπόν τότε!
— Καί τί Οά κατορΟώσωμεν ήμεΐς μόνοι;..
— Εκείνο τό όποιον δέν κατώρΟωσαν έξ άν- 
δρες, διότι ή ζωώδης δύναμις δέν ισχύει 
παντάπασιν άπέναντι τής έπιστήμης, καί θά 
ίδήτε περίεργον θέαμα, τήν άταραξίαν δηλα
δή θριαμβεύουσαν κατά τής μανιώδους πα
ραφροσύνης, καί τόν παράφρονα αύτόν τόν 
ύπό τοΰ παροξυσμού χαταστάντα Γολιάθ 
δαμαζόμενου παρ’ ενός γέροντος !

Ό Δελσώλ άπαγγείλας μετά δογματικής 
σοβαρότητας ώς πάντοτε τά άποφθέγματα 
ταΰτα, έτάχυνε τό βήμα διά νά φΟάση τήν 
θηρεσίαν καί κατέβη είς τόν κήπον. Έκεϊ τά 
πράγματα διετέλουν εις τήν αύτήν κατάστα- 
σιν, δηλαδή ή μέν Δαλλιέ έξηπλωμένη έπί 
τής χλόης δέν παρεΐχεν ούδέν σχεδόν ίχνος 
ζωής, ό δέ παράφρων άγριας έκπέμπων φω- 
νάς έξηκολούθει συσφίγγων τόν λαιμόν τοΰ 
Βίκτορος, ούτινος τό πρόσωπον εντελώς είχε 
πελιδνωΟή, καί διά τοΰ γόνατος Ολίβων τό 
στήθος αύτοϋ.

Ή θηρεσία άμα είδε τόν άδελφόν της είς 
τοιαύτην κατάστασιν, άφήκε φωνήν απελπι
σίας καί έκινήθη πρός βοήθειάν του, άλλ’ ό 
Δελσώλ τήν έμπόδισε.
— Μείνατε αύτοϋ καί σιωπή! διότι άλλως 
τό παν άπόλλυται! Έκβαλών δ’ έκ τοΰ κόλ
που του νυστήριον φλεβοτόμον καί έπί άκρων 
τών ποδών πλησιάσας, έκυψε καί δι’ άπερι- 
γράπτου έπιδεξιότητος έφλεβοτόμησε καί 
τούς δύο βραχίονας τοΰ παράφρονος· ούτος 
δέ ίδών τούς δύο εκείνους πήδακας τοΰ αί
ματος καί καταληφθείς ύπό τρόμου, άφησε 
τό Οΰμά του καί άνωρθώθη διά μιας. "Οστις 
τότε τον έβλεπεν ήθελεν ύποθέσει οτι έμελ- 

ά- I λε νά έπ ιτεθή κατά του Δελσώλ, άλλά γοη
τευθείς φαίνεται άπό τό διαυγές καί γαλή
νιου τοΰ γέρουτος βλέμμα, ώπισθοχώρησε 
καί ήρχισε υά τρέμη.
— Τρέξατε τόρα, κυρία, καί προσκαλέσατε 
τούς άυοήτους αύτούς ύπηρέτας. Μή φοβεΐ- 
σθε, διέλθετε, δέν είναι πλέον έπίφοβος.
— ’Αλλ’ ό άδελφός μου ! τί Οά γίνη ό άοελ- 
φός μου;. ..
— Θά φρουτίσωμευ άμέσως καί περί αύτοϋ. 

Καί εύθύς τωόντι έπλησίασευ είς τόυ Βί- 
κτορα, δστις εύρίσκετο είς έυτελή άσφυξίαυ,

σχίσας δέ διά μικροϋ μαχαιριού τήν έτέραν 
τών χειριδών τοΰ έπενδύτου αύτοϋ, έκέντησε 
τήν φλέβα, άλλά δυστυχώς πρός μεγίστην 
άπελπισίαν τής θηρεσίας, αΐμα δεν έρρευσεν 
ή σοβαρότης μάλιστα τοΰ χειρούργου καί ή 
άκρα σιωπή του ηύξησαν τήν άνησυχίαν της 
καί έπί τινα λεπτά τής ώρας ύπέθετεν ότι ό 
άδελφός της άπέθανεν, ώς-ε λύπη καιρία διέ- 
σχισετήν καρδίαν της, όπως συνήθως συμβαί
νει οσάκις παρευρισκόμεθα είς τά λοίσθια προς- 
φιλοΰς όντος- ολίγον κατ’ ολίγου δμως ή το
μή τής φλεβός έχρωματίσθη, δύο ή τρεις έλα- 
φραί σταγόυες αίματος έκυλίσθησαυ έπί τής 
χειρός καί τέλος ήρχισε υά ρέη ολίγου αιμα, 
μελαυόν κατ’άρχάς καί διακεκομμέυως έξερ- 
χόμενον. Τότε ή αδελφή άφήκε φωνήν χαρ- 
μόσυνον καί κατεφίλησε τήν χεΐρα τοΰ γέρον
τος, ούτινος τό μέτωπον έγαληνίασε καί δσ- 
τις^μμένων κύριος έαυτοΰ, έσχισε τό λευκόν 
μανδήλιόν του καί κατεσκεύασεν έξ αύτοϋ, 
έπιδέματα, έπέπληξε τούςπροσδραμόντας ύ
πηρέτας καί άφοΰ διέταξε καί μετέφεραν τόν 
Βίκτορα καί τήν Δαλλιέ έντός τής οικίας, 
ένεπιστεύθη αύτούς προσωρινώς είς τήν ζη
λωτήν έπιτήρησιν τής Θηρεσίας και κατέβη 
διά νά δώση τάς δεούσας δίαταγάς προς 
φύλαξιν τοΰ παράφρονος καί έκτέλεσιν τών 
προφυλαχτικών μέτρων του. Ό δέ Βίκτωρ 
όταν ήνέωξε τούς όφθαλμούς εύρε πλησίον 
αύτοϋ τήν Θηρεσίαν χαί τήν Αουκίλην, ήτις 
συνήλθε πρώτη έκ τής λυποΟυμίας χάρις είς 
τάς πολυειδεΐς· περιποιήσεις τής καλής αύ
τής φίλης. Άφήνομεν τόρα τούς άναγνώστας 
μας νά φαντασθώσι τά μετά ταΰτα, διότι ή 
φαντασία πολύ ζωηρότερου τής περιγρα
φής μας θέλει παραστήσει αύτοΐς τοιαύτηυ
συγκινητικήν εικόνα, ήμεΐς δέ άς άνεύρωμεν 
τόν Πέτρον Κορβίνου, τρέχοντα έπί τοϋ ίπ- 
παρ:ου του διά μέσου τών καλλιεργημένων 
γαιών ώς μικρός σατανάς, καί ύπερπηδών 
χάνδακας καί ποταμούς διά νά άναπληρώση 
τήν ένεκα τής συναντήσεως τοΰ Βονρεπώ 
προελθοΰσαν άργοπορίαν, καί νά προσπερά- 
ση τά >.εωφορεΐα, άναγκαζόμενα νά όδεύωσι 
οιά μεγάλων περιστροφών πρός άποφυγήν 
τών ύπό τής χωροφυλακής περιπολουμένων 
μερών. Τό φύσει διορατικόν τοΰ κουρέως, έκ- 
καιόμενον ύπό τής ύποσχεθείσης χιλιοφράγ- 
χου αμοιβής καί τής φιλοδοξίας τοΰ ν’ άνα- 
καλύψη μυστήριον διαφυγόν καί αύτούς τούς 
λυγκείους οφθαλμούς τής εισαγγελίας, έξή- 
γαγε τό επόμενον συμπέρασμα.

Οί ληαταί δηλαδή μετά τό τόλμημά των 
δέν θά έπιστρέψωσιν ούτε είς Μοντοβάν ούτε 
είς τόν πύργον τής Μόλας, δπου ήτον ένδε- 
χόμενον νά εύρεθώσι μέτωπον πρός μέτω
πον μετά τών κατασκόπων τοΰ Σαδώκ, άλλά, 
καθώς ή άλώπηξ κρύπτει τήν λείαν της δσω 
μακρότερα δυνηθή, ούτω καί αύτοί θά μεταφέ- 
ρωσι τά λάφυρά των εις έν τών καταγωγίων 
των- ποιον λοιπόν είναι τό πλήσιέστερον 
καί προσφορώτερον είς τούς σκοπούς των; 
Τό πανδοχείου τής μαγίσσης τοΰ Μοντέκ, 
επίτηδες, οϋτως είπεϊν, έντός τοΰ δάσους οί- 
κοδομηθέν. Έκεϊ λοιπόν πιθανώτατα θά κα- 
τευθυνθώσι χαί επομένως τό παν ήτο νά 
φθάση τις έχει πρό αύτών.

"Οθεν ύπό τούτων τών συλλογισμών ό 
Κορβΐνος χαταπεισΟείς, διευθύνθη άδιστά- 
κτως πρός τό δάσος καί έπειδή μυριάκις 
είχε διέλθει δλα τά περίχωρα προσκαλούμε
νος ώς έκ τοΰ έπαγγέλματός του άπό τάς 
κυρίας καί τούς κυρίους τών περικειμένων πύρ
γων, έδοαμεκατ’εύθεΐαν καί τόσω ταχέως ώσ
τε πρό τοϋ μεσονυκτίου έφθασεν είς τό πανδο
χείου τής μαγίσσης. Τό πανδοχείου τοΰτο ήτο 
ογκώδες κτιρίου μονόροφον σεσαθρωμένον,καί 
έκ τώυ τριώυ πλευρών κυκλούμενον ύπό βάτων 
καίύψικόμων δένδρων, τά πέντε δέ παράθυρα, 
κόκκινα έχοντα παραθυρόφυλλα καί ή έξω 
θύρα έβλεπον είς τινα όδόν διαπερώσαν τό 
δάσος έκ τών ήκιστα άσφαή^ών. Άλλη κα
τοικία έκεϊ πλησίον δέν ύπήρχεν, ή δέ πλησιε- 
στέρα άπεΐχε μίαν ολόκληρον λεύγαν επο
μένως μόνοι οί ύπό μεγάλης άνάγκης βια- 
ζόμενοι ή οί μή φοβούμενοι τούς κλέπτας 
ώς ούδέν έχοντες, φυσικώ τώ λόγω άπεφά- 
σιζον νά διαυυκτερεύσωσιν ύπό τήν ύποπτον 
ταύτην στέγην.

