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ΠΕΡΙ ΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

Ιληθώς 5 άνθρωπο; είναι ζώον ίδιότροπον ! Δεν 

άρκείται είς τδ νά έξετάση την φύσιν καί ν’ ά- 
νευρίσκη τους νόμους της, όπως καταστήση αυ
τούς χρησίμους καί υπηρέτας τών θελημάτων του, 
άλλά θέλει νά προβαίνη και έτι μακρύτερον. Εί 
και τοσαΰτα γινώσκει και μανθάνει, εΐ καί το- 
σαϋτα δύναται νά πράττη, ή περιέργεια του δ
μως δέν ευρίσκει δρια, ουδέ δύναται ν άναπαυ- 
θή άν δέν φάγη καί έκ τοΰ ξύλου της γνώσεως. 
Επιθυμεί νά μάθη τδ μέλλον τδ όποιον δ θεδς έ- 
φύλαξε δι’ έαυτδν, καί επειδή διά τής επιστή
μης δέν δύναται νά έπιτύχη τδν σκοπόν του, κα
ταφεύγει είς τάς γοητείας. Καί άλλοτε μέν έρω- 
τά τού; αστέρας, οϊτινες, άψυχα χτίσματα δντες, 
ουδέ συνείδησιν τής ιδίας αύτών ύπάοξεως δύναν- 
ται νά εχωσιν1 άλλοτε προσκαλεί τού; νεκρούς 
εί; τήν ζωήν καί τάράττει τήν άνάπαυσίν των 
δπως μάθη παρ αυτών δ,τι και εκείνοι έν τή ζωή 
δντες ήγνόουν. Νομίζει δτι ιέρειά τις, άναβαίνου- 
σα τδν τρίποδα, δύναται νά τώ έξηγήση τδ μέλ
λον, καί λαμβάνων άπδ τοΰ στόματός της άκα- 

τανοήτους τινάς στίχους, παρηγορείται μέ αυτούς 
και πιι-εύει οτι ή δδοςήν μέλλει νά διατρέξη διεφω- 
τίσθη ίκανώς. Τέλος άπαυδεί και είς τήν επίνοιάν 
του ταύτην' τής Πυθίας οί χρησμοί δέν είναι 
άρκετά σαφείς,καί τδ μέλλον εΰρίσκεται ετικεκα- 
λυμμένον' δέν υπάρχει αρα κάνέν άλλο μέσον δπως 
έπιτύχωμεν άσφαλέστερον τδν σκοπόν μας; ά ! δ 
μεσμ.ερισμδς καί δ μαγνητισμός θά μάς χρησιμεύ- 
σωσιν εις τοΰτο. Η Πυθία, ή πονηρά εκείνη γυνή, 
ούδ’ αύτή πιστεύουσα παρά πολύ είς τδπροφητικόν 
της πνεύμα, ή φοβουμένη ίσως ν’άρπάση τδ πΰρ άπδ 
τδν ούρανδν, δίδει πολύ αμφιβόλους απαντήσεις' 
άς άποκοιμίσωμεν αύτήν, άς τήν καταστήσωμεν 
διά τοΰ μαγνητισμού απλήν μηχανήν διευθυνο- 
μένην κατά τάς ορέξεις μας, καί τότε, ώ τότε δέν 
θά δυνηθή νά κρύψη τίποτε άπδ τοΰ σκοτεινού 
μέλλοντος, τδ δποϊον έπί τοσούτον τάράττει τδν 
νοΰν ημών.

Η επιθυμία αυτή, ώς καί πολλά άλλα αίτια, 
περί ών Θέλομεν αναφέρει κατωτέρω, έκαμαν τδν· 
άνθρωπον νά πιστεύη άείποτε ευκόλως είς τήν 
μαγίαν καί είς τά ΰπερφυσικά φαινόμενα. Πα
ράδοξον τή άληθείοι ! ό Γαλιλαίος ούδένα τών 
συγχρόνων του ήδυνήθη νά πείση περί άληθείας 
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τήν όποιαν όλοι έβλεπον καθ’ έκάστην, ότι δη
λαδή ή γή στρέφεται περί τδν άξονά της, ένώ ό 
Μέσμερος, ζΐς εποχήν πολύ μάλλον προιοδευμέ- 
νην, έκαμεν άμέσως απείρους οπαδούς καί έθάμ- 
βωσε τδ τέλος τοΰ ιή αίώνος διά τής μυστηριώ
δους τέχνης του, ήν τέλος έπώλησεν είς εταιρίαν 
τινά άντ'ι 400,000 φράγκων ! Αλλά τί τρέχο- 
μεν είς μεμακρυσμένους χρόνους ; Χθες ετι δέν 
διετέλει ολόκληρος ή Εύρώπη και Αμερική ύπδ τδ 
κράτος τών περιστρεφομένων τραπεζών, καί έπί 
τινας ημέρας άνδρες τε καί γυναίκες,σοφοί καί α
μαθείς, είς τε τδν παλαιδν καί νέον κόσμον, σχη- 
ματίζοντες αλυσιν περί τράπεζαν τινά δέν ήρώτων 
αύτήν περί τοΰ μέλλοντος, και ώ τοΰ θαύματος ! 
δέν έδιδε πάντοτε άσφαλεϊς απαντήσεις ;

ός δύναται έκας-ος νά παρατηρήση, ό άνθρωπος 
φύσει άρέσκεται είς τδ υπερφυσικόν- οί φυσικοί 
νόμοι εχουσι μονοτονίαν άνυπόφορον" πάντοτε τά 
αυτά αίτια, τά αυτά αποτελέσματα ! ά ! τοΰτο 
είναι τυραννικόν, καί τή άληθεία, έν τη πολίτικη 
ό μονάρχης έκεϊνος δστις έπί πολλά κατά συνέ
χειαν έτη ήθελε κυβερνά φυλάττων αύστηρώς 
καί άπαρεγκλίτως τούς νόμους τής δικαιοσύνης, 
ό τοιοϋτος θά έθεωρεϊτο έπί τέλους ώς ό τυραννι
κότερος τών τυράννων, καί ό πιστδς λαός του δέν 
ήθελε βραδύνει νά τδν καταβιβάση τοΰ θρόνου 
δπως άλλάξη τουλάχιστον αύθέντην.

Αλλως τε ή έπιστημονική έρευνα τών φυσικών 
νόμων απαιτεί πολύν κόπον και οξύνοιαν ού τήν τυ- 
χοΰσαν.ύπως διΐδωμεν ολίγον τι είς τδ μέλλον είναι 
ανάγκη νά γενώμεν πρώτον φιλόσοφοι, δπερ δέν 
είναι μικρόν έμπόδιον.ό συντομότερος δρόμος δπως 
φθάσωμεν είς τδν σκοπόν μας είναι ή μαγία, καί 
ό όλιγώτερον επίμοχθος τρόπος δπως άπολαύσω- 
μεν τδ ζητούμενου είναι ό τής επωδής. Τίς 
φιλόσοφος δύναται ν’ άποφανθή μετά τοσαύ- 
της σαφήνειας, μεθ’ δσης ή γόησσα τοΰ Σέκ- 
σπηρ πρδς τδν Μακβέθ; Macbeth ! Macbeth! tu 
seras Koi ! οπόσον εΰκατάληπτος προφητεία !

Οφείλομεν νά όμολογήσωμεν όμως δτι οί νεό
τεροι γόητες είναι προοδευτικότεροι τών αρχαίων. 
Εκείνοι αείποτε έλάμβανον επίκουρον τής τέχνης 
των καί τούς δαίμονας, ένώ οί Μαγνητισταί καί 
οί όμοιοι τούτων προσπαθοΰσι νά δώσωσιν έπι- 
στημονιζ.ήν τινα χροιάν εις τήν τέχνην των" τού
του, ένεκα πρδς έξήγησιν τών φαινομένων τοΰ μα
γνητισμού καί Μεσμερισμοΰ,έπενόησαν τά μαγνη- 
τιζ.ά καί τόσα άλλα άλλως καλούμενα ρευστά, τά 
όποϊα ολίγον φως διαχέουσι μέν έπί τοΰ ζητήμα

τος, άπαλ.λάττουσιν δμως ήμας τουλάχιστον άπδ 
τοΰ Διαβόλου, δπερ δέν είναι μικρδν κέρδος.,

Δέν έννοοΰμεν νά είπωμεν δτι και σήμερον δέν 
πιστεύουσι πολλοί είς τούς δαίμ.ονας καί είς τήν 
τεραστίαν αύτών δύναμιν. Απ’ εναντίας καί ούτος, 
είναι άγαπητδν τοΰ άνθρώπου επινόημα, καί θέλει 
ίσως υπάρχει μεχρισοΰ υπάρχει καί ό άνθρωπος 
αύτός. Αν σήμερον δέν περιφέρεται είς τάς λεωφό
ρους τών πόλεων, είς πολλά χωρία δμως καί ιδίως 
τών νήσων, καθ’όσον ημείς γινώσκομεν, τδ κράτος 
του είναι απεριόριστον Οί απλοϊκοί κάτοικοι τών 
μερών εκείνων ολόκληρον έτος ενίοτε διατελοΰσι 
περίφοβοι έκ τής έμφανίσεως διαβόλου τινδς, δστις 
λαμβάνων σχήμα αίλουρου, είτε αίγδς, είτε άλ
λου τινδς ζώου έκ τών συνήθων, ή καί όλως αό
ρατος μένων, άγαπα νά παίζη άθώως μέ τήν εύ- 
πιστίαν των. Είναι δέ λίαν νόστιμον ν’ άκούη τις 
άπδ τοΰ στόμ.ατός των τήν δραματικήν έξιστό- 
ρησιν τών πολυειδών εκείνων διαβολικών εμφανί
σεων απέναντι τών οποίων είναι μηδέν αί πολυ- 
θρύλλητοι οβιδιακαί μεταμορφώσεις. Ο,τι δμως 
συνταράσσει δλόκληρον τήν νήσον ενίοτε, είναι ή 
παραφρόνησις δυς-υχοΰς τινδς, τδν όποιον πις-εύου- 
σιν ώς δαιμονιζόμενου. Τώρα δά ό διάβολος είναι 
άπέναντι ημών, τδν βλέπομεν μέ τούς οφθαλμούς 
ημών έν μέση ημέρα, τδν άκούομεν μέ τά ώτά 
μας" δστις άρνεϊται τήν ΰπαρξίν του, άρνεϊται 
τήν αλήθειαν αύτήν, είναι άπιστος. Δέν είναι 
άρα, ώς υποθέτει ίσως ό άναγνώστης, όλως μά
ταιου νά είπωμεν λέξεις τινάς περί τών τοιούτων 
προλήψεων, αϊτινες πιστεύονται παρά τών απλών, 
καί πολλάκις μάλιστα καί παρά πολλών έχόντων 
δόσιν τινα έπιστημονικής μαθήσεως καί ανα
τροφής.

II

Κατ’ άρχάς ή μαγία έγεννήθη έν Περσία, όπου, 
ώς καί τδ όνομα αύτής δηλοϊ, συνεταυτίζετο με
τά τής επιστήμης. Συνίστατο δέ είς τήν ακριβή 
καί βαθεΐαν γνώσιν τών μυστηρίων τής φύσεως 
καί τινων λίαν παραδόξων άποτελεσμάτων, άτι- 
να έθεωροΰντο ύπδ τών άγνοούντων αύτα, ως υ
περφυσικά. Υπήρξε δ’ αείποτε ή μαγία αχώρι
στος άπδ τής θρησκείας, καθότι άμφότεραι στη
ρίζονται έπί τής αύτής αρχής, τής πίστεως είς 
τήν υπαρξιν αοράτου κόσμου, κατωκημένου ύπδ 
άνωτέρων τοΰ άνθρώπου όντων, τών κακών καί 
αγαθών πνευμάτων, τών αγγέλων καί διαβόλων. 
Απαντα τδν κόσμον τοΰτον ή μαγία ήθέλησε νά

τδν μεταχειρισθή ύπέρ τών έαυτής συμφερόντων, 
καί πρδς τδν σκοπόν τοΰτον έδανείσθη άπδ τής 
θρησκείας τδ γήϊνον αύτής μέρος, τάς τελετάς 
της καί τούς μυστηριώδεις αύτής τύπους. Οδτω 
ή μαγία κατέστη τδ κέντρον πολλών άποκρύφων 
επιστημών, συνδεομένων πρδς άλλήλας διά κοι
νών εθίμων καί τελετών, καί διά τοΰ σκοποΰ <5ν 
έπεδίωκαν, τοΰ νά είσχωρήσωσι δηλαδή έκεϊ οπού 
δέν έσυγχωρήθη είς τδν άνθρωπον: ή άστρολογία 
δέ καί ή άλχημία υπήρξαν οί φυσικοί τής μαγίας 
σύμμαχοι.

Απδ τών Ινδιών ή μαγία μετέβη είς τήν Αί
γυπτον, όπου ή ιστορία αύτής υπάρχει γεγραμ- 
μένη δι’ ανεξάλειπτων χαρακτήρων έπί άπειρων 
μνημείων. Οί χρησμοί καί τά μυστήρια τοΰ ναοΰ 
τοΰ Αμμωνος υπήρξαν περίφημα έν τή άρχαιό- 
τητι, καί έν Αίγύπτω ήκμασαν οι μάγοι έκεϊνοι, 
ών ή φήμη εϊλκυε τούς μεγαλητέρους τής Ελλά
δος φιλοσόφους, Πλάτωνα, Πυθαγόραν, Πορφύριον 
καί λοιπούς. Άπδ δέ τής Αίγυπτου, διά τών Ιωνι
κών αποικιών, διεδόθη εϊς τε τήν Ελλάδα, Ιταλίαν 
καί τά λοιπά τής Δύσεως μ.έρη.

Η μαγία λαμβάνει δύο διακεκριμένους χαρα
κτήρας, άναλόγως τής θέσεως τοΰ τόπου ένθα έξ- 
ασκεϊται. Εν τή Ανατολή κύριον αύτής άντικείμε- 
νον ήν ή έπιστήμη, καί πρδ πάντων σκοπόν είχε 
νά θεραπεύη τάς άσθενείας καί νά προλέγη τδ μέλ
λον- σπανιώτατα δέ έπεκαλέσθη τούς νεκρούς, ή 
προσέδραμ.εν είς πράξεις άθεμίτους. Εν τή Αρκτω 
ή μαγία λαμβάνει χαρακτήρα ζοφερόν καί όλως 
φαντασιώδη- ή περί τήν φιλοσοφίαν σπουδή καί ή 
έρευνα τής έπις-ήμης αφανίζονται,τδ κράτος δέ τής 
δεισιδαιμονίας έπεκτείνεται,καίτήν φιλόσοφον, τήν 
μυστηριώδη τών σοφών τής Ανατολής μαγίαν 
διαδέχεται ή γοητεία μετά τών φαντασμάτων 
αύτής καί τών καταπτοήσεών της.

Είς τήν παναρχαίαν Ελλάδα όμως ούδέποτε 
έλαβε ρίζας βαθείας ή κυρίως μαγία, καί πολύ 
σπανίως οί άνδρες έξήσκησαν αύτήν- αί Θεσσαλαί 
γυναίκες έφημίζοντο ώς μάγισσαι, καί είχον τήν 
άρετήν νά κατ αβιβάζ ωσι τήν Σελήνην είς τήν 
γήν. Ο Ομηρος κατέλιπεν ημϊν τήν περιγραφήν 
τής πολυφαρμάκου Κίρκης έν τή όδυσσεία, ήτις, 
διά τής μαγικής ράβδου της, μετεμόρφωνε τούς 
ανθρώπους είς ζώα- άλλ’ ή είκών αύτής είναι χα- 
ρίεσσα μάλλλον ή τρομερά. Μόνη ή ελληνική 
τραγφδία θέτει ύπ όψιν ήμών τήν άληθή Μάγισ
σαν, τήν Μήδειαν, ήτις μεταχειρίζεται τή/ ολε- 
θρίαν επιστήμην της πρδς κορεσμόν τής έκδική-

σεώς της- ή μάγισσα αΰτη γινώσκει τά ιαματικά 
καί τά θανατηφόρα βότανα, αύτή γινώσκει νά ά- 
νανεώνη τά σώματα τών γερόντων, αύτή επιτάσ
σει τά στοιχεία καί διαφεύγει τήν τιμωρίαν τών 
εγκλημάτων της διαθέουσα τδν ούρανδν έπί πύ
ρινου άρματος. 0 Δημόκριτος λέγεται ότι κατέ- 
γεινεν είς τήν μαγίαν, καί δτι έγραψε σύγγραμ
μά τι περί τοιαύτης ΰλης, άλλ ή μαγία δέν έγέ- 
νετο ποσώς δημοτική έν Ελλάδι- άπόδειξις τού
του είναι αί τρομεραί βάσανοι είς άς ύπέβαλλον 
τάς θεσσαλικάς μαγίσσας ότε συνελάμβανον αύτάς 
εργαζόμενα? τήν βέβηλον αύτών τέχνην. Καθ’ ό
σον δ’ άφορα τήν χρήσιν τής έπςοδής άντί θερα
πευτικού μέσου, έκ τής όδυσσείας μανθάνομεν 
ότι έπαύθη ή ροή τοΰ αίματος άπδ τής πληγής 
τοΰ όδυσσέως διά τής επωδής? «Ώτει.Ιΐ/κ δ’ Ό- 
ΰυσηος ά(ΐύμονος άντιθέοιο όήσα? έπισταμένως, 
έπαοιόίί ό' αίιΐ'.ι xt^airor εσχεθοτ. » λέγει ό 
ποιητής ούτος.

Μετά τάς κατακτήσεις όμ.ως τοΰ μεγάλου Α
λεξάνδρου, ή μ,αγία ήοχισε νά διαδίδηται έν Ελ
λάδι- ό μάγος ’Οσθράνης έφερεν είς τήν χώραν 
ταύτην τήν μαγίαν τών Περσών, μάγοι δέ Βαβυ
λώνιοι άκολουθοΰντες τούς νικήτας στρατηγούς 
μ.ετέβησαν είς άπάσας τάς ελληνικές πόλεις. 
Λίαν περίεργος είναι ή άνάγνωσις ωραίου τινδς ει
δυλλίου τοΰ Θεόκριτου, έπιγραφομένου ή <Ζ*αρ/ια- 
κεύτρια, ένθα περιγράφεται λεπτομερώς ερωτική 
τις μαγγανεία. Προς γνώσιν τών ήμετέρων ανα
γνωστών άς συγχωοηθή ν άναφέρωμεν ένταΰθα έν 
συντομία τήν ύπόθεσιν του ειδυλλίου έκείνου. Σι- 
μαίθα τις ήγάπησε σφοδρώς τδν Μύνδιον Δέλ- 
φιν, 8ν είχεν απαντήσει πλησίον εις τάς τοΰ 
Αύκωνος οικίας, έξελθοΰσα δπως θεαθή τήν εν τώ 
άλσει τής Αρτέμιδος γινομένην πομπήν. Η γε- 
νειάς τοΰ Δέλφιδος ήν ξανθοτέρα έλιχρύσου, καί 
τά στήθη του έστιλβον πλειότερον καί αύτής τής 
Σελήνης. Τοΰτον ώς είδεν ή καλή κόρη έμάνη ά
μέσως ύπδ έρωτος, καί ούτε τήν ίεράν πομπήν εί
δε ποσώς, ούτε τίνι τρόπω έπέστρεψεν εις τήν 
οικίαν της ένόησεν. Εκ τοΰ υπερβολικού αύτής 
πάθους έμεινε κλινήρης έπί δέκα ημέρας καί δέκα 
νύκτας, τδ χρώμα τοΰ προσώπου της έγένετο Οά- 
ψινον, αί τρίχες τής κεφαλής της κατέπεσαν, καί 
κατήντησεν ή δυστυχής δέρμα καί οστά μόνον. 
Μ’ δλον ότι έπεκαλέσθη άπασών τών γραιών τήν 
συνδρομήν ούδεμίαν εΰρισκε θεραπείαν, ο οε χρό
νος έόρεε φεύγων. Επί τέλους έκαμε τήν παρά- 
τολμον άπόφασιν νά προσκαλέση αύτδν τδν Δέλ-
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φιν ζαί νά τώ φανέρωση τδν έρωτά ττ,ς. Και ά
ληθώς, πέμψασα τήν ύπηρέτιδα αυτής Θέστυλιν 
πρδς ζήτησίν του, δέν έβράδυνε μετ’ ού πολύ νά 
ίδη τδν λιπαρόχρων νεανίαν άμειβόμενον τδν ού- 
δδν ττ,ς θύρας κούφω ποδί. Τότε δέ, ώς ή ιδία 
ομολογεί, έπράχθη τά μέγιστα μεταξύ τών δύο 
έρωτολήπτων. Αλλ’ οϊμοι ! δώδεκα ήδη ήμέραι 
παρήλθον και ό Δέλφις ουδόλως έφάνη, ή δέ μ.ή- 
ττ,ρ ττ,ς Φιλίστης καί Μελιξοϋς λίαν πρωί έδωκε 
τήν λυπηράν αγγελίαν είς τήν Σιμαίθαν ότι δ Δέλ
φις κατέχεται ύπδ ετέρου έρωτος.Η δυφυχής Σιμαί- 
Θα τότε προσφεύγει είς τδ έσχατον τών έρωτολή
πτων καταφύγιου, τήν μαγίαν. Εξελθ.ϋσα είς 
τδ φώς τής Σελήνης, προσκαλεΐ τήν Θέστυ- 
λιν, τήν πιστήν της ύπηρέτιδα, νά φέρη τάς 
δάφνας και τά φίλτρα, καί διατάσσει αύτήν νά 
στέψη τδν κελέβαν μέ έρια άρνδς καί νά έπαναλέγη 
συχνώς ώς επωδόν' τά Λέ-Ιφιδος όστέα πάσσω' 
εϊτα εύχεται είς τήν Εκάτην νά κατασκευάση τά 
φάρμακα ούχί κατώτερα τών ύπδ τής Κίρκης, τής 
Μήδειας ζαί τής Περιμήδας κατασκευαζομένων. 
Εχουσα δέ μεθ’ έαυτής καί τινα ϊυγγα, παρακα- 
λεϊ αύτδν νά φέρη τδν Δέλφιν είς τδν οικόν της' 
ε’ιτα καίουσα τάς δάφνας και τήκουσα κηρόν, εύ
χεται δμ.οίο>ς νά καή καί νά τακή ύπδ τοϋ έρωτος 
ό Δέλφιν' στρέφουσα δέ και χάλκινου τροχδν, ού
τω, λέγει, εϊθε καί εκείνος νά στρέφεται τριγύρω 
είς τήν θύραν τής οικίας μου ! Επι τέλους ά- 
ποσπένδει τρις και τρις έπαναλέγει, ότι είτε γυ
ναίκα είτε άνδρα άγαπά, τοσαύτη λήθη νά έπέλ- 
θη, εις αύτδν, όση λέγουσιν ότι έπήλθε και είς τδν 
Θησέα ότε κατέλιπεν είς τήν νήσον Νάξον τήν 
Αριάδνην. Τοιαϋτα είναι ώς έγγιστα τά μα
γικά μέσα, άτινα ή έρωτόληπτος κόρη μετε- 
χειρίσθη κατά τήν έποχήν έκείνην όπως έπανα- 
φερη εϊς έρωτικώτερα αισθήματα τδν άστατον 
Δέλφιν της. Εκαστος βλέπει ότι αύτά δέν διαφό
ρου τι πολύ τών σήμερον έν χρήσει δυτών εις ανά
λογους περιπτώσεις.

Εν Ρώμη ή μαγία διεδόθη λίαν βραδέως, έπι 
Αυγού στου όμως έδιδάσκετο αυτή δημοσίως, ό 
Τιβέριος είχε προγράψει τούς μάγους, καί μόνων 
τών άστρολόγων είχε φεισθή. ό Νέρων προσεκά- 
λεσεν είς Ρώμην τδν Τηριδάτην και άλλους τινάς 
μάγους, καί μετά τήν δολοφονίαν τής μητρός του 
παρεδόθη εϊς παραδοξοτάτας δεισιδαιμονίας. Κα
τά τήν έποχήν τών αύτοκρατόρων ή μαγία έλαβε 
πλειοτέραν άνάπτυξιν, κα1. οί μάγοι κατεπλημ- 
μύρουν τήν Ρώμην, είς άπάσας δέ τάς πόλεις ά- 

πήντα τις Χαλδαίο υς μάγους. Η ιατρική, κατά 
τήν έποχήν έκείνην, περιωρίσθη είς δεισιδ,αιμο- 
νικάς δλως συνταγάς, επίσημος δέ τις ιατρός έν 
Ρώμ.η, Ξενοκράτης δ ’Αφροδισιεύς, έν τώ περί ια
τρικής συγγράμματι αύτοϋ, ώς θεραπευτικά μέ
σα ύποδεικνύει τήν γοητείαν καί τά φυλακτή- 
ρια. Και αύτοί οί βυζαντινοί χρονογράφοι πλη- 
ροϋσι τάς άνόστους Εφορίας των μέ άπειρα περί μα- 
γίας άνέκδοτα.Εϊναι άληθές ότι οί χριστιανοί τών 
χρόνων έκείνων άπέδιδον τήν έξάσκησιν τής μαγίας 
είς τούς εϊδωλολάτρας, τούς θεούς τών δποίων 
συνέχεον μετά τών δαιμόνων. Ούχ ήττον όμως 
έπίστευον είς τήν υπαρξιν τών δαιμόνων τούτων, 
καί παρεδέχοντο παραδόξως πως είδός τι έμπο- 
ρικών σχέσεων άναμέσον δαιμόνων καί άνθρώπων. 
Οσοι άνέγνωσαν τδ συναξάριον τοϋ άγιου Βασι
λείου Οά ένθυμώνται βεβαίως δποΐον αγώνα ύπέ- 
στη δ μέγας ούτος σοφδς κατά τοϋ διαβόλου, θέ
λων νά σώση άπδ τών ονύχων του ένα χριστιανόν, 
δστις ώς ή Σιμαίθα είχεν έπικαλεσθή τήν βοή
θειαν τοϋ δαίμ.ονος, δπως έμπνεύση έρωτα είς σκλη- 
ράν τινα κυρίαν τής εποχής έκείνης. Αν τοΰτο 
δέν είναι προσθήκη μεταγενεστέρων χρόνων, δει
κνύει άρκούντως τήν άνάπτυξιν ήν είχον λάβει 
αί μεταξύ δαιμόνων και άνθρώπων σχέσεις κατά 
τούς χρόνους έκείνους.

Απδ τής τών βαρβάρων έπιδρομής, ή μαγία 
μετά τών έπιστημών και τών γραμμάτων ήφανί- 
σθη άπο τής κατερημωθείσης Δύσεως, καί έφεξής 
ούδαμοϋ απαντάται, ειμή είς τήν άρχαίαν αύτής 
κοιτίδα, τήν Περσίαν, οπού δ Μωάμεθ καί οί διά
δοχοι αύτοϋ έπεχείρησαν μετ’ εμπαθούς λύσσης 
τήν καταδίωξιν τών άντιπροσωπευόντων αύτήν 
μάγων. Αλλ’ εϊ καί έν τή Δύσει ειχεν άφανισθή 
ή μαγία, ή πίστις όμως τοϋ λαού είς τάς άπο- 
χρύφου; έπιστήμας διαιωνίζετο είς τούς μύθους 
τών μοιρών καί εις τά περί ιπποτών μυθιστορή
ματα.

Κατά τδν μεσαίωνα, αί μετά τής Εύρώπης τών 
’Αράβων σχέσεις καί πρδ πάντων αί σταυροφορία', 
έπανέφερον τήν χρήσιν τής μαγίας εϊς τε τήν 
Γαλλίαν, Ισπανίαν καί Ιταλίαν. Είς τήν έλευθε- 
ρωθεϊσαν Ιερουσαλήμ τοϋ Τάσσου ή μαγία κατέ
χει άςιολογωτάτην θέσιν, εις δέ τά δράματα τοϋ 
Σέξπηρ αί φαρμακεύτριαι καί τά φαντάσματα 
καθίστανται πρόσωπα άναπόφευκτα σχεδόν. Ε
πίσης, καθ’ δσον άφορμ τήν Ελλάδα, τά δημοτι
κά άσματα καί τινες βιογραφίαι άγιων γέμουσι 
τοιούτων δεισιδαιμονιών. Οί Μωροί κα'ι οί

Ιουδαίοι έδίδασκον αύτήν ώς τινα τών συνή
θων τεχνών’ διηρεΐτο δέ είς υψηλήν καί τα
πεινήν μαγίαν, καί είς λευκήν είτε μέλαιναν, 
καθόσον δ μάγος έπεκαλεϊτο τά άγαθά είτε τά 
πονηρά πνεύματα. Κατά μείζονα δμως λόγον μά
γοι έθεωρήθησαν, διαρκούσης τής βαρβάρου έκεί
νης έποχής, καί όσοι διά τής βαθείας των μελέ
της κα5. τών νέων των ιδεών προεξέϊχον πάντων 
Τών συγχρόνων των. Πάντες δέ οί καλούμενοι μά
γοι, γόητες, μάντεις, άλχημισταί κτλ. ους έμα- 
στίγωνον είτε εκαιον ύπδ τά άόοιστα ταΰτα ονό
ματα, δέν ήσαν άλλο ειμή αμαθείς άπατώμενοι 
αύτοί οί ίδιοι ή άπατώντες τούς άλλους.

όμοΰ μέ τδν Μεσαίωνα λήγει τδ κράτος τής 
μαγίας καί ή τυφλή πρδς τάς άποκρύφους έπι
στήμας πίστις. Ούδείς έκ τών δπωσοϋν μικράς 
παιδείας μετασχόντων πιστεύει τοϋ λοιποϋ είς 
τάς εμφανίσεις τών διαβόλων καί είς τήν ύπαρξιν 
καί ίσχύν τής μαγίας' ή πρδς τά τοιαϋτα πίστις 
καί πεποίθησις εμεινεν έπιζήμιον κληροδότημα είς 
μόνους τούς πτωχούς τώ πνεύματι. Μ’ δλα ταΰτα 
δ Μεσμερισμδς κατά τδν παρελθόντα αιώνα καί 
τελευταϊον δ Μαγνητισμός καί τά φαινόμενα 
αύτοϋ συνεκίνησαν πλεΐστον καί σοφούς καί 
αμαθείς' έκτοτε δέ ή πρδς τά παράδοξα φαινόμε
να πίστις ήρχισεν άσθενώς πως καί έπ’ ολίγον ν’ 
ναζωογονήται.

