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ΑΙ

ΓΥΝΑ1ΚΕ3 Ω3 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑΙ.

Πρεσβεύτειφαι καί σύζυγοι πρεσβευτών.

καρδινάλιο; Μαζαρϊνο;, οστις, ώς γνωστόν,
(αχεχειρίζετο ευχαρίστως τάς γυναίκας όπως φέ- 
ρη είς αίσιον πέρας τά πολιτικά σχέδιά του, εκα- 
μεν ήμέραν τινά ταύτην τήν παρατήρησιν’ « Αί 

■γυναίκες είναι άξιαι νά κυβερνώσι τά κράτη.» 
Καί αληθώς, γυναίκες τινες έβάστασαν ένίοτε ώς 
οι άνδρες, είς στιβαράν καΐ ασφαλή χεΐρα τάς η
νία; τής κυβερνήσεως, δθεν καΐ ή ιστορία δέν δύ· 
ναται δικαίως νά ταϊς άρνηθή τήν είς .τάς μεγά- 
λας ιδέα; καΐ είς τά μεγάλα έργα οφειλ.ομένην τι
μήν. Ούτω, αί βασιλεϊαι τή; Ελισάβετ, τής Μα
ρίας Θηρεσίας καΐ Αικατερίνη; τής Β, θεωρούν
ται ώ; αί λαμπρότερα·, έποχαί τών τόπων των. 
Εν τούτοις τά τοιαϋτα εΐναι ένδοξοι εξαιρέσεις, 
καθότι έφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι ή γυνή 
δέν είναι πλασμένη οπω; κυβέρνα, καΐ ότι ή φύσις 
αυτής ήκιστα διατίθεται πρός τάς αυστηρά; ά- 
παιτήσεις αμερόληπτου δικαιοσύνης’ τούτου ένε
κα αί βασιλεϊαι τδν γυναικών φέρουσι συνήθως 
τύπον απερισκεψίας, ή τάσεώς τίνος πρός τάς αυ

θαιρεσίας, καί πρό πάντων τύπον άρηϊφίλου ζήλου. 
11 καρδία μίγνυται έν τή πολιτική μεθ όλων αυ
τής τών αποπλανήσεων καΐ τών τρυφεροτήτων, 
καΐ πάσα πρόνοια υποχωρεί απέναντι τοΰ πάθους. 
Εκ τούτου εΐδαμεν τόσούτους εΰνοουμένους ανα
βιβαζόμενου; εϊς τά υψηλότερα τής πολιτείας ά- 
ξιώματα, οϋχΐ ένεκα τής ιδίας αυτών αξίας, άλ
λά μάλλον ένεκα τής αδυναμίας τή; άνάσσης 
των. ’Εν τώ σκοπέλω τούτοι έναυάγησαν σχεδόν 
άπασαι αί τών γυναικών βασιλεία·., ούδ αύτών 
τών μάλλον ενδόξων έξαιρουμένων. Δι’ δσον δέ 
καΐ άν έλαμψαν κατ άρχάς αί τοιαΰται βασι
λεία·., δέν έβράδυναν πολύ νά σκοτισθώσιν ύπό 
μεγάλων δυστυχημάτων. Τοιαϋτα·. έφάνησαν αί 
βασιλεϊαι τή; Ισαβέλλης έν Ισπανία, τή; Μαρ
γαρίτης έν Δανιμαρκία, τής ’Ελισάβετ καΐ Αννη; 
έν Αγγλία, τής Αΰτοκρατείρας Μαρίας Θηρεσίας 
καΐ τών Λύτοκρατειρών τής Ρωσσίας. Μεθ δλην 
αύτών τήν έφήμερον δόξαν, έπί ματαίιο ζητεί 
τις είς τά ίχνη των, τουλάχιστον ώς επί τό πολύ, 
μίαν έκ τών πράξεων ή τών θεσμοθετημάτων ε
κείνων, άτινα αί μεταγενέστεραι γενεαΐ άναγρά- 
φουσιν ώς τίτλον τιμής. Αλλως όμως συμβαίνει 
έν ταϊς δημοκρατικά7-; πολιτεία·.;, καΐ τοιοϋτον 
όνομα δίδεται δικαίως τή σήμερον εί; τήν ’Αγ
γλίαν.
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Αλλ’ δλως διαφέρει τδ πράγμα προκειμένου 
λόγου περί τοϋ πολίτικου εκείνου σταδίου τδ ο
ποίον αί γυναίκες, κατά τδ λέγειν όλων σχεδόν 
τών δημοσιολόγων, έχουσι δικαίωμα νά διατρέ- 
χωσι, δηλονότι τδ τών πρεβευτειρών. Δέν άπέχει 
πολύ άφ ήμών ό χρόνο; καθ δν ή εκλογή ένδς δι
πλωμάτου άπεσταλ,μένου έγίνετο άνεξαρτήτως 
τοϋ φύλου, ό Moser, έν τώ συγγράμματι αύτοϋ 
ή ΤΖρεσδεύτίίρα χαί τά δικαιώματα της,καταδι
κάζει τού; χρωμένους άποκλειστικώ; άνδρα; έν 
ταί; διπλωματικαΐς άποστολαΐς, ένώ ή ιστορία 
μ.άς δεικνύει άπ’ έναντία; ότι αί πολίτικα! υπο
θέσεις εις άς έλαβον ενεργόν μέρος αί γυναίκες, 
διεξήχθησαν μετά μεγίστης έπιτηδειότητος- Πα- 
ρατηρητέον δέ ότι ό ανωτέρω συγγραφεύς δέν εί
ναι ό μόνος έκ τών σπουδαίων δστις άνέλαβε νά 
υπεράσπιση τά πλεονεκτήματα τοϋ ωραίου φύλου.

Τδ πρώτον έν τή ιστορία άπαντώμενον παρά
δειγμα γυναικδς φερούσηςτδν χαρακτήρα πρεσβευ- 
τείρας, είναι τδ τής πριγκηπίσσης Μαργαρίτας τή; 
Γαλλίας, χήρα; τοϋ δουκός Δαλενσών, ήτις κατά 
τδ 1525 είχεν άποσταλή εις Μαδρίτιον, όπως 
διαπραγματευτή μετά τοΰ αύτοκράτορος Καρό
λου τοϋ Ε'. τήν άπολύτρωσιν τοϋ άδελφοΰ της 
τοϋ βασιλέως Φραγκίσκου τοϋ Α'. 11 Βασιλομή
τωρ, ήτις διαρκούσης τής αιχμαλωσίας του, έκυ- 
βέρνα ώς άντιβασίλισσα, είχε δώσει πραγματικώς 
είς τήν θυγατέρα της ρητά; οδηγίας δπως φθά- 
ση εΐ; τδ ποθούμενον, εί καί δέν περιέβαλεν αύ
τήν ούδένα αληθώς επίσημον χαρακτήρα. Είς άρ- 
χαιοτέραν έτι έποχήν εύρίσκομεν τήν αποστολήν 
έτέρας Μαργαρίτας, θυγατρδ; τοϋ αύτοκράτορος 
Μαξιμιλιανοϋ τοΰ Λ'., ήτις, τώ 1 508, χήρα μεί- 
να.σα τοϋ δουκός Φιλβέρτου έκ Σαβοΐας, κατόρθω
σε νά συνάψη τήν γνωστήν συνθήκην ύπδ τδ όνο
μα Συνθήκη τοΰ Καμβραί. 11 γυνή αύτη έλαβε 
μέρος εΐ; τάς διαπραγματεύσεις ούχί μ.όνον έξ δ- 
νόματο; τοΰ αύτοκράτορος πατρός της, άλλ έπί
ση; καί έξ ονόματος τοΰ τής Ισπανίας βασιλέως 
Φερδινάνδου, ένώ ό καρδηνάλιος ’Αμβοάζης διε- 
πραγματεύετο έξ ονόματος τοΰ τε βασιλέως τής 
Γαλλία; καί τοϋ πάπα. II ίκανότη; τής Μαργαρί
τας ταύτης ύπηγόρευσε τούς δρους τής τοσοΰτον 
διά τήν Βενετίαν επιζήμιου έκείνης συνθήκης. Ετη 
τινά βραδύτερον, τώ 1529, ή ειρήνη ύπεγράφη 
έν Καμβραί, είναι δέ γνωστή έν τή ιστορία ύπδ 
τδ όνομα ή Ειρήνη των Γυναικών, καθότι τώ 
δντι δύο -γυναίκες διεπραγματεύθησαν αύτήν, ή 
μήτηρ Φραγκίσκου τοϋ α'. καί ή θεία τοϋ Καρό-

Εν τή χώρα έκείνη δύναται νά τεθή άκινδύνως 
τδ στέμμα έπί κεφαλής τής γυναικδς, καθότι δ 
κυρίαρχης δεν λαμβάνει έκεΧ απ’ ευθεία; μέρος 
εΐ; τήν κυβέρνησιν. Τδ παράδειγμα τής βασιλίσ
σης Βικτωρίας μαρτυρεί 8<ι ή γυνή δύναται εύκο- 
λώτεοον νά ταύτιση τά τής βασιλεία; καθήκοντα 
μετά τών οικογενειακών, άφ’ όσον ό άνήρ, δστι; 
φυσικά κλίνει εις τδ ν’ άναδεικνύη ύπερισχύου- 
σαν τήν έπί τών δημοσίων επιρροήν του' άλλά 
τοιαύτη βασιλεία, εί καί σιμωμένη δικαίως, ούδέν 

άποδεικνύει υπέρ τής ίκανότητος τών γυναικών 
περί τδ κυβερνάν, καθότι τδ κυρίως έργον μια; 
άγγλίδο; άνάσσης, κατά τδν σημερινόν οργανι- 
σμδν τών πολιτικών δυνάμεων, ε’ιναι η άπδ τής 

