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Πρόλογος τοΟ Μεταφραστοδ.
Μ ΕΥΦΥΕΣΤΑΤΗ περί τις τύχης τών τή; άρ- 

χα·.χς μυθολογίας θεών διατριβή, ής προσφέρομεν 
ε·: τό κοινόν τήν μετάφρασιν, έδημοσιεύθη τό 
πρώτον παρά τοΰ συγγραφέως γαλλιστί έν τή 
K.-τιθεωρήσει τών Αύο Κόνμων (Revue des Deux 
Mondes, Livr. du 1 Avril, 1853), έπικυρώσασα 
καί αύτή δ,τι από πολλοΰ ήδη είχε ρηΟή περί τοΰ 
εύφυεστέρου τών νεωτέρων γερμανών ποιητών 
καί πεζογράφων, δτι δηλ. ό Αίνε, φύσι; καθ’ αύτό 

γαλλική, κατά λάθος είχε γεννηθή γερμανός. Οταν 
•τις ομω; άναλογισθή δτι δ γράψας τού; ΈζορΙ- 
στο«ΐ Θεούς ήν Ιουδαίος τό γένος, άπατρις, χω
ρίς στέγης καί χωρίς πενατών, κοσμοπολίτης έ- 

πομένως, ώς δλοι του οί πατριώται, δύναται ευκό
λως νά συμβιβάση τούς άντιποιουμένους τής πα
τρότητας του τόπους, καί νά παρηγόρηση άμφο- 
τέρους, διά τής ιδέας ότι ό Αίνε καί γερμανός 
ήτο καί γάλλος, άφοΰ ουδέτερον ήτο τούτων.

Οί εξόριστοι Θεοί, μόλις δημοσιευθέντες γαλ
λιστί, μετεφράσθησαν πάραυτα υπό άνωνόμου τίνος 
εις τό γερμανικόν, άνευ άδειας καί έν παν-ελ.εϊ 
μάλιστα άγνοια τοΰ συγγραφέως. Τούτο ήνάγ- 
κασε τόν Αίνε νά μεταφράση πάραυτα μόνο; τό 
έργον του εις τήν πάτριον αυτού γλώσσαν, καί νά 
δημοσίευση αυτό ώς νέον τής γερμανικής του γρα- 
φίδο; προϊόν έν τώ περιοδικώ : Blatter fur lille- 
rarische L’nterlialtung. Τό επόμενον έτος, δη- 
μοσιευσας νέαν συλλογήν γερμανικών αυτού έρ
γων, υπό τόν τίτλον : 'Ανάμικτα (Vermischle 
Schriften) συμπεριέλαβε καί τούς 'Εςορίστυυς 
Θεούς, ών νεωτ άτη έκδοσις είνε ή έν τώ έβδόμςυ 
τόμω τών έν Αμβούργο» δημοσιευομένων νΰν, έπι- 
μ,ελεία τοΰ Αδόλφου Strodtmann, απάντων τοϋ 
προώρω; άποβιώσαντος συγγραφέως.

Τήν τελευταίαν ταύτην έκδοσιν τοΰ προκειμέ- 
νου έργου, συμπεπληρωμένην έν υποσημειώσεσι 
έξ αντιπαραβολής προς τήν γαλλικήν αύτοϋ μορ
φήν, έλάβομεν ώς κείμενον τής προκειμένη; μετά - 
φοάσεως.

Μή δέ τινα τών ήμετέρων αναγνωστών σκαν-
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δαλίση η έλαφρά γλώσσα, δι’ ής ό συγγραφεύς 
φαίνεται έν προοιμίω λαλών περί τή; χριστια
νικής θρησκείας, κατ’ αντιπαραβολήν προς τούς 
είδωλολατρικούς τής άρχαιότητος χρόνους' δ-, αν 
άναγνώσωσι μ,εχρε τέλους τήν διατριβήν, θέλουσιν 
ακριβέστερου έκτιμήσει τήν έποψιν τοΰ συγγρα- 
οέως, καί θέλουσι πεισθή, δτι οΰτε ό Αίνε ήσέβησε 
γράψας ούτε αυτοί άναγνόντες τούς Έζοφίστοος 
Θεούς.

Προεισήγησις ζοΰ Σνγγραφέως.

1 ΙλΡΕΡΧΟΜΕΘΑ πάντες, άνθρωποι καί θεοί, 
δοξασίαι καί παραδόσεις. Εινε δ’ίσως ευσεβές 
έργον νά σώση τι; τάς τελευταίας ταύτα; άπό 
παντελούς λήθης, ταριχεύων, ούτως είπεϊν, αύτάς, 
ού/ί κατά τήν μυσαράν τοΰ Γκαννάλ μέθοδον, 

αλλά διά τών κρύφιων μέσων τοΰ ποιητικού φαρ
μακείου· Καί, θνήσκουσιν αί δοξασίαι, καί θνή- 
σκουσι μετ’ αύτών αί παραδόσεις. Σβέννυνται, ούχι 
μόνον έν ταϊς πεπολιτισμέναις χώραις, άλλά μέ
χρι καί αύτών τών ύπερβορείων μερών τού κό
σμου, όπου ήνθει άλλοτε ή μάλλον εύχρους τών 
δεισιδαιμονιών. Ο: διερχόμενοι σήμερον τάς ψυ
χρά; αύτάς χώοας ^ιεραπόστολοι παραπονοΰνται 
κατά τής απιστίας τών κατοίκων των. Δανός τις 
ίερεύς, περιηγηθείς εις τά βόρεια τής Γροελανδίας, 
διηγείται Οτι, έρωτήσας γέροντα τινα περί τών 
σημερινών θρησκευτικών δοξασιών τοΰ γροελαν- 
δικού λαού, ήκουσεν εις άπάντησιν : Αλλοτε έπί- 
στευον εις τήν σελήνην' σήμερον ούδ’ εις αύτήν 
πλέον πιστεύουσι.

Εν Παρισίοις, 19 Μαρτίου 18ο3.

"Λΐκε.

'(Ο'αΡ ΑΔΟΞΟΣ τέχνη ή συγγραφική’ άλλος μέν 

έχει τύχην ασκών αύτήν, άλλος δ’ ατυχίαν. Αλλά 
τήν φοβερωτέρα» τών ατυχιών έχει ίσως ό πτω
χός φίλο; μου Είρϊκος Κίτζλερ, magister artiurn 
έν Γοτίγγτ,. Ούδείς είν’ έκεΐ πολυμαθέστερο;,' πλου
σιότερος ιδεών, έργατικώτερος ή ό φίλος μου, καί 
όμως ούδέν αύτού έργον έφάνη μέχρι; ώρας εις 
τήν πανήγυριν τής Λειψίας, ό γέρων βιβλιοθηκά
ριος Στήφελ έμειδία πάντοτε, οσάκις ό Κίτζλερ 
τού έζήτει κάνέν βιβλίον, ουτινος ειχεν, έλεγε, με
γίστη? ανάγκην, δι’ έν έργον, όπερ έγραφεν’ « θά 
γραφής ακόμη πολύν καιρόν » έψιθύριζεν ό γέρων 
Στήφελ άναρριχώμενος τήν άναβάθραν. Ι<’ αί μα

Έξοχος

γείρισσα» αύταί έγέλων, οσάκις έλάμβανον εκ,τής 
βιβλιοθήκη; βιβλίον τί α διά τον Κίτζλερ. »’ 6 
ταλαίπωρος, ένομίζετο γενικώς ζώον, ένώ δέν ήτο 
τή άληθεία ή μόνον έντιμος άνθρωπος. Ούδείς 
ίγνώριζεν αληθώς, διατί ουδέποτε ειχεν έκδοθή 
βιβλίον του, καί μόνον κατά τύχην άνεκάλυψα το 
αίτιον, δτε τόν έπεσκέφθην ποτέ περί το μεσονύ
κτιον διά ν’ ανάψω το φώς μου’ διότι κατώκει 
εις τό πλαγινόν μου δωμάτιόν. Είχε τελειώσει 
πρό μικρού Sv μέγα σύγγραμμα περί τή; λαμ- 
πρότητος τού χριστιανισμού' άλλ’ ουδόλως έφαί
νετο χαίρων έπί τούτω, καί έθεώρει μάλιστα πε- 
ριλύπως τό χειρόγραφόν του. — Τόρα, τέλος πάν
των, τόν είπον, θά λάμψη καί τ’ δνομά σου μετα- 
ζύ τών νέων βιβλίων τής λειψιακής πανηγύρεως ! 
— Αχ! οχι' ές-έναξεν έκεϊνος έκ βάθους καρδίας' 

καί αύτό τό σύγγραμμα πρέπει νά τό ρίψω εις 
τό πύρ, καθώς τ άλλα. Καί μοί ένεπιστεύθη τό 
φοβερόν του μυστικόν, ό πτωχό; magister είχε 
πραγματικός τήν χειροτέραν ατυχίαν, οσάκις 
έγραφε βιβλίον τι. Αφού, δηλονότι, άνέπτυσσεν 
υπέρ τού αποδεικτέου θέματος δλα του τά έπι- 
χειρήματα, ένόμιζε χρέος του νά παραθέση έπί- 
σης δσας ενστάσεις ήδόνατο νά προτάξη έναντίος 
τις. Ανέσκαπτε τότε, έκ τή; αντιθέτου έπόψεως, 
τά λεπτότερα επιχειρήματα, κ ένώ ταΰτα έρρι- 
ζοφύουν άνεπαισδήτως έν τή διανοία του, συνέ- 
βαινε πάντοτε, μόλις περατουμένου τοΰ βιβλίου, 
νά βλέπη ό ταλαίπωρος συγγραφεύς δλως μετε- 
στραμμένας τάς ιδέας του, καί άνατέλλουσαν μά
λιστα έν τώ πνεύμα τί του πεποίθησιν δλως άντί- 
θετον τής έν τώ βιβλίο» του. Τότε δ’ ειχεν έπίσης 
τήν εύσυνειδησίαν (ήν θά ειχεν άναντιέρήτως καί 
γάλλος συγγραφεύς) νά θυσιάση τήν δάφνην τής 
φιλολογικής του δόξης έπί τοΰ βωμού τής 'άλη
θεία;, καί παρέδιδε τό χειρόγραφόν του εϊς τόν 
Ηφαιστον. Διά τοΰτο έστέναξε τοσοΰτον έκ βά
θους καρδίας, άφού ειχεν ήδη άποδείξει τήν λαμ
πρότητα τού χριστιανισμού. — Συνέλεξα, μέ είπε 
βαρυθύμως, εϊκοσιν δλα κάνιστρα περικοπών άπό 
πατέρας τής εκκλησίας' ήγρύπνησα ολοκλήρους 
νύκτας έπί τή; τραπέζης μου, άναγινώσκων τάς 
πράξεις τών αγίων άποστόλων, ένώ εις τό δωμά
τιόν σου έπινον πούντς κ’έτραγωδουν τόν Landes- 
valer ( I)' έπλήρωσα τριάκοντα οκτώ, έν ίδρώτι 
τού προσώπου μου κερδημένα, τάλληοα εϊ; τόν

(I) Εθνικόν γερμανικόν άσμα, ψαλλόμενου παρά των 
σπουοαστών. Σ- Μ.

Vanderhoeck καί Ruprecht διά νέα θεολογικά 
βιβλία, τά όποϊα έχρειίζόμην διά τό σύγγραμμά 
μου, άντΐ ν’ άγοράσω μ’ αυτά τά χρήματα ώραίαν 
πίπαν άπό σήπιον' εϊργάσθην ώς σκύλος δύο έτη, 
δύο πολύτιμα τής ζωής μου έτη,. .. καί δλ αύτά 
διά νά γείνω γελοίος, διά νά ταπεινώσω τούς ο
φθαλμούς ώς κατησχυμίνος τις καυχηματίας, 
δταν ή Κυρία εκκλησιαστική σύμβουλος Πλάνκ 
μ’ έρωτήση’ — «Καί πότε έκδίδεται ή λαμπρό- 
της τοϋ χριστιανισμού ;" Αχ! τό βιβλίον έτε- 
λείωσεν, έξηκολβύθησεν ό πτωχός Κίτζλερ,καί θά 
ήρεσε καί εις τό κοινόν, διότι διετράνωσα έν αύτώ 
τήν νίκην τοϋ χριστιανισμού κατά τής εΐδωλο- 
λατρείας, άποδείξας, δτι ή νίκη αυτή ήν έπίσης 
νίκη τής αλήθειας καί τοϋ ορθού λόγου κατά τοϋ 
δόλου καί τής πλάνης. Αλλά . .. δυστυχής έγώ .' 
συναισθάνομαι εις τό βάθος τής ψυχής μου, ότι...

— Αρκεί, μή προχωρής! άνέκραξα έγώ μετά 
δικαίας άποτροπιάσεως, μή τολμάς τετυφλωμένε 
ν’ άμαυρώσης δ,τι υψηλόν καί νά σύρης χαμαί δτι 
λαμπρόν. Καί άν Οέλης ν άρνηθής τά θαύματα 
τοϋ Εύαγγελίου, δέν δύνασαιδμως ν’ άρνηθής δ,τι 
καί ή νίκη αύτή τοϋ Εύαγγελίου υπήρξε θαύμα. 
Μικρά όμάς αφρούρητων ανθρώπων είσεχώρησεν 
εις τόν μέγαν ρωμαϊκόν κόσμον, περιεφρόνησε 
τούς οπλοφόρου; καί τούς σοφούς του, κ έθριάμ- 
βευσε διά μόνου τού λόγου, . .. άλλ’ οποίου λό
γου ’ Η κατεσκληκυϊα ήδη είδωλολατρεία έσείσθη 
καί διε^ράγη πανταχόθεν άμ’ άκούσασα τού λό
γου τών ξένων έκείνων άνδρών καί γυναικών, οΐ
τινες, νέαν βασιλείαν τών ούρανών εύαγγελιζό- 
μενοι εϊς τόν άρχαϊον κόσμον, ούδέν αύτού έφο- 
βούντο, ούτε τάς χηλάς τών θηρίων, ούτε τήν 
οργήν τών Οηριωδεστέρων έτι άνθρώπων, ούτε τδ 
ξίφος, ούτε τό πύρ, . .. διότι αύτοΐ ούτοι ήσαν 
ξίφος καί πύρ, πύρ καί ξίφος τού Θεού ! Τδ ξίφος 
αύτό άπίκοψε τδ μαραμένου φύλλωμα καί τούς 
αποξηραμένου; κλάδους τοϋ δένδρου τή; ζωής, 
κ’ έσωσεν ούτως αύτδ τής φαγεδαίνης καί σή
ψεως’ τδ πϋρ αύτδ έθέρμανε πάλιν ένδοθεν τδν 
άπεψυχραμένον του κορμόν, δστις άνεβλάστησε 
φύλλα τρυφεοά, κ’ εύώδη άνέδωκεν άνθη. Η πρώτη 

αύτη έμφάνισις τοΰ χριστιανισμού, ή πάλη του 
καί ή έντελής αύτοΰ νίκη εινε τδ καταπληκτι- 
κώτερον καί ΰψηλότερον φαινόμενον τής παγκο
σμίου ιστορίας.

Τούς λόγους αύτού; είπον τοσοΰτον έπισημό- 
τερον, καθόσον καί ή φωνή μου, μεθ ικανήν πό- 
σιν άϊμβεκείου ζύθου, είχε καταστή ήχηροτάτη.

0 Ερρίκος Κίτζλερ δμως, ούδαμώς έκ τοϋ λό
γου μου ταραχθείς, άπήντησεν, ειρωνικώς καί πι- 
κρώς συνάμα μειδιών’ — Μή κοπιάς εϊς μάτην, 
άδελφέ ! Οσχ σύ τόρα μέ λέγεις, είπον έγώ αύτός 
πολύ καλλίτερον κ’ έξήτασα πολύ βαθύτερου εϊ; 
αύτδ τδ χειρόγραφον. Εϊς αύτδ εϊκόνισα διά τών 
ζωηροτέρων χρωμάτων τούς διεφθαρμένους τής 
ειδωλολατρείας καιρούς, καί δύναμαι νά καυχηθώ 
ότι δέν υπολείπομαι τών πατέρων τής έκκλησίας 
ώς πρδς τδ τολμηρόν τών εικόνων. Εδειξα πόσον 
οί Ελληνες καί Ρωμαίοι είχον έξαχρειωθή διά τοϋ 
παραδείγματος τών Θεών έκείνων, οΐτινες, κατά 
τ’ άποδιδόμενα εϊς αύτούς αίσχη, μόλις θά ήσαν 
άξιοι νά λέγωνται άνθρωποι. Απέδειξα καθαρό 
τατα, δτι καί ό Ζεύς αύτός, ό τών Θεών ύπατος.
ειχεν έκατοστάκις γείνει άξιος ειρκτής, άν οχι καί 
άγχόνης, κατά τδν βασιλικόν άννοβερικδν ποινικόν 
κώδικα. Εξ έναντίας δέ παρέφρασα δεόντως τά 
ηθικά τοϋ Εύαγγελίου αξιώματα, καί κατέδειξα 
πώς οί πρώτοι χριστιανοί, κατά τδ θεϊον αύτών 
πρότυπον, έδίδαξαν καί ήσκησαν μόνον τήν καλ- 
λίστην αγνότητα ηθών, καίτοι πεοιεφρονοΰντο δι 
αύτδ καί κατεδιώκοντο. Τδ δέ ώραιότερον τοΰ, 
συγγράμματός μου μέρος είνε, δπου περιγράφο» 
πλήρης ένθουσιασμοϋ πώς ό νέος χριστιανισμός, 
ό μικρός Δαυίδ, άντετάχθη εϊς τήν γηραιάν εΐδω- 
λολατρείαν κ’ έφόνευσε τδν μέγαν αυτόν Γολιάθ. 
Πλήν, φεΰ ! ό αγών ούτος μέ φαίνετ’ έκτοτε υφ’ 
δλως παράδοξον έποψιν. Ολη μου ή διάθεσις, δλο; 
ό υπέρ τής απολογίας έκείνης έρως έσβέσθη εΐ; 
τά στήθη μου, ώς άνελογίσθην πώς ήδύνατο 
άντιδοξών τις νά είκονίση τόν θρίαμβον τού Χρι
στιανισμού. Κατά δυστυχίαν περιέπεσον εϊς χεϊράς 
μου νέοι τινες συγγραφείς, ό Εδουάοδος Γίββων 
π. χ., οΐτινες, ήκιστα εύνοϊκώς περί τής νίκη; 
έκείνης έκφραζόμενοι, δέν έφαίνοντο λίαν εύχαρι- 
στημένοι, δτι οί χριστιανοί κατέφυγον και εϊς τό 
κοσμικόν ξίφος καί πύρ οσάκις τδ πνευματικόν 
δέν έξήρκει. Καί σοί εξομολογούμαι, δτι ήσθάνθην 
έπί τέλους άλγεινόν τινα οίκτον διά τά λείψανα 
τής ειδωλολατρείας, διά τούς ώραίους έκείνου; 
ναούς καί τά εύμορφα έκεϊνα αγάλματα, άτινα 
δέν άνήκον πλέον εις τήν θρησκείαν, ήτις πολύ 
ήδη πρδ τής Χριστού γεννήσεως ειχεν άποθάνει, 
άλλ εις τήν τέχνην, ήτις ζή αίωνία. Τγράνθησαν 
ποτέ οί οφθαλμοί μου, δτε κατά τύχην άνέγνωσα 
εις τήν βιβλιοθήκην τόν «ό.πέρ εώκ ίερώκ» λόγον 
τού Λιβανιού, έν ώ ό γέρων Ελλην έξώρκιζε πε- 
ριπαθέστατα τού; ευσεβείς βαρβάρους νά φεισθώσι
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τών πολυτίμων εκείνων αριστουργημάτων, δι' ών 
τδ πλαστικόν τών Ελλήνων πνεύμα ειχεν ώρα'ίσει 
τόν κόσμον. Μάτην όμως! Τά μνημεία εκείνα 
τού έαρος τή; άνθρωπότητος, δπερ παρήλθεν άνε- 
πιστρεπτεί, άπας μόνον άνθησαν, κατεστράφησαν 
άμετακλήτως ύπό ζήλ,ου εξολοθρευτικού ... — 
Οχι, έξηκολούθηβε λέγων ό Magister, δέν θέλω 
νά συμμ.ετάσχω z εγώ τοιαύτη; ποάξεως διά 
της εκδόσεως τού βιβλίου μου, οχι! δέν τό θέλω. 
Εΐς σάς, συντετριμμένα τού κάλλους αγάλματα, 
είς σας, δαίμονες τών άποθανόντων Θεών, οΐτινες 
ώ; προσφιλείς μόνον σκιαί παρεμείνατε εί; τά 
υποχθόνια τής ποιήσεως κράτη, είς σάς θυσιάζω 
το βιβλίου τούτο !

Ταύτα δέ είπών ό Ερρίκος Κίτζλερ, έρριψε το 
χειρόγραφόν του είς τό πυρ τής εστίας, κ έξ όλης 
τής νία/«ρόΐ?/το<· τοΰ ριστιαπσμοϋ άπέμεινε 
φαιά μόνον σποδός.

Ταύτα συνέβησαν έν Ι'οτίγγη τόν χειμώνα τού 
1,820, ολίγα; ημέρας πρδ τής απαίσιας εκείνης 
νυκτδς, καθ ήν ό κλ.ητήρ τού πανεμιστημίου 
Δόρι; έξυλοκοπήθη άσπλάγχνως, και ογδοήκ.οντα 
πέντε προκλήσεις είς μονομαχίαν έγένοντο με
ταξύ τών μελών τής Burscheoscbaft και τών 
Landsniannschaflen. Τί αλύπητου ξύλου ήτον 
εκείνο, τδ δίκην ραγδαίας βροχής πεσδν κατά τής 
εΰρείας ράχεως τού δυστυχούς κλητήρο; ! Παρη- 
γορήθη δμως ούτος, ώς καλός χριστιανός, διά τής 
πεποιθήσεως, οτι θέλομεν άπαζημ.ιωθή έν ουρανοί; 
διά τά έπί γής άναξιοπαθήματα ημών.

Πλήν ταύτα συνέβησαν πρδ καιρού, ό γέρων 
Δόρι; έπαυσε πρδ πολλού ύποφέρων καί κοιμάται 
ήύη έν τώ είρηνικώ του άποχωρήματι πρδ τή; 
Ιΐεενδειου πύλη;. Αί δύο μεγάλαι φατρία:, αί πλη
ρούσα·. ποτέ τά πεδία τού Βόβδεν, Ρίτσεγκρούγ 
καί Ραζεμμύλε διά τή; πολεμική; τών ξιφών των 
κλαγγή;, έπιον πρδ καιρού αδελφικώς εί; υγείαν 
άλλήλων, συναισθανθεϊσαι τήν άμοιβαίαν των 
ούδαμινότητα, καί έπί τού χαράσσοντος τάς γραμ
μές ταύτας ήσκησεν έπίσης 9 χρόνος τήν παντο
δύναμον αύτοΰ επιρροήν. Είς τον εγκέφαλόν μου 
δέν λάμπει πλέον ή τότε φαιδρότης, καί ή καρ- 
οία μου έβάρυνε' όπου άλλοτ’ έγέλων, κλαίω 
τόρα, και καίω βαρύθυμο,ς τά είδωλα τής τότε 
λατρείας μου.

Ητο ποτέ καιρός, καθ’8ν έφίλουν εύλαβώς τήν 
χεϊρα παντός Καπουσίνου. δν άπήντων καθ’ όδόν. 
Ημην παιδίον τότε καί ό πατήρ μου μ’ έθεώρει 
αμέριμνος, γνωρίζω·/ -ότι τά χείλη μου δέν ήθελαν 

άρκεσθή πάντοτε εις καπουσίνειον κρέας. Ηύξήθην 
πραγματικώς, κ’ έφίλουν ωραίας γυναίκα:.''. . ., 
άλλά μ έβλεπον ένίοτε τόσον πε-ιλύπως, ώστ έ- 
φρισσον έκ τρόμου έν μέσω τής χαράς. Ητο κε- 
κρυμμένον τι δυστύχημα, δπερ πάντες έπασχον, 
καί όμως ούδεί; έβλεπε' έσυλλογίσθην, τί να ήτο 
άρά γε ! Εσυλλογίσθην επίσης, άν ή στέρησις καί 
αποχή είνε προτιμοτέρα δλων τών γήινων απο
λαύσεων,-καί άνοί σκολύμους έδώ κάτω φαγόντε; 
θέλουσι σιτισθή άνανάσια έκεΐ επάνω. Αλλ’ οχι ! 
ό τούς σκολύμους ©αγών ήτο ζώον, καί ό τδ ξύ
λον ©αγών τδ έφαγε. Ταλαίπωρε Αόρις ■'

Δέν μ είνε έν τούτοι; επιτετραμμένου νά λα- 
λήσω ενταύθα ακριβώς περί όσων έσκέφθην, κ’ έτι 
ολιγώτερον ν ανακοινώσω τής σκέψεώς μου αύτή; 
τ αποτελέσματα. Θά καταβώ λοιπόν κ’έγώ μ 
έρραμένα χείλη εΐ; τδν τάφον, ώς τόσοι άλλοι ;

Μόνον κοινά τινα γεγονότα δύναμαι ίσως ν’ α
ναφέρω ενταύθα, ΐνα συνυφάνω τούς μύθους ους 
συνήγαγον διά τίνος, κατ επιφάνειαν τούλάχιγον, 
λογικότητος. Τάγεγο/ότα ταύτα άναφέρονται εΐς 
τήν νίκην τού χριστιανισμού κατά τής είδωλολα- 
τρείας. Δέν, είμαι παντάπασι τής γνώμης τού φίλο·, 
μ.ου Κίτζλερ, ότι ό είκονοκλας-ικδς ζήλος τών πρώ
των χρις-ιανών είνε τοσούτον άξιοκατάκριτος. Δεν 
ήτο δυνατόν νά σεβασθώσιν ούτοι τούς αρχαίου; 
ναού; καί τ’ αγάλματα, διότι έν αυτοί; έζη ετ·. 
ή παλαιά εκείνη ελληνική φαιδρότης, η άνειαένη 
έκείνη ζωή, ήν ένόμιζε διαβόλου γέννημα ό χ:·.- 
στιανός. Τ άγάλματα εκείνα καί τού; ναού; 
αύτούς έθεώρει ό χριστιανός ούχί ώς αντικεί
μενα μόνον ξένης λατρείας κ’ έκλιπούση; θρη
σκευτική; πλάνη;, γυμνής οίαςδήποτε πραγμα
τικότητα;, άλλ’ ώ; προμαχώνα; πραγματικών 
δαιμόνων, ώς ένόμνζεν έπίση; πραγματικώς υ
πάρχοντας, διαβόλου; αληθινού;, τού; Θεού; 
εκείνου; οΰ; τ άγάλματα παρίστανον. Οτε οί 
πρώτοι χριστιανοί, άρνούμενοι νά γονυπετήσωσι 
καί νά θύσωσ·. πρδ τών αγαλμάτων τών θεών, 
έσύροντο κατηγορούμενο: είς τά δικαστήρια, άπε- 
κρϊνοντο πάντοτε, οτι δέν τοΐ; έπετρέπετο νά λα- 
τρεύωσι δαίμονας. Επροτίμων νά ύποστώσι τό 
μαρτύριαν παρά νά δείξωσιν οίονδήποτε σεβασμόν 
πρδ; τδν διάβολον Δία, τήν διάβολον Αρτεμιν, ή 
τήν άρχιδιάβολόν Λφροδίτην.