III

Δέν είναι δμως δλως άπορος καί ανεξήγητος ή 
τοιαύτη επιμονή τοϋ κοινού είς τδ νά μένη άεί- 
ποτε, κατά τδ μάλλον ή ήττον, προσκεκολλη- 
μένον είς τήν πλάνην, καί νά πιστεύη μετά το- 
σαύτης εύκολίας δτι οί φυσικοί νόμοι, ους δ Θεός 
έθεσεν άμετακινήτους, δύνανται νά παραβιάζων- 
ται ύπδ τοΰ τυχόντος διά τάς μάλλον άτοπους 
άνάγκας. ιδίως αν λάβωμεν ύπ’ όψιν τά έκτακτα 
καί δλως σπάνια φαινόμενα, ών τά αίτια αδυνα
τεί νά έννοήση δ άπλοΰς λαδς, καί προσέτι άν 
παρατηοήσωμεν δποΐα τινα μέσα μετεχειρίσθησαν 
κατά καιρούς δπως άπατήσωσιν αύτδν, ή άπορία 
ήμών θέλει κατά μέγα μέρος έλαττωθή. Ουτω 
λοιπδν καί φύσις και τέχνη έπίσης συνετέλεσαν 
είς τδ νά έποικοδομήσωσι τδ μέγα τών τερατουρ
γημάτων οικοδόμημα·

Ανωτέρω εϊπομεν διά ποίων ασθενών μέσων 
ή νέα Σιμαίθα προσεπάθησε νά έλκύση τδν παρ’ 
αύτής δρώμενου. Αλλά ή άπλή προφορά επωδής 
τινδς βεβαίως ούδέν θαυματούργημα έδύνατο νά 
παραγάγη' διά τοΰτο είς μεγαλητέρας άνάγκας οί 

ιερείς τών άρχαίων μετεχειρίζοντο δραστικώτε- 
ρα μέσα, καί ταΰτα ήσαν τά ναρκωτικά. Διά τών 
ναρκωτικών τούτων μεθυσκόμενος δ μαγγανευό- 
μενος, έβλεπεν οπτασίας τρομεράς ή εύαρέστους. 
0 έν τώ άντρω τοϋ Τροφωνίου είσελθών Τίμαρχος, 
καί έκεϊ διαμείνας δύο νύκτας καί μίαν ήμέραν, 
βεβαίως έμεθύσθη πρώτον ύπδ ένδς τώνένχρήσε; 
ναρκωτικών. Τοΰτο άποδεικνύεται έκ τοϋ ισχυρού 
πόνου δν ήσθάνθη άμέσως εισερχόμενος έν τώ άν- 
τρςο, καί μετά ταύτα άφοϋ τά φαντάσματα ήφα- 
νίσθησαν, καί έκ τοϋ θανάτου του, τοϋ συμβάντος 
τρεις μήνας μετά ταΰτα. Τά βότανα τά δποΐα 
μετεχειρίζοντο οί αρχαίοι γόητες δπως άποκοιμί- 
ζωσι τούς μαγγανευομένους, δέν είναι τήν σήμε
ρον γνωστά' Οί σημερινοί δμως ιατροί παραδέχον
ται δτι τά βότανα τής εύθαλίας (bella-done) καί 
datura stramonium δύνανται νά φέρωσιν είς τάς 
αισθήσεις ήμών ίσχυράν άπάτην. Τδ φφαμών.ον μά- 
λιφα. διαθέτει ήμάς ουτω πως, ώφε βλέπομεν άδια- 
λείπτως, καί καθ’ δσον επενεργεί, ζώα ενοχλητικά 
είτε βλαπτικά. Είναι δέ λίαν περίεργον καί ση- 
μειώσεως άξιον τδ πάθημα τοΰ χημικού Davy, 
δστις άνακαλύπτων τδ ίΛαράν άέριοΐ (bioxyde 
<Γ azote) παρετήρησεν ότι αί ίδέαι του έλάμβα- 
νον βαθμηδόν ορατόν τι σχήμα καί διήρχοντο τα
χέως έμπροσθεν του είς τρόπον ώστε έλάμβανε 
νέας άντιλήψεις, ύφ’ ών παρωρμάτο είς σπασμω- 
δικδν καί άκούσιον γέλωτα. Ετι δέ καί σήμερον 
είς τήν Αίγυπτον μεταχειρίζονται τήν διζαν εί
δους τίνος δατουρίνης όπως καταπίπτωσιν είς 
τήν εύάρεστον αύτήν άπάτην.

Εκτδς τών άνωτέρω ναρκωτικών οί ίερεΐς με
τεχειρίζοντο καί μηχανάς άρμοδίας είς τήν έκτέ- 
λεσιν τών τερατουργημάτων των. Εϊς τινα έρείπια 
άρχαίων ναών εύρέθησαν ίχνη τοιούτων μηχα
νών, ώς λ. χ. λείψανα ικριωμάτων φερομένων έπί 
τροχών, άντιζυγίων, καί άγαλμάτων κινουμένων, 
άτινα έχρησίμευον όπως πείθωσιν είτε καταφοβί- 
ζωσι τούς πιστούς. Επίσης έποίουν χρήσιν καί τών 
βεγγαλικών πυρών καί άλλων τοιούτων χημικών 
φώτων.

Αλλά πρδς διάδοσιν καί έτι μεγαλητέραν στε- 
ρέωσιν τής είς τά τερατουργήματα πίστεως συνε
τέλεσαν κατά μέγα μέρος φυσικά τινα φαινόμενα, 
τών δποίων τά άποτελέσματα ήσαν λίαν σπάνια καί 
έπομένως έφαίνοντο παράδοξα, ταύτα δέ δυσκό
λως ή ούδόλως ήδύναντο καί αύτοί οί σοφοί νά έ- 
ξηγήσωσιν. Επί τών φαινομένων τούτων, έπί τών 
δποίων δ σοφδς διστάζει ν’άποφανθή, δ άμαθής, καί
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το αύτη τρομερώς. Ετερος πάλιν έκράτει είς τούς 
δακτύλους τής χειρδς άναμμένον άνθρακα, χωρίς 
νά αϊσθάνηται τδ παράπαν έλαχίστην άλγηδόνα. 
Μ* δλα ταΰτα καί είς τοΰτο ούδέν τδ ύπερφυσι
κόν. ή πρδς τάς άλγηδόνας αναισθησία είναι συνή
θης εις τούς υποστηρίζοντας ϊσχυράν τινα θέλη- 
σιν, ή είς τούς διατελοΰντας έν ήθικώ έπιτετα- 
μένω ερεθισμό». Κατ’ ούδέν δέ διαφέρει τοΰτο άπδ 
τοΰ είς τδν στρατιώτην συμβαίνοντος, δστις έν 
τώ πυρετώ τής μάχης ούδόλως αισθάνεται τάς 
πληγάς άς λαμβάνει. Ούτω πως έξηγεϊται καί ή 
έν τοϊς βασανιστηρίοις καρτερία τών άρχαίων 
χριστιανών.

Πρδς τούτοις ή έμφυτος είτε μεμελετημένη ε
πιθυμία τοΰ νά αίσθανθώμεν έκτακτα αποτελέ
σματα, δ νευρικός ερεθισμός καί ή έμπιστοσύνη 
είς τήν ύπαρξιν μαγικής τινδς δυνάμεως έκαμαν 
τά μεγαλήτερα θαύματα, καί τοιοΰτοι άληθώς εί
ναι οί ό'ροι άνευ τών οποίων δ νεωστί επινοηθείς 
μαγνητισμός δέν δύναται νά λάβη χώραν. Οί μα- 
γνητισταί, καί τοιοΰτοι ύπάρχουσι σήμερον πλεΐ- 
στοι, έπιτυγχάνουσιν ένίοτε νά ρίπτωσιν είς υπνο
βατικήν, ούτως είπεϊν, κατάστασιν τούς ύπ αύ
τών μαγνητιζομένους* άλλά πρδ πάντων καθί
σταται άναγκαΐον νά πιστεύη δ μαγνητιζόμενος 
είς τήνάλήθειαν τοΰ μαγνητισμού,μέ άλλας λέξεις, 
άπαιτεΐται αύτδς άφ’ εαυτού νά προπαρασκευάσω 
τδ θαύμα. Αείποτε δέ παρετηρήθη οτι τδ πείραμα 
έπέτυχεν οσάκις δ μαγνητιστής ήν ήθικώς είτε 
φυσικώς ανώτερος τοΰ μαγνητιζομένου, έξ ού ά- 
ποδεικνύεται άριδήλως ότι ή έπενέργεια γίνεται 
κυρίως έπί τής φαντασίας του τελευταίου.

Οί μαγνητισταί, ώς λόγους πρδς ύποστήρι- 
ξιν τής θεωρίας των, φέρουσιν ότι ή Οέλησις εί
ναι τδ κύριον μέσον τοΰ νά έπισωρεύση τις 
τδ ζωικόν ρευστόν καί νά τδ έξακοντίση είς 
παρακείμενόν τι σώμα, καθ 8ν τρόπον ή ΐόία 
θέλησις άποπέμπει είς τούς μυώνας ημών τήν κι
νούσαν αύτούς δύναμ.ιν. ής, λέγουσιν, ή θέλη- 
σίς μου σπρώχνει τδ νευρικόν ρευστόν εις τδ 
άκρον τής χειρός μου ή τοΰ ποδός μου, ούτω δύ
ναται νά έξακοντίση αύτδ καί έτι μακρύτερον, είς 
-ά μέλη ενός ετέρου πλησίον έμοΰ καθιζόμενου. 
Φέρουσι δέ καί παράδειγμα τήν Νάρκην, ήτις με
ταδίδει μακράν αύτής τδν έν αύτή υπάρχοντα 
γαλβανικδν ηλεκτρισμόν. Αλλ’ άπαν τδ οίκοδό- 
μ.ημα τοΰτο καταπίπτει άμα συλλογισθώμεν ότι 
καμμία τών ύπέρ τού ζωικού μαγνητισμού φυ
σιολογικών αρχών δέν άποδεικνύει τήν ύπαρςιν

τοιοΰτοι είσίν οί πλεϊς·οι ιών ανθρώπων, άμέσως ά- 
ποφαίνεται και αναφέρει την αιτίαν είς υπερφυσικήν 
τινα δύναμιν,καί ώς έπί τό πλεϊς-ον είς τήν άμεσον 
έπενέργειαν τών πονηρών πνευμάτων. Εκ πασών 
τών δυνάμεων της ψυχής ή μνήμη πάσχει τάς 
παραδοξοτέρας αλλοιώσεις- ώς δέ πολλάκις μία 
ασθένεια δύναται νά έπισκοτίση αύτήν, ούτως έ- 
τέρα δύναται νά τήν ένισχύση. Περί τών τοιού- 
των τής μνήμης αλλοιώσεων ύπάρχουσι πλεΐστα 
όσα παραδείγματα λίαν περίεργα. Άναφέρεται 
ότι νέος τις, δστις ουδέποτε ήδυνήθη νά μάθη τι 
παρά τοΰ διδάσκοντος αυτόν, άσθενήσας μετά 
ταΰτα ώμίλει ευκόλως τήν Λατινικήν. Επίσης έ
τερος νέος κρεωπώλης, κατά τάς περιόδους τής 
παραφροσύνης του, άπεστήθιζεν ολόκληρα τεμά
χια έκ τής Φαίδρας, ένώ, υγιής ών, δέν ήδύνατο 
ουδέ λέξιν νά ένθυμηθή. Ετέρα νεάνις, ήτις ήν ύ- 
πηρέτις ίερέως τίνος, παραφρονήσασα έλάλει λα
τινιστί, καί πάλιν έτέρα, χρηματίσασα έν οικία 
διαμαρτυρομένου ίερέως,έπανέλεγε λέξεις και φρά
σεις εβραϊκές. Τά τοιαΰτα είναι ικανά νά ταρά- 
ζωσι καί τδν μάλλον στερεόν έγκέφαλον, καί νά 
στηρίξωσι τήν ιδέαν δτι η σοφία αυτή έπήλθεν 
είς τους παράφρονας τούτους διά τής έπιφοιτή- 
νεως πνεύματός τίνος πονηρού, άν δύναται νά δ- 
σομασθή πνεύμα πονηρόν τδ ποιούν τους αμαθείς 
δεινούς λατινιστής ή καί εβραϊστής έτι. Καί δμως 
άν παρατηρήσωμεν δτι οί άνθρωποι ούτοι ούδέν 
έπενόησαν άφ εαυτών, άλλά μόνον έπανέλεγον 
όσα άλλοτε τυχόν ήκουσαν, θέλ'.μεν πεισθή δτι ή 
σοοία των αύτη ήν απλή άνάμνησις λέξεων είτε 
ιδεών, τ ς όποιας παρ’ άλλων άλλοτε ήκουσαν 
χωρίς ούδόλως να προσέχωσι τότε είς αύτάς, ή 
χωρίς νά δυνηθώσι νά τάς τηρήσωσιν έν τή μνή
μη των. Τώ οντι, ούδόλως υπερφυσικόν είναι άν 
δ νέος έκεΐνος δστις, ασθενή έχων μνήμην, ούδέν 
ήδύνατο νά. ίναποταμιεύση έκ τών διδαγμάτων 
τοΰ διδασκάλου του, αίφνης, έπιρρωσθείσης τής 
μνήμη: του ένεκα άσΟε'-είας τίνος, άνεμνήσθη διά 
μιας όλων έκείνων τών διδαγμάτων. Είς τοιαύτην 
περίπτωσιν δυνάμεΟα νά έξομοιώσωμεν τήν ήμε- 
τέραν μνήμην μέ τδν χημικόν χάρτην έπί τοΰ ο
ποίου σημειοΰμεν χαρακτήρας,οΐτινες μένουσιν έν- 
τελώς αφανείς, γίνονται δέ καταφανείς άμα δ 
χάρτης θερμανθή διά του πυρός.

’Επίσης είς τινας παράφρονας παρετηοήθη υ
περβολική άναισθησία. Εις έξ αύτών άπεπειράθη 
νά είσαγάγη τήν κεφαλήν του έντός καιομένου 
κλιβάνου, καί ούδόλως ήσθάνετο δτι κκ ,εφλέγε- 

τού μαγνητιχοϋ ζωΐχοΰ ρευστόν. Τά φαινόμενα 
άρα τοΰ μαγνητισμού έχουσι μεγίστην αναλο
γίαν μέ τά τών Σιβυλλών, τών Πυθιών καί Ιερο
φάντων τών άρχαίων, ώς έπίσης καί μέ εκείνα 
τών Κουακέρων, τών Φακίρων, τών Βόνζων, καί
τών ερημιτών τών νεωτέρων.

ής καί άνωτέρω έν τή παρούση πραγματεία 
είπομεν, οί νόμοι τής φύσεως είσίν άμετάβλητοι. 
Ο κόσμος ούτος, ώς έργον τοΰ πανσόφου θεού, 
δέν έχει ανάγκην άνθρωπίνων έπιδιορθώσεων, ούδ’

ήτο δυνατόν δ δημιουργός αύτοΰ νά περιπέση εις
τδ άτόπημα, είς S ουδ’ εις απλούς έκ τών άν- 
θρώπων μηχανικός περιπίπτει, είς τδ νά κατα
σκευάσω) δηλαδή μηχανήν, ήτις νά έχη καθ έκά- 
στην άνάγκην νέων μεταβολών δπως κινήται. 
Τούτο θά ήτο ή μεγαλητέρα κατά τοΰ Θεού α
σέβεια, άν τις έτόλμα νά τδ ίσχυρισθή. Εξ όσων 
δ’ ενταύθα άνεφέραμεν, έρανισάμενοι αύτά κατε
σπευσμένος καί ώς έτυχεν έκ διαφόρων πραγμα
τειών καί ιδίως έκ τίνος καταχωρισθείσης έσχά- 
τως έν τή 'Επιθεωρήσει τών δύο Κόσμων, ν.χ- 
ταφαίνεται άριδήλως δτι πάντα τά συμβαίνοντα 
έν τώ κόσμω, όσον παράδοξα, όσον άνεξήγητα 
καί άν παρουσιάζονται εις τούς ήμετέρους δφθαλ
μούς, είναι μ όλα ταΰτα σύμφωνα πάντοτε πρδς
τούς φυσικούς νόμους.

ΟΙ ΕΚ ΠΑΙΔΩΝ ΜΝΗ2ΤΕΥΘΕΝΤΕ3.
(Συνίχιια, Γδε φυλλαδίου 21).

Απαξ ριφθείς είς τδν κρημνόν τούτον, δέν ώπι- 

σθοδρόμησε πλέον άλλά συνεμόρφωσε τήν διαγωγήν 
του πρδς τήν νέαν τοΰ λογικού του διεύθυνσιν. 
Πολλάκις τώ συνέβη νά μή φανή ακριβής εις τάς 
ώρας τής συνεντεύξεως, περιστάσεις άπρόοπτοι τδν 
ήνάγκασαν νά έλθη ολίγον βραδύτερον, ή μάλλον 
υποθέσεις σπουδαϊαι, αί δέ προπαρασκευαί τοΰ 
γάμου του τδν ήνάγκαζον νά άναχωρή ταχύ- 
τερον. Η κυρία έφαίνετο μή προσέχουσα είς τήν 
μεταβολήν ταύτην, ήρχετο πρδς συνάντησίν του, 
δτε ήκουεν άνοιγομένην τήν θύραν, τώ προσεφέ- 
ρετο άπαραλλάκτως πάντοτε, συνεμερίζετο τάς 
χαράς του, καί τδν έπαρηγόρει είς τάς θλίψεις του. 
Μήτε επιπλήξεις τώ άπέτεινε, μήτε δυσμένειαν 
τώ έδείκνυεν’ έκ διαλειμμάτων μόνον τώ ΰπεμί- 
μνησκε τδν τρίτον όρον, δν τώ έπέβαλε. Τότε δέ 
αγωνία ανέκφραστος, φρίκη άκουσία τδν κατε- 
λάμβανε καί δ μαρκήσιος έδοκίμαζεν ϊσχυράν συγ
κίνησή- ορκοι δμως επανειλημμένοι, διαμαρτυρή

σεις αιωνίου έρωτος παρηκολούθουν έκάστ7·ν τών 
υπομνήσεων τούτων καί ή γαλήνη δέν έβράδυνε 
νά έπέλθη.

Περί τάς δεκαπέντε ήμέρας διήοκεσεν ή ζωή 
αύτη, μετά παρέλευσιν τών οποίων 5 Ιερώνυμος 
έδέησε νά καθιέρωση όλον τδν καιρόν του είς -την 

τακτοποίησιν άρχαίων οικογενειακών υποθέσεων. 
Είς τών έξαδέλφων του έμελλε νά νυμφευθή, ή 
δέ μελλόνυμφος αύτού, ήτις έκ μεγάλης κατήγε- 
το οικογένειας, ήτον άκόμη είς τδ σχολεϊον, καί 
έμελλε νά έξέλθη έκεϊθεν όπως έλθη είς τούς βρα
χίονας τοΰ συζύγου της. Μετά τοΰ έξαδέλφου τού
του δ Ιερώνυμος είχε κληρονιμικήν τινα ύπόθε- 
σιν νά τοκτοποιήση, ή δέ ύπόθεσις αύτη, ήτις 
ώφειλε νά ρυθμισθή μετά τδν θάνατον τοΰ γέρον
τας κόμητος Βεράλδη, έμεινεν έκκρεμής έξ άμε- 
λείας και έμπιστοσύνη:, ήν αί δύω οικογένεια: 
ειχον έπί τής αμοιβαίας αύτών ευθύτητας. Οπως 
δέ τακτοποιηθώσιν αί υποθέσεις αύται έδέησε νά 
έλθη δ Ιερώνυμος είς διασκέψεις μετά τοΰ έξαδέλ
φου του" άμφότεροι έδειξαν μεγίστην άοιλοκέο- 
δειαν και ή ύπόθεσις έπερατώθη φιλικώς. Από τής 
τυχαίας ταύτης σχέσεως έγεννήθησαν μεταξύ τών 
δύω τούτων νέων αισθήματα συμπάθειας καί ύπο- 
λήψεως, καί δ Ευτύχιος, ούτως ώνομάζετο δ έξ- 
άδελφος τοΰ Ιερωνύμου, έπέμεινεν όπως δ έξά- 
δελφός του έλθη εις τδν γάμον του, τελεσθησόμε- 
νον έν τή έπαύλει τού πενθεροΰ του.

0 Ιερώνυμος έκαμε τάς επιφυλάξεις του,διότι ή
θελε ν άναφερθή είς τήν έρωμένην του προηγουμένως 
καί ζητήσει τήν συγκατάθεσίν της, διά τι- 
νων ημερών απουσίαν. Είς τούς πρώτους λόγους 
του είδος λυπηρής συγκινήσεως κατέλαβεν αύτήν 
καί έτήρησεν μίαν στιγμήν σιωπήν, άλλά τα
χέως συνελθοΰσα είς τήν προτέραν της κατάστα- 
σιν, έδωσεν εις τδν φίλον της πλήρη ελευθερίαν 
νά δεχθή τήν γενομένην αύτώ πρόσκλησιν, διότι 
είπε παρατηρούσα αύτδν άσκαρδαμυκτεί, ένεπι- 
στεύετο εις τήν καρδίαν καί τδν όρκον του.

0 Ιερώνυμος ήσθάνθη μικράν τινα άνακούφισιν" 
εύτυχής, διότι άνελάμβανεν έπί τινας ημέρας τήν 
άτεξαρτησίαν του, ής είχε παραιτηθή, ήρχισε τήν 
οδοιπορίαν του έν μ.ιά τών έαρινών.πρωιών. Αί 
πεδιάδες ήσαν άνθοστόλιστοι, αύρα δέ γλυκεία 
έκ τής θαλάσσης άποπνέουσα έθώπευε τδ πρόσω- 
πόν του- μετ’ ού πολύ έπαυλις έν τώ μέσω κοτ 
λάδος ε'ίλκυσε τήν προσοχήν του. Η άρχιτεκτονι- 
κή αύτής ήτον αρχαία καί απλοϊκή, οί δέ υψη
λοί κίονες της καί τά μαρμάρινα κοσμήματά της
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άνεμίμνησκον τά ωραιότερα οίκοδομήτατα τής 
ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, ήν ό καλλιτέχνης έλα- 
βεν ώς πρότυπον αύτοΰ. Σειρά πεύκων, ών οί κλώ- 
νες έσείοντο έκ τής πρωινής αύρας, έκρυπτε καί 
άπεκάλυπτεν άλληλοδιαδόχως τήν μαρμαροστό- 
λιστον έποψιν τής οικοδομής" κατωφέρεια δέ τις 
έν.ή ήσαν πεφυτευμέ ναι έν ισοπεδώσει πορτοκαλέαι 
και ροιαί άνθοστόλιστοι, έφθανε μέχρι τέλους 
τής κοιλάδος, ένθα είς εύρεϊαν δεξαμενήν έχύνον- 
το τά . ύδατα £ύακος, λαμβάνοντος τάς πηγάς 
του έκ τών παρακειμένων όρέων. Τά πάντα έφα- 
νέρουν τήν νεότητα, τήν άνθηρότητα καί τήν 
ζωήν, και ό Ιερώνυμος ήσθάνθη τήν φαιδρότητα 
αύτοΰ άναγεννωμένην, όταν ό έξάδελφος αύτοΰ 
ήλθεν είς συνάντησίν του έν τη μύλη, έλαβε τόν 
βραχίονα του, άνήλθε τήν μαρμαρίνην κλίμακα καί 
είσέδυσεν εις μεγάλην αίθουσαν λαμπρώς έστολι- 
σμένην μετά τεχνικών αναγλύφων. II κομησ- 
σα ήλθεν όπως τώ προσφέρη τάς φιλοφρονήσεις 
της, είχε δ’ αύτη ύφος άγέρωχον, βήμα εύγενές 
καί ώμοίαζε προς Ρωμαίαν άρχαίαν, προς Πορκίαν 
τινά ή Κορνηλίαν. Εγγύς αύτής ϊστατο ή νέα 
κόρη της, ή μνηστή τοΰ Εύτυχίου, παρθένος γλυ
κεία, ήν ό ούρανος έπροίκησε μ όλα αύτοΰ τά 
γόητρα" δροσερά ώς τδ ρόδον, φαιδρά ώς πτηνον, 
έχουσα οφθαλμούς ζωηρούς καί άστραπηβόλους, 
μέτωπον καθαρόν, ύπ ούδενος ίχνους λύπης έπε- 
σκιασμένον. Εφαίνετο γεννηθεϊσα διά τον έρωτα 
καί τάς ηδονάς. Τύ σώμά της ήτον αναλογίας 
Οαυμασίας, οί δέ χαρακτήρες αύτής ούράνιοι. 
Μόλις δεκαπέντε ανοίξεις έφαίνετο διελθοΰσα, ώ
στε μόλις είσήρχετο είς τήν ζωήν, ούδέν έκ τών 
τοΰ κόσμου γινώσκουσα ήδη.

0 Ιερώνυμος τήν είδε μετά συγκινήσεως, καί 
ήσθάνθη γεννωμένην έν αύτώ τήν έπιθυμίαν τοΰ 
νά γίνη κύριός της είς τήν έν τω βίω είσοδόν 
της, καί νά τήν μάθη νά άναγινώσκη έν τή καρ
δία του. Αλλά τδ αίτιον τής έπισκέψεώς του, ή 
παρουσία τών γονέων καί τοΰ μνηστήρός της, ή 
άνάμνησις τών δεσμών, οϊτινες έδέσμευον τήν έλευ- 
θερίαν της, τώ έπέβαλλον υποχρεώσεις και άπε- 
φάσισε νά καταπνίξη τδ αίσθημά του έν αύτή 
τή άρχή του. Φεΰ! τοιαύτη άπόφασιςήτον άνωτέρα 
τών δυνάμεών του, και τήν πρώτην ημέραν τήν έ- 
λησμόνησε πλει^άκις. Αλλά καί ή άφρων κόρη έφαί
νετο αισθανόμενη κλίσιν τινα άκαταμάχητονδι’αύ
τδν,καί έλάμβανε περισσοτέραν εύχαρίς-ησιν είς τούς 
πνευματώδεις χαριεντισμούς του ή εις τήν κατά 
τι ψύχραν περιποίησιν τοΰ μνηστήρός της.

Τά πάντα είχον καλώς τήν πρώτην ήμέραν" τδ 
εσπέρας της δευτέρας έτελέσθη ό γάμος, 8ν<πα- 
ρηκολούθησε χορός, φωταψία καί διάφορα πυρο
τεχνήματα έν τώ κήπίμ Η εορτή διήρκεσε μέ
χρι τής ημέρας, ό δέ Ιερώνυμος έχων τήν κεφα
λήν πλήρη τών αναμνήσεων τοΰ χορού, τοΰ πλού
του καί τής κομψότητος, ήτις ένυπήρχε παντοΰ, 
άνέβη είς τήν άμαξάν του, καί ήμιθανής έκ τής 
άϋπνίας έπανήλθε μόνος είς Νεάπολιν. Τέσσαρας 
λεύγας ώφειλε νά διατρέξη δπως έπανέλθη εις 
τδν όίκόν του, έκεΐθεν δέ ένδυθείς νά μεταβή πρδς 
συνέντευξιν τής μνηστής του, ήτις τδν περιέμενε 
κατά τήν ώρισμένην ώραν είς τήν μονήρη έπαυ- 
λίν της. II μνηστή του ! Είς τήν ιδέαν ταύτην 
παρεστη άκουσίως ένώπιόν του ή είκών τής νέας 
εκείνης παρθένου, ήν πρδ μικροΰ είχεν αφήσει, 
παρθένου τοσούτω ζωράς καί ανθήρας, έν όλη τή 
λάμψει τής νεότητος καί εις τήν εύτυχή έκείνην 
ηλικίαν, καθ ήν τά πάντα ούδέν άλλο είναι ή έ
ρως καί ηδονή, όποια διαφορά ! Η άνάμνησις αύ
τη τώ έπροξένησε ρίγος έν τή καρδία, καί οδύνη 
δεινή τδν κατέλαβεν. Εν τούτοις έφθασεν είς τήν 
Νεάπολιν καί κατόπιν εϊς τήν επαυλιν. Ούδέν είχε 
μεταβληθή, ή αύτή πανταχοΰ έπεκράτει ψυχρά, 
πένθιμος, νεκρική σιγή. Η κυρία ήλθεν είς άπάν- 
τησίν του κατά τδ σύνηθες, άλλά καί τοι μή ί- 
δοϋσα αύτδν άπδ τεσσάρων ημερών ούδέ πλείω 
χαράν, ούδέ πλείω σπουδήν έδειξεν. ό Ιερώνυ
μος διηγήθη τδ ταξείδιόν του καί τά τής εορτής, 
είς ήν παρευρέθη, φοβούμενος όμως μή διεγείρη 
τάς ύπονοίας της παρέλειψε νά δμιλήση περί τής 
νέας έξαδέλφης του, καί περί τής έντυπώσεως, ήν 
αύτη τώ έπροξένησεν. Η συνομιλία ήπήρξε ψυ · 
χρά, καί ένίοτε διεκόπτετο" άμφότεροι έφαίνοντο 
στενοχωρημένοι, καί δ Ιερώνυμος προφασιζόμενος 
κατεπειγούσας υποθέσεις, έπανήλθεν είς Νεάπο
λιν πρδ τής πρδς άναχώρησιν τεταγμένης ώρας.