κυβερνήσεως αποχή.
Λέγοντες τ’ ανωτέρω ούδόλως συνελάβομεν τήν 

ιδέαν τοϋ νά λυπήσωμευ τδ παράπαν, διά τών 
σκαιών τούτων παρατηρήσεων μας, τδ ώραΧον 
φϋλον’ άπεναντίας, πρδς αμοιβήν διά τήν άπ 
αυτών έλλείπουσαν τυχόν κυβερνητικήν ικανό
τητα, εύχόμεθα αδταϊ; εΐλικρινώς πλήρη τήν 
έν τή οικιακή οικονομία επιρροήν των, παρά τώ 
οίκουροΰντι άνδρί. Αί γυναίκες άείποτε Οά γνω- 
ρίζωσι τήν τέχνην νά πείθωσι τδ τους λαούς 
κυβερνών ισχυρόν φϋλον, οτι είναι ο ταπεινότα
τος υπήκοο; τών ωραίων των δφθαλμών, και ότι 
τοιοϋτος ών, έχει καθήκον να εκτελή τας Οελη 
σεις των, έστω καί άν αύται δέν περιορίζονταζ 
έντδς τοϋ τή; οικογένεια; κύκλου. Αν αί γυ
ναίκες ήδύναντο νά παοακαθήσωσι μετά τών άν- 
δρών των έν τοΧ; Συμβουλίοι; τοϋ Κράτους, ή αν 
διηνοίγετο εδρύτερον εις τήν έπι^οήν των στά’ 
διον, δέν θά έβράδυνον βεβαίως νά έγκαταλίπω* 
σι τά οικιακά των καθήκοντα, και τότε ή κοι
νωνική τάξις ώς έπίσης καί ή πολιτική, Οά ήπει- 
λοϋντο ύπδ άνεπανορθώτωνζημιών.Τδ μάθημα τοϋ
το διδάσκει ημάς ή αυστηρά τή; ιστορία; φωνή, 
καί ή Γαλλία -χορηγεί ήμίν περιφανή παραδείγ
ματα. Τούτων ένεκα αί ευσεβείς καί συνεταί γυ
ναίκες άείποτε άνεγνώρισαν ότι δέν ήρμοζεν αύ- 
ταΧ; ή έν τοΧ; δημοσίοις συμμετοχή, ό λόρδο; 
Μακώλεϋ εξυμνεί, σ!»ν τοΐ; άλλοι;, έν τή ιστορία 
του, τήν ήγεμονίδα Μαρίαν, θυγατέρα Ιακώβου 
τοϋ Β'. ήτις, προσκληθεΧσα εις τήν διαδοχήν τοϋ 
θρόνου τής ’Αγγλία;, κατά πρώτον συμπαρέλα- 
βεν απλώς έν τή κυβερνήσει καί τδν πρίγκηπα 
τή; ύράνζης, βραδύτερου δέ, πιστή μείνασα είς 
τάς υποσχέσεις της, άφησεν αύτώ πράγματι ολό
κληρον τήν κυβέρνησιν.

λου πέμπτου. Τά καθέκαστα τής διαπραγματεύ- 
σεως ταύτης, ή; τά έξαγόμενα άπέβησαν τοσοΰ
τον δυσάρεστα διά Φραγκίσκον τδν Α'. είναι λίαν 
περίεργα. Ούτω, λόγου χάριν, αί δύο πριγκήπισ- 
σαι, ή Αουίζα τής Σαβαυδία; καί ή Μαργαρίτα 
τή; Βουργονδία; κατώκουν εΐ; δύο συνεχόμενα οι
κήματα, άτινα είχαν κρυπτήν συγκοινωνίαν διά 
θύρας τίνδς, ές ή; έδύναντο νά έπισκέπτωνται 
άλλήλα; έν οίαδήποτε ώρα’ Η Αουΐζα κατείχε 
πλήρη τήν εμπιστοσύνην τοΰ υίοϋ της, ώς ή 
Μαργαρίτα κατείχε τήν τοΰ ανεψιού της, άμφό- 
τεραι δέ έπί πολύν χρόνον έκυβέρνησαν τά δύο 
εκείνα Κράτη έν όνόματι τών ορφανών των. ©ά 
ήτο δέ δυσχερές νά έννοήσωμεν τήν συμφουνίαν 
τών δύο πριγκηπισσών έπί μιας συνθήκη; οϊα εί
ναι ή συνθήκη τοϋ Καυ.βραί, αν δέν έγινώσκομεν 
ότι ό Φραγκίσκος α', ήτο έτοιμος νά θυσιάση τά 
πάντα δπως έξαγοοάση τού; δύο υιού; του, ούς 
ζατεκράτει έν Μαδρίτη Κάρολος ό </.

Ιίδυνάμεθα και άλλα ;νά φέρωμεν παραδείγ
ματα πριγκηπισσών διαπραγματευσαμένων κατά 
τήν έποχήν ταύτην διπλωματικά; υποθέσεις, ύ 
Βικεφώρτ, έν τώ άξιολόγω αύτοϋ συγγράμματα 
ό Πρέσβυς και τά χαθήχοντά τον, άναφέοει τήν 
άποστολήν τή; ’Ελεονόρας, βασιλίσσης τής Γαλ
λίας, καί τή; Μαρίας, βασιλίσσης τή; Ούγγαρία;» 
αϊτινες, τώ 1537, συνωμολόγησαν έν Βονεσσύ α
νακωχήν όπλων έπ1. τρεί; μήνας, έπ’ όνόματι Κα
ρόλου τοϋ Πέμπτου καί Φραγκίσκου τοϋ πρώτου. 
Μολαταύτα ό Μόζερ παρατηρεί ώ; πρδς τούτο, 
ότι αί περί ών ό λόγος πριγκήπισσαι δέν δύναν- 
ται νά έξομοιωθώσι πρδς τούς συνήθεις διπλωμα
τικούς απεσταλμένους καθότι άντί νά φέρωσι μεθ’ 
εαυτών τά διαπιστευτήρια έγγραφα, έφορον συνή
θως πληρεξουσιότητα πρδς διεξαγωγήν τών υπο
θέσεων. Οθεν οί νεώτεροι συγγραφείς καθιέρωσαν 
τδ δικαίωμα τών γυναικών τοϋ νά κατέχωσι θέ- 
«ν πρέσβεως έπί δύο έτέρων παραδειγμάτων, ε
κείνου τής παραδόξου κομήσσης, τής Αύγή; τοΰ 
Κενιγσμάρκ, ήν δ βασιλεύ; Αύγουστος άπέστειλε 
πρδς τδν τής Σουηδίας Κάρολον τδν δωδέκατον, 
και έπ5. εκείνου μιας τοϋ Λουδοβίκου δέκατου 
τετάρτου πρεσβευτείρα;, τής Μαρεσάλης Δεγκε- 
βριάντης.

ή Μαρία Αύγή δέ Κενιγσμάρκ, γεννηθεΐσα τώ 
4 G66 έν Αγαθεμβούργη πλ.ησίον τής Στάδης, ήτο 
πεοίπυστος διά τε τδ πνεύμα καί τήν ωραιότη
τα της. II γυνή αύτη διετήρησεν έπί πολλά έτη 
στενάς σχέσεις μετά τοϋ Αύγούστου Βασιλέως τής 