Ταλαίπωροι έλληνε; φιλόσοφοι! ουδέποτε κζ- 
τώρθωσαν νά έννοήσωσι τήν αντιλογίαν αύτήν, 
ώ; δέν εννόησαν επίσης βραδύτερου οτι, άντιμαχό- 
μενοι πρδς τού; χριστιανού;, δέν συνηγόρουν υπέρ

τής παλαιά;, άποθανούσης ήδη, θρησκεία;, άλλ 
υπέρ ζώσης πραγματικότητος ! Διότι δέν έπρό- 
κειτο ν’ άποδειχθή ή βαθεία τής μυθολογίας ση
μασία διά νεοπλατωνικών σοφιστευμάτων, ούτε 
νά μεταγγισθή νέα; συμβολική; ζωής αίμα είς 
τού; τεθνεώτα; Θεού;, καί νά γίνεται καθημερι
νό; ό άγων πρδς τάς σκαιάς καί υλικά; ένστά- 
σει; τών πρώτων εκκλησιαστικών πατέρων, οΐ- 
τινε; βολταιρικώς σχεδόν ένέπαιζον τδν εθνικόν ; 
ιδίως χαρακτήρα τών Θεών, — άλλ έποόκειτο 
μάλλον η ύπεράσπισις τού έλληνισμού αυτού, τοΰ 
ελληνιστί αίσθάνεσθαι καί σκέπτεσθαι, καί ή πρδ; 
τήν διάδοσιν τού ιουδαϊσμού, τοϋ ΐουδαϊστί αί
σθάνεσθαι καί σκέπτεσθαι άντίδρασις. Το ζήτημα 
ήν, τί τών δύο έμελλε νά δεσπότη τού κόσμου, 
ό κατηφής, ξηρός, εχθρός τών αισθητικών απο
λαύσεων καί υπέρ τδ δέον πνευματικός ιουδαϊσμός, 
ή ή φαιδρότης, ό πρδς τδ καλόν έρως καίθαλε
ρά τών Ελλήνων ήδυπάθεια ; Οί ωραίοι έκείνοι 
Θεοί δέν ήσαν τδ κύριον ζήτημα. Ούδείς έπίστευε 
πλέον είς τούς άμ.βροσιόδμους τού Ολυμπου κα
τοίκου;, άλλ’ άπέλαυέ τις θείων διασκεδάσεων εΐς 
τούς ναούς των, τάς πανηγΰρεις των, τά μυστή
ρια των- Εστεφαν οί φαιδροί θίασοι τάς κεφαλά: 
των μέ ρόδα, έχόρευον, καί κατεκλίνοντο περι
χαρείς εΐ; δείπνα ή καί εις γλυκύτερα; έτι απο
λαύσει;.-

όλη έκείνη ή χαρά, δλος ό εύθυμο; αυτό; γέ- 
γως άπήχησεν ήδη πρδ πολλού, καί τά έοείπια 
τών αρχαίων ναών οίκούσι μέν πάντοτε, κατα 
τήν ιδέαν τού λαοΰ, αί παλαιαί έλληνικαί θεό
τητες, άπώλεσαν δμως, διά τής νίκη; τού Χριγού, 
πάσαν αύτών τήν ίσχύν, κατέστησαν πικρόχολοι 
διαβολ.οι, οΐτινες, κρυπτόμενοι τήν ημέραν μεταξύ 
ώτων καί χελωνών, έντδ; τών σκοτεινών θρυμμά
των τή; παλαιά; των λαμπρότητο;, προέρχονται 
την νύκτα, θελκτικοί τήν αναβολήν, ΐν άποπλα- 
νήσωσι καί σαγηνεύσωσιν ανύποπτου τινα οδοι

πόρον ή τολμηρόν τινα πλάνησα.
Η τοιαύτη τοΰ λαού δοξασία παρήγαγε τά 

θαυμαστότερα μυθολογήματα, καί πλεΐστοι τών 
νέων ποιητών (I) ήντλησαν έξ αύτή; τά; ώραιο- 
τέρας των έμπνεύσεις. Σκηνή συνήθως είνε ή Ιτα
λία καί ήρως γερμανός τι; ιππότης, δστι;, ένεκεν

τής νεανικής του απειρία; ή τού λιγυροϋ του ανα
στήματος, σαγηνεύεται διά τών θελκτικωτάτων 
γοήτρων τών ωραίων δαιμόνιου. Πραίαν τινα φθι
νοπωρινήν ημέραν περιφέρεται ό ιππότης μονήρη:, 
όνειρα πλάττων, άναπολών ίσως τούς πατρίου; 
δρυμώνας καί τήν ξανθήν κορασίδα, ήν άφήκεν 
έκεΐ, ό έλαφρομύελος / Αλλ’ αίφνης ΐσταται πρό 
μαρμάρινου τίνος αγάλματος, καί μένει κατά
πληκτος είς τήν θέαν του' είνε ίσως ή Θεά τοϋ 
κάλλους' ΐσταται αντιμέτωπος της, καί ή καρδ.-ζ 
τού νέου βαρβάρου καταλαμβάνεται μυστικώς ύπό 
τού παλαιού τη; γοήτρου. Τί βλέπει; ούδέποτε ει- 
δεν άλλοτε μέλη τοσούτον ραδινά, καί ύπδ τδ λευ
κόν έκεΐνο μάρμαρον μαντεύει πολύ πλείονα ζωήν 
ή δσην εύρέ ποτέ ε’; τάς πορφύρας παρειάς, τά 
έρυθρά χείλη καί τά λευκά τών πατριωτίδων του 
σώματα. Οί λευκοί εκείνοι οφθαλμοί άτενίζουσιν 
έπ’ αύτόν τοσούτον ήδυπαθώς καί τοσούτον περι- 
λύπως συνάμα, ώστε τά στήθη του πληροΰνται 
αγάπης καί έλέου, έλέου καί αγάπης. Εκτοτε επα
ναλαμβάνει συχνότερον τον ύπδ τ’ άρχαία έρεί- 
πια περίπατόν του, καί ξενίζονται οί περί αύτόν 
μή βλέποντές τον πλέον ούτε είς τούς πότου; 
ούτε εΐ; τάς ‘δπλασκίας. Παράδοξοι δέ φήμαι 
σχολιάζουσι τήν ύπδ τά είδωλολατρικά λείψανα 
διατριβήν του. Πρωίαν τινα εΐσορμγ. ώχοδς καί 
τεταραγμένος είς τδ ξενοδοχείου, πληρώνει τον 
λογαριασμόν του, συσκευάζει τδν σάκκον του, 
καί σπεύδει ύπέρ τάς Αλπεις. Τί τώ συνέβη ;

Ημέραν τινα, λέγεται, έπορεύθη μετά τήν δύσιν 
τού ήλιου, αργότερου παρά τδ σύνηθες, πρός τά 
προσφιλή του έρείπια, άλλ ένεκεν τού έπερχο- 
μένου σκότους δέν ήδύνατο ν άνεύρη τό μέρος 
έκεΐνο, όπου έπί ώρα; ολοκλήρους έμενε θεωρών 
τδ άγαλμα τής ό>ραίας Θεάς. Μετά μακράν περι- 
πλάνησιν εύρέθη αίφνης περί μέσας νύκτας προ 
τίνος έπαύλεως, ήν ούδέποτ’ άλλοτε ειχεν ιόει 
πρδ; έκεΐνο τδ μέρος, καί δέν έςεπλάγη ολίγον 
οτ’ έξήλθον αύτής ύπηρέται όαδοφοροι και τον 
παοεκάλεσαν έν ίνόματι τής Κυρίας των νά δια- 
νυκτερεύση εκεί. Πλήν πόσον ετ·. προεβη ή έκ- 

! πληξι; του, ότε, εισερχόμενος είς εύρεΐαν καί κα
τάφωτου αίθουσαν, είδε γυναικά τινα περ-.πα- 
τούφαν άνΐώ χατω, χχταίΛΟνον, xett 
πληκτικώς δμοίαν, τδ ανάστημα καί τά χαεα- 

I κτηριστικά, πρδς τδ εύμορφον τή; αγάπης τ-.υ 
ί άγαλμα. Τοσούτον δέ μάλλ.ον ώμοιαζε πρδς το 
ί μαρμάρινου έκεΐνο άγαλμα, καθόσον εφόρει χιο- 
I νόλευκον μουσσελίνην καί τό πρόσωπόν τη: ήτον

(!) Τών γερμανίου εννοείται· τοΰτο ένομίσαμεν αναγ
καίου να ΰποσημειώσωμεν τοϊς άναγνώστβις ημών, χαύό 
μάλιστα ρητώς προστεθειμένου παρά τοΰ συγγραόέω; ει: 
το γαλλικόν κείμενον. Σ- Μ.
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εκτάκτως ωχρόν, δτε δ ιππότης προσήλθεν αύτή, 

ταπεινώς ύποκλίνας, τδν έθεώρησεν έπί μακρδν 
σοβαρά καί σεγώσα, τέλος δέ τδν ήρώτησεν άν 
έπείνα. ό ιππότης ησθάνετο τρέμουσαν τήν καρ
δίαν του είς τδ στήθός του, άλλ εϊχεν έν τούτοι; 
γερμανικόν στόμαχον, συνησθάνετο μετά τδν πο- 
λύωρον αύτοϋ δρόμον, ακατάσχετου την ανάγκην 
υλικής τίνος άναστυλώσεως, κ’ ευχαρίστως ήκουσε 
προτείνουσαν τήν ώραίαν κυρίαν, νά όδηγήση αύ
τδν εί; τδ έστιατόριον. Ελαβεν αύτδν εκείνη φι- 
λικώς άπδ τής χειρδς, αύτδ; δέ τή παοηκολούθησε 
δι’ υψηλών καί άντηχούντων δωμάτων, άτινα, 
βία δλη; των τή; λαμπρότητος, προέδιδον φο- 
βεράν τινα έρήμωσιν. Αί πολύφωτοι των λυχνίάι 
ερριπτον ώ/ρδν καί φανταστικόν φώς έπί του; 
τοίχου;, οΐτινες ήσαν κατάγραφοι έξ είδωλ.ολα- 
τρικών έρωτολογημάτων, παριστώντων, έν παρα- 
δείγματι, τδν Πάριδα καί τήν Ελένην, τήν Αρτε 
μιν καί τδν Ενδυμίωνα, τήν Καλυψώ καί τδν 
οδυσσέα. Μεγάλα μυθώδη άνθη άνέπτυσσον έντδς 
μαρμάρινων, παρά τάς κιγκλίδας τών παραθύρων 
τεταγμένων, αγγείων τήν σφριγώσάν των βλά- 
στησιν καί άνέδιδον νεκρικήν τινα καί καρη.βα- 
ρικήν οσμήν' ό δέ άνεμος έστέναζεν ώς τις έπι- 
θάνατος .διά τών εστιών. Οταν έφθασαν είς τδ 
έστιατόριον, έκάθησεν ή ωραία γυνή άπέναντι τοϋ 
ιππότου, οΐνοχοοΰσα, καί προσφέρουσα αύτώ τά 
ωραιότερα τών έδεσμάτων. Πολλά τοΰ δείπνου 
έκείνου έξένισαν βεβαίως τδν ιππότην. Οτε έζή- 
τησεν άλας, λέϊπον άπδ τής τραπέζης, άποτρό- 
παιος σχεδόν δυσαρέσκειας σπασμός συνέστειλε 
τήν μορφήν τή; ωραίας, καί μόλις μ.ετά έπα- 
νειληαμένην τοϋ ιππότου αϊτησιν διέταξε, προ
φανώς ακόυσα, του; ύπηρέτας νά φέρωσι τδ αλα
τοδοχείου' ούτοι δ’άπέθεσαν αύτδ τρέμοντε; έπί 
τήν τράπεζαν, κ έχυσαν μάλιστα τδ ήμισυ τοϋ 
περιεχομένου. Εν τούτοι; ό γενναίος οϊνος, ό κα- 
τερχόμενος ώς λάβα διά τοϋ λάρυγγο; τοϋ ιππό
του, κατέστειλε τδν μυστηριώδη τρόμον, δστις 
πολλάκις τδν κατελάμβανε' έγεινε μάλιστα βαθ
μηδόν έμπιστευτικδς, τδ ήθό; του έφαιδρύνθη, καί 
οτε ή ωραία γυνή τδν ήρώτησεν, άν έγνώριζε τί 
είνε ή άγάπη, φλογερά του φιλήματα υπήρξαν ή 
άπάντησις. Μεθύσας έξ έρωτος, ίσως κ έκ τοϋ 
γλυκέος οίνου, άπεκοιμήθη μετ’ ολίγον είς τάς 
άγκάλα; τή; τρυφερά; οίκοδεσποίνης. Αλλ’ δμως 
άγρια όνειρα έτάραξαν τδν νοΰν του, ώς τά φο
βερά έκεΐνα φαντάσματα, άτινα βλέπομεν συνή
θως κατά τδν λήρον νευρικού πυρετού. Οτέ μεν 

ένόμιζεν δτι έβλεπε τήν γραίαν του μάμμην, κα- 
Οημένην οίκοι έπί τού έρυθρού τη; θρονιού, καί 
όποψιθυρίζουσαν κατεσπευσμένο»; τήν νυκτερινήν 
τη; προσευχήν' άλλοτε δέ ήκουε τδν έμπαικτικδν 
κιχλισμδν κολοσσιαίων νυκτερίδων, περιϊπτα- 
μένων κύκλω του μ.’ άνημμένα; λαμπάδα; εΐ; 
του; όνυχα;' θεωρών δ’ αυτά; προσεκτικώτερον, 
άνεγνώριζε του; ύπηρέτα; οΐτινες τδν εΐχον υπη
ρετήσει έπί τραπέζης' τέλος ώνειρεύθη δτι ή ω
ραία οικοδέσποινα μετεμορφώθη εις άποτρόπαιον 
τέρα;, καί οτι αύτδ; ό ίδιο; έν άγωνία θανάτου 
ήρπασε τδ ξίφο; του καί τή; άπέκοψε τήν κεφα
λήν. Μόλις άργά τήν πρωίαν, ένώ ήδη ό ήλιος 
εϊχεν ύψωθή υπέρ τδν ορίζοντα, έξύπνησεν ό ιπ
πότης. Αντί ομω; τής λαμπρά; έπαύλεω; οπού 
ένόμιζεν δτι είχε διανυκτερεύσει, εύρέθη έν μέσω 
τών γνωστών του έρειπίων, καί είδε μετ’ άποτρο- 
πιάσεως δτι τδ ώραίον άγαλμα, δπερ τόσον ήγά- 
πα, είχε πέσει κάτω τοϋ βάθρου του, καί ή άπο·- 
κοπεΐσα κεφαλή του έκειτο πρδ ποδών αύτού.

(ακολουθεί)

ΑΙ ΗΛΟ1ΑΕΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.

(ΛονέχΕία, "δε φυΜδιον 33)·

VI.
Εάν ήδη συμπαραβάλλωμεν τά; τρεις ταύτα; 
διαδοχικά; περιόδους,ύπδ τήν οικογενειακήν έποψιν 
και ώς πρδ; τήν τών γυναικών θέσιν, άνευρίσκομεν 
δτι κατά τήν έποχήν τής βαρβαρότητος οί χαλα
ροί είσέτι πολιτικοί δεσμοί εισί μοναρχικοί, και 
δτι ή άσθενής καί ταλαντευομένη υπαρξι; τή; 
έπικοατεία; εύρίσκεται έν άντιθέσει πρδ; τήν σύ- 
στασιν τής διά τής μονογαμία; ίσχυρώ; στερεω- 

θείσης οικογένειας.
At τρεις αύται γενικαί καταστάσεις, ο εστιν ή 

άτέλεια καί ή άς-ασία τών πολιτικών θεσμοθεσιών, 
τδ μοναρχικόν πολίτευμα παρ’ ω ή φυσική αρχή 
τής διαδοχή; έπικρατεϊ τού μάλλον άφηρημένου 

δικαιώματος τή; εκλογής, καί ή μονογαμία, συν- 
τελούσιν ούσιωδώς εί; τήν ύπερίσχυσιν τών γυ

ναικών' θέλομεν δ’αποδείξει άκολούθω; οτι χα- 

ρακτη ριστικά τινα ίδιάζοντα εί; τδ ελληνικόν 
πνεύμα καθιστώσι τά; τρεις αύτά; αιτία; ίσχυ- 
ροτέρα; μάλλον έν τή ομηρική βαρβαρότητι ή έν 
πάση έτέρα άναλόγι·» κοινωνική καταστάσει.

Τωόντι, μελετώντε; τήν θέσιν τών γυναικών έν 
τή βαρβάρφ εποχή, άγόμεθα άείποτε, έπί τέλους, 
ν άναγνωρίσωμεν τήν ύπαρξιν συμφυούς φυλε
τικού τίνος χαρακτήρος, δυναμένου νά μεταβάλλη 
είς άγαθάς είτε κακά; τά; αύτά; θεσμοθεσία; (1).

Η εποχή τή; δημοκρατικής αύτονομία; τών 
Ελληνικών πόλεων παρουσιάζει πολύ διαφορετικόν 
θέαμα τού ύφ ημών ύποδειχθέντο;' αφού δ άνήρ, 
άφοΰ ό πολεμιστής συνέστησεν έλευθέραν κυβέρ- 
νησιν, καί κατακτήσα; πόλιν τινα έγένετο πολίτης 
αύτής, ή γυνή παύει τοϋ ν’ άκολουθή αύτδν έν τή 
νέα ταύτη τού βίου του αναπτύξει.

Αί πρώται βουλευόμεναι συνελεύσεις θά ήσαν 
βεβαίως συνελεύσεις νικητών άπδ κοινού άποφα- 
σιζόντων έπί τών τή; κατακτήσεως υποθέσεων. 
Αί κυβερνήσει; τών ελληνικών δημοκρατιών διε- 
φύλαξαν άείποτε βαθέα ίχνη τής καταγωγής των 
αύτή;. Αείποτε ό πολίτης έτήρησε τά βάρη καί 
τά καθήκοντα τοΰ στρατιώτου, καί έθεώρει ώ; τι 
τοϋ γένους του προνόμιον τήν ύπεράσπισιν τή; 
πατρίδος ώς έθεώρει καί τήν ένάσκησιν τών πο
λιτικών αυτού δικαιωμάτων.

Αληθώς είπείν, ή πολιτική τής άπ’ εύθεία; δη
μώδους κυβερνήσεως εϊναι ούδέν άλλο ή ή τακτο- 
ποίησι; τών έξωτερικών υποθέσεων πολλών όμοΰ 
οικογενειών, ώ; έγίνετο καί πρδ τού ομηρικού 
πολέμου.

Οθεν άφ’ ένδς, δ άνήρ, πολίτη; ων καί στρα
τιώτης, κυβέρνα καί διευθύνει προσωπικό»; τάς 
πολιτικά; είτε έξωτερικά; υποθέσεις, άνευ τή; 
πραγματική; είτε υποθετική; μεσολαβήσεως οίου- 
δηποτε εντολοδόχου' άφ’ ετέρου, ή γυνή πραγμα
τικό»; διαχειρίζεται τά έσωτερικά τής οικία; 
πράγματα, τοΰ άνδρός έπιδιδομένου είς έκπλή-

(1) Ώς ισχυρόν παράδειγμα τών ανεξηγητών διαφορών 
τής των γυναικών καταστασεως, τών παρατηρούμενων με
ταξύ γειτονικών καί συγγενών φυλών, επίσης βαρβάρων, 
άναφε'ρομεν ένταϋθα τό ΓΟιμον τών Ίβήρων, οΐτινες έλάμ- 
βανον τάς γυναίκας ώς δικαστάς τών άναφυομενων Ιρίδων 
μεταξύ της μιας καί της άλλης φυλής. Ό ’Αννίβας έδεχθη 
τάς γυναίκας αυτάς ως διαιτητάς, έν τη μεταξύ τών βαρ
βάρων συμμάχων του καί τών στρατιωτών του άναφυείση 
διάφορά. Ό άναφέρων τό γεγονός τοϋτο AniC'deC Thierry 
πρόσθετε: δτι οί Κίμβροι καί οί Γάλλοι έτηρουν τότε τάς 
γυναίκας έν σκληροτάτη δουλεία. 

ρωσιν δημοσίων καθηκόντων καί μή έχοντο; τήν 
εύκαιρίαν ν’άναμιχθή τδ παράπάν εί; τά τή; οικίας.

έπειδή δέ αί άνάγκαι τής έσωτερική; τής οι
κογένειας κυβερνήσεως άπαιτοϋσιν άείποτε πα
ρόντα τδν κυβερνήτην, έκείναι δέ τής στρατιω
τική; είτε πολιτική; λειτουργίας προσκαλοΰσιν 
άείποτε τδν άνδρα εί; τά έκτδς, έκ τούτου γίνε
ται δήλον δτι ή διαίρεσις τών δικαιοδοσιών τε
λείται αύθορμ,ήτως, καί δτι ή τε άρχαία οικογέ
νεια καί τδ άπ εύθεία; δημοκρατικόν πολίτευμα 
έχουσιν ώς λογικόν και βέβαιον έξαγόμενον τόν 
άπδ τϊΛ πολιτική; άποκλεισμδν τή; γυναικός.

Πρδ; έξήγησιν τού άποκλεισμοΰ τούτου δέν 
πρέπει νά υποθέσωμεν δτι οί άρχαίοι έθεώρουν 
τήν γυναίκα ώ; τι κατωτέρα; φύσεω; ον' άν άπο- 
βλέψωμεν μάλιστα είς τδ δτι καθ’ δλα; τά; έπο- 

χά; τή; ελληνικής ιστορία; ή ίερωσύνη άφέθη εί; 
τά; γυναίκας, θά πεισθώμεν οτι τοιαύτη ύπόθεσι; 
εϊναι δλω; άβάσιμος, εί καί άλλως άξιόλογό; τι; 
παράδοσι; τών Αθηνών αποκρούει έτι έναργές-ερον 
τοιαύτην πλάνην, όταν ό Κέκρωψ (αίγύπτιος 
κατά τού; μέν, αύτόχθων κατ’ άλλου;) ερριψε 
τά θεμέλια τή; άποικίας του έν τή Αττική, ό 
Ποσειδών καί ή Παλλάς διεφιλονείκισαν, ώ; λέ
γεται, τήν έπί τής χώρας κυριαρχίαν. 6 Θεό; καί 
ή θεά έξέθηκαν άλληλοδιάδόχως του; τίτλου; 
των πρδ; ύποστήριξιν τών ισχυρισμών των, πε- 
ριμένοντες έκ τή; άτίοφάσεως τή; πλειοψηφία; 
τών άποίκων τήν νίκην ή τήν ήτταν. Εν τή δίκη 
ταύτη άπαντες άνδρες τε καί γυναίκες έψηφη- 
φόρησαν, καί οί μέν άνδρες έδωκαν ψήφον ύπέρ 
τοΰ Ποσειδώνος, αί δέ γυναίκες ύπέρ τή; Παλλά
δα;' άλλ’ ό άριθμδ; τών γυναικών ύπερέβη κατά 
μίαν ψήφον τδ ήμισυ τής συνελεύσεως, καί ουτω 
ή μία εκείνη ψήφος τή; γυνάικδ; έπεκύρωσε τδν 
θρίαμβον τή; Παλλάδος. 0 θρησκευτικό; χ»?»·- 
κτήρ τή; δίκη; ταύτη; καθ’.στμ φυσικωτάτην τήν 
έπέμβασιν τών γυναικών, ούδ’ εϊναι ανάγκη πρό; 
έξήγησιν αύτή; ν’ άνατρέξωμεν εί; τδ άείποτε 
ύπέρ τή; γυναικοκρατία; κηρυχθέν πνεύμα τών Αι
γυπτίων.

Δέν θά ήτο καθαρά άντίφασις άν ύπεθέτομεν 
δτι λαό; θρησκευτικό; ώς δ τών Αθηναίων, παρ ώ 
ή τε θρησκεία καί ή πατρίς συγχέονται, άνέφερε 
τήν θεσμοθέτησιν τή; έθνική; αύτού λατρεία; εί; 
άπόφασιν ατόμου θεωρούμενου άνικάνου νά δώση 
ορθήν τινα συμβουλήν εί; τά καθημερινώ; παρου- 
σιαζόμενα ζητήματα;

Δέν πρέπει μ’ δλα ταύτα νά μή άναγνωρίσωμεν
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ότι ή στέρησι; τών πολιτικών δικαιωμάτων έγέ- ι 
νέτο πρόξενος, καΐ εις τάς γυναίκας, και εμμέσως ι 
εις ολόκληρον τήν κοινότητα, δυσάρεστων συ- ι 
ν;πειών.

όταν έν τε τοϊς συμβουλίοι; και ταϊς Συνελεύ- 
σεσιν όπου έπικυροϋνται καί έπεξηγοΰνται οί νόμοι, 
α: γυναίκες ουδέποτε προσκαλούνται δπως δώσωσι 
τήν γνώμην των, Οάττον ή βράδιον Οέλ.ουσιν ύπο-

:ά τών γυναικών συμφέροντα’ η σιω- 
ήν λήθην, καΐ δικαίως είτε αδίκως 

πιστεύσωμεν,οτι έκ τής έλλείψεω; 
ροσωπείας ολοκλήρου τάξεως οντων, προέρ- 

άτέλεια τών ύπέρ τοϋ δημοσίου συμφέ- 
■ος λαμβανομ-ένων μέτρων.

:εϊν, τά γυναικεία συμφέροντα δέν 
αποχωρίζονται κατ ανάγκην’ επομένως, δταν αυτά 
δεν ευρίσκονται είςάντίΟεσιν πρδς τά συμφέροντα 
τοϋ άνδρός, δύνανται ν’ άντιπροσωπευθώσιν υπ’ 
αύτοΰ. Τούτο έγένετο έν Αθήναις, άλλά παρ’ ήμϊν 

τά άντιπροσωπικά πολιτεύματα, 
ι, πρδς κατάλη- 

:ο η αρχαία γυνή,!
τάς έφεξής παρατηρήσεις. Εν 1 

πολιτεύματι δέν δύναται τις ! 
προτείνη κατά τών γυναικών φυσικόν τι έμπό- ; 

αί άντιπροσωπικαΐ κυβερνήσεις άπαγορεύουσι 
τάς γυναίκας νά κυβερνώσι καί νά μά- 
προσωπικώς, άλ,λ ούδόλως έμποοίζουσιν 

γυνή, ιδιοκτήτης είτε 
εις αντιπροσώπους τά 
έκλέγη μάλιστα τούς 
άν αυτή τύχη νά ήναι 

δημοκρατική. II ΐόία αύτή άντιπροσωπική κυβέρ- 
ν/σις , έλαττοϋσα σημαντικώς τήν έξωτερικήν 
ενέργειαν, είτε τον δημόσιον βίον μεγάλου άριθ- 
μ.οϋ πολιτών, ωθεί αύτούς εις τδ νά κυβερνώσι 
τάς οικίας των’ έκ τούτου προκύπτει σύγκρουσις 
έςουσιών μεταξύ τής γυναικδς κα1. τοϋ άνδρός, 
καί τότε ή ανάγκη τής ένότητος ώς πρός τάς 
εξωτερικά; τής οικογένειας σχέσεις γεννά, καί ένι- 
σχύει έν τή κοινωνία τήν ιδέαν τής τοΰ άνδοό; 
κυριαρχίας.

Στερούμενη τότε ή γυνή τών έπί τής οικίας 
κυριαρχικών αύτής δικαιωμάτων, άπαιτεΐ, ώς αν
τάλλαγμα διά τήν ζημίαν της ταύτην, τά ελευ
θέρου άτόμου δικαιώματα, άτινα λίαν κακώς πολ
λάκις ώρίσθησαν.

!£ν τή πολιτεία τοϋ Σόλωνος ήτο άγνωστος ό 
τών δικαιωμάτων ανταγωνισμός μεταξύ τών δύο

c-Sr, ζημία; 
πή επιφέρει 
δικαιούμεθα νά 
άν
χεται ή3'/7

Αληθώ; εί.;7r·-

οπού ισχύουσι
<5έν είναι τούτο δυνατόν. Τώ δν 
φιν τής θέσεως εις ήν ηύρίσκ: 
δέον νά κάμωμεν 
τώ άντιπροσωπικώ 
να 
οιον 
μέν εις

ΐνα ή έλευθέρα καΐ ένήλιξ 
έμπορος ούσα, άναθέτη 
συμφέροντα έαυτής, καΐ 
άρχοντας τής πολιτείας

φύλων’ πολύ· βραδέως παρατηρούνται άναφαινό- 
μενα τά συμπτώματα τή; αναρχικής ταύτης τά- 
σεως, άλλά καΐ τότε τά υπό τών ποιητών εις τό 
στόμα τών γυναικών τιθέμενα παράπονα απευ
θύνονται μάλλον κατά τής φύσεως καΐ τών πα
θών τοϋ άνδρός ή κατά τών νόμων.