Εν Νεαπόλει είχον φθάσει καί οί νέοι σύζυγοι, 
ό δέ Ιερώνυμος εύρεν έπιστρέψας εϊς τήν οικίαν 
του γραμμάτων τοΰ έξαδέλφου του, δι’ ού τδν 
προσεκάλει νά δειπνήση καί νά διέλθη τήν εσπέ
ραν παρ’ αύτώ. Άκτίς χαράς ελαμψεν έπί τοΰ προ
σώπου του, ένεδύθη έσπευσμένως καί μετέβη πα
ρά τω φίλω του. Αγαπώμενος παρά τής οικογέ
νειας έν γένει καί τιμώμενος παρά τοΰ οικοδεσπό
του έλαχεν άρίστης υποδοχής" ιδίως ή μικρά έξ- 
αδέλφη του υπήρχε φαιδρότερα ή κατά τάς προη- 
γουμένας ήμέρας. Ητον ένδεδυμένη έσθήτα α
πλήν, άλλά κομψήν, καί μεταξύ τής πλούσιας

έξάνθέων στεφάνης, ήτις έκόσμει τήν πυκνήν κό- ϊ 
μην της καί τής έπί τοΰ. στήθους της ανθοδέσμης j 
ή μικρά κεφαλή της ήν θαυμασία. 0 μαρκήσιος ε- · 
μεινεν έκστατικδς άλλ’ έκρυψεν έν τή καρδία του ' 
ό,τι ήσθάνετο" ό Εύτύχιος έλάτρευε τήν σύζυγόν | 
του, καί. αύτδς είχεν άπαγγείλει όρκον φρικώδη.

Εν δέ τή έπαύλει ούδέν έκτακτον συνέβαινεν" 
ό μαρκήσιος έπεσκέπτετο αύτήν καθ’ έκάστην, ώ- 
μίλει μετ έμφάσεως περί του χρόνου καθ 8ν ή ■ 
μνηστή του ήθελε καθ’ δλοκληρίαν είναι ίδική του, 
άλλ’ ήρχετο βραδύτερον καί άνεχώρει ταχύτερον" 
όσον δέ καιρόν έμενε πλησίον αύτής ήτον έμφρον- 
τις καί σκεπτικός. Είς τούς τρόπους δμως τής ά- 
γνώστου ούδεμία μεταβολή έφαίνετο, ούδέν έδεί- 
κνυε γινώσκουσα, άπ’ έναντίας παρεδέχετο πά
σας τάς προφάσεις, άς τή έφερεν. ’Ενίοτε όμως 
έ^ριπτεν έπί τοΰ έραστοΰ της βλέμμα ύποπτον, 
όπερ είσέδυε μέχρι τών μυχών τής καρδίας του.

’Εν τούτοις είς Νεάπολιν τά πράγματα ώδευον 
καλώς, διότι, τοΰ Ιερωνύμου γνωρίζοντος κάλλι- 
στα νά έκμεταλλευθή τήν άπειρόκακον έκείνην ψυ
χήν, ή Φιορίλλα ήγάπησεν αύτδν με όλην τήν 
βφοδρότητα πρώτου έρωτος, ό Εύτύχιος ούδεμίαν 
είχε τών έπισυμβαινόντων υπόνοιαν, καί είς τάς 
πρδς τδν έξάδελφόν του σχέσεις του εύρισκεν αύ
τδν άείποτε πλήρη εύγενείας καί αύταπαρνήσεως. 
Αλλως τε δ Ιερώνυμος ένήργει μετά προφυλάξεως 
καί δέν έπαυε συνιστών τή Φιορίλλα τήν μεγα- 
λητέραν προσοχήν, ώστε ούδέν έτάρασσε ταύτην 
τήν σκευωρίαν, είς ήν δ κίνδυνος έδιδε περισσό
τερον θέλγητρον.

Αί έπισκέψεις τοΰ μαρκησίου είς τήν επαυλιν 
καθίσταντο έπί μάλλον καί μάλλον σπανιώτεραι" 
διότι δέν έδύνατο έπί παρουσία; τής μνηστής του 
ν’ άποφύγη αίσθημά τι δυσθυμίας, ούδ’ ώμίλει 
ποτέ περί τής προσεχούς τοΰ γάμου των ήμέρας 
χωρίς νά καταληφθή ύπδ μυστηριώδους τινδς φό
βου. Μια τών ημερών, καθ ήν τή έλάλει περί 
τοΰ πάθους του καί τής προσδοκίας έν ή έζή, έ
κείνη ήγέρθη καί μέ ύφος πανηγυρικόν τω είπεν 
— ό όρκος σας έδόθη καί έλήφθη" ούδ’ έγώ 
πλέον, ούδ’ υμείς, ούδ’ αύτδς δ Παντοδύναμος δύ
ναται νά τδν μετατρέψη, καί θέλει έκπληρωθή.

Τοΰτο ήτον είδος προειδοποιήσεως, άλλ’ είς 
την αστατον τοΰ μαρκησίου καρδίαν ούδόλως ένε- 
τυπώθη. Εμεινε καθήμενος καί σιωπηλός μέχρις 
ού ή ώρα ήτις τδν έκάλει είς Νεάπολιν έσήμανεν. 
Ηγέρθη καί είπών τή γραία ν’ άναγγείλη τή κύ
ριοι της ότι θέλει έλθει τήν έπιοΰσαν άπδ πρωίας,

έτρεξε παρά τή Φιορίλλα, ήτις ευρίσκετο είς χο
ρόν τινα παρά μια φίλη της. Τά θέλγητρα τής 
νέας γυναικδς κατετάραξαν τδν Ιερώνυμον, δστις 
λησμονήσας τούς όρκους, τδ καθήκον του, έζήτησε 
μυστικήν τινα συνέντευξιν παρ’ αύτής, έχούσης 
τήν άδυναμίαν νά συγκατατεθή είς τδ αίτημά του. 
Η συνέντευξις αύτη έμελλε νά γείνη τδ έσπέρας 
τής έπιούσης, καθ’ ήν ώραν δ Εύτύχιος ήθελε με
ταβή όπως δειπνήση παρά τώ πατρί του καί ή 
νέα γυνή του ήθελεν είσθαι μόνη έπί ικανόν χρόνον.

Τήν έπαύριον ήμέραν τής συνευτεύξεως, δ Ιε
ρώνυμος έκαμε τήν συνήθη έπίσκεψιν. ή είς τήν 
μνηστήν του έπίσκεψις αύτη, ήτις άπό τίνος χρό
νου τδν ήνώχλει, τδν έπίεσεν έτι μάλλον κατά 
τήν περίστασιν ταύτην, οτε περιέμενεν άλλου εί
δους εύτύχημα. Επροσπάθει είς μάτην νά έμψυ- 
χώση τήν δμιλίαν, άλλ’ ούδέποτε αύτη ήν τόσον 
ψυχρά. Αφ’ ετέρου ή άγνωστος είχε τδ βλέμμα 
παγετώδες, τδ ήθος άγέρωχον καί σχεδόν άπειλη- 
τικόν. 0 Ιερώνυμος ήσθάνετο φρικίασιν είς τάς 
φλέβας αύτοΰ καί τδ αίμά του ήτον έτοιμον νά 
πήξη, έσπευσε λοιπόν νά ζητήση τήν άδειαν τής 
άναχωρήσεως καί άπήλθε πολύ πρδς τής ώρισμέ- 
νης ώρας" έλθών δέ είς τήν θύραν, πρδ τής οποίας 
τδ όχημά του τδν περιέμενεν, έξεπλάγη ίδών ότι 
μεγίστη ύπήρχεν δμίχλη, πράγμα όπερ ούδέποτε 
συνέβαινε κατά την ώραν έκείνην τοΰ έτους. Η 
άμαξα ήρξατο τρέχουσα, ή όδος ήν δμαλή καί 
εύθεϊα καί οί 'ίπποι έπέτων ώς άν είχον πτερά. 
Αν έλεγέ τις είς τδν ηνίοχον ή είς τδν κύριόν του 
ότι ήθελον άποπλανηθή έν τή δμίχλη, ούδέποτε 
θά τδ έπίστευον, καί όμως τοΰτο συνέβη. Δύσαν- 
τος τοΰ ήλιου καί τής νυκτδς έπελθούσης, ή ομί
χλη κατέστη πυκνοτέρα, τδ δέ όχημα έτρε
χε καί όμως δέν έφθανεν είς Νεάπολιν. Δύω 
ώραι παρήλθον ούτω καί δ ηνίοχος παρετήοησε 
τέλος φώτα τά δποϊα έλαμπον καί έπί τέλους οι
κίας" κατηυθύνθη λοιπόν πρδς έκεϊνο τδ μέρος 
καί δέν έβράδυνε ν’ αναγνώριση ότι έπλανήθη εις 

1 τήν δδόν τδ δέ χωρίον έν ώ ευρίσκετο άπεΐχε ι 'ύω 
ι λεύγας τής πόλεως.ό μαρκήσιος λυπούμενος ένεκα 
• τής έπελθούσης αργοπορίας, προσεκάλεσε παρά 

τώ ήνιόχω ένα χωρικόν όπως τώ χρησιμεύση ώς 
οδηγός. Η δμίχλη διεσκεδάσθη, αί άκτινες τής 
σελήνης κατέπαυσαν τήν σκοτίαν καί δ Ιερώνυ
μος ανυπόμονος εύρέθη τέλος έμπροσθεν τοΰ με
γάρου τής Φιορίλλας, άλλά μίαν τουλάχιστον ώ
ραν μετά τήν δρισθεϊσαν. Πρδς μεγίστην του ό
μως έκπληξιν παρετήρησεν ότι εις πολλά δωμά- 
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τια υπήρχε φώς, καί ζίνησι; έκτακτος έφαίνετο 
βασιλεύουσα είςτδ εσωτερικόν. Είσελθών εϊς την 
αυλήν συνήντησεν ενα ύπηρέτην όστις έξήρχετο 
κατεσπευσμένοι; λέγων πρδς έτερόν τινα όστις 
ϊστατο έπι τής κλίμακος.
—Και αν δέν ευρώ τδν δόκτορα Ούσβέρτην ;
— Φέρε άλλον, όποιος τύχη, διότι ό κίνδυνος εί
ναι μέγας, τώ άπεκρίθη φωνή τις πνιγηρά, ήν ό 
Ιερώνυμος άνεγνώρισεν ώς τήν τοΰ έξαδέλφου 
του. Ο λόγος ουτος τώ έπήνεγκεν έπί τής καρδίας 
δεινήν προσβολήν καί άνήλθε τήν κλίμακα τρέ
χων.
— Λ ! είσαι συ, τώ είπεν δ Ευτύχιος, μέ πρόσω-
πον ώχρδν καί ήλλόιωμένον. Ευχαριστώ, εύχαρι- 
στώ, άλλά πώς τδ έμαθες ; ♦
— Εμαθα ; τί λέγεις; τώ άπεκρίθη δ ίερώνυ- 
μος. Ερχόμενος έκ τής έξοχης καί διαβαίνων τοΰ 
οίκου σου, ένώ ένόμιζον ότι ούδείς ήτον έν αύτώ, 
παρατηρώ πολλά φώτα και άναβαίνω" άλλά τί 
συμβαίνει;
— Ω ©εέ, άνέκραξεν δ Ευτύχιος, δέν ήξεύρεις ; ή 
Φιορίλλα. . ..
— Τί ; διέκοψεν δ μαρκήσιός οΐχριών.
— Είναι ασθενής, έπικινδύνως ασθενής, καί ό,τι 
μέ ταράττει είναι ή ταχύτης μεθ’ ής τδ κακδν 
άπδ στιγμής εις στιγμήν προβαίνει. Δέν δύνα
μαι νά έννοήσω πώς ένώ πρδ δύο ωρών ήτον αξιό
λογα, κατελήφθη αίφνης υπδ ρίγους, είτα ύπδ 
σφοδρής κεφαλαλγίας, ύπδ παλμών καί σπασμών 
καθ’ όλα τά μέλη. Εσπευσαν νά μέ φωνάξωσι, 
διότι ήμην παρά τώ πατρί μου, τρέχω καί τήν 
ευρίσκω ώχραν ώς τδν θάνατον, μέ οφθαλμόν ά- 
κίνητον καί χείλει σπασμωδικώς κινούμενα. Μέ 
βλέπει, προφέρει λόγους άναρθρους καί όμιλεϊ περί 
μιας γυναικός, ήτις ϊσταται πρδ αύτής, καί ής 
τδ άγριον βλέμμα τήν φονεύει. Τρέμει ώς τδ 
φύλλον και δέν δύναται νά ύπερνικήση τδν τρόμον 
της, λέγουσα οτι θά άποθάνη άν δέν μακρύνωσι 
τήν γυναίκα έκείνην.

Ο μαρκήσιός κεραυνόπληκτος, ένθυμήθη τδν 
όρκον του καί τρόμος θανάτου κατέλαβεν αύτόν.
— Η Φιορίλλα δέν γνωρίζει τήν γυναίκα ταύτην, 
είπε, δέν τήν περιγράφει;
— Είναι ώραία, μας είπεν, άλλά ώχρα, ώχροτά- 
τη καί πενθίμως ένδεδυμένη. Επασχίσαμεν νά 
τήν καθησυχάσωμεν, λέγοντες ότι δσα βλέπει 
είναι πυρεσσούσης φαντασίας ινδάλματα, άλλ’

. έκείνη τούναντίον μάς έβεβαίου οτι ή γυνή ήτο 
πραγματικώ; έμπροσθεν αύτής, εχουσα έπ’ αύ

τής προσηλωμένα τά μεγάλα μαΰρα κα'ι έσβεσμέ- 
να νεκρίκώς δμματά της, ότι τήν άπειλερ διά 
τοΰ δακτύλου καί ότι οσμή έπιθανάτιος έξέρχε- 
ται τών ίματίων αύτής. Αδύνατον είναι νά τής 
άφαιρέση τις αύτήν τήν ιδέαν, ήτις είναι μέν φαν
τασιώδης, άλλ’ έν τούτοις τήν βασανίζει φρικω- 
δώς. Επεμψα νά προσκαλέσωσι τδν ιατρόν μου 
άλλά λείπει είς Πορτίκην, έστειλα ομοίως καί είς 
τδν τοΰ πατρός μου καί τδν περιμένω ήδη μετά 
θανατηφόρου άγωνίας.

0 μαρκήσιός έκάθισε, ύπδ σφοδράς ταραχής 
κατεχόμενος καί συλλογιζόμενος τήν παράδοξον 
σύμπτωσιν τοΰ γεγονότος τούτου μέ τήν έπίσκε- 
ψιν ήν είς τήν έπαυλιν έκαμε.
—Θεέ μου, τί έχεις ; άνέκραξεν ό έξάδελφός του, 
ώχριάς;
— Τίποτε, άπεκρίθη δ μαρκήσιός. Ο,τι λέγεις εί
ναι καταπληκτικόν. Δυστυχής γυνή, τόσον ύγειής! 
. .. καί προσεπάθησε νά άναλάβη τήν γαλήνην.

Εν τούτοις ό ιατρός έφθασεν. ό Εύτύχιος τδν 
ώδήγησε παρά τή πασχούση καί ό μαρκήσιός τους 
συνώδευσε μέχρι τής θύρας, περιμένων τήν έπι* 
στροφήν των μετά σφοδρών παλμών, έν μέσφ 
σκληρών βασάνων. Επί τέλους ή θύρα ήνεωχθη καί 
δ ιατρός έξήλθε συνοδευόμενος ύπδ του Ευτυ
χίου.
— Τί λέγετε ; τί φρονείτε ; άνέκραξεν δ σύζυγος 
μετά φωνής θρηνώδους.
— Ούδέν δύναμαι άκόμη νά είπω, άπεκρίθη ο 
ιατρός. Τδ κακδν καί τοι δρυμό, είναι όμως είς 
τήν αρχήν του" ούδέποτε είδον παραπλήσιο ? πά
θημα. Ακολουθήσατε τάς οδηγίας μου, καί αύ
ριον τδ πρωί θά έπανέλθω.
— Αύριον ; άνέκραξεν δ ιερώνυμος" όχι, ιατρέ, 
μή μάς έγκαταλείψητε" θυσιάσατε τήν νύκτα 
ταύτην καί θά άναγνωρίσωμεν γενναίως τήν ύ
πηρεσίαν σας. Αύριον ; άλλ’ έως τότε τί δύναται 
νά συμβή ; ό Εύτύχιος ήνωσε μέ τάς τοΰ Ιερω
νύμου τάς παρακλήσεις του, καί δ ιατρός ύπεσχέ- 
θη νά μείνη και έπανήλθε μετά τοΰ Εύτυχίου εις 
τδ δωμάτιόν τής πασχούσης.

0 Ιερώνυμος διήλθεν όλην Τήν νύκτα, τήν φρι- 
κωδεστέραν τής ζωής του είς τδν άντιθάλαμον 
τής Φιορίλλας. όσάκις ή θύρα ήνοίγετο έτρεχεν 
όπως μάθη τι, άλλά τά νέα ήσαν πάντοτε δυσ
άρεστα, δ ιατρός έφαίνετο τεθλιμμένος καί ή θέ- 
σις τής Φιορίλλης έχειροτέρευεν έπί μάλλον. Ο,τι 
διηγήτο περί τής έπτασία; της, οί παράδοξοι καί 
ασυνεπείς λόγοι της έπροξένουν φρίκην. Αί νοση- 

ραί κρίσεις διεδέχοντο άλλήλας σφοδρότεραι καί 
πρδς τδ πρωί προσεκάλεσαν ενα ιερέα, διότι μό
λις έδύνατο νά κοινωνήση τών μυστηρίων. Εψα- 
λον τάς δεήσεις τών άγωνιώντων, καί δ ιερώνυ
μος γονυκλινής ήνωσε τάς ίδικάς του, περιμένων 
ν άκούση τάς έναγωνίους φωνάς τής ασθενούς. 
Μετά τήν κοινωνίαν αυτή ήσύχασεν δλίγον, αί 
άλγηδόνες της έφάνησαν έλαττωθεΐσαι καί έπε
σεν είς ύπνον βαθύν. 0 Εύτύχιος άνέλαβε έλπίδα 
τινά, άλλ’ δ ιατρός ένευσε τήν κεφαλήν ώς ση- 
μεΐον κακόν.
— Αίθεΐαι καί άνθρώπιναι βοήθειαι, είπε πρδς 
τδν ίέρώνυμον, τή έπρομήθευσαν τούλάχιστον θά
νατον ειρηνικόν.
— Αποθνήσκει, άνέκραξεν δ Ιερώνυμος, καί έγώ 
είμί. . .

Η δμολογία ήν η συνείδησις τδ> άπέσπα έξό- 

πνευσεν έπί τών χειλέων του,δτε δ Εύτύχιος ώχρδς 
καί τρέμων έφάνη είς τήν θύραν. ό Ιερώνυμος 
προσήλωσε τά βλέμματά του έπ αύτοΰ, καί έκ 
τών ήλλοιωμένων χαρακτήρων του διέκρινε τήν 
άλήθειαν. ή Φιορίλλα άπέθανε καί ή αθώα καί 
γλυκεία ψυχή της άπέπτη πρδς τους ούρανούς, 
δπου τέλος ήσθάνθη άνάπαυσιν μετά τοσούτων 
ωρών άγωνίαν.

ό Ευτύχιος έδ^ίφθη είς τάς άγκάλας τοΰ έξα
δέλφου του καί έθρήνησε μετ’ αύτοΰ τήν νέαν του 
σύζυγον, τήν τόσφ σκληρώς άρπαγεϊσαν. Αλλ’ δ 
Ιερώνυμος δέν έδύνατο νά τώ παρέξη παρηγοριάν, 
διότι ή συνείδησις του τώ άνεμίμνησκε τδν όρκον 
καί τήν έπιορκίαν του. ό φονευς τή; Φιορίλλης 
δέν ήτον αύτός ; Δέν ήτο ή μνηστή του, τδ φι- 
λέκδικον έκεΐνο πνεΰμα, τδ φοβερόν έκεΐνο φάν
τασμα δπερ έξήλθε τής άβύσσου· δπως τιμωρήση 
τούς ενόχους ; Επηύξανε δέ τήν Ολίψιν του, καί 
τά βάσανά του ή παρουσία τοΰ Εύτυχίου, ού έ- 
πρόδωσε τήν φιλίαν.

Τή προφάσει ότι ήν κεκοπιακώς άπεσύρθη καί 
θέλων τήν ιδίαν στιγμήν νά τρέξη είς τήν έπαυ
λιν καί λάβη έξήγησιν μέ τδ τρομερόν πλάσμα, 
δπερ κατώκει αύτήν είτε μάγος ήτο, είτε δαίμων 
καί τώ κάμη νά αίσθανθή τδ βάρος τής έκδι- 
κήσεώς του, ώδευσε κατ’ εύθεΐαν πρδς τήν έ
παυλιν καί εύρέθη μετ’ ού πολύ είς τάς θύρας 
αύτής.

Σημαίνει τδν κώδωνα, σημαίνει έκ νέου, σείει 
τήν θύραν μετά σφοδρότητος, άλλ’ ούδείς τώ ά- 
ποκρίνεται. Περιμένει στιγμάς τινας καί έκ νέου 
σημαίνει0 άλλ’ ή αύτή έπικοατεΐ σιγή.

’Αποφασίζει τέλος νά μεταβή είς μίαν καλύβην 
ήτις υπήρχεν έκεΐ πλησίον δπως λάβη πληρο
φορίας καί φέρη μεθ’ έαυτοΰ έτερόν τινα, τή 
βοηθεία τοΰ όποίου νά είσέλθη εις τήν έπαυλιν. 
Εύρών λοιπδν έν τή καλύβη μίαν κόρην, ήτις έ- 
κλωθεν, δ μαρκήσιός τήν ήρώτησε περί τής έπαύ- 
λεως.
— Εκείνης, είπεν ή χωρική τείνουσα τήν χεϊρα,. 
τής μεγάλης οικίας, όπισθεν τών πευκών ;
— Ναι, έκείνης.
— Ούδείς κατοικεί έν αύτή.
— ’Απδ σήμερον ίσως, άλλά χθές καί άπδ τεσ
σάρων μηνών έμενεν έν αύτή μία γυνή.
— 0 ©εδς νά μή τδ δώση, άπήντησεν ή χωρική 
ποιούσα τδ σημεΐον τοΰ σταυρού" ή έπαυλις αυτή 
άνήκει είς τδν πρίγγιπα τοϋ Σαλέρνου καί άπδ έ
τών μένει άκατοίκητος.
— Εις τδν πρίγγιπα τοΰ Σαλέρνου ; άνέκρα ξεν ό· 
ιερώνυμος, καί προαίσθημα άπαίσιον κατέλαβε 
τδ πνεΰμα του.
— ’Εν τή έπαύλει κεϊνται τά μνήματα τής οί
κογενείας ταύτης, καί διά τούτο ούδείς κατοικεί, 
διότι, προσέθηκε μεθ ύφους μυστηριώδους, είναι 
φαντάσματα.

0 μαρκήσιός έκρυψε τήν συγκίνησιν του" άν
θρωπος γινώσκων τδν κόσμον δέν ήδύνατο νά 
συμμερισθή τάς δημώδεις προλήψεις, καί ήτο ε»- 
κολώτερον είς αύτδν νά πιστεύση εϊς άπιστίαν τι- 
νά ή είς κακουργίαν μάλλον παρά είς έπιρδοήν 
δυνάμεως αοράτου. Επέμεινε λοιπόν είς τδν σκο
πόν του.

Η νέα κόρη προσεκάλεσε τδν πατέρα τη; δστις 
είργάζετο έν τώ κήπφ. Καί ούτος έλθών έβεβαίω- 
σε τήν διήγησιν τής θυγατρός του καί ήρνήθη νά 
συνοδεύση τδν μαρκήσιον" ό χρυσός όμως καί ή 
βεβαίωσις ήν τώ έκαμε νά είσέλθη μόνο; καί ν’ 
άναδεχθή άπασαν τήν ευθύνην, τώ έδωσαν τέλος 
θάρρος. Επορεύθησαν λοιπδν πρδς τήν έπαυλιν, ή 
θύρα αύτή; ήνεωχθη εύκόλως θραυσθέντος τοΰ 
κλείθρου είς πρώτην βίαν.

Τά πάντα ήσαν σιωπηλά καί έρημα, παντού 
έρείπια καί δείγματα παρακμής, άτινα ό μαρκή- 
σιος δέν είχεν είσέτι παρατηρήσει. Αν καί κατει
λημμένος υπδ φρίκης, είσήλθεν δμως άφόβως έν 
τοΐς δωματίοις" ούδέν ίχνος κατοίκων. Φθάσας 
εις τήν θύραν τοϋ προδόμου, 8ν έγνώριζε τόσω 
καλώς, εισέρχεται, άλλά πρδ; μεγίστην του έκ- 
πληξιν εύρίσκεται άπέναντι παρεκκλησίου, είς δέ 
τδ μέρος έξ ού άλλοτε έβλεπε τδν Βεζούβιον υ- 
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στήρχε θυσιαστήριον εχον άνωθεν μέγαν σταυρόν, 
καί πρδς άριστεράν άντί τής θυρίδος δθεν έξήρχε- 
το ή άγνωστος δπως έλθη εις προΰπάννησίν του, 
ύπήρχε κλίμαξ κατερχομένη είς υπόγειον. ό Ιε
ρώνυμος Οπισθοχωρεί έκπληκτος, διότι ψυχρά 
πνοή θανάτου θωπεύει τδ πρόσωπόν του. ’Εκ
πέμπει κραυγήν τρόμου καί μέ άνωρθωμίνας τρί
χας φεύγει διά μέσου τών έρημων δωματίων. Η 
τύψις τοΰ συνειδότος καί ό φόβος τδν καταλαμβά- 
νουσι «ζ/ic έ.τίογκε» φωνή τις τρομερά πλήσσει 
τά ώτά του. Νομίζει οτι τδν καταδιώκουσιν, δτι 
ακούει βήματα όπισθεν του, καί αισθάνεται περί 
τδν τράχηλόν του παγετώδη πνοήν. Τδ λογικόν 
του πλανάται, εξέρχεται δρομαίος και επανέρχε
ται ώς φρενιτιών είς Νεάπολιν.

Η φρίκη τδν παρακολουθεί’ αυτός δέ δστις ού
δέποτε είσήλθεν είς εκκλησίαν είμή διά νά ιδη ώ- 
ραίας γυναίκας καί άκούση μουσικήν, καταφεύ
γει έν τή πρώτη ήν άπήντησεν, ελπίζω» δτι τά 
φαντάσματα, άτινα τδν παρακολουθοϋσι, δέν θά 
τολμήσωσι νά είσέλθωσιν εις τδν ιερόν τούτον 
τόπον.

0 ναδς ήτον έστρωμένος κατάμαυρα, τά κηρία 
έφώτιζον ώχρώς έπί τοΰ θυσιαστηρίου, έν μέσω 
δέ τοΰ χοροΰ έκειτο φέρετρον κεκαλυμμένον μέ 
μέλαν έπίκροκον ύφασμα, κεκοσμημένον μέ πο
λυτελή οικόσημα, και πέριξ εχον πολυαρίθμους 
λαμπάδας. Οί περικυκλοΰντες τδ φέρετρον ιερείς 
έρράντιζον αύτδ δι’ αγιασμού καί έψαλλον τήν 
νεκρικήν ακολουθίαν, ό Ιερώνυμος έξεπλάγη δι’ ο,- 
τι έβλεπε, διότι δέν ήτο ώρα καθ ήν συνήθως έ- 
ψάλλοντο νεκρικαί άκολουθίαι, έθεώρησεν δθεν πέ
ριξ αύτοΰ καί άνεγνώρισε τήν εκκλησίαν, έν ή τδ 
πρώτον συνήντησε τήν φρικώδη άγνωστον. Επλη- 
σίασε μετά διπλάσιάς ταραχής, καί ίδών τά οι
κόσημα τοΰ φερέτρου ήπόρησε, διότι ήσαν τά τής 
οικογένειας του. «Φιορίλλα» ανέκραξε φωνή τις 
ενδόμυχος, άλλά τδ φέρετρον δέν ήτο γυναικός’ 
απευθυνθείς λοιπόν πρός τινα τών ιερέων,
— Τίνα κηδεύετε, πάτερ ; τώ είπε"
— Τον μαρκήσιον Ιερώνυμον Κοσέντσα, τώ άπε
κρίθη φωνή πένθιμο» ό ίερεύς' τοΰτο άκούσας ό Ιε
ρώνυμος έπεσεν αναίσθητος.

ύτε συνήλθεν εις έαυτδν έκειτο κλινήρης έν 
τώ δωμάτιο» του. Εύρόντες τινές τών γνωρίμων 
του αύτδν λυποθυμημένον έν τή έκκλησίοι, τδν με- 
τέφερον είς τδ μέγαρόν του, δπου έσπευσαν οί υ- 
πηρέται του καί δ ιατρός του περί αύτδν, τεθλιμ
μένοι καί ανήσυχοι, διότι πολλαί ώραι είχον πα-

ρέλθει χωρίς έκεΐνος νά συνέλθη’ σχεδδν δέ είχον 
άπωλέσει τήν έλπίδα νά τδν ζωογονήσωσιν. .Ανοί- 
ξας τούς οφθαλμούς έθεώρησε πέριξ αύτοΰ,νομίζων 
οτι έξήρχετο άπδ κόσμου σκοτεινού καί πλήρους 
φρικωδών μυστηρίων.Αισθανόμενος δέ μεγίστην α
δυναμίαν, καί έν έκλυτική καταστάσει διατελών, 

προσεκάλεσεν ιερέα δπως έξομολογηθή, και τδν 
συμβολαιογράφον του δπως κάμη τήν διαθή
κην του.