Πολωνίας, και μετά ταϋτα διωρίσθη ήγουμένισσα 
είς τδ μοναστήριον τοΰ Lnedmiburg, <J ήτο 
αύτοκρατορικδν καθίδρυμα, συνεπάγον πριγκηπι- 
κδν τίτλον. ’Ενώ έζη άπομεμακρυσμένη έν τή 
μονή έκείνη, πολεμούμενος και καταστενοχωρού- 
μενος !ό Αύγουστος ύπδ τοΰ βασιλέως τής Σουη
δίας, εύρέθη είς τοιαύτην δεινήν θέσιν ώστε ούδέ 
καν είχε τ’ αναγκαία χρήματα δπως πληοώση 
τούς μισθούς τών δλίγων στρατιωτών οϊτινες τώ 
έμενον έτι. Μαθοϋσα ή κόμησσα τοΰ Κενιγσμάρκ 
τήν άμηχανίαν είς -?,ν είχε περιέλθει ό αγαπητό; 
αύτής, έσπευσεν είς Δρέσδην,έλπίσασα νά ένθαρρύ- 
νη τδν βασιλέα άνακαλοΰσα είς τήν μνήμην του 
τά ύπδ τοΰ αξιώματος του επιβαλλόμενα καθή
κοντα,άτινα έλησμόνει ούτος παρά πολύ έν μέ" 
σφ οργίων καί άλλων παντοδαπών καταχρήσεων. 
Εκεί άφιχθείσα προσεκάλεσεν αύτδν έν όνόματι 
τής αρχαία; δόξης,μετά ενθουσιασμού αγίου,βν αί 
γυναίκες άντλοΰσιν είς τδν άφωσιωμένον έρωτά 
τον, άλλ ό ταλαίπωρος πρίγκηψ είχεν άπολέσει 
πάσαν δραστηριότητα, καί ούδέν ήδυνήθη νά τδν 
έπαναφέρη είς ανδρικήν τινα καί γενναίαν άπό- 
φασιν. Η γενναία γυνή συνέλαβε τότε τδν σκοπόν 
νά παρουσιασθή ένώπιον Καρόλου τοϋ δωδεκά
του, ου ή αλαζονεία καί ή ύψηλοφροσύνη ειχον 
ταπεινώσει μετά τοσαύτη; σκληρότητος τδν ά- 
σθενή Αύγουστον. Είχε μάλιστα άναδεχθή μυστι
κήν τινα αποστολήν άφορώσαν τδν βασιλέα τής 
Σουηδίας, άλλ’ ό Μόναρχος ούτος ήρνήθη νά υ
ποδεχθώ αύτήν. Είναι δέ γνωστόν οτι ουδόλως 
ήγάπα τάς γυναίκας, καί ήρέσκετο μάλιστα νά 
δεικνυη τήν άντιπάθειάν του ταύτην έτι πλέον 
πρδς τάς ώοαιοτέρας καί τάς μάλλον άξιεράστους 
τών συγχρόνων του γυναικών. Αλλά μετά πολλάς 
δυσκολίας, ή κόμησσα κατώρθωσε τέλος νά κα- 
ταλάβη τδν βασιλέα έν μέσω τοϋ στρατού του, 
8ν έπεθεώρει τότε έφιππος. Καταβάσα άπδ τής 
άμάξης, τώ άπηύθυνε τάς προσρήσεις της, άλλ ό 
βασιλεύς χαιρετήσας αύτήν σοβαρώς, παρήλθεν έν 
σιωπή. Τέλος δ κόμης Piper, πρωθυπουργός τοΰ 
βασιλέως, έζήτησε καί κατώρθωσε νά προσκληθή 
ή κόμησσα είς τδν έπίσημον δείπνον. Η Αύγή δέ 
Κενιγισμάρκ άπήτησε τότε, ώς αύτοκοατορική 
ποη-κήπισσα, θέσιν έξαιρετικήν έν τή βασιλική 
τραπέζη, ό δέ Κάρολος διέταζε νά τή χορηγήσω- 
σιν θέσιν κατωτέρου πασών τών λοιπών κυριών’ότε 
δέ δ κόμη; Πίπερ, όλο; έκπληκτος, τδν ήρώτα τήν 
αιτίαν τοσαύτη; προσβολής, τώ άπήντησεν ότι ή 
θέσις έκείνη ήτο λίαν κατάλληλος διά μίαν άρχαίαν
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στικωτέρα, δέν ήδύνατο’πάντοτε νά προφυλάττη- 
ται άπό τών τάς γυναίκα; θεραπευόντων επιθέσεις' 
δθεν γεγονότα τινά διεκοινώθησαν τώ βασιλεϊ λίαν 
έξωγκωμένα, παντοόαπαί δέ συκοφαντίαι τοσοΰ
τον παρόργισαν αύτόν, ώστε; δταν ή πριγκήπισ- 
σα έπάτησε τό πολωνικόν έδαφος, ήρνήθη νά έπι- 
κυρώση τόν μετ’ αύτής γάμον του, προφασισθεί; 
τήν αείποτε προχωρούσαν έξζσΟένησιν τή; υγεία; 
του, καΐ προσεκάλεσεν αύτήν έπιμόνω; νά έπανέλ- 
θη εί; Γαλλίαν. Εν τοιαύτη περιπτώσει, ή κυρία 
Δεγεβριάντη· έθεσεν εί; ενέργειαν άπασαν τήν δι
πλωματικήν ικανότητά της, καί έπιτηδείω; κα- 
ταβαλοΰσα τάς απείρους δυσχερείας αίτινε; έν τή 
Αύλή τή; Πολωνία; έπεσωρεύοντο προ αύτής, 
κατόρθωσε τέλος νά έμπνεύση τώ βασιλεϊ το
σαύτην ίσχυράν πεποίθησιν περί τή; αρετή; τή; 
μ-ελλονύμφου του, ώστε ούτος έπαυσε τοΰ νά φέ- 
ρη ένστάσεις κατά τής νομιμότητος τοΰ γάμου 
του, μεθ δλα; τά; προσπάθεια; τών παροτρυνόν- 
των αύτόν εί; τό νά έπιμείνη είς τήν πρώτην ά- 
πόφασίν του. Ταύτο χρόνως ή πρεσβεύτειρα έπ 
τοσοΰτον προσεκτήσατο τήν εύνοιαν τοΰ βασιλέω; 
τή; Πολωνίας, ώστε ούτο; διέταξε νά τή άπονε* 
μηθώσιν άπασαι αί τιμαΐ άς είχεν άλλοτε λάβεζ 
ή τής Αυστρίας άρχιδούκισσα, άδελφή τοΰ πρί- 
γκηπος τής Τοσκάνης, οτε αύτη είχε φέρει τήν 
θυγατέρα τη; είς τήν αύλήν τή; Πολωνίας, τήν 
πρώτην τοΰ βασιλέω; σύζυγον. Η κυρία Δεγε- 
βριάντη έφρόντισεν δπω; έκτελεσθή άκριβώς ή δια
ταγή αΰτη, καί έφθασε μάλιστα μέχρι τοΰ ν’ ά- 
παιτήση νά προκάθηται τοΰ πρίγκηπος Καρόλου, 
άδελφοΰ τοΰ βασιλέως. Τοΰτο έδωκεν άφορμήν 
εϊ; τινα; έπί τή; έθιμοταξία; διενέξεις, άς ό βα
σιλεύς Λαδίσλαο; διέλυσεν άποφανθείς ύπέρ τής 
Μαρεσιάλης. Κατά δέ τήν διά τής Πολωνίας διά— 
βασίν της, άπήτησε και έλαβεν'άπανταχοΰ πάσας 
τάς εΐ; πρέσβεις άποδιδομένα; τιμητικά; εν
δείξεις.

Λουδοβίκο;' ό ΙΔ*. συνήθιζε νά μεταχειρίζηται 
πάντοτε γυναίκα; εί; τάς εί; τήν εξωτερικήν πολι
τικήν του άναγομένα; υποθέσει;,ούτω δέ έπέτυχε 
νά έξασκήση πρόδηλον έπιρροήν έπί τής διαγωγής 
τοΰ βασιλέως τής Αγγλίας, Καρόλου Β'. Οπως 
συρη τόν βασιλέα έκεΐνον είς τάς κύκλιο αύτοΰ 
στηθεισα; πλεκτάνα; διά τών ραδιουργιών τή; 
Γαλλίας, τω έπεμψεν έν άτακτου δςαγωγήςπολύ- 
τροπον γύναιον, τήν πολυθρύλλητον Λοϋίζαν Κε- 
ρουαίλην,εϊτε τήν Κ. Καρβέλ,ώς ώνόμαζον αύτήν 
έν τή δημοτική γλώσση τή; έποχής έκείνης. Μο·

εύνοουμένην’ άπασαι αί περί τούτου παρατηρήσει; 
τοΰ υπουργού άπέβησάν μάταια·., δθεν ή Αυγή δέν 
έπαρουσιάσθη εί; τον δεϊπνον. Ούτο» λοιπόν άπο- 
τυχούση; τή; αποστολής της, έπανήλθεν είς τό 
μοναστήριόν της, και έκεϊθεν έξεδικήθη κατά τοϋ 
βασιλέως συγγράψασα δηκτικήν τινα'σάτυραν, ή; 
πιθανώς ουδέποτε έλαβε γνώσιν ό μονάρχης έκεϊ
νος. Τό ζήτημα είναι ήδη νά μάθωμεν άν ή ωραία 
και αισίως πεπροικισμένη αΰτη γυνή δύναται νά 
Οεωρηθή ώς πρεσβεύτειρα κατά τήν στενήν τής 
λέξεω; σημασίαν. Τό κυριώτερον χαρακτηριστι
κόν τοΰ πρεσβευτοΰ είναι τά έγγραφα τά συνι- 
στώντα αύτόν παρά ταϊ; ξένα·.; αύλαϊς, άλλ η 
κόμησσα Αυγή ούδέν έγγραφον τοιαύτη; φύσεως 
έφερε, ό Ρεάλ, έν τή Κνΰερτητιχή ίπιστήμη rot·, 
και 5 Βολταϊρος, έν τή Ιστορία τοϋ Καρόλου 1Β.. 
άναφέρουσι μετά τίνος μ.ερίμνη; τήν περίπτωσιν 
ταύτην, ήν και αύτός ό Βικενφώρτ έλαβεν ύπ’ ό
ψιν, άποφαινόμενος δτι μία μόνη ύπήρξεν αλη
θή; πρεσβεύτειρα, καΐ αυτή ήν ή Μαρεσιάλ,η Δε- 

γεβοιάντη.
Απωλέσας ό βασιλεύ; τής Πολωνίας Λαδίσλαο; 

7*. τήν πρώτην αύτοΰ γυναίκα, Σικελίαν ί’ενέ 
τή; Αύστρίας, άποθανοΰσαν κατά τόν μάρτιον τοΰ 
-1644, έζήτησεν είς δεύτερον γάμον τήν θυγατέ
ρα τοΰάποθανόντο; δουκό; τή; Μαντοόης,Μαρίαν 
Γονζάγαν, δούκισσαν τοΰ Νεβέρ. Τό συμβόλαιον 
τοΰ γάμου ύπεγράφη έν Φονταινεβλώ ύπό τοΰ ΙΔ · 
Λουδοβίκου, τή 26 σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1645, 
οί δέ γάμοι,έν οϊ; ό βασιλεύς τής Πολωνία; παρί- 
r-ατο διά τοΰ πρεσβευτοΰ του, έωρτάσθησαν έν τώ 
άνακτόρφ τή 6 τοΰ επομένου νοεμβρίου.Κατά τήν 
άναχώρησιν τή; νεαρά; βασιλίσση; είς Πολωνίαν, 
ό βασιλεύς διέταξε τήν Μαρεσιάλην Δεγεβριάν- 
την νά τήν συνοδεύση, δνομάσας αύτήν πρεσβεύ ■ 
τειράν του παρά τώ βασιλεϊ Λαδισλάφ. Διά τών 
διαπιστευτηρίων ά έφερε κατά τήν περίπτωσιν 
ταύτην, έλάμβανε τόν τίτλον ίχτάχτου .τρεσΰευ- 
τείρας καί ίπιτηρητοϋ τής διαγωγής τής βασι- 
.Ιίσσης. Ιί κυρία αυτή, θυγάτηρ τοΰ ‘Ρενέ δέ 
Βέκ, ήτο χήρα τοΰ μαρεσιαλίου Δεγεβριάντη, φο- 
νευθέντο; έν ‘1’οτεβίλ τώ 1643. Πάντες οί συγ
γραφείς έκ συμφώνου έξαίρουσι τήν αξίαν τής 
γυναικός ταύτης και τήν Οαυμασίαν αύτή; έπιτη- 
δειότητα έν ταϊ; διπλωματικαΐ; διαπραγματεύ- 
σεσιν.Ενεκα δέ τής αποστολής της ταύτης έλαβεν 
ευκαιρίαν δπως δώση τρανά τούτου δείγματα. 11 
ύπ αύτή; συνοδευομένη βασίλισσα ήτις έθεωρεϊτο 
ώς ή πασών τών τής έποχής της γυναικών δελεα- 