Ή ιδιοκτήτωρ τοΰ πανδοχείου ήτο εις 
πλήρη αρμονίαν πρός τήν άπαισίαν όψιν τής 
οικίας της. Ή ’Ιωάννα δηλαδή Καμαρέτη, ή 
έπαγγελλομένη καί τήν κλεπταπάδοχον καί 
τήν χαρτόμαντιν, ή καί χωλή του Μον
τέκ έπονομασθεϊσα, καθό άμφοτέρους τούς 
πόδας χωλαίνουσα, είχε πρόσωπον ικανόν 

J αύτό καί μόνον νά έμποιήση τρόμον είς τόν 
1 οδοιπόρον τόυ παρεκτραπέντα είς τό άπόκευ- 
τρον εκείνο μέρος. Ό Πέτρος Κορβΐνος λοι- 

’ πόν άμα φθάσας ύπό τόν κλάδου πεύκης, 
' τόν δίκην έμβλήματος άνηρτημένου έπί τής 
θύρας τοΰ πανδοχείου, ώπλίσθη μέ φιλοσο
φικήν δλως στωϊκότητα κατά τής προσόο- 

' χωμένης κακής αύτόθι ύποδεξιώσεως, ήτις
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πραγματικώς άπέβη πολύ χειροτέρα παρ’ δ- : 
σον αύτός ύπέθετε. I I

Καταβάς τωόντι τοϋ ιππαρίου του, εύρέ
θη κατέναντι γυναικδς μικοοσώμου, δσον ι 
ένεστι κακοπροσώπου, πολυσάρκου καί φε- 
ρούσης κεφα/ώδεμα ρυπαρώτατον ύπό τό 
όποιον έφαίνοντο τρίχες ύπόλευκοι- τό γύ
ναιου τούτο ακόυσαν τήν ποδοβολήν τοΰ 
ίππου καί ίοόν τόν Κορβΐνον, τόν ήρώτησεν 
άμέσως διά φωνής τραχείας τί έζήτει.
— Τί ζητώ! ένα δωμάτιόν του ώραίου τού- ■
του ξενοδοχείου δι’έμέ καί ολίγον άχυρον διά ι 
τό άλογόν μου !... I
— Πήγαινε στη δουλειά σου! άπεκρίθη άπο- · 
τόμως ή γραία, ύστερον άπό τά μεσάνυκτα | 
δέν δέχομαι κάνένα.
— Τό γνωρίζω καί κάμνεις καλά, τόρα δμως 
δέν είναι μεσάνυκτα...
— Δέν είναι; μή μέ γελάς ; είπεν ή γραία 
έν περιεργεία.
— Φέρε τόν λύχνον καί βλέπεις τί ώρα εί
ναι είς τό κρομμύδι μου.
— 'Ακούσε, πηγαίνω νά ίδώ ίσως σου εύρω 
καμμία γωνιά νά κοιμηθής, διά φαγητόν δμως 
μή περιμένεις τίποτε! . . .
— Έδειπνήσαμευ άργά, δέν πεινώ, διψώ μό
νον καί νυστάζω, ύπέλαβεν ό Κορβϊνος φρι- 
κωδώς χασμώμενος.

Ή χωλή είσήλθεν είς τήν αύλήν καί μετ’ ί 
όλίγον πάλιν έξήλθε κρατούσα παλαιόν καί 
άκάθαρτον λύχνον, ύπό τό καπνίζον φώς τοΰ 
όποιου έξήτασε διά τών έρυθροστεφάνων οφ
θαλμών της ολόκληρον τόν Κορβΐνον, άγνώ- 
ριστον καταστάντα ύπό τήν τεραστίαν φενά
κην, τήν όποιαν καθ’οδόν έθεσεν έπί κεφαλής· 
ίδούσα δέ άνθρωπον βεβαρημένου ύπό τοΰ 
ύπνου, άπεφάσισε τέλος καί τόν έδέχθη μετά 
πολλής όμως δυσαρέσκειας- καί τόν μέν ίπ
πον του έδεσευ είς τό ίπποστάσιον, αύτόν δέ 
ώδήγησεν είς εν δωμάτιόν τοΰ άνω πατώμα
τος. Είς τό δωμάτιόν τοΰτο ύπήρχον τρεις 
κλΐναι· ή χωλή λοιπόν έφερε τόν Κορβΐνον I δους συμμορίας καί μετά τήν παΰσιν του 
πρός τήν άπωτέρω τής θύρας κειμένην καί j χορού παρεκάθησαν κύκλω τών τραπε- 
δείξασα τήν μιαν τών άλλων, ής τά παρα- | ζών· κατά διαταγήν δέ τής μαρκησίας γεΰ- 
πετάσματα ήσαν καταβιβασμένα, μα λαμπρότατον καί καθ’ δλα σαρδαναπαλι-
— Κοιμήσου, είπε, καί μή κάμνης κρότον, ! κόν παρετέθη πάραυτα ύπό τών ύπηρετών 
διότι έκεΐ κοιμούνται άνθρωποι. Ό Κορβϊνος τής δεσποίνης τοΰ πανδοχείου.
άπεκρίθη διά τριών παρατεταμένων χασμη- Όποιον άνέλπιστον εύτύχημα παρείχετο 
ματων, καί ή χωλή, άφοΰ έρριψεν έπ’ αύτού είς τόν Κορβΐνον ! δι’ένός καί μόνου βλέμ— 
και τελευταίου βλέμμα δύσπιστου, έξήλθε ματος ήδύνατο νά ίδη έν συνόλω καί ν’ άνα- 
καί έκλεισε κατόπιν αύτής τήν θύραν. γνωρίση έκ τής φωνής τούς περιβόητους

Άλλά μόλις έκείνη κατέβη τήν κλίμακα έκείνους ληστάς τούς έμπνεύσαντας άκατά-

καί ό πονηρός κουρεύς ζωηρός και εύκίνητος 
ώς πάντοτε κατέβη έκ τής κλίνης, οπού έΛί- 
τηδες ειχεν έξαπλωθή ένώπιον τής γραίας 
ένδεδυμένος ώς ητο, και μετά προφυλάξεως 
γονυπετήσας έζόλλησε τόν ένα τών όφθαλ- 
μών του είς τάς σχισμάς τοϋ πατώματος. 
Καί πρώτον μέν εΐδεν έντός τοΰ άμυδρώς 
φωτιζομέυου εστιατορίου τέσσαρας σειράς 
τραπεζών έστρωμένων διάτραπεζομανδύλων- 
Έκ δέ τής δυνατής οσμής παρασκευαζόμε
νων φαγητών καί τήν μακρόθεν άκουομένην 
σύγκρουσίν οβελών έσυμπέρανεν ότι περιε- 
μένοντο πολυάριθμοι συνδαιτημόνες· καί δέν 
ήπατάτο τωόντι. Μετά έν τέταρτον τής ώρας 
μέγας κρότος αμαξών ήκούσθη και τά λεω
φορεία έστάθησαν ακριβώς πρό τής θύρας 
τοΰ πανδοχείου, μετ’ολίγον δ’είσώρμησαν 
είς τδ έστιατόριον κύριοι, ύπηρέται καί άμα- 
ξηλάται δλοι ανακατωμένοι, καί ό Κορβϊνος 
μετ’ άκρας έκπλήξεως άνεγυώρισεν δτι ή 
μαρκησία, τής όποίας δέν ήδυνήθη νά δια- 
κρίνη τούς χαρακτήρας, δταν πρό δλίγωνώ- 
ρών τήν έκαλλώπιζεν είς τόν πύργον τής 
Μόλας, ήτον ή άνθοπώλις, καί δτι ό τόν 
εφημέριον ύποκρινόμενος ήτον είς τών γειτό
νων του, άνθρωπος παρά πάντων σχεδόν 
ύποληπτόμενος καί νομιζόμενος τίμιος άν
θρωπος.

Ή μαρκησία, έπανέιλημένώς έρωτηθεΐσα 
ύπό τής μαγίσσης περί τής έκβάσεως τής 
έκδρομής, άνέσυρε τό καλύπτον τόν πίλον 
του Βονρεπώ μανδύλιον, τδν πίλον τοΰτον 
πλήρη άδαμάντων, χρυσού καί πολυτίμων 
κοσμημάτων τούτο ίδόντες οί λησταί έ- 
τράπησαν είς διάχυσιν άγαλλιάσεως, καί 
σημείου δοθέντος παρά τής χωλής, φρενιτιώ- 
σης ύπό φυλαργυρίας έδόθησαν είς Βακχι
κόν ή σατανικόν μάλλον είπεΐν χορόν. Έν τώ 
μεταξύ δέ ώς έκ θαύματος ή ώς έκ τής γής 
άναφυόμενοι, έπαρουσιάσίησαν είς κατόπιν 
τοΰ άλλου όλοι οί συνάδελφοι τής μυστηριώ-

και έκλεισε κατόπιν αύτής τήν θύραν.

σχετον τρόμον είς ολόκληρον τήν χώραν 
Ήκουε τήν συνομιλίαν των μέχρι κεραίας καί | 
έξ αύτής άνεκάλυπτε τά πλαστά καί }χ·ηστρι- · 
κά δνόματάτων. Άπό τής ώρας έκείνης έγί- 
νωσκε ποιοι ήσαν οί έπονομαζόμενοι Κουρε- 
λδς, Μακρογιάννης, Έριφας, Αυκοπόδης, 
Καρλής, Γρεναδιέρος, Κοντοσκέλης. καί Πι- 
τόσχης. Τό τελευταίου τούτο όνομα ήτο δε- 
καεπταετοΰς παιδός, άλλ’ ήτο καί τό γενικόν 
καί πλαστόν όνομα συμπάσης τής συμμο
ρίας· τό δέ περί ού ό λόγος παιδιού ήτο στε- 
νώτατος συγγενής τού κουρέως. Καί κατ’άρ- 
χάς μέν έγυμνάσθη είς μικράς κλοπάς, τόρα 
δέ εύδοκίμει καί είς έκτέλεσιν έγκλημάτων 
άλλ’ ούδέποτε ό Κορβϊνος έφαντάσθη, άν καί 
πολλάκις προεΐπεν είς τήν χήραν Ααμαρινέ- 
ρην δτι ό υιός της θά τελειώση τάς ήμέρας 
του έπί τής λαιμητόμου, δτι θά τόν εύρη έν 
μέσω τόσον έκλεκτής όμηγύρεως καί ένδε- 
δυμένον κλοπιμαίου έπενδύτην παμμέγι- 
στον καί δλως δυσανάλογον πρός τό σώ- 
μά του.

Ή διά τών χειρών του άλφιτωθεΐσα μαρ
κησία προέδρευε τής όμηγύρεως μέ τόλμην 
καί θράσος άνήκουστον, καί ούδέ τήν έλαχί- 
στην ένεποίει έντύπωσιν ούδέ είς έαυτήν ούδέ 
είς τούς συντρόφους της ή άσυμβίβαστος 
άντίθεσις μεταξύ τών άδαμάντων καί τής 
άλλης αύτής πολυτελούς σ,τολής, καί τών 
ρυπαρών καί ρακωδών ένδυμάτων τών μυ
στηριωδών συνωμοτών. "Ολους τούτους τούς 
κακούργους ήγε καί έφερεν άπό τής ρινός, 
δΛοι ήσαν πρός αύτήν πειθήνιοι, καί αύτοΐ 
μάλιστα οί άγριώτεροι ύπέκυπτον είς τάς 
θελήσεις της ώς ό μολοσσός ύπό τήν χεΐρα 
τοΰκυρίου του.Άλλ’δμωςάν καί συνησθάνετο 
τήν άπόλυτον επιρροήν της, καί ή έκστρατεία 
είχεν επιτύχει, δέν έφαίνετο τήν έσπέραν ταύ
την εΰχαρις, διότι κάτι τί τήν άπησχόλει έν 
μέσω τής γενικής εύθυμίας, καί εύκολου ήτο 
νά έννοήση τις οτι άλλαχοϋ είχε τόν νοΰν 
της. Άπό καιρού είς καιρόν ήγείρετο, έτεινε 
τό ούς πρός τήν θύραν, έκύτταζε τό ώρολό- 
γιόν της καί πάλιν έκάθητο μετά προδήλου 
- --------- λ. ο_______ :___ _i ........ — 

τάθη μέχρι τ 
μέσον' 
ητο τ 
σμα ίππου ήκούσθη έπί τής 
όδοΰ, τότε άνεπήδησεν άπό τής έδρας της καί 
έτρεξε πρός τήν θύραν άνακράζουσα δλη πε
ριχαρής «Αύτός είναι!,.»