Εν περιπτώσει θανάτου άνευ τέκνων κατέστη
σε τδν Ευτύχιον κληρονόμον τού μεγαλητέρου τής 
περιουσίας του μέρους. Καί τώ άφησε μέν πολ
λά, άλλ ή δυστυχία τήν οποίαν τώ είχε προξε
νήσει δέν έπανωρθοΰτο διά θησαυρών. Αντήμειψε 
γενναίως τούς ύπηρέτας του, καί μία τών τελευ
ταίων θελήσεών του ήτο, άν ή οικογένεια τοΰ 
πρίγγιπος τοΰ Σαλέρνου συγκατένευε, νά έκθάψω- 
σι τά οστά τής κομίσσης Βικτωρίας, ένταφιασθεί- 
σης πρό τινων ετών έν τοΐς οικογενειακούς μνη- 
μείοις τοΰ Σαλέρνου, έν τή έπαύλει αύτοΰ, καί 
νά άποθέσωσιν αύτά πλησίον του εις τδν τάφον 
τής οικογένειας του. Η διάταξις αύτη έξεπληρώ- 
θη καί ούτω μετά τδν θάνατόν του έτελέσθη ή 
ένωσις, τήν όποιαν δίς ζών άπέκρουσεν.

Εξέπνευσε τδ αύτδ εσπέρας, άφοΰ έξομολογήθη 
είς τδν πνευματικόν αύτοΰ πατέρα τάς τύψεις τοΰ 
συνειδότος του, καί έδιηγήθη είς αύτδν τάς τρο
μερής περιστάσεις, ένεκα τών οποίων έλειποθύμη- 
σεν είς τδν ναόν.

Τδν ένεταφίασαν δύο ημέρας μετά τήν Φιορίλ- 
λαν, καί ό Εύτύχιος άπαραμύθητος ήκαλούθησε 
τήν κηδείαν του. Τά άγαθά άτινα άποθνήσκων ό 
Ιερώνυμος τώ άφησε διά τής διαθήκης του, ου
δόλως τδν άπεζηυ.ίωσαν δι* δ,τι είχεν άπωλέσει’ 

[Εκ τοΰ Γαλλικοΰ].

Λ ΓΓΛΟΛANΙΚΟ3 ΠΟΑΕΜΟΧ
(2.υνίχιια, ΐδε φνλλάδιον 21).

0 Αάσσεν διοικητής τού Προβέστεν, ό κατό

χων τδ άκρον τής μεσημβρινής γραμμής ήγωνίσθη 
μετά ηρωικής άνδρίας. ό Νέλσων αισθανόμενος 
μεγάλως,δτι ήτο σπουδαιότατον ν’άποστερήση τήν 
Δανικήν γραμμήν τής υπρστηρίξεως τών κανο- 
νοστοιχιών τής νήσου Αμάκ, διεύθυνε 4 πλοία 
κατά τοΰ Προβέστεν. ό Λάσσεν άντέστη Αμυ
νόμενος έως ού έφονεύθησαν πεντακόσιοι πυ- 
ροβολισταί έκ τών έξακοσίων τούς δποίους είχεν, 
έπειτα έρρίφθη εις τήν θάλασσαν μετά τών 100,

οίτινες τώ έναπέμειναν διά νά διαφύγη τδν δια 

τής φλογδς θάνατον τοΰ καιομένου αυτού πλοίου, 
δθεν κατόρθωσε νά μή καταβιβάση τήν σημαίαν 
του είς σημεΐον ήττης. ό Νέλσων τότε διεύθυνε 
πάσας τάς προσπάθειας του κατά τών άλλων ίσο- 
πέδων πλοίων καί κατόρθωσε νά κυριεύση πολλά 
τούτων’ πρδς δέ τδ έτερον άκρον τής γραμμής 
οί άγγλοι είχον μόνον φρεγάτας ν’ άντιτάξωσι 
κατά τών κανονοστοιχιών τών Τριών Στεμμάτων, 
τών όποιων τδ πΰρ ήτο έκ τών μάλλον θανατη
φόρων. 0 Πάρκερ βλέπων τήν άντίστασιν τών 
Δανών καί φοβούμενος μήποτε τά αγγλικά πλοία 
διαμείνωσιν εκτεθειμένα έπί τών άβαθών υδάτων, 
διέταξε νά παύση ή ναυμαχία, ύ Νέλσων παρατη 
ρήσας τδ σημεΐον τοΰτο έπί τοΰ μεγάλου ιστού τοΰ 
ΙΙάρκερ, έδειξεν εύγενή άγανάκτησιν’ έστερημέ- 
νος δέ ών τής χρήσεως τοΰ ετέρου τών οφθαλμών 
έδραξε τδ τηλεσκόπιον, τδ όποιον έθεσεν έπί τοΰ 
βεβλαμμένου όφθαλμοΰ καί ειπεν άταράχως, « δέν 
βλέπω τά σημεία τοΰ Πάρκερ,» καί διέταξε νά 
έξακολουθήση ή μάχη μέχρι θανάτου. Η πράξις 
αυτή ήτο εύγενής άσυνεσία, τήν όποιαν έβρά- 
βευσεν, ώς συμβαίνει πάντοτε είς τήν τολμηράν 
άφροσύνην, ή εύτυχής έπιτυχία.

Τά ίσοδαφή πλοία τών Δανών, μή δυνάμενα 
νά κινηθώσι διά νά ζητήσωσιν υποστήριξιν είς τάς 
έπί τής ξηράς κανονοστοιχίας, έξετέθησαν είς τδ 
καταστρεπτικόν πύρ τοΰ εχθρού. Τδ Δανβρδγ έτι- 
νάχθη είς τδν Αέρα μέ τρομακτικόν πάταγον,πολλά 
άλλαήσαν άπεσκευασμένα καί παρεξετρέποντο ήδη 
άφοΰ άπώλεσαν μέγαν αριθμόν ανθρώπων. Αλλ οί 
άγγλοι δέν ήσαν καί αυτοί είς καλειτέραν κατά
στασή' διέτρεχον τδν μέγιστον κίνδυνον. Τδν Νέλ- 
σωνα προσπαθοΰντα νά κυριεύση τά Δανικά πλοία, 
τά όποια κατεβίβασαν τήν σημαίαν των, άπε- 
δέχθησαν πολλαί καταστρεπτικά! έκπυρσοκροτή- 
σεις έκ τών κανονοστοιχιών τής νήσου Αμάκ. 
Κατά τδ κίνημα τοΰτο δύο ή τρία έκ τών 
πλοίων αύτοΰ δέν ήδύναντο σχεδόν νά κινηθώ- 
σΓ πρδς δέ τδ μέρος τών Τριών Στεμμάτων ό άγ- 
γλος πλοίαρχος Βίων υποχρεωθείς ν’ άπομακρυνθή 
διεκόπη ύπδ σφαιροβόλου είς δύω’ δ δέ Νέλσων καί 
τοι ήττηθείς σχεδόν ούδόλως διεταράχθη’ συνέλαβε 
μάλις-α τήν ιδέαν νά στείλη κήρυκα είς τδν πρίγ- 
κηπα τής Δανίας, δστις ευρίσκετο είς μίαν τών 
κανονοστοιχιών κατά τήν φρικώδη εκείνην στιγ
μήν. Παρήγγειλε δέ είς αύτδν, δτι άν δέν πε- 
ριέστελλοντδ πΰρ, τδ κωλΰον αύτδν νά παραλαβή 
τάς λείας του, ήθελε τινάξει αύτάς είς τδν αέρα 

μετά τών πληρωμάτων αύτών' δτι οί άγγλοι ή
σαν αδελφοί τών Δανών, δτι αρκετά έπολέμησαν 
πρδς άλλήλους καί δτι δέν ήτο πρέπον νά κατα- 
στραφώσιν.

0 πρίγκηψ διαταραχθείς πρδς τδ φρικώδες 
τοΰτο θέαμα καί φοβούμ.ενος διά τήν πόλιν Κο
πενάγην διέταξε νά παύση τδ πΰρ, άλλά τοΰτο 
ήτο μέγα αμάρτημα διότι όλίγας στιγμάς προσέ
τι καί ό στόλος τοΰ Νέλσωνος, ών ήδη είς άθλίαν 
κατάστασιν, ήθελεν υποχρεωθή ν’ άποχωρήση 
σχεδόν ήμικατεστραμμένος.

Είδος τι διαπραγματεύσεως ήρχισεν έκ τοΰ ό
ποιου ώφελήθη μάλιστα ό Νέλσων δπως εγκατά
λειψη τήν γραμμήν τής αύθορμήσεως Εν φ δέ 
άπεσύρετο τρία έκ τών πλοίων του έκάθησαν μή 
δυνάμενα πλέον νά κινηθώσι. Τήν έπαυριον ό 
Νέλσων καί ό Πάρκερ μετά μεγάλας προσπάθειας 
ήρχισαν νέαν διαπραγμάτευσιν μετά τών Δανών 
έπί σκοπώ νά κατορθώσωσιν ανακωχήν οπλών, 
τής όποιας είχον έπίσης ανάγκην ώς οί Δανοί, 
διότι είχον χιλίους διακοσίους ανθρώπους φονευ- 
μένους ή πληγωμένους καί έξ πλοία είς άθλιεστά- 
την κατάστασιν, ή δέ ζημία τών Δανών δέν ήτο 
πολύ άνωτέρα, άλλά μετά τήν καταστροφήν τών 
κινητών κανονοστοιχιών τδ κάτω μέρος τής πό- 
λεως, τδ όποιον καταβρέχεται υπδ τής θαλάσ
σης, ήτο έκτεθειμένον είς τδν σφαιροβολισμόν. 
έφοβοΰντο πρδ πάντων διά τδ μέρος εκείνο είς τδ 
όποιον ήσαν τά πολεμικά των πλοία, άτινα 
ευρισκόμενα ακίνητα καί πεπυκνωμένα έντδς τού 
λιμένος ήδύναντο νά γείνωσι παρανάλωμα τού 
πυρδς μέχρι τοΰ τελευταίου. Κατ’ εκείνην τήν 
στιγμήν δυσανασχετοΰντες οι Δανοί έκ τών παθη
μάτων καί τών κινδύνων αυτών έμέμφοντο τούς 
συμμάχους χωρίς νά υπολογίσωσι τάς δυσχερείας 
αΐτινες εμπόδισαν τούτους νά σπεύσωσιν είς βοή- 
θειάν των υπδ τά τείχη τής Κοπενάγης-

Οί έναντίοι άνεμοι, οί παγετοί, τδ βραχύ τοΰ 
χρόνου εμπόδισαν τούς Σουηδούς καί τους Ρωσ- 
σουςχωρί ς νά υπάρχη έλλειψις έκ μέρους των. 
Είναι αληθές οτι, ήρχοντο μετά τών είκοσιν αύ
τών πλοίων διά νά ένωθώσι πρδς τδν Δανικόν 
στόλον, ό Νέλσων άπετυγχανε βεβαίως κατά τήν 
τολμηράν αυτού έπιχείρησιν καί τά δικαιώματα 
τής ναυτικής ούδετερότητος ήθελον θριαμβεύσει 

κατά τήν ημέραν εκείνην.
ύ Πάρκερ δστις έφοβήθη κατ’ αρχάς τάς συ

νέπειας τοΰ τολμήματος τοΰ Νέλσωνος κατα την 
ναυμαχίαν τής δευτέρας άπριλίου, εκρινεν ήδη ά-



ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. 687
686 ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ.

κριβώς περί τών Δανών καί έσπευδε νά ώφεληθή 
έκ τών συνεπειών τής συγκροτηθείσης μάχης' δθεν 
ήθελε νά έξέλθωσιν οί Δανοί έκ τής δμοσπονδίας 
τών ουδετέρων, ν’ άνοίξωσι τούν λιμένας των είς 
τούς άγγλους καί νά δεχθώσι προσέτι αγγλικήν 
δύναμιν έπί λόγςο ασφαλείας κατά τής άγανα- 
κτήσεως τών συμμάχων αυτών' δ Νέλσων έτόλ- 
μησε ν’ άποβή είς τήν γήν τήν τρίτην άπριλίου 
ΐνα προτείνη δ ίδιος εις τδν βασιλόπαιδα τάς προ
τάσεις ταύτας, δθεν μετέβη εις Κοπενάγην έντός 
μικράς λέμβου καί ήκουσε τήν δικαίαν άγανά- 
κτησιν καί τούς γογγυσμούς τού ανδρείου Δανι
κού λαοΰ, φρυάττοντες προς τήν θέαν τού Νέλ- 
σωνος, καί εύρε τον Πρίγκηπα άκαμπτον, έν ώ 
τήν προτεραίαν έφάνη τοσοΰτον έντρομος έκ τού 
κινδύνου, τόν δποΐον διέτρεχεν ή Κοπενάγη, ώστε 
διέταξε νά παύση δ πυροβολισμός, άλλ ήδη δέν 
ήθέλησε παντάπασι νά συναίνεση είς τήν αίσχράν 
λειποταξίαν τήν δποίαν έπρότειναν είς αυτόν. Ο 
θεν άπεκρίθη δτι ητο έτοιμος νά ένταφιασθή μάλ
λον ύπδ τήν τέφραν τής πρωτευούσης παρά νά 
προδώση τδν κοινδν άγώνα.

Κατά τδ διάστημα τούτο οί Δανοί βλέποντες 
εαυτούς έκτεθειμένους είς τδν κίνδυνον δευτέρας 
μάχης έπελήφθησαν τού έργου μετά μεγίστου 
ζήλου, κατέστησαν έτι τρομακτικωτέραν τήν 
κανονοστοιχίαν τών Τριών Στεμμάτων, περιέβαλον 
διά τηλεβόλων τήν νήσον Αμάκ καί τδ κάτω μέ
ρος τής πόλεως" άπήγαγον τά πλοία αύτών περί 
τών δποίων ήσαν είς μεγίστην άνησυχίαν, είς 
τούς μάλλον μεμακρυσμένους λιμένας, έκάλυψαν 
αύτά μέ αχυρον διά νά τά προφυλάξωσι κατά τού 
πυρδς καί ήρχισαν νά ένθα^ύνωνται έτι μ,άλλον 
βλέποντες τούς Αγγλους διστάζοντας διά νά έ- 
παναρχίσωσι τήν φοβεράν πάλην. Απας δ λαδς 
συνηθροίσθη καί περιεφέρετο ένοπλος' μέρος δέ 
κατεγίνετο, προετοιμάζον τά μέσα δι ών ήδύνατο 
νά σβύση τήν πυρκαΐάν.

Τελευταϊον, μετά πέντε ήμερών προσδοκίαν, 
δ Νέλσων έπανήλθεν είς Κοπενάγην, παρά τάς 
άπειλητικάς διαθέσεις τού Δανικού λαού' ή συζή- 
τησις έγένετο ζωηρά καί άνεδέχθη ούτος νά πα- 
ραχωρήση είς τούς Δανούς δικαιώματα τά δποΐα 
δ ναύαρχος Πάρκερ δέν διεβίβασεν είς αύτόν' 
συνωμολόγησαν άνακωχήν δπλων, ήτις δέν ήτο 
κυρίως ειμή ή αύτή κατάστασις τών πραγμάτων. 
Οί Δανοί δέν άπεχώρησαν παντάπασιν έκ τής δ- 
μοσπονδίας, άλλά πάσα έχθροπραξία διεκόπη με
ταξύ τούτων καί τών Αγγλων έπί δεκατέσσαρας

εβδομάδας, μετά τδ όποιον εμελλον νά εύρεθώσι 
πάλιν είς ήν εύρίσκοντο πρδ τής ύπογραφής τής ά- 
νακωχής τών όπλων φάσιν,ήτις περιελάμβανε μόνον 
τάς Δανικάς νήσους, καί τήν ΐτλάνδην, έκτδς τοϋ 
Χολστάϊν, είς τρόπον ώστε αί έχθροπραξίαι ήδύ
ναντο νά έξακολουθήσωσιν έπί τού Ελβου, καί ώς 
έκ τούτου δ ποταμδς ούτος άπηγορεύετο είς τούς 
άγγλους, οΐτινες ώφειλον ν’ άπέχωσι μέχρι βολής 
τηλεβόλου παντός Δανικού λιμένος, έξαιρουμένης 
τής βασιλικής διόδου, τήν δποίαν ειχον τδ δι
καίωμα νά διέλθωσιν έλευθέρως, όπως μεταβώσιν 
είς τήν βαλτικήν, δθεν άπηγορεύετο είς αύτούς 
πάσα ύποστήριξις έκ τών Δανικών χωρών καί δέν 
έπετρέπετο νά προσορμισθώσιν είς ουδένα έκ τών 
λιμένων διά νά λάβωσι ζωοτροφίας.

Τούτο μόνον κατώρθωσεν δ Νέλσων νά έπιτύ- 
χη έκ μέρους τών Δανών, καί πρέπει νά τό δμο- 
λογήσωμεν, ότι ή νίκη του δέν έπέτρεπεν είς αύ
τόν νά έχη μεγαλητέρας άπαιτήσεις' άλλ’ έν ώ 
άνεχώρει έκ τής Κοπενάγης, άπαισία τις εϊδησις 
διεδίδετο καί δ Βασιλόπαις, τόν δποΐον ύπεχρέω- 
σε νά συνθηκολόγηση, κατόρθωσε ν άποκρύψη 
τήν είδησιν ταύτην είς τδν Νέλσωνα. Ελέγετο τώ 
όντι, ότι Παύλος δ πρώτος άπέθανεν αίφνιδίως' 
δ δέ Νέλσων άνεχώρησεν έκ Κοπενάγης χωρίς νά 
λάβη γνώσιν τού συμβάντος τούτου, τό δποΐον 
βεβαίως ήθελεν έπαυξήσει τάς άπαιτήσεις του' ή 
άνακωχή υπεγράφη καί παρά τού ναυάρχου Πάρ- 
κερ' δ Πρίγκηψ τής Δανίας παρήγγειλεν άμέσως 
είς τούς Σουηδούς νά μ.ήν έκτεθώσιν άνωφελώς είς 
τάς βολάς τών άγγλων, κατά τών δποίων ήτο 
αδύνατον ν’ άντισταθώσιν. 11 εϊδησις αύτη ήτο 
πολλά άναγκαία, διότι μετά πολλάς προσπάθειας 
δ Γουστάβος Αδόλφος κατόρθωσε τέλος νά κίνη
ση τόν στόλον του.

Κατά τήν περίοδον ταύτην καθ ήν παύει 
ή Τπατεία καί άρχονται τά πρώτα τής αυ
τοκρατορίας έτη μέχρι τής έν Τιλσίτ συνθήκης, 
ή Δανιμαρκία εκλείπει έκ τού θεάτρου τού 
πολέμου περιορίζουσα τάς προσπάθειας αύτής 
είς τήν διατήρησιν τής ούδετερότητος έν τώ μέσω 
τού μεγάλου άγώνος, έν ώ ευρίσκετο ή λοιπή Εύ- 
ρώπη. Εν τούτοις ή έπιδδοή τού Ναπολέοντος δέν 
διέμεινεν δλοτελώς άδρανής άπέναντι τής παιδα
ριώδους επιμονής τού βασιλέως τής Σουηδίας. Ηδη 
άπό τού μηνός Μαΐου 1807 νέος πρεσβευτής 
γάλλος δ κύριος Διδελώτ έστάλη είς τήν αύλήν 
τής Κοπενάγης, ή δέ Αγγλία άνησυχούσα διά 
τήν έπι^οήν, ήν έδύνατο νά έξασκήση τό ναυτι-

κδν τής Δανίας, παρεσκεύασε μετά μεγάλης τα- 
χύτητος φοβεράν θαλασσίαν δύναμιν, τής δποίας 
αί μ-οϊραι συνηνώθησαν είς τό Σούνδ' καί μετά 
ανωφελή πρόσκλησιν τήν δποίαν άπεύθυνον οί 
Αγγλοι πρός τάς άρχάς τής Κοπενάγης, δπως έν- 
δώσωσιν είς τάς προτάσεις των, τών όποιων τό 
πνεΰμα ήτο ούδέν δλιγώτερον ή ή άφόπλισις τής 
Σελανδίας, ήρχισαν διά τής βίας νά ύποχρεώσω- 
σι τόν βασιλόπαιδα, δπως έπιτύχωσιν δσων ή 
σταθερότης τοϋ ήγεμόνος τούτου καί τού πρωθυ
πουργού αύτού Βερνστόρφ δέν έπέτρεπον νά νλ- 

πίσωσιν.
Τήν δευτέραν Σεπτεμβρίου 1807 κατά τήν έβ- 

δόμην καί ήμίσειαν εσπερινήν ώραν οί Αγγλοι 
ήρχισαν κατά τής Κοπενάγης τρομακτικώτατον 
σφαιροβολισμ.όν διαρκέσαντα περίπου εξήκοντα 
ώρας άδιαλείπτως.

0 στρατηγός Πεϋμάν δ διοικών τήν πόλιν έ- 
δημοσίευσε τήν έξης προκήρυξιν'

« Κάτοικοι τής Κοπενάγης !
Τά μέσα τής ύπερασπίσεως ήμών είσί λίαν ά- 

νεπαρκή' δέν έδυνήθημεν νά έμποδίσωμεν τόν 
εχθρόν τού νά έγκατασταθή τόσον πλησίον είς 
τά φρούριά μας, ώστε δύναται νά πυρπολήση τόν 
στόλον μας διευθύνων τό πύρ έκ διαφόρων μερών 
συνάμα, χωρίς νά δυνηθώμεν ν άναστείλωμεν τήν 
σφοδρότητα τών προσβολών του' καί πάντα προ
σέτι τά μέσα τά όποια είχομεν πρός άπόσβεσιν 
τού πυροβολισμού κατεστράφησαν είτε ύπό τού 
εχθρικού πυροβολικού είτε διά τής άδιαλείπτου
χρήσεως αύτών. Είμαι πεπεισμένος καθώς καί οί 
λοιποί άξιωματικοί ότι αί παραλυθεΐσαι ήμών δυ
νάμεις είς τήν παρούσαν τών πραγμάτων κατά- 
στασιν δέν δύνανται νά έμποδίσωσι τόν εχθρόν 
τού νά κυριεύση έξ έφόδου τήν πόλιν καί έπομέ
νως τούς δύο ναυστάθμους καί τόν στόλον. Οθεν
ΐνα μή χύσωμεν άνωφελώς τό πολύτιμον αίμα τών 
ήμετέρων συμπολιτών καί ΐνα προλάβωμεν τάς ά- 
κατκλογίστους συνέπειας άλώσεως έξ έφόδου, εύ- 
ρισκόμεθα είς τήν λυπηράν άνάγκην νά συνθηκολο- 
γήσωμεν πρός τούς εχθρούς, παραδίδοντες τόν r-o- 
λον καί παραχωρούντες τήν κατοχήν τής άκροπό- 
λεως Φριδεριχσάβεν καθώς καί τούς δύο ναυς-άθ- 
μ.ους καθ όλον τόν άναγκαΐον καιρόν ΐνα δδηγήση 
τόν στόλον εις τόν λιμένα, έπί τώ δρω δτι θέλουν 
μάς αποδώσει έντός έξ εβδομάδων τά μέρη ταύτα 
τών δποίων λαμβάνουσι κατοχήν, δτι ή Σηλανδία 
θέλει κενωθή καί όλα τά δημόσια καί ιδιωτικά 
κτήματα τόσον τά έν τη πόλει καθώς καί τά έν

τή νήσω θέλουσι διατηρηθή άβλαβή.
Διακοινών ύμϊν τήν συνθήκην ταύτην δφείλω 

νά ύπομνήσω οτι πρώτον ύμών καθήκον ώς πολι
τών είναι τό νά μή πράξητέ τι δυνάμενον νά δια- 
ταράξη τήν ησυχίαν καί τάξιν, δι’ ών έξασφαλί- 
ζονται ή περιουσία καί ή ζωή ύμών' ότι πάσα 
παράβασις ώς πρός τό άντικείμενον τούτο είναι 
έγκλημα τού όποίου αί συνέπειαι άποβαίνουσιν 
ολέθρια·..

Εκ τού γενικού άρχηγείου τής Κοπενάγης, τήν 
7 Σεπτεμβρίου 1807.

Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΠΡΕΒΩ.

ΗΘΗ ΚΛΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΩΝ.

11 κυρία Πρεβώ είναι ιστορικόν πρόσωπόν' 
δια τής έρασμιότητος καί τών μυστηριωδών σχέ- 
σεών της ύπήρξεν ή φίλη δλων σχεδόν τών δια- 
σημοτέρων άνδρών τού καιρού έκείνου. Τά άνθη 
αύτής δέν ήσαν απλώς προωρισμένα διά τάς 

καλλονάς τού θεάτρου.
Οτε έσχετίσθημεν μετ’ αύτής, ήτο πλέον έν 

τή παρακμή, αί τρίχες της πρό πολλού είχον λευ- 
κανθή, καί δμως δι’ αύτό δέν ήτο δλιγώτερον 
άξιέραστος. Εκάστη ηλικία έχει θέλγητρα ίδιά— 
ζοντα' δέν είναι δυνατόν νά ζή τις έν μέσω άν- 
θέων, εις τήν μυροβόλον άτμοσφαΐράν των, καί ό 
χαρακτήρ καί τό πνεύμα αύτού νά μή λάβωσι 
τάς ιδιότητάς των, καθώς δ συναναστρεφόμενος 
άνθρώπους καλώς άνατεθραμμένους άποκτά τό 
πλεονέκτημα τής εύγενοϋς συμπεριφοράς. Τού
του άπόδειξιν έντελή παρέχει ή κυρία Πρεβώ.

Τό κατάστημά της, στενόν λίαν καί σκοτεινόν, 
κείμενον είς τήν άκραν μιας τών στοών τών άνα- 
κτόρων, άπετέλει γωνίαν μέ ζοφερώτατον διά
δρομον, καταλήγοντα είς τήν δδδν ί’ισχελιέ, 
καί τόν όποιον πάς θιασώτης τών γραμμάτων 
ούχί άπαξ έν τή νεότητί του διήλθε διά να εισ- 
χωρήση είς τό Γαλλικόν θέατρον έν ήμέραις τελε

τής φιλολογικής.
Τό εύθετον τοϋ μικρού αύτού καταστήματος 

καί ή άμπαράμιλλος ίκανότης τής άνθοπώλιδος 
συνετέλεσαν τά μέγιστα είς τήν πρόοδόν του. 

Εσχημάτιζεν ώς είπομεν τήν γωνίαν τής στοάς 
είς τήν δποίαν έξεΐχεν ή οικία τού Μολιέρου. Είς 
τήν αύτήν γραμμήν εύρίσκετο μικρόν τι παραπύ- 
λιον, χρησιμεύον ώς ιδιαιτέρα είσοδος είς τάς κυ-
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ρίας καί κυρίους υποκριτάς τοΰ ήμετέρου έ&νικοΰ 
θεάτρου.

Επί τής Αυτοκρατορίας τής παλινορθώσεως 
καί κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας τοΰ Λου
δοβίκου Φιλίππου ή Γαλλική Κωμωδία άπέκτη- 
σεν έπανειλημμένως, ώς είναι πασίδηλον, δμιλον 
υποκριτριών αϊτινες κατά τήν ικανότητα,τδ κάλλος 
καί την χάριν, έδύναντο νά έρίσωσι περί πρω
τείων ου μόνον πρδς τούς έξόχους υποκριτάς τοΰ 
παρελθόντος, άλλά καί πρδς τήν λαμπράν άκόμη 
πλειάδα, ήτις διαπρέπει σήμερον έπί τής σκηνής. 
Καί μάλιστα έάν πρέπη νά πιστεύσωμεν τήν πα- 
ράδοσιν, αί πρώτα·. ύπερεΐχον κατά τήν ευπρέ
πειαν τοΰ σώματος, τήν κομψότητα καί τά σχή
ματα.

Οί πατέρες μας λοιπδν ήσαν έπι^επεϊς καί 
λίαν ευαίσθητοι πρδς τά θέλγητρα τής πλαστι
κής. Εν τω θαυμασμοί αύτών συνέχεον τήν τέ
χνην τής ύποκριτρίας μέ τά προσωπικά θέλγη
τρά-της' δ ένθουσιασμός των ήτο διπλούς. Επει
δή τδ κατάστημα τής κυρίας Πρεβώ ήτο πλη
σίον -τοΰ θεάτρου, τδ πλήθος τών θιασωτών καί 
λατρευτών συνέδρεεν εις αύτό. Δέν ήρκει ν’ άγο- 
ράση τις μόνον τήν άνθοδέσμην" συνεντεύξεις τι- 
νές μετ’ αύτής καθίσταντο απαραίτητοι· ό συρ
μός νά ρίπτωσιν άποτόμως τά άνθη άπδ τά θεω
ρεία είς τάς ωραίας ύποκριτρίας δέν ήτο ακόμη έν 
χρήσει. Εκλεχθείσης τής άνθοδέσμ.ης έπρεπε νά 
εύρεθή καί δ τρόπος τοΰ νά φθάση είς τδν πρδς 8ν 
δρον. II φροντίς αυτή ώς έπί τδ πλεϊστον άνετί- 
θετο έμπιστευτικώς είς τήν άνθοπώλιδα, τοσούτςο 
μάλλον καθ’ δσον έγίνετο ή χρήσις τής δεξιότη- 
τός της ϊνα τεθή έρωτικδν γραμμάτων είς τούς 
μυχούς αύτούς τής ανθοδέσμης. Η κ. Πρεβώ εί
χεν επίτηδες μικράν τινα κόρην χρησιμεύουσαν 
πρδς τδν σκοπόν.

όποια κατανάλωσις άνθέων και ασματίων !
Αλλ’ οί ένθουσιώδεις έρασται τών θεατρικών 

καλλονών, αϊτινες παρίσταντο έπί τής γαλλικής 
σκηνής, μετ’ ού πολύν χρόνον δέν ήσαν οί μόνοι 
άποτελοΰντες τήν πελατείαν τής κ. Πρεβώ. II 
πελατεία αΰτη βαθμηδόν έξέτεινε τδν κύκλον της 
είς τήν πόλιν, και πρδ πάντων είς τάς αριστο
κρατικής συνοικίας. Μετ’ ολίγον δέ έξήλθε και 
αύτών τών ορίων τοΰ κράτους, ώς γενήσεται δή- 
λον έκ τής διηγήσεως ταύτης.

Καθ’ όσον τδ όνομά της έγίνετο γνωστόν είς 
τδν κόσμον, ή άνθοπώλις κατεγίνετο μάλλον έπί 
μάλλον νά διατηρήση τήν γενικήν εύνοιαν, ή ό- 

ποίαν άπήλαυεν. II ύπόληψις, ή εύγένεια αΰτη τών· 
εμπόρων, έπιβάλλει είς αύτούς καθήκοντα, αί δέ- 
υποχρεώσεις τής Κ. Πρεβώ πρδς τδ κοινόν δση- 
μέραι καθίσταντο λεπτότεραι.