λαταΰτα ό Λουδοβίκος δέν είχε πεοιβάλει αύτήν 
δι’ επισήμου χαοακτήρος, ή δέ αποστολή τή; 
γυναικός ταύτη; ήν ολως έμπιστευτική,καί τόσον 
πολύ μάλιστα, ώστε μετά βραχύτατον χρόνον 
εϊχεκαταφαθή ή ερωμένη τοΰ βασιλέως’τοσοΰτον 
δ ωφελήθη έκ τή; νέα; τη; ταύτη; θέσεω; όπως 
στερεώση τό κράτος της, ώστε άπεδίωξε πάσα; 
τά; αντιζήλου; της,ών ό αριθμό; δέν ητον ολίγο;. 
Ούτο» κατόρθωσε νά λάβη έν τώ κράτει υπερο
χήν δικαιώσασαν πληρέστατα τά; ελπίδα; ά; ό 
βασιλεύ; τή; Γαλλία; άνέθετο έπί τε τών Οελγή- 
τρων καί τής δεξιότητά; της.

Τό επόμενον γεγονός παρουσιάζει ήμϊν περιερ- 
γότατον παράδειγμα διπλωματικής δεξιότητο; 
μιά; τών τής Ανατολή; ήγεμονίδων. Τώ 1640, 
ό Σουλτάν Μωάμεθ έπί κεφαλή; ίσχυροΰ στρατού 

. έςεστράτευσε κατά τοΰ Δαβίδ, τοΰ τελευταίου 
τών τή; αυτοκρατορίας τή; Τραπεζοΰντο; Κο- 
μνηνών, μεθ’ ού συνεμάχει καί ό τών Τουρκομά- 
νων στρατηγός Ούρσούμ. 0 Μωάμεθ ειχεν άπο- 
φασίσει ν αρχιση την μάχην επιπιπτων πρώτον 
κατά τοΰ Ούρσούμ- άλλ’ ή μήτηρ τοΰ ήγεμόνο; 
τούτου, Σάρα Σατούν, διεπραγματεύθη μετά τοΰ 
Σουλτάνου μυστικήν τινα συνθήκην, δι’ ή; έσωζε 
τον θρόνον τοΰ υίοΰ της, παραδίδουσα τόν σύμ
μαχόν του. II γυνή αύτη ώδήγησε τόν Μωάμεθ 
δι’ αφανών ατραπών έν αύτή τή καρδίσ: τής επι
κράτειας τοΰ Δαβίδ, δπου ούτο; καταληφθείς έ- 
ξαπιναίως, ούδεμίαν ήδυνήθη νά φέρη άντίστα- 
σιν πρό; τόν εχθρόν, όςις έκυρίευσε τήν πρωτεύου- 
σάν του. Εκτός τών έν αύτή εύρεθέντων θησαυ
ρών, έλαβεν ή Σαρα Σατούν, ώς άμοιβήν τή’ 
προδοσία; της, πλήθο; χρυσίου καί πολυτίμων 
λίθων. Ούτως ή άρχαία καί ένδοξος τή; Τραπε
ζοΰντο; αυτοκρατορία κατεστράφη διά τή; άπι- 
στία; καί τών διπλωματικών μηχανορραφημάτων 
τής ήγεμονίδο; ταύτης.

Ενταϋθα νομίζομεν δέον νά λαλήσωμεν καί 
περί τοΰ ιππότου Δέων, τοΰ μυστηριώδους τού
του προσώπου,δ διήγειοε τήν γενικήν τοΰ κόσμου 
περιέργειαν κατά τό ήμισυ τής τελευταία; έκα
τονταετηρίδος. Πάντες έπίστευον ότι ούτο; ητο 
γυνή, καί μολαταύτα διεκρίθη υπηρέτησα; ώ; δι
πλωμάτη; άμα καί στρατιωτικό;. Λίαν νέο; ετι, 
κατετάχθη έν τώ στρατό» καί ανέπτυξε πλείστην 
ανδρείαν έν διάφοροι; μάχαις, ειτα έπανήλθεν 
εί; τό διπλωματικόν στάδιον, προσκολληθείς 
κατά πρώτον εί; τήν έν Πετρουπόλει γαλλικήν 
πρεσβείαν. Αργότερου, πεμφθεί; μέ ιδιαιτέραν α

ποστολήν είς Λονδϊνον, τοσαύτην ικανότητα έδει
ξε πρός έξου,άλυνσιν δυσχερείων τινών, ώστε ό 
βασιλεύ; αύτοΰ τόν έλαβεν ύπό τήν εύνοιάν του, 
καί τότε έλαβε τόν σταυρόν τοΰ Αγίου Λουδοβί
κου μετά τοΰ διορισμού τοΰ γραμματέως τή; έν 
Λονδίνςυ πρεσβείας. Κατά τήν έποχήν ταύτην διε- 
δόθη ή φήμη ότι ήτο γυνή, καί άπασα ή άριστο- 
κρατεία έστοιχημάτιζε μεγάλα; ποσότητας έπί 
τοΰ γένους του, άλλ’ ό ιππότη; διετήρει περιε- 
σκεμμένω; τό μυστήριον. Κατά τήν αύτήν έπο
χήν, · έδημοσίευσε τ’ άπομνημονεΰματά του, καί 
τότε ή γαλλική κυβέρνησις κατηγόρησεν αύτόν ώς 
διαστρέψαντα γεγονότα τινά καί δημοσιεύσαντα 
έτερα μετά ένόχόυ άδιακρισία;, διό, κατά συνέ
πειαν, έπαυσαν αύτόν τή; Οέσεώ; του. Μολαταύ
τα, χάριν τών άρχαίων έκδουλεύσεώντου, Λουδο
βίκος ό 1ΣΤ. τώ έχορήγησε σύνταξιν δώδεκα χι
λιάδων λιρών, ύπό τόν ρητόν όρον τοΰ νά μή πα- 
ρουσιάζηται έφεξή; είς τό δημόσιον, είμή ένδεδυ- 
μένο; γυναικεία φορέματα. Επανήλθεν δθεν ό ή
μέτερος ιππότη; είς Παρισιού;, ένδεδυμένο; γυ
ναικεία ' καί φέρων έπί τοΰ στήθους τόν σταυρόν 
τοΰ ‘Αγίου Λουδοβίκου, άογότερον δ’ έπανελθών 
είς Λονδϊνον, έφερε τόν πρώτον αύτοΰ ιματισμόν. 
Εί; τήν τελευταίαν ταύτην πόλιν άπέθανε τώ 
1 8 I Ο,ό δέ θάνατος αύτοΰ διετήρησεν ετι τά; περί 
τοΰ γένους υποψία;,διότι έπί τοΰ τάφου του άνα- 
γινώσκεται όνομα άνδρός.

Εξ όλων τούτων συνάγεται ότι μόνη ή Μαρι- 
σιάλη ύπήρξε πραγματικό»; πρεσβεύτειρα, ή; ό 
τίτλος δύναται νά βεβαιοιθή- καθ δσον άφορά 
τά; λοιπά; κυρίας περί ών ώμιλήσαμ.εν (παραλεί- 
ψαντες βεβαίως τάς έξασκησάσας έμμεσον έπί 
τών δημοσίων έπιρροήν) αύται έξετέλεσαν μόνον 
άπεσταλμένου έντολήν, χωρίς νά περιβληθώσ.ν ε
πίσημον χαρακτήρα. Αληθώς ό Ρεάλ αναφέρει 
πρεσβεύτειοάν τινα τή; Περσίας, άλλ’ οί άόριστοι 
κατά τι λόγοι του δέν χορηγοΰσιν ήμϊν διδόμενα 