Οί νόμοι ούτοι, ού; ήμεϊ; δέν γινώσκομεν λε
πτομερώς, ήσαν, έν συνόλω, σοφοί καΐ προνοητικοί 
νόμοι- II γυνή δέν είχε μέν ψήφον έν τή άγορά, 
ο έστι δέν ειχεν όπλα προς ύπεράσπισιν, άλλά δεν 
έπεβαρύνετο καΐ μέ τά ίδια αύτής συμφέροντα, 
καΐ ή επικράτεια δέν άπηλλάσσετο τών πρός τήν 
γυναίκα καθηκόντων της δι υποκριτικής τίνος 
χειραφετήσεως ΐσοδυναμούσης πρός τήν ένκατά- 
λειψιν τοϋ άσθενοϋς,

11 γυνή δέν έξηπατήΟη διά τής κενής τής ελευ
θερίας λέξεως’ διατελοϋσα καθ’ δλον αύτής τόν 
βίον άνήλιξ, δηλονότι υπό τήν πραγματικήν ευ
θύνην ενός τών συγγενών αύτής, είτε θυγάτηρ 
ήτο, είτε σύζυγος, είτε 
εις βάρος τοϋ άνδρός είτε

■ κατείχε προϊκά τινα πρός 
πρεπείας της. Καθ’ όσον άφορα τάς χήρας καί

ί έψίγονα ορφανά, ταύτα ετίθεντο ύπό τήν 
| τοΰ Αρχοντος προστασίαν, τής άνωτάτζς 
' πολιτικής αρχής.

Ούτω λοιπόν, ένώ ή πολ.ϊτις ή ή έλευθέρα γυνή 
μετείχε τής ευημερίας, ήν ή φιλ.ελευθερωτέρα τών 
κυβερνήσεων έπεδαψίλευεν εις τήν πόλιν, ένώ 
άπήλαυε τής ήμ.ερότητος τών ήθών, άτινα έν 
Αθήναις έπροστάτευον τόν δούλ.ον άπό τών κα
ταπιέσεων τού κυρίου, καΐ αύτά έτι τά ζώα άπό 
τής βαρβαρότητα; τοΰ άνθρώπου, ή γυνή αύτη 
ήτο έκτός κινδύνου τοϋ νά περιέλθη εις ένδειαν 
ένεκα τής άεννάου άνηλικιότητό; της. Αφ ετέρου, 
ό πολίτης ό έχων ύπό τήν κηδεμονίαν αύτοΰ μίαν 
ή πλείονας γυναίκας έκ τοϋ γένους του, ύπεχρε- 
οΰτο ώς έκ τής ευθύνης ήν άνελάμβανε καί έκ 
τοΰ ατομικού αύτού συμφέροντος, νά συντελή εις 
τήν αΐσιωτέραν λύσιν τοϋ οικονομικού προβλή
ματος 8 καλείται σήμερον τό Ζήττ,αα τών γν- 
raixur. Καθ’ όσον αφορά τάς δούλας, καΐ τούτων 

; ή ύπαρξις ήτο έπίσης έξησφαλισμένη. II παρά 
νόμον συναπτομένη ενωσις μετά μια; δούλης και 

• τοϋ άγοράσαντο; αύτήν κυρίου έφερε καΐ αύτή,
■ ώς έκ τής φύσεως τής δουλείας, τόν τής μονι- 

μότητος χαρακτήρα’ τούτο δέ, έν έλλείψει έλ.ευ- 
Οέρας συγκαταθέσεως, έχοοήγει εις τήν //αΛ.άι- 
κίΰα, αξιοπρέπειαν καΐ έπιρέοήν τινα, καί ήτο μέν

μήτηρ, αείποτε εμενεν 
τοϋ υιού, καΐ αείποτε 
έξασφάλισιν τή; α:

α 
άμεσον 

ταύτης

βεβαίως κατώτερα, άλλά τουλάχιστον δέν έξηυ- 
τελίζετο ένώπιον τής ιδίας αυτής συνειδήσεως, 
ή ένώπιον τού κυρίου της. Λναμέσον τών δύο 
άκρων παρενετίθετο η πολυάριθμος κατηγορία 
τών ξένων γυναικών. Αί Μίτοιχοι, άπό τών όποιων 
έστρατολογούντο κατά μέγα μέρος αί περίφημοι 
έτάϊραι, ών ό αβέβαιος καΐ άστατος καΐ ταρα
χώδη; βίος ειχεν, ώς άμοιβήν τής έλλείψεω; πά- 
σης ασφαλείας καΐ προστασίας, τήν λαμπηδόνα, 
τήν άσυλλόγιστον εύθυμίαν, τήν κίνησιν, τό α
πρόοπτον, τήν λάμψιν τής φήμης, ένίοτε δέ καΐ 
αύτήν τήν αληθή δόξαν.

Ούδέποτε ήν γνωστή έν Αθήναις ή νέα κοινω
νική πληγή, ή θητεία έν έτέρα θητεία’ τού νά 
ύπάρχωσι δηλαδή αί απότακτοι γυναίκες, έλεύ 
θεραι μέν άληθώς, άλλά νά υποφέρωσιν ένεκα έν
δειας τάς όδυνηροτέρας τής δουλείας ύβρεις.

Οσαι τών έλλ.ηνίδων γυναικών ένόμιζον τήν νό
μιμον κηδεμονίαν καΐ τόν οικιακόν βίον ζυγόν ύ 
περμέτρως έπαχθή,έ ίύναντο ν άπαλλαγώσιν αύτού, 
άλλά διά μ.όνης τής σταθεράς των Οελ.ήσεως, κα
θότι ώφειλον νά καταλίπωσι τήν τε οικίαν κα1 
τήν γενέτειραν αυτών πόλιν, δπως αναλαμβά
νονται πάντα κίνδυνον καΐ πάσαν δυστυχίαν, με- 
ταβώσιν έν έτέρα τινι πόλει, ής ν’ αϋξήσωσι τόν 
αριθμόν τών ξένων καί περιπλανωμένων γυναι
κών.

Μή λησμονώμεν δ’ δτι έν Ελλάδι, δ τίτλος 
ί.Ιΐυύέςα γυνή, συνώνυμος τού πολίτις καΐ οικο
δέσποινα, έχοοήγει τό δικαίωμα πανδήμου σεβα
σμού, ώς άναπολών τήν τής ευγενείας καΐ κυριαρ
χίας ιδέαν. Η νεωτέρα σημασία τής φράσεως 
Ι.ΙενθΙρα γυνή, ευρίσκεται πρός τήν άρχαίαν έν
νοιαν εις άντίθεσιν ούδόλως συμφέρουσαν ήμϊν.

Επαναλαμ,βάνομεν δέ καΐ αϋθις νά είπωμεν, 
δτι, εΐ καΐ άληθεύει δτι αί Αθηναιαι γυναίκες δέν 
έδοκίμασαν τήν έξουθένησιν τής ένδείας, καΐ δτι 
«’· δούλα·, καί αί ξένα·., αί διάγουσαι έλεύθερον 
έγγαμον βίον άλλ, άναγκαίωςμή νόμιμον,δέν έπέσυ- 
ρον εις έαυτάς τήν εις τήν τού αμαρτήματος ιδέαν 
παρομαρτούσαν ηθικήν κηλίδα’ εϊ καί άληθεύει, 
λέγομεν, δτι εις τού Αθηναίου πολίτου τό θρή
σκευμα δέν περιείχοντο αί κατά τού έρωτος έκεϊ 
ναι άραΐ αϊτινες πίπτουσιν έπί τής γυναικός, μ.’ 
ολα ταΰτα ήρκει καΐ μόνη ή συνέπεια τοϋ άπό 
τών πολιτικών δικαιωμάτων άποκλεισμ.ού τών 
γυναικών κατά τοϋ οποίου ούδέν προύνόησαν, δπως 
βαθμηδόν ύποβιβάση τήν ζατάστασιν αύτών.

Η στερεά, πολυποίκιλος καΐ αείποτε αύξομένη

τροφή, ήτις καθίσταται αναπόφευκτος εις τον 
πολίτην , τόν άλληλοδιαδόχως μεταβαλλόμενο* 
εις στρατιώτην, ρήτορα καΐ κυβερνήτην τών δη. 
μοσίων πραγμάτων, δέν έδόθη εις τήν μητέρα τή; 
οικογένειας. Ελάχιστον τυγχάνουσα αύτη μεμυη 
μένη εις τήν πραγματικότητα τοϋ βίου παρά τοϋ 
μακράν αύτής διάγοντος άνδρός, ένεκα τών εις τά 
δημόσια άσχολιών του, δίδει ζαΐ αυτή εις τά: 
θυγατέρας της άσθενεστέραν έτι ανατροφήν, ·? . 
ούδεμία έξωτερική έπίδρασις ενισχύει, τό δέ άπό 
τής άμ.αθείας προερχόμενον κακόν επιταχύνει ί 
έν μέσω δεισιδαιμόνων καΐ άνευ ηθικού χαλινού 
δούλων καθημερινός βίος αυτών.

’Αναντιρρήτως, ή εσωτερική τής οικίας διεύ- 
Ουνσις, ήτις ήν άλλοτε σημ.αντιζώτερον καθήκον 
άφ δσον είναι σήμερον ή τής μέσης τάξεως οι
κιακή επιμέλεια, ή έπαγρύπνησις έπί τών ούδ’ 
υπό θρησκείας ούδ υπονόμων διεπομένων δού
λων, ή διατήρησις τού ιδιωτικού πλούτου, 
δστις κατά τό πλείστον συνέκειτο τότε έ> 
φυσικών προϊόντων συσσωρευομένων εις άποτα- 
μίευσιν, ή κυβέρνησις τέλος τής οΐκ ας άπήτε· 
διοικητικήν ικανότητα εις ήν έπαινούνται αί γυ
ναίκες τών Αθηναίων’ και όμως τό αίσθημα τοϋ 
καθήκοντος. 8 παρήγαγε τοιαϋτα καλά άποτε 
λέσμ.ατα, θά ήτο ήττον άλώσιμον προϊόντος 
τοΰ χρόνου, ότε εύρέθη εις άένναον πάλην κατά 
τριών όμ.οϋ εχθρών, τής άμ.αθείας, οκνηρίας καί 
τής γυναικείας φιλαρεσκείας.

Η νόμιμος γυνή, έξησφαλισμένον έχουσα τό 
δικαίωμά της καΐ τήν έκ μέρους τών συγγενών 
αύτής προστασίαν, δέν ήτο ταπεινή καΐ ύποτε 
ταγμένη ώς ή δούλη ήν δ άγαμοί προςεταιρειοΰτο, 
δέν ειχεν δμως καΐ τήν πρωτοτυπίαν, τό έπαγω- 
γόν, ή καί αύτά τά πνευματικά θέλγητρα τή; 
εταίρας. Λ1’ δλα ταύτα αυτή περιώριζε τήν ελευ
θερίαν τοϋ άνδρός, καί καθ’ 8ν χρόνον ή ανατροφή 
παρεσκεύαζε τό τε πνευματικόν καΐ ήθικόν σχί
σμα άναμέσον άνδρός καί γυναικός, παρά, τώ άνδρί 
έξησθενεΐτο τό θρησκευτικόν αίσθημα καί ό πα
τριωτισμός, δι’ ών δτε νόμιμος γάμος καί ή νόμι
μος πατρότης έπεβάλλοντο ώς τι πρός τούς θεού; 
καί τήν πολιτείαν καθήκον, όθεν ό γάμος ήτο 
διά τόν πολίτην βάρος άνευ άμ.οιβής άναλόγου, 
καί κατά τά τελευταία τής αύτονομίας έτη είχε 
παυσει τοΰ νά ήναι ή κοινή τού άνδρός κατάς-ασις.

Καθυποταχθείσης τής Ελλάδος, ή αρχαία ε
στία άπεσβέσθη, καΐ διεσχίσθη ή ένότης τής οι
κογένειας, επομένως ή θέσις τών γυναικών έτρο-
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ποποιήθη σημαντικώς. Η μεταμόρφωσις αύτη είναι 
απλώς ήθικδν φαινόμενον, καθότι κοινωνικώς ο[ 
ί’ωμαϊοι έπικρατοΰσιν απανταχού. Καθ δσον α
φόρα τάς γυναίκας τής Ελλάδος, ή άτομική έλευ
θερία διαδέχεται τήν ύπδ τής πολιτείας καί τών 
νόμων χορηγούμενων προστασίαν καί, ώς παρά 
τοϊς νεωτέροις, ή τύχη των βρίζεται άπδ τής 
κοινής γνώμης. Στερουμένη πολίτικου βίου ή γυνή, 
τοϋ μεγάλου τούτου αιτίου τής τώχ άνδρών υπε
ροχής, άνεζήτησε τήν ευδαιμονίαν έαυτής έν τώ 
ιδιωτικώ βίω, έν τοϊς κόλποις τοΰ οποίου εύρεν 
τήν εις αύτήν εύάρεστον ηδονήν καί τδ μόνον 
κέντρον τής ιδίας ενεργητικότατος. 11 ίσο^οπία 
ουτω καί ή ίσότης έπανήλθον μεταξύ τών δύο 
φύλων διά τής πολιτικής ταπεινώσεως τοΰ ενός, 
καί συνάμα διά τής άνυψώσεως τής πνευματικής 
καί ήθικής άξίας τοΰ ετέρου.

ΙΪ εποχή αύτη είναι γόνιμος ένδοξων γυναικών 
ών τά μέχρι; ημών διασωθέντα δνόματα άνακα- 
λοΰσιν εις τήν μνήμην μας άνώτατα προτερήματα 
είτε άνεξάλειπτα,άτομικά γόητρα. Η Κλεοπάτρα’ 
ή έξ Αλεξάνδρειάς Ελένη, ή Λάλα τής Κυζίκου, 
ή Ασκπληπιγένεια τών Αθηνών καί ή μαθήτρια 
αύτής ί’πατία, είναι, ούτως εϊπεΐν, αί βασίλισσα^ 
σμήνους περιφήμων γυναικών. Η παρά τοϊς πα- 
ρακμάζουσιν Ελλησι λαμπρά αύτη τής γυναικείας 
μ,εγάλοφυίας έκδήλωσις ύπεβοηθήθη πρδ πάντων 
έκ τής έπεκτάσεως τών κοινωνικών σχέσεων, 
αΐτινες έγένοντο πλειότερον ή άλλοτε συνεχείς 
μεταξύ τών άτόμων άμφοτέρων τών φύλων. Ε
πειδή ή οικία, παύουσα τοΰ νά ήναι ό πυρήν τής 
πολιτείας, εϊχεν άπωλέσει τήν σημαντικότητά 
της, ένοθεύθη καί ή περί τών ύπδ τής οικίας έπι- 
βαλλομένων καθηκόντων ιδέα; καθηκόντων άπο^- 
ροφούντων τήν οικοδέσποιναν. 0 βίος τών γυναι
κών έγένετο μάλλον εξωτερικός, καί έλαβον αύται 
πλειότερον μέρος εις τήν καλλιέργειαν τών γραμ
μάτων, τών έπιστημών καί τεχνών ή τών ηθών 
έλευθερία έπέτρεψεν αύταϊς ν άναπτύξωσιν άπαντα 
τά γόητρα τής άτομικής των φόσεως, άπέκτησαν 
δέ καί τινα τών τής εταίρας θελγήτρων, τκοή- 
σασαι συνάμα τήν τε ήθικήν άξιοποέπειαν καί 
συμπεριφοράν τής έλευθέρας γυναικός.

Τούτου ένεκα καί αυτή ή γνώμη αύς-ηοών τινών 
φιλοσόφων, άντιπραττόντων κάτά τής εις τήν 
ηδονήν ροπής καί δυσπιστούντων εις τήν τών γυ
ναικών έπιβροήν, ουδέποτε προσέβαλε τάς τερπνάς 
τοΰ συζυγικού έρωτος άπολαύσεις.

Ο Πλούταρχος κατέλι'εν ήμϊν έν τοϊς συγ- 

γράμμασιν αύτοϋ πλεϊστα παραδείγματα τοΰ 
αισθήματος τούτου, οιον αυτός τδ ήνόει καί τδ 
ήσθάνετο. Αλλά καί έκτδς τών τοΰ Πλουτάρχου 
συγγραμμάτων, είς πολλάς βιογραφίας πολλών 
μεγάλων άνδρών οΐτινες έζησαν κατά τήν πα
ρακμήν τής Ελλάδος, διαγράφεται ή καθαρά καί 
εύγενής είκών τής άμοιβαίας έμπιστοσΰνης, τοΰ 
σεβασμοΰ, τής πιστής άφοσιώσεως, καί τέλος τής 
άπολύτου ένώσεως δι’ ής δτε άνήρ καί ή γυνή έγέ
νοντο τά δύο ήμισυ ένδς όλου.

Παρά τήν καλήν ταύτην περί τοΰ συζυγικού 
έρωτος ιδέαν, άνεφάνη ή πρδς τήν γυναϊκα ίππο- 
τική λατρεία, οϊα άνεπτύχθη έν Βυζαντίφ, όπως 
έκεϊθεν μεταβή είς τήν Δύσιν καί συγχωνευθή 
μετά τού γερμανικού ιδανισμού, έν τοϊς συγγράμ- 
μ.ασι τοΰ αύτοκράτορος ίουλιανοΰ, εύρίσκεται έπι- 
στολή τις πρδς Καλλιξένην, τήν μεγάλην τής 
Πεσσινοΰντος ιέρειαν, έν ή βλέπομεν τήν έπιτυχή 
κράσιν τής εύγενοΰς πρδς τήν γυναϊκα φιλοφρο- 
νήσεως, καί τής αρμοδίου έπισήμου γλώσσης τοΰ 
πρδς άνώτερον τινά υπάλληλον άπευθυνομένου άο- 
χοντος τής έπικρατείας, ένώ ό περί τής αύτοκρα- 
τείρας Εύσεβείας λόγος είναι άναντιέέήτως τδ 
πρώτον παράδειγμα τοΰ πλατωνικού έρωτος 8ν 
προσέφερον οί ίππόται τοΰ μέσου αίώνος εις τάς 
γυναίκας τής λατρείας των. Είς τδν νέον Καί- 
σαρα επικρατεί ό φόβος, ή συστολή, καί τι ομοιον 
τής συγκινήσεως ήν ήσθάνετο ό Δάντης έν τή πα
ρουσία τής Βεατρίκης. Είς δέ τήν Ευσέβειαν άνευ- 
ρίσκει τις τήν ήθικήν προστασίαν καί τήν πνευ
ματικήν εκείνην μητρότητα, ήτις βραδύτερον έχα- 
ρακτηρισε τάς μεταξύ τής εύγενοΰς οίκοδεσποίνης 
καί τών τοΰ ήγεμόνος άκολούθων σχέσεις, πλατω
νισμόν δστις, εί καί άδυνατεϊ νά τηρήση διά παν
τός των έν τώ ίουλιανώ ευρισκομένων αγνότητα, 
θέλει τηρήσει όμως τήν ιδανικήν καί ποιητικήν 
αύτοϋ καλλονήν, μολονότι υπό υποκριτικόν τι 
κάλυμμα υποκρύπτει τήν μεγαλητέραν άκολα- 
σίαν.

Εν δσω τδ αίσθημα καί ή στοργή άντικαθίς-ων 
τούς κατά τήν παρακμήν τοΰ ^ωμαϊκοΰ κράτους 
χαλαρωθέντας κοινωνικούς δεσμούς, αί πρακτι
κά! ιδιότητες καί τδ θετικόν μέρος τοΰ γυναικείου 
χαρακτήρος έλάχιστον διεφαίνοντο, έπεκράτουν 
δέ ή τε νοημοσύνη καί ή τής γυναικός φαντασία. 
Η φίλη, ή σύντροφος, ή παρήγορος, αύται είσίν 
ή έμπνευσις, ’ή Μούσα, είτε ό γοητεύων δαίμων, 
τδ ένσαρκωθέν πάθος. Αφοΰ μετά ταΰτα ή αρχαία 
οικοδέσποινα εντελώς έξηλείφθη άπδ τής μνήμης,

δος Αθήνας, μετεβλήθησαν αυθωρεί είς εκκλησίας 
τής Μαρίας, καί οτι οί χαρακτήρες τής Θεάς καί 
έκεϊνοι τής αγίας Ελένης, μητρός τοΰ Κωνσταν
τίνου, συνέδραμον πρδς μόρφωσιν τοΰ τύπου τής 
Παναγίας' προσέτι δ’ δτι ή Παναγία εϊχε πλειο- 
τέραν σημαντικότητα έν τή Ελληνική εκκλησία 
καί έν τή χριστιανική τέχνη τής Ανατολής, ή 
όσην έσχεν έν ταΐς κατακόμβαις τής Ρώμης, καί 
τέλος,ότι ή αρχαιότερα είκών τής Παρθενομήτορος, 
ή σωζομένη έν ίταλίρι, τηρεί είσέτι, ώς άνάμνησιν 
τής καταγωγής της, τδ όνομα Αύτοκρατείρας.

Ούτω αί Αθήναι καί τδ Βυζάντιον έχορήγησαν 
τή Μαισαιωνική Ιταλία, τήν πολιούχον Θεάν δι 
ής έμελλε ν’ άναγεννηθή ή μεγάλη τέχνη.

Ανακεφαλαιοΰντες τάς ήμετέρας παρατηρήσεις, 
λέγομεν ότι ή γυνή ύπήρξεν έν Ελλάδι οϊα δύνα
ται νά ήναι. Σχετικώς πρδς τδν άνδρα, αύτή με

ταβαίνει άπδ τής αρμονικής ίσότητος καί τής 
κατά τούς ομηρικούς χρόνους ύπερισχύσεως είς 
ύποτελή κατάστασιν κατά τήν πολιτικήν τών 
δημοκρατιών διάρκειαν' εϊτα έπανέρχεται είς τήν 
ήθικήν ισότητα ώς σύζυγος, δτε χάνει τήν εις τήν 
πολίτιδα έξησφαλιζομένην προστασίαν ώς καί τά 
προνόμια.

Αν έν τή είκόνι ταύτη έλλείπει ή πολιτική 
ίσότης τών .δύο φύλων, δφείλομ.εν νά παρατηρή- 
σωμεν ώς πρδς τούτο δτι ή κατά πάσης άμεσου 
κυβερνήσεως άσυμβίβαστος αυτή ίσότης , ήτις 
άλλως εϊναι λογική συνέπεια τής άντιπροσωπικής 
κυβερνήσεως, ούδαμοΰ ύπήρξε μέχρι τοΰδε, ή 
μ,όνον έν τή διανοία οικονομολόγων τινών φιλο
σόφων.

Ενόσω δέ οί Κονδορκέτοι καί οί Στουάρτοι 
Μίλλ θέλουσιν εϊσθαι θεωρητικοί νεωτερισταί με
μονωμένοι καί κατά τήν κοινήν γνώμην, φαντα-- 
σιολόγοι, θέλομεν εϊπει μίαν άλήθειαν άν ίσχυ- 
ρισθώμεν δτι αί· τύχαι τών γυναικών τής ελληνι
κής άρχαιότητος σχηματίζουσι κύκλον εντελή, 
έν ώ ούδεμία δεδοκιμασμένη ίκανότης -τού γυναι
κείου πνεύματος έμεινεν άνευ άναπτύξεως.

C. DE SACLT

γυνή καί χίμαιρα κατήντησαν δμόνυμοι λέξεις, ώς I 
αί λέξεις έρως καί μωρία' τδ δέ ενεργητικόν μέρος, 
'ό έλαβον αί γυναίκες τής Ελλάδος είς τήν στε- 
ρέωσιν τοΰ χριστιανισμού, πότε παρεγνωρίσθη καί 
πότε έθεωρήθη ώς άπόδειξις τής κατωτέρας 
θέσεως είς ήν έτάσσοντο ύπδ τής άρχαίας κοι
νωνίας.

Η βραδεία καί άνώνυμος εργασία τών γυναι
κών τήςτε Ελλάδος καί έώμης, αΐτινες, υίοθε- 
τήσασαι τήν διδασκαλίαν τοΰ άγιου Παύλου, άνύ- 
ύωσαν τδ άγροϊκον καί άτελές παρά τφ άπος-όλω 
ιδεώδες τής γυναικός, διαφεύγει ευκόλως τήν 
ήμετέραν παρατήρησιν, εύρίσκονται όμως ένδοξα 
τινά ονόματα γυναικών, ατινα έκπροσωποΰσιν είς 
άμφότερα τά στρατόπεδα τδ σημαντικόν μέρος 8 
έλαβαν αύταιέν τώ δράματι. Πρδς τδ μέρος τών 
ήττημένων φαίνεται,όμοια μέ τήν Αθήναν, ή γυνή 
εκείνη, ή κεκτημένη ίσως πλειότερα πασών τών 
ύπαρξασών πλεονεκτήματα, ή ώραία καί σοφή 
μαθηματική Τπατία, η εύγλωττος φιλόσοφος, τδ 
θΰμα τών μοναχών, ό άνευ βωμών μάρτυς, τδ 
συντετριμμένον τής Αλεξανδρείας εϊδωλον.

Πρδς δέ τδ τών νικητών’ εύρίσκομεν παρά τή 
μητρί καί αδελφή Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοϋ, 
θελκτικόν τινα καί εράσμιον συνδυασμόν τής ελ
ληνικής παιδεύσεως καί άνατροφής μετά τοΰ χρι
στιανικού ιδεώδους τής αύστηοάς άγνότητος. Τδ 
εσωτερικόν τής οικογένειας, 8 μετέχει τοΰ μονα
στηριού καί τοΰ γυναικωνίτου, ούδόλως ομοιάζει 
πρδς τδν βάρβαρον άσκητισμδν, δστις ορθότερου 
έδύνατο νά ένωθή μετά τών παχυλών ιδεών τής 
ίουδαίας, ουδέποτε δέ καί μετά τής τερπνής αρ
μονίας τοΰ πνεύματος τών Αθηναίων.

Μολονότι πλεϊς-α άρετής παραδείγματα έδόθη- 
σαν ύπδ πολλών έξοχων γυναικών, τδ υλικόν τών 
Εβραίων πνεύμα έξηκολούθησε νά έπιβάλληεις τδν 
χριγιανισμδν τήν ιδέαν τής ηθικής κηλιδώσεως τής 
γυναικός, καί, κατά συνέπειαν, τήν άνικανότητα 
αύτής είς πάσαν ιερατικήν λειτουργίαν' καί όμως 
ό μ.ονοθεϊσμδς δέν ύπερίσχυσε τών πολυθεΐστικών 
παραδόσεων, αΐτινες ήθελον νά τηρήσωσι τήν γυ
ναίκα έν τή τάξει τών Θεών. Κατά πόσον τδ 
πνεύμα τής Ελλάδος καί ή πρωτοβουλία τών γυ
ναικών της συνετέλεσαν είς τήν δημιούργησιν τής 
είς τήν Παρθενομήτορα λατρείας, εϊναι λίαν εν
διαφέρον πρόβλημα δπως μνημονεύσωμεν αύτοϋ 
τουλάχιστον’ άλλ’ ένταΰθα δέν εϊναι άρμοδία ή 
περίστασις βπω; μελετήσωμεν αύτδ, διό περιορι- 
ζόμεθα νά ύπομνήσωμεν δτι οί ναοί τής Παλλά-
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ΕΡΩΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ.