Τωόντι δύναται τις νά στείλη άνθη είς μ,ίαν 
ύποκρίτριαν, χωρίς νά κίνηση τήν ζηλοτυ
πίαν τών άλλων, χωρίς νά δώση λαβήν είς τάς 
διαβολάς, χωρίς νά τήν έκθέση τέλος. Πολλοϋ 
γε καί δει! Η προσφορά αΰτη ήν φόρος δφειλό— 
μ.ενος είς τδ πλεονέκτημά της, καί ούδέν άλλο. 
0 θαυμασμός είναι πρόσχημα πάντοτε έπιτυχές.

Διαφέρει τδ πράγμα, προκειμένου περί κυριών 
μεγάλης ή μικράς περιωπής. Τό πρόσχημα τοΰ 
θαυμασμού είναι άπολύτως άπαράδεκτον έν τοι- 
αύτη περιστάσει. Εν τούτοις αί κυρίαι γενικώς 
άγαπώσι τά άνθη' ένίοτε λησμ,ονοΰσιν, ή δέν δύ- 
νανται νά προμηθευθώσιν αύτά. Εκτός τούτου, διά 
νά είπωμεν τήν άλήθειαν, τά άνθη προσφερόμενα, 
λαμβάνουσιν είς τά ό'μματα τοΰ γυναικείου φύ
λου παντείας άρετάς" έκτδς τής φυσικής ευωδίας 
των, προχέουσι τά ήδύτερα καί ζωηρότερα μΰρα
τής κολακείας’ γοητεύουσιν ούχί μόνον τάς αι
σθήσεις, άλλά καί καταθωπεύουσι τήν ματαιότη
τα, γεννώσι μυστηρώδεις άνθολογισμούς, ψυχικάς 
συγκινήσεις καί ποιητικούς Ρεμβασμούς" γεννώσι 
τέλος ά^ητον ηδονήν, γλυκείας ελπίδας, καί
παρέχουσι τδ πρανόμιον τής πολυτίμου ευγλωτ
τίας, ήτις άνεκφράστως έκφράζει πάν δ,τι έπι- 
θυμεϊ τις ν άκούση. Εις άνθοδέσμην τριάκοντα σολ- 
δίων. προσφερομένην,μία γυνή μή στερουμένη φαν
τασίας δύναται νά εΰρη όλα ταΰτα’ έν φ διά τοΰ 
χρυσίου, καί άν συσσώρευση αΰτη όλα τά άνθη 

άλλο θέλει απαντήσει είς τό 
όρος, εϊς τήν γιγαντιαίαν καί 
πυραμίδα, ούδέν άλλο παρά

Αλλως τε οί πλεΐστοι τών άνδρών άπαλλάσ- 

τοΰ έαρος, ουόέν 
ποικιλόχρουν αύτδ 
μυροβόλον αύτήν 
μόνον άνθη.

σονται τής αμηχανίας ή τοΰ γελοίου νά τελώσιν 
αύτοπροσώπως τόν φόρον αύτδν τών άνθέων. Ού
δέ πάντοτε είναι εΰκολον είτε πρέπον ν’ άποστέλ- 
ληται. Διά τοΰ σχήματος καί τής εύωδίας ή άν- 
θοδέσμη άποκαλύπτεται, καί διερχομένη διά τών 
χειρών τής άκριτομύθου χορείας τών υπηρετριών, 
μαραίνεται πρίν φθάση είς τδν προορισμόν της.Διά 
νά δεχθώσικαλώς τήν άνθοδέσμην δέν;άρκεΐ νά ήναι 
πρόσφατος καί κομψή, άπαιτεΐται νά δοθή εγκαί
ρως, καταλλήλως, άνευ προφυλάξεων άδεξίων, 
πάντοτε όμως διά πλαγίας όδοΰ. Ηθελε γί
νει δεκτή μετά μεγίστης εύχαριστήσεως, έάν

ίπιπτον ούρανόθεν.
Διά νά έκπληροί τάς δυσχερείς ταύτας παραγ

γελίας, ή Κ. Πρεβώ κατεσκεύασε μικρά χάρτινα 
δοχεία διά τρίχαπτα καί ταινίας, βεβαίως δέ καί 
δι’άνθη. Οΰτω περικεκλεισμένη ή άνθοδέσμη έχανε 
τδ σχήμα αύτής, καί μετ’ αύτοΰ πάσαν ύποπτον 

σημασίαν.
Επρεπε μόνον νά έξομολογηθή τις είς τήν Κ. 

Πρεβώ, νά δοθή τδ όνομα, ή διεύθυνσις, ένίοτε 
•δέ καί όδηγίαι τινες τά μέγιστα έμπιστευτικαί.

Αλλ’ όμως οί πλεΐστοι τών πελατών δέν έξε- 
τίθεντο παντάπασιν εις τούς κινδύνους τοΰ μυς-η- 
ριώδους αύτοΰ τεχνάσματος, ός έπί τδ πολύ, προ
πάντων δέ οί διελθόντες τήν μέσην ήλικίαν του 
βίου των, περιωρίζοντο απλώς είς τήν εκλογήν 
τής άνθοδέσμης. Ενίοτε δέ έκρυπτον αύτήν ελευ
θέριος είς τούς μυχούς τών κόλπων των, ή είς τδ 
κοΐλον τοΰ πίλου των.

Εσπέραν τινά δ έκ παιδικής ήλικίας προσφι
λέστατος φίλος μου καί έγώ, είσήλθομεν εις τδ 
κατάστημα τής Κ. Πρεβώ. Εϊχομεν άμφότεροι 
τήν ήλικίαν έκείνην, καθ’ ήν καί κατ’ όρεξιν καί 
κατ’ εύγένειαν έπισκέπτεταί τις πολύ περισσότε
ρον τάς άνθοπώλιδας, παρά τούς άδαμαντοπώ- 
λας. Ημεθα οίκειότατοι. Εζητήσαμεν ,παο’ αύτής 
δύο μετρίας άνθοδέσμας προωρισμένας διά κυ
ρίας μέ τάς καμελίας, αϊτινες άγαπώσι μόνον τά 
ια. Η Κ. Πρεβώ ένεκα πολλών καί σπουδαίων 
λόγων, τής λευκής κόμης της, τής ύπερβολικής 
νεότητός μας, πρδ πάντων δέ ένεκα τής πρδς 
αύτήν έξομολογήσεώς μας, έφέρετο πρδς ήμάς 
μετά θελκτικωτάτης οίκειότητος. Μάς άπεκάλει 
φιλικώς φαυλοβίους. Τί ώραΐος τίτλος διά νέους 
δεκαοκταετεΐς !

Εν ω ή Κ. Πρεβώ εξέλεγε καί έτοποθέτει τά 
ϊα μας ό Ερρίκος μηχανικώς παρετήρει τά έν τώ 
καταστήματι. Η προσοχή αύτοΰ είχε συγκεντρω- 
Οή άπό τίνος στιγμής έπί κιβωτίου μέ χωρίσματα, 
εχοντος ιδιόρρυθμον σχήμα.

« Παράδοξον κιβώτιον ! Είς τί δύναται νά 
σάς χρησιμεύση ! είπε μετά μικράν παρατήρησιν 
καί πολλούς ύπολογισμ.ούς άναμφιβόλως.
— Περίεργε !
—· Είμαι τωόντι περίεργος νά μάθω τί χοησιμεύ- 
ουσι τά μικρά ταΰτα κιβώτια, τά τοποθετημένα 
τοσοΰτον συμμετρικώς.
— Είς τά μικρά ταΰτα κιβώτια τίθενται άνθο- 
δέσμαι, τοΰτο δέν έχει έξηγήσεις.
— Πώς ! θέτετε καί τά άνθη είς τά κιβώτια,

καθώς τά ενδύματα, καθώς τά ύφάσματα; κα

θώς. . . .
— όλα τά πράγματα εις τδν κόσμον τίθενται 
είς κιβώτια.
— Εξαιρέσει τών άνθέων '.

— Καί τά άνθη μετά τών λοιπών.
— Δέν πιστεύω τίποτε.
— Δοιπδν έπανέλθετε μετά μίαν ώραν.
— Τί θά ϊδω τότε ;
— Θά ίδετε βασιλικόν ταχυδρόμον, δστις θά λά- 
βη τδ μικρδν κιβώτιον, καί άφ’ ού τδ θέση έν εϊ- 
δει δισακκίου είς τδν ϊππον του, θά διευθυνθή έν 
σπουδή πρδς τήν δδδν τοΰ Βερολίνου.
— Στέλλετε άνθοδέσμας μέχρι τής Πρωσσίας ;
— Καί μακρύτερα άκόμη, καί ώραιοτέρας έχω 
διά τήν Ρωσσίαν.
— Αλλά θά μαραίνωνται εως ού νά φθάσωσιν 
έκει.
— Αί άνθοδέσμαι μου ποτέ δέν μαραίνονται.
— Καί πώς κατορθοΰται τδ τοιοΰτον θαΰμα ;
— Είναι μυστήριον.
— Φυλάξατέ το" ούχ ήττον είμαι εύτυχής μα- 
θών ότι στέλλετε άνθη είς τήν αύλήν τής αύτοΰ 
Μεγαλειότητας τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου.
— Και τί σάς ενδιαφέρει;
— Αΰριον αναχωρώ είς Πετρούπολιν.
— Αληθινά ■

1 — Βεβαιότατα, καί δταν ϊδω είς τάς χεΐρας Ρο>σ- 
σίδος τίνος άνθοδέσμην σας, θά τήν άσπασθώ ώς 
μίαν προσφιλή άνάμνησιν τής πατρίδος μου.
— Εάν τήν γνωρίσητε.
— Οπως τά έξοχα συγγράμματα είς έκάστην 
φράσιν φέρουσι τδν τύπον τών συγγραψάντων αύ
τά, οΰτως αί άνθοδέσμαι σας, κυρία Πρεβώ, φέ
ρουσι τδν ίδικόν σας τύπον, χωρίς νά ήναι άνάγκη 
νά τεθή τδ δνομά σας.
'— όσα λέγετε είναι άληθή, πιστεύω" άλλά κα
νείς άλλος δέν μοί τδ είπε, καί διά νά σάς ευχα
ριστήσω διά φιλοφρόνημα τόσον καλακευτικδν, έ
πιθυμώ νά σάς άσπασθώ.
— Ευχαρίστως, προσφιλέστατη κυρία Πρεβώ ! 

Διήλθον τήν επιούσαν είς τήν οικίαν τού Ερ
ρίκου. Ημεθα περίλυποι άμφότεροι" ό συνέ
ταιρός μου επόθει τδν Παρισιανδν βίον, τρέφων 
συμπάθειάν τινα πρδς τήν νέαν κοινωνίαν, τήν 
όποιαν ώφειλε νά ίδη. Αλλά μάταιος πάς δι
σταγμός.

0 πατήρ αύτοΰ έλαβε σπουδαίαν διπλωματικήν 
θέσιν παρά τή αυλή τής Ρωσσίας. Ηκολούθησε λοι- 
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πον τδν πατέρα του ούχί μόνον κατά καθήκον,άλλά 
καί ώς ακόλουθος είς τήν Γαλλικήν πρεσβείαν. Η- 
το τδ πρώτον βήμα είς λαμπρόν στάδιον.

Εν ώ ήτοιμάζετο ν’ άναβή είς τήν άμαξαν, ό 
Ερρίκος έ^ρίφθη είς τάς άγκάλας μου.
— Ας έναγκαλισθώμεν διά τελευταίου φοράν, με 
είπεν έν συγκινήσει' εχω τδ προαίσθημα δτι ού
τος είναι ό τελευταίος αποχαιρετισμός μου, δτι 
δέν θά σ’ έπανίδω πλέον. -

Β'.
ΜΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣ ΠΕΤΡΟΪ1ΙΟΛΙΝ.

0 φίλος μου Ερρίκο; κατωκει είς τήν Πετρού- 
πολιν πρδ δυο ετών. Εν άρχή, κρίνων έκ τών έπι- 
στολών του, ένόμισα δτι προσεβλήθη ύπδ τής 
ποιητικής άσθενείας, ήτις καλείται νοσταλγία. 
Πάντοτε μοί έγραφε περί τής Γαλλίας, τών Πα- 
ρισίων, καί ήμ.ών όλων τών φίλων του. Εδανείζε- 
το έκ τής λυρικής περιπαθείς εκφράσεις διά νά 
μάς παραστήση τους πόθους του’ ύπήρχε ποίησις 
και πόθο; είς τήν αλληλογραφίαν του. Εν ένί λόγω 
ό καλό; μας νέο; διακαώ; έπεθύμει μίαν άδειαν.

Αίφνης, άποτόμω; πως, μετέβαλεν ούχί τόνον, 
άλλά τδ άντικείμενον’ άφ’ ού άποκτήση τις 
τδ λυρικόν ύφος, θά τδ εχη διά παντός. Είς 
πάσαν έκφρασιν καί μάλιστα είς τά; κοινοτέρας, 
και τούτου δυνάμεθα πρόσφατα νά μνημονεύσω μεν 
παραδείγματα, τίθενται είς κίνησιν αί αίολικαί 
χορδαί. ό Ερρίκος έξηκολούθει νά άνακρούη τήν 
χρυσήν τοΰ Πινδάρου καί όσσιανοϋ λύραν, άλλ’ οί 
ήχοι τής καρδίας του επλεκον ήδη έγκώμια πρδ; 
τά; καλλονά; τοΰ Βο^έά. Ούδέν ώραιότερον τών 
πάγων, καί ή τήξις αύτή ήτο τδ άξιερας-ότερονπράγ- 
μα.Η Πετρούπολη ώς έκ μαγείας μετεμορφώθη είς 
δασιν.Φυσικώς τήν μεταβολήν ταύτην άπέδωκα είς 
τινα νύμφηνΡωσσίδα.Εζήτησα πληροφορίας άπδ τδν 
Ερρίκον περί τών ωραίων οφθαλμών, τών οποίων 
τδ πΰρ ούτω ταχέως διέλυσε ενώπιον του τους 
τηλικούτους παγετούς. Ούδεμία όμως άπάντησις. 
Επέμεινα, ή αύτή σιωπή’ άδύνατον νά μάθω τι 
παρ’ αύτοΰ περί τής μαγίσσης. ό Ερρίκος, ώ; είναι 
φανερδν, έγεννήθη διπλωμάτης.Ητο φύσει κάτοχος 
τής πολυτίμου επιστήμης, ήτις συνήθως τότε εισ
έρχεται είς τδν έγκέφαλον τών άνθρώπων, δταν 
ή κεφαλή άρχίση νά λευκαίνεται καί νά γυμνοΰ- 
ται, τής επιστήμης τοΰ σιωπάν.

Κατ’ αύτδν τδν χρόνον είς τών άνωτέρων ά- 
ξΐωματικών τοΰ κράτους, δ πρίγκηψ X. . . προσ- 

εκάλεσε τάς έπισημοτέρα; οικογένειας τής Πετρου- 
πόλεως είς μέγαν χορδν, εις παννυχίδα, ό πρίγ

κηψ ήτο χήρος, ύπεδέχετο δέ τους προσκεκλη
μένου; ή άνεψιά καί κληρονόμος του, νεάνις είκο- 
σαέτις, ωραίο τάτη και χαριτόβρυτος, Ονομαζόμε
νη Ελένη. :·

Τδ μέγαρον τοΰ πρίγκιπος, ωκοδομημ,ένον δ
πως συνήθως είναι τδ πλεΐστον τών Φεουδαλικών 
οικιών, κατείχε μετά τών παραρτημάτων του με
γάλην έπιφάνειαν γής.

Αί επίπεδοι αίθουσαί του ήνοίγοότο είς εύρύν 
κήπον δυνάμενον νά συγκριθή κατά τήν έκτασιν, 
τήν φιλοκαλίαν τών διαιρέσεων, τήν κομψότητα 
τοΰ σχεδίου, καί τδ γραφικόν τών δασοφύτων 
λόφων του πρδς τδν χειμερινόν κήπον μας, τά 
ΙΙλύσια. Γλυκεία καί ζωογόνος άτμοσφαίρα έπε- 
κρατει, καί τδ εσπέρας εκείνο έφωτίζετο διά 
σφαιρών διαφόρων χρωμάτων, ποικιλουσών έπ’ 
άπειρον δι άσθενοΰς φωτός δλα τά μέρη τής 
τεχνητής ταύτης Εδέμ. Τό φανταστικόν τοΰτο 
λυκόφως παρίστατο εί; τού; οφθαλμού; ώς 
άνάπαυσι; μετά τάς ζωηρά; αντανακλάσεις τών 
αιθουσών. Μετά τδν άντίχορον, πρδ πάντων 
δέ μ.ετά τδν σφοδρόν κάματον τοΰ βάλς, ήρ- 
χετο εκεί κατ’ έθος έκαστη κυρία 'έρειδοαένη 
είς τδν βραχίονα τοΰ συγχορευτοΰ τη; ν’ άναλά- 
βη βαθμηδόν τήν ^ωμαντικήν γαλήνην της διά 
περιπάτου βραδέοι; βήμασι γινομένου’ συνήθεια 
θελκτική, λογική καί αβρά, έμπνευσες εύημερίας 
άπομιμηθείσα έκ τής άσιατική; ήδυπαθείας.

Αλλά τά ζεύγη τών χορευτών δέν περιωρίζον- 
το εί; τδ νά διατρέχωσι τάς εύρείας τοΰ κήπου 
δενδροστοιχίας. Τινά μάλιστα αύτών προεχώρουν 

καί μέχρι τών δασοφύτων λόφων τής όάσεως, διά 
να εύρωσιν εί; τάς κορυφά; αύτών, εί; τδ δροσερόν 
στέγασμα τών άνδηρών κλάδων, σιωπήν άτάραχον 
καί τήν εύτελεστέραν άνάπαυσιν έπί τής χλόης.

Η πριγκιπέσσα Ελένη έκάθητο είς τήν πρώτην 
αίθουσαν, χαριέντως καί εύγενώς ύποδεχομένη 
τούς ξένους, παρουσιαζομένου; εί; αύτήν υπδ τοΰ 
θείου τη;. Η ένδυμασία της ήτο αξιοπαρατήρητος 
ένεκα τής υπερβολική; άπλότητο;’ ή ώραία κόρη 
δέν ήθέλησε νά λάβη άδάμαντάς τινα; έκ τοΰ 
κιβωτίου τη; δπως αύξήση διά λαμπρού κοσμή
ματος τήν φυσικήν καλλονήν τη;, άλλά περιέστρε
φε μόνον διά τών αβρών δακτύλων τη; μετά φι
λάρεσκου εύχαριφήσεω; άνθοδέσμην, μόλις ίσην τδ 
μέγεθος μέ γρόνθον, άλλά πρόσφατον δλως, κομ- 
ψοτάτην καί καινοφανή, ποικίλην κατά τήν 
σύνθεσιν, έπιτετηδευμένην κατά τήν έκλογήν, διά
φορον κατά τά χρώματα, απλήν έν τή πολυτε

λεία της, πολυτελή έν τή άπλότητί της, έν ένί 
λόγω ακριβή έν τή έντελείοι της, ώστε δλαι αί 
κυρίαι ένόησαν, βλεπουσαι τδ άριστούργημα τού
το, δτι έφερον εί; τά; χείράς των, ούχί άνθοδέ
σμην, άλλ’ άπλοΰν δεμάτιον άνθέων. Η κομψή 
αυτή άνθοδέσμη έπέπρωτο νά γίνη τδ δράμα τή; 
εσπέρα; έκείνης.

0 Ε^ΐκο; ύπήγεν εί; τήν τελετήν ώ; άνθρω
πο; έχων πείραν τοΰ κόσμου, άκριβώ; καθ’ ήν 
στιγμήν δ χορός μετέβαινεν άπδ τή; ξηράς έθι- 
μοταξίας εί; τήν ζωήν. Συνωδεύετο δέ ύπδ πολ
λών, νέων προσκεκολλημένων ώ; αύτδς, εί; τδ δι
πλωματικόν σώμα, τού; όποιου; είχεν άποκτήσει 
ταχέως φίλους.

Μόλις προσέκλινεν εύλαβώ; ένώπιον τής πριγ- 
κιπέσσης, καί άνεφώνησε μέ άφελή έκφρασιν χα- 

ρδί;
Α, κυρία! έπιτρέψατέ μοι νά χαιρετήσω έν τή 

ωραία άνθοδέσμη σας άνάμνησιν προσφιλή τής πα
τρίδα; μου!

—Καί πόθεν ένοήσατε, δτι είναι έκ τή; πα
τρίδα; σας; ήρώτησεν ή πριγκιπέσσα, μειδιώσα
μετά χάριτος. Τά άνθη τή; γής, ώ; καί 
ρες τοΰ ούρανοΰ, δμοιάζουν πανταχοΰ.

—Τά άνθη, ναι, άλλ’ ούχί καί αί άνθοδέσμαι. 
Καί πρδ; άπόδειξιν στοιχηματίζω δ,τι θέλετε, δτι 

οί άστέ-

ή άνθοδέσμη αύτη έρχεται έκ Γαλλίας, έκ Παρι- 
σίων, έκ τών άνακτόρων, έγένετο δέ υπό τής κυ-

— Είναι άληθές’ άλλά πώς τδ έμάθετε ;
— A ? πόσον ήμην βέβαιο; !
— Ναι, έλαβον τήν ιδιοτροπίαν, τδ δμολογώ, νά 
ϊδω διά τών δφθαλμών μου, καί νά κρατήσω είς 
τάς χείρά; μου άνθοδέσμην τη; περιφήμου άνθο- 
πώλιδος. Αλλ’έτήρησα μυςτκήν τήν φαντασιοπλη
ξίαν μου αύτήν. Σεΐ; λοιπόν πώ; τδ έμαντεύσατε;
— Δύναμαι νά άναγνωρίσω τά; άνθοδέσμας τής 
κυρίας Πρεβώ μεταξύ χιλίων άλλων.
— έκ ποίων σημείων ;
— Εκ τών αύτών σημείων, έξ ών δύναμαι νά 
διακρίνω ένα στίχον τοΰ Βίκτορος Ούγώ, ή μίαν 
φράσιν τοΰ Θεοφίλου Γοτιέ. Γνωρίζω τήν άνθο
δέσμην έκ τοΰ ύφους της.
— Τδ πιστεύω. Αλλά δέν είναι βλασφημία νά έ- 
φαρμόζητε τήν λέξιν ύφος εί; τήν κατασκευήν 
μιάς ανθοδέσμης ;
— Ούδόλως κυρία, ό δείνα σανδαλοποιδς έκτυ
ποι τήν σφραγίδά του, τδ αίσθημα τή; προσωπτ 
κότητός του, τδ ύφος του τέλος έπί τών σανδα-

λίων τά όποια κατασκευάζει. Τδ ύφος είναι σπά
νιον δώρημα, άλλ’ δταν τι; τδ έχη, τδ έφαρμόζει 
είς πάν πράγμα, είς τά άνθη, ωσαύτως δέ και 
είς τδν καλλωπισμόν, καί τούτου παράδειγμα 
προσφυέστατον παρέχει δ ύμέτερος. Ρίψατε τά 
βλέμματα γύρω σας, κυρία, καί παρατηρήσατε 
άν δμοιάζη πρδς τούς άλλους. Ναι, κυρία, ένδύε- 
σθε δχι μόνον μέ μεγάλην χάριν, άλλά καί μέ ύ
φος άκόμη·

— Θεδ; φυλάξοι νά σάς άντικρούσω ! είπεν 
εύθύμως. Θέλετε μέ καταπείσει έντελώς, προσέ- 
θηκε μετά τή; αύτής φαιδρότητος, είς τδν περί
πατον, τδν όποιον θά κάμωμεν έν τώ κήπω μετά 
τδν άντίχορον.

— A ! κυρία, όποία εύμένεια πρδς έμέ ! Ο 
άντίχορο; αύτδ; δέν είναι δ πρώτο; ;

— Εάν τδ θέλετε καί σείς, θά ήναι δ τελευ
ταίος έξ έναντίας.

— 0 τελευταίο;;
— Δηλαδή δ άμέσως προηγούμενος τοΰ δεί

πνου. Κατ’ αύτήν τήν ώραν ή διακοπή παρατεί- 
νεται περισσότερον.

— Πόσον σάς εύγνωμονώ διά τάς άγαθάς ταύ
τα; προθέσεις σας !

1ί πριγκιπέσσα έλάμβανε μέρος είς τά διάφορα 
είδη τοΰ χοροΰ. ό Ενικός εύρισκε τδ πράγμα ά- 
πλοΰν’ άλλ δταν τήν έβλεπεν, όπερ συνέβαινε συν
ήθως, διευθυνομένην πρδς τδν κήπον μετά κυρίου 
τινδς, ή καρδία του έτήκετο ύπδ τή; ζηλοτυπίας.

— « Αφ ού μέ ύπεσχέθη τδν περίπατον αύτδν 
έξαιρετικώς, διατί πράττει τδ αύτδ πρδ; ολους ; » 
έσκέπτετο μετά δυσαρέσκειας.

(εσεται συνέχεια)

ΤΙΝΙ ΤΡΟΠΟ·. ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ. (α)

Καθ’ έκάστην γίνεται έπαισθητή ή άνάγκη ένδς 

εγχειριδίου διά τού; μυθιστοριογράφους, άφοΰ ή 
κλίσις πρδς τδ είδος τοΰτο τής φιλολογίας άνε-

(α) Ή κατά των γραφόντων μυθιστορήματα σατύρα 
αυτή έγράοη τό πρώτον ίσπανιστΐ, μετεφράσθη δ’ άχο- 
λούθως καί εις τήν γαλλικήν, έ; ής μεταφέρομεν αύτήν 
εις τό ήμέτερον ιδίωμα. Ή σατύρα αύτη, ώς βλέπει ό α
ναγνώστης, είναι γεγραμμε’νη μετά πολλοϋ άλατος χαί 
είναι μικρό» δείγμα τοΰ Ισπανικού holmour. Ώς έκ τού
του ή κατα/ώρισις αύτής έν τή Χρυσαλλίδι δεν απο
βαίνει, νομίζομεν, δλως περιττή, καί τόσοι μάλλον καί’ 
ίσον δεικνύει συνάμα και τούς φιλολογικούς σκοπέλους άπό 
τών δποίων δφείλουσι ν ’ άπομαχρύνωνται οί άποδυομείοι 
είς τόν αγώνα τής πεζογραφίας.
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βίωσεν απανταχού. Αναντι^ήτως ή μυθιστορία 
αντικατέστησε τήν ποίησιν εκείνην ήν, ειρωνευό
μενοι βεβαίως, καλοΰμεν έΛαφράν ποίησιν. Σήμε
ρον κατασκεί'άζουσιν, έν μια ήμεροι, μυθιστόρημα 
συγκείμενον έκ τεσσάρων τόμων μεθ όσης ευκο
λίας άλλοτε συνέθεταν μίαν δωδεκάδα στίχων’ 
επειδή δέ,. κατά το φιλολογικόν αξίωμα, ή μεγα- 
λοφΰία δέν δύναται νά παραβή τούς κανόνας,—καί 
τοΰτο είναι άλήθεια άποδεικνύουσα ίκανώς τον άπει
ρον αριθμόν τών έκτυπουμένων κακών συγγραμμά
των—θέλομεν προσπαθήσει νά συλλέξωμεν τάς.ού- 
σιωδεστέρας τής μυθιστορίας άρχάς, άντλαΰντεί 
αύτάς είς τά περιφημότερα συγγράμματα τά έκ- 
δοθέντα άπό τοΰ Λπουλέϊου μέχρι τοΰ Αλεξάνδρου 

Δυμά.
Ελπίζομεν ότι οί νέοι μυθιστοριογράφοι θέλουσι 

σεβασθή τούς ήμετέρους κανόνας, και ότι ή πα- 
τρίς θέλει ψηφίσει άστυκδν δι ήμάς στέφανον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Τό πρώτον όπερ παρουσιάζεται είς τήν φαντα
σίαν τοΰ θέλοντος νά γράψη μυθιστόρημα, είναι ή 
είκών καί ή περιγραφή τών προσώπων, άτινα θέ- 
λουσι λάβει μέρος εις τό δράμα’ ή έργασία αυτή 
θέλει γίνει εύχερεστέρα δταν παρατηρήσωμεν ότι 
έπί τοΰ θέματος τούτου ύπάρχουσι τέσσαρες δια
κεκριμένα! άπ’ άλλήλων σχολαι, είς άς δυνάμεθα 
νά δώσωμεν τά επόμενα ονόματα.

Ι0” Βοτανική σχολή.
20ν Ζωολογική σχολή.
301' όρυκτολογική σχολή.
ίον Λεπτολόγος σχολή.
Ας φέρωμεν έν παράδειγμα έξ έκάστου είδους, 

δειζ.νύοντες και τάς περιπτώσεις καθ άς οφείλο- 
μεν νά παραδεχθώμεν τό έν ή τό έτερον αύτών.

ί’ποθετέον ότι πρόκειται νά σχεδιογραφήσω- 
μεν τήν εικόνα νέας κόρης δεκαέξ έτών, εικόνα, 
ήτις ουδέποτε έλλείπει άπό μυθιστορίας γραφο- 
μ.ένης υπό άνδρός. Αν έλέγομεν ότι ή Μαρία έχει 
λευκήν τήν χροιάν, κυανούς τούς οφθαλμούς, ξαν
θήν τήν κόμην, λεπτήν τήν ρίνα, τό στόμα μι
κρόν, λευκούς τούς όδόντας, τήν παρειάν ροδό- 
χρουν, έλιγνόν καί αίθέριον τό ανάστημα, ούδείς 
Οά ένεθουσία δι’ αύτήν’ άλλά, κατά τό σύστημα 
έκάστης τών άνω είρημένων σχολών, ό βοτανικός 
θά είπη.