πολλάκις προεΐπεν είς 

( 
του έπί τής λαιι

πεισμονής καί δυσαρέσκειας· τό γεύμα παρε- 
πάθη μέχρι τής μιας καί ήμισείας μετά τό 
μεσονύκτιον, καθ’δλον δέ τούτο τό διάστημα 
ητο τεταραγμένη καί έσιώπα. Τέλος κάλπα- 
σμα ίππου ήκούσθη έπί τής είς Μουτοβάν

Ποιον άράγε περιέμενεν ή μαρκησία; ή- 
ρώτησέ τις έκ τών ληστών.
— Τόν Μαΰρον, άπεκρίθη ή χωλή, καί βα- 
Οεϊα πάραυτα σιγή έγένετο είς τό εστιατο
ρίου. Άν οί κακούργοι έμάντευον τήν παρου
σίαν τοΰ Κορβίνου, ήθελον άκούσει τήν ώ
ραν έκείνην τούς σφοδρούς παλμούς τής . 
καρδίαςτου! έμελλε τωόντι νά ιδη μετ’ολί
γου τόν μυστηριώδη άρχηγόν καί έμελλε νά 
λύση τέλος πάντων τό έως τότε άλυτου αί
νιγμα! Ή ψυχή του έναβρύνετο ύπό χαράς 
καί διελογίζετο έν άγαλλιάσει δτι θά άπο
λαύση καί τόν θρίαμβον τοιούτου κατορθώ
ματος καί τά χίλια φράγκα, τά όποια τώ έ
φαίνοντο ότι έστιλβον καί έχόρευον έν μέσω 
τοΰ σκότους. Άλλ’ αίφνης τήν μέθην ταύ
την διεδέχθη έν ριπή οφθαλμού άμετρος 
τρόμος, ή καρδία του έπαυσε πάλλουσα καί 
ψυχρός ίδρώς περιέρρανε τό μέτωπόν του, 
διότι ήκουσεν ομιλίαν δλως διόλου πλη- 
σίον του.

Ακίνητος καί μή άναπνέων, ήκουσεν έν 
άπεριγράπτω άγωνία τάς δύο άκολούθους 

I λέξεις προφερθείσας βραδέως καί λίαν εύ- 
διακρίτως.
— Τόν βλέπεις !
— ’Όχι άκόμη . . .

Ό Πέτρος Κορβϊνος έχάθη άπό προσώπου 
τής γής! Περιέμενεν άπό στιγμής είς στιγ
μήν νά συλληφθή ύπό ρωμαλέας χειρός καί 
νά σφαγή έν μέσω τοΰ σκότους. Άν είχε 
δύναμιν Οά έσύρετο καί Οά έκρύπτετο ύπό τήν 
κλίνην του, άλλ’ ύπό τής μεγάλης συγκινή- 
σεως τό αίμα είχε παγώσει είς τάς φλέβας 
του καί εμενεν ώσεί καρφωμένος είς ήν θέσιν 
εύρίσκετο. Μετ’ όλίγον ή ομιλία έξηκο
λούθησε.
— ΙΙοΐος τό έφαντάζετο ποτέ αύτό ! ..
— Έγώ πάντοτε τό έφοβούμην !:,
— Μοΰ φαίνεται δτι άγαπας τά χρήματα, 
εψιθύρισεν ή πρώτη φωνή, πόσα έν τούτοις 
έδιδες διά νά εύρεθής τόρα είς Βρεσσώλ ;.. 
— Όμίλει χαμηλότερα, οί τοίχοι έχουν 
αύτιά ! ..
— Μή φοβείσαι, έδώ δέν είναι παρά ό άν
θρωπος ό οδηγηθείς ύπό τής χωλής, δστις 
κοιμάται ώς ταύρος.
— Ό Κορβϊνος άκούσας ταύτα άνέπνευσεν, 
ήσθάνθη ώς νά τόν ήλάφρωσαν άπό μέγα 

, βάρος. Προτείνας δέ τήν κεφαλήν μετάπρο- 
• φυλάξεως πρός τό μέρος όθεν ήκούσθη ή 

I ομιλία,
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πλέον Οά ύπάγη είς ξένους τόπους καί Οά 
συμπαραλάβη μαζί του τάς καρδίας και τάς 
ψυχάς μας.

"Ολοι έκεινοι οί άνθρωποι, έκ τών όποιων 
ούδείς έγνώριζε τόν άρχηγόν καί δμως τώ 
ήσαν μέχρι φανατισμού άφωσιωμένοι, άνε- 
βόησαν μια φωνή.
— Μείνε, αρχηγέ, μείνε!...

Ό Μαύρος τούς ευχαρίστησε διά νεύμα
τος τής χειρός, ύστερον ώμίλησε προς τήν 
μαρκησίαν, ήτις έπανέλαβε κλαίουσα.
— Σάς εύχαριστεΐ καί σάς χαρίζει τό μερί- 
οιόν του έκ τών σημερινών λαφύρων, δηλα
δή 300,000 φράγκα· σάς συμβουλεύει δέ, 
άφοΰ λάβη καθ’ εις τό αναλογούν αύτώ μέ
ρος, νά ζήσητε είς τό εξής τιμίως.

Νέαι κραυγαί διηρμήνευσαν τόν ένθουσια- 
σμόν καί τήν εύγνωμοσύνην τών κακούργων. 
Ή μαρκησία τότε ήγέρθη καί δλοι τήν έμι- 
μήθησαν, διότι πάν αύτής κίνημα είχε καί 
σημασίαν πριν δμως άποσυοθώσιν έξητή- 
σαντο ώς χάριν νά άσπασθώσι τήν ’χεϊρα τοϋ 
αρχηγού των, τού όποιου έμελλον νά χωρι- 
σθώσι διά παντός· Ό άρχηγός έδίστασεν 
ολίγον άλλ’ύστερον άπεφάσισε, καί εκβαλών 
τό χειροκτίου του, έτεινε χεϊρα λευκήν, λε- 
πτοφυά,ύπό πολυτίμων άδαμάντων άπαστρά- 
πτ.υσαν, καί τήν χεϊρα έκείνην διαδοχικώς 
ήγγισαν διά τών χειλέων των και έβρεξαν 
μέ τά δάκρυά των δλα τά άθλια έκεΐνα όντα. 
Ή χωλή έξελθοΰσα κατόπιν αύτών, έκλεισε 
τάς θύρας καί ούτως ό μυστηριώδης άρχηγός 
έμεινε μόνος μετά τής μαρκησίας·

Τότε έκείνη ποταμούς δακρύων χύνουσα, 
έγονυπέτησε καί κατεφίλει τά κράσπεδα τού 
ίματου του, καί θερμώς αύτόν ικέτευε.
— Ώ, μείνε! έλεγεν όλολύζουσα, μείνε! Τί 
Οά γείνω άν σέ στερηθώ;
— Ταλαίπωρος μαρκησία ! είπεν, ό άγνω
στος, θωπεύων τάς τρίχας τής κεφαλής της, 
έ ^εινες καί σύ θύμα τοΰ απηνούς, καί ολέ
θριου πεπρωμένου τό όποιον μέ καταδιώκει 
παντοΰ καί πλήττει οσους μέ άγαπώσι.
— Κάνεις δέν σέ άγαπά ούδέ θά σέ άγαπή- 
ση ποτέ δσον έγώ!
— Καί δμως είς ανταμοιβήν τού άδολου αύ- 
τού αισθήματος, τοΰ τόσω τρυφερού καί 
μέχρι θανάτου, δέν αμφιβάλλω, άφωσιωμέ- 
νου, δέν δύναμαι, ταλαίπωρος κόρη νά σοί 
αποδώσω ούδέν πλέον έκτος φιλικής συμ
πάθειας ’

— ΙΙοΐος ό|Αΐλεϊ έδώ ; ήρώτησε ταπεινή τή ι
φωνή. 1

’Απόχρισις δέν ήκούσθη. '
— Μή φοβεϊσθε, είμαι ό Πέτρος Κορβΐνος,
προσέθηχε δυνατότερα, ό χουρεύς ! ι
— Ά, σας γνωρίζω τόρα, είπε φωνή γυ- ·
ναικός.
— Ποια είσθε σεις;
— Ή χυρία Ααγράβη.
— Ή παιδαγωγός τοΰ πύργου τοϋ Έριβόσ- 
κου ; και ή άλλη ποια είναι;
— Ή χυρία Βερνύ.
— Ή πλούσια ξενοδόχος τής Βρεσσώλης! 
Σατανά! χαί πώς εύρέθητε είς τό χαταγώ- 
γιον τοΰτο τών ληστών ;..
— ’Ίΐλθομεν έδώ, διότι κατελήφθημεν άπό 
τήν νύκτα, ένώ διηρχόμεθα τό δάσος, έρχό- 
μεναι έκ τοΰ Μονβετώ.
— Νά σάς δώσω μίαν συμβουλήν ;
— Εύχαρίστως.
— Νάπέσητε είς τά στρώματά σας καί νά 
προσποιηθήτε δτι κοιμάσθε, διότι έάν μάς ά- 
νακαλύψωσιν αύτοί οί κακούργοι, θά μάς 
σφάξωσιν ανηλεώς.
— Εύχαριστοΰμεν διά τήν συμβουλήν! άλ
λά φοβούμεθα τόσω πολύ, ώστε δέν ύποφέ- 
ρομεν νά μένωμεν είς τήν κλίνην.
— ’Εκτός τούτου Οέλομεν καί νά βλέπωμεν, 
ειπεν ή κυρία Βερνύ.
— Είς τον διάβολον αί γυναίκες καί ή πε
ριέργεια των! έψιθύρισεν ό Κορβΐνος δυση- 
ρεστημένος. Αύταί έλειπον τόρα νά μοΰ 
φέρωσι προσκόμματα καί νά ζητώσιν ίσως 
καί μερίδιον άπό τά κέρδη!

Φοβερά βοή άντηχήσασα είς τό έστιατό- 
ριον καί διασείσασα σχεδόν ολόκληρον τό 
πανδοχεΐον, διέκοψε τάς σκέψεις τοΰ Κορβί- 
νου. Ή μυστηριώδης συμμορία έζητωκραύ- 
γαζε τόν άρχηγόν της, δστις είσελθών μετά 
τής μαρκησίας καί καθήσας είς τό κέντρον 
τών τραπεζών, έπέβαλε διά νεύματος σιωπήν. 
"Ολοι έν τώ άμα ύπήκουσαν καί τότε ή μαρ
κησία, λαβοΰσα τόν λόγον, διεβίβασεν αύτοις 
τάς διαταγάς του.
— Παιδιά, ειπεν έν μεγίστη συγκινήσει, ή 
σημερινή βραδιά ήτο πεπρωμένου καί χαράν 
καί λύπην μεγάλην νά μάς φέρη, διότι έκερ. 
δίσαμεν λάφυρα ικανά νά μάς πλουτήσωσιν, 
άλλά χάνετε εκείνον δστις καί θάρρος σάς 
ένέπνευσε χαί έπιδεξίους σάς έκαμε καί χρή
ματα σάς έδωκεν. Ό άρχηγός μάς αφήνει, 
πολύν καιρόν δέν θά τόν ίδωμεν, ίσως ποτέ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ- ΔΙΟΝΥΧΙΑΚΩι 
θΕΑΤΡΩι

ΑΝΕΎΡΕ0ΕΝΤΩΝ αναγλύφων.

τοίμαζεν άκαμάτως καί μετά περισκέψεω; τήνγε- 
νομένην μετά ταΰτα έν Ελλάδι μεταβολήν, πάντες 
οί λοιποί,φυσικώ τώ λόγω,ένησχολοϋντο άμερίμνως 
εί; τά έργα των έκαστος, ιδίως δέ τούς έν ’Αθή
ναις τούτους άμερίμνους έτερπε πλεΐστον ή ύπδ 
τών Γερμανών άρχαιολόγων δραστηρίως έπιχει- 
ρισθεΐσα άνασκαφή τοϋ Διονυσιακού θεάτρου. Καί 
ήμεΐς εΐμεθα έκ τών τοιούτων, διότι, μή έχοντες 
τήν άξίωσιν δτι δυνάμεθα νά λύωμεν διά τής 
σπάθης τούς γορδίους τής πολιτική; δεσμού;, αί- 
σθανόμεθα μικράν πρδ; τάς συνωμοσίας κλίσιν, 
καίέπομένωςένδιεφερόμεθα πλειότερονείς τήν παρά 
τήν μεσημβρινήν τή; Ακοοπόλεως πλευράν υποχθό

(άχολουθεΐ).