Ο τοϋ Βοσπόρου τδ στενόν 

Βραδέως διατρέχω·/,
Καί τάς πτυχάς του ερευνών, 
Σεράϊ βλέπει θερινόν

Τϊ,ς όχθης ΰπερέχον.

Εντός του γεννητή ψυχή
Δεν κατοικεί πρδ χρόνων, 

Καί πρδ πολλού δεν άντηχεϊ 
Εΐς τάς στοάς του ιαχή 

όργίων παράφωνων.

Τής καταιγίδος ή οργή
Χειμώνας πλήσσει όλους

Τά θαυμαστά άραβουργή,
Καί κατοικούσε πελαργοί 

Τούς μολυβδίνους θόλους.

Λυπεί ή θέα του πολύ', 
Σκέψεις γέννα, μυρίας

Κ’ είς τήν ψυχήν άνακαλεϊ
Ινδάλματα περικαλλή, 

’Αρχαίας ιστορίας.

Τδ μέγαρον έξ αρπαγής . 
Περιουσίας ξένης

Σουλτάνος έκτισ εναγής, 
Ενδους είς νεύμα προσταγής 

Καλής ευνοούμενης.

Τδ έαρ ήρχετο έκεΐ 
Πολλάκις ή Σουλτάνα,

Καί έν έκστάσει μυστική
Είς τδ Κατάστενον γλυκύ

Τδ βλέμμα της έπλάνα.

Κίνησες τότε και ζωή 
Τά δώματα έπλήρου,

Φαιδρά ήκούετο βοή
Κ’ έκεΐ προσέπλεε θοή 

ίϊ λέμβος τοΰ Βεζίρου.

Πρκεσε μία προσταγή, 
όργή Σουλτάνου μία,

Καί, — ώ σκληρά μεταλλαγή ! 
Τά πάντα εγειναν σιγή,

Τά πάντα έρημία-

Τής φοβέρας καταστροφής
Η μνήμη έτηρήθη

Εις παραδόσεις ασαφείς, 
Ας ό πορθμεύς μου κατηφής

Ποτέ μοί διηγήθη.

—ο—

Είναι πρωία θελκτική 
Τοϋ ανθηρού Μαΐου"

θερμή άκτίς ηλιακή 
Διακοντίζει φ···ς γλυκύ

Εντός τού χαρεμιού.

Μ υφάσματα λεπτοϋφή 
Καλύπτονται οί τοίχον

Είναι χρυσή η όροφή
Καί τήν στο>ίζουσι σοφοί 

Τοϋ Κορανίου στίχοι.

Σμήνος πτηνών έντδ; κλωβών 
Κιγκλιδωτών κινείται

Καί ψιττακός τις θορύβων
Τήν προφοράν τών άσεβών 

ΙΙιστώς άπομιμεϊται.

Εκάστην κρύπτει τών Ουρών 
Βαρύς Περσίας τάπης,

Τφ 8ν τδν πέλεκυν, φρουρών.
Κρατεί γυμνόν νυχθημερόν 

Ο ειδεχθής ’Λράπης.

II Γιουλναρέ. ή βασιλίς 
Τοϋ χαροποϋ μεγάρου,

Κατάκειται περικαλλής
Επί στιβάδος απαλής

Είς θρόνον έκ μαρμάρου.

Φέρ’ εΐς τδ πρόσωπον ιστόν 
Διαφανή ή κόρη

Κ’ είς σώμα χάριτος μεστό /
Ο,τι παράγει θαυμαστόν 

Η φιλεργδς Λαχώρη,

Μέτωπον κλίνει σοβαρόν
Είς τής χειρδς τδ κοϊλον, 

Τής κόμης της τδν θησαυρόν 
Ηρεμα διά τών αβρών 

βωπεύουσα δακτύλων.

Καφάσιον ’Ασιανόν 
Ανοίγεται εμπρός της,

Αφ’ όπου είς τδ γαλανόν 
Επαναπαύεται στενόν 

ό μέλας οφθαλμός της.

Τήν όψιν της παρατηρών 
Καθείς ανακαλύπτει,

Οτ ύπδ κάλλος ανθηρόν 
Τδ πλάσμ’ αύτδ τδ νεαρόν

Ακμαϊον πόνον κρύπτει.

Ούδείς νά μάθη είμπορεϊ
Πρδς τί ή λύπ ή τόση’ 

Η Σκλάβα μάτην απορεί, 
κ’ οί μαύροι μάτην σοβαροί

Αλλήλους έρωτώσι.

Πριν έτ’ ή ρόδινος αυγή 
Σκορπίση τά ερέβη,

Δι’ ών έκρύπτετο ή γή, 
Εντός τοϋ κήπου έν σιγή

H Γιουλναρέ κατέβη.

Επί όδοϋ βρυοσκεποϋς 
Βραδύ έπλάνα βήμα

Καί ό καλλίσφυρός της πούς
Τάς άπατήτους ατραπούς 

Τών δρόμων έπροτίμα.

Ητένιζε τον ουρανόν, 
'Ετρύφα μέ τά μύρα,

ΙΙ/.ουε ψάλλον τδ πτήνδν 
Καί εις νερά δεξαμενών

Παιδδς είσήγε χεϊρα.

Και έβλεπεν ή ’οδαλίς 
Μέ μειδιώντα χείλη

Πώς ρόδων κόλπους ευθαλείς, 
Ανθος πετών η χρυσαλλίς, 

Λπλήστως κατεφίλει.

Εν μέσω άλσους φιλυρών 
Σκιάς ωραία ήτο

Απδ αίγόκλημ’ ανθηρόν, 
όπου πολλάκις δι’ ωρών 

Πολλών έλησμονεϊτο.

όπόταν έφθασεν έκεΐ 
Ν’ άναπαυθή, ήμθάνθη 

Λρωμ. ασυνήθες, γλυκύ, 
Καί δέσμην εΐδ’ εκστατική 

Απδ ευώδη άνθη.

Εκυψε, στοέψασα δειλόν
Τδ βλέμμα, καί τών ίων 

Εν μέσφ τών άρτιθαλών 
Εύρε δακτύλιον καλόν 

Από χυτόν χρυσίον.

Γνωστός τή ήτο’ πρδ έτών 
Μέ δειλιώσαν χεϊρα

Σύμβολον πίστε,ως αύτδν, 
Σεμνή μνηστή, είς λατρευτόν 

Προσέφερε μνηστήρα.

Είς στήθος κρύψασα λευκόν 
Τήν δέσμην, άπδ τρόμον 

Ελήφθη άμα μυστικόν 
Καί ώς δορκάς διά πευκών 

Εκρύβη ύψικόμων.

Εμπρός της πώς ό άρραβών 
Εύοέθη έ^ριμένος ;

Πώς ήδυνήθ’ είς τδν κλωβόν, 
Πτηνού πτερά μή προσλαβών, 

Νά είσχωρήση ξένος ;

Τίς τδν πανίσχυρου θυμόν
Τού Παδισσάχ δέν τρέμει;

Κ αί ποιος είναι ό τολμών
Νά φέρη πόθου οφθαλμόν

Είς τδ σεμνόν χαρέμι ;

Λυτά ρεμβάζει σκυθρωπή
Εκ τής στιγμής έκείνη;, 

II μνήμη αύτη τήν λυπεί 
Καί κλείει τάφου σιωπή

Τά χείλη τής δεσποίνης.

Σπινθήρ αρχαίων ήμερων 
’Εκ νέου τήν θερμαίνει,

Καί συγκρατούνται εΐς χορόν 
Ενώπιον της ζωηρόν

Οί χρόν’ οί περασμένοι.

Επί στιγμήν την απατα 
Η πλάνος φαντασία,

Φεύγει τά δώματα αύτά
Κ’ εΐς τής πατρίδος τη; πετά 

- Τά χλοερά νησία.
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Τοϋ Κορανίου ή φωνή
Είς τήν ψυχήν της σβύνει,

Πικρίας έτη λησμονεί,
Καί γίνεται χριστιανή,

Καί λέγεται Ειρήνη.

Βλέπει σιμά την προσφιλή 
Εικόνα τοϋ πατρός της 

Κ* έν σεβάσμιό καί συστολή 
0 νέος Δήμος τήλαλεϊ, 

Μνηστή ρ άγαπητός της.

Ειν’ ή θεά τών έορτών, 
, Ε^’ ί Ζ«ρά τών νέων, 
Οταν χορεύη τόν συρτδν 
Είς χλόης τάπητα σπαρτόν 

Δι αργυρών άνθέων.. .

Γονατισμένος τρυφερώς 
Πλησίον τής Ειρήνης,

Τή ρίπτει βλέμματα ττυρδς 
0 Κύριος ό ισχυρός 

Τής Μέκκας καί Μεδίνης.

Ηδη τοϋ γήρως ή χιών
Τδν πώγωνά του βάπτει, 

Καί, τών φροντίδων προϊόν, 
Σειρά ρυτίδων βαθειών

Τδ μέτωπόν του σκάπτει.

Καλύπτει σώμα στιβαρδν 
Ευρύς χιτών ποδήρης, 

Και ΓΙαταγάνι κοπτερδν 
Εν μέσιρ λάμπει τών σπειρών 

Υφάσματος Καζμίρης.

«Τί έχεις; λέγει' διατί
Βαρύς δ όφθαλμός σου ;

Ειν’ ή ισχύς σου φθονητή,
Καί ή Σταμπούλ γονυπετεϊ 

ίΊς πρδ έμοϋ εμπρός σου.

«Τοϋ χαρεμιού είσαι συ
Κυρία ύπερτάτη'

Τδ παν δεσπόζεις, είναι σοί
Οί Θησαυροί οί περισσοί, 

Τ* άπέραντά μου κράτη.

«Βλέπεις, τούς δούλους απωθώ, 
Τδν θρόνον μου άφίνω, 

Νά σ’ ϊδω σπεύδω καί ποθώ 

Εμπρός σου νά ταπεινωθώ, 
Ως νήπ-.ον νά κλίνω.

«Στρέψε κ’ ίδε με' ευπειθής 
Ζητώ τάς προσταγάς σου

Ας μάθω μόνον τί ποθεϊς 
Καί κάμνω πράγμα παρευθύς

Τά κοϋφα όνειρά σου.

«Μή καταβαίνης νά φθονής
Τά προκαλοΰντα κάλλη

Τής πυοβφθάλμου Ίσπανής, 
Ητις είς μέθην ηδονής

Γοήσσης ασμα ψάλλει ;

«Ειν’ όλη πίστις καί στοργή, 
Πλήν θύματ’ άν ζητήση

Η στιγμιαία σου δργή, *
Τδ μαϋρον κϋμα δέν άργεΐ-

Τήν ξένην νά £οφήση.

«Αν σέ ήνόχλησε πικρός 
Αστεϊσμός τοΰ νάνου, 

Εν νεύμα κάμε' ό μικρός 
Αύριον κρέμαται νεκρός

Απδ χλωρας πλατάνου.

«Αν ό Βεζίρης επαχθή 
Τά βλέμματά σου φίλη, 

Τήν κεφαλήν του ειδεχθή 
Είς χρυσοϋν δίσκον θά δεχθή 

Η υψηλή μου πύλη.

«Μήτις είς πλούτη τών θνητών 
Σέ υπερβαίνει πάντων ;

Μή κόσμον θέλεις φθονητδν, 
Η ορμαθούς μαργαριτών

Η δράκας άδαμάντων ;

«Μή ή ψυχή σου άπειλάς
Τής μοίρας προησθάνθη

Καί δι αυτό μελαγχολίες ; 
Εΐπέ μου, θέλεις κεφαλάς;

Είπέ μου, θέλεις άνθη

Είς μάτην ούτω τή λαλεϊ, 
Είς μάτην τήν προσβλέπει'

II ερωμένη ή καλή
Άλλου τδν νοϋν της προσηλοΐ, 

Άλλου τδ βλέμμα τρέπει.

Μέ έφθαλμδν είς τδ κενόν 
Άσκόπως άφειμένον,

Καΐκι βλέπει ώς πτηνδν
Ταχύ έπί τδν γαλανόν 

Καθρέπτην δλισθαϊνον

Εντός τής λέμβου μόνον εΐς 
Τπάρχει κωπηλάτης,

Νέος, τήν όψιν ευγενής, 
Μέ χεϊρας θίγων αδρανείς 

Τάς κώπας έζ έλάτης.

ίχνη προδίδουν οδυνών 
Τ’ αρρενωπά του κάλλη,

Βαρύ τδ βλέμμα του πλανών 
Είς τδν γελώντα ουρανόν, 

’Εναρμονίως ψάλλει.

Τής αύρας τής έαρινής 
ΐϊμυροφόρος πτέρυξ

Τούς θείους φθόγγους τής φωνής 
Διασκορπίζει ασθενείς 

Καί αμφιβόλους πέριξ.

«ύμοϋ οί δύω έρασταί
Εζων εύδαίμονες, πισταί 

Καρδίαι ήσαν,
Είς μέλλον ήλπιζον χαράς, 
όπόταν έπνευσε βορράς 

Φυσών μέ λύσσαν.

«’Ενώ συνέθαλλον δειλοί,
Από αγκάλην προσφιλή

Η κόρ’ ήρπάγη'
Καί άνελπις ό εραστής,
Ζητών τά ίχνη τής μνηστής, 

Μακράν υπάγει.

«Διήλθε μέρη παμπληθή, 
Ηδύνατο ν’ άγαπηθή

Καί ν’ άγαπήση,
Καρδίας εύρε συμπαθείς,
Χωρίς ποτέ λησμονηθείς 

Νά λησμονήση.

“ Εύρέθη τέλος ή μνηστή, 
Άλλ όχι, όχι καί πιστή

Είς τδν μνηστήρα,
Χρυσή τήν κλείει φυλακή
Καί πάντα πόθον της κακή 

Δεσμεύει μοίρα.

« Εντός τοϋ κήπου σου καλεϊ
Τδν έρωτά μας ασφαλή 

Σκιάς άνθινη,
Τδ παρελθόν έάν πονής,
Εκεί τήν νύκτα αφανής

Ελθέ Ειρήνη.»

Γνώριμος ήτον η φωνή 
Καί γνώριμος ό ήχος ?

Πώς τήν Σουλτάναν συγκινεΐ ? 
Πώς άκροάτ’ έν ηδονή !

Πώς πάς τήν θέλγει στίχος! 

’Ενώ τδ χείλος μειδι?,
0 δφθαλμός της σβύνει, 

Καί ή ροδίνη της χροιά 
Άνεπαισθήτως ώχριόί... 
— Ταλαίπωρε Ειρήνη !

Λησμονουμένη, ευτυχή 
Ονείρων κόσμον πλάττει,

Καί άγνοεΐ άν ή ψυχή
Τοϋ Παδισσάχ ανησυχεί 

Καί άν παραφυλάττει.

Εμπρός του είδε μελανήν
Τήν άκατον περώσαν, 

Εύρέθ’ είς ύλην τήν σκηνήν 
Καί ήκροάσθη τήν φωνήν,

Μή έννοών τήν γλώσσα·>»

Ίδών τής φίλης ή μορφή 
Πώς αίφνης μετεβλήθη,

ΪΙσθάνθη φόβον ασαφή
Καί υποψία τις κρυφή 

Εντός του έγεννήθη.

Σκέψεις κυκλοϋν πολυειδεϊς 
Τδν φοβερόν σκηπτούχον

Φεύγει ρεμβάζων καί βραδύς^ 
Καί προσκαλεϊ μετά σπουδής 

Τδν πρώτον τών ευνούχων.

Προφέρουν λέξεις προσταγής 
Τά κατωχρά του χείλη' 

Άκροασθείς μετά σιγής, 
ό Μαύρος κύπτει μέχρι γής, 

ίΊσεί τδν χοϋν έφίλει.

0 απηνής Κιζλάρ—Αγάς 
Πολλήν χαράν έκφράζει ...

Αυτός ορίζει τάς σφαγάς, 
Αυτός θανάτου προσταγάς 

Λαμβάνει καί μοιράζει.

—Ο—
—- r * y fΚρυπτετ οπισω κορυφών 

Εύκόμων ή Σελήνη,
Καί λάμπουσιν έντός νεφών 
Κρυπτόμεν’ άργυροϋφών

Χρυσών αστέρων σμήνη

Γ
41.
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Απλοϋνται ήδη δαψιλή

Επί τοϋ κήπου σκότη,
Η άυρα πνέει σιγαλή

Κ* εις ήρεμίαν έντελή 
Το μέγαρον υπνώττει.

Η νυκτερις περισκοπεί 
Βαρέως ιπτάμενη, 

Κ* ένίοτε ώς αστραπή 
Απ’ άλση φεύγει συσκεπή 

Δορκάς πεφοβισμένη.

όπου ή θάλλουσα σκιάς 
Τούς θολούς της εκτείνει, 

Εν μέσω δρόσου καί σκιάς 
ΙΙ-.στή εύρίσκεται δυάς, 

0 Δήμος κ’ ή Ειρήνη.

Τά νέα στήθη των παλμοί 
Παράφοροι δγκοϋσι, 

Είναι υγροί οί οφθαλμοί 
κ’ ή ώρα φεύγει ώς στιγμή, 

Ενώ συνομίλοϋσι.

Τί λέγουσιν ; ας προσπαθώ 
Αύτά νά έξηγήση

Μέ γλώσσαν δήθεν αληθή, 
Οστις δέν έχει αίσθανθή, 

Ούδ’ έχει αγαπήσει.

Είναι γριφώδης, σκοτεινή 
Τοϋ έρωτος ή γλώσσα,

Καί ή ανθρώπινος φωνή
Χά παραστήση ασθενεί 

Μυστήρια της τόσα.

Ατέχνως δ,τι δ έρών 
Αισθάνεται εκφράζει, 

Εν βλέμμα όμως ιλαρόν 
ίί δάκρυ πόνου φλογερόν 

Τούς λόγους σχολιάζει.

« — Τά δώματα τά ζοφερά
Τήν νύκτα θά περάσης, 

Μή σέ φοβίσ, ή αυστηρά 
Τοϋ χαρεμιού σου φρουρά,

Ειρήνη, μή διστάσης.

« Τιμάς, θωπείας συνεχείς,
Ζωήν λαμπράν θ’ άφήσης, 

Μακράν θά φύγωμεν ταχείς, 
Καί αφανής άλλ’ εύτυχής

Πλησίον μου θά ζήσης.”

Ενώ τοιαϋτα όμιλεϊ
Τοΰ έραστοϋ τό στόμα,

Τον οφθαλμόν σιωπηλή
II ερωμένη προσηλοϊ

Εις τ’ ούρανοϋ τό δώμα.

Τήν έκτασιν τών αχανών 
Ετάζουσα αιθέρων,

Μακράν είς μέρος σκοτεινόν 
Δυάδα βλέπει αφανών 

Καί άμυδρών αστέρων.

Κλίνει τό βλέμμα της γλυκύ 
Καί λέγει πρός τόν φίλον' 

« — ίδέ πώς λάμπουσιν έκεΐ ' 
Ολ’ ή ζωή των μυστική 

Λατρεία είν’ άλλήλων.

« Τ' δμμα ένώ οί φωτεινοί 
Θαμβώνουσι πλανήται

Λάμψιν μικράν καί ασθενή
Τοϋ ούρανοϋ οί ταπεινοί 

Προχέουν έρημίται.

« Ούδέποτε τούς θεωρούν 
Καί όνομα δέν έχουν,

Ασημοι, άγνωστοι περοϋν
Καί χωρ?ς θόρυβον τόν ροΰ·.

Τόν είμαρμένον τρέχουν.

« Δέν περιβάλλει φθονητή 
Τά άστρ’ αύτά πορφύρα

Ούδέ στολή ακτινωτή, 
Δήμε, ίδέ τα ! είν’ αύτή

Η ίδική μας μοίρα.1'

I) Ενταύθα άφηρέβησαν δύω οτροοαί.

Κ’ ιδού νεφέλη ζοφερά 
Βραδέως πλησιάζει,

Τήν φέρει φύσημα Βορρά,
Καί μέ τά μαϋρά της πτερά

Τά άστρα των σκεπάζει. . .

Εγγύς συγχρόνως ασθενής
Τό ούς προσβάλλει κρότος. 

Καί έπί χλόης ταπεινής 
Σκιά τις έρπει αφανής, 

£1ς όφις εις το σκότος.

Χρυσή σελήν’ εις γαλανόν 
Στερέωμα μαρμαίρει*

Λρώματ’, άσματα πτηνών
Τό κϋμα τό ’Ασιανόν

Είς τήν Ευρώπην φέρει.

Μ’ έξώστην λίθινον, λευκόν, 
Κοσμείται τό σεράγι* 

Κάτω τών λείων του πλακών, 
Φλοισβίζουν άσμα μυστικόν 

Τά γαληνά πελάγη.

Εκεί έν μέσω τής σιγής 
Η ΓΙουλναρέ προβαίνει,

Πατούσα μόλις κατά γής, 
Κ’ έναγωνίως τής φυγής

Τήν ώραν περιμένει.

Καθώς ή γνώριμος φωνή
Τοϋ Δήμου άντηχήση,

Π αβροδίαιτος γυνή
Ανήρ γενναίος θά φανή 

Καί μόνη Οά βαδίση.

Πάσα σκιά τήν άπατα, 
Τήν έκφοβεϊ πας ήχος'

Ταχύ τό βλέμμα της πέτα, 
Καί ούρανόν έπερωτα 

Καί κύματ’ άνησύχως.

Αίφνης μακράν παρατηρεί 
Ακάτιον προβαϊνον'

Αφροί τό στέφουν άργυροί, 
Καί ίχνος όπισθεν εύρύ 

Αφήνει ολίσθαιναν.

’Εκεί τό βλέμμα προσηλοϊ 
’Ακίνητος ώς λίθος,

ίϊχρά καθίσταται πολύ
Καί νά Οραυσθή έπαπειλεϊ

Τπό παλμών τό στήθος.

Τόν βλέπει διά τής ψυχής, 
Εκείνος ειν, έκείνος,

Ερχεται, έφθασε ταχύς,
Είς άλλα μέρη εύτυχεϊς 

Θά ζήσουν άκινδύνως . . .

Τό βαθύ ρεϋμ’ άναζητών, 
Χωρεί ό κωπηλάτης,

Κ’ έκεΐ, τάς χώπας παραιτών, 
Δέμ’ άναγείρεται κρατών 

Επί εύρωστου πλάτης·

Τό δέμα φαίνεται βαρύ

Καί έχει σάκκου σχήμα
Είς μίαν άκραν προχωρεί
Καί τό βυθίζει αύθωρεί

Είς τό παφλάσαν κϋμα.

Η άβυσσος ή σκοτεινή
Τόν σάκκον παραφέρει,

Ενώ έκπνέουσα φωνή
Τάς γύρωθεν ήχους δονεί,

Κ’ έν όνομα προφέρει.

ό Δήμος θνήσκων τήν καλέϊ . · .
— Είς τόν έξώστην κύπτει, 

Τή νεύ’ ή άβυσσος θολή, 
Κλιν’ ή ωχρά της κεφαλή,

Και είς τό κύμα πίπτει - . .

— Χρυσή σελήν’ είς γαλανόν

Στερέωμα μαρμαίρει*
Λρωματ , ασματα. πτηνών
Τό κύμα τό ’Ασιανόν

Είς τήν Ευρώπην φέρει.

ΛΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ.

ΦΓΣΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΥ.

ί) Οταν δ άήρ ήναι γαληνιαίος, τά μεμακρυ- 
σμένα άντικείμενα, έςεταζόμενα διά τηλεσκοπίου, 
φαίνονται δονούμενα, παρουσιάζονται δέ διπλά, 
τριπλά καί τετραπλά. Το αύτό φαινόμενον πα
ρουσιάζεται καί είς τά θερμαινόμενα τής ατμό
σφαιρας αρώματα διά τίνος άμμώδους εδάφους, θ’, 
άνθρωποι, τά δένδρα φαίνονται άντακλώμενα εις 
ηρεμούν ύδωρ’ τοιαϋται είσίν αί άπάται τοϋ κατο- 
πτρισμοϋ, αΐτινες ταράττουσι τούς περιηγητά- 
άλλοιούμεναι είς τάς κεκαυμένας έρημους τής Α
φρικής.

2) ό Κατοπτρισμός είναι οπτική απάτη, δι’ ής 
παρατηροϋμεν άνεστραμμένας τάς εικόνας τών 
μεμακρυσμένων αντικειμένων ύπό τό έδαφος ή έν 
τή άτμοσφαίοα. Τό φαινόμενον τοϋτο παρατηρείται 
ώς έπί τό πολύ είς τούς θερμούς τόπους καί ιδίως 
είς τάς αμμώδεις τής Αίγυπτου πεδιάδας. Ενίοτε 
τό έδαφος παρουσιάζει τήν θέαν λίμνης ήρεμούσης 
είς ήν αντανακλώνται τά δένδρα καί τά πέριξ

39
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χωρία. Τδ φαινόμενο* τοΰτο γνωστόν έκ τών αρ
χαιότατων χρόνων, έξηγήθη τδ πρώτον ύπδ τοΰ 
Mengs, έν απάτη εύρεθέντων τοΰ τε στρατού καί 
τών σοφών ο'ίτινες παρηκολούθουν τήν Γαλλικήν 
εκστρατείαν τήςΛΪγύπτου (1789), καθ’ ήν επο
χήν ό γαλλικός στρατός, κατεχόμενος ύπδ δίψης, 
έσπευδε νά φθάση τήν φαινομένην λίμνην,ήτις άπε- 
μακρύνετο αύτοΰ πάντοτε καθόσον έπλησίαζεν, 
επαθε δέ τδ τοΰ Ταντάλου, έως ού έξήχθη τής α

πάτης.
3) ό Κατοπτρισμδς είναι φαινόμενου τής δια- 

θλάσεω; τοΰ φωτός, πηγάζονέκ τής άνίσου πυ
κνότητας τών στρωμάτων τής ατμόσφαιρας, δταν 
ταΰτα διά τής επαφής των μέ λίαν θερμόν έδα
φος διαστέλλωνται. Τών διεσταλμένων δηλαδή 
στρωμάτων όντων κατωτέρων, φωτεινή άκτις 
διευθυνομένη έξ ένδς αντικειμένου πρδς τδ έδαφος 
διέρχεται τών στρωμάτων, ών ή διαθλαστικότης 
βαθμηδόν έλαττούται, διότι τά μάλλον διεσταλ- 
μένα αέρια είναι ήττον διαθλαστικά. Επεταιεν- 
τ εΰθεν ότι ή γωνία τής προσπτώσεως αυξάνει έξ 
ένδς στρώματος εις τδ έπόμενον καί παύει φθά- 
νουσα εϊ; τδ γωνιαΐον δριον, ότε τήν διάθλασή 
διαδέχεται ή εσωτερική άντανάκλασις. Η άκτις 
άνυψοΰται τότε και ύποβάλλεται εις αλληλουχίαν, 
διαδοχικών διαθλάσ εων αντιθέτων τών πρώτων 
ώς διερχομένη στρωμάτων, ών ή διαθλαστικότης 
διαδοχικώς αυξάνει. Η φωτεινή αύτη άκτις προσ
βάλλει τδν οφθαλμόν τοΰ παρατηρητοΰ ώς νά έξε- 
πέμπετο έκ σηιχείου κειμένου κάτωθεν τοΰ εδά
φους και διά τοΰτο δίδει τήν εικόνα τοΰ αντικει
μένου έξ ού έκφέρεται άνεστραμμένην, ώς νά άν- 
τανεκλατο έκ τίνος ση μείου κειμ.ένου έπί τής έ- 
πιφανείας ήρεμου ντος ύδατος.