« Μαρία. — Ωραΐον άνθος δεκαέξ ανοίξεων’ ή 
χροιά αύτής είναι κράμα κρίνων και ρόδων. Τά 
χείλη της είναι δροσερότερα έρυθροΰ χαιρεφύλλου

υγρού είσέτι εκ τής πρωινής δρόσου- οί οφθαλμοί 
της είναι κυανοί ώς τά άγρια τραχήλια’ οί έδόν- 
τες της λευκότεροι λευκακάνθης- τά μαλλία της 
χρυσοειδή ώς ή κρόκου χρώμα εχουσα κρησέρα, τδ 
δέ σώμα της κλίνει έπιχαρίτως ώς ό τρυφερός καί 
εύρωστος καυλός ώραίου προσκλίνοντος κρίνου, τδ 
όποιον σείεται ύπδ τής πνοής τών άνέμων.

Σημείωσες. Συνιστώμεν τό είδος τοΰτο τής φι
λολογίας είς τούς υιούς τών κηπουρών καί περι- 
βολαρίων, οΐτινες δύνανται νά εύρίσκωσιν είς τούς 
ύπδ τών πατέρων των καλλιεργούμενους άγρούς 
άνεξάντλητον πηγήν εικόνων και παρομοιώσεων.

’Αλλ άς άκολουθήσωμεν τό παράδειγμά μας. 
άς έρωτήσωμεν τήν ζωολογικήν σχολήν, ήτις θα 
μάς άπιντήση.

« Μαρία. Θειον τής δημιουργίας πλάσμα’ ή 
κόμη αύτής έχει τήν χρυσήν λάμψιν χαίτης λέ
οντος' οι ώς τοΰ σκιούρου οφθαλμοί της, τό ώς τής 
δορκάδος ανάστημά της, τό ώς τοΰ δφεως γοη
τευτικόν βλέμμά της, και ή ώς τής άηδόνος φωνή 
της δίδουσιν αύτή τοσαΰτα θέλγητρα, ώστε ούδέν 
πλάσμα δύναται ν’ άφομοιωθή πρδς αύτήν ».

Σημείωσες. Τδ είδος τοΰτο έχει σοβαράς δυ- 
σχερείας, τάς οποίας δύνανται νά ύπερνικήσωσι, 
κάλλιον παντός άλλου, οί καθηγηταί καί οί έπι- 
στάται τών τής φυσικής ιστορίας Μουσείων.

II όρυκτολογική σχολή ούτω πωςθά κατεσκεύ- 
αζε τήν εικόνα τής ξανθής νεάνιδος.

«Μαρία.—’Ωραίος άδάμας στίλβων είς τάςλαμ- 
πάδας τών εορτών καί τών χορών τών πλουσίων, 
έχει όδόντας έκ μαργαριτών, χείλη κοράλλινα, 
οφθαλμούς σαπφειρίνους, τράχηλον άλαβάστρου, 
χρυσάς τρίχας, κα’ι άργυρόηχον φωνήν, ήτις τήν 
κάμ.νει μάγισσαν Σειρήνα, πλησίον τής οποίας θά 
έλησμόνει πας τις όλους τούς θησαυρούς τής 
Γολκόνδας και τοΰ ’λλμαδέν ».·

Σημεΐωσις. II σχολή αύτη πλουτεϊ εικόνων, 
καί είς αύτήν είδικώς έπιδίδουσιν οί τών μεταλ
λείων διευθυνταί.

Τέλος, ή λεπτολόγος σχολή Οά είπη : « Η Μα
ρία ήρίθμει δεκαέξ έτη, τρεις μήνας, έξ ημέρας 
και τέσσαρα λεπτά’ τδ καθαρόν αύτής μ,έτωπον 
διηυλακοΰτο ύπδ τριών έλαφρών. γραμμών, τάς 

, όποιας δυσκόλως Οά εβλεπέ τις διά τοΰ μικροσκο
πίου’ τρεις λευκαΐ τρίχες έκρύπτοντο ύπδ τήν 

1 χρυσήν κόμην της’ οί Οαυμασίας λευκότητας ό- 
δόντες της, είχον άνεπαίσθητόν τινα ανωμαλίαν 
είς τδν τελευταϊον μασσητήρα τής άνω σιαγόνος, 
καί ή τόσον καθαρά αύτής χροιά ήσχημίζετο όλί- 

γον ύπδ μικράς τίνος κηλίδος εύρισκομένης κά
τωθεν τοϋ άριστεροΰ ώτδς, καί έχούσης μέγεθος 
ίσον μέ τήν κεφαλήν μιας καρφοβελώνης. »

Σημείωσες. Η σχολή αυτή, ής ιδρυτής ύπήρξεν 
ό Βαλζάκ, είναι χρήσιμος δι’ όσους έχουσιν έξαί- 
ρετον τήν δρασιν, άλλ’ είναι έντελώς άχρηστος διά· 
τούς μύωπας’ άν θέλη τις νά τήν άκολουθήση μετ’ 
επιτυχίας, οφείλει άναγκαίως νά προμηθευθή έν 
μικροσκόπιον stanhope.

Δι άνωτέρω αξιοσημείωτοι σχολαι, αίτινες. διε
σπαρμένοι ούσαι εις μέγαν άριθμόν συγγραφέων, 
ίσως δέν θά παρετηροϋντο καί ύπδ αύτών τών 
μάλλον σπουδαζόντων νέων, έάν αί ήμ.έτεραι έρ- 
γασίαι καί άγρυπνίαι δέν έξέφερον αύτάς είς φώς.

Κατά τάς άνωεκτεθείσας οδηγίας έκαστος βλέ
πει πόσον εύκολον είναι νά κατασκευασθή μία 
τις είκών. Λν τις παραδεχθή τήν βοτανικήν σχο
λήν, τό πάν συνίσταται είς τδ νά σχηματίση Αν
θοδέσμην έκ κρίνων, ρόδων καί μηκώνων. Αν προ
τιμά- ούτος τήν ζωολογίαν, θέλει άρκίσει νά ρίψη 
πρδς στιγμήν τδ βλέμμΛ εις τά συγγράμματα 
τοΰ Βυφώνος δπως έπιτύχη πλήρη συλλογήν έλε- 
φάντων, βουβαλίων καί ^ινοκέρων ικανήν νά τρο- 
μάξη καί αύτδν τδν Κί5 Καμπεάδορ. Τέλος, πα
ραδεχόμενος τήν ορυκτολογίαν, δέν έχει νά πρά
ξη άλλο τι, ειμή νά έξετάση μετά προσοχής τάς 
θήκας ένδς χρυσοχόου άπδ τοΰ όποίου ό μυθιστο- 
ριογράφος θέλει φέρει μεθ εαυτού, — άλλά, κατά 
δυστυχίαν, έν τή φαντασία του μόνον —, Ικα
νήν ποσότητα σαπφείρων, σμαράγδων καί ανθρά
κων, όπως σχηματίση έν φλωρεντιανδν μωσαϊκδν 
Δαλήσαντες περί τοΰ καλλιτέρου τρόπου τοΰ κατα- 
σκευάζειν εικόνας διά τοΰ καλάμου, θέλομεν κα- 
ταδείξει ήδη τούς γενικούς περί συνθέσεως κανό
νας, οΐτινες θέλουσιν ε'ισθαι έπίσης χρήσιμοι καί 
επωφελείς εις οσους δεν άπαςιωσωσι νά τούς άκο- 
λουθήσωσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Ο,τι πρδ πάντων πρέπει ν’ άπασχολήση ήμάς 
κατά την αρχήν τοΰ μυθιστορήματος, είναι ό τί
τλος, οστις, όσιο τδ δυνατδν, πρέπει νά διεγείρη 
τήν περιέργειαν καί διευκολύνη τήν πώλησιν τοΰ 
συγγράμματος, οπερ είναι Λίαν ούσιώδες διά πάν
τα συγγραφέα. Υπάρχουσι παλαιοί συγγραφείς οΐ
τινες, ως πρδς τοΰτο, όπερβαίνουσιν άπαντας τούς 
νεωτερους μεταςύ αύτών γνωρίζω τινά δστις εί
χε τήν τύχην νά εύρη Οαυμάσιόν τινα τίτλον’ κα
θόσον άναγινώσκω αύτδν έπί τοσοΰτον διεγείρε-

ται δ ένθουσιασμός μου- είναι δέ δ επόμενος. Τρι
κυμιώδης θάνασσα ήν διαπ,.Ιέει, ύπό τόν τΐτΛον 
τοΰ μυθιστορήματος, το πΛοϊον τής αυθαδείας 
κυλιόμενον ύπό τών μανιωδών ανέμων καί φο- 
θούμενον τούς -/.ινδυνώδεις τής δημοσιότητος 
σκοπέλους. Όδιαπλέων τόν ωκεανόν τοΰτον Τών
τρικυμιών ονομάζεται Θ. Δ. Ιωσήφ /Ιελαθέγας.

Βραδύτερον έτι, κατά τήν έποχήν τής αύτο- 
κρατορίας,- έπεκράτησε γενική έν Γαλλί? συνή
θεια νά δίδωσιν ώς τίτλον είς τδ μυθιστήοημα τδ 
όνομα τής ήρωίδος, καί έκτοτε δ φιλολογικός 
κόσμ.ος κατεάλύσθη άπδ Κλάρας, ’Αδέλας, ’Λττα- 
λάς, άπδ ’Ιωάννας, ’Εμμαλίνας, Μαργαρίτας κτλ. 
Τδ είδος τούτο έπεκράτησεν έπί τινα καιρόν, άλ
λά τέλος πάντων τδ ήμερολόγιον εξηντλήθη, καί 
τδ σύστημα τοΰτο ήφανίσθη έντελώς άμα έδημο- 
σιεύθησαν αί Ένδεκα γι^ιάάεσ παρθένοι·

Μετά ταύτα έφάνησαν τ’ άπομνημόνευτα δλων 
τών υψηλής καί χαμηλής περιωπής υποκειμένων, 
έξεδόθησαν τ’ άπομνημ,όνευτα μεγάλης τινδς γυ- 
ναικδς, ένδς υπηρέτου, ένδς στρατηγού, ένδς λι
θοκόπου, καί τέλος απομνημονεύματα άνθρώπων
ών τήν ύπαρξιν οί σύγχρονοί των ήρνοΰντο ολωσ
διόλου. Τδ είδος τούτο έτελειώθη δι’ ένδς συγ
γράμματος, δπερ ήν τδ nee plus ultra. Απο
μνημονεύματα πέραν τοΰ τάφου.

Τήν σήμερον άρέσκονται είς τδ Αριθμητικόν σύ
στημα. έπιγράφουσι. Μετά εϊκοσιν έτη, Μετά 
τριάκοντα ετη, Μετά τεσσαράκοντα έτη. ’Εντός 
ολίγου θά έχομεν Μετά πεντήκοντα, Μετά εξή
κοντα έτη. Υπάρχουσι πρδς τούτοις τά έ.ττά θα
νάσιμα αμαρτήματα, οί τέσαρες viol A V ΠΙΟ η, ή
ιστορία των δεκατριών, οί τεσσαράκοντα πέντε.

Καθ’ όσον δμως άφορα τήν άξιολογότητα τών 
τίτλων, ούδείς δύναται να διαφιλονεικήση τδ βρα- 
βεΐον είς τδν άντικόμητα Δ Αρλινκούρ, δςτς χωρίς 
ν’ άναφέρωμεν τδν Ζνθοποιόν βασιλέα, έπέγρα- 
ψεν έν τών συγγραμμάτων του. ό'ί εκδορεις είτε 
ή Αρπαγή καί ή Πανώ.Ιης.— ύ τίτλος ούτος εί
ναι βεβαίως αντάξιος τών επομένων. ίΟ κυνηγός
τών φασμάτων καί ή οινογένειά του' Ό άρχηγός 
τών με.ίανώτ μετανοημένων χαί rd φρούρια χαί 
οχυρώματα τής 'Άρκτου, ή αί Μυστηριώδεις 
φωναί.

Μετά τδν τίτλον, οστις δέν είναι άνάγκη νά 
σχετίζηται άπ’ ευθεία; μέ τδ άντικείμενον, άρ- 
χεται ό πρόλογος. Εϊς τών φίλων μου μοί έλεγεν 
δτι τδ πλεΐστον μέρος τών προλόγων είναι άνοη- 
σίαι. Αλλά διά τδν φιλόσοφον Αναγνώστην, ούδέν
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τούτου διασκεδαστικώτερον. Είναι πρόλογοι αλα
ζόνες, ταπεινοί, σχολαστικοί, πεζοί και διά στί
χων. 0 πρόλογος £νδς πρωτοπείρου συγγραφέως 
άναγγέλλει μετά βεβαιότατος ότι τδ έργον του 
είναι άνυπόφορον. Τίς λοιπόν τδν παρεκίνησε νά 
τδ δημοσιεύση; Απ’ εναντίας, είς τινας προλόγους 
ό συγγραφεύς ψάλλει διαφόρους ωδάς έπί τοΰ γνω
στού θέματος Exegi monementum cere pereu- 
nius...........................................................................
Kai ή πρόρρησις αύτη πραγματοποεϊται, καθότι 
ολόκληρος -fi έκδοσις καταφεύγει είς τι μαγαζεϊον 
πεπέρεως, τδ όποιον είναι ισχυρόν προφυλακτικδν 
κατά τάς κατας-ρεπτικά,ς τών σκωλήκων ένεργείας.

Είς τινας άλλους, δ συγγραφευς άρχίζει μόνος 
την πάλην καί υπερασπίζεται προτού νά προσ- 
βλη θά, δπερ είναι θλιβερά πρόληψις διά τδ σύγ
γραμμα τδ όποιον έπεται τοιαύτης προώρου δπε- 
ρασπίσεως.

Μεταβώμεν ήδη εις τδ νά όρίσωμεν τίνι τρόπω 
πρέπει ν’ άρχίζη τδ μυθιστόρημα.

Τινες εισέρχονται άμέσως είς αυτήν την καρ
διάν τοΰ ζητήματος' λόγου χάριν' 

— Θηρεσία, με αγαπάς ;
— έλεος Εδουάρδε, κτλ. κτλ.
Ετεροι, καί ούτοι είναι οί περισσότεροι, άρχον- 

ται διά τάς περιγραφάς μιας όδοϋ είς ήν προχω-
ροΰσι δύο έφιπποι δδοιπόροι' δ συγγραφευς πηδά 
είς τήν ράχιν τοΰ ένδς τών ίππων των, ακροάζε
ται τδν διάλογόν των καί ακολουθεί αύτούς είς 
τάς δδοιπορίας των αϊτινες γίνονται τδ άντικεί-
μενον τοΰ συγγράμματος.

Τινά τών μυθιστορημάτων άρχοντα·, άπό τίνος 
καταιγίδος, όπερ προμηνύει τδ δράμα τρικυμιώ
δες. Είς τινα άλλα φέρουσιν έπί σκηνής τδ βό
ρειον σέλας καί τδν Βερίγγιον πορθμόν.

Αί πρδς περιγραφήν θέσεων άρμόδιαι ώραι εί- 
σίν, ή χαραγή τάς ήμέρας, — ή μεσημβρία, — 
ή άμφιλύκη, — τδ μεσονύκτιον. Εν τώ πραγμα
τικό» βίςο ένεργοΰμεν καί δρώμεν κατά τάς μεταξύ 
ώρας' άλλ’έν τή μυθιστορία αί ώραι αύται καταρ- 
γοΰνται.

Οί αρμόδιοι μάνες είναι' δ ίαννουάριος διά τά 
ψυχρά μυθιστορήματα, είς ά λαμβάνουσι χώραν 
κυνηγέσια, καταπτώσεις σωρών χιόνος, άρπαγαΐ 
έπί λίμνης παγωμένης' δ Αύγουστος διά τά με
στά ζωηρών άπατών διηγήματα, αίμομιγών έρώ- 
των καί τών τοιούτων’ δ όκτώβριος διά τά πυρε- 
τώδη διηγήματα είς τά όποια παρουσιάζονται αρ
θριτικοί, άζωστοι, γέροντες, φθισικοί, οϊτινες έξ- 

έρχονται είς τούς κήπους, όπωςζΐδωσι τά μαραμ- 
μένα φύλλα καί θρηνήσωσι τήν τύχην των' τα 
τελευταία ταΰτα διηγήματα άπαιτοΰσιν, δπως ή 
άνάγνωσις αύτών άποβή χρήσιμος, προπαρασκευα
στικόν τι μάθημα εξωτερικής καί εσωτερικής πα
θολογίας.

Αν έν τώ μυθιστορήματι φέρεται έπί σκηνής 
ήρωίς μέ καρδίαν πληγωμένην, ήτις έπί έπτά ά- 
νοίξεις και έπτά χειμώνας περιμένει τδν μνη- 
στηρά της, τή απαγορεύεται νά τρώγη' τδ πολύ 
τδ όποιον δύναται νά φάγη είναι έν ζαχαρωτόν, 
Sv τρίγωνον, έν ποτήριον καθαρού υδατος-

Οί άληθεϊς έρασταί δφείλουν νά ήναι ώχροί καί 
ισχνοί, διότι είναι τετραγωνικώς άποδεδειγμένον 
δτι παχύς καί ^οδόχρους άνθρωπος είναι άνεπίδε- 
κτος έρωτικών αισθημάτων.

Αν έξεικονίζεται πλούσιός τις φιλάργυρος, εί
ναι πρέπον νά τώ χορηγήσωμεν μίαν θυγατέρα, 
δπως τδν φέρωμεν είς τήν ύπερμέτρως δραματικήν 
έκείνην θέσιν, ήτις διατυποΰται διά της φράσεως, 
— Η τήν σακκοΰλαν ή τήν θυγατέρα ! — παρα- 
τηροΰντες συνάμα δτι συνήθως δ φιλάργυρος φυ- 
λάττει τήν σακκοΰλαν καί άπαλάττεται τής θυ- 
γατρός.

Εν περιπτώσει τραγικής τινδς σκηνής, πρέπει 
αυτή νά έκρηχθή σωστά κατά τδ μεσονύκτιον, 
ώστε, εί δυνατδν, ή σφαγή ν’ άρχίση δμοΰ μέ τδν 
πρώτον ήχον τοΰ κώδωνος, καί νά λήξη δμοΰ μέ 
τδν δωδέκατον.

Είς πάν μυθιστόρημα είναι καλόν νά είσάγε- 
ται είς προδότης, δστις πρέπει νά ήναι διά τής 
βίας μέγας, ξηρός, ισχνός και ολίγον άλλοίθωρος.

Τέλος, το ίσχυρότερον μέσον δπως προχωρή 
τδ δράμα άνευ προσκομμάτων, είναι ή οργάνωσες 
μυστικής τίνος έταιοίας. Αλλ’ έπειδή οί καρβο- 
νάροι, οί δεκατρείς, οί ίησουίται, οί κατά τδ μάλ
λον και ήττον καταστρεπτικοί άγγελοι έπεσαν 
σήμερον είς αχρηστίαν, κλίνω νά προτείνω ώς λίαν 
αποτελεσματικόν, νέαν καί διαβολικήν μυστικήν 
εταιρίαν, ήτις θέλει τιτλοφορηθη οί έκ^ιΓωταί 
τώκ τΰ^ωχ, καί έν τή οποίο; οί προσήλυτοι έκρι- 
ζωταΐ, ύπδ τδ επικερδές πρόσχημα τοΰ κατα- 
στρέφειν άπαντα τά είδη τών τύλων, θέλουσιν 
εισδύει διαρκούσης τής έγχειρίσεως είς πάντα τά 
μυστήρια τών εργασιών των.

Τεθέντων ουτω τών άφορισμών τής έπιστήμης, 
άς δώσωμεν ήδη συντόμως ιδέαν τινά τών διαφό
ρων ειδών καί χαρακτήρων τοΰ μυθιστορήματος.

(ίπεται συνέχεια)

Το έν Δελφοί; μαντεΐον τοΰ ’Απόλλωνος και ή Πυθία έπί τρίποδος. 

(ί8ε ai/.iSa 673 τοΰ παοόττοΒ τεύχονς.)

ΠΟΙΚΙΛΑ.

. Γεωκτήμων τις έκ τοΰ Αγίου Φραγκίσκου έλα- 
βεν έσχάτως έκ τοΰ Μεξικού σπόρους τινας πα
ρουσιάζοντας λίαν παράδοξα φαινόμενα. Οί σπό
ροι ούτοι εξάγονται άπό τίνος δένδρου καλουμέ- 
νου ύπδ τών έγχωρίων yerba de flecba, δένάρον 

βε.Ιοειδες.,Χ.·/ θέσωμεν τούς σπόρους τούτους έπί της 
γης είτε έπί ένδς φύλλου χάρτου,βλέπομεν νά κι- 
νώνται κατ’άρχάς βραδέως,καθ’άπάσας τάς διευ
θύνσεις, είτα ν’ άοχίζωσι βαθμηδόν χορόν λίαν 
ορμητικόν καί άτακτον, ώς θά έκαμνον μεγάλαι 
ψύλλαι τεθειμέναι έπί πλακδς θερμού σιδήρου.

Καί αύτδ δέ τδ δένδρου τδ καλούμενον yer
ba de flecha, είναι λίαν περίεργον. Τδ έκ τών 
φύλλων του έξαγόμενον έκχύλισμα είναι λίαν ι
σχυρόν όηλητήριον, δι’ αύτοΰ βάπτουσιν οί Ιν
δοί τάς Κοσχετίλ τήν αιχμήν τών βελών των, 
ών ή πληγή καθίσταται θανατηφόρος, ό πληγω
θείς καταλαμβάνεται πάραυτα ύπδ βίαιων σπα
σμών, διαστρεβλοΰται τρομερώς, πηδά, άναρριχά- 

ται, ώς άν ύπεβάλλετο είς τήν ενέργειαν γαλβανι- 
κοΰ ρευστού, καί έπί τέλους μετά πεντήκοντά είτε 
εξήκοντα λεπτά αποθνήσκει.

Τδ φαινόμενον τοΰ χορού τών σπόρων τούτων 
εξηγείται άν ύποθέσωμεν ότι ύπάρχουσιν έμφο- 
ρημένοι ηλεκτρικού τινδς όευστοΰ, ού ή άνάπτυξις 
μεταδίδει αύτοΐς συνεχή τοιαύτην κίνησιν.Η ϋπόθε- 
σις αυτή στηρίζεται έπί τοΰ ακολούθου παραδείγ
ματος. Αν λάβωμεν σφαίραν τινα έκ μυελού άκτέας 
καί ύποβάλλωμεν αύτήν είς παοατεταμένην τρί- 
ψιν, είτα έγκαταλίπωμεν αύτήν, θέλομεν ίδη νά 
ταράττηται καί νάπηδφ έπί τινα χρόνον, ώθου- 
μένη είς τοΰτο έκ μόνης της έπενεργείας τοΰ η
λεκτρικού ρευστού.

ΤΑ ΕΝ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΕΚΤΕΘΕΝΤΑ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ.

Κατά τδ ταραχώδες τοΰτο καί πλάρες πολιτι
κών ανωμαλιών έτος, δτε τδ τύμπανον πλέον ή 
άπαξ έσήμανε τδν κίνδυνον, καί δ κρότος τοΰ πυ-
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φθορά τών χρωμάτων γλυκυτέρα' τά μόνα I- 
λαττώματα τοΰ έργου τούτου είναι δτι τά άκρα 
δέν είναι αρκούντως έσπουδασμένα καί δτι οί μη
ροί είσίν υπέρ τδ δέον ισχνοί. Αί σκιαί άμφοτέ- 
ρων είναι ίσως λίαν ασθενείς, καί κλίνουσιν είς τδ 
κίτρινον χρώμα' κατά τήν διαφάνειαν δμως δ 
χρωματισμός είς τδ έργον τοΰ Γκίζη είναι υπέρ
τερος τοΰ ετέρου. Δέν πρέπει νά παραλείψωμεν 
τοϋ νά δημοσεύσωμεν δτι τά έργα ταΰτα έξετέλε- 
σαν εικοσαετείς νεανίαι, αύτοδίδακτοι σχεδδν, δι
ότι ή δέν έλαβον διδασκάλους, ή άν έλαβον πολύ 
ολίγα ήδύναντο νά διδιδαχθώσι παρ’ αυτών.

Είς τήν πρώτην τάξιν τής πλαστικής διηγωνί
σθησαν δύο έκ τών μαθητών, δ I. Βιτσάρης καί Γ. 
Φιτάλης. Αντικείμενον τοΰ διαγωνισμού ήν τδ αύ
τδ δπερ έδόθη καί είς τούς ζωγράφους. Τδ πρώ
τον βραβείον έλαβεν δ I. Βιτσάρης, άμφότερα δ
μως τά έργα είσί μέτρια. Εκ τών λοιπών έργων 
έν άγγείον έπί τοϋ οποίου ύπάρχει έν άναγλύφω 
μυθολογική τις παράστασις είναι αρκετά καλδν, 
καθ’ δσον δ’ αφορά τά λοιπά έργα, καί ιδίως τά 
τής ξυλογραφίας, είναι όλως ασήμαντα.

Δέν θέλομεν δμως ν’ άπατήσωμεν τδν ήμέτερον 
άναγνώς-ην καί μάλιστα τδν μακράν τής Ελλάδος 
διατρίβοντα,Η πενία μας, καθ’δσον αφόρα τάς τέ- 
χνας, είναι μεγάλη, άλλ είς τούτο πταίουσι κατά 
τδ πλείς-ον πολλά αί κατά καιρούς κυβερνήσεις,α'ί- 
τινες, ένώ κατεβάρυνον τδν προϋπολογισμόν τού 
κράτους μέ άρκετάς χιλιάδας δραχμών κατ’ έτος, 
δέν έφρόντισαν καί τίνιτρόπω νά καταστήσωσι 
τήν τοσαύτην δαπάνην ώφελιμωτέραν διά τούς 
μαθητευομένους. Αν τις προσέξη μάλιστα είς τούς 
διορισμούς τών καθηγητών τής σχολής ταύτης, 
θέλει πεισθή οτι ουδέποτε σχεδδν έγένοντο κα
ταλλήλως καί σκοπίμως, μόνον δέ έσχάτως ό διο
ρισμός τού κ Λάντζα, τοΰ οποίου τά ύδατογρα- 
φικά έργα διακρίνονται πλείστον, είναι έπιτυχής 
καί δύναται ν’ άποβή ωφέλιμος τοίς μαθηταίς. 

I Ας έλπίσωμεν τέλος δτι ήδη θέλει ληφθή πλειο- 
τέρα πρόνοια περί τής τακτοποιήσεως ενός καθι- 
δρύματος, δ προώρισται νά έπαναφέρη τήν τέ
χνην είς τήν πρώτην αυτής κοιτίδα, καί δτι είς 
τδ μέγα εκείνο κτίριον, τδ δαπάναις τοϋ Τοσί- 
τζα καί Στουρνάρη άνεγειρόμενον, δέν θά έγκα- 
θιδρύσωμεν καί αύθις τήν άνικανότητα καί άγυρ- 
τίαν.

(α) Σ· Σ- Διώρισε δύο διευΟυντα; τδν Γ. Μεταςδν χαί 
τδν Κ. Κρίνον εί; τήν σύμπνοιαν τών δποίων καί ένεργητι- 

I χότητα οφείλεται ή παροϋσ αάρμονία καί ανάλογος τοϋ

ροβόλου πολλάκις έν αυτή τή πρωτευούση κατε- ■ 
τάραξε τάς συνήθεις ασχολίας των κατοίκων της, 
είναι αληθώς θαύμα άν αί Μοϋσαι δέν έφυγαδεύθη- ι 
σαν έξ ολοκλήρου άπο τής Ελλάδος, καί δτι έν | 
τινι γωνία τοΰ πολυτεχνείου ευάριθμοι τινές μα- | 
θητα'ι έμειναν ασχολούμενοι είς τά έργα των. Διά : 
τούτου δέν έννοοϋμεν νά είπωμεν δτι καί τδ πο- ’ 
λυτεχνεϊον δέν έλαβε μέρος είς τήν γενικήν ταύ
την άναρχίαν. Απ’ έναντίας, πρωίαν τινά, πλεϊ- 
στοι τών μαθητών, βοηθούμενοι καί ύπδ άλλων 
τινών, έπορεύθησαν μετά κραυγών και θορύβου 
είς τδ κατάστημα τής σχολής, παρεβίασαν καί 
συνέτριψαν τάς θύρας, και άπεδίωξαν έκεΐθεν και 
επιστάτην καί διευθυντήν τής σχολής’ μέ άλλας 
λέξεις έσχε καί τδ Πολυτεχνεΐον τήν 11 ην τοϋ 
Οκτωβρίου του.

Η τότε προσωρινή κυβέρνησις συνεπής είς τάς άρ- 
χάς έπαναστάσεως,έπαυσε τούςπαρά τών μαθητών 
καί λοιπών έκδιωχθέντας, ώς καί τινας τών κα
θηγητών, έκλεισε δέ καί τήν Σχολήν έπί τινα 
χρόνον. Ακολούθως, κατ’έπίμονον τών μαθητών 
αίτησιν, διέταξε τήν έξακολούθησιν τών μαθημά
των, διορίσασα καί προσωρινόν, άν δέν άπατώ- 
μεθα, διευθυντήν, τδν αξιωματικόν τοϋ μηχανι
κού κ. Γ. Μεταξαν (α), δστις πάνυ φιλοτίμως καί 
μετά τής δεούσης προθυμίας διεύθυνεν έκτοτε καί 
διευθύνει είσέτι τδ κατάστημα τοΰτο.

Ουτω άοα τοΰ χρόνου καταναλωθέντος, ούδέν 
παράδοξον άν ολίγιστοι άπεδύθησαν κατά τδ έ
τος τοΰτο είς τδν άγώνα, ούδέν θαυμαστόν άν ή 
σχολή αύτη, ήτις καί έπί τής παρελθούσης βα
σιλείας προέβαινε γιγαντιαίοις βήμασιν είς τήν 
παρακμήν της, κατά τδ τελευταϊον έτος μόλις έ- 
δειξεν ασθενή τινά ζωής σημεία.