νιον εργασίαν τοϋ κ. Στράκ καί τών εργατών 
του, ή είς τήν έτέραν τήν γενομένην παρά τάς 
λεωφόρους, δπου κατώκουν οί πλεΐστοι τών άρ- 
χιεπαναστατών. Ύπδ τδ έδαφος έκεΐνο τδ ξηρδν 
καί άγονον, έπί τοΰ όποιου έπί αιώνα; πολλούς 
διήρχετο τδ άροτρον τοϋ γεωργού άνευ πολλής 
ωφελείας, διότι μόλις άραιά ή κριθή άνεφύε- 
το καί πριν άναφυή έξηραίνετο , άνευρέθη ο
λόκληρον θέατρον σχεδόν, καί θέατρον, δπερ κα
τά τάς πρώτας ημέρα; τής άνακαλύψεως, πριν 
έτι ή άνασκαφή προχωρήσει δτε τδ πάν ήτο 
μυστήριον καί έλπίδες, έφαίνετο δτι ήτο τδ εν
δοξότερου είς τήν ίτορίαν τών θεάτρων, καί τδ αρ
χαιότερου πάντων’ τότε άπας ό κόσμος τών λογίων 
καί μή ευρίσκετο έν αρχαιολογική μέθη, καί πας

χήστρας, καί έπί τοϋ όποιου έστηρίζετο ή πρώτη. 
Τδ ήμισυ μόνον τοϋ τειχίου τούτου διεσώθη ολό
κληρον, μετ’αΰτοϋ δέ διεσώθησαν, εί; τέσσαρα συ- 
ς-ήματα διαιρούμενα, δεκαπέντε υψηλά καί σχεδόν 
όλοφανή ανάγλυφα, άτινα έξαιρέσει δύο ή τριών, 
τά λοιπά πάντα διετηρήθησαν σώα’ μόνον τάς 
κεφαλά; δλων ό θρησκευτικό; ίσως φανατισμός 
άπέκοψεν άπάνθρώπως, εύχαρηστηθεί; νά κρύψη 
τά λοιπά τών σωμάτων δι ασβέστου. Τάς εικό
νας τών αναγλύφων τούτων έπιχειροϋμεν βαθμη
δόν νά δημοσιεύσωμεν, καί ήδη άρχόμεθα άπό 
τοϋ δευτέρου συστήματος, δπερ πιθανώς παριστ?. 
θυσίαν τελουμένην είς τδν Διόνυσον. Εν μέσω της 
παραστάσεως κεΐται μικρός τι; βωμός, άνω τοϋ 
όποιου έφαπλοϋται ή προσφιλής τώ θεώ άμπε-

60

τι; έτρεχεν ύπο περιεργείας νά σπουδάση ολίγη·* 
αρχαιολογίαν έπί τοϋ τόπου τών άνασκαφών. ’Αλ
λά βαθμηδόν ή ομίχλη διελύετο, ή αληθέστερου 
είπεΐν, όγκοι βράχων άποσπώμενοι άπεδείκνυον 
ολίγον κατ’ ολίγον τήν αληθή κατάστασιν τοϋ ά- 
νασκαπτομένου θεάτρου, καί ή φαντασία, καθ’ δ
σον προύχώρει ή άνασκαφή, δέν είχε στάδιον δτ 
πω; δημιουργή κατά τδ σύνηθες τά πολυτελή 
καί μεγαλοπρεπή αύτή; μέγαρα,. II δη, δτε αί ά- 
νασκαφαί έπεραιώθησαν, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, 
μετά τινο; βεβαιότητας, οτι άνεκαλύφθη μέν τδ 
άρχαΐον θέατρον τοϋ Διονύσου, άλλ’ έπί τοσοΰτον 
μετεσκευασμένον κατά τού; Ρωμαϊκού; χρόνου;, 
ώστε, εξαιρέσει ίσως τών εδωλίων, κατά τά λοι
πά είναι έργον ρωμαϊκής εποχή;.

Εν τινι προηγουμένω φυλλαδίω τή; Χρνσα.Ι- 
.Ιίοος, έδημοσιεύσαμεν ξυλογράφημά τι, δπερ πα- 
ρίστα τήν γραφικήν εποψιν τών λειψάνων’τοϋ 
τειχίου τοϋ διαιρούντο; τήν σκηνήν άπδ τή; όο-
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προκειμένου λόγου περί πτυχών, διαφέρει πολύ τδ 
πράγμα" αί πτυχαί δέν είναι αμετάβλητοι ώς τδ 
ανθρώπινον σώμα’ δύνανται καί απαιτείται μάλι
στα νά ποικίλλωνται έπ’ άπειρον μετά χάριτος, 
καί ούτω πως νά διατίθενται, ώστε, ένώ καλύ- 
πτουσι τδ σώμα, νά μ.ή κρύπτωσιν ή παραβιάζω- 
σιν οπωσδήποτε τάς κινήσεις του, ή παραβλάπτω-

- Wσι την καλλονήν τών μελών του. Ενεκα τούτου, 
πολλοί καλλιτέχναι, καλώς άλλως παριστάνον- 
τες τδ γυμνόν τοϋ άνθρώπου σώμα, άπέτυχον είς 
τάς πτυχάς. Τδ μέρος τούτο τή; τέχνης είναι ή 
ποίησις αύτής, έξαρτωμένη άπδ της φαντασία; 

| τού καλλιτέχνου, άλλά κατά τήν έποχήν καθ’ ήν 
τά ανάγλυφα ταύτα έλαξεύθησαν, ή ποίησις αύ

τη είχεν έκλείψει εντελώς.
Λεπτομερής ίσως εξήγησε; τών μυθικών τού

των παραστάσεων Οά ήτο αναγκαιότερα πάσης 
άλλης περιγραφής, άλλά μέχρι τούδε ούδ’ άλλος 
τις, καθ’ όσον γινώσκομεν, ήρμήνευσεν αύτάς. 
ούδ ήμεΐς δυνάμεθα νά τολμήσωμεν τοιοΰτόν τι, 
καθ’ όσον μάλιστα ή απουσία τών κεφαλών άπό 
πάντων τών αναγλύφων καθιστά δύσκολον τήν 
άναγνωρισιν έκαστου τών παριστανομένων προ
σώπων. Μόνον έν τώ άμέσως μετά τδ βήμα τοΰ 
Ζωΐλου παρεπομένς» συμπλέγματι, ου τδ ξυλο
γράφημα θέλομε* δημοσιεύσει προσεχώς, διακρί- 
νεται ό Ερμή; έκ τών πτερωτών υποδημάτων 
του. 0 άγγελιαφόρος ούτος τών θεών φέρει εις τάς 
αγκόλας μικρόν βρέφος, πιθανότατα τδν Διόνυ
σον, καί λαμβάνει κατά τινα τρόπον διαταγάς 
ύπό τινο; καθηνάνου έπί τοΰ βράχου, ό άνήρ 
ούτος, γυμνός μέχρι τοΰ σμ.φαλοΰ, έχει χλαμύδα 
έρριμμένην έπί τού λοιπού σώματο;, όπισθεν δ αυ
τού γυμνό; νεανία; υψώνει τήν ασπίδα, καί έτε
ρος εί; τδ έτερον άκρου πράττει τδ αύτό. Εκ τών 
κινήσεων τούτων δυσκόλως δύναται νά συμπερά- 
νη ό θεατής τά; προθέσεις τών παριστανομένων. 
Τό μόνον δ δυνάμεθα μετά βεβαιότητο; νά εϊ- 
πωμεν είναι ότι πάντα ταύτα άναφέρονται εί; 
τδν μύθον τού Διονύσου, είτε ,εί; τά τής λα
τρεία; αύτού. Η ιστορία τοΰ θεού τούτου, ώς οι 
πλεϊστοι γινώσκουσιν, ήν πολυπλοκωτάτη καί 
πασών τών λοιπών δυσχερέστερα, διότι έκαστον 
τών . αρχαίων, έθνών είχε καί τδν Διόνυσόν του, 
πρδ; 8ν απέδιδε? ιδίαν ιστορίαν καί διάφορον γέν- 
νησιν. Περιττόν κρίνομεν νά λαλήσωμεν ενταύθα 
περί τού Διονύσου τών άλλων έθνών. ό ήμέτερος 
Διόνυσος, ού θερμότατοι λάτρα·, υπήρξαν οί γεί
τονες ήμών Βοιωτοί, έγεννήθη έκ τοϋ Διδς και

λος, άφ’ ής οί θύοντες άποκόπτουσι τδν γλυκόν 
τής σταφυλής καρπόν. Γυνή τι; φέρει είς τήν α
ριστερήν χεΐρα κάνεον πλερή καρπών, άναμέσον 
δ’ αύτής καί τού κόπτοντο; τήν σταφυλή* ύ; 
έφορμά παρά τδν βωμόν καί τράγος εί; τους ο
πισθίους πόδας άνορθούμενο; ετρωγεν ίσως στα
φυλήν, ήν διά τής άπεκομμένης χειρδ; προσέφερεν 
αύτώ ό παρά τδν βωμόν άνήρ. Τά ζώα ταΰτα έθύ- 
οντο συνήθως είς τήν θεότητα τκύτην.Ε’ς τδ έτε
ρον μέρος παρίσταται έτερος νεανίας γυμνός, καί 
μόνον έπι τών ώμων φέρει σύντομον μανδύαν. Η 
διάθεσι; τών αναγλύφων τούτων είναι λίαν μονό
τονος καί ύπέρ τδ δέον αρχιτεκτονική, ί’ίς παρα
τηρεί δ’ό άναγνώστης, έν τώ δημ,οσιευομένω άνα- ' 

γλύφω, εκατέρωθεν τοΰ βωμού δύο παρίστανται 
πρόσωπα έν ίστ» άποστάσει άπ’ άλλήλων, καί τήν 
αύτήν περίπου τηοοϋντα θέσιν.

II αύτή μονοτονία παρατηρεΐται καί εις τά 
λοιπά συστήματα, καί κατά τούτο ή τέχνη αυ
τή είναι όμοια τής βυζαντινής, ήτις άείποτε έτή- 
ρησεν ώς κανόνα απαράβατου τδ νά διαιρή τήν 
παράστασιν εις δύο ίσα καί όμοια μέρη. Αλλως 
τε τά γφμνά είσί καλώς έξειργασμένα, καί τινα 
μάλιστα δέν είναι άμοιρ» χάριτος" έν τοΐς πλεί- 
■ττοις δ’ αναφαίνεται άκριβή; γνώσις τής τοΰ αν
θρωπίνου σώματος κατασκευής. Τδ μάλλον αξιό
μεμπτου έν τοΐς περί ών δ λόγος άναγλύφοις είναι 
αί πτυχαί, καί μάλιστα έκεϊναι τών μακρών έ- 
σθήτων τών παριστανομένων γυναικών. Η έν ταΐς 
πτυχαΐς τών τοΰ Ερεχθείου Καρυατιδών τηρη- 
θείσα εύθ.υγραμμία, ενταύθα καταντά, αφόρητο;" 
τά ένδύματα τών γυναικών τούτων δέν είναι έξ 
υφάσματος κατεσκευασμένα, άλλά μαλλο.ν ήθε

λεν είπη τις οτι κατεσκευάσθησαν έκ φλοιού δέν
δρων’ οπού δ’ έτόλμησεν δ τεχνίτης νά υπόδειξη 
συνάμα καί τδ καλυπτόμενο* τοϋ σώματος μέ
λος έκεϊ άπέτυχεν έλεεινώς- II τέχνη τοΰ διαθέ- 
τειν τά; πτυχάς είναι Sv τών δυσκολωτέρων προ
βλημάτων της τε γραφική; καί γλυπτικής. Βε
βαίως ή παράστασις τοΰ ανθρωπίνου σώματος, ώς 
έπλασε* αύτδ ό δημιουργός του, είναι τδ κύριον 
άντικείμενον τών ανωτέρω δύο τεχνών, καί α
παιτεί πλείστα; οσας γνώσεις’ άλλ’ ό καλλιτέ
χνη; άμα σπουδάση έντελώ; τήν ανατομίαν καί 
γνωρίση ακριβώς τδν μηχανισμόν τοϋ ανθρωπίνου 
σώματος, συνάμα δέ μελτήση έπί πολύ καί τήν 
φύσιν, δύναται νά ήναι ασφαλής περί τής ίκανότη- 
τό; .του, .διότι ή φύσις μένει αείποτε αμετάβλητο; 
καί ό καλλιτέχνη; γινώσκε.ι πού βαδίζει. Αλλά