4) Πολλάκις οί ναυτιλλόμενοι παρατηροΰσιν έν 
τή ατμόσφαιρα άνεστραμμένην τήν εικόνα αύτών 
ή πλοίων μεμακρυσμένων' τδ φαινόμενον τοΰτο 
είναι ωσαύτως κατοπτρισμδς εις άντίθεσιν τοΰ 
πρώτου, διότι ή θερμοκ ρασία τής θαλάσσης πρέπει 
νά ήναι κατώτερα τής θερμοκρασίας τής ατμό
σφαιρας, καθισταμένη; πυκνοτέρας εις τά κατώ
τερα στρώματα ώς έκ τής έπαφής της μέ τά ύ- 
δατα. Τά φαινόμενα ταΰτα παρετηρήθησαν καί 
άπδ τού; Κυρ. Scoresby καί Bravais. Εν Αγ
γλία παρετηρήθησαν τά παράλια τοΰ Κολάι 
πλησιάζοντα, ώς ωσαύτως καί πλοΧα κείμενα έκ- 
τδς τοΰ φαινομένου δρίζοντος. Φαινόμενου δέ λίαν 
περίεργον παοεστάθη εις τούς κατοίκους τών πε
διάδων τής Αγαρ έν Αγγλία, ο'ίτινες τήν 5 ώραν 

Μ. Μ. τής 20 Σεπτεμβρίου 1835 παρετήρησαν 
εις τδν έκ πυκνών ατμών κεκαλυμμένον ουρανόν 
πολυάριθμον σώμα ιππέων ξιφήρες καί έν όμοιο- 
φόρφςο στολή, βαδίζον βραδέως, έπειτα τροχάδην' 
διέκρινον τούς έλιγμούς τών ιππέων, οΐτινες ήσαν 
κατά πέντε, έπειτα έσχηματίσθησαν εϊς δύο ζυγούς 
καί τέλος κατά στοίχον' τδ μέρος εις 8 εύρίσκοντ· 
τά κατοπτριζόμενα αντικείμενα δέν έγνώσθη. 
Οί ΣουΐδοΙ άνεζήτουν έπί πολύν χρόνον μαγικήν 
τινά νήσον άναφαινομένην ένίοτε μεταξύ τών Ά- 
λάνδων καί Ούλάνδων νήσων.

5) δ Κύριος Scoresby παρετήρησεν ούχ ήττον 
τδν κατοπτρισμδν καί εις τάς παγωμένα; θα- 
λάσσας

6) Περιηγητής τις τών Πυρηναίων παρετήρησε 
τήν ιδίαν του σκιάν καί τήν τών συνεταίρων του 
εϊκονισθείσας καθαρώς καί ακριβώς εϊς νέφος κεί
μενον εϊς μικράν αυτών άπόστασιν, εις έκστασιν δέ 
εύρέθη ότε είδε τάς εικόνας περικυκλωμένας άπδ 
φωτεινόν κύκλον διαλάμποντα έκ ζωήροτάτων 
χρωμάτων. Τδ φαινόμενου τοΰτο, αντικείμενου 
3ν τής διαθλάσεως τοΰ φωτός καί τής άποσυνθέ- 
σεως αύτοΰ έντδς τών έν τή ατμόσφαιρα ύδατω- 
δών ατμών, είναι γνωστόν ύπδ τδ όνομα, ά.τοάί'ω- 
σις τώ>· π^ιηγητών.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.

.4ί .τρορρθσίΐσ ri}c 0ίίας 'Αναστασίας κα'·. τής 
ΰι-ιι,'-ιΰς Βίξ,θας.

Αί ΓΥΝΑΙΚΕΣ αί άφιεροΰσαι τδ έαρ των εϊς τδν 

έρωτα, άφιεροΰσι τον χειμώνα των εις τήν εύλά- 
βειαν. Αμα οί άνδρες τάς έγκαταλείψωσι, παρα
δίδονται ε'ς τον Θεόν καί άναμένουσι τάς δάφνας 
τοΰ Συναξαριού' ιδού το έσχατον αύτών καταφύ- 
γιον. Τδ αύτδ συμβαίνει καί ε'ίς τινας πόλεις. Μετά 
νεότητα θορυβώδη, άφ’ ού καταπλήξωσι τδν κό
σμον διά παντοίων καταχτήσεων καί κάμωσι τδν 
διάβολον άνω κάτω, αίφνης ημέραν τινά άπο- 
κτώσι φήμην άγιου καί έπ αύτής αποκοιμόνται, 
κομβολόγιον κρατοΰσαι άνά χεΐρας.

Η Πίσα, ή ταραχώδης καί πολυμήχανο; δημο
κρατία, ή άλλοτε εϊς τάς τριήρεις τή; Γενούη; το 
σκήπτρον τών θαλασσών αμφισβητούσα, μόλις 
κατέχει σήμερον όλίγας λέμβους, αϊτινες λεμβο- 
δρομούσιν έπί τοΰ Λρνου, άπαξ κατά τριετίαν, 
τήν έπιοΰσαν τής εορτής τοΰ αγίου Ρανιέρα. 11 

πόλις τών Γιβελίνων, ή κατά τοΰ Πάπα ύπέρ τοΰ 
αύτοκράτορος γενναίω; άγωνισθεΧσα εις τάς λαμ
πρά; τής νεότητος αυτής ήμέρα;, εις τά γηρατειά 
της αποκλίνει πρδ; τούς Γουέλφους καί προσπα
θεί νά έξαγοράση τδ πλημμελές παρελθόν της, 
διά φωταψιών καί λεμ-βοδρομιών πρδς τιμήν τοΰ 
θαυματουργού αύτής πάτρωνος.

Η luminara, δηλαδή ή κατ’ εξοχήν φωτοχυ
σία, καί αί έπί τοΰ Αρνου λεμβοδρομίαι, ιδού οί 
νεότεροι αυτής τίτλοι εϊς τδν θαυμασμόν τοΰ 
περιηγητοΰ.

Αλλά τί έστίν ούτος ό άγιο; ‘Ρανιέρης, εϊς 
άνάμνησιν τοϋ οποίου τελούνται αί άνά τριετίαν 
έορταί αύται ;

« Ακόλαστός τις νεανίας, διαβόητος ίργο.Ιάβος 
τών παρελθώντων αιώνων, μάς λέγει ό κύριος 
Μαρίνος Βρετδς, (I) όστις εγκαίρως ειδοποιηθεί; 
δι’ ουρανίου οπτασίας (ό άγιος εννοείται) κατέλιπε 
τήν όδδν τή; άπωλεία; καί ήσπάσθη βίον άνο- 
χής καί μετανοίας. Εκαμε πολλά θαύματα τά 
όποια δ ΓΙόττο;' άπεικόνισεν έπί τών τειχών τοΰ 
Κοιμητηρίου, Campo Santo, καί έγένετο μετά 
θάνατον δ πάτριον τής Πίσης καί δ πρόθυμος 
πρεσβευτής τών κατοίκων αύτής παρά τφ Θεώ.»

Αλλά πρίν ή άποχαιρετήσωμεν τήν φίλην Πίσαν, 
ήτις έβαυκάλισε τά νεανικά όνειρα πολλών έξ 
ήμών, καί ή; τδ όνομα φέρει εις τήν ένθύμησίν 
μα; γλυκεία; πανεπιστημιακού βίου αναμνήσεις, 
ά; ποοευθώμεν εϊς τδ Νεκροταφείου ΐν’ άντλήσω- 
μεν νέας δυνάμεις έκ τής θέας τή; πρδς τδν Θεόν 
επιστροφής τού έν μακαρία τή λήξει Ρανιέρη' 
έχομεν άνάγκην πίστεως, δπως διαβώμεν τάς πύ- 
λας τής αγίας πόλεως τού Πράτου.

Τδ Κοιμητήριον είναι £ν έκ τών τεσσάρων θαυ
μαστών μνημείων, άτινα καθιστώσι τήν Πίσαν 
έξόχως άρχιτεκτονικήν πόλιν. Ο κυρτός Πύργο;, 
ή Μητρόπολις, τδ Βαπτιστήριον καί τδ Νεκροτα
φείου έπί μιάς καί τής αύτή; πλατείας ύψούμενα, 
Piazza del Duomo, άναδεικνύουσιν αύτήν άπαρά- 
μιλλον. Τδ Κοιμητηρίου,έκτεινόμενον παρά τήν Μη- 
τρόπολιν καί τδ Βαπτιφήριον,είναι μέγα παραλλη
λόγραμμον, περικυκλούμενον ύπδ γοτθικής στοάς, 
τολμηροτάτης άρχιτεκτονική; , σχηματιζούσης 
τεσσαράκοντα τρεις ημικυκλίου; 'αψίδας, αληθή 
λαξευτά τρίχαπτα. Η πρώτη έντύπωσι; ήτις κα
ταλαμβάνει τδν εισερχόμενου εϊς τδ πολυτελές 
αύτδ ανάκτορου τών νεκρών, xirovr τύν φθόνον 

z&r (ύντων, ώς λέγει δ ποιητής Πούστης(Ι) 
είναι αίσθημά τι φόβου, παραλύον τά βήματα' 
Αί στήλαι καί αί έπικρεμάμεναι αψίδες είσι τόσω 
λεπταί, έλαφραΐ, αιθέριοι, ώστε φοβείται τις έπί 
στιγμήν μή άπαν τδ οϊκοδόμημα ίδη καταέρέον' 
όμοιάζει τοΰτο μάλλον έργον χρυσοχόου, τοΰ 
Βενβενούτου Κελλίνη, ή άρχιτέκτονος, τού ίωάν

νου Πισάνου, δστις έκεΐ έπαναπαύεται παρά τδν 
πατέρα του Νικόλαον. Τήν πρώτην ταύτην έντύ- 
πωσιν διαδέχεται άλλη, παραπλήσια έκείνης, ήν 

γεννά ή άνάγνωσι; τή; θιίας Κωμωδίας, τή; γο
νίμου ταύτη; μητρδ; τού ιταλικού πολιτισμού. 
Τδ βλέμμα έλκύεται καί άπολιθοϋται συγχρόνως 
έκ τοΰ μυστηριώδους τρόμου, 8ν αποπνέει τοιχο
γραφία τι; τού Ανδρέα όρκάνία' παριστά τδν 
αδην μέ τάς αιωνίου; του κολάσεις, τούς άτε- 

λευτήτου; πόνου; του, τά; άκατανομάστους βα
σάνου; του, τδν αδην, ώς συνέλαβον καί απεικό
νισαν αδτδν ή μεγαλουργός επίνοια καί ή πληγω
μένη ψυχή τού ποιητού, άλλ’ έτι σκληρότερου, 
τρομερώτερον, φρικωδέστερον, γυμνόν τδν μαν
δύαν τήςποιήσεως. Πρίν τού ’Ορκάνία, δ ΙΊότ- 
τος, δ φίλος τοΰ Δάντου καί μαθητής τοΰ Κι- 
μαβούε, 8ν τάχιστα υπερέβαλε, παρέστησεν έκεΐ 
μετά χρωμάτων έκπληκτική; αλήθειας τήν Εφο
ρίαν τού ’ΐώβ, τάς ταλαιπωρία; καί τήν καρτε
ρίαν τοϋ μάρτυρος τή; Γραφής. «Εντώ κοιμητη- 
ρίω τούτω τελείται ή έκ τού Μεσαιώνος εϊς τήν 
’Αναγέννησιν μυστηριώδη; μετάβασις. ’Ενταύθα 
άρχεται ή έλευθερία διά τοΰ ΓΙόττου καί τελευτά 
διά τοΰ’ΟρκάνΧα ή τής αρχαία; έζκλησίας τρομ.ο- 
κρατία.’Αλλ’ήδη ή φαντασία τδν αρπάζει έπί τών 
πτερύγων τού Δάντου καί μεταμορφώνει τού; τύ
που;, οΰ; θέλει νά καθιερώση (2). » Τδ Κοιμη- 
τήριον δέν άναμιμνήσκει μόνον τούς μεγάλους 
καλλιτέχνας, οΐτινες, τώ ΓΙόττω επόμενοι, δια
δέχονται άλλήλου; έπί ενα καί ήμισυν αιώνα 
καί άποτίουσι τδν φόρον τής εύσεβούς αύτών 
γραφίδος, κοσμούν τες τούς σεβασμίου; έκείνου; 
τοίχου; διά ζωγραφιών, ά; έγέννησαν τά έμ- 
πνευσμένα τοϋ ποιητού έπη' μαρτυρεί συγχρόνως 
περί τή; φλογερά; πίστεως τών άτρομήτων ναυ
τών, οΐτινες έξ Ιερουσαλήμ μετέφερον τδ ιερόν 
χώμα, έπί τού οποίου τόσοι ένδοξοι νεκροί κοι
μόνται. Πεντήκοντα τριήρεις, ύπδ τήν αρχηγίαν

(1) Ob '. cfie bel camposanto
Da fare invidia ai vivi.

(2) Dusmenil; l'Art Italien. σελ. 42.(1) Melanges: Notes au crayon.
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Ούβάλδου τοϋ Λανφράγκου, έκ.-λέουσιν έκ Πίσης, 
τώ 1 180, πρδς βοήθειαν τοϋ αύτοκράτορος Βαρ- 
βαρόσσα, έν Παλαιστίνη κατά τών απίστων μα- 
χομένου, καί έπανερχόμεναι λαμβάνουσιν ώ; έρμα 
σωρού; έκ τοϋ αγίου έκείνου χώματος, όπου ό 
χριστιανισμός έγεννήθη καί όπου ό Χριστό; ά- 
πέθανε. Γήπεδόν τι παρά τήν Μητρόπολιν αγο
ράζεται υπό τοϋ εύσεβοϋ; Αανφράγκου, καλύπτε
ται ύπό τοϋ χώματος δπερ έπότισε το αίμα τοΰ 
υίοϋ τή; Μαρία;, καί ό αγρό; έκεΐνο; προορίζε
ται νά καλλιεργήται ύπό τοϋ Θανάτου, ϊδού 
ή γένεσις τοϋ περίφημου Κοιμητηρίου, εύ· 
j'iroCc μονσείον, ώ; άπεκάλει αύτό ή τής Σουη
δία; βασίλισσα Χριστίνα, τελευταία; κατοικίας, 
άξια; τών τολμηρών έκείνων Γιβελίνων, οΐτινες 
τοσαϋτα μεγάλα καί γενναία διεπράξαντο καί 
πρώτοι μετά τών Φλωρεντινών ύψωσαν τήν ση
μαίαν τών φώτων καί τοϋ πολιτισμού, έν μέσω 
τής ζοφερά; νυκτός τοϋ μεσαιώνος. Εκ τών πο
λυαρίθμων έπιγραφών, δσαι έκεΐ έγένοντο φεϋ 1 2 

όπως η μ.νήμη τών νεκρών διατηρηθή παρά τοϊς 
ζώσι, ιδίως κινεί τήν περιέργειαν ψήφισμά τι τής 
πόλεω; Πίσης, καθ’ 8 nunziata morle Caesaris 
διατάττεται ενιαύσιον πένθος και αποχή άπό 
πάσης δημοσίας διασκεδάσεως. Πρό πολλοϋ τδ 
Κοιμητηοιον έπαυσε βεβηλούμενον ύπδ τοϋ θανά
του καί δικαίως, διότι πρδ πολλοϋ επίσης έπαυ- 
σεν ύπάρχουσα ή τών ένδοξων νεκρών γενεά ό 
Καρμίνιάνης ένεταφιάσθη έκεΐ, κατά τδ Ί 847. 
άλλ’ ούτο; ήτον έξαίρεσι;, ένδοξος νεκρός. 
Ο Καρμίνιάνης, διάσημος νομοδιδάσκαλο; τής

(1) Sismondi-, Hist- des Republ. Italien, Chap. 
C.X, Annee 1512- -Οί ‘Ισπανοί έν όλίγαις ώραις κατόρ
θωσαν ρήγμα είκοσι ποοών πλάτους. Στρατιώται τινέ; ί; 
αύτών, άναβάντί; έπί τοϋ ψήγματος, έφόνευσαν δύο έκ τών 
σρουοούντων πεζών, ήρκεσε τοΰτο 5πως οί λοιποί έμ- 
πλησΟώσιτρόμου .. ·· — «*Ο αριθμό; τών δυστυχών ίσοι 
ανηλεώς έσφάγησαν αμαχητί, ανυπεράσπιστοι, άνευ προ- 
κλήσεως άναβαίνει κατά τους πλείονα; τών ιστορικών, εϊ; 
πεντακισχιλίου;. εις δισχιλίου; δέ κατ' άλλου; μετριότε
ρου;. Πάντες οί οίκοι καί πόντε; οί ναοί μανιωδώς οιηρ- 
πάγησαν καί έλεηλατηθησαν, καί οί τής μεσαία; τάςεως 
άνθρωποι (bourgeois εντελώς άπογυμνοβέντε;, ύπε6λή- 
θησαν ετι εΐς τρομερά; βασάνου;, άπω; κινήσωσι τόν οί
κτον τών συγγενών καί φίλων καί πείσωσίν αύτούς νά έ- 
ςαγορασωσι τού; αιχμαλώτου;.

(2) Vita di Giovanni I’isano

συγχρόνου Ιταλίας, είχε διεγείρει ποτέ ζωηράν 
φιλολογικήν έριδα, παραδόξως σχολιάσα; τδν εξής 
περίφημον στίχον τοϋ Δάντου.

Poscia,piu che il dolor,note il digiuno (I), 
ό Καρμίνιάνης ισχυρίζετο δτι, κατά τον ποιητήν, 
ό Ούγολϊνο; είχε φάγει τά τέκνα του.

Τδ Πράτο (2) είναι χαρίεσσάτις πολίχνη με
ταξύ Φλωρεντία; καί Πιστοΐας (3) κείμενη, άπέ- 
/ν>πι σχεδόν έπίσης (16 χιλιόμετρα) έκ τών δυο 
τούτων πόλεων. Ητο καί αύτη δημοκρατία, 
πλήν δημοκρατία μέλιτο; και γάλακτος’ διεδρα- 
μάτισε πάντοτε πρόσωπον παθητικόν, πρόσωπον 
κομψευομένης γυναικδς άπέναντι κωμαζόντων δ
ραστών. Πανταχόθεν άπδ τείχη καί τάφρου; περι-

(1) Inferno XXXIII, 75.
(2) ‘II λίςις PratO σημαίνει λειμώνα.
(3) ‘II ΙΙιστορία τών αρχαίων.

κυκλωμένη, ομοιάζει ώραίαν Ισπανίδα, τήν όποιαν 
άκαταπαύστω; φρουρεί ή παρουσία τή; μεμψί
μοιρου έκείνη; γραίας, ήν καλοϋσι duena’ άλλά 
τί δύναται νά κάμη μία ταλαίπωρο; duena, όσα 
καί άν φέρη δίοπτρα, όταν ό διάβολο; δηλαδή ό 
ερω; άναμιγνύηται; Μαλθακώς έξηπλωμένη έπί 
μαγικού λειμώνος, λούουσα τά ανθηρά τη; κρά
σπεδα εΐ; τά διαυγή τοϋ Βισεντζίου ύδατα, ύπήρ- 
ξεν ή πόλις αύτη, κατά τού; νεανικού; τη; χρό
νου;, ή άδυναμία τών Φλωρεντινών και τδ άντι- 
κείμ,ενον τοϋ πάθους τοΰ Βαρνάβα Βισκόντη, πά
θους αιωνίως δυστυχούς, ευτυχώ; δι αύτήν.

Πρωίαν τινά οί κάτοικοι τοΰ Πράτου άφυπνί- 
ζονται έκπληκτοι συγχρόνως καί περιδεείς’ οί 
Φλωρεντινοί στρατοπεδευουσι πρδ τή; πόλεω; 
καί βεβαίως δέν έρχονται πρδς αγοράν άρτου (1)' 
φέρουσιν ίίπλα. ’Αλλ , ώ μυστήριον ακατανόητου ’. 
καίτοι ένοπλοι φαίνονται ήσυχοι καί μ.ειδιώσιν’ ή 

συμπεριφορά των εμπνέει εμπιστοσύνην. Λαλοϋσι 
τέλος καί λαλοϋσι μετά τοσαύτη; γλυκύτητος, 
τοιαύτη; εύγλ.ωττίας, κακολογούσε τόσον έπίτη- 
δείως τδν Βισκόντην καί τά κατά τή; άγαθή; δη
μοκρατίας άποτρόπαια σχέδιά του, ώστε ή ανύ
ποπτος πόλις ούδόλως διστάζει νά παραδοθή εΐ; 
αύτούς καί νά τούς άνακηρύξη φίλους καί προ- 
στάτας. (2)

Ταΰτα συνέβαινον έν πλήρει μεσαιώνι, κατά τδ 
έτος 1351.

Συγχρόνως οί Φλωρεντινοί, άνθρωποι θετικοί, 
οΐτινες ήξευρον πολλά καί είχον ακούσει περισσό
τερα περί τής άστασία; καί πανουργίας τών -γυ
ναικών έν γένει και τών ωραίων ιδία, διετραγμα- 

τεΰο;το μετά τής βασιλίσσης τή; Νεαπόλεω; 
Ιωάννας, ήτις διεξεδίκει δικαιώματα έπί τής κα

τοχής τή; μικρά; μέν άλ.λ’ αγαθής δημοκρατίας. 
Ηγόρασαν τά δικαιώματα ταΰτα αντί 17,500 
φλωρινίων, καί έκτοτε τδ Πράτο συνηνώθη ορι
στικούς μετά τή; Φλωρεντίας.

Ο: έρασταί έρχονται ό εί; μετά τδν άλλον, καί 
ό εις Λέν δμοιάζει μέ τδν άλλον.

Μετά τού; Φλωρεντινούς οί Ισπανοί φλογίζον
ται έξ έρωτος διά τήν εύαίσθητον εκείνην πόλιν. 
Παρουσιάζονται ύπδ τά τείχη τη; καί έκμυστη- 
ρεύονται τά αισθήματα των. ’Αλλά δέν ήξεύρουν, 
φαίνεται, νά λέγουν τρυφερά καί εύμορφα πράγ
ματα ώς οί Φλωρεντινοί καί ή πόλις δέν τοϊς ά-

(1) Έκεΐ κατασκευάζεται δ άριστο; άρτο; της Τοσκάνης.
(2) l’oggio ; Ilistor. Florent. An. 1351. 

νοίγει τά; πύλας. Επιμένουν, αύτή κάμνει πώς 
θυμώνει’ προτρέχουν εΐς τήν βίαν, αύτή άποστρέ- 
φεται τδ αίμα. Αμα βλέπει δύο έκ τών στρα
τιωτών της φονευμένους έπί τών οχυρωμάτων 
παύει πάσαν άντίστασιν καί γίνεται τδ ερμαιον 
τοΰ νικητοϋ, όστις εκδικείται τάς τυχούσας πε
ριφρονήσεις διά τρόπου ολως ανοικείου πρδς αιώ
να, 8ν έφώτιζεν ο ήλιος τής άναγεννήσεως (1).

Ητο τότε τδ έτος 1512.
’Αλλ’ οί κάτοικοι τοϋ Πράτου κέκτηνται τί

τλου; δόξης στερεωτέρου; ή τά μάταια τοΰ Α- 
ρεω; τρόπαια. Κ ατέχουσι τήν ζώνην τή; Θεοτό
κου, κομισθεϊσαν αύτοϊς έκ Παλαιστίνης, έν ετει 
1441. Κατά τήν έποχήν έκείνην τδ Πράτο δέν 
ήτο άκόμη πόλις, λέγει ό τών καλλιτεχνών βιο
γράφο; Βασάρης, (2) καί τδ άγιον λείψανον έτέθη 
έντδ; μικρά; τίνος έκκλησίας, καλουμένης ή έφη- 
μερία (la Pieve). Τόσον πολύτιμος θησαυρός, όσον 
καλά καί άν φυλάττητατ, τρέχει πάντοτε κινδύ
νους. όλοι θέλουν νά τδν αποκτήσουν, έστω καί 
δι’ ιεροσυλίας’ ούτοι παρ’ ολίγον νά κλαπή κατά 
τδ 1312. Τότε ό διάσημος άρχιτέκτων ’Ιωάννη; 
ό έκ 'Πίσης έπεφορ τίσθη νά κατασκευάση έν τή 
εφημερία τό πολυτελές παρεκκλήσιον τής 'Λγιας 
Ζώνης (Sacra Cinlola) ένθα διατηρείται έκτο
τε τδ θαυματουργόν λείψανον. ό αύτδ; καλλι
τέχνη; έμεγέθυνεν επίσης τδν ναόν, δν έκόσμησε 
δι αγαλμάτων καί δι’ αναγλύφων" είναι δέ 
ούτο; ή μητρόπολις, ίν τών λαμπροτέρων τή; 
πόλεω; μνημείων. Η πρόσοψι; τοΰ Duomo, ώ; 
καλοϋσιν οί Ιταλοί τά; μητροπόλει; των, είναι 
κατασκευασμένη έκ μαρμάρου λευκού καί μέλα- 
νος, έν τώ τόπω έξορυττομένου. όμοιόχροα μάρ
μαρα κοσμοϋσι τδν ναόν καί έσωτερικώς. Θαυ

μάζεται δέ έν αύτώ άναλόγιον γεγλυμμένον, αρι

στούργημα τής σμίλης τοϋ Δονατέλλου, οθεν, καθ’ 
ώρισμένας ημέρας, δεικνύεται εΐς τούς πιστού; ή 
άγια ζώνη. Αί ζωγραφίαι είσίν έργα τών έξοχω- 
τέρων τής έποχής έκείνη; καλλιτεχνών, τοϋ Αγ
γέλου Γάδδη καί τοϋ Φρϊ-Διαμάντε. ’Αλλ’ αί 
μάλιστα προσελκύουσαι τήν προσοχήν διά τής 
θαυμασίας αύτών καλλονής άνήκουσιν εΐς τδν 
Φρά'Φίλιππον Λίππην, τδν ρωμαντικόν εκείνον 
Καρμελίτην, 8ν κατέστησαν περικλεή ή αιχμα
λωσία, οί έρωτες καί ή γραφί; του. Παρά τήν έκ- 
κλησίαν ύψοΰται μέγα; τετράγωνος πύργος ρυθ
μού καλλίστου.

Τό Πράτο, πατρίς τοϋ ποιητοΰ Κάστη καί 
τής μεγάλης τρχγφδοϋ Ριστόρης, κέκτηται καί 
άλλον έτι τίτλον είς τδν σεβασμόν πάσης εύσε- 
βοΰς ψυχής — τήν περίφημον λιτανείαν του, τό 
πρώτιστον αύτοΰ δπλον, δπλον ούρανίων κατα- 
κτήσεων διότι, τδ εϊπαμεν, ούδέποτε οί αγαθοί 
Πρατεΐς έπεδίωξαν τά πρόσκαιρα τοϋ κόσμου τού
του καλά.