Καί είς μέν τήν πρώτην τάξιν τής γραφικής 
τρεις μαθηταί διηγωνίσθησαν, έξ ών Δοΰκάς τις 
Ιλαβε τδ πρώτον βραβεΐον τδ δέ δεύτερον έτε
ρος νέος, Γκίζης καλούμενος. Τδ άντικείμενον τοϋ 
διαγωνίσματος ήν γυμνδς άνήρ φυσικοϋ μεγέθους 
παίζων τδν αυλόν, δν ώφειλον ν’ άπομιμηθώσιν έκ 
τής φύσεως. Παρατηρήσαντες άμερολήπτως άμ- 
φότερα τά έργα, δέν δυνάμεθα νά μή παρατηρή- 
σωμεν δτι οί κριταί ήπατήθησαν ώς πρδς τήν κρί- 
σιν των, διότι, καθ’ ημάς, τδ έργον τοΰ νέου Γκί- 
ζη είναι προτιμώτερον τοΰ ετέρου. Εις τδ έργον 
τοΰτο τδ διάγραμμα είναι σχεδόν αναμάρτηταν, 
καί ή θέσις τοΰ παίζοντος τδν αύλδν φυσικωτά- 
τη καί άβίαστος. Η μυολογία είναι έπιστημονι- 
κωτέρα καί ή θίξις τής γραφίδος τεχνική, ή δέ χρόνου βελτίωσις τοϋ καταστήματος·

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ.
(Συνέχεια- ίδε φυλλαδίου 21.)

Καί δταν μετά πεντήκοντα έτη θά 
διηγώνται δτι, έν μέσω πόλεως κατοικου- 
μένης ύπό τριάκοντα χιλιάδων κατοίκων, 
έν μέση μεσημβρία ληστής όρεσίβιος ήλθε, 
κρυπτόμενος ύπό προσωπεΐον καί είς τήν 
ζώνην έχων μάχαιραν καί πιστόλια, καί άπέ- 
οωκεν εις ένα έντιμον έμπορον διακόσια λου- 
δοβίκια, τά όποια τώ άφήρεσε τήν προτε
ραίαν δταν μάλιστα προθέσωσιν δτι δλα 
ταΰτα έλαβον χώραν είς τράπεζαν ξενοδο
χείου δπου συνέτρωγον είκοσιν -ή είκοσιπέντε 
συνδαιτυμόνες καί δτι ό πρωτότυπος ούτος 
ληστής άπήλθεν άβλαβης καί ούδέ εις έκ 
τών είκοσιν άνδρών δέν ώρμησε νά τόν συλ- 
λάβη, στοιχηματίζω δτι θά άποκαλέσωσιν 
αναιδή ψεύστην τόν τολμήσοντα νά διηγηθή 
τό άνέκδοτον τοΰτο.

Ταΰτα εΐπών ό νέος έπανέπεσεν έπί τοΰ 
θρονιού του καί έγέλασε γέλωτα άσβεστον 
καί τόσω σπασμωδικόν καί παρατεταμένον, 
ώστε οι μέν παρακαθήμενοι τόν έκύτταξαν 
έκθαμβοι, ό δέ σύντροφός τούτον προσέβλεψε 
μετ’ άνησυχίας σχεδόν πατρικής.
— Κύριε, είπεν ό πολίτης Άλφρέδος δέ 
Βαρζώλ, είς δν, ώς καί είς τούς άλλους, 
έπροξένησε β αθεΐαν έντύπωσιν ό άλλόκοτος 
ούτος καγχασμός, ό μάλλον λυπηρός καί 
πένθιμος παρά εύθυμος, έπιτρέψατέ μοι νά 
σας παρατηρήσω δτι ό άνθρωπος τόν όποιον 
πρό ολίγου είδετε δέν είναι ληστής ορεσίβιος.
— Αληθινά! σπουδαίως όμιλεΐτε; καί τί 
λοιπόν είναι;
— Είναι, κατά πάσαν πιθανότητα, νέος εύ- 
γενοΰς καταγωγής όποιος σείς ή έγώ.
— Ό κόμης Χόρν τόν όποιον ό άντιβασι- 
λεύς κατεδίκασεν είς τόν διά τροχοΰ θάνα
τον, καί τοΰ όποιου ή ποινή έξετελέσθη είς 
τήν πλατείαν τής Γρέβης ήτο καί αύτός νέος 
εύγενής, καί άπόδειξις τούτου είναι δτι ή 
Παρισινή άριστοκρατία άπέστειλεν οίκοσημο- 
φόρα όχήματα είς τόν τόπον τής έκτελέσεως. 
—Ό κόμης Χόρν, άνοένμέλανθάνη ή μνήμη, 
έφόνευσεν ένα’Ιουδαΐον,καί άφήρεσεν άπ’αύτοΰ 
μίαν συναλλαγματικήν τήν οποίαν δέν ήτον είς 
κατάστασιν ϊνα έξαργυρώση. Κανείς δμως δέν 
θά τολμήση νά εϊπη δτι όπαδός τοΰ Ίηού 
ήγγισενέστω καί τρίχα άπό κεφαλής βρέφους.
— Παραδέχομαι τούς λόγους σας καί άς 
ύποθέσωμεν δτι σκοπός τής περί ής ό λόγος 
εταιρίας είναι ή έπιπέδωσις τών περιουσιών,

ι ι

ή άναχαίτισις τών καταχρήσεων, ή άναμόρ- 
φωσις τής κοινωνίας, καί δτι αί πραττόμεναι 
κλοπαί έχουσιν ηθικόν σκοπόν· σάς διαβε- 
βαιώ δμως δτι καί τούτου ύποτεθέντος ό 
φίλος σας Μοργάν, δέν είπε μοί φαίνεται ό 
έντιμος πολίτης δτι ονομάζεται Μοργάν;. .
— Ναι, είπεν ό 'Αγγλος.
— Καί τούτου λοιπόν ύποτεθέντος, ό φίλος 
σας Μοργάν είναι κατά γράμμα κλέπτης.

Ή βψις τοΰ πολίτου Άλφρέδου δέ Βαρ
ζώλ κατέστη πελιδνή.
— Ό πολίτης Μοργάν δέν είναι φίλος μου, 
άπεκρίθη ό νέος άριστοκράτης, άλλ’ έάν ήτο, 
θά μέ έτίμα πολύ ή φιλία του.
— Δέν άμφιβάλλω, άπεκρίθη ό 'Ρολάνδος 
άνακαγχάσας, διότι κατά τόν Βολταϊρον 
«ή rfiiJla άκάρόο άγαμου tlrai θειον ευεργέτημα.»
— 'Ρολάνδε, 'Ρολάνδε! είπε ταπεινή τή φω
νή ό συνοδοιπόρος του.
— Άφήσατέ με, σάς ικετεύω, στρατηγέ, 
άπεκρίθη έκεΐνος, έπίτηδες ίσως άποκαλέσας 
τόν σύντροφόν του διά τοΰ τίτλου τοΰ άξιώ- 
ματός του, νά έξακολουθήσω μετά τοΰ· κυ
ρίου τούτου συζήτησιν τά μέγιστα ένδιαφέ- 
ρουσάν με.

’Εκείνος άνέσεισε τούς ώμους.
— Έχω δμως άνάγκην, πολΐτα, έξηκολού- 
θησεν ό νεανίας μετ’ άκατανοήτου επιμονής, 
νά λάβω προηγουμένως μερικάς πληροφο
ρίας, δύο όλόκληρα έτη ήμην μακράν τής 
Γαλλίας, κατά δέ τό διάστημα τής άπουσίας 
μου, τόσαι μεταβολαί έπήλθον κατά τά ήθη, 
τόν ιματισμόν, τήν προφοράν, ώστε πιθανόν 
καί ή γλώσσα αύτή νά μετεβλήθη. Πώς ά- 
ποκαλεΐται έν τή όμιλουμένη σήμερον έν 
Γαλλία διαλέκτω τό συλλαμβάνειν ταχυδρο- 
μικάς άμάξας καί άφαιρεΐν τά έν αύταΐς ύ- 
πάρχοντα χρήματα;
— Κύριε, είπεν δ νέος εύγενής δι’ ήθους 
έμφαίνοντος δτι είχεν άπόφασιν νά έξακο- 
λουθήση έως τέλους τήν συζήτησιν, τήν 
τοιαύτην πράξιν έγώ άποκαλώ πόλεμον 
δέν άμφιβάλλω δέ δτι καί ό σύντροφός σας, 
τόν όποιον προσηγορεύσατε στρατηγόν, καθό 
στρατιωτικός, θά σάς διαβεβαιώση δτι οι 
στρατηγοί καθ’ δλας τάς έποχάς, έξαιρέσει 
τής ήδονής τοΰ φονεύειν ή φονεύεσθαι, έ- 
πραξαν δ,τι πράττει ό πολίτης Μοργάν.
— Πώς! άνέκραξεν ό νεανίας, καί οί όφθαλ- 
μοί του έσπινθηροβόλησαν, τολμάτε νά συγ- 
κρίνητε ...
— Άοησε, 'Ρολάνδε, τόν κύριον ν’ άναπτύξη
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-τήν θεωρίαν του, ειπεν ό μελαγχροινός όδοι- 
ιτόρος τοΰ όποιου οί όφθαλμοί, αντί νά δια- 
ς·αλώσιν ώς οί τοΰ συντρόφου του καινά βάλ- 
λωσι πϋρ, έκαλύφθησαν τουναντίον ύπό τών 
μελανών και πυκνών όφρύων του διά νά ύπο- 
κρύψωσιν δ,τι συνέβαινεν έν τή καρδία του.
— Ά, ειπεν ό νεανίας, έπιπληκτικώς, και 
σείς ένδιαφέρεσθε, βλέπω, τώρα είς τήν συ- 
ζήτησιν!

Άποτανθείς ύστερον πρός τόν Βαρζώλ 
τόν όποιον κατά τό φαινόμενον είχεν ώς 
σημεϊον σκοπεύσεως,
— Εξακολουθήσατε, κύριε, έξακολουθήσατε, 
είπε, διότι ό στρατηγός τό επιτρέπει.

Ό εύγενής νέος ήρυθρίασεν έπαισθητώς 
δσω πριν είχεν ώχριάσει· συσφίγξας δέ τούς 
όδόντας καί τούς αγκώνας έπίτής τραπέζης, 
τό δέ πρόσωπον έπί της πυγμής στηρίξας, 
διά νά πλησιάση δσον ένεστι έγγύτερον τόν 
αντίπαλόν του, εΐπε δι’ύφους σκληρυνομένου 
καθόσον προέβαινεν ή συζήτησις.
—Άφοΰ ό στρατηγόςτό έπιτ ρ έπει, 
(ένέμεινεν εϊς τάς λέξεις ταύτας) λέγω εις αύ
τόν καί εις σάς, πολΐτα, κατά συνέπειαν δτι 
άν καλώς ένθυμώμαι εϊς τόν Πλούταρχον, 
άνέγνων, δτι ό’.Αλέξανδρος δταν έξεςφάτευσε 
κατά τών’Ινδιών είχεν ώς έφόοιον δεκαοκτώ ή 
είκοσι τάλανταχρυσοΰ, δηλαδή εκατόν ή εκα
τόν είκοσι χιλιάδας φράγκα. Νομίζετε λοιπόν 
δτι διάδεκαοκτώή είκοσι ταλάντων συνετήρη- 
σε καί διέθρεψε τόν ς-ρατόν του, ένίκησε κατά 
τήν έν Γρανικώ μάχην, υπέταξε τήν μικράν 
Ασίαν, κατέκτησε τήν Τυρόν, τήν Γάζαν, 
τήν Συρίαν, τήν Αίγυπτον, έκτισε τήν ’.Αλε
ξάνδρειαν, προέβη μέχρι τής Λιβύης, άνέ- 
δειξεν εαυτόν διά τοΰ Άμμωνείου μαντείου 
υίόν τοΰΔιός και έφθασε μέχρι τοΰ '1’φασίου, 
καί έπειδή οί στρατιώται αύτοΰ ήρνήθησαν 
νά τόν άκολουθήσωσι πορρωτέρω, έπέστρεψεν 
είς Βαβυλώνα καί παραδοθείς είς τρυφήν και 
άκρασίαν, ύπερέβη κατά τήν πολυτέλειαν καί 
άσωτείαν καί αύτούς τούς πλουσιωτέρους 
καί μάλλον ασώτους βασιλείς τής ’Ασίας ; 
ή νομίζετε ότι έκ τής Μακεδονίας έλάμβα 
νεν άργύριον, ή δτι ή μήτηρ του έξαργύρω- 
νε τάς συναλλαγματικός του ; “Οχι, ό Αλέ
ξανδρος έπραττεν ώς ό πολίτης Μοργάν, καί 
κατά τοΰτο μόνον διέφερεν ότι αύτός δέν 
συνελάμβανε καθ’ όοόν ταχυδρομικός άμά- 
ξας, άλλ’ έλεηλάτει πόλεις, ήνάγκαζε τούς 
βασιλείς είς πληρωμήν λύτρων, έφορολόγει 
τούς ήττωμένους λαούς. “Ελθωμεν εϊς τόν 

’Αννίβαν. Γνωρίζετε, νομίζω, έν όποια κα~ 
ταστάσει άνεχώρησεν έκ τής Καρχηδόνος- 
δέν είχεν ούτε τά δεκαοκτώ ή είκοσι τάλαν
τα, δσα είχεν ό προγενέστερος αύτοΰ ’Αλέ
ξανδρος· έπειδή δέ έδει αύτώ χρημάτων, 
προσέβαλε καί διήρπασεν, ειρήνης ούσης καί 
παρά τάς συνθήκας, τήν πόλιν τών Σαγουν- 
τίων, καί έμπλησθείς ή.αφύρων ώρμησεν ού
τως έπί τόνπόλεμον είρήσθω έν παρόδω δτι 
ταΰτα διηγείται δχι πλέον ό Πλούταρχος 
άλλ’ ό Κορνήλιος Νέπως. Παρατρέχων δέ 
τήν άπό τών Πυρρηναίων κάθοδον καί τήν 
διά τών “Αλπεων διάβασιν αύτοΰ, καί 
τάς τρεις μάχας τάς οποίας ένίκησε καί 
τούς θησαυρούς ούς άπό τών ήττηθέντων 
έλαβε, φθάνω είς τήν πενταετή ή εξαετή έν 
Καμπανία διαμονήν του. Νομίζετε άρα γε 
δτι αύτός τε καί οί μετ’ αύτοΰ στρατιώται 
διετρέφοντο ύπό τών Καμπανών πληρώ- 
νοντες, καί δτι άπέστελλον αύτώ χρήματα 
οί Καρχηδόνιοι τραπεζΐται οϊτινες ήσαν λίαν 
κατ’ αύτοΰ δυσηρεστημένοι; “Οχι, πολΐτα· 
άλλά τόν πόλεμον διέτρεφεν ό πόλεμος, κα
τά τήν μέθοδον τοΰ Μοργάν. 'Ας ίδωμεν 
τώρα τί έπραξεν ό Καΐσαρ. Ά, καθ’ δσον 
άφορά τόν Καίσαρα τό πράγμα διαφέρει, 
διότι αύτός δτε μέν έστράτευσε κατά τής 
Ισπανίας ώφειλεν είς τούς δανειστάς του 
τριάκοντα έκατομμύρια, δτε δέ έπανήλθεν 
έξώφλησεν δλα αύτοΰ τά χρέη. ’Απέρχεται 
ύστερον είς Γαλατίαν, διατρίβ&ι δέκα ένιαυ- 
τούς έν τή χώρα τών προγόνων μας, κατά 
δέ τό χρονικόν τοΰτο διάστημα αποστέλλει, 
είς 'Ρώμην έκατόν έκατομμύρια καί έτι 
πλέον. Διέρχεται μετά τοΰτο τάς “Αλπεις, 
διαβαίνει τόν 'Ρουβίκωνα έκστρατεύει κατά 
τοΰ Καπιτωλίου, καί διαρρήξας τάς πύλας 
τοΰ ναοΰ τοΰ Κρόνου, όπου έφυλάττετο ό 
θησαυρός, λαμβάνει έκεΐθεν δι’ έαυτόν καί 
δχι διά τάς άνάγκας τής Δημοκρατίας τρεις 
χιλιάδας λίτρας χρυσοΰ είς βώλους. Μετά 
δέ τόν θάνατόν του κληροδοτεί, αύτός ό πρό 
εικοσαετίας κρυπτόμενος διά τδν φόβον τών 
δανειστών του, είς τόν έν τή όδω Σουβούρα 
πενιχρόν οίκίσκον του δύο μέν ή τρεις χι
λιάδας σερτέρσια είς έκαστον τών 'Ρωμαί
ων πολιτών, δώδεκα δ’ έκατομμύρια είς 
τήν Καλπουρνίαν καί τριάκοντα ή τεσσα
ράκοντα άλλα έκατομμύρια είς τόν Όκτά- 
βιον. Βλέπετε λοιπόν δτι καί αύτός ή- 
κολούθησε τήν μέθοδον τοΰ Μοργάν, έκτος 
δτι ό Μοργάν θ’ άποθάνη, σάς βεβαιώ, άπηλ- 

λαγμένος τοΰ ψόγου δτι κατεχράσθη τό άρ
γύριον τών Γαλατών ή τό χρυσίον τοΰ Κα
πιτωλίου. Άς ύπερπηδήσωμεν τώρα χίλια 
οκτακόσια έτη καί άς έλθωμεν έπί τής έπο- 
χής τοΰ Βουοναπάρτε.
Ό νέοςάρις-οκράτης, κατά τά έθιζόμεναύπό 

τώνέχθρών τοΰ νικητοΰ τής ’Ιταλίας, ένέμει- 
νεν έπίτηδες έπί τής συλλαβής ο υ, τήν όποι
αν ό Βοναπάρτης διέγραψεν έκ τοΰ όνόματός 
του. Τοΰτο δέ παρόργισε φαίνεται σφοδρώς 
τόν 'Ρολάνδον, διότι έκινήθη ώς άν ήθελε νά 
όρμήση κατ’ αύτοΰ, άλλ’ ό σύντροφος του 
τόν έκράτησε λέγων
— Άφες, 'Ρολάνδε, άφες. Είμαι βεβαιότα
τος δτι ό πολίτης Βαρζώλ δεν θελει είπή 
οτι ό στρατηγός Βουοναπάρτε, ώς τόν 
άποκαλει, είναι κλέπτης.
— “Οχι, δέν λέγω τοΰτο έγώ, άλλ’ ’Ιταλικόν 
άπόφθεγμα τό λέγει άντ’ έμοΰ.
— Άς άκούσωμεν λοιπόν τό άπόφθεγμα, 
ειπεν ό στρατηγός προλαμβάνων τόν συνο
δοιπόρον του καί προσβλέπων τόν εύγενή 
νεανίαν διά τοΰ διαπεραστικοΰ καί άταράχου 
βλέμματός του.
— Ίδού τί λέγουσιν οί ’Ιταλοί· « Francesi 
non sono tuttiladroni, ma Buonaparte» οπερ 
έστίν « Οί ΓάΛΛοί· dsr eirai o.loi κΜπται, 
ά.Ι.Ιά ...
— Μέγα μΐρος έζ αντωκ, είπεν ό 'Ρολάνδος.
— Ναι, άΜΑ* Buonaparte, άπεκρίθη ό Βαρ
ζώλ. ιΤ) _ ,

Μόλις ή ύβριστική αύτη λέξις έξήλθε του 
έρκους τών δδόντων του άριστοκράτου νεα- 
νίου, καί πάραυτα ό 'Ρολάνδος έρριψε κατά 
πρόσωπον αύτοΰ τό τριβλίον, δπερ άπό τίνος 
ώρας έκράτει άνά χεΐρας.

Αί γυναίκες τοΰτο ίδοΰσαι άνεβόησαν, οί 
άνδρες ήγέρθησαν, ό δέ 'Ρολάνδος έγέλασε 
τόν οίκεΐον αύτώ νευρικόν γέλωτα καί έξη- 
πλώθη έπί τοΰ θρονιού του.

Ό άριστοκράτης νέος διέμεινεν άτάραχος, 
άν καί αύλαξ αίματος άπό τοΰ μετώπου άνα- 
βλύσας έκυλίσθη έπί τής έτέρας τών πα
ρειών του.

Τήν αύτήν ώραν ό άμαξηλάτης είσήλθε 
καί έπεφώνησε τό «Πολΐται οδοιπόροι, άνά- 
βητε είς τό λεωφορεΐον.»

Οί δέ οδοιπόροι προθυμοποιούμενοι ν’άπο- 
μακρυνθώσι τοΰ θεάτρου της έριδος ής πα

(1) Ένταΰθα υπάρχει λογοπαίγνιου έπί τη« λε'ςεως- 
bliona parte, ήτις ΐξξλληνιζοίΛενη δηλοΐ μεγα (Mpo;·

ρέστησαν μάρτυρες, έδραμον πρός τήν θύραν.
— ’Ελπίζω, κύριε, είπεν ό Άλφρέδος δέ 
Βαρζώλ, πρός τόν 'Ρολάνδον, δτι δέν θά ά- 
ναχωρήσητε διά τοΰ λεωφορείου.
— Οχι, κύριε, θά άναχωρήσω διά τής τα
χυδρομικής άμάξης, άλλά πρός τό παρόν 
δέν φεύγω, μή άνησυχεΐτε διόλου.
— Μηδ’ έγώ, δέν φεύγω, είπεν ό Άγγλος, 
άπόζευξον τούς ίππους, θά μείνω.
— ’Εγώ άπέρχομαι, είπε στενάξας ό μελαγ- 
χροινός νέος, τόν όποιον ό 'Ρολάνδος άπεκά- 
λεσε προηγουμένως στρατηγόν· ήξεύρεις, 
φίλε μου, δτι δυστυχώς είναι άνάγκη κατε- 
πείγουσα νάύπάγω έκει κάτω- σοΰ ορκίζομαι 
δμως δτι έάν ήδυνάμην νά πράξω διαφορε
τικά, ποτέ δέν θά σέ έγκατέλειπον . . .

Ταΰτα αύτοΰ λέγοντος, ή φωνή του ή 
συνήθως έντονος καί ηχηρά, προέδιδε τήν 
ένδόμυχον αύτοΰ συγκίνησιν.

Ό 'Ρολάνδος τούναντίον ήτο κατά τό φαι- 
νόμενον εύθυμότατος. “Αν τις τόν έβλεπε 
τ-ήν ώραν έκείνην Οά έλεγεν δτι ή άδάμαςος 
καί φιλοπόλεμος αύτοΰ φύσις άνεζωογονεΐ- 
το ύπό τοΰ έπικειμένου κινδύνου, τόν όποιον 
ναι μέν δέν προεκάλεσεν, ούδόλως δμως καί 
άπέφυγεν.
— Ακούσατε, στρατηγέ, ειπεν έμέλλο- 
μεν νά χωρισθώμεν οπωσδήποτε είς Αυόν, 
δθεν έγώ θά διευθυνόμην είς Βοΰργον πρός 
έπίσκεψιν τής οικογένειας μου, συνεπεία τής 
τριακονθημέρου άδειας, ήν εύηρεστήθητε νά 
μοί χορηγήσητε, δέν σημαίνει λοιπόν τίποτε 
σχεδόν άν δέν συνταξειδεύσωμεν εξήκοντα 
είσέτι λεύγας μαζί, θά σας έπανεύρω είς Πα
ρισίους· άν έντούτοιςλάβητε ανάγκην άνορός 
άφωσίωμένου καί άκουράστου, μή λησμονή- 
σητε ν’ άποτανθήτε πρός έμέ.
— Μή άμφιβάλλεις, 'Ρολάνδε.

Κυττάξας ύστερον προσεκτικώς τούς δύο 
άντιπάλους·
—Πρό πάντων 'Ρολάνδε, είπε προς τόν νέον 
αύτοΰ σύντροφον μέ άπερίγραπτον τρυφερό
τητα, φείσθητι τής ζωής σου καί συγχρόνως, 
άν ήναι δυνατόν, μή φονεύσης τόν αντίπαλόν 
σου, διότι ό νέος ούτος είναι οπωσδήποτε 
γενναιόψυχος καί έπιθυμώ μίαν ήμέραν νά 
συγκεντρώσω περί έμέ ολους τούς μεγαθύ- 
μους άνδρας.
— Βεβαιωθήτε, στρατηγέ, δτι Οά προσπαθή
σω παντί σθένει νά σας εύχαριστήσω.

’Εμφανισθείς ταυτοχρόνως ό ξενοδόχος 
έπί τοΰ κατωφλιού τής θύρας-
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— Ή ταχυδρομική άμαξα, είπε, ή αναχω
ρούσα είς Παρισιους είναι καθ’ δλα έτοιμος.

Ό στρατηγός έλαβε τόν πίλον καί τό ραβ- 
δίον του έπί θρανίου κείμενα, ό δέ 'Ρολάν- 
δος τόν ήκολούθησε τούναντίον άσζεπής, διά 
νά δείξη δτι δέν έμελέτα ν’ άναχωρήση μετά 
τοΰ φίλου του. Τούτου ένεκεν ό Άλφρέδος δέ 
Βαρζώλ ούδόλως άντέτεινεν είς τήν έξοδόν 
του, καί έκτος τούτου ήτο φανερόν δτι ό άν- 
τίπαλός του δέν ήτον έξ έκείνων οΐτινες ύ-
πεζφεύγουσι τάς έριδας.

Ό 'Ρολάνδος' λοιπόν συνώδευσε τόν ς-ρα- 
τηγόν μέχρι τής άμάξης.
— Άδιάφορον, είπεν άναβάς καί ζαθεσΟείς, 
λυπούμαι πολύ, 'Ρολάνδε, δτι σέ άφίνω έδώ 
μόνον, χωρίς τινα φίλον διά νά τόν μεταχει- 
ρισθής τούλάχιστον ώς μάρτυρα.
—-- Ω! μή άνησυχήτε παντάπασι περί τού
του, στρατηγέ, μάρτυρες δέν άπολείπουσι, 
διότι ύπάρχουσι ζαί αείποτε θά ύπάρχωσι 
περίεργοι έπιθυμοΰντες νά ίδωσι πώς άλλη- 
λοσφάζονται οί άνθρωποι.
— Καλήν άντάμωσιν, 'Ρολάνδε· δέν σέ άπο- 
χαιρετώ, βλέπεις, άλλ’ εύχομαι καλήν άν- 
τάμωσιν.
— Ναι, αγαπητέ μοι στρατηγέ, άπεκρίθη ό 
νεανίας, σχεδόν συγκινηθείς, τό βλέπω ζαί 
σάς εύχαριστώ.
— Ύποσχέθητι δτι θά μοί γράψης άμέσως 
μετά τό πέρας τής μονομαχίας, ή τούλάχι
στον δτι θά παρακαλέσης άλλον νά μοί γρά
ψη άν δέν δυνηθής ίδιοχείρως.
— Μή φοβήσθε διόλου, στρατηγέ, έντός 
τεσσάρων ήμερών θά λάβητε άφεύκτως έπι
στολήν μου, άπεκρίθη ό 'Ρολάνδος, ύστερον 
δέ προσέθηκε μετά μεγάλης πικρίας· « Δέν 
παρετηρήσατε δτι δέν είναι γεγραμμένονύπό 
τής ειμαρμένης ν’ άποθάνω ; »
— ΙΙάλιν,'Ρολάνδε, τά ίδια! είπεν ό στρα
τηγός μετ’ αύστηρότητος.
— Όχι, όχι, συγχωρήσατέ με, είπεν ό νέος 
σείων τήν κεφαλήν καί προσποιούμενος εύ- 
Ουμον άφροντισίαν, ήτις ήτο πιθανόν τό κύ
ριον χαρακτηριστικόν τής φυσιογνωμίας αύ
τοΰ, πριν τώ συμβή τό άγνωστον δυστύχη
μα, ένεκεν τοΰ όποίου, φαίνεται, άν καί νεώ- 
τατος έπεζήτει τον θάνατον.
— Ας είναι. Προσπάθησαν αληθινά νά μοΰ 
λύσης μίαν άπορίαν.
— Ποίαν, στρατηγέ ;
— ΙΙώς δηλαδή συμβαίνει ώστε, πολέμου 
ύπάρχοντος κατά τής Αγγλίας, Άγγλος 

περιηγείται έν Γαλλία πάντη ελεύθερος ώσεί 
ευρίσκετο έν τή ιδία αύτοϋ πατρίδι.
— Καλώς· θά λύσω τό αίνιγμα.
— Τίνι τρόπω ;
— Δέν ήξεύρω ακόμη τόν τρόπον· άλλ’ όταν 
σας ύπόσχωμαι νά τό πληροφορηθώ, μή αμ
φιβάλλετε ότι Οά τό πληροφορηθώ, καί άν 
άκόμη ή ανάγκη τό ζαλέση νά έρωτήσω αύ
τόν τόν ίδιον περί τούτου.
— Κακή κεφαλή ! πρόσεξον μή δώσης α
φορμήν έριοος καί εϊς άλλον !
— Καί τοΰτο άν συμβή, έπειδή αύτός είναι 
έχθρός, δέν δύναται νά Οεωρηθή ώς μονομα
χία αλλά μάλλον ώς πόλεμος.
— Ύγίαινε λοιπόν ζαί πάλιν έλθέ νά σέ ά- 
σπασθώ.

Ό Τολάνδός περιεπτύχθη μετά σπουδής 
ζαί εύγνωμοσύνης τόν δόσαντα αύτώ τήν ά
δειαν ταύτην.
— Ώ στρατηγέ, άνέκραξε, πόσον Οά έλογι- 
ζόμην εύτυχής... άν δέν ήμην τόσω δυστυ-

Ό στρατηγός προσέβλεψεν αύτώ μετ’ ά- 
περιγράπτου στοργής.
— Θά μοί έκμυστηρευθής ποτέ τό δυστύ
χημά σου, 'Ρολάνδε, είπε, τί λέγεις;

Ό 'Ρολάνδος άνεκάγχασε θλιβερώς ώς . 
ζαί πρότερον έν τω έστιατορίω.
— Όχι, μά τήν αλήθειαν, είπε, δέν Οά σάς 
τό έζμυστηρευθώ διότι Οά γελάσητε πολύ.