τής Σεμέλης, ήν δηλαδή ό καρπός τής χιλιο
στή; ίσως συζυγικής παραβάσεω; τοΰ πατρός 
άζδμώκ τε θεώτ τε. Αλλά πρίν εΐσέτι τεχθή ό νέος 
θεός, ή ειμαρμένη άπεφάσισε νά κόψη τδ νήμα 
τής ζωής τής μητρός του. Η Ηρα, ή νόμιμος πα- 
ράκοιτις τοϋ Διδς, μαθούσα ότι γυνή έκ τών θνη
τών έτόλμησε νά ύποκλέψη τδν νόμιμον αύ
τής σύζυγον, ήθέλησε -/ά τ** έκδικηθή. ’Αντί δ
μως νά δηλητηριάσ-η αύτήν διά τής στριχνίνης, 
ώς ήθελε πράξει τ-ήν σήμερον άλλη γυνή ζηλότυ
πος, κατώρθωσεν δπως αύτή ή ιδία Σεμέλη έπι- 
ζητήση ώ; χάριν τδν όλεθρόν της. Κατά τήν πε- 

ρίπτωσιν ταύτην τούλάχιΟτον ή Ηρα έφάνη άνω-
τέρα πάσης θνητής ζηλότυπου- Η άνόητο; Σεμέ
λη, άφοΰ πλέον ένεθαρρύνθη εις τήν μετά τού Διδς 
ομιλίαν, ήτησεν αύτδν, ώς δείγμα τής πρδς αύ
τήν αγάπης του, νά τδν ίδη καί έν πάση τή δό
ξα, αύτοϋ, καί έν πάσή τή ίσχύϊ αύτού’ δ Ζευ; έ- 
γίνωσκε βεβαίως τάς συνεπεία; τής πληρώσεως 
τοιαύτη; έπιθυμίας, άλλά φαίνεται δτι ή προθυ
μία τοϋ νά φανή αρεστός εις τήν καλήν Σεμέλην, 
υπερτέρησε τήν θείαν του φρόνησιν. II αίτησές 
τής δυστυχούς Σεμέλης έτελέσθη, άλλ’ αύτη, θνη
τή οΰσα, δέν άντέσχεν είς τήν ουρανίαν έκείνην 
λάμψιν, καί ούτω κατεφλέχθη έν άκαρεΐ. ό Ζευς 
όμως δέν ήθέλησε νά συναπολεσθή καί τδ έν τή 

γαστρί τής Σεμέλης ένυπάρχον θειον πλάσμα" διό 
μετά έτοιμότητος αξιέπαινου, θέσας αύτδ έντδ, 
τή; χειρίδο; τοϋ ένδύματό; του, τδ έσωσεν άπδ; 
τής πυρκαϊας. Πόσοι αρα γε καί τήν σήμερον δέν 
μιμούνται κατά πάντα τδν Δία! πόσοι άφοΰ άη- 
διάσωσιν έκ τοϋ κόρου τά κάλλη τών εί; αύτούς 
έγκαταλειφθεισών γυναικών, άφίνουσιν αύτάς μετά 

ταΰτα νά καταφλεχθώσιν είς τάς φλόγας τής με
ταμέλειας, προνοοϋσιν δμως ύπέρ τοϋ τέκνου των, 
διότι θεωρούσιν αύτδ σάρκα έκ τών σαρκών των 

καί οστού* έκ τών οστών των ’ ’Ακολούθως ό 
Ζευς ένεπιστεύθη αύτδ είς τήν φροντίδα τής ’ΐνοΰς 
καί τοϋ ’λθάμαντος. Αλλ’ ή Ηρα ένόσιο έβλεπε 
τδ βρέφος έκεΐνο, 8 τή άνεμίμνησκε τήν πρδς αύ
τήν όβριν τοϋ συζύγου της, δέν έξιλεοΰτο, διδ καί 
τήν Ινώ έξεδικήθη καταστήσασα αύτήν μανιακήν 
όιά τών μα·^γανιών της, καί ουτω ό Ζεύς ήναγ- 
κασθη νά πέμψη τδ νεογνδν είς τήν Νύσσαν, πόλιν 
τής Θράκης, οπού αί νύμφαι άνέλαβον τήν άνατρο- 
φήν αύτοϋ; Κατά τινα; ό Ιιρμή; έφερεν εις τά; 
νυμφα; έκείνας τον Διόνυσον, ό δέ γλύπτης Βαθυ- 
κλής παρέστησε τδν νεογέννητο* εκείνον θεόν, φε- 
ρόμενον ύπδ τοϋ Ερμοϋ είς τους ουρανού;. Πιθα

νώς έν τώ προαναφερθέντι συμπλέγματι παρίστα
ται ό Ζευς διατάσσων τώ Ερμή τήν τού παιδδι 
μχτακόμισιν είς Νύσσαν.

Η λατρεία τού θεού τούτου έγεννήΟη ένΑιγύπτω 
ήν δέ ή άτοπωτάτη καί αίσχροτάτη πασών τών 

λατρειών. Απδ τής Αίγύπτου μ.ετεφέρθη είς τήν 
Ελλάδα, όπου κατ’ άρχάς ή διάδοσι; αυτής άπήν- 

τησε πλείστα προσκόμματα ύπδ τών κυβερνή
σεων καί τών νομοθετών. άλλ’ ό λαδ; παρεδέχθη 
αύτήν καί μετ’ ού πολύ έγένετο κοινή είς άπα- 
σαν τήν έλληνικήν χώραν, έν Αθήναις τέσσαρε: 
ήσαν αί τώ Δυονύσω άγόμεναι έορταί. Τά iem^ 
αγρούς ή μικρά T.zyiyziv. διονύσια, τά Λήπιια 
τ'κΑτθεστήξΐα ·/.κ·.τά Αστικά μεγά.ία Διονύσια. 

Κατά τάς έορτάς ταύτα; έχρίομάτιζον οί εύλα- 
βεΐ; τών χρόνων έκείνων τδ πρόσωπον μέ δια
φόρου; φυτικά; βαφάς, α: -ρυναΐκες παρηκολού- 
θουν χωρίς νά έρυθριώσι τήν άσεμνον τού θεού 
πομπήν, καί αί εύγενεΐς κόρα·.' τών τεττιγοφό- 
ρω* Αθηναίων, παρακολουθοϋσαι έπίση; κατά τάς 
βδελυρά; φαλλοφορίας τήν AixrOipiper γυναίκα, 

εφερον σΰκα έν κανοΐς καί έκόσμουν του; απα
λούς τραχήλου; των άναρτώσαι άπ’ αύτών ορμα
θούς ίσχάδων" είς τά κατ’ άγρού; μάλιστα Διο
νύσια, οί έφ’ αμαξών φερόμενόι ΛΙενιδώται καί 
Αμαρουσιώται τών χρόνων έκείνων προσέβαλλο* 
διά χειρονομιών καί βωμολοχιών πάντα 8ν ύπήν 
των, μ,υρία δ’ αισχρά καί άτοπα διεπράττον-ο 
κατά τά; τέσσαρα; αύτάς έορτάς έν Αθήναις. Απδ 
τή; Ελλάδος μετεφέρθη ή λατρεία τοϋ Δίο- 
νύσου εί; ’Ιταλίαν καί έώμην. Εν τή τελευ
ταία ταύτη χώρο:, κατά τά; βακχικά; έορτάς, 
έτελούντο έν τώ σκότει τή; νυκτδ; καί έν τώ 
θορύβφ τών άλαλαζόντων κυμβάλων τά μέγιστα 
τών έγκλημάτων. Επί τοσοϋτον δέ κατέστησαν 
αί έορταί αυται έπικίνδυνοι και εί; αύτήν τήν 
πολιτείαν, ώστε ή Γερουσία τής Ρό>μης διέταξε 
τδν ύπατον Ποσθούμιον νά ίνεργήση άνακρίσεις 
έπί τή; ύποθέσεως ταύτης. Εκ τών γενομένων α
νακρίσεων άπεδείχθη ότι έν ταΐς συναθροίσεσι 
ταύτα·.; ούδέν έγκλημα ύπήρχεν δπερ νά μή δια- 
πράττηται έν άνέσει, καί ότι έν αύτή τή Ρόψ-η οί 
μεμυημένοι εί; τά μυστήρια ταύτα, άνδρες τε καί 
γυναίκες, ύπερέβαινον τάς έπτά χιλιάδας. Τρο- 
μαχθεΐσα ή Γερουσία έκ τοΰ αριθμού τούτου, διέ
ταξε του; υπάτους νά προβώσιν είς τήν διάλυσε* 
τοΰ τάγματος. ’Αμέσως τότε τέσσαρες οί κορυφαίο» 
αύτοϋ έθανατώθησαν, πλεϊστοι συνελήφθησα* καί 
έξ αύτών οί άποδειχθέντε; έγκληματίαι άπέθα-
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νον. At γυναίκες έφονεύοντο έντδς τών οικιών ύπδ 
τών συγγενών αύτών, θελόντων ν’ άποφύγωσι τδ 
όνειδος δημοσίου δι’ αύτάς θανατικής ποινής. Ou- 
τω, χατα τδ 568 άπδ κτίσεως Ρώμης, αί βακχι
κοί πβίνυγήρεις κατηργήθησαν έν ’Ιταλία, εί καί 
τ, λατρεία τοϋ Βάκχου έμενεν έτι έν ίσχύϊ.

Εν Ελλάδι τούλάχιςον έκ τών ασέμνων τούτων 
εορτών, πρδς άς μόναι ίσως αί ήμέτεραι ’Αποκρέω 
δύνανται πως νά παραβληθώσιν, έγεννήθη τδ δρά
μα, καί ή λατρεία τοϋ Διονύσου, ήτις έν μέν τή 
Διγύπτφ καί Ρώμη ήν αφορμή ακολασίας, έν Ελ
λάδι έδωκε τούλάχιστον αιτίαν είς τήν δημιούρ- 
γησιν νέας τέχνης, ήτις μέχρι; ημών έκαλλιεργή- 
θη καί άνεπτύχθη Οαυμασίως ύπδ τών μάλλον 
πεπολιτισμένων έθνών. Τδ θέατρον άρα θέλει μένει 
έσαεΐ κτήμα έλλην.κδν καί πας τις διερχόμενος 
άπδ τοϋ νεωστί άνασκαφέντος Διονυσιακού θεά
τρου θέλει προσβλέπει, μετά σεβασμού καί συγ- 
κινήσεως άμα, τδν χώρον έκεΐνον ένθα παοεστά- 
Οησαν τά πρώτα δραματικά προϊόντα τής αν
θρώπινης μεγαλοφυΐας.

ΕΒΡΑΪΚΑ.

ΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΕΑΑΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΡΑΒΒΪΝΟΣ.

0 Θεός σας καλείται θεός ζηλωτής, δστις δέν 
θέλει νά άνεχηται άλλους Θεούς άπέναντι αύτού, 
καί έκφρώζει άκαταπαύστω; τ-ήν αποστροφήν του 
πρδς τδν πολυθεϊσμόν. Διατί νά έκφέρη περισσο- 
τέρας άπειλάς κατά τών λατρευόντων τούς ψευ
δείς θεούς καί νά άποστρέφηται αύτούς πλειότε- 
ρον άπδ τούς ψευδείς θεούς. Ταΰτα έλεγε φιλό
σοφος Αθηναίος πρδς Ιουδαίον ραββϊνον" ό ραβ
βϊνος άπεκρίθη'
— Βασιλεύς τις είχεν υίδν απειθή καί άνάγωγον, 
όστις μεταξύ τών άλλων πρδς τδν πατέρα του 
ασεβειών έδιδεν είς τούς κύνας του τδ όνομα καί 
πούς τίτλους τού πατρός του ό πατήρ του λοιπδν 
έπρεπε νά τιμωρήση τδν υίδν ή τούς κύνας ;

Τωόντι είναι εύφυής άπάντησις, άλλά άπάντη- 
σις ύπεκφυγής, διότι έάν ό Θεός σας κατέστρε- 
φεν, ή είχε τ-ήν δύναμιν νά καταστρέψη τούς αν
τιζήλους του Θεούς, ήθελεν εκριζώσει διά μιας 
τόν πολυθεϊσμόν.