Τήν παραμονήν τή; τελετή; ή πάλαι ποτέ 
δημοκρατία, ήτις μόλις περιέχει 10—12 χιλιά
δα; κατοίκων, καθίσταται αγνώριστος. Αί εύ- 
ρεΐαι αύτή; οδοί, αί κυκλ.ώπε-.ον έχουσαι λιθό- 
σ'.ρωμ.α, συνήθως ήρεμοι καί σιωπηλαί, ζωηρώς 
άντηχοΰσιν υπό τά βήματα πολ.υαρίθμων περιη
γητών, οΐτινες σπεύδουσι πρδς τήν λιτανείαν ώς 
πρδς εύσεβές προσκύνημα, έξ εύλαβείας >.α!. έρω
τος πρδς τήν τέχνην κινούμενοι. Πανταχοΰ έν 
’Ιταλία ευρίσκεις τδν έρωτα τοΰτον. Αύτός φω
τίζει, αύτός δίδει χρώμα καί ζωήν εις πάντα’ εί
ναι εί; τών κυριωτέρων χαρακτήρων τοϋ ’Ιταλι
κού λαοΰ. Θαυμαστή; ών τή; μορφής, ώς οί έπί Πε- 
ρικλέους Ελληνες, ούδεμίαν δύναται νά συλλάβη 
υψηλήν ιδέαν, άν δέν τήν ένδυση μέ τδ στιλ
πνόν τή; τέχνη; περικάλ.υμμα. Παν πράγμα, πάσα 
ιδέα πρέπει νά φέρη τδ ένδυμ-α τούτο’ καί ό 
θείο; καί ό ανθρώπινο; έρως πρέπει νά άπαυγά- 
ζη άπδ τή; τέχνης τδ φώς. Τί ήθελεν είσθαι διά 
τδν Ιταλόν ή θρησκεία άνευ τών μεγαλοπρεπών 
έκείνων ναών, οΐτινες έλαβον τδ χρίσμα τών αιώ
νων ; άνευ τών καταπληκτικών έκείνων Οόλων, 
οΐτινες φαίνονται έπί τοΰ αΐθέρος κοεμάμενοι ζ ά
νευ τών υψιπετών έκείνων πύργων, οΐτινες ένοΰσι 
τήν γήν μέ τδν ουρανόν, τόν άνθρωπον μέ τήν 
θεότητα ; Τί ήθελ.εν είσθαι ή θρησκεία χωρίς τά 
ιερά δράματα καί τούς εκκλησιαστικούς ύμνους, 
φθόγγου; αθανάτου; άπδ ούράνιον χωνευτήριον
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αρμενίζεται 5 Καθολικισμός, ίσως τούτο ψέξη 
φιλόσοφος, ό ποιητής δμως ή ό καλλιτέχνης πο-έβ, 

ουδέποτε.
I

‘Η Airarela.
Παράδοξον συνάμα δέ καί έπιβάλλον είναι τδ 

θέαμα τής λιτανείας, ήτις άπαξ άνά τριετίαν συ
ναθροίζει έν Πράτιρ τους ευλαβείς ή φιλοθεάμο- 
νας κατοίκους τής Τοσκάνης. Τελείται αύτη τήν 
έσπέραν τής Μεγάλης Παρασκευής και παριστά 
τά Πάθη τοΰ Χριστού. 11 μητρόπολις, δθεν έξέρ- 

ι χεται, καί αί οδοί άς διατρέχει άπαστράπτου- 
σιν, ώς άν άπασα ή πόλις έκαίετο. Οί έ- 
ςώσται καί τά παράθυρα, πλήρη θεατών κρα
τουντών λαμπάδας, είσί πολυτελώς έστρωμένα. 
Η ευσέβεια τών Ιταλών καί ή πρδς τδ μεγαλο
πρεπές κλίσις των καθιστώσιν άληθώς μαγικήν 
τήν έποψιν. Απερίγραπτος είναι ή έντύπωσις 
ήν προξενεί ή θέα τής πλατείας, έφ’ ής υψούται 
ή Μητρόπολις. Άπδ τής όδοΰ άχρι τών ύψίστων 
οροφών τών οίκων, οΐτινες έχουσι γείτονας τά; 
χεληδόνας, έκτείιονται χρυσοόφαντοι τάπητες, 
στιβάδες άνθέων, συμπλέγματα πυρός. Άλλ’ έν 
τή πλημμύρα ταύτη τών φώτων υπερβάλλει τών 
λοιπών ό μέγας τετράγωνος πύργος’ όρμά πρδς 
τά νέφη ώς άν ήθελε διά τών φλογών του νά 

πυρπολήση τδν ούρανόν.
Στρατιώται Ρωμαίοι παντός δπλου, έφιπποι 

καί πεζοί, φέροντες άναπεπταμένας σημαίας έφ’ 
ών άναγινώσκονται τά άλλοτε δαφνος-εφή αρχικά 

γράμματα S. Ρ. Q. R. (I) προηγούνται τής πομ
πής. Επεται πλήθος ’Ιουδαίων, κρατούντων σκε- 
πάρνας, καρφία, άρπάγας καί λοιπά κατάλληλα 
είς τήν περίστασιν έργαλεΐα. Ακολουθεί μακρά 
σειρά ανθρώπων άναμιμνησκόντων τδν μεσαιώνα 
διά τής ποικιλόχρου καί άλλοκότου ένδυμα- 
σίας των’ οί μέν φοροϋσι λευκά, οί δέ έρυθρά, 

άλλοι φαιά’ είσίν ούτοι αί Αδελφότητες. Ερχον
ται κατόπιν οί αδελφοί τού ’Ελέους, τρομεροί 
καί φρικαλέοι ώς δ θάνατος τού όποιου είναι 
λειτουργοί. Εϊναι ένδεδυμένοι κατάμαυρα άπδ 
κεφαλής μέχρι ποδών’ μέλαν ίμάτιον ποδήρες 

καλύπτει το σώμα των,καί περικάλυμμα επίσης με- 
λαν κρύπτει τδ πρόσωπον των’ αί χείρές των 
φέρουσι περιχειρίδας μελαίνας καί έκαστος κρα
τεί μεγάλην δάδα μέλαιναν επίσης, αναπέμ,που- 
σκν νέφη πυκνού καπνού, λίβανον τοϋ θανάτου.

|
(1) Senatus Populus Que Romanus.

έξελθόντα; ; χωρίς τάς άνεκφράστου γλυκύτητο; 
εικόνα; τή; Παναγία;, άτενιζούσα; τδ θειον βρέ
φος έν [ΐυστική κατανύξει; χωρίς τάς χαλκάς ή 
μαργαρίνου; μορφά; αΐτινες, ώς ό άγιος Μάρκος 
τοΰ Δονατέλλου (I) ή τοΰ Μιχαήλ-’Αγγέλου ή 
Λ'ύς (2), φαίνονται ίτοιαοι νά λαλήσωσι καί 
άναμ.ένουσι μόνον νά άποταθή τις πρδς αύτά; ή 
νά τάς αφύπνιση; Ενί λόγω, τί θά ήτον ά θρη
σκεία διά τδν ’ΐταλδν άνευ τή; τέχνης τοΰ ϊ*α- 
φαήλου, τοΰ Μιχ αήλ-Άγγέλου, τοΰ Ροσσίνη; 
Κενόν, άφηρημενον, μυσττ,ριώδές τι, άκατανόη- 
τον εις τδν μεσημβρινόν εκείνον λαδν καί ανάρ
μοστου πρό; τήν διαυγή, αίθερίαν τής ’ΐταλίας 

φύσιν. Είς τόπον όπου τδ καλόν φύεται άνά πάν 
βήμα ύπδ μυρίας διαφόοους μο ρφάς, ένθα γή καί 
ουρανός ένοΰνται εις αρμονικήν συμφωνίαν ίνα 
ψάλλωσιν ύμνους άγαλλιάσεως, ό άνθρωπος δύ

ναται νά έννοήση τήν θεότητα άλλως ή δπως 
αποκαλύπτεται εις αύτδν — ποιητικήν, μεγα-1 
λοπρεπή, άπειρον ; Εντεύθεν αί πομπαί καί αί 
θεατρικαί ούτως ειπείν παραστ άσεις έ* αϊς ένα-

(1) Ώςγνωστόν τδ χαλκοϋν τοϋτο άγαλμα κατασκευα- 
σθέν διά τδν έν Φλωρεντία ναόν τοϋ άγιου Μάρκου (in 
orto), άπαθανατίσθη διά μιάς φράσεως τοϋ Μιχαήλ-’Αγ
γέλου· θεωρών ποτέ αύτδ δ μέγας καλλιτέχνης άνέκραςε. 
Marco perche non mi parli; « Μάρκε, διατί δέν μο1· 

όμιλεϊς ;»
(2) Γνωστόν επίσης είναι τδ περίφημου τετράστιχον τθ 

γινόμενον πρδς τιμήν της Νυκτδς, θαυμάσιου μαρμάρινου 
αγάλματος κοσμοϋντος τδ έν Φλωρεντία μεγαλοπρεπές τών 
Μεδίκων παρεκκλήσιον ό ποιητής τοϋ τετραστίχου, απο

τεινόμενος πρδς τδ κοινόν, ελεγεν’

Ι.ι Nolle ch» lu vodi io si dolci alii 
Dormire, fn da on Angelo scolpila 
In queslo sasso; e perche dormo, ha vita1 
Vcslala Sc nol credi, e parleri-li.

ι.Τήί> Νύχτα βλίχιις ταύτην πόαω κοιμάται ; 
ΆγγίΙου χειρ tit τούτον την Εγίνψι τόν Ιί&ον. 
ΓΙλην ομω; άν νπνύττη λαίεΐ και άκ$οάται, 
Εξυπνα την νά ίδη; άν τό νομικής μΰ&ον.»

Ό Μιχαήλ-Άγγελος άπεκρίθη ώς έκ μέρους της Νυ- 
κτός δια τών ακολούθων στίχων, θαυμασίω; άπεικονιζόν- 
των καί τό αυστηρόν τοΰ ήθους αύτοϋ καί τδ εκνομον τών 

καιρών έν οΐς ϊζη.

firato m’i il sennο e piu Γ esscr diw« 
Mcnire che il danno a la vergogna dura, 
Non voder, non aentir, m e gran renlurt. 
Peril non mi dealer. Deh! park basso.

[ '-'Ονπνο; μθί &fieti, νά ημαι λίθος χα!</ω 
’Ενόσω βααι/.ιϋουν τό αϊαχοι κ ή κακία' 
Τνφΐη, κωφή νά μινω μι είναι ίΰτυγία. 
Π>.ην. φιν! μη μ' Ιξυπνίοης. σιγά, διν υποτρίζω ,, 

(Μετάφρ. Γ. Μαυςογιάννη")

Καί διερχόμενον τδ μαυροφόρου τοϋτο πλήθος 
ψάλλει άσματα πένθιμου μελωδίας, διά φωνής 
ύποτρεμούσης ώς έάν έξήρχετο έκ τάφων.

Η σκηνή μεταβάλλεται" ίδου αί έστιάδες τού 
αίώνό; μας, Μαρία; καί Μαγδαληναί, κατά τδ 
μάλλον καί ήττον μετανοούσαι, αΐτινες βαδίζου- 
σιν εύλαβώς καί άρμονικώ τώ βήματι.

Sparse le trcccie morbidc
Sugl’ affanosi petti.

it μέν ώ; Maier dolorosa έχει τούς οφθαλ
μούς δακρύοντας καί τδ στήθος διαπερασμένον 
υπό εγχειριδίων χρυσά; έχόντων λαβάς’ ή δέ φέ
ρει μάστιγα; έπί άργυρού δίσκου’ είναι ή περικαλ
λής αμαρτωλή, ήτις έσπόγγισε μέ τήν κόμην τη; 
τού; πόδα; τοΰ Σωτήρος, καί τής όποιας άφίθησαν 
αί άμαφτίαι αί sto.Llal ατι ήγάπησε πο.Ιΰ. Αλ.λη 
κρατεί διά τών δύο της χειρών άναπεπταμένον ώς 
σημαίαν τό ,χειρόμακτρον τής αγίας Βερονίκης έφ’ 
ού, κατ’ ευσεβή τινα παράδοσιν, ό ’Ιησούς ένετύ- 
πωσε τήν θείαν αυτού μορφήν (1). Αλλη πάλιν

(I) Κατάτινα παράδοσιν,συλλεχθεϊσαν ύπδ τοϋ Επισκόπου 
Μεθοδίου, Εύβουλίου επονομαζόμενου, καί τδ πρώτον άνα- 
«ερομένην ύπδ Μαριαννόϋ Σκώτου (Clll’Onicon An 39) 
χρονογράφου τοϋ ίνδεκάτου αιώνος, τοϋ πρώτου επίσης λα- 
λήσαντος περί τής Ιΐαπίσσπς Ιωάννας, ή Βερονίκη (λατι
νιστί Veronica' ήτον άγια τις γυνή Ίουξαία, ήτις βλε 
πουσα τδν Χριστόν, διερχόμενον πρδ τής θύρας της καί 
έπιπόνως αίροντα είς τδν Γολγοθά τόν ςαυρδν, προσήνεγκεν 
αΰτω τδ χειρόμακτρον ή τδ κάλυμμα τής κεφαλής της, οπως 
άπομάξη τδ αιμα καί τόν ιδρώτα άτινα έκ τοϋ προσώπου 
του άπέσταζον. Ό δέ Ίησοϋς σπογγισθείς άπέδωκεν αύτή 
τδ ύφασμα, έντυπώσας έπ’ αύτοϋ, ώς αμοιβήν τής χάριτος, 
τήν θείαν του μορφήν. Συγγραφείς τινι; όπως καταςήσωσι 
τδ πράγμα π-.θανώτερον, μετέτρεψαν τήν Βερονι'κην είς 
Βερενίκην. όνομα γυναικείου, έπί ’Αποστόλων, ννωττσν έν 
Ιουδαία. Άλλοι δέ τολμηρότεροι παρέστησαν αυτήν ώς 

Βερενίκην, τήν έξ αδελφής ανεψιάν ΊΙρώδου τοϋ Άντύπα. 
'Γπάρχουσι, τέλος, καί οί ταυτίσαντες τήν Βερονι'κην μετά 
'.ής αίμορρόου γυναικός, ήν έθεράπευσεν ο Ίησοϋς (Ματθ. 
*♦', 20). Κατά τόν Σκώτον καί άλλους τής αύτής έπυχή- 
χρονογράφους, Τιβέριος ό αύτοκράτωρ, πολλά περί των 
θαυμάτων τοϋ Χριστού άκούσας, άπέστιιλιν είς Ίουδαία* 
πσεσβεις, ίπως τό πραγμα ακριβώς έρευνήσωσ·.· πλήν 
ουτοι μή εΰρόντϊς αύτδν, άναληφθέντα ήδη, ώδήγησαν είς 
‘Ρώμην τήν Βερονίκην ή Βερενίκην ήτις έθεράπευσε τδν 
αύτοκράτορα διά τής προσαφής τόϋ θαυματουργού αύτής 
υφάσματος. Κατά τούς αύτούς συγγραφείς διήλθεν ή Βε
ρονίκη τδ έπίλοιπον τοϋ βίου της έν 'Ρώμη καί άποθνή- 
σκουσα έκληοοδότησε τω Πάπα άγίω Κλήμεντι τό πο
λύτιμον λείψανον, ούτινος μετά ταΰτα πολλαί έγένοντο άν- 
τιγραφαί. Άλλοι δε πάλιν ίστοροϋσιν 3τι, νυμφευθεΐσα 
μετά τίνος άγιου, οστις, λεχθήτω έν παρενθέσει, ήκμαζε 
τ εσσαρας αιώνας βραδύτερου,απήλθεν είς Προβηγκίαν, κατ’

; περιφέρει μέγαν χάρσινον άλέκτορα, πρδ; άνάμνη- 
σιν τοΰ φωνήσαντο;, δτε ό Πέτρο; τρι; άπηο- 
νήθη τδν διδάσκαλον. Επεται σύμπλεγμα παρι- 
στών τού; άποστόλου;, έν οι; καί ό έρυθρόκομο;

άλλους δε είς Άκουϊτανήν. ‘Η μάλλον επικρατούσα σή
μερον γνώμη εϊναι ίτι ή γυνή αΰτη ούδέποτε ΰπήρ;ε, καί 
ίτι μέχρι τέλους τοΰ δέκατου έκτου αίώνος δνόμαζον Vero
nica ούχί γυναίκα τινά, άλλά πάν υποτιθέμενον αληθές 
δμοιωμα τοΰ ποοσοιπου τοϋ Σωτήρος, έζωγραφιμένον 
έπί χ'.ιρομάκτρου ή άλλου δφάσματος, άλλως sudariu ni 
καλούμενου (σ ο υ δ ά ρ ι ο ν^παρά τω Εύαγ. Ίωάν. Κ ', 7, 
καψιδρώτιον παρ’ άρχ.), διότι συνήθως παρίστατο 
έπ αύτοϋ μόνον ή κεφαλή τοϋ Χριστού, έκ τοϋ έμπροσθεν 
μέρους λαμβανομένη. Οί τήν γνώμην ταύτην άκολ.ουθούν- 
τες ά-ιοϋσιν ότι τδ όνομα τής δποτιθεμένης αγίας σύγκει- 
ται Ικ τών λέξεων V C Γ a i C Ο Π (άληθής είκών), έκ τών 
όποιων, διά μεταθέσεως ψηφίων, παρήγαγεν ό λαδς τδ 
Veronica ’Οθεν, λε'γουσιν οδτοι,’έπειδή οί ζωγράφοι απει
κόνιζαν ένίοτε τήν μορφήν τοΰ Σωτήρος κρατουμένην ύπό 
τίνος άγγέλου καί συχνότερου γυναικός, ούδέν τδ παράδο
ξον άν ό λαδς άνεπαισθήτως μετέφερε τδ όνομα Veronica 
έ< τοΰ δμοιώματος είς τήν κρατούσαν αύτδ -γυναϊκα. ’Ε
πειδή δε πάλιν ή παρουσία τής γυναικός, τής ήδη Βερο
νίκη; ύπδ τοϋ λαοϋ κληθείσητ, θά ητον αιώνιον αίνιγμα 
δι’ αύτδν, ύποθέτουσιν ίτι χάριν τοϋ πλήθους έπλάσθη το 
περί αγίας Βερονίκης ανωτέρω άναγνωσθίν διήγημα, 
•Π γνώμη αυτή ουδόλως φαίνεται βάσιμος, διότι ή 
τής άγίας Βερονίκη; παράδοσις ύπήρχεν ήδη άπδ τής έ- 
ποχής τοϋ Μεθοδίου, δηλ. άπδ τοϋ τετάρτου αιώνος, ού 
μόνον πριν ή ζωγράφοι παραστησωσιν εικόνας κρατούμε
να; ύπδ άγγέλου ή γυναικός άλλ’ άκόμη και πριν ή τό 
πρόσωπον τοϋ Σωτήρος καταστή άντικείμενον Ιδιαιτέρας 
λατρείας, άρξαμένης έν 'Ρώμη περί τήν ένδεκάτην εκα
τονταετηρίδα, κατά τήν μαρτυρίαν αύτών τούτιον τών συγ
γραφέων. Όπως ποτ ’ αν ή περί τοϋ πολυθρυλλήτου τούτου 
ζητήματος, ή ‘Ρωμαϊκή ’Εκκλησία άνεγνώρισε, τουλά
χιστον ήμιεπιβήμως, τήν λατρείαν τής άγιας τούτης, καθ 
ίτι έπέτρεψεν Ιερουργίαν καί πλεϊστα ό'σα πρδς τιμήν »ύ - 
τής. Ή δέήμετέρα εκκλησία εορτάζει τήν 1G Αύγουστου 
τήν ανακομιδήν τής είκόνος τοΰ Χριστού (άγιον μανουλιον), 
αχειροποιήτου καλούμενης, διότι, κατά την παρά- 
δοσιν, άπεστάλη ΰπδ τοϋ ίδιου Σωτήρος πρδς τόν Αυγαρον, 
Τοπάρχην ’Εδέσσης, δστις πάσ/ων, ώς ό Τιβεριος, έκ 
λέπρας έπεθύμει νά θιραπευθή παρά τοϋ Ιησού. Ή πα· 
ράδοσις προστίθηίιν δ'τι ή ιίκών αντη καί μετ ’ αύτήν τό 
βάπτισμα κατώρθωσαν τή,ν θεραπείαν. (Όρα περί μέν τής 
Βερονίκης' Greg d e Τ ο u r s; De glor- Mart, 
par. 1, cap. 12,— Baronins·, an 3ί, N. 138. — Dn 
Cange; Gloss, έν λέξ. Veronica, ίκδ. 184G. — Μo- 
r e r i; Grand. Diction, έν άρθ. V e r o n i q u e. — 
Bergier: Diction, de Theol· έν τώ αύτώ άρθ. — 
Bailie t: Vies des Saints, τομ. 9, σελ· 22 καί 271; 
έκδοσ. 1734- — Περί δέ τοϋ αχειροποιήτου· 
θε οδώ ρ. και Εύ αγ ρ. Ίστορ- IV, 27. — Λαμα σ κ- 
Πρός Ηεόφ. έ.—Baronins, an 94ί, X. a. — Du Can
ge Const. Christ. IV, II, 5.
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’Ιούδας, ώς εϊκονίζεται έν τώ θαυμάσιοι Μυστικώ 
Δείπνω τοϋ Λεονάρδου Βιγκίου, ένδεδυμένος κί
τρινα καΐ κρατών βαλάντιον εις τάς χεΐρας. Μετ 
αύτούς σταυροί, σημαία·., άγια λείψανα, εικόνες, 
αγάλματα, μοναχοί, καΐ μοναχαί παντός σχήμα- 
τος καΐ παντός χρώματος" Δομινικανοί, Φραγκι
σκανοί, Καπουσϊνοι, Σίαρταΐοι, λευκοί, φαιοί, 
μελάνες, ύποδεδτ,μ ένοι, ανυπόδητοι, άδελφαϊ τοΰ 
Ελέους, θυγατέρες τών ΙΙαΟών, Καρμη,λίτιδες, τέ
λος πάντα τά τάγματα όσα η εύσεβής Ισπανία 
καί η, πολ.ύτροπος Ιταλία συνέστησαν πρός μεί- 
ζονα τής Εκκλησίας δόξαν. ’Αλλ ιδού οί αληθείς 
ηγεμόνες τής γής, άν καί η, βασιλεία αύτών ουκ 
εστιν έκ τοΰ κόσμου τούτου' ιδού οι έπίσκοποι 
καΐ οί αρχιεπίσκοποι τής Τοσκάνης, ο'ίτινες, ώς 
σατράπαι Ιΐέρσαι υπό χρυσοΰ καί πολυτίμων λί
θων κεκαλυμμένοι, παρίστανται εις τά Πάθητοΰ 

κήρυκοςτής ταπεινοφροσύνης. «Οστις ούν ταπεί
νωση εαυτόν ώς τό πατδίον τοΰτο, ούτός έστιν ό 
μείζων έν τή βασιλεία τώνούρανών.» ιδού κατό
πιν το στερέωμα βαδίζον έπί τής γής. Πόσοι α
στέρες έπί στηθών άτινα ούδέν έχουσι θειον! είναι 
οί μεγάλοι, οί εύτυχεΐς τοΰ κόσμου τούτου, οί 
κατάρατοι έν τώ άλλφ. «Ευκοπώτερόν έστι κά- 
μηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθεΐν, ή πλού
σιον εις τήν βασιλείαν τών ουρανών εϊσελθεΐν».

Η σκηνή άλλάσσει καί πάλιν. Εϊμεθα εις τήν 
τελευταίαν εικόνα τοΰ ζωντανού τούτου πανο
ράματος’ άποτελοΰσιν αύτήν οί έν τώ χριστιανι
κοί δράματι πρωτεύσαντες· Βαίνουσι βραδέως, 

ωχροί, πνευστιώντες, κατάκοποι. Προηγείται ο 
Χριστός άκανθοστεφής καί μόλις σύρων τό βάρος 
παμμεγέθους σταυρού' τό μέτωπόν του άποστά- 
ζει ιδρώτα καί αίμα" αί δέ χεϊρες καί οί πό- 
δες του φέρουσι στίγματα. Παρ’ αυτόν βαδίζου- 
σιν οί δύολησταί, τάς χεΐρας όπισθεν διά χονδρών 

σχοινιών δεδεμένας έχοντες. Επονται οί γραμ
ματείς, οί Φαρισαίοι, οί αρχιερείς, οί άρχοντες τής 
Ρώμης, έκαστος φέρων τό οικεΐον αύτώ ένδυμα' 
Ιδού ό Αννας, ό Καϊάφας, ό Ηρώδης, ό Πιλάτος 
έτι δέ καί ή περίφημος λεκάνη έν ή, ό έντιμος αν
θύπατος άπενίψατο τάς χεΐρας. Τή.ν συνοδίαν 
κλείουσι. λεγεώνες, αγγέλων, αρχαγγέλων, σερα
φείμ, χερουβείμ-, τέλος ολόκληρον τό διπλωμα

τικόν σώμα του ουρανού. ’Αλλά λησμονώ κάτι, 
τό'όποϊον συχνά λησμονεΐται, τόν λαόν, όστις ΐνα 
ίδη καλη,τερα τήν λιτανείαν, τρέχει έξ οπίσω αύ
τής, καπαρωμένος τούς Εβραίους καί προσευχό

μενος εις τήν μητέρα τοΰ θεού.

Αν δέδοται τώ άνθρώπω νά παραστήση δλη,ν 
τη,ν φρίκην τών Παθών καί τήν αιμοσταγή τών λε
πτομερειών πραγματικότητα, τοΰτο πληρέστατα 
κατορθοΰται διά τής λιτανείας τοΰ Πράτου. Από 
πρωίας ή πόλις άπασα φαίνεται πενθηφορούσα. Τά 
οχήματα δέν περιφέρονται εϊς τάς οδούς, οί κώ
δωνες τών εκκλησιών δέν τ,χοΰσι, τά δημόσια 
ωρολόγια δέν σημαίνον σι πλέον τή,ν ώραν, διότι 
ή ώρα τοϋ θανάτου έσήμανε. Οϋδεμία κραυγή, 
ούδείς θόρυβ ος, ούδεμία κίνη,σις προδίδει τη,ν τα
ραχώδη ΰπαρξιν τής ζωής" τό παν σιγά, τό παν 
ηρεμεί. Τό Πράτο ομοιάζει πόλιν νέκραν, τήν 
Πομπηίαν ή τό Ηράκλε ιον. Επειτα, τό εσπέρας, 
αίφνης ή πόλις άπασα φωτίζεται, απαστράπτει 
ώς έκ θαύματος' έπανέρχεται εϊς -ΐή,ν ζωήν, άλλ’ 
ΐνα θρηνήση τόν Οάνα τον τοΰ ζωήν δωσαντος 

εις τήν άνθρωπ ότη,τα . . .
0 ποικιλόχρους καί ποι κιλόσχημος έκεϊνος κό

σμος, ό σοβαρώς καί έν κατανύξει βαδίζων έν μέ
σω τής φανταστικωτέρας τών τελετών, αί ανα
ρίθμητοι δάδες αί νέφη καπνού έκπέμπουσαι 
άπό τάς ύποτρεμούσας φλόγας των, αί νεκρικά! 
ψαλμωδίαι εις άς άνταποκρίνονται αί θρηνώδεις 
τοΰ πλήθους προσευχαί, ή μουσική ήτις συμπλέ
κεται μετά τοΰ θλιβερού καΐ διακοπτομένου 

I κρότου τών πενθίμως ήχούντων καί ένδεδυμένων 
τυμπάνων, πάντα ταύτα συγκινούσι, άφαρπάζου- 
σι τόν νοΰν καί πληροΰσι τη,ν καρδίαν γλυκύτα
της μελαγχολίας, Η άμ,φιβολία παύει πλέον, άλλ’ 
έρχεται άρά γε ή πίστις; καί όμως ώφειλε να ύ
πάρχη διότι πληροί τάς καρδίας παντός εκείνου 
τοΰ πλήθους, διότι τό παν δεικνύει ότι κατά 
τήν στιγμήν εκείνην ή θεότης πάσχει, κλονίζεται

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΛΣΆΠΙΟΣ.

(Επεται συνέχεια).

Λύσις τοΰ έν τώ προηγουμένω φυλλαδίω αινί

γματος. 4. Η λέξις ΣΙΩΠΗ.

ΑΙΝΙΓΜΑ Ε .
Εΰρίσκομ’ έπί κεφαλής έγώ τών άλιέων 
Κ εντός ακόμη βρίσκομαι αύτών τών ιερέων.
Έπί τοϋ ί'ππου κάΟημαι, αλλ'ίφιππος δέν είμαι- 
Ευρίβκομαι στα ρεύματα πλήν ςούς ΙχΟΰ; δέν κείμαι.

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ.
(Σννίχιια Γίί φυΙΙάδ. 33).