δπω; κρίνωμεν έπί τοΰ τοιούτου τίτλου- άλλως 
τε δέ ή Οέσις τών γυναικών, οΐαν διέπλασεν αύ
τήν ό Ισλαμισμός, πολλάς καί μεγάλα; αμφιβο
λία; διεγείρει έν ήμϊν ώ; πρός τοΰτο. Ουτω με- 
χρισοΰ γενή παραδεκτή ή αρχή υπο τών διδακτό
ρων τοΰ διεθνούς δικαίου καΐ καθ’8 ή έκλογή τών 
πρό; πρέσβευσίν τινα άποσταλησομένων προσώ
πων γενήσεται ανεξαρτήτως τοΰ ούλου, στηρί
ζεται, αΰτη ώ; έκαστος βλέπει, έπί ασθενούς βά- 
σεω;- καΐ αν άναμνησθώμεν τήν άρχαίαν παροι
μίαν. «Εαρ χελιδών ού καθίστησι μία’ ή άπο-
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στολή τής Κ. Δεγεβριάντης δέν δύναται άλλως 
νά θεωρηθή, είμή οία καί πραγματικώς ύπήρξεν, 
άντικείμενον δηλαδή ιστορικής περιέργεια; και 
ούχί αύθεντεία, εξαίρεσες χαί ούχί κανών. Είμεθα 
λοιπόν ήναγκασμένοι, μέ μεγάλην ημών λύπην, 
νά άμφισβητήσωμεν ταϊ; άναγνωστρίαις ημών τδ 
δικαίωμα τοΰ νά διορίζονται πρεσβεύτειραι, τού· 
λάχιστον καθ’ ήν έννοιαν έγένετο χρήσις τής λέ 
ξεως μέχοι τοΰδε. Πρδς άποζημίωσιν δμως αύ
τών, εύχόμεθα έξ δλη; καρδίας ίνα τινέ; γεννώσι 
ποεσβεύτειραι κατ’ άλλην τή; λέξεω; σημασίαν, 
δηλαδή νά γενώσι σύζυγοι πρεσβευτών' δθεν, δ- 
πω; μή άφήσωμεν εί; αύτάς τήν έλαχίστην Αμ
φιβολίαν ώ; πρδς τά προνόμια τά παρομαρτοδν- 
τα τήν τοιαύτη» των ιδιότητα, θέλομεν έν τοϊς 
έξής άναρευνήσει μετά έπιστασία; τά νενομισμέ- 
να δικαιώματα τής συζύγου πρευσβευτοϋ.

(11 συνέχεια είς τό προσεχές.)

ΤΥΧΙΙ5 ΕΥΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΥ3ΜΕΝΕΙΑ.

0 Ιάκωβος ήν υιός άλιέως κατοιχοϋντος είς τδ 

χωρίον Σαινμάλο. 0 πατήρ αύτοΰ τδν παρελάμ- 
βζνεν εί; τήν λέμβον του οσάκις έψάρευεν, έχων 
πάντοτε κατά νοΰν δτι δ υιός του θά κληρονο- 
μήση [χίαν ημέραν τά δίκτυά του καί τήν τέχνην 
του’ άλλ' ό Ιάκωβος δέν έφαίνετο, έχων μεγάλην 
κλίσιν είς τδ πατρικόν επάγγελμα, διότι οσάκις ό 
πατήρ του τδν έσυμβούλευε καί τδν έδίδασκε την 
αλιευτικήν τέχνην ήκουεμέν εύ σεβαστώ; 'τήν δι
δασκαλίαν, άλλ ό νους του έτρεχεν άλλου, και έν 
μια τών ημερών ένώ ή θάλασσα ητο τρικυμιώδη; 
ό γέρων ναύτης παρετήρησεν δτι ό υιός του ήτο 
εντελώς άφηρημένο; καί ούδ’ έπρόσεχεν είς τά 
άφρίζοντα κύματα, άλλ’έφαίνετο ώς άν εύρί σκέτο 
είς έκστασιν καί προσεμειδία είς Αόρατόν τινα 
οπτασίαν, «ΑΪ Ιάκωβε, ειπεν άποτόμως, ποϋ έχεις 
τδν νοΰν σου;» 0 Ιάκωβο; έξαφνισθείς, συνήλθεν 
είς έαυτδν και άπεκρίθη' «Ηκουσζ, πάτερ μου, 
μίαν φωνήν ενδόμυχον, ή οποία έψαλλε χωρίς νά 
φζίνηται.»

Τήν άλλόκοτον ταύτην άπόκρισιν άκούσας ό 
πατήρ έσεισε τήν πολιάν κεφαλήν του λέγων 
καθ έαυτόν, «Αύτδ τδ παιδί είναι άδύνατο νά 
γίνη ζαλδς ψαράς. Τί λοιπδν νά τδν’κάμωμεν καί 
ποιος νά βοηθήση καί ημάς τους γονείς του είς τά 
γηρατειά μας ;»

Ο Ιάκωβος δέν έτόλμησε νά έκμυστηρευθή τή* 
επιθυμίαν τήν οποίαν είχε, νά γίνη [λίαν ημέ
ραν περίφημος μουσικός εις ούδένα άλλον, πλήν 
τής άδελφής του Ζακελίνα;, διότι αυτή δχι μό
νον δέ» ·τδν ένέπαιζεν, άλλά μάλιστα τδν ήκουε 
θαυμάζουσα, ενίοτε δέ καί τρέμουσα, επειδή τή, 
έφαίνετο δτι κατείχε τδν άδελφόν τη; τδ δαιμό
νων, καί μίαν ημέραν,τήν ημέραν τής εορτής του, 
τώ έδώρησε μικρόν βιολίον τδ οποίον ήγόρασε μέ 
όλίγαχρήματα συναχθέντα’,διά πολλών καί μεγά
λων οικονομιών. 'Απ' εκείνης τή; ώρα; δ Ιάκωβο; 
ήγείρετο έν μέσω τής νυκτδς, ήνοιγε τήν θύοαν 
τής πατρική; καλύβης καί κατηυθύνετο είς τδ πα
ράλιον. Εκεϊ δέ ένώ τά κύματα έμ.υκώντο πενθί- 
μως κυλιόμενα πρδ τών ποδών του, προσεπάθεε 
νά έκφραση διά τοΰ βιολιού του τάς βφωνάς’ 
τάς όποιας ήκουεν άπδ τους μυχού; τής καρδίας 
του. Καί μολονότι δέν είχε τέχνην καί ή φαντα
σία του ήτο τεταραγμένη, οΰχ ήττον ένίοτε ή- 
κούοντο άποσπάσματα τινα γλυκυτάτης μελω
δίας. έμ.πνεόμενα ύπδ τής ψυχής του, μυςηριώδη, 
αλλόκοτα καί άλλοτε μέν τραχέα καθώς οί Από
κρημνοι βράχοι τοΰ παραλίου, άλλοτε δέ λεία 
καί τερπνά ώ; έλαφοδς Θαλάσσιος ζέφυρος. Πόθεν 
άρα γε έδιδάσκετο δλα ταΰτα ; μήπως ήξευρε 
καί αυτός ! Είχε δίκαιον ή αδελφή του’ τδ ήσθά- 
νετο καίαΰτδς δτι κατείχετο τωόντι ύπδ δαίμο- 
νο;, δστις έν τή μοναζία κατεχυρίευεν δλας αύτοΰ 
τά; αισθήσεις καί παρορμών αύτδν είς έξαλλον 
ένθουσιασμδν έδόνιζε τά; άποκρύφους χορδάς τής 
ψυχής του. Ούδέν δ ύποκεκλεμμένον ένυπήρχεν 
είς τά αύτοσχεδιάσματα ταΰτα, καί άν τά ή- 
κουεν έμπειρος μουσικός ήθελε θαυμάσει Απέναντι 
τόσης άμαθείας καί εύφυία; ένταύτώ. 0 Ιάκωβος 
τωόντι άλλην μουσικήν δέν ήξευρε παρά ολίγα 
βρετονικά άσματα, τά; κωδωνοκρουσίας τοΰ Σαιν- 
μάλο, τούς ψαλμούς τής εκκλησίας καί τήν βοήν 
τοΰ πολυφθόγγου τάς κυριακάς.

Εν τούτοι; ό έφημέρω; τοΰ χωρίου έπισκεπτό- 
μενος συνεχώς τήν οικογένειαν τοΰ άλιέως, πα
ρατήρησε τδ άποπλανημένον καί λυπηρόν ήθος 

, τοΰ Ιακώβου, έμαθε δέ ταύτοχρόνω; δτι τδ παι- 
δίον έγίνετο δσημέραι μισάνθρωπον καί άπέφευγε 

, τήν συναναστροφήν τών δμηλίκων του καί δτι, 
1 περιστάσεως τυχούσης, κατέβαινε μετ’ άνεκφρά- 
: στου χαρας εις τήν έρημον παραλίαν καί έχει 
I έρέμβαζεν όίρας ολοκλήρους άτενίζων τδν ούρανδν 
: καί τδν Αχανή ώκεανόν. 11 δέ Ζακελίνα βλέπουσα 

τδν αδελφόν της άντικείμενον γενόμενον τής προ- 

«οχή; τοΰ ίερέως, έθεώρησεν Απαραίτητον καθή
κον νά έκμυστηρευθή τά πάντα, καθόσον μάλιστα
ήσθάνετο έλεγχον συνειδότος διά τήν αγοράν τοΰ 
βιολιού, νομίζουσα Οτι συνετέλεσε καί αύτη εί; 
τήν αποπλάνησιν τοΰ αδελφού της. ό ίερεύςάκροα-

καθ’ ήν ούτο;, νομίζων τούς γονείς του άπόντας 
τή; οικίας, παρεδίδετο άσυστόλω; εί; τδ προσφι
λές αύτοΰ πάθος. Φθάσα; δέ πλησίον καί άκούσας,
κατεγοητεύθη τοσοΰτον, ώστε άνέκραξεν' «Είναι 
κρίμα τδ παιδίον αύτδ νά γίνη αλιεύς, διότι έχει 

ήν έαυτώ θείαν έμπνευσιν, καί πρέπει νά τδν συν- 
-δράμωμεν ώστε μίαν ημέραν νά κατασταθή μέγα; 
τί; εκκλησίας μελοποιδς,ή δέ Βρεττανία θά δοξα- 
βθή, παράγουσα μετά τόση; λαμπρότητας έφάμι- 
λον τοΰ Δαβαστιανοΰ Βαχ, τοΰ Χάνδελ καί τοΰ 
Χάϋδν. 