:—Επρεπε λοιπόν έπειδή, οί ανόητοι λατρεύουσι 
,τδν ήλιον, νά καταστρέψη αύτόν ; ή έπρεπε νά 
,σβέση τδ πϋρ, νά έκκενώση τδν βυθόν τή; θα
λάσσης, ν’ άφανίση τον αέρα ή πάν άλλο δήμι

ούργημα, οπερ ήθελον στοχασθή νά κάμωσι θεόν ; 
Επρεπεν επειδή υπάρχουσι τυφλοί, νά καταργ 
γήση τδν νόμον, τδν κανονίζοντα τάς ένεργείας 
τοϋ φωτός καί τών χρωμάτων ; ό Θεός μας είναι 
Θεός φιλελεύθερος' δέν καθιστά άπαράγωγον τδν 
σίτον τδν όποιον έκλεψε τις άπδ τδν γείτονά 
του, άλλ’ έπιτρέπει νά αύξηση σπειρόμενος ούτος 
κατά τούς γενικούς νόμους, καί είς αύτήν άκόμη 
τήν κατοικίαν τοϋ κλέπτου’ άλλά δηλητήριόν τι 
μυστικόν υποτρώγει τάς δοκούς, άίτινες βαστά- 
ζουσι τήν στέγην τής οικίας αύτού.
— Τίς εσπειοεν έν τή κατοικίμ τοϋ κλέπτου τδν 
κλαπέντα σίτον; ήρώτησεν είρωνικώς ό φιλό

σοφος.
— 0 ίδιος κλέπτης, άπήντησεν ,δ Ραββϊνος. Τπα- 
γε νά πληροφορηθής, παρατήρησον τήν τύχην τών 
οίκων έκείνων, είς οΰς κακή τις πράξις ένηργήθη.
— Τούτο ημείς καλοϋμεν Νέμεσιν, ήτις είναι 
μία τών θεοτήτων μας.
— Καί ημείς, είπεν ό Ραββϊνος, τήν όνομάζο- 

μεν δικαιοσύνην, καί είναι ’έν τών προσόντων τοϋ

ο ΡΑΒΒΪΝΟΣ ΡΑΧΗ.
Ο Ραββϊνος ’ΐαρχή, γνωστός κοινώς ύπδ τδ ό · 

νομα Ραχή, έζησε κατά τδν ενδέκατον ή δωδέ
κατον αιώνα (1040—1105 μ. X.) γεννηθείς έν 
Τρώη τής Γαλλίας. Τδ όνομά του συνδέεται εύσε- 
βώς πρδς τδ τοϋ Μαιμονίδου. Εγραψεν ερμηνείας 
έπί τινων προφητών καί έξήγησίν τινα τοϋ Ιαλ- 
μ.ούδ, έργον γιγάντειον, άνευ τοϋ όποιου τδ σκο
τεινόν έκεϊνο βιβλίον ήθελεν εισθαι ’σχεδόν όυσνοη- 
τον. Ητο πρδς τούτοις μέγας μηθηματικδς και 

θρησκευτικώτατος.
Διηγούνται δτι όταν έφθασε τδ εξηκοστόν τής 

ηλικίας του έτος, αισθανθείς ότι τδ τέλος τού 
βίου του ήγγιζεν, ήθέλησε νά μάθη ποιος ήθελεν 
εισθαι ό έν τώ παραδείσιο σύντροφός του, διότι 
δέν έδίσταζε ποσώς, ότι άνθρωπος τόσω εύσεβής 
καί σοφός οϊος αύτός, δστις ούδέποτε νόμον τινα 
τοΰ Θεού παρέβη, ήθελεν είσέλθει είς τδν έν Ε- 
δέμ κήπον, καθίσει έπί θρόνου χρυσού καί ενώ
πιον αδαμαντίνης τραπέζης, μέ στέμμα έκ μαρ
γαριτών έπί -τής κεφαλής του, καί παραδεχθή είς 
τήν αιώνιον άπόλαυσιν τής δόξης τοϋ Θεού. Ε- 
πεθύμει δθεν νά γνωρίζη τίς ήθελε τοποθετηθή 
άπέναντι του έπί τή; ιδία; τραπέζης, διότι οι 
δίκαιοι είσί τοποθετημένοι άνά δύω έν τώ παρα- 
δείσω. ’Αφού έπί πολ,ύν χρόνον ένήστευςε καί.προσ- 

ηυχήθη, ηύδόκησεν ό θεός ν’ άποκαλυφθή πρδς 
αύτδν καθ ύπνους καί νά τώ φανερώση δτι ό μέλ- 
λων σύντροφός του ήτο δ ’Αβραάμ-βέν-Γήρσεν, κα
λούμενος Σαδίκ ό δίκαιος, έν Βαρκελόνη κατοίκων.

0 Ραββϊνος Ραχή ήσθάνθη τότε ζωηράν επιθυ
μίαν δπως γνωρίση έπί τή; γής τδν μέλλοντα 
σύντροφόν του καί έπεχείρησε ταξείδιον διά Βαρ- 
κελόνην. Η φαντασία του τώ παρίστα τδν μέλ
λοντα σύντροφον του άνδρα ούχρδν καί ισχνόν, μέ 
οφθαλμούς είσέχοντας, μέ μακράν γενειάδα καί 
κυρτόν, άνθρωπον νυχθημερόν μελετώντα τδν νό
μον, νης-εύοντα καί προσευχόμενου, διότι τοιοΰτος 
τις ήτον άξιος τοϋ επωνύμου Σαύί,χ ό όίχαιοζ.

Μεγάλη ύπήρξεν ή έκπληξις τοΰ Ραββίνου Ρα
χή οτε άφιχθείς έν Βαρκελόνη δέν ήδυνήθη ν ά- 
νεύρη ’Αβραάμ τινα Σαδίκ. Πολλά πρόσωπα έτι- 
μήθησαν βεβαίως μέ τδ όνομα τούτο, άλλά με
ταξύ αύτών δέν ύπήρχεν ό Αβραάμ-βέν-Γήρσεν. 
’Ερωτήσας τέλος άν ύπήρχεν έν τή πόλει άνθρω
πός τις φέρων τδ όνομα τούτο, τώ είπον" «Μή
πως έννοεϊς τδν Δδν ’Αβραάμ τδν υπέρπλ.όυτον ; 
Πώς είναι δυνατόν άνθρωπος οϊος σύ νά καταδε- 
χθή νά ζητήση πληροφορίας περί ένδς εθνικού, 
δστις ούδέ μίαν κάν φοράν έφάνη είς τήν συναγω
γήν έν διαστήμ.ατι ένδς έτους, καί τοϋ όποιου ή 
άσέβεια είς τοιοΰτον έφθασε βαθμόν, ώστε νά 
τοώγη κρέας μαγειρευμένον άπδ χριστιανούς. Α- 
παντες έκπληττόμεθα διατί δέν βαπτίζεται, δια- 
γραφόμενος ούτω πως άπδ τήν βίβλον τής ζωής. 
Βεβαίως, Ραββϊνε Ραχή, δήν πρέπει νά άναμιχθής 
μετά τοϋ άνθρώπου τούτου», «ό μέλλων μου σύν
τροφος είναι μοναδικόν πρόσωπον» διενοήθη ό 
Ραβϊνος Ραχή, καί έίδιψε βλέμμα έταστικδν έπί 
τοϋ βίου του, μή άνακαλύψη αμάρτημά τι έκ 
παραλείψεως ή ένεργείας πηγάζον, οπερ τδν τα
πεινοί τοσοΰτον.
— Βεβαίως δέν θέλει; υπάγει νά ίδής τοιοΰτον 
πρόσωπον, έπανέλαβεν ό Ραββϊνος, προς δν ό Ρα
χή είχεν απευθύνει τήν έρώτησιν.
— ίσως δυνηθώ νά τδν έπαναφέρω είς τήν εύ- 

■ θείαν οδόν.
— Μή πιστεύσης τούτο" πάσα προσπάθεια ύπέρ 
αύτού είναι ματαία. Κάμε δμως δπως εγκρίνεις.

Οταν ό Ραββϊνος Ραχή έφθασεν έμπροσθεν τής 
κατοικίας τοϋ Δον Αβραάμ έθαύμασεν αύτήν, ού- 

. σαν Sv παλάτιον κεκοσμημένον μέ τόσην έπιμέ- 

. λείαν και φιλοκαλίαν, ώστε καί αύτή ή. καρδία 
-τού πρεσβύτου Ραββίνου συνεκινήθη, καί δέν ήδυ- 
-νήθη νά εύρη τι άξιόμεμπτον, έκτος μόνον.ότι 

δέν ήρμοζεν είς ένα υίδν τού ’Ισραήλ νά ζή έν τώ 
μέσω τοσαύτης λαμπρότητος, ένώ μέγας αριθμός 
τών αδελφών του έζη έγκαταλελειμμένος είς πτω
χείαν καί αθλιότητα. όταν διήλθε τάς κιγκλίδας 
εύρέθη έντδς αυλής, ένθα ύπηρέται μέ έπίχρυσον 
στολήν, υπεδέχοντο τούς μέ λαμπράς άμάξας 
έρχομένου; πρδς έπίσκεψιν. ό Ραββϊνος άπεφά- 
σισε ν’ άπομακουνθή χωρίς νά ϊδη τδν Δδν ’Αβρα
άμ, καί διά τούτο ήρώτησέ τινα τών ύπηρετών 
μέ τήν έλπίδα δτι ήθελε διωχθή παρ’ αύτοΰ, καί 
έχει ούτοι πρόφασιν ενώπιον τοϋ Θεοΰ. ό ύπηρέ
της όμως τδν έδέχθη μετά μεγίστου σεβασμοϋ, 
τδν ώδήγησε μέχρι τού άνωτάτου μέρους μεγάλης 
μαρμαρίνης κλίμακος καί τδν είσήγαγεν είς άντι- 
θάλαμον πλουσίως κεκοσμημένον, δπου τδν παρε- 
κάλεσε νά άναμείνη στιγμάς τινας. ό Ραββϊνος 
μείνας μόνος έσκέφθη καθ’ εαυτόν. «Πρέπει νά 
υπάρχη λάθος τι" δ άνθρωπος ούτος είναι κακός 
’Ισραηλίτης καί δέν έχει ούδεμίαν θρησκείαν, ά- 
πήλαυσεν έδώ είς τήν γήν τδν θρόνον του καί τ-ήν 
χρυσήν τράπεζαν" πώς είναι δυνατόν ή ευδαιμο
νία τοϋ παραδείσου νά ήναι έπιφυλαγμένη είς τδ 
μέλλον αύτοΰ ; είναι τόσον πλούσιος, ώστε δέν 
είναι ποτέ δυνατόν νά είσέλθη είς τήν τρίβον τής 
αύταπαρνήσεως καί τής άφοσιώσεως. Εν τούτοι; 
θέλω προσπαθήσει, ίσως είμαι τδ δργανον τοϋ 
Θεοϋ.