— Σ&ς λέγω ότι. επειδή τό πράγμα απο
βλέπει αύτήν, πρέπει νά ζητήσωμεν καί τήν 
γνώμην της.
— Ά ! ά! μή ήνε κάνεις έπαρχιακός έρως;
— Δέν λέγω ίσως όχι, διότι άφησα τήν 
πτωχήν ’Αμαλίαν ανθήραν καΐχαρίεσσαν καΐ 
τήν εύρον ώχραν καΐ χατηφή. Αύτά Οά τά 
διασαφήσω μετ’ αύτής, καΐ έπειδή επιθυμείτε 
νά σας αναφέρω περί τούτου, θέλω σάς α
ναφέρει ακολούθως.
— Ναι, δταν έπιστρέψης έκ τής Βανδέας, 
δέν έχει ούτως;
— Ω ί Οάύπάγωεΐς Βανδέαν;
— Μήπως άποστρέφεσαι τήν Βανδέαν, ώς 
καΐ τον γάμον ;
— Παντελώς;
— Λοιπόν τότε αναχωρείς διά Βανδέαν.
— ΙΙότε;
— Άλλά δέν εινε κατεπεΐγον, καΐ αρκεί νά 
αναχώρησης αύριον τό πρωί.
— ’Εξαίρετα .' καΐ ταχύτερον, άν Οέλητε- 
άλλ’ είπατέ μοι, τί Οά κάμω έκεΐ;
— Πράγμα σπουδαιότατον, Τολάνδε.
— Διάβολε ! δέν πιστεύω νά ήνε διπλωμα
τική άποστολή.
— Ίσα, ίσα, είνε αποστολή διπλωματική, 
δι’ ήν έ’χω ανάγκην άνθρώπου, όστις νά μή 
ήνε διπλωμάτης.
— "β ! στρατηγέ, είμαι αρμόδιος διά τήν 
ύπόθεσιν σας· μόνον, ώς γνωρίζετε, δσον 
όλιγώτερον διπλωμάτης είμαι, τόσον περισ
σοτέρων οδηγιών ανάγκην έχω.
—- Ίοιαύτας Οά σοΐ δώσω. Ιδού, βλέπεις 
τόν χάρτην τούτον ;

Καΐ έδειξεν εις τόν νέον μέγαν χάρτην 
τοΰ Πεδεμοντίου έκτεινόμενον έπί τοΰ έδά- 
φους καΐ φωτιζόμενου υπό 'λυχνίας αΐωρου- 
μένης έκ τοΰ όροφώματος.
— Ναι, τον βλέπω, άπεκρίθη ό ‘Ρολάνδος, 
συνειθισμένος ν’ άκολουθή τόν κύριόν του 
εις δλα τά απροσδόκητα σχέδια -ής μεγα- 
λοφυίας του- είνε χάρτης τοΰ Πεδεμοντίου 
καΐ ούδέν άλλο.
— Ναι, είνε χάρτης τοΰ Πεδεμοντίου.
— Ά! πρόκειται λοιπόν περί τής ’Ιταλίας.
— Πρόκειται πάντοτε περί τής ’Ιταλίας.
— Ένόμιζον ότι έπρόχειτο περί τής Βαν
δέας.
— Κατά δεύτερον λόγον.

Α .' λοιπόν, στρατηγέ, θά στείλετε έμέ 

εϊς Βανδέαν,καΐ σείς Οάύπάγετε εις ’Ιταλίαν ;
— Όχι, έσο ήσυχος.
— Καλά- σάς ειδοποιώ δμως ότι έν τοιαύτη 
περιπτώσει Οά λειποτακτήσω διά νά έλθω νά 
σάς εύρω.
— Σοΐ τό συγχωρώ- άλλ’ άς έπανέλθωμεν 
εις τόν Μελάς.
— Συγγνώμην, στρατηγέ, κατά πρώτον 
ήδη όμιλοΰμεν περί αύτοΰ.
— Ναι, άλλά πρό πολλοΰ σκέπτομαι περί 
τούτου. Γνωρίζεις πού Οά προσβά?.ω τό 
Μελάς.
— Διάβολε !■
— Ποΰ;
— Όπου τόν συναντήσετε.

Καΐ ό Βοναπάρτης μειδιάσας,
— ’Ανόητε, είπε μετά μεγίστης οικειότητος. 
Ειτα δέ στραφείς πρός τόν χάρτην.
— Έλθέ έδώ, είπε πρός τόν Φολάνδον, 
οστις έσπευσε νά κλίνη πλησίον αύτοΰ.
— Ίδοΰ, είπε, ποΰ Οά τόν προσβάλω.
— Πλησίον τής’Αλεξάνδρειάς.
— Δύω ή τρεις λεύγας μακράν. Εϊς ’Αλε
ξάνδρειαν έχει τάς άποθήκας του, τά νοσο- 
κομείά του, τό πυροβολικόν του, τάς ζωο
τροφίας του καΐ δέν Οά μακρυνθή άπ’ έκεΐ.

Πρέπει νά τόν προσβάλω καιρίως, καΐ 
μόνον οΰτω Οά έπιτύχωτήν ειρήνην Οά διέλ- 
Οω τάς Άλπεις και έδειξε τόν Άγιον Βερ
νάρδον) Οά έπιπέσω κατά τοΰ Μελάς, δτε 
ούτεθά τό έλπίζη καΐ Οάτόν κατανικήσω.
— Ώ ! οσον δι’αύτό είναι ΐδική σας φροντίς.
— Άλλ’ έννοείς δτι διά ν’ άναχωρήσω ή- 
σύχως, Τολάνδε, πρέπει νά μή ύπάρχη φλό- 
γωσις έντοσΟίων, δη/,αοή ή Βανδέα όπισθεν 
έμοΰ.
— Ά ! αύτό λοιπόν είναι, νά μή ύπάρχη 
Βανδέα- μέ στέλλετε εις Βανδέαν διά νά πε- 
ριστείλω τήν Βανδέαν ;
— ‘Ο νέος έκεϊνος άνθρωπος μοι είπε σπου
δαιότατα πράγματα περί τής Βανδέας. Οί 
Βανδαίοι είνε καλοί στρατιώται, δταν διοι- 
κώνται ύφ’ ενός καλοΰ στρατηγού, όποιος 
είνε ό Γεώργιος Καδουδάλ. Τώ προσέφερον 
τήν διοίκησιν ενός τάγματος, τήν οποίαν 
ήρνήθη.
— Είνε άθλιος άνθρωπος
— Άλλ’ είνε έν πράγμα τό όποιον δέν τό 
φαντάζεται.
— Τις; ό Καδουδάλ ·
— Ό Καδουδάλ. Ό άββάς Βερνιέ μοί έκαμε 
προτάσεις.
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— Τί είναι αύτός ό άββας Βερνιέ;
— Είναι υιός ενός χωρικού έξ Άνδεγαυίας, 
όστις σήμερον έχει τριάκοντα τρία έως τριά
κοντα τέσσαρα έτη, όστις ήτο έφημέριός τοΰ 
' Αγίου Λαύδόυ εΐς Άγγέρην κατά τήν έπα- 
νάστασιν, όστις ήρνήθητόν όρκον ζ.αίέρρίφθη 
μεταξύ τών Βανδαίων. Δις ή τρις ή Βανοέα 
είρήνευσεν,άπαξ δέ ή δίςένομίσθη νεκρά, άλ
λ’ ό άββας Βερνιέ εζη. Μίαν ημέραν ή Βαν- 
δέα έφάνη αχάριστος προς αυτόν ήθελε νά 
όνομααθή γενικός επίτροπος όλων τών βασι
λικών στρατών τοΰ έσωτερικοΰ, άλλ’ ό Στο
φέρτος έπηρεάσας τήν συζήτησιν, ώνόμασε 
τόν άρχαϊον κύριον αύτοΰ, κόμητα Κολβέρ- 
τον δέ Μολεβριέ. Τήν δευτέραν ώραν τής 
πρωίας τό συμβούλιον διελύθη, και ό άβ- 
βάς Βερνιέ έγεινεν άφαντος. Τί έκαμε τήν 
νύκτα έκείνην, ό Θεός καί εκείνος τό ήξεύ- 
ρουσι μόνο·.· άλλά τήν τέτάρτην ώραν τής 
πρωίας απόσπασμά δημοκρατικόν έπολιόρ- 
κει τήν έπαυλιν, έν ·τή οποία ό Στοφέρτος 
έζοιμάτο άοπλος καί ανυπεράσπιστος. Τήν 
τέτάρτην καί ήμίσειαν ώραν ό Στοφέρτος 
συνελήφθη, μετά οκτώ δέ ,ήμέρας άπεκεφα- 
λίσθη εΐς Άγγέρην. Τήν έπιοΰσαν ό Άντι- 
σάμ. έλάμβάνε τήν ύπερτάτην αρχηγίαν, καί 
αυθημερόν ίνα μή υπόπέση είς τό αύτό τοϋ 
προζατόχου του σφάλμα, ώνόμασε τόν άβ- 
βάν Βερνιέ γενικόν επίτροπον. Εννόησες ;
— Κάλλιστα.
— Λοιπόν, ό άββας Βερνιέ, γ’ενικός επί
τροπος τών εμπολέμων δυνάμεων, ζαί έ- 
τωδιασμένος μέ πληρεξούσια τοΰ κόμητος 
τοΰ Άοτοα, μοί έκαμε προτάσεις.
— Εΐς ύμάς ; τόν Βοναπάρτην, τόν πρώτον 
ύπατον, ήθέλησε... ’Αλλά πιστεύετε είς τόν 
• ύβαν Βερνιέ, καί δέχεσθε τάς προτάσεις 
ο.ύτοΰ;
— Ναι, Ί’ολάνδε, άς είρηνεύση.ή Βανδέα, 
ζ-.'.ί τή ανοίγω πάλιν τάς εκκλησίας της, 
τή αποδίδω τούς ιερείς της.
— Καί άν ψάλωσι τόν βασιλικόν ύμνον 
Κύριε σώ σ ο ν τ ό ν β α σ ι'λ έ α ;
— Καλλίτερου είναι νά ψάλλω.σι παρά νά 
μή ύάλλωσι τίποτε. ‘Ο θεός εινε παντοδύ
ναμος ζαί θά άποφασίση. Ή άπο στο/.ή έν 
τούτοις σοί άρέσζει, ώς σοί τήν έξέθεσα;
— Θαυμάσια.
— Λοιπόν ιδού μία έπιστολή διά τόν στρα
τηγόν Έοουβίλ· θά έλθη .εΐς συνθηκολογή
σεις μετά τοϋ άββά Βερνιέ, ώς αρχιστρα
τήγου τοΰ Δυτικού στρατού, άλ’Λά θά παρευ- 

ρεθής εΐς όλας τάς συνεδριάσεις· αύτός θά 
ήνε μόνος ό λόγος, σύ δέ ό λογισμός. Ήδη 
άναχώρησον όσω δύνασαι τάχιον, διότι οσω 
ταχύτερου έπανέλθης, τόσω καί ό Μελάς Οά 
προσβληθή ταχύτερου.
— Στρατηγέ, σας ζητώ τόν χρόνον μό
νον όστις άπαιτεϊται δπως γράψω πρός τήν 
μητέρα μου.
— Πού Οά κατάλύση φθάνουσα έδώ ;
— Είς τό ξενοδοχείου τών Πρέσβεων.
— Πότε νομίζεις, ότι Οά φθάση ;
— Ήχομεν σήμερον 21 Ιανουάριου, ώστε 
τήν 23 τό έσπέρας ή τήν 24 τό πρωί θά 
ην’ έδώ.
— Καί θά κατοικήση είς τό ξενοδοχείου 
τών Πρέσβεων;
.— Ναι, στρατηγέ.
— Φροντίζω έγώ διά τά πάντα.
— Πώς, θά φροντίσητε διά τά πάντα ;
— Βεβαίως ή μήτηρ σου δέν δύναται νά 
μείνη είς τό ξενοδοχεϊον.
— Ποϋ λοιπόν θέλετε νά μείνη ;
— Παρά τινι φίλω.
— Άλλ’ ούδένα γνωρίζει είς Παρισίους.
— Σάς ζητώ συγγνώμην, Κύριε '.Ρολάνδε, 
γνωρίζει τόν πολίτην Βοναπάρτην, πρώτον 
ύπατον καί τήν πολίτιδα Ιωσηφίναν σύζυ
γόν του.
— Μή άναγκάσητε' τήν μητέρα μου, στρα
τηγέ, νά κατοικήση είς τό Λουξεμβούργου, 
διότι σάς ειδοποιώ ότι αύτό Οά τήν στενο- 
χωρήση πολύ.
— 'Όχι, άλλά Οά κατοίκηση είς τήν όδόν 
τής Νίκης.
— Ώ ! στρατηγέ.
— Είναι άποφασισμένον άλλά σπεύσον ν’ ά 
ναχωρήσης καί νά έπανέλθης τάχιστα.

Ό 'Ρολάνδος έλαβε τήν χεϊρα τοΰ πρώ
του ύπάτου διά νά τήν άσπασθή, άλλ’ ό Βο
ναπάρτης άποσύρας αύτήν, τώ είπεν,
— Φίλησόν με, φίλτατε 'Ρολάνδε, και κα
λήν έπιτυχίαν.

Μετά δύω ώρας ό 'Ρολάνδος έτρεχεν έν
τός οδοιπορικού οχήματος τήν πρός Αύρη- 
λίαν όδόν τήν δ’ έπιοΰσαν, περί τήν έννάτην 
ώραν τής πρωίας είσήρχετο είς Νάντην με
τά τριάκοντα τριών ώρών πορείαν.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'.

Η ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΗ AMASA ΤΗΣ ΓΕΝΕΒΗΣ.

Καθ’ήν σχεδόν ώραν ό 'Ρολάνδος είσήρ- 

χετο είς Νάντην, οδοιπορική άμαξα βαρέως 
πεφορτωμένη έστάΟμευεν είς τό Ξενοδοχεϊον 
τοΰ Χρυσού Κέρατος έν τώ μέσω τής με
γάλης όδοΰ τής Σατιλών-Σουρσέν.

Αί όδοιπόρικαί άμαξαι κατά τήν έποχήν 
έκείνην συνέκειντο έκ δύω μόνων μερών, τοϋ 
έμπροσθεν, καί τοΰ έσωτερικοΰ. Τό περιφε
ρές σχήμα είναι νεωτέρας έφευρέσεως.

Μόλις τής άμάξης σταθείσης, ό αμαξη
λάτης κατήλθε καί ήνοιξε τάς θυρίδας, ό
πως έξέλθωσιν οί έν αύτή.

Οί έπιβάται τής άμάξης, καί τών έπιβα- 
τοιών συμπεριλαμβανομένων, ήσαν έπτά τό 
ολον άτομα.

Είς τό έμπροσθεν μέρος μία μήτηρ μετά 
τοΰ υιοΰ τής, είς δέ τό ένδοθεν, τρεις άν
δρες, δύο γυναίκες καί έν βρέφος θηλάζον 
καί οί μέν τρεις άνδρες τοΰ ένδοθεν μέρους 
ήσαν εις ιατρός έκ Τρώης, εΐς ώρολογο
ποιός έκ Γενέβης καί είς άρχιτέκτων έκ 
Βούργου, τών δέ δύω γυναικών ή μέν ήτο 
Θαλαμηπόλος καί μετέβαινεν είς Παρισίους 
παρά τή κυρία της, ή δέ ήτο τροφός τοΰ θη- 
λάζσντος παιδιού, δ έφερεν είς τούς γονείς 
του. Ή έν τώ έμπροσθίω μέρει γυνή ήτο 
τεσσαρακοντούτης περίπου, φυλάττουσα ί
χνη μεγάλης καλλονής, ό δέ υιός της ήν 
παιδίον ένδεκα έως δώδεκα έτών.

Τήν τρίτην θέσιν έν τώ έμπροσθίω μέρει 
κατεϊχεν ό αμαξηλάτης.

Τό πρόγευμα ήτο κατά τό σύνηθες έτοι
μον είς τήν μεγάή,ην αίθουσαν τοΰ ξενοδο
χείου, καί τοιοΰτον, ώστε ό αμαξηλάτης, έκ 
συμφώνου άναμφιβόλως μετά τοΰ ξενοδό
χου, δέν άφινον ποτέ είς τούς ξένους τόν 
χρόνον διά νά φάγωσιν. Ή γυνή λοιπόν καί 
ή τροφός κατέβησαν διά νά ύπάγωσι παρά 
τώ άρτοπώλη όπως άγοράσωσιν έκάστη μι
κρόν τεμάχιον Θερμού άρτου, είς τό. όποιον 
ή τροφός προσέθηκε καί μέρος άλλάντος, 
καί άκολούθως άνέβησαν πάλιν είς τήν ά
μαξαν ίνα προγευματίσωσιν έν αύτή, άπαλ- 
λασσόμεναι οΰτω τής δαπάνης τοΰ έν τώ 
ξενοδοχείω προγεύματος, ήτις ήτο πολύ 
δυσανάλογος μέ τό ισχνόν βαλάντιόν των. 
Ό δέ ιατρός, ό άρχιτέκτων, ό ώρολογο- 
ποιός, ή μήτηρ καί ό υιός της είσήλθον είς 
τό ξενοδοχεϊον, καί άφοΰ καθεσθέντες μι
κρόν παρά τήν θερμάστραν έθερμάνθησαν, 
μετέβησαν είς τό έστιατόριον καί έτέθησαν 
πλησίον τής τραπέζης.

Ή μήτηρ ήρκέσθη είς κυμβίον καφέ καί 

είς τινας οπώρας, τό δέ παιδίον, θέλον διά 
τής όρέξεως τούλάχιστον ν’ άποδείξη ότι 
είναι άνήρ, προσέβαλε ζωηρώς τά εδέσματα 
διά τής περόνης.

Ή πρώτη στιγμή, ώς πάντοτε, άφιε- 
ρώθη είς τήν παταπράϋνσιν τής πείνης· 
πρώτος δέ ό ώρολογοποιός τής Γενέβης 
λαβών τόν λόγον, είπε·
— Μά τήν πίστιν μου, πολίτα, (είς τά δη
μόσια μέρη προσηγορεύοντο άκόμη πολΐται 
Οά σάς ομολογήσω είλικρινώς ότι ούοόλως 
ουσηρεστήθην ότε είδον σήμερον τό πρωί 
ότι εξημέρωσε.
— Πώς, δέν ζοιμασθε, κύριε, είς τήν άμα
ξαν ; ήρώτησεν ό ιατρός.
— Ναι, κύριε, άπεκρίθη ό συμπολίτης τοΰ 
'Ρουσσώ· συνήθως άπαξ μόνον κοιμούμαι, 
άλλ’ ή ανησυχία ύπερέβαινε τήν κόπωσιν.
— Έφοβεϊσθε μή άναποδογυρισθώμεν ;
— Οχι, ώς πρός τοΰτο είμαι εύτυχής, καί 
πιστεύω ότι άρζεϊ νά ήμαι είς μίαν άμαξαν 
διά νά μή άναποδογυρίζωμαι ποτέ. Όχι δέν 
είναι αύτό.
— Άλλά τί; ήρώτησεν ό ιατρός.
—■ Εις Γενέβην λέγουν ότι αί όοόί τής 
Γαλλίας δέν είναι άσφαλεϊς.
— Κατά τάς περιστάσεις, είπεν ό άρχιτέ- 
κτων.
— Ά, αύτό τό κατά τάς περιστάσεις! έ- 
γόγγίσεν ό ώρο7.ογοποιός;
— Ναι, έξηκολούθησεν ό άρχιτέκτων, άν, έκ 
παραδείγματος, φέρωμεν. μεθ’ εαυτών χρή
ματα τής κυβερνήσεως, είμεθα βέβαιοι ότι 
θά συ/,ληφθώμεν, ή μά7>λον συνελήφθημεν 
ήδη.
— Νομίζετε ; ήρώτησεν ό ώρολογοποιός.
— ’ί.1 ? αύτό είνε αναπόφευκτον δέν γνω
ρίζω πώς αύτοί οί διαβολο-όπαδοί τού Ίηού 
τό μυρίζονται· έν τούτοις ούδέποτε λείπουσιν.

Ό ιατρός έκαμε σημεϊον καταφατικόν.
— Ά. ! λοιπόν, ήρώτησεν ό ώρολογοποιός, 
είσθε καί σεις τής γνώμης τοΰ ’ κυρίου ;
-— Καθ’ όλοκ’/.ηρίαν.
— Καί άν έγνωρίζετε ότι υπάρχουσι χρή
ματα της κυβερνήσεως είς τήν άμαξαν, θά 
έκάμνετε τήν άνοησίαν νά έπιβήτε;
— Σάς ομολογώ, ότι Θά τό έσκεπτόμην 
πο/.ύ.
— Καί σεϊς, κύριε; ήρώτησε τόν άρχιτέ- 
κτονα.
— “A! έγώ, άπεκρίθη ουτος, έχων σπου- 
δαίαν ύπόθεσιν, Οά άνεχώρουν αμέσως.
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— ΙΙολύ έπεθύμουν, εΐπεν ό ώρολογοποιός, 
νά καταβιβάσω τόν μάρσυπον ζαι τά κιβώ
τιά μου, διότι έχω έν αύτοϊς ωρολόγια 
αξίας είκοσι σχεδόν χιλιάδων φράγζων.Έως 
τώρα ειχαμεν τύχην, άλλά δέν πρέπει καί 
πολύ νά πειράζωμεν τόν Θεόν.
— Δέν ήζούσατε, κύριε, εΐπεν ·η μ.τ:τηρ, 
λαμβάνουσα μέρος εις τήν ομιλίαν, οτι δέν 
διατρέχομεν κίνδυνον νά συλληφθώμεν, ώς 
λέγουσι τουλάχιστον οί κύριοι ουτοι, είμή 
έν ή περιπτώσει φέρομε-/ χρήματα τής ζυ- 
βερνήσεως;
— Και δι’ αύτό κυρίως φοβούμαι, εΐπεν ό 
ώρολογοποιός, παρατηρώ-/ μετ’ ανησυχίας 
πέριξ αύτου- έχομεν έκεΐ.

Ή μήτηρ ώχρίασε μικρόν, Οεωρήσασα τόν 
υιόν της, διότι πριν έκάστη μήτηρ φοβηθή 
δι’ έαυτήν, φοβείται διά τό τέκνον της 
πρώτον.
— Πώς, έχομεν χρήματα; ή ρώτησαν ταύ- 
τοχρόνως καί μέ φωνήν κατά διαφόρους 
βαθμούς συγζεκινημένήν ό ιατρός καί ο άρ- 
χιτέκτων. Είσθε βέβαιος δι’ ό,τι λέγετε;
— Βεβαιότατος, κύριε.
— Τότε έπρεπε νά μάς τό είπητε πρότερον, 
ή καί δτε μάς τό λέγετε τώρα έπρεπε νά το 
είπητε σιγανώτερον.
— Άλλά, εΐπεν ό ιατρός, ό κύριος δέν είναι 
βέβαιος είς δ,τι λέγει.
— Ή ό κύριος αστειεύεται, εΐπεν ό άρχι- 
τέζτων.
— Άπαγε!
— Οί κάτοικοι τής Γενέβης άγαπώσι τάς 
αστειότητας, υπέλαβεν ό ιατρός.
— Κύριε, εΐπεν ό ώρολογοποιός προσβλη
θείς έκ τοΰ λόγου τούτου, τά εΐδον φορτω- 
νόμενα ενώπιον μου.
— Τί;
— Τά χρήματα
— Είναι πολλά;
— Εΐδον πολλούς σάζζους.
— Άλ/Jt πόθε-/ προέρχονται τά χρήματα 
ταΰτα;
— ’Εκ τοΰ ταμείου τών άρκτων τής Βέρνης, 
καί γνωρίζετε βεβαίως ότι αί άρκτοι τής 
Βέρνης έχουσι πεντήζοντα έως έξήκοντα χι
λιάδων ’/νίτρων πρόσοδον.

Ό ιατρός έκάγχασε.
— Βεβαίως, εΐπεν, ό κύριος θέλει νά μάς 
φοβίση.
— Κύριοι, εΐπεν ό ώρολογοποιός, σάς δίδω 
τόν λόγον τής τιμής μου.

— Εις τήν άμαξαν, κύριοι, έφώνησεν ό οδη
γός, άνοίγων τήν θύραν, εις τήν άμαξαν 
ήργήσαμεν τρία τέταρτα.
— Μίαν στιγμήν, άμαξηλάτα, μίαν .στιγ
μήν, εΐπεν ό άρχιτέζτων σζεπτόμεθα.
— Έπι τίνος;
— Κλείσατε τήν θύραν καί έλθετε έδώ.
— "Ελθετε νά πίητε έν ποτήριον οίνου μεθ’ 
ήμών.
— Εύχαρίστως, κύριοι, εΐπεν ό άμαςηλά ■ 
της, ποτέ δέν άρνοΰμαι νά πίω οίνον.

Ό άμαξηλάτης έτεινε τό ποτήριόν του καί 
οί τρεις έπιβάται έζρουσαν τά ΐδικά των 
πρός τό ποτήριον έζείνου- καθ’ ήν δέ στιγ
μήν έμελλε νά φέρη τό ποτήριον είς τό ς-ό- 
μα, ό ιατρός τοΰ έζρουσε τόν βραχίονα.
— Είπέ μας, άμαξη’λάτα, εΐνε αληθές;
— Ποιον ;
— "Ο,τι λέγει ό κύριος, καί έδειξε τόν ώρο- 
λογοποιόν. ■
— Ό Κύριος Φεοώ ;
— Δέν γνωρίζω άν ό κύριος όνομάζηται 
κύριος Φερώ.
— Ναι, κύριε, είναι τό ό /ομά μου, εΐπεν έκει- 
νος κλινών τήν κεφαλήν, Φερώ καί συντρο
φιά, ώρολογοποιοί, έν τή όαω Προμαχώνες, 
αριθμός G είς 1'ενέβηνύπό τάς διαταγάςσας.
— Κύριοι, είπεν ό άμαξηλάτης, άναβήτε.
— Άλλά δέν μοί άπεζρίθητε.
— Τί θέλετε νά σάς άποκριθώ, άφοΰ δέν μέ 
έρωτάτε τίποτε ;
— Άλλά σάς έρωτώμεν άν ήνε αληθές ότι 
μεταφέρετε έν τή άμάξη ποσόν μέγα άνήζον 
είς τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν ■
— Σείς, εΐπεν ό αμαξηλάτης προς τόν ώ- 
ρο.λογοποιόν, είπατε αύτό;
— Ά ! φίλτατε!
— 'Εμπρός, κύριοι, είς τήν άμαξαν.
— Άλλά πριν άναβώμεν έπεθυμοΰμεν νά 
μάθωμεν. ...
— Τί, άν φέρω χρήματα τής Κυβερνήσεως ; 
ναι, φέρω. Τώρα άν συλ’ληφθώμεν, μή είπη
τε τίποτε καί δέν έχομεν φόβον.
— Εΐσθε βέβαιος;
— Άφετέ με νά οικονομήσω τό πράγμα μέ 
εκείνους τούς κυρίους.
— Τί θά κάμητε, άν μάς συλλάβωσιν ; ή
ρώτησεν ό ιατρός τόν αρχιτέκτονα.
— Μά τήνπίστιν μου, θά ακολουθήσω τήν 
συμβουλήν τοΰ αμαξηλάτου.
— Αύτό είναι τό καλλίτερον, άπεκρίθη ε
κείνος.

ό ιατρός, ύπουέτω

ούς του ιατρού ό ά-

—-Έγώ έπίσης, προσέθηζεν ό άρχιτέζτων. 
 Καί έγώ έπίσης, εΐπεν ό ώρολογοποιός.
— Κύριοι, είς τήν άμαξαν, σπεύσατε.
— Τό παιδίον ήκουεν δλην αύτήν τήν συν- 
διάλεξιν μέ συνεσταλμένα δμματα καί ό- 
δόντας.
— Καί έγώ, εΐπεν είς τήν μητέρα του, άν 
συλληφθώμεν, ήξεύρω τί Οά κάμω.
— Τί θά κάμης; ήρώτησεν έκείνη.
— Θά ίδης.
— Γί λέγει τό παιδίον ; ήρώτησεν ό ώρο
λογοποιός.
— Λέγω ότι εΐσθε όλοι δειλοί, άπεκρίθη 
τό παιδίον άνευ δισταγμού.
— Έ ! Έοουάρδε, έφώνησεν ή μήτηρ του, 
τί είν’ αύτά ;
— Έγώ έπεθύμουν νά συλλάβωσι τήν άμα
ξαν, εΐπε τό παιδίον μέ βλέμμα σπινθηρο- 
β όλου.
— Εμπρός, έμπρός, κύριοι, διά τόν Θεόν, 
είς τήν άμαξαν, ανέκραξε διά τελευταία-/ 
φοράν ό άμαξηλάτης.
— Άμαξηλάτα, εΐπεν 
ότι δέν έχεις όπλα.
— Έχω πιστόλια.
— Δυστυχή!