ΙΙεισθείς ό άγιο; ούτος άνθρωπος δτι ό Θεός πρδς 
πεοισαοτέραν του δόξαν τώ άνέθηκε τήν φροντί
δα τής Ανατροφής τοΰ έκτακτου τούτου νέου, Sts- 
κοίνωσε τά αϊσθήματά του πρδ; τούς γονείς τοΰ 
τέκνου, ό πατήρ είς τήν εΐδησιν ταύτην, έκίνησε 
τήν κεφαλήν, άλλ’ ή μήτηρ δέν αμφέβαλλε ποσώς 
καί συνεμερίσθη αμέσως τήν γνώμην τοΰ ίερέως. 
Συλλογιζομέ/η δέ τδ μέλλον έσκίρτα άπδ χαράν 
ή καρδία της καί διά τή; πτερυγιζούση; φαντα
σία; προέβλεπε τήν δόξαν τοΰ υίοΰ της. II Ζακε- 
λίνζ προσζ.ληθεϊσα εί; τδ συμβούλων, ειπεν δ',τι 
είδε καί ο,τι ήκουσεν. Επανέλαβε τά; εκμυστη
ρεύσεις τά; οποία; συχνότατα τή έκαμεν ό Αδελ
φός της, ώμίλησε περί τών νυκτερινών του έκδρο- 
μών έπί τών παραλίων καί περί τής έπιθυ- 
μία; του τοΰ νά γείνη μέγα; μελοποιδς, ήτις κα
θημερινώς άπό τινων ετών ζ,ΰξανε.

Προσεκάλεσαν ειδήμονα; τινα; τή; μουσικής καί 
ό Ιάκωβος παρεκλήθη νά παίξη έπί παρουσία των' 
οι τεχνΐται ούτοι δταν αύτδ; άπεσύρθη διεκήρυξαν
άμιλλώμενοι δτι τδ παιδίον θά γείνη μίαν ημέραν 
μέγας άνθρωπο;, καί δτι θά ήδίκουν αύτδν καί 
τήν πατρίδα καί θά ήμάρτανον πρδ; τδν ©εδν, 
εάν άπέκρυπτον εί; τήν τέφραν σπινθήρα σταλέντα 
επί τής οικογένειας των, ώς ούρανίαν χάριν.
0 Ιάκωβος διέτρεχε τότε τδ δέκατον τρίτον έτος 

τής ηλικία; του' δ πατήρ του άντέταττεν ακόμη 
δυσκολίας τινάς' δέν είχε ποσώς χρήματα και ή 
μουσική ανατροφή τοΰ υίοΰ του έμελλε νά στοιχίση 
πολύ ακριβά’ δταν δέ ό Ιάκωβος θά έλθη εί; θέσιν 
νά κερδίζη, ή μήτηρ του καί αύτδ; δέν θά υπήο-

χον ίσως πλέον, καί έάν έπέζων, δ Ιάκωβος γι
νόμενος ένδοξος άνθρωπος θά τού; έλησμόνει καί 
ίσως θά τούς περιεφρόνει, δπερ θά τού; θανάτονε 
διπλώς.

II Ζακελίνα καί ή μήτηρ της συνηγόρου» ύπέρ 
τοΰ Ιακώβου' έπεκαλοΰντο τήν έξαίρετον καρδίαν 
του καί κατεπολέμουν τά; υποψίας καί αμφιβο
λίας τοΰ γέροντος, δστις ένδόσας έπί τέλους συγ- 
κατένευσεν είς ο,τι ήθελον μετά βαθυτάτου στε
ναγμού.

0 ίάκεοβο; έκαμε στοιχειώδεις τινάς σπουδά; 
παρά τινι μουσικώ τοΰ Σαινμάλο. Αργότερα τδν 
έστειλαν εί; Σαιντ-Βριέκ, καί έπί τέλους είς Ιέν- 
νην. 0 ίερεύς τδν έσύστησεν εις τινα επίσκοπον, 
δστις τον είσήγαγε είς Θρησκευτικήν τινα οικίαν 
παρά τινι μελομανεϊ άγάμιρ. Ούτο; έλογίσθη εύ- 
τυχής καί ύπερηφανεύθη, καλλιεργών εί; τήν οι
κίαν του τδ άνθο; τοΰτο τής μεγαλοφυίας, ώ; τι; 
έραστής λειριών ζηλευόμενο; ύφ’ δλων τών ε
ναντίων του, κατόρθωσε τυχαίως νά καθέξη 
συλλογήν άνθέων τοΰ γένους τούτου άγνωστον 
μέχρι τοΰδε. Εν τούτοι; ό Ιάκωβος ήρχισε νά στε- 
νοχωρήται εί; τά τυπικά τής εκκλησιαστικής 
μουσικής, τήν οποίαν ήγάπα διά τδ ύψος τη; καί 
τήν αύστηράν Απλότητά της,’άλλά καί δέν ήρκει- 
το, καθόσον αύτη απέκρυπτε καί άφινεν άκαλλιερ- 
γήτου; άλλα; μουσικά; χάριτας.

Αν καί διέκοψε μετ’ έπιμελείας πάσαν αύτοΰ 
σχέσιν μετά τής βεβήλου κοσμικής μουσικής,ό νέος 
δμως πολλάκις ύπέκλεπτεν ώρα; καί κατεγίνετο 
μετ’ έπιμελείας εί; τά μετεγενέστερα αριστουρ
γήματα τοΰ Μοζάρτ, τοΰ Βετόβεν, τσΰ Βέμπερ 
καί τοΰ Μαγερβέρου,τά δέ ολίγα τά όποια έμαθεν 
έκ τή; μουσικής τούτων ήνοιξαν ένώπιόν του τά- 
διον ευρύ πρδς ο έστρεφε τδ βλέμμα μέ εϊόός τι 
Απληστία; καί μετεφέρετο διά τή; φαντασίας άπό 
τής είς έξηντλημένα; παραδόσεις περιωρισμένης 
πεζή; τέχνη;, εί; σφαίραν άγνωστου τέως κόσμου.

0 Ιάκωβο; έβλεπε μακρόθεν τού; Παρισιού;. Οί 
Παρίσιοι έγένοντο τδ άντικείμενον τοΰ στοχασμού 
του' άλλ’ εί; τού; οφθαλμούς έκείνων, οιτινε; δι 
δμ.ματο; ζηλοτύπου εβλεπον τήν βλάστησιν τή; 
υ.εγαλοφυίας του, οί Παρίσιοι ήσαν ή άβυσσέ; τής 
καταστροφής του' δθεν έκρυπτε τδν οϊστρόν του 
είς τά ενδόμυχα τής καρδίας του, άλλ ούδέν ά- 
καταμαχητότερον τών επιθυμιών τών έπί πολύ 
τρεφομένων έν τφ μ.υχφ τή; καρδίας μας.

0 Ιάκωβος συνεπλήρωσεν ήδη τδ εικοστόν έτος 
τή; ηλικίας του.ό πατήρ του άπδ πολλών ήδη μη- 
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•/ώ'ΐ είχεν άποθάνει' όθεν ·ητο υπεύθυνος διά τάς 

ήμέρας τής αδελφής του καί τις γραίας μητρός 
του,αϊτινες μετά κόπου έπορίζοντοτά πρδς τδζήν, 
κατασκευάζουσαι δίκτυα, οσάκις δεν έπώλων είς 
τήν αγοράν τά λαχανικά τοΰ μικρού των κήπου. 
Αλλως τε ό Ιάκωβος δι’ εαυτόν δέν είχεν ούδεμίςιν 

ανάγκην, διότι έζη^ν ίέννη παρά τώ γηράιώ άρ- 
χοντι, δστις τδν είχεν υιοθετήσει, και έσκέπτετο 
μάλιστα νά τδν καταστήστ, και κληρονόμον του, 
εάν δεν έξήρχετο τών κόλπων τής μουσικής ορθο
δοξίας.»

Αλλ’ ή προστασία αυτή ήτις άπδ ημϊρχν είς ή
μέραν μεταβάλλετο είς αύστηροτέραν κηδεμονείαν, 
διήγειρεν ύποκώφου; αναστατώσεις είς τήν πλήρη 
ανεξαρτησίας καί υπερηφάνειας έκείνην ψυχήν. 
Τοιαύτη κκδεμονεία έβάρυνε καί ήνώχλει καθ’ύπερ- 
βολήν τον νέον, διότι ήσθάνετο δτε κατάντησε τδ 
άντικείμενον είδους τίνος άγοραίου καί έφρύαττεν 
ύπδ τά ιερά αύτά σπάργανα διά τών όποίων διε- 
νοοΰντο διά παντός νά τδν περιβάλλωσιν, ή δέ 
ένθερμος φύσις του ζητούσα τήν πτήσίν της άντε- 
πάλαιε μετά θλίψεως, διότι ή ελευθερία-είναι κατ’ 
εξοχήν τδ στοιχείον τής μεγάλο,φυί'ας.