ΙΪ θύρα ήνοιξε καί άνθρωπος ύψηλού αναστή
ματος, όρθιος τδ πρόσωπον καί τριακοντούτη; 
τήν ηλικίαν είσήλθεν" ήτον δ Δδν Αβραάμ. Εδέ- 
χθη ευχαρώς τδν Ραββϊνον, καί μέ ύφος φιλικώ- 
τατον είπε πρδς αύτόν" «Είθε ή ταπεινή μου 
στέγη νά τιμηθή έπί πολύν χρόνον μέ τήν παρου
σίαν άνδρδς τόσον σοφοϋ καί εύλαβοΰς.»
— Εύλαβοΰς ! άνέκραξεν δ Ραββϊνος" πώς τολμά
τε νά δμιλήσητε περί εύλαβείας, άφοϋ παραβιά
ζετε καί περιφρονεΐτε τδν νόμον ; Σάς αναγγέλλω 
δτι έρχομαι έν όνόματι τοϋ θεοϋ καί Κυρίου μας.
— Είμαι πεπεισμένος περί τούτου, ειπεν δ Δδν 
Αβραάμ, καί διά τούτο επαναλαμβάνω νά σας 
έκφράσω τήν εύχαρίστησίν μου δτι ήλθετε. Οσον 
δ’ αφορά τάς επιπλήξεις σας, καλόν είναι νάφείδη- 
σθε αύτών, διότι έγώ έξελεξάμην άπαξ διά παν
τδς τδ είδος τής ζωής μου. Αλλ’ έστω, άς γνωρι- 
σθώμεν καί άς είμεθα φίλοι" τιμήσατε με αύριον 
μέ τήν παρουσίαν σας είς τήν τελετήν τοϋ γά- 

υ.ου «.ου.
— Α.! νά ^«ΛφευΟτ.τε, βεβαίως έθνικν,ν ;
— όχι, νυμφεύομαι μίαν έκ τών θυγατέρων Ισ-
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ρχήλ, νέαν ώραίαν, έρασμίαν καί αγαθήν. Ελθετε 
αύριον καί θέλετε τήν ίδή.
— Είναι πλούσια ;
— όχι,
— Καλά Εάν τουλάχιστον είσήρχετο εις τιμίαν 
τινα οικίαν Ιουδαϊκήν ήθελεν είσθαι εύχάριστον 
τοΰτο ενώπιον τοΰ Κυρίου. ’Αλλά, τίς οίδεν ; — 
είναι ίσως μία ευεργεσία. Θέλω έλθει.

Η συνομιλία διεκόπη ύπό τίνος υπηρέτου ά- 
ναγγείλαντος τήν έλευσιν πτωχής γυναικός.
—* Πτωχή γυνή! άνέκραξεν δ Ραββϊνος· δ γάμος 
σας τελείται αύριον καί είσέτι δέν έφροντίσατε 
περί τών πτωχών" πρέπει νά έρχωνται όλοι νά 
σάς ένθυμίζωσι τά καθήκοντα σας ; Τί αίσχος!
— Αγαπητέ μου, Ραββϊνε Ραχή, άπήντησεν ό 
Δον Αβραάμ, είσθε πολύ αυστηρός. Συνοδεύσατέ 
με πλησίον τής γυναίκας ταύτης, απευθύνατε της 
οσας ερωτήσεις θέλετε καί θά κρίνητε.

Μετέβησαν είς το δωμάτιόν ένθα περιέμενεν ή 
γυνή καί έρωτήσαντος αύτήν τοΰ Ραββίνου, ά
πήντησεν αυτή" « Γνωρίζω ότι διενεμήθησαν έλεη- 
μοσύναι είς τούς πτωχούς, άλλ’ έγώ δέν ηλθον διά 
τοΰτο».

0 Ραββϊνος Ραχή έχάρη πολύ μαθών ότι ό μέλ- 
λων αύτοΰ σύντροφος ήτον τούλάχιστον φιλεύ- 
σπλαγχνος" έσιώπησεν δθεν, δ δέ Δον ’Αβραάμ 
ήρώτησε τήν γυναίκα' «Τί ζητείτε ; τί δύναμαι 
νά κάμω ύπέρ ύμών ;
— Ηλθα νά σάς ζητήσω μίαν συμβουλήν.
— Λέγετε, καί έστέ βεβαία ότι θέλω σάς συμ
βουλεύσει ώς φίλος.
— Είμαι πτωχή χήρα, τώ είπεν έκείνη, μέ τέσ- 
σαρα τέκνα, ών τά τρία είναι μικράς ήλικίας" 
δ πρωτότοκός μου, δεκαοκταετής ων, είργάζετο 
δι’ ήμάς, καί διά τής τιμιότητάς του καί τής τέ
χνης του μάς διετήρει καλώς, άλλά σήμερον εύρί- 
σκεται έπικινδύνως ασθενής.
— Λοιπόν, δυστυχισμένη, σοΰ χρειάζεται ιατρός" 
θέλω σοΰ στείλει τον έδικόν μου-
— Οχι, Δον Αβραάμ, ιατρός δέν θέλει τον ωφε
λήσει, διότι πάσχει άπό έρωτα, καί έρωτα δυσ
τυχή. Ηλπιζε νά νυμφευθή νέαν πτωχήν καί τι- 
μίαν ώς αύτός, άλλ’ οί γονείς τής κόρης πα
ρακινούν αυτήν νά ύπανδρευθή άνθρωπον πλού
σιον.
— Γύναι, διατί μοΰ λέγεις ταΰτα ; τή είπεν ό

— Διότι σείς είσθε δ πλούσιος έκεϊνος άνθρωπος, 
Δόν Αβραάμ, καί ήδη άφοΰ σάς εξέθεσα ταΰτα, 

σάς άφίνω ενώπιον τοΰ Θεού καί τής συνειδή- 
σεώς σας.
•— Πώς ονομάζεται δ υιός σας ; ήρώτησεν δ Δον 
’Αβραάμ ταπεινή τή φωνή.
— Αβραάμ-βέν-Μανουήλ.

Οτε ή γυνή άπεσύρθη, βλέπων ό Ραββϊνος ότι 
ό Δον Αβραάμ είχεν ώχριάσει πολύ, καί ότι με- 
γάλαι ρανίδες ίδρώτος έκάλυπτον τό πρόσωπόν 

του, τώ είπε προς παρηγοριάν. «Δέν είναι τίπο
τε, ποτέ μου δέν ήκουσα νά γίνη λόγος, ότι άν
θρωπός τις άπέθανεν άπό έρωτα.
— Αληθώς ; είπεν ΐ Δον ’Αβραάμ.

Εστέ βέβαιος δτι δ νέος ουτος δέν θέλει άπο- 
Οάνει. Μετά τινα καιρόν θέλει ευρει άλλην γυναί
κα, έπίσης ώς αυτήν ώραίαν.

Δέν εύρίσκεται άλλη ώς αυτήν ύπο τόν ή
λιον, άνέκραξεν δ Δον Αβραάμ μέ ήθος παθητι
κόν. Είς ήλιος ύπάρχει είς τούς ούρανούς, άφανί- 
σατέ τον καί τό πάν σκοτίζεται" δ άήρ καθίστα
ται παγετώδης, οί λειμώνες άποβάλλουσι τήν 
χλοερότητά των, οί κήποι τά άνθη των" όταν ά- 
φανισθώσιν δλα ταΰτα καί ή ζωή ένταυτώ αφα
νίζεται. Ζωή άνευ έρωτος είναι ούδέν! Ω, ή γυνή 
αύτη έχει δίκαιον !
— Καλά, Δον ’Αβραάμ, δ σκοπός μου ήτο νά 
σάς παρηγορήσω. Καθήκον είναι νά παρηγορή δ 
φιλοξενούμενος τόν φιλοξενοΰντα" δ γάμος σας 
δυνατδν νά γίνη πρόξενος πόνου είς τόν έραστήν 
μάλιστα τής μνηστής σας, άλλ’ δμως πιστεύω έν 
ειλικρίνεια ότι δέν δύναται νά γίνη πρόξενος θα
νάτου. Η λύπη αύτη είναι έκ τών ύπερινικωμέ- 
νων. Πρέπει δμως, καί είναι περιττόν νά τό εϊπη 
τις, νά ένεργηθή τι ύπέρ τής οικογένειας τοΰ έ
ραστοΰ.
— Εχετε δίκαιον, Ραββϊνε Ραχή, πιστεύω ότι 
μέχρι τής αύριον θά κάμω τι δι’ αυτήν. Μή λη- 
σμονήσητε νά έλθητε είς τήν πρό τοΰ γάμου προσ
ευχήν.

Τήν έπιοΰσαν έφθασε κατά τήν προσδιωρισμέ- 
νην άκριβώς ώραν δ Ραββϊνος είς το μέγαρον τοΰ 
Δον Αβραάμ, πέριξ τοΰ δποίου συνωθεϊτο τό πλή
θος, ένώ συγχρόνως μακρά σειρά προσκεκλημέ
νων ηρχετο μετά σπουδής νά προσφέρη τάς συγ- 
χαριτηρίους εύχάς της είς τόν πλούσιον μελλό
νυμφον.

Η σκηνή ύπό τήν δπαίαν έμελλε νά τελεσθή ή 
τελετή τοΰ γάμου είχεν ίδρυθή έν τή αυλή, τής 
δποίας τό μαρμάρινου έδαφος έκαλύπτετο άπό άν
θη. Γενομένης τής προσευχής, ή νύμφη προπο-

ΠΟΙΚΙΛΑ.

ρευσμένων τών μουσικών καί δαδούχων ώδηγήθη 
είς τή/ αυλήν, όπου δ συμβολαιογράφος άνέγνω 
τό συμβόλαιον τοΰ γάμου. Μετά τήν άνάγνωσιν 
λαβών τόν λόγον δ Δον’Αβραάμ είπεν'«Υπάρ
χει μικρόν τι σφάλμα' τό όνομα τού νυμφίου 
είναι Αορκάμ-βέν-Μανουήλ, καί όχι λβραάμ-βέν- 
Γήρσεν'ίέγώ δέν ήμην ειμή προξενητής, κατά δέ τά 
άλλα οί όροι μένουν οί αυτοί, καί άνατίθημι τήν 
διεύθυνσιν τών ύποθέσεών μου είς τόν Αβραάμ- 
βέν-Μανουήλ έφ’ όσον θέλω περιηγεϊσθαι είς τό 
έξωτερικόν. Οι μουσικοί καί δαδούχοι άς συνο- 
δεύσωσι τόν Αβραάμ-βέν-Μανουήλ κα! τούς συγ
γενείς του είς τήν αυλήν.
— Ω ! άνέκραξεν δ Ραββϊνος Ραχή, είσθε τωόντι 
άξιος σύντροφός μου έν τώπαραδείσω !

ή έκδήλωσις αυτή τοΰ Ραββίνου δέν παρετηρήθη" 
διηγήθη δμως κατόπιν το δνειρόν του είς τόν Δον 
Αβραάμ, ός-ις τώ άπήντησε φαιδρώς"« Ευχαριστού
μαι πολύ πληροφορούμενος τούτο" πολύ χάριεν 
Οά ηναι νά έχω καλόν γείτονα, τοσούτω μάλ
λον, προσέθηκε μέ τρέμοντα χείλη, καθόσον θέλω 
έλθει /«kw.»

Εκτοτε οκτακόσια παρήλθον έτη" άπαντεςδέ θέ- 
λομεν ϊδει έάν παρακάθηνται είς τήν αυτήν τρά
πεζαν.

είναι μεγίστη, παρ’ αϋτόΐς δέ τόν Δεκέμβριον' 
δ θερμός άήρ πνέει έκεϊ άπό τοΰ βοέρά, δ ψυ
χρός έκ τοΰ νότου, δ δέ καύσων είναι έπαισθη- 
τός εις τά υψηλά μέρη.

Είς όλα ύπάρχει άντίθεσις" οί κύκνοι είναι 
μελανοί είς τά μέρη εκείνα, οί δέ άετοί λευκοί, 
ή μέλισσα δέν κεντά, τό πτηνόν δέν ψάλλει" 
ή γλαύξ φαίνεται τήν ήμέραν, δ δέ κόκκυξ 
τήν νύκτα μόνον φωνάζει τό δνομά του. Υπάρ
χουν τετράποδα ραμφοφόρα καί άλλα προικι
σμένα ύπό τής φύσεως μέ σάκκους, έντός τών 
οποίων μβΐακομίζουσι τά μικρά των" οί κέρα
σοι δέν έχουν πυρήνας καί τά δένδρα δέν πα· 
ρέχουσιν ώς έπί τό πλεΐστον σκιάν, έπειδή τά 
φύλλα των είναι όρθια καί οχι πλάγια.