Καί ζλίνας πρός τό 
μαξηλάτης, τω είπε-,
— Έστέ ήσυχος, ιατρέ, διά πυρίτιδας μό
νον τά έχω πεπληρωμένα. Ώρα καλή, καί 
έκλεισε τήν θυρίδα.

Καί ένώ ό ηνίοχος έμαστίγωνε τούς ίπ
πους και ή βαρεία μηχανή έζινεΐτο, έκλεισε 
τήν θυρίδα τοΰ έμπροσθίου μέρους.
— Δέν άναβαίνετε έδώ, τώ είπεν ή μήτηρ ;
— Ευχαριστώ, κυρία Μοντρεβέλ, άπεκρίθη 
ό ηνίοχος, καλά κάθημαι ενταύθα Προσέ
ξατε όμως μή ό Έδουάρδος έγγίση τά πι
στόλια, άτινα είναι έν τώ Ουλακίω, διότι δύ
ναται νά πληγωθή.
— Κα/.ά, είπε τό παιδίον, ώς νά μήν ήξευ 
ρέ τις τί έστί πιστόλιον- έχω πολύ καλλί
τερα άπό τά ίδικά σας, τά όποια ό φίλος 
μου Ιωάννης μοί έφεοεν έξ Αγγλίας- δέν 
είναι άλήθεια, μήτερ ;
— Άδιάφορον, εΐπεν έκείνη, άλλά σέ πα
ρακαλώ νά μή έγγίξης τίποτε.
— Ώ! έσο ήσυχος, μήτερ μου. Καί διά 
μικράς φωνής έπανέλαβε-/
— Άν οί οπαδοί τοΰ Ίηού μας προσβάλω- 
®ιν» ήξεύρω τί Οά κάμω έγώ.

Π άμαξα άνέλαβε τόν βαρύν δρόμον

1 αύτής καί έζύ.λιε πρός τούς Παρισίους.
Ήτο μία έζ τών λαμπρών έκείνων χει

μερινών ήμερών, αΐτινες δίδουσι νά έννοή- 
σωσιν έζεΐνοι, οί όποιοι πιστεύουσι τήν φύ- 
σιν νεκρόν, ότι ή φύσις δέν άποθνήσκει, 
άλλά κοιμάται μόνον. Ό άνθρωπος, οστις 
νή έβδομήζοντα ή όγδοήζοντα έτη, κατά 
τά μαζρά έτη του, έχει νύκτας δέκα ή δώ
δεκα ώρών, καί παραπονεϊται ότι τό μήκος 
τών νυκτών συντέμνει άκόμη τήν μικρό
τητα τών ήμερών του- ή δέ φύσις, ήτις έχει 
ϋπαρςιν απεριόριστον, τά δένδρα άτινα έ
χουσι ζωήν χιλιετή, ζοιμώνται τέσσαρας ή 
πέντε μήνας, οΐτινες δι’ήμάς μέν ονομά
ζεται χειμών δι’αύτά δέ είναι νύκτες. Οί ποι- 
ηταί ύάλλουσιν είς.τά ποιήματα αύτών τήν 
αθανασίαν τής φύσεως, ήτις αποθνήσκει έ
καστον φθινόπωρο-/ καί άναζή έκαστον έαρ. 
Άλ/7 άπατώνται οί ποιηταί· δέν αποθνήσκει 
ή φύσις έκαστον φθινόπωρο'/, πλήν κοιμά
ται, δέν άναζή έκαστον έαρ, άλ/ζ έξυπνα. 
Τήν ημέραν καθ’ήν ή σφαίρα ημών άποθάνη, 
Οά άποθάνη τράγματικώς,καί τότε Οά ζυλίση 
είς τό άπειρον διάστημα, ή θά ζαταπέση είς 
τάς αβύσσους τοΰ χάους αδρανής, σιωπηλή, 
μονήρης, άνευ δένδρων, άνευ άνθέων, άνευ 
χλόης, άνευ ποιητών.

Τήν ώραίαν λοιπόν ταύτην ημέραν τής 
23 Φεβρουάριου 1800 ή κοιμωμένη φύσις 
έφαίνετο όνείρευομένη τό έαρ. Ήλιος λαμ
πρός, σχ_εδόν ραδινός, ήκτινοβόλει έπί τής 
έζατέρωθεν τήςόδοΰ, ήν διέτρεχενή άμαξα, 
χλόης, καί έσχημάτιζεν έπ’ αύτής τούς ά- 
ψ-υδάς έζείνους έκ δρόσου μαργαρίτας, οΐ
τινες διαλύονται είς τούς δακτύλους τών 
παιδιών καί οί όποιοι εύχαριστοΰσι τό όμμα 
τοΰ γεωργού όταν βρέχωσι τά άκρα τών έζ 
τής γής φυόμενων σταχύων. Ήνοιξαν τά 
παράθυρα τής άμάξης διά νά είσδύση καί 
μέχρις αύτών τό θειον έζεΐνο μειδίαμα, καί 
έλεγον είς τήν πρό πολλοΰ απούσαν άκτίνα 
«χαΐρε ώ σύ, τήν όποιαν ένομίσαμεν άπο- 
λεσθεΐσαν είς τά σκιερά νέφη τής δύσεως 
καί είς τά θορυβώδη έγκατα τοΰ ωκεανού.»

Χΐφνης, άφοΰ έκύλισεν επί μίαν περίπου 
ώραν, πλησίον σχεδόν τοΰ Σατιλλών, φθά- 
σασα είς κλίσιν τινά του ποταμού, ή άμαξα 
έστάθη άνευ τίνος έμποδίου· μόνον τέσσα- 
ρες ιππείς έφάνησαν βαδίζοντες αίφνης, καί 
ό εις αύτών, οστις έπροηγείτο δύο ή τρία 
βήματα τών άλλων, έκαμε μέ τήν χεΐρα 
νεύμα είς τον αμαξηλάτην νά σταθή.

■

ι
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Ό αμαξηλάτης ύπήχουσεν.
— Ό ’ μήτερ, εΐπεν ό μεκρός Έδουάρδος, 
όστις όρθιος, εναντίον τών συστάσεων της 
Κυρίας Μοντρεβέλ, παρετήρει διά τής θυρί- 
δος, ώ.' μήτερ, τί ωραίοι ίπποι; άλλά διατί 
οί έπιβαίνοντες αύτούς φέρουσι προσωπίδας ; 
άχόμη δέν είναι άποκρέω.

'II κυρία Μοντρεβέλ ώνειροπόλει χατά 
τήν στιγμήν έκείνην. Πάσα γυνή Ονειροπο
λεί, νέα μέν έπί τοϋ μέλλοντος, γραΐα δέ 
έπί τοϋ παρελθόντος.

Έξελθοΰσα τής όνειροπολήσεως αύτής, 
καΐ ίδοΰσα ότι ή άμαξα έστάθη, έξέβαλε 
κραυγήν. Ό Έδουάρδος έστράφη πρός αύ
τήν ζωηρώς.
.— Τί εΐναι, μήτερ ; ήρώτησεν.

'Εκείνη δέ ώχριάσασα τόν έλαβεν εις 
τούς βραχίονας της χωρίς νά τω άποκριθή- 
φωναι τρόμου ήκούσθησαν καί εϊς τό ενδό
τερον τής άμάξης.
— Άλλά τί τρέχει λοιπόν ; τί τρέχει; ή- 
ρώτα ό μικρός Έδουάρδος, Οέλων νά άπαλ- 
λαχθή άπό τούς βραχίονας τής μητρός του·
— Πρόκειται, μικρέ μου φίλε, είπε μέ φω
νήν γλυκεΐαν εις τών προσωπιδοφόρων, εί- 
σάγων τήν κεφαλήν αύτοΰ εις τό έμπρόσ- 
θιον μέρος τής άμάξης, νά θεωρήσωμεν μέ 
τόν αμαξηλάτην ένα λογαριασμόν, οστις 
κατ’ ούδέν άποβλέπέι τούς έπιβάτας. Είπατε 
λοιπόν εις τήν κυρίαν μητέρα σας νά δεχθή 
τήν έκφρασιν τοΰ σεβασμού ήμών καί νά μή 
προσέξη εις. ημάς, ώς ούτε άν ήμεθα ενταύθα.

Ειτα μεταβάς καί εις τό δεύτερον τής ά
μάξης μέρος, είπε,
— Δοΰλός σας, κύριοι· μή φοβηθήτε διά τό 
βαλάντιον ή τά πράγματά σας, καί ένθαρ- 
ρύνατε τήν τροφόν, διότι δέν ήλθομεν νά 
τήν κάμωμεν νά χάση τό γάλα της.

Στραφείς καί πρός τόν αμαξηλάτην,
— Λοιπόν, κύρ Ιερώνυμε, τω εΐπεν, έχομεν 
κάμμίαν έκατοστύν χιλιάδων φράγκων ε'.ς 
τήν άμαξαν· δέν εΐναι άληθές;
— Κύριοι, σας βεβαιώ ....
— Τά χρήματα είναι τής κυβερνήσεως καί 
άνήκουσιν εις τό ταμεΐον τών άρκτων τής 
Βέρνης. Έκ τούτων έβδομήκοντα χιλιάδες 
εΐναι εις χρυσόν, καί τά λοιπά εις άργυρον. 
Ό άργυρος είναι εϊς τήν άμαξαν, ό δέ χρυ
σός εϊς τό ταμεΐον τοϋ εμπρόσθιου μέρους. 
Δέν είμεθα καλώς πληροφορημένοι;

Εϊς τάς λέξεις εϊς τό ταμεΐον τοΰ 
εμπρόσθιου μέρους ήΚ. Μοντρεβέλ

έξάβαλε δευτέραν κραυγήν τρόμου, διότι έ
μελλε νά εύρεθή εϊς συναφήν άμεσον [Ιετά 
τών ανθρώπων έκείνων, οΐτινες, χαί τοι με- 
γίστην εύγένειαν δεικνύοντες, τή ένέπνεον 
δμως μέγιστον φόβον.
— Άλλά τί έχεις λοιπόν μήτερ ; τί έχεις ; 
ήρώτα ό Έδουάρδος μετ’ άνυπομονησίας.
— Σιώπα, Έδουάρδε, σιώπα.
— Διατί νά σιωπήσω;
— Δέν καταλαμβάνεις;
— *θΧ1·
— Ή άμαξα συνελήφθη.
— Διατί; άλλ’ εϊπέ διατί! Ά ! μήτερ, κα
ταλαμβάνω.
— Όχι, όχι, εΐπεν ή Κ. Μοντρεβέλ, δέν 
καταλαμβάνεις.
— Οί κύριοι ούτοι είνε κλέπται.
— Μή όμιλής ούτω.
— Πώς, δέν εΐναι κλέπται! άλλ’ ιδού λαμ
βάνουσι τά χρήματα τοϋ αμαξηλάτου.

Καί όντως ό εις έφόρτωνεν έπί τοΰ ίππου 
του τούς σάκκους τών χρημάτων,, ονς ό α
μαξηλάτης τοϊς έρόιπτεν.
— Όχι, εΐπεν ή Κ. Μοντρεβέλ, όχι δέν εΐναι 
κλέπται.

Εΐτα χαμηλώσασα τήν φωνήν, προσέ- 
θηκεν.
— Εΐ ν ε ο ί ό π α δ ο ί τ ο ΰ Ί.η ο ύ.
— Ά ! είπε τό παιδίον, είνε λοιπόν αύτοΐ, 
οΐτινες έδολοφόνησαν τον φίλον μου σίρ 
Ίωάννην.

Καί τό παιδίον κατέστη ώχρότατον καί 
ή αναπνοή του μόλις έξήρχετο τών συνε
σταλμένων όδόντων του.

Τήν στιγμήν έκείνην εις τών προσωπιδο
φοριών ήνοίξε τήν θύραν τοϋ έμπροσθίου μέ
ρος τής άμάξης καί είπε μετ’ ιδιαζούσης 
εύγενείας.
— Κυρία κόμησσα, πρός μεγίστην λύπην 
μας ειμεθα ήναγκασμένοί νά σας άνησυχή- 
σωμεν, άλλ’ έχομεν, ή μάλλον ό αμαξηλά
της έχει ασχολίαν τινά έν τω έμπροσθίω 
μέρει.

Λάβετε λοιπόν τήν καλοσύνην νά κατα- 
βήτε πρός στιγμήν, καί ό Ιερώνυμος θά τε
λείωση δσον τό δυνατόν ταχύτερον.

Καί μετά τόνου φαιδρότητος, ήτις ούδέ- 
ποτέ σχεδόν έλειπεν έκ τής φωνής έκείνης.
— Δέν εινε άληθές, Ιερώνυμε ; εΐπεν.

Ό Ιερώνυμος άπεκρίθη καταφατικώς, έ- 
πικυρών τούς λόγους τοΰ προσωπιδοφόρου.

Έκ κινήματος αυτοματικού καί ΐνα τεθή 

μεταξύ τοϋ κινδύνου καί τοϋ υίοϋ της, ή Κ. 
Μοντρεβέλ, καίτοι ύπακούσασα αμέσως εις 
τήν πράσκλησιν, έλαβε τόν υιόν της όπισθεν 
αύτής- άλλ’ έκεϊνος έπρόφθασε νά άρπάξη τά 
πιστόλια τοΰ αμαξηλάτου.

Ό προσωπιδοφό,ρος μέ τήν μειλίχιον φω
νήν έβοήθησε διά μεγίστης εύγενείας τήν 
Κύ Μοντρεβέλ νά καταβή, έκαμε σημεΐον εις 
ένα τών συντρόφων του νά τή προσφέρη τόν 
βραχίονα καί έστράφη πάλιν πρός τήν ά
μαξαν.

Άλλά τήν στιγμήν έκείνην διπλή έκπυρ- 
σοκρότησις ήκούσΟη, διότι ό Έδουάρδος είχε 
πυροβολήσει μέ τάς δύω του χεΐρας κατά 
τοϋ όπαοοΰ τοϋ Ίηού, όστις έγένετο άφαν
τος εντός, νέφους κάπνοΰ.

Ή Κυρία Μοντρεβέλ, έκπέμψασα κραυγήν, 
έλειποθύμησε, πολλαί δέ φωναι έκφράζουσαι 
αισθήματα διάφορα άπεκρίΟησαν εϊς τήν μη
τρικήν ταύτην κραυγήν.

Εις τό έσωτερικόν τής άμάξης ή φωνή 
ύπεδήλου τήν άγωνίαν, διότι είχον συμφω
νήσει ούδεμίαν ν’ άντιτάξωσιν έναντιότητα, 
καί δμως ιδού εϊς άνθίστατο.

Παρά τοΐς τρισΐν έτέροις προσωπιδοφό- 
ροις ύπήρξε κραυγή έκπλήξεως, διότι πρώ
τον τοΐς συνέβαινε τό τοιοΰτον έ’τρεξαν λοι
πόν πρός τόν σύντροφον αύτών, διά νά ίδωσι 
μ.ή έπληγώθη. Άλλά τόνεύρον δρθιον, σώον, 
ύγεια καί γελώντα, ένώ ό αμαξηλάτης έχων 
έατραυρωμένας τάς χεΐρας, έκραύγαζε,
— Κύριε σας ορκίζομαι δτι δέν είχον σφαί
ρας, κ.ύριε, σάς διαμαρτύρομαι ότι μόνον διά 
πυρίτιδας ήσαν γεμισμένα.
— Μήπως δέν τό βλέπω, άπεκρίθη ό προ- 
σωπιδοφόρος, ότι ήσαν μόνον μέ πυρίτιδα, 
ή καλή δμως διάθεσις ύπήρχε, δέν είνε ού
τως, Έδουάρδε μου ;

Καί στραφείς πρός τούς συντρόφους του.
— 'Ομολογήσατε, κύριοι, εΐπεν, δτι τό παι
δίον αύτό εινε πολύ Θελκτικόν, υιός αντάξιος 
τοΰ- πατρός του και αδελφός τοΰ άδελφοΰ 
του. Εύγε, Έδουάρδε, θά δειχθής μίαν ή
μέραν.

Καί λαβών τό παιδιού μεταξύ τών δύω 
βραχιόνων του, τό ήσπάσθη άκουσίως αύτοΰ 
εις τάς δύο παρειάς.

Ό Έδουάρδος άνθίστατο πρός τοΰτο τε 
ρατωδώς, νομίζων βεβαίως λίαν ταπεινω 
τϊκόν νά τόν άσπάζηται εις άνθρωπος, τόν 
όποιον δΐς διά τοΰ πιστολιού έπυροβόλησε.

Κατά τόν χρόνον έκεΐνον, εις τών τριών 

συντρόφων άρας τήν μητέρα τοΰ Έδουάρ- 
δου, πήν έφερε βήματά τινα μακράν τής ά
μάξης, καί κατέκλινεν αύτήν έπί μανδύου 
πλησίον ενός χάνδακος. Ό άσπασθείς τόν 
Έδουάρδον άνεζήτησεν αύτήν διά τών ο
φθαλμών καΐ ίδών αύτήν,
— Ή κυρία Μοντρεβέλ έν τούτοις, είπε, 
δέν συνέρχεται εϊς έαυτήν, καί δέν δυνάμε
θα νά παραιτήσωμεν μίαν γυναίκα εις τοιαύ- 
την κατάστασιν. Άμαξηλάτα, λάβετόν Κ. 
Έδουάρδον. Καί παραδούς τό παιδίον εϊς ε
κείνον, καί απευθυνθείς πρός τινα τών συν
τρόφων του,
— Μή έχης, έπάνω σου, τώ είπε, κάνέν φιά- 
λιον μέ άλας ή μέ ύδωρ μελίσσης ;
—· ’Ιδού, άπεκρίθη έκεϊνος πρός δν άπευθύν- 
Θη. Καί έξήγαγε τοΰ θυλακίου του φιάλιον 
μέ οξος άγγλικόν.
— Τελείωσε τήν ύπόθεσιν έδώ μέ τόν κύριον 
Ιερώνυμον, εΐπεν ό νέος δστις έφαίνετο άρ- 
χηγός τής εταιρίας, καί έγώ επιφορτίζομαι 
νά συνδράμω τήν Κ. Μοντρεβέλ.

Καί ήτο καιρός, διότι ή λειποθυμία τής 
κυρίας Μοντρεβέλ ήρχισε μικρόν κατά μι
κρόν νά μετατρέπηται εις προσβολήν τών 
νεύρων. Κινήσεις σπασμωδικαί έτάρασσον 
δλον τό σώμά της καί κραυγαΐ υπόκωφοι 
διέφευγον άπό τό στήθος της.

Ό νέος έκλινε πρός αύτήν και τή προσέ- 
φερε νά άναπνεύση τό άλας. Ή Κ. Μοντρε
βέλ ήνοιξεν οφθαλμούς τεθολωμένους καί 
φωνάξασα Έδουάρδε, Έδουάρδε, διά χει 
ρονομίας άκουσίας έρριψε τό προσωπεΐον ε
κείνου, οστις τή έφερε συνδρομήν καί τοΰ 
όποιου τό πρόσωπον έμεινεν άπροκάλυπτον.

Β-ο δέ ό νέος ούτος ό εύγενής καί χα- 
ρίεις, ώς γνωρίζουσιν οί άναγνώσται ήμών, 
ό Μοργάν.

Ή Κ. Μοντρεβέλ έμεινεν έκπληκτος εϊς 
τήν θέαν τών ώραίων έκείνων κυανών οφθαλ
μών, τοϋ ύψ.ηλοΰ μετώπου, τών ραδινών χει— 
λέων καί τών λευκοτάτων καί έκ τοΰ μει
διάματος αείποτε φαινομένων όόόντων. Εν
νόησε δέ ότι ούδένα διατρέχει κίνδυνον εϊς 
τάς χεΐρας παρομοίου ανθρώπου, καί ότι 
ούδέν κακόν έδύνατο νά έπελθη εις τόν Έ
δουάρδον.

Άποτανθεΐσα τότε πρός τόν Μοργάν ού
χ ί ώς πρδς κακοΰργον καί αίτιον τής λει- 
ποθυμίας της, άλλ’ ώς προς άνθρωπον εύ
γενή καί συνδραμόντα γυναίκα πάσχουσαν. 
— Ώ! κύριε, τω είπε, πόσον είσθε καλός;
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Καί είς τούς λόγους τούτους καί είς τόν 
τόνοι , μεθ’ ου τούς προέφερεν, ένυπήρχεν 
άθροισμα δλον εύχαριστιών οΰχί μόνον δι’ 
έαυτήν, άλλά καί διά τό τέκνον της.

Ό δέ Μοργάν μετά αβροφροσύνης περιέρ
γου καί ήτις άνήχεν όλεσχερώς είς τόν ίπ 
ποτικόν χαρακτήρα του, άντί νά άρπάση έν 
τάχει τό προσωπείου και φέρη αύτό είς τό 
πρόσωπον του, ώστε ή Κ. Μοντρεβέλ άμυ- 
δράν μόνον καί συγκεχυμένην περί αύτοΰ 
νά έχη ένθύμησιν, άπεκρίθη διά κλίσεως χα- 
ριέσσης, άφήκεν είς τήν φυσιογνωμίαν του 
δλον τόν καιρόν διά νά προξενήση πάσαν 
αύτής τήν έπενέργειαν, καί μεταβιβάσας τό 
φιάλιόν τού Λεπρέτρ είς τάς χεϊρας τής Κ. 
Μοντρεβέλ, έδέσέν επομένως τάς ταινίας 
τής προσωπίδος του.
— Ώ ! κύριε, είπεν ή Κ. Μοντρεβέλ έννοή- 
σασα τήν λεπτότητα ταρτην τοΰ νέου, έστέ 
ήσυχος είς όποιονδήποτε τόπον, είς όποϊαν- 
οήποτε κατάστασιν καί άν σας ευρώ, μοί εί
σθε αγνώριστοι.
— Τότε, κυρία, είπεν ό Μοργάν, οφείλω 
έγώ νά σας εύχαρίστήσω καί νά σάς είπω 
δτι είσθε καλή.
— ’Εμπρός, κύριοι έπιβάται, είς τήν άμα
ξαν, είπεν ό αμαξηλάτης μέ τόν συνήθη αύ
τοΰ τόνον, και ώς άν ούδέν έκτακτον είχε 
συμβή.
— Συνήλθετε όλοσχερώς, κυρία, ή έχετε 
άνάγκην στιγμών τινων σνα'παύσεως διάνα 
σταθή έπ’ ολίγον έτι ή άμαξα ; 
Μοργάν.
— Οχι, κύριε, είναι ανωφελές, σας εύχαρι- 
στώ, αισθάνομαι έαυτήν πο*Λύ κα/,ά.

Ό Μοργάν προσέφερε τόν βραχίονα αύ
τοΰ είς τήν Κ. Μοντρεβέλ, ήτις έπεστη- 
ρίχθη έπ’αύτοΰ διά νά διέλθη τήν οδό? καί 
άναβή είς τήν άμαξαν, έν η ό αμαξηλάτης 
ειχεν εισαγάγει τον μικρόν Έσουάρδον.

"Οτε ή Κ. Μοντρεβέλ άνέλαβε τήν θέσιν 
της, ό Μοργάν, όστις ειχεν είρηνεύσει ήδη 
μετά τής μητρός, ήθέλησε νά είρηνεύση 
καί μετά τοΰ υιοΰ.
— Άνευ μνησικακίας, νέε μου ήρως, τώείπε 
τείνας αύτώ τήν χεϊρα- άλλ’ εκείνος όπισθο ■ 
χωρών,
— Δέν δίδω, είπε, τήν χεϊρα εις ένα ληστήν. 

Ή Κ. Μοντρεβέλ έκαμε κίνημα φρίκης.
— Εχετε έν χάριεν τέκνον, τή είπεν ό Μορ
γάν, μόνον έχει προλήψεις. Καί χαίρετήσας 
αύτήν μετά μεγίστης εύγενείας,

ήρώτησεν ό

— Καλό ταξείδιον, κυρία, είπε κλείσας τήν
θυρίδα. «,
— ’Εμπρός, είπεν ό αμαξηλάτης χαί τό ό
χημα έκύλισε.
— *Ω! συγγνώμην, κύριε, άνέκραξεν ή Κ. 
Μοντρεβέλ, τό φιάλιόν σας, τό φιάλιόν σας.
— Κρατήσατέ το, κυρία, είπεν ό Μοργάν, 
μ’ δλον δτι ελπίζω ότι είσθε καλά καί δέν 
έχετε πλέον άνάγκην αύτοΰ.

Άλλά τό παιδίον άποσπών αύτό άπό τάς 
χεϊρας τής μητρός του.
—■ Μήτερ, έκραύγασε, μή δέχησαι δώρον 
ένδς κλέπτου. Καί έρριψε τό φιάλιόν άπό 
τήν θυρίδα.
— Διάβολε, έψιθύρισεν ό Μοργάν μετά 
στεναγμού, δν κατά πρώτον ήδη οί σύντρο
φοί του ηχούσαν νά διαφεύγη τό στήθος του, 
νομίζω οτι κάμνω καλά νά μή ζητήσω είς 
γάμον τήν δυστυχή μου Αμαλίαν. Καί 
στραφείς πρός τούς συντρόφους του.
— Άγωμεν, κύριοι, είπεν- έτελειώσαμεν ;
— Ναι, άπεκρίθησαν όμοθυμαδόν εκείνοι.
— Ιππεύσατε καί εμπρός ! Μή λησμονώμεν 
οτι τήν έσπέραν ταύτην πρέπει νά εύρεθώ- 
μεν είς τό μελόδραμα.

Καί πηδήσας έπί τοΰ ίππου του, έτράπη 
πρώτος διά τοΰ χάνδάκος πρός τήν όχθην 
τοΰ ποταμού, καί ’χωρίς νά διστάση, έλαβε 
τόν έν τώ χάρτη τοΰ Κάσσίνη ύποδε'.χθέντα 
πόρον ύπό τοΰ ψευδούς ταχυδρόμου. “Οτε δέ 
έφθασαν είς τήν άλλην άκραν.
— Είπέ μας, ήρώτησεν ό Λεπρέτρ τόν Μορ
γάν, έπεσεν ή προσωπίς σου;
— Ναι, άλλ’ ή Κ. Μοντρεβέλ μόνη είδε τό 
πρόσωπον μου.
— Καί όμως, προσέθηκεν ό Λεπρέτρ, κάλ
λιαν ήτο κανείς νά μή τό έβλεπε.

Καί οί τέσσαρες νέοι καλπάζοντες έγέ- 
νοντο άφαντοι έν τώ μέσω τών άγρών τής 
Χαούρσης.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ς'.

Η ΕΚΘΕΣ1Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΦΟΥΣΕ.

Φθάσασβ τήν έπιοΰσαν περί τήν ένδεκά- 
την ώραν τής πρωίας είς τδ Ξενοδοχεϊον 
τών Πρέσβεων, ή Κ. Μοντρεβέλ έξεπλάγη 
εύροΰσα αντί τοΰ ‘Ρολάνδου έτερόν τινα 
ξένον περιμένοντα αύτήν.
— Είσθε ή χήρα τοΰ στρατηγού Μοντρεβέλ,. 
κυρία; είπεν ό ξένος πλησιάσας πρόςαύτήν.
— Ναι, κύριε, άπεκρίθηέκείνηλίαν έκθαμβος.

(ακολουθεί)