Εν μια λοιπόν τών ημερών μετά έπίπληξιν τοϋ 
γέροντος μουσικού, γενομένην αύτώ ένεκεν ένδς 
άσματος τοϋ Βεθόβεν, τδ όποιον έτόλμησε νά παί- 
ξη, ούτος δέν ύπέφερε πλέον, άλλά συνάθροισε τά 
πράγματά του καί άνεχώρησε. Τούτα πάντας έξέ- 
πληξε καί ό ίερευς τοΰ Σαινμάλο, ειδοποιηθείς 
ύπδ τοϋ επισκόπου, έκτύπα τήν κεφαλήν είς τδν 
τοίχον και μετενόησε διότι ώθησε τδν Ιάκωβον 
πρδς τά έργα τοϋ Σατανά' δέν ήξευρε δέ τίνι τρό- 
πφ ν’ άναγγείλη τήν ειδησιν ταύτην είς.τήν μητέ
ρα τοΰ φυγάδος. ό ίάκωβος εύτυχώς άπέφυγε πά
σαν ξένην ειδοποίησήν, διότι τήν παραμονήν τής 
άναχωρήσεώς του έγραψε τήν άπόφασίν του είς 
τήν μητέρα τουμκθέτων έν έκτάσει τά αίτια, καί 
προσπαθών διά τρυφερωτάτων λέξεων νά τήν βε
βαίωση περί τού μέλλοντος του’ τόσον δ' έπέτυ- 
χε,εις τοϋτο ώστε ή μήτηρ του έχάοη πολύ διά 
τήν πράξιν ταύτην τοϋ υιού της. « Εν τούτοι; 
είπε σκεφθέϊσα, νομίζω δτι ό Ιάκωβος έκαμε κα
λά' διά χαρακτήρα ώς τδν ιδικόν του, τοιαύτη 
ζωή ήτον ανυπόφορος.» Ούδέν δέ άνέφερεν είς τδν 
ιερέα περί τοϋ πώς έθεώρει τά πράγματα’ άλλ’ 
δταν ό άγιος εκείνος άνθρωπος τή έξεικόνισεν δλας 
τάς διαφθοράς καί τούς κινδύνους, οϊτινες περιέ- 
μενον τδν υίόν της είς τήν άλλην αύτήν Βαβυλώ
να, όταν τήν έβεβαίωσεν ότι διέτρεχε τδν συντο- 

μώτερον δρόμον πρδς τήν κόλασιν, έλυπήθη πολύ· 
καί « ϋπάγωμεν, πανοσιότατε, ύπάγω^εν άμέ> 
σως. νά τδν σώσωμεν ! » ανέκραξε κλαίουσα.

0 ίερεύ; μετεμελήθη διότι τήν έφόβησε καί 
βλέπων τήν απελπισίαν τή; πτωχής γυναικδς, 
έκόλασε τήν όαιλίαν του καί επανήλθε, διά νά 
τήν μετριάσρ, είς τήν τρομερόν εικόνα τήν όποιαν 
έχάραξε καί είς τήν όποιαν, πρέπει νά τδ όμολο- 
γήσωμεν δέν ήτον δλα φαντασιώδη. Εν τούτοις 
δέν έπέτυχεν είμή κατά τδ ήμισυ μόνον και σχε
δόν δέν υπήρξε πειστικό;’ ή πεποίθησις δέν ώ- 
μίλει αύτήν τήν φοράν, ί’πεσχέθη δ αναχωρώ ν δτι 
θά γράψη εις διακεκριμμένα τινα πρόσωπα, τά ό
ποια ίσως κατωρθώσουν νά εμποδίσουν τον Ιάκω
βον έπί τοϋ κατήφορου τοϋ ολέθρου καί νά του 
επαναφέρω®,*, εάν ήτο ακόμη καιρός, είς τήν 
εύθεϊαν όδόν.

«Εν τοιοϋτον έξοχον πνεύμα, άνέκραξεν άνα- 
χωρών, ό διάβολος τδ ορέγεται’ άλλ δ ©εδς δέν 
θά τδν άφήση νά τδ κυριεύση!»

ΙΙγάπα τδν Ιάκωβον ώς τέκνου του,καί έν τού
τοι; ηΰχετο υπέρ αύτοϋ μεθ όλιγωτέρας ζέσεως ή 
ή μ.ήτηρ του καί ή Ζακελίνα,αϊτινες διήγαγον μέ
ρος τής νυκτδς γονατισταΐ και δακρυ^ροοϋσαι. Αί 
δυστυχείς γυναίκες δέν έβλεπον εις τδν ορίζοντα 
πλέον ή σκοτεινόν βάραθρον έν τώ όποίω ό Ιάκω
βος έμελλε νά καταποντισθή.

Εύτυχώς παρηγορήθησαν ολίγον λαβούσαι με
τά τινας ήμέρας πρώτην έπιστολήν έκ Παρισίων; 
0 Ιάκωβος τοϊς άνήγγειλενδπ είχε φθάσει είς τήν 
πρωτεύουσαν, καί συμβουλευθείς παρά τίνος κυρίου 
πολύ υποχρεωτικού, μεθ’ ού εϊχε συνταξειδεύσει, 
παρουσιάσθη παρευθύς παρά τώ άρχιμουσικώ θεά
τρου τίνος τού βουλεβα.ρίου, καί έλαβε τήν χη- 
ρεύουσαν θέσιν τρίτου βιολοπαίκτου έπί άντιμι- 
σθία τριών φράγκων καθ έκάστην εσπέραν, καί 
ήδύνατο ακόμη νά κερδίζη Sv έτερον αντιγράφων 
μουσικήν κατά τδ διάστημα τής ήμέρας. Αφού 
τοιουτοτρόπως καθησύχασε τήν μητέραν και τήν 
αδελφήν καί τούς ένέπλησεν τρυφερωτάτων καί 
καλών λόγων δ ίάκωβος τοΐ; διηγήθη έκ έκτάσει 
τδ μελόδραμα είς τού οποίου τά παθητικώτερα 
μέρη έλαβε τήν προτεραίαν μέρος, ή Ζακελίνα 
και ή μήτηρ ένόμιζον δτι ήσαν παρούσαι είς τήν 
παράστασιν. Τόσον ό υίδςτού άλιέως έν τή σφο- 
δρότητε τών πρώτων του έντυπώσεων εϊχε πα- 
ραστήσει ζωηρώς έπί τού χάρτου τάς συγκινήσεις 
τής ψυχής του ! Αλλ επειδή ή επιστολή τού Ια
κώβου ήτο όλίγον πυρετώδης, μόλας τάς βεβαιό

τητας τά; όποιας περιείχε, δέν ήδύνατο νά κα- 
θησυχάση τήν ταραχήν τής μητρικής καρδίας. Τί 
έμελλε νά γείνη τδ παιδίον τούτο τοϋ αίγιαλοϋ, 
τδ όποιον δέν έγνώριζε ποσώς τδν κόσμον, ριφθέν 
ώς σύντριμμα, μόνον, άνευ συμβούλου και πείρας, 
είς τδν σάλον τούτον τών παθών καί έλαττω- 
μάτων!..

1Ϊ χήρα τοϋ άλιέως δέν έτόλμα ν’ άναγνώση 
εις τδν ιερέα τήν έπιστολήν τήν όποιαν είχε λάβει, 
άλλά κατέφυγεν εί; τδ ψεύδος, είποΰσα δτι ό υίός 
της προυτίθετο νά παρουσιασθή είς τά ευσεβή 
πρόσωπα τά όποια ό ίερεύς τοϋ ύπέδειξεν, έψεύ- 
δετο δέ κατά τδ ήμισυ,διότι συνίστα τςβόντι πολύ I 
είς τδν Ιάκωβον νά ύτ»άγ~η είς έπίσκεψιν τών νέων 
του προστατών, ό ίάκωβος πρώτην ήδη φοράν 
ήρνήθη νά συμμορφωθώ με τάς εύχάς τής μητρός 
του’ μόλις έξελθών τών περιπλοκών τοϋ διάκο · 
νικοϋ, έφρικία είς τήν ιδέαν τού νά είσέλθη πάλιν. 
Οχι! προτιμά τερον νά έπιστρέψη εις Σαιντμάλο 
καί νά γείντ, αλιεύς, όν δέ φύσει θρήσκος, μετ 
εύχαριστήσεω; έξεπλήρου τήν άλλην σύστασιν ήν 
τώ έκαμε, τού νά έξακολουθή νά λέγη τακτικώς 
τήν προσευχήν τδ εσπέρας, έκείνην ήν ή μήτηρ του 
τδν έδίδαξεν. «Ούτω Οά ήσαι πάντοτε μετά τοϋ 
Θεού, έγραφεν ή έξαίρετο; γυνή·,θά σκέπτεσαι περί 
ήμών καθ’ έκάστην πριν κοιμ.ηθής καί τούτο θά 
σ’ εύτυχήση. Εσο καλός, υιέ μου, καί μή έξοκεί- 
λγ,ς. Η Ζακελίνα καί έγώ σ’ έσυγχωρήσαμεν’ μή 
στενοχωρήσαι. »Η αδελφή του εϊχε προσθέσει ολί
γα; γραμμάς’ εϊχε δέ συγχρόνως εσωκλείσει είς 
τήν έπιστολήν καί τά έκ καθαρού χρυσού ένώτιώ 
της. «Νά τά φύλαξης, τώ έλεγε, και έάν λάβης 
ανάγκην νά τά πώληση; δι’ άγάπην μου.»

0 ίάκωβος ήσπάσθη μετά σεβασμού τάς γραμ
μές ταύτας, αϊτινες διετήρουν είσέτι τά ίχνη μα- 
κρυνών δακρύων,καί δέν έχασε τδ θάρρος του,άλλ’ 
έξεναντίας ήσθάνθη γεννωμένην είς τήν καρδίαν 
του σταθερόν και ανδρικήν άπόφασίν. ©ά έργασθώ 
άόκνως έλεγε καθ’ εαυτόν, καίμλπίζω ταχέως νά 
τά; φέρω πλησίον μ.ου ! Αχ! πόσον θά είμεθα οί 
τρεις ευτυχεί; τότε !» ελαβε δέ τά ένώτια τής 
Ζακελίνας καί άφοϋ τά ήσπάσθη τά έφύλαξε μετ’ 
έπιμελείας ώστε νά τά έπανεύρη έκείνη δταν 
έλθη.