Εν ένί λόγιο, απαιτείται αρκετή χρόνου πα- 
ρέλευσις, δπως δ περιηγητής προσοικειωθή πρός 
τά περίεργα μέν άλλά καί φυσικότατα ταΰτα 
φαινόμενα.

ό διάσημος συγγραφεύς τών περιηγήσεων του 
'Γκιού.1ι6ες> ’ίωνάθαν Σβάϊφτ ώδοιπόρει συνή

θως πεζώς" έν μια λοιπόν τών ήμερών, φθάσας 
περί λύχνων άφάς είς τι πάνδόχεϊον καί ζη- 
τήσας κλίνην έλαβε παρά τοΰ πανδοχέως ά- 
πόκρισιν, δτι δέν ύπήρχε κάμμία διαθέσιμος, καί 
ότι επομένως δυοϊν θάτεοόν, ή έπρεπε νά κοι- 
μηθή είς τόν άχυρώνα ή νά συμμερισθή τήν κλί
νην χωρικού τίνος, πρό ολίγου κ.εταλ.ύσαντος εις 
τό πανδοχεϊον. Επροτίμησε τήν κλίνην καί 
μόλις έξηπλώθη, δ χωρικός ήρχισε τήν ομιλίαν" 
τώ διηγήθη δέ ότι είς τό παρακείμενον χωρίον έκα- 
μεν έπικερδεστάτας αγοράς καί άλλα παρόμοια" 
—Εγώ δέν είμαι τόσον τυχηρός είς τάς επι
χειρήσεις μου, άπεκρίθη δ Σβάϊφτ, διότι μόλις 
έξ έκρέμασα άπό τής νέας συνόδου τών κα
κουργώ δικείων.— Τί! έκρέμασες ; καί τί επάγ
γελμα λοιπόν έχεις; —Είναι δυσάρεστου τό ε
πάγγελμά μου άλλά καί καλόν άφ ετέρου" έάν 
έπιθυμής ευχαρίστως σοί τό διδάσκω—. Είπέ μοι 
πρώτον ποιον είναι.—Είναι δήμιος.—Δήμιος ’— 
Ναι, καί ύπάγω εις Τυβούρνην νά κρεμάσω εν
νέα ξεπεσμένους άρχοντας τών δασών. 0 αγαθός 
χωρικός ταΰτα άκούσας έφυγεν έντρομος καί κα- 
τέβη εις τόν άχυρώνα, ό δέ Σβαϊτ έμεινε κύριο: 

ολοκλήρου τής κλίνης.
ΠΕΡΙ ΠΟΡΤΟΚΛΔΑΕΑΣ—.Κυρίως πατρίς τής 

Πορτοκαλλέας είναι ή Κίνα καί αί Ίνδίαι, πώς 
δέ μετεφέρθη καί ύπό τίνος είς Ευρώπην, τοΰτο 
πολλαχώς ιστορείται" καί «ί μέ1/ αποδίδουν ά-

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ — Τό μάλλον έκπλήσσον τόν 
είς τήν χώραν ταύτην τών αντιπόδων φθά- 
νοντα περιηγητήν, είναι τά καθ’ δλως νέαν καί 
αντίστροφον εποψιν παρουσιαζόμενα αύτώ φυ
σικά φαινόμενα, ώς παραδείγματος χάριν αί 
ώραι τού έτους, διότι ό Ιανουάριος έκεϊ είναι 
δ μέσος μ.ήν τού θέρους, δ δέ Ιούλιος τού χει- 
μώνος, ή άνοιξες άρχεται τόν Σεπτέμβριον καί 
Οκτώβριον, τό έαρ άπό τάς άρχάς Νοεμβρίου 
μέχρι τέλους Φεβρουάριου" δ Μάρτιος, Απρί
λιος καί Μάιος φέρουσι τό Φθινόπωρου, κατά 
δε τούς επίλοιπους μήνας εως 31 Αύγούστου 
είναι χειμών, τρεις δέ μήνας βρέχει τόν Μάρ
τιον τόν Απρίλιον καί τόν Αύγουστον.

Οταν ήμεΐς έχωμεν μεσονύκτιον έκεϊνοι έχουσι 
μεσημβρίαν καί τ’ άνάπαλιν, όταν δ’ ήμεΐς βλέ
πωμεν τον ήλιον πρό.ς. νότον, εκείνοι τόν βλέπουσι 
πρός βούδαν" εΰδίας ούσης τό βαρόμετρον έν 
Αυστραλία καταβαίνει, άναβαίνει δέ έν καιρώ 
θυέλλης. Κατά τον Ιούνιον παρ’ ήμϊν ή ήμέρα

- » α’.
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πασαν τήν τιμήν τής πολυτίμου ταύτης μετεμ- 
φυτεύσεως είς τόν ιεραπόστολον Καοπϊνον, έκ 
Κίνας έπανελθόντα τώ I 274, άλλοι είς τον θα
λασσοπόρον Μάρκον Πόλον, καί άλλοι τέλος υπο- 
στηρίζουσιν δτι ή Πορτοκαλλέα μ,ετεφέρθη είς 
την Εύρώπην κατά την ις·'. εκατονταετηρίδα 

ΰπδ τών Πορτογάλλων, οπερ ίσως καί τδ αλη
θέστερο·?, καθ’ δσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ της 
συγγένειας τοΰ ονόματος. Σώζεται δέ είς Λισα- 
βώνα είς τούς κήπους τοΰ κόμητος Σαιν-Αω- 
ράν καί δεικνύεται είς τούς περιέργους ή πρώτη 
έν Ευρώπη κομισθεϊσα και καλλιεργηθεϊσα Πορ
τοκαλλέα έξ ής παρήχθησαν δλαι αί σήμερον 
υπάρχουσαι! 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ.

25 Αύγουστου 1863.

έν Φραγκοφορτίφ συγκροτηθέν συνέδριου τών 
γερμανών ηγεμόνων, τδ όποϊον κατ’ αύτάς πε-
ραιοϊ τάς συνδιασκέψεις του κατά τάς τελευταίας 
ειδήσεις, απασχολεί τήν προσοχήν τής Γερμανι
κής ομοσπονδίας. Ούχ ήττον δέ καί έν τή λοιπή 
Εύρώπη μετά ένδιαφέροντος ού μικροϋ άναμένουσι 
τδ τέλος τών συνδιασκέψεων τοΰ έκτακτου τού
του συνεδρίου, όπως ίδωσι τάς αποφάσεις του, 
καθόσον δέν επετράπη είς ούδένα ή έν αύτώ εί
σοδος κατά τδ διάστημα τών συζητήσεων. Πολ
λά έν τούτοις διαθρυλλοΰνται καί πολλά αντικεί
μενα συζητηθέντα έξετέθησαν έν ταΐς γερμανι- 
καϊς έφημερίσι μετά λεπτομερειών τινων. Τδ κεί
μενον τών αύστριακών προτάσεων, άν καί δέν 
άπερρίφθη, ύπέστη όμως μεταβολάς τινας. Η 
λίαν φιλελευθέρα μερ'ις τοΰ υψηλού τούτου συν
εδρίου, αρχηγόν έχουσα τόν ηγεμόνα τοΰ Κο- 
βούργου ’Ερνέστον, υποστηρίζει άρχάς φιλελευ
θέρους και πρδ πάντων έπιμένει είς τήν διά τής 
καθολικής ψηφοφορίας έκλογήν τών βουλευτών. 
Τδ αντίθετον κόμμα έξ έναντίας προσπαθεί νά 
έλαττώση τά πρδς τδν λαόν παραχωρούμενα προ
νόμια, καί έμποδίση ούτω τήν έπέκτασιν τών 
νέων ιδεών. Συζητηθέντος τοΰ αντικειμένου τού
του άπερρίφθη ή περί καθολικής ψηφοφορίας πρό- 
τασις καί παρεδέχθη τδ άρθρον τών αύστριακών 
προτάσεων.

Καί είς έτερα ζητήματα οί ηγεμόνες έδιχο-
γνώμησαν καί κυρίως είς τδ περί Διευθυντηρίου 
μέρος τών αυστριακών προτάσεων. Η Αύστρία Ν. Γ. θ.

καί Πρωσσία αναγνωρίζονται υπό τών λοιπών η
γεμόνων ώς εχουσαι τδ αναμφισβήτητου δικαίω
μα τής είς τδ Διευθυντηρίου εισόδου, άλλ’ ώς 
πρδς τήν . Βαυαρίαν, ήτις κατά τδ παρουσιασθέν 
σχέδιον άπελάμβανε τδ δικαίωμα νά έχη μίαν 
άκεραίαν ψήφον έν αύτώ, ήγέρθησαν σφοδραί συ
ζητήσεις έκ μέρους τών βασιλέων τής Σαξωνίας 
καί Αννοβέρου, οίτινες δέν άναγνωρίζουν κατ’ ού
δένα λόγον τήν γενομένην ταύτην προτίμησιν. 
Αλλά δέν έπέτυχον, διότι ή συνέλευσις παρεδέ
χθη τδ διδόμενον τοΰτο πρδς τήν Βαυαρίαν δι
καίωμα.

0 βασιλεύς τής Πρωσσίας μή δεχθείς νά πα- 
ρευρεθή, ώς γνωστόν, έπεμψε πρδς τήν σύνοδον 
έπιστολήν, έν ή έπιμένει μέν άποδοκιμάζων τδν 
τρόπον καθ’ 8ν διεξάγεται τδ ζήτημα, άλλ’ υπο
δεικνύει καί μέσον τι συνδιαλλαγής.

Εΐσέτι δέν φαίνεται δλοσχερώς λελυμένον 
καί τδ ζήτημα τής αυτοκρατορίας τοΰ Μεξικοΰ, 
άνκαί αί γαλλικαί έφημερίδες Οεωροΰσιν αύτήν 
βεβαίαν. ό άρχιδούξ Μαξιμιλιανδς αναβάλλει τήν 
οριστικήν άπόφασίν του μεχρισότου πεισθή δτι 
δύναται νά σεντελέση είς τήν ευδαιμονίαν τοΰ 
Μεξικοΰ, καί δτι έχει καί τήν συνδρομήν τής 
Αγγλίας.
Αίγερμανικαί εφημερίδες ισχυρίζονται δτι δ Αύτο- 
κράτωρ τής Αύστρίας διαπραγματεύεται έν Φραγ- 
κοφορτίιο περί τής αποδοχής τοΰ στέμματος τοΰ 
Μεξικοΰ ώς άργηγδς τής οικογένειας. Αναμένε
ται όμως ή λύσις τοΰ ζητήματος τούτου έκ τών 
προφορικών έξηγήσεων τοΰ αύτοκράτορος Ναπο- 
λέοντος μετά τοΰ Μαξιμιλιανοΰ.

Ετεραι δμως δυσχέρειαι, δυνάμεναι νά έμπο- 
δίσωσιν ίσως τδν έκλεκτδν τών Μεξικανών νά 
δεχθή τδ προσφερθέν στέμμα, παρουσιάσθησαν 
έπ έσχάτων. Η κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πολι- 

I τειών τής Αμερικής ήρχισε νά έπιδεικνύη άνα- 
φανδδν τήν πρδς τήν Γαλλίαν έχθροπάθειάν της, 
διατηρούσα στενάς σχέσεις μετά τοΰ προέδρου· 
Ζουαρές, ού έδέχθη πρδ μικρού ενα τών υπουρ
γών ώς άπεσταλμένον, καί πέμψασα δεκακισχίλια 
δπλα πρδς τούς τελευταίους υπερμάχους τής τοΰ 
Μεξικού δημοκρατίας

Λύσις τοΰ 13’υ Αινίγματος.

• ΤΡΑΠΕΖΑ»