Ό στρατηγός τόν έζύτταξεν ώς κυττάζει 
τις ένα παράφρονα.
— Τί νά γείνη! εΐπε, πρέπει νά άγαπώμεν 
τούς φίλους μας μέ τά έλαττώματά των !
— II ρό πάντων μάλιστα δταν οί φίλοι ουτοι 
δέν είναι οποίους τούς νομίζομεν.
— Μέ εκλαμβάνεις, βλέπω, 'Ρολάνδε, άντί 
τοΰ Οΐδίποδος ζαί μοί προτείνεις αινίγματα.
— Έάν λύσητε αύτό τό αίνιγμα, στρατηγέ 
μου, Οά σάς προσκυνήσω ώς βασιλέα τών 
Θηβών, Άλλά λησμονώ μέ τάς ανοησίας 
μου δτι αί ώραί σας είναι πολύτιμοι ζαί δτι 
σάς κρατώ έδώ άνωφελώς.
— Έχεις δίκαιον. Θά μοί δώσης καμμίαν 
παραγγελίαν διά τούς Παρισιους;
— Τρεις μάλιστα. Νά προσφέρητε τούς ά- 
σπασμούς μου είς τόν Βουριένην, τά σεβά- 
σματάμου εις τόν αδελφόν σας Λουκιανόν 
ζαί τάς έγκαρδίους προσρήσεις μου εις τήν 
κυρίαν Βοναπάρτου.
— Μετά χαράς άναδέχομαι τάς παραγγε
λίας σου.

— Ποΰ Οά σάς εΰοω είς Παρισιους ;
— Είς τήν κατά τήν οδόν Νίκης οικίαν μου 
καί ίσως .. .
— ’’Ισως ; ..
— Τίς οιδεν ; ίσως είς Λουξεμβοΰογον.

Κρυφθείς ύστερον είς τό βάθος τής άμά
ξης, ώσεί μετενόησε δι’ δσα έλάλησεν είς 
τόν 'Ρολάνδον, άν καί τόν έθεώρει ώς τόν 
έπιστηθιώτερον αύτοΰ φίλον,
— Κτύπο, άμαξηλάτα, είπε, καί τάχυνον 
δσω δύνασαι περισσότερον.

Ό δέ ηνίοχος διαταγήν άναμένων, έμά- 
στισε τούς ίππους καί ή άμαξα μετά πάτα
γου κυλισθεισα έξηφανίσθη μετ’ ού πολύ δί
κην άστραπής διά τής Θύλλίας πύλης.

ΚΕΦ. Γ.
Ο ΆΓΓΛΟΣ.

Ή άμαξα δέν έφαίνετο πλέον καί δμως ό 
'Ρολάνδος ϊστατο άκίνητος καί σκεπτικός εις 
τήν αύτήν θέσιν, έωσοΰ έπί τέλους τινάξας 
τήν κεφαλήν διά νά άποδιώξη τρονποντινά 
όχληράν ιδέαν, είσήλθεν είς τό ξενοδοχεΐον 
καί έζήτησε νά τώ παραχωρηθή έν δωμάτιόν.
— 'Οδήγησε τον κύριον άπ’ έδώ είς τό ύπ’ 
άριθ. 3, είπεν ό ξενοδόχος πρός μίαν τών 
θαλαμηπόλων.

Έκείνη δέ λαβοΰσα κλειδίον άνηρτημένον 
άπό μελανοΰ καί ξυλίνου πίνακος, έχοντος 
έπιγεγραμμένους δύο παραλλήλους στίχους 
λευκών αριθμών, έ'νευσεν είς τόν οδοιπόρον 
νεανίαν νά τήν άκολουθήση.
— Στείλατε μοι χάρτην καί τά ά?<λα πρός 
γραφήν αναγκαία, είπεν ό νέος πρός τόν 
ξενοδόχον καί έάν ό κύριος Βαρζώλ μέ ζη
τήση, δείξατε αύτώ τόν αριθμόν τοΰ δωμα
τίου μου

ΎποσχεΟέντος δέ τοΰ ξενοδόχου νά έκ- 
τελέση τάς διαταγάς του, ό 'Ρολάνδος άνέ- 
βη κατόπιν τής θαλαμηπόλου συρίζων τό 
Μασσαλιωτ ικόν θούρειον.

Μετά παρέλευσιν πέντε λεπτών τής ώρας 
έκάθητο πλησίον τραπέζης έχων πρό αύτοΰ 
χάρτην, μελάνην καί γραφίδα καί ήτοιμάζετο 
νά γράψη· άλλ’ ένώ ήτοιμάζετο ν’ άρχίση 
ήκούσθησαν τρία κρούσματα έπί τής θύρας.
— ΕίσέλΟετε, είπε καί έστρεψε τό Ορονίον 
έφ’ ου έκάθητο πρός τήν θύραν διά ν’ άντι- 
κρύση τόν είσελευσόμενον, δστις, ύπέθετεν 
δτι θά ήτον ή ό Βαρζώλ, ή είς έκ τών φίλων 
έκείνου.

Ή Ούρα ήνεωχθη ήσύχως καί έφάνη έπί 
τοΰ κατωφλιού αύτής ό Άγγλος.
— Ά! άνέκραξεν ό 'Ρολάνδος εύχαριστηθείς 
έκ τής έπισκέψεως ταύτης, καθ’ δσον άντα- 
πεκρίνετο πρός τάς παρά τοΰ στρατηγού 
γενομένας αύτώ συστάσεις, ύμεις είσθε ;
— Ναι, είπεν ό Άγγλος, έγώ είμαι.
— Καλώς ήλθετε.
— ”Ω ! αύτό τό καλώς ήλθετε, μέεύχαριστεΐ 
πολύ, διότι άμφέβαλλον άν έπρεπε νά έλθω. 
—■ Διατί τοΰτο ;
— Έξ αιτίας τοΰ Άβουκίρ.

Ό 'Ρολάνδος έγέλασε.
— Δύο μάχαι συνήφθησαν έν Άβουκίρ, είπε, 
καί κατά μέν τήν μίαν ήττήθημεν, κατά δέ 
τήν άλλην ένικήσαμεν περί τίνος λοιπόν ό- 
μιλεΐτε τώρα;
— Περί έκείνης καθ’ ήν ήττήΟητε.
— Καλά ! είπεν ό'Ρολάνδος, ναι μέν έπί τοΰ 
πεδίου τής μάχης προσβαλλόμεθα, σφαζό- 
μεθα καί έξοντόνομεν άλλήλους· άλλ’ δταν 
συναντώμεθα έπί ούδετέρας γής πρέπον είναι 
νά δεξιώμεθα.φιλοφρόνωςτούς τέως έχΟρούς 
μας. Σας έπαναλέγω λοιπόν, καή.ώς ήλθετε, 
καί μάλιστα έάν εύαρεστήσθε νά μοί φανε- 
ρώσητε έπί τίνι σκοπώ έρχεσθε.
— Εύχαριστώ· πρό παντός δμως άλλου ά- 
νάγνωτε τοΰτο.

Ταΰτα είπών ό Άγγλος έξήγαγεν έκ τοΰ 
κόλπου του έν έγραφον.
— Τί πράγμα είναι; ήρώτησεν ό 'Ρολάνδος.
— Τό διαβατήριόν μου.
— Τό διαβατήριόν σας ; καί τί νά τό κάμω ; 
έγώ δέν είμαι χωροφύλαξ.
— Όχι,άλλ’έπειδή προτίθεμαι νά σάς προσ
φέρω τάς έκδουλεύσεις μου, έσκέφθην δτι 
πιθανώς δέν Οά τάς δεχθήτε άν προλαβόν- 
τως δέν γνωρίζητε ποιος είμαι.
— Τάς έκδουλεύσεις σας, λέγετε, κύριε ;
— Ναι, άλλ’ άνάγνωτε πρώτον.

Ό 'Ρολάνδος άνέγνω «Τό Διευθυντήριον 
έν όνόματι τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί 
δυνάμει τής άνατεθείσης αύτώ έκτελεστικής 
έξουσίας , προσκαλεϊ άπάσας τάς άρχάς 
τοΰ κράτους νά άφήσωσι τήν δίοδον έλευθέ- 
ραν είς τόν σίρ Ίωάννην Τάνλεϋ, καθ’ δλον 
τό κράτος καί έν άνάγκη νά χορηγήσωσιν 
αύτώ πάσαν συνδρομήν.

«Ί’στερόγ ραφον. Συνιστώ ιδιαιτέρως 
είς τάς αρμοδίους άρχάς τόν σίρ Ίωάννην 
Τάνλεΰ καθό φιλάνθρωπον καί θιασώτην τής 
έλευθερίας. » «ύπογέγραμ. Β α ρ ρ ά ς >>
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— Άνέγνωτε;
— Ναι, άνέγνων, άλλά δέν εννοώ πώς...
— Ίδού· ό κύριος Βαριάς εύγνωμονών πρδς 
τδν πατέρα μου τδν λόρδον Τάνλεϋ δι’ δσας 
ευεργεσίας παρ’ αύτοΰ έλαβε, μοί έπέτρεψε 
νά περιηγώμαι είς Γαλλίαν, χαί σάς βε- 
βαιώ δτι μοι προξενεί πολλήν εύχαρίστησίν 
χαί διασχέδασιν ή περιήγησίς μου αύτή.
— Ναι, ενθυμούμαι, σίρ Ιωάννη· έσχομεν 
τήν τιμήν ν’ άκούσωμεν τοΰτο χαί έπί τοΰ 
γεύματος.
— Τδ ειπον χαί τότε, τωόντι, ειπον μάλιστα 
δτι άγαπώ πολύ τούς Γάλλους.

Ό 'Ρολάνδος προσέκλινε.
— Καί πρδ πάντων τδν στρατηγόν Βονα- 
πάρτην, έξηκολούθησεν ό σίρ ’Ιωάννης.
— Αγαπάτε πολύ τδν στρατηγόν Βοναπάρ- 
την ?
— Τδν Θαυμάζω, διότι είναι μέγας, μέγι
στος άνήρ.
— Μά την άλήθειαν λυποΰμαι, σίρ ’Ιωάννη, 
δτι δέν είναι παρών διά νά άκούση τοιούτους 
λόγους περί αύτοΰ άπδ στόματος Άγγλου.
— Ώ ! έάν ήτο παρών δέν Θά έλάλουν τοι
ουτοτρόπως.
— Διατί;
— Διότι οέν έπεθύμουν νά ύποθέση δτιλέγω 
ταΰτα χαριζόμενος αύτώ, ένώ έγώ ομιλώ 
ούτω κατά πεποίθησιν, έπειδή τοιαύτη είναι 
ή ιδέα μου.
— Δέν άμφιβάλλω παντάπασι, μυλόρδε, εΐ- 
πεν ό 'Ρολάνδος, δστις μή γινώσκων άφ’ 
ένδς τούς σκοπούς τοΰ ’Άγγλου, λαβών δ’ 
άφ’ ετέρου τάς άναγκαιούσας αύτώ πληρο
φορίας έκ τοΰ διαβατηρίου, έλάλειπεριεσκεμ- 
μένως καί μετά ποοφυλάξεως.
— "Οταν λοιπόν είδον, έξηκολούθησεν ό 
Άγγλος άταράχως πάντοτε, δτι ύπερησπί- 
σΟητε τδν στρατηγόν Βοναπάρτην, έχάρην 
μεγάλως.
— Αληθινά;
— Έχάρην τά μέγιστα, ειπεν ό Άγγλος 
κατανεύσας καί διά τής κεφαλής.
— Τόσω καλήτερα!
— Άλλ’δταν σάς είδον ρίψαντα έν πινάκιον 
κατά τής κεφαλής τοΰ κ. Άλφρέδου δέ 
Βαρζώλ, έλυπήθην.
— Έλυπήθητε λέγετε, μυλόρδε, χαί διατί;
— Διότι έν Αγγλία ούδέποτε τζέντλεμαν 
ρίπτει πινάκιον κατά τής κεφαλής άλλου 
τζέντλεμαν.
— Μυλόρδε, είπεν ό ‘Ρολάνδος εγειρόμενος

καί συσπών τάς δφρΰς, ήλθετε άρα γε έδώ 
διά νά μέ διδάξητε πώς πρέπει νά φέρωμαι;
— Ώ ! όχι· ήλθον διά νά σάς είπω «μήπως 
δυσχολεύεσθε περί τήν εΰρεσιν μάρτυρος; »
— 'Ομολογώ, μά τήν πίστιν μου, σίρ ’Ιω
άννη, δτι καθ’ ήν ώραν έκρούσατε τήν Θύ
ραν μου έσκεπτόμην καί ήρώτων έμαυτδν είς 
ποιον ν’ άποτανθώ καί νά έπικαλεσθώ τήν 
έκδούλευσιν ταύτην.
— Άν άγαπάτε, είπεν ό "Αγγλος, άναδέχο- 
μαι έγώ νά σάς χρησιμεύσω άντί μάρτυρος.
— ’Ακούεις έκει! εύχαρίστως, κύριε, εύχα
ρίστως.
— Αύτή είναι ή έκδούλευσις τήν οποίαν έ
πιθυμώ νά προσφέρω είς ύμάς.

Ό 'Ρολάνδος ετεινεν αύτώ τήν χεϊρα·
— Ή προσφορά σας είναι δεκτή, είπε.

Ό Άγγλος προσέκλινεν.
— Έπειδή δέ μυλόρδε , έξηκολούθησεν ό 
'Ρολάνδος, πριν ή μοί προσφέρητε τάς έκ- 
δουλεύσεις ταύτας έκ φιλοφροσύνης όρμώ- 
μενος, μοί έφανερώσατε τίς είσθε, δίκαιον 
είναι καί έγώ άφ’ ού παρεδέχθην αύτάς νά 
σάς είπω τό όνομά μου.
— «’Όπως άγαπάτε.
— ’Ονομάζομαι Αουδοβϊκος δέ Μοντρεβέλ, 
καί είμαι -υπασπιστής τοΰ στρατηγού Βονα- 
πάρτου.
—Υπασπιστής του στρατηγού Βοναπάρτου? 
χαίρω πολύ.
— Έκ τούτου επομένως κατανοείτε διατί 
συνηγόρησα ύπέρ τοΰ στρατηγού μου έν- 
θέρμως καί πλέον ίσως παρ’ δ,τι έπρεπε.
— Οχι πλέον παρ’ ό,τι έπρεπεν άλλ’ έκεϊνο 
τδ πινάκιον . ..
— Ναι, έχετε δίκαιον, ήδύνατο τωόντι ή 
πρόκλησις νά γείνη καί άνευ τού πινακίου· 
άλλά τί νά σάς είπω, τδ έκράτουν άνά χει- 
ρας, δέν ήξευρον τί νά τδ κάμω καί τδ ερρι- 
ψα κατά τής κεφαλής τού κ. δέ Βαρζώλ· έ- 
φυγεν άπό τών χειρών, ούτως ειπεϊν, άκου- 
σίως μου.
— Περί τής τελευταίας αύτής περιπτώσεως 
δέν θά ποιήσητε βεβαίως λόγον είς αύτόν.
— Άπαγε! τδ ειπον εϊς ύμάς καί μόνον 
διά νά σάς άφαιρέσω πάσαν κακήν πρόληψιν.
— "Εχει καλώς· άπεφασίσατε λοιπόν νά μο- 
νομαχήσητε ;
— Τοιαύτη τούλάχιστον είναι ή πρόθεσίς 
μου.
— Καί μέ ποιου είδους δπλα θά μονομαχή
στε ;

— Τοΰτο πλέον, μυλόρδε, δέν αποβλέπει έμέ.
— Πώς είπατε; δέν σάς άποβλέπει;
— Όχι· ό κύριος Βαρζώλ καθδ έξυβρισθείς 
έχει τό δικαίωμα τής εκλογής τοΰ όπλου.
— Ό,τι δπλον λοιπόν προτείνη έκεϊνος Θά 
τδ παραδεχθήτε;
— Όχι έγώ, άλλ’ έν δνόματί μου Θά τδ 
παραδεχθήτε σεϊς, καθδ μάρτυς μου.
— Έάν δέ προτείνη τό πιστόλιον είς πόσην 
άπόστασιν καί τίνι τρόπω έπιθυμεϊτε νά συγ- 
κρουσθήτε;
— Αύτή είναι ύμετέρα φροντίς καί δχι {δι
κή μου. ’Αγνοώ άν τοιαύτη συνήθεια επι
κρατή καί έν ’Αγγλία, άλλ’ έν Γαλλία οί 
μονομαχοΰντες παντάπασι δέν άναμιγνύον- 
ται εις τάς λεπτομέρειας, διότι οί μάρτυρες 
ρυΟμίζουσι τά πάντα, δ,τι δέ άποφασισθή 
παρά τούτων θεωρείται άμετάκλητον.
— "Οπερ έστί, θά έπιδοκιμάσητε πάν δ,τι 
-άποφασίσω;
— Βεβαιότατα, μυλόρδε.

Ό "Αγγλος προσέκλινε.
— Ποιαν ήμέραν καί ποιαν ώραν προτιμάτε;
— Ώς πρδς τοΰτο σάς παρακαλώ νά έπι- 
σπεύσητε τδ πράγμα δσω δυνηθήτε, διότι 
πρό δύο όλοκλήρων έτών εύρισκόμενος μα
κράν τής οικογένειας μου, αισθάνομαι τώρα 
τό ομολογώ, μέγαν πόθον νά έναγκαλισθώ 
τούς συγγενείς μου.

Ό "Αγγλος ήτένισε τδν 'Ρολάνδον μετ’ 
έκπλήξεως, διότι έφαίνετο ώς έκ τής πε 
ποιθήσεως μεθ’ ής έλάλει δτι προέβλεπε με
τά βεβαιότητος δτι δέν ήθελε φονευθή.

Τήν ώραν έκείνην έκρούσθη ή θύρα τοΰ 
κοιτώνος καί ή φωνή τοΰ ξενοδόχου ήκού- 
σθη λέγουσα « Επιτρέπεται ή είσοδος; »

ΆποκριΘέντος δέ τοΰ νεανίου καταφατι- 
κώς, ήνεωχθη ή θύρα καί εϊσήλθεν ό ξενο
δόχος κρατών άνά χεϊρας έπισκεπτήριον , 
τό όποιον ένεχείρισεν είς τόν 'Ρολάνδον.

Ό νέος έλαβε τδ έπισκεπτήριον καί άνέ- 
γνω « Κάρολος δέ Βαλανσώλ».
— ’Απεσταλμένος παρά τοΰ κυρίου Άλφρέ- 
δου δέ Βαρζώλ, είπεν ό ξενοδόχος.
— Εξαίρετα ! είπεν ό 'Ρολάνδος, ύστερον 
δέ έγχειρίζων τό έπισκεπτήριον είς τόν Άγ
γλον προσέθηκε·
— Λάβετε καί φροντίσατε περί τών περαιτέ
ρω, διότι είναι περιττόν νά ίδω τδν κύριον 
τοΰτον, άφοΰ, έδώ είς Άβινιόν, δέν είναι 
έν χρήσει πλέον ό τίτλος τοΰ πολίτου. Ό κ. 
δέ Βαλανσώλ είναι ό μάρτυς τού κ. δέ Βαρ

ζώλ, σεϊς δέ όήμέτερος, φροντίσατε λοιπόν 
άμφότεροι οί μάρτυρες περί τών λεπτομε
ρειών· προσπαθήσατε μόνον, σάςπαρακαλώ, 
ύπέλαβε, σφιγγών τήν χεϊρα τοΰ Άγγλου 
καί άτενίζων αύτδν βλοσυρώς, ώστετδ πράγ
μα νά ήναι σπουδαϊον, διότι δέν θά εγκρίνω 
τάς πράξεις σας άν δέν ύπάρχη ένδεχόμβνος 
ό θάνατος είς τδν ένα έξ ήμών.
— Μή άμφιβάλλετε, είπεν ό Άγγλος, ότι 
θέλω πράξει ώς άν έπρόκειτο περί έμαυτοΰ. 
—θαυμάσια! ύπάγετε λοιπόν καί άφοΰ συν’ 
εννοηθήτε, έπιστρέψατε· έγώ δέν θά κινηθώ 
άπ’ έδώ.

Ό σίρ ’Ιωάννης παρηκολούθησε τδν ξέ
νο δόχον· ό δέ 'Ρολάνδος καθίσας έστρεψε τδ 
θρονίον του πρός τήν τράπεζαν καί λαβών 
κάλαμον ήρχισε νά γράφη.

Όταν ό σίρ ’Ιωάννης ήνέωξε τήν θύραν 
καί εϊσήλθεν ό 'Ρολάνδος είχε γράψει δύο 
έπιστολάς καί έπέγραφε καί τρίτην· ένευσεν 
όθεν είς τδν Άγγλον νά περιμείνη όλίγον; 
Άφοΰ δ’ έτελείωσε τήν έπιγραφήν καί έ- 
σφράγισε τήν επιστολήν, έστράφη πρδς αύ
τόν καί ήρώτησεν
— Είναι λοιπόν δλα έν τάξει;
— Ναι, είπεν ό Άγγλος, καί δέν έδυσκο- 
λεύθημεν παντάπασι, διότι ό άντίπαλός σας 
είναι τωόντι τζέντλεμαν.
— Χαίρω πολύ, είπεν ό "Ρολάνδος καί πε
ριέμενε.
— Μετά δύο ώρας θά μονομαχήσητε παρά 
τήν κρήνην τής Βωκλούζης, όπου ή τοποθε
σία είναι τερπνοτάτη, διά τοΰ πιστολιού. 
Θά βαδίσητε δέ κατ’ άλλήλων καί θά έκπυρ- 
σοκροτήσητε κατά βούλησιν έκπυρσοκροτή- 
σαντος δέ τοΰ ένός, δύναται ό έτερος νάπροβή 
έγγύτερον κατά τοΰ άντιπάλου του καί νά 
κενώση τό δπλον του κατ’ αύτοΰ.
— Μά τήν άλήθειαν, σίρ ’Ιωάννη, μοί άρέ- 
σκουσι καθ’ ύπερβολήν τοιοΰτοι όροι- είναι 
τωόντι θαυμάσιοι, σεϊς τούς έπροτείνατε ;
— Έγώ καί ό μάρτυς τοΰ κυρίου Βαρζώλ, 
παραιτηθέντος τούτου τών είς τόν προσβλη- 
θέντα χορηγουμένων προνομίων.
— Έγεινεν έκλογή οπλών-,
— Προσέφερα τά πίστόλιά μου, καί τά πα- 
ρεδέχθησαν, άφοΰ προηγουμένως τούς διέ- 
βεβαίωσα έν λόγω τιμής, ότι ούδέποτε ού
τε σεϊς έλάβετε πείραν αύτών, ούτε ό κ. 
Βαρζώλ. Είναι τωότι έξαίρετα δπλα καί δι’ 
αύτών είς άπόστασιν είκοσι βημάτων διαμοιρά 
ζω σφαίραν σκοπεύωντήν αιχμήν μαχαιριού.
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— Διάβολε ! εισθε λοιπόν, μυλόρδε, περίφη- ■ 
μος σκοπευτήςs
— Ναί, είμαι, λέγουσιν οί ταΰτα είδότες, I 
ό έπιδεξιώτερος σκοπευτής έκ τών έν Άγ- · 
γλία.
— "Ωστε, μυλόρδε, δταν αποφασίσω νά ά- ■ 
ποθάνω, τό άσφαλέστερον μέσον είναι νά ι 
σάς ζητήσω αφορμήν έριδος.
— Ώ μή ζητήσητε ποτέ αφορμήν έριδος ά- ■ 
πδ έμέ, είπεν ό Άγγλος, διότι άν άναγκα- 
σθώ νά μονομαχήσω μαζί σας, μεγίστην 
θλίψιν θά μοί προξενήσητε.
— Θά προσπαθήσω, σιρ ’Ιωάννη, νά μή σάς 
γείνω ποτέ πρόξενος λύπης· έν τούτοις με
τά δύο ώρας θά ήναι, λέγετε, δλα έτοιμα ;
— Ναί· δέν μοί είπατε νά έπισπεύσω τό 
πράγμα ;
— Πολύ καλώς έπράξετε· άλλά πόσον απέ
χει άπ’ έδώ ή τερπνή έκείνη τοποθεσία;
— Τήν Βωκλούζην έννοεΐτε ;
— Μάλιστα.
— Τέσσαρας λεύγας.
— Όπερ έστι μία καίήμίσεια ώρα· δέν πρέ
πει λοιπόν νά δαπανώμεν τδν χρόνον έπί 
ματαίω. Όθεν άς τελειώσωμεν τάς οχληράς 
υποθέσεις, ώστε νά διασκεδάσωμεν ύστερον 
έν άνέσει.
— Ό Άγγλος ήτένισε τόν νέον μετ’ έκ- 
πλήξεως· άλλ’ έκεΐνος ούδόλως παρατηρή- 
σας τοΰτο,
— Λάβετε, είπε, τάς τρεις ταύτας έπιστο- 
λάς, έξ ών ή μέν απευθύνεται πρός τήν κυ
ρίαν ΔέΜοντρεβέλ τήν μητέρα μου, ή δέ πρός 
τήν δεσποσύνην Δέ Μοντρεβέλ τήν αδελφήν 
μου, καί ή τρίτη πρός τόν πολίτην Βοναπάρ- 
την τόν στρατηγόν μου. Έάν φονευθώ τάς 
επιδίδετε απλώς είς τό ταχυδρομεΐον μή
πως τούτο σάς παρέχει δυσκολίαν τινά ;
— Άν, δ μή γένοιτο, συμβή τοιοΰτον δυσ
τύχημα, είπεν ό Άγγλος, θά εγχειρίσω έ
γώ αύτδς τάς έπιστολάς κατά τάς έπιγρα- 
φάς των. Ό 'Ρολάνδος ήτένισε περιέργως 
τόν λόρδον, δστις ήρώτησε·
— Ποΰ διαμένουσιν ή κυρία μήτηρ σας καί 
καί ή δεσποσύνη αδελφή σας ;
— Είς Βοΰργον, είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ 
νομού Αίνης.
— Δέν απέχει μακράν, είπεν δ Άγγλος. 
Καθ’ δσον δ’ άφορα τδν στρατηγόν Βοναπάρ- 
την, θά υπάγω, άν ή χρεία τδ καλέση, καί είς 
αύτήν τήν Αίγυπτον, διότι θά μοί προξενήση 
μεγίστην εύχαρίστησνν ή γνωριμία του.

-— Άν, ώς λέγητε, λάβητε τόν κόπον νά 
έγχειρίσητε ίδιοχείρως τήν έπιστολήν, δέν 
θά ταξειδεύσητε. πολύ μακράν, επειδή έν
τός τριών ήμερων ό στρατηγός Βοναπάρ- 
της θά εύρίσκηται εις Παρισίους.
—Φρονείτε αληθώς οτι Θά ύπάγη έκεΐ; ήρώτη- 
σεν ό Άγγλος ούδόλως υποδείξας έκπληξιν 
εις τό άκουσμα τοΰτο.
— Είμί βεβαιότατος, άπεκρίθη ό 'Ρολάνδος.
— Είναι τή αλήθεια παράδοξος άνθρωπος 
ό στρατηγός Βοναπάρτης. Έκτος τούτων 
δέν θά μο'ι δώσητε, κύριε Δέ Μοντρεβέλ, 
άλλην παραγγελίαν;
— Μίαν καί μόνην είσέτι, μυλόρδε.
— "Οχι μόνον μίαν άλλά και πλείστας, άν 
άγαπάτε.
— Όχι, ευχαριστώ, μίαν μόνην άλλάσπου- 
δαιοτάτην.
— Διατάξατε.
— Άν φονευθώ . . . άμφιβάλλω όμως πο
λύ περί τούτου.
— Ό σιρ ’Ιωάννης έκόταξε τόν Ί?ο7<άνδον 
περιέργως ώς δίς ή τρις είχε πράξει τοΰτο 
προηγουμένως.
— Άν φονευθώ, ύπέλαβεν ό Τολάνδος, δι
ότι οπωσδήποτε πρέπει νά έχωμεν πάντοτε 
ύπ’ οψιν τά έναντία. . .
— Ναί, έάν φονευθήτε τό ένόησα.
— Προσέξετε, μιλόρδε, είς δ,τι σας λέγω, 
διότι έν περιπτώσει τοιαύτη, έπιθυμώ πολύ 
ή παραγγελία τήν όποιαν θά σας δώσω νά 
έκτελεσθή κατά γράμμα.
— Δέν θά παραλλάξω ούτε κεραίαν έκ τής 
έντολής σας, άντεΐπεν ό σιρ ’Ιωάννης· είμαι 
άκριβέστατος είς τάς υποσχέσεις μου.
— Άν λοιπόν φονευθώ, έπέμεινε λέγων ό 
'Ρολάνδος, ένώ ταύτοχρόνως έτεινε καί έ- 
στήριξε τήνχεϊραέπί τοΰ ώμου τοΰ μάρτυρός 
του, ώσεί ήθελε διά τοΰ τρόπου τούτου νά 
έντυπώση βαθύτερον είς τήν μνήμην έκείνου 
τήν σύστασιν ήν έμελλε νά τώ κάμη, θά έν- 
θέσητε τό λείψανόν μου δπως εύρισκεται εν- 
δεδυμένον καί είς ούδένα έπιτρέπων νά τδ

, έγγίση, είς φολίβδινον φέρετρον, τό όποιον 
θά παραγγείλητε νά κλείσωσιν ένώπιόν σας, 

ι τό δέ μολίβδινον φέρετρον θά ένθέσητε πά
λιν είς ξυλίνην νεκροθήκην, ήτις ώσαύτως 

, θά καρφωθή ένώπιόν σας και ταύτην έπί τέ- 
■ λους θά άποστείλητε άσφαλώς πρός τήνμη- 
; τέρα μου, έκτός άν προτιμήσητε νά τήν ρι- 
; ψητέ είς τόν 'Ροδανόν, δπερ μο'ι είναι πάντι 

άδιάφορον, άρκεΐ μόνον νά τήν ρίψητε.
(ακολουθεί)