Ποία δέ ήτο ή φιλοδοξία του; ό ίάκωβος έλεγεν 
δτι εκατόν φράγκα κατά μήνα τώ έξήρκουν νά 
ζήση, δτι θά εύρισκεν άναμφιβόλως, χάρις είς τάς 
σχέσεις τής Ορχήστρας, μαθήματά τινα βιολιού’ 
καί διά τούτο είχεν άποταθή πρδς τδν διευθυν

τήν τού θεάτρου, δστις τδν έβεβαίωσεν δτι θά τδν 
συστάση είς πρώτην ευκαιρίαν. Μέ τδ προϊόν τών 
μαθημάτων καί μέ άλλας τινας οικονομίας ό Ιά
κωβος έδύνατο άπδ καιρόν είς καιρόν νά είσχωρή 
είς τήν πλατείαν τού Μελοδράματος. Αλλ’ ή φαν
τασία του άνυψοϋτο πρδ πάντων είς τήν ιδέαν δτι 
ή ©εία Πρόνοια μετά έν ή δύο έτη θά τοϋ άπέστελ- 
λεν έκδότην τινα, δςτς άγοράζων τά πρώτα μ.ου- 
σικά δοκίμιά του θ’ άνταμείψη ουτω τούς άγώνάς 
του’ Οά έγνωρίζετο διά τών μικρών μουσικών 
ποιημάτων του «Τά θαλασσινά άσματα.» θά 
άνεπόλει έν αύτοϊς τήν παιδικήν του ηλικίαν και 
τήν Βρεττανίαν, προσφιλή πάντοτε είς τήν καρ
δίαν του. At παραδόσεις δέν ήρχοντο, άλλ’ δ ίά
κωβος εϊχε προβιβασθή είς τήν όρχήστραν τοϋ 
βουλεβαρίου" ήτο δεύτερος βιολοπαίκτης. Η έλ- 
πίς του δμως πάντοτε ;τδν έφερε μακρύτερα, 
έπεθύμει νά είσέλθη είς τδ Λυρικόν θέατρον, 
όπου τούλάχιστον ήδύνατο ένίοτε νά· λαμβάνη 
μέρος είς τά άριστουργήματα τοϋ Βέμ.περ, τού 
Γλούκ ή τού Μοζάρτ. Η όρχήστρα τοϋ θεάτρου 
τοϋ βουλεβαρίου δέν τοϋ ήρεσκε πλέον. Τού έφαί- 
νετο πληκτικόν ν’ άκούη καθ’ έκάστην εσπέραν 
τδ αύτδ μέρος, νά συντροφεύη κατά tremolo είς 
τά αύτά παθητικά μέρη είκοσι, τριάκοντα ή τεσ
σαράκοντα κατά συνέχειαν ήμέρας. Τοϋ ώκεανοϋ 
ή βοή συνεχώς άκουομένη δέν προξενεί άηδίαν’ 
άλλά τοϋ μελοδράματος !

«Πώς ήδυνήθην ε7ω καί έπί μίαν στιγμήν νά 
θαυμάσω τούτο;» έλεγε καθ’εαυτόν γελών διά τήν 
«πάτην του· Παιδίον τής έλευθέρας φύσεως καί 
τοϋ λαού δ Ιάκωβος άνήκεν εις αύτδν κατά τήν 
δύναμι» καί τήν απλότητα τών συγκινήσεών 
του, άλλά κατά τδ πνεύμα, τήν αισθησιν καί 
τήν λεπτότητα τής κρίσεως,ήτις είναι ή άφή τών 
εύαισθήτων ψυχών, άνήκεν είς τήν κατηγορίαν 
τών όντων τών νευρωδών καί αισθητικών, τών 
λεπτών καί £εμβο>δών,τά δποϊα δνομάζουσι ποιη- 
τάς. Εκ τοϋ εύτυχοϋς τούτου μίγματος τδ μέλ
λον ήδύνατο ύπδ αισίους οιωνού; νά έξάξη νέας 
τινάς ερωτήσεις. ΙΙοίας έπι^οάς τδ γεννωμενον 
τοϋτο πνεύμα έμελλε νά ύποστή, καί κατά τινας 
τύπους έμελλε νά σχημα'Μσθή κατ’ άρχάς; Τί 
έμελλε νά γείνη ό εύθραυστος έκεϊνος έργανισμδς 
τού καλλιτέχνου, παραδιδόμενο; είς τάς τυφλός 
παραφοράς τής τύχης ί Ποιοι άνθρωποι, ποια συμ
βάντα, ποϊαι περιστάσεις θά έπηρεάσωσι τήν τύ

χην του ;
0 Ιάκωβο; μία* μόνην ιδέαν εϊχε, καί ή ιδέα
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αύτη περιικυκλοΰτο άπό κινδύνους καΐ συμβάντα- 
Εκοιμάτο ώς τπξειδιώτη; τις πεπλανημένος έν 
τώ μέσιρ κρημνών πλησίον ερπετών καΐ τίγρεων, 
έκοιμάτο μέ τήν διπλήν πίστιν τής μεγαλοφυΐας 
καΐ τής νεότητος. Καΐ διατί να μή πιστεύη εϊς 
το πεπρωμένον του ; Καθ έκάστην έσπέραν προ- 
σηύχετο, καΐ ήπλησιεστέρα αίτησίς του είσηκούε- 
το. Μετέβη άπό τής ορχήστρας τής Εύθυμίας εί; 
έκείνην τοΰ Λυρικού Θεάτρου. Αυτός ό Θεός τόν 
ώδήγησεν. Η πίστις του έδιπλασιάζετο έπί πλέον 
καΐ ηύξανεν έκ τής έπιτυχίας ταύτης. Τό Μελό
δραμα άναμφιβόλω; δέν ήτο μικρόν πράγμα.

Εν τούτοις αί έπιστολαί τάς οποίας έςελλεν είς 
Σαινμάλο ένέφαινον τήν εύτυχή αύτήν γαλήνην 
τής ψυχής του. Η Μήτηρ του καΐ ή Ζακελίνα εί- 
χον ήδη εντελώς καθησυχάσει. Αί Απαίσια·. προρ
ρήσεις τοΰ ίερέως έξηλείφθησαν άπό τόν νοϋν των. 
Ποία δέ ύπήρξεν ή χαρά των όταν μετά ίξ μήνας 
δ Ιάκωβος ταϊς άνήγγειλεν ότι είχε δύο παραδό
σεις τήν εβδομάδα εί; έν εκπαιδευτήριου, έκαστη 
τών όποιων άπέφερε τέσσαρα φράγκα; όκτώ 
φράγκα καθ’ εβδομάδα, τριάκοντα δύο φράγκα 
κατά μήνα καΐ προσέτι τήν πληρωμήν του έκ τοϋ 
Λυρικού Θεάτρου ! II θέσις του ήτο τόσον καλή, 
ώστε έβλεπε πραγματοποιούμενου τό σχέδιόν 
του, δπερ πρό πολλοΰ έτρεφε, τό νά φέρη τήν μη
τέρα του καΐ τήν Ζακελίναν πλησίον του. Ηδύ- 
ναντο νά ζήσωσιν οικονομικά- άλλως τε ή Ζακε
λίνα θά έμάνθανε νά κεντά, καΐ τό καθ’ έαυτήν 
ήδύνατο χωρίς νά κουράζηται νά κερδίζη ολίγα 
χρήματα.

( Η συνέχεια είς τό προσεχές φυ.Ι.Ιάδιον).

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΟΡΟΖΙΝΗΣ

Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΒΣΙΑΚΟΣ.

Το άρχικόν όνομα τής οικογένειας Μοροζίνη 

πολύ άμφισβητεϊται. Τινες παραδέχονται ώς γε
νάρχην Μορόζην τινα μνημονευόμενου έν έτει 697 
ύπό τίνος χειρογράφου Χρονικού τήςΕνετΙας(Ι), 
ως ένα τών δώδεκα πατρικίων τών έκλεξάντων 
τόν πρώτον Ενετόν δόγην Παύλον 'Αναφέσταν- 
Είς τήν περιφανή ταύτην οικογένειαν οφείλει ή 
Ενετική δημοκρατία τέσσαρα; δόγας, καΐ πολλούς 
διάσημους στρατιωτικούς καΐ πολιτικούς άνδοας.

(I) Cronica della Magnifica citta di Venezia.

0 Φραγκίσκος Μοροζίνης, είς τών παραδόξων 
εκείνων άνδρών, ο'ίτινες έν τή παρακμή τή; εαυ
τών πατρίδος διατηροΰσι τά αρχικά ήθη, .τά ό
ποϊα κατά τούς ωραιότερους χρόνους υπήρξαν ή 
άληθής αιτία τής εύημερίας, εκατοστός έννατος 
δόγης τής Ενετίας, καΐ ό επισημότερος στρατηγός 
τοϋ ΙΖ . αίώνος έγεννήθη έν Ενετία έν έτει 4618. 
Εικοσαετής εχρημάτισε πλοίαρχος γαλέρας δια- 
κριθεΐς εις τούς κατά τών Τούρκων συχνούς πο
λέμους. Εν έτει 1651, άποθανόντος τοϋ αρχι
στρατήγου Μοκενίγου, ή ανώτατη διοίκησι; τών 
στρατών καΐ στόλων τής δημοκρατίας άνετέθη 
εις τόν Φραγκίσκον, τοϋ οποίου τό όνομα πρότε- 
ρον έπιφανές, έμελλενϊν’ άναλάμψη μετά μεγα- 
λητέρας λαμπηδόνας κατά τόν έπισυμβάντα πό
λεμον. Παραλαβών τήν διοίκησιν ό θερμουργός 
νέος δίεδρα με λεηλατών τά παράλια τοΰ ’Αρχι
πελάγους, κατέστρεψε δύο Τουρκικούς στόλους 
πρό τών Δαρδανελλίων, έκυρίευσε τάς νήσους 
Τένεδον, Λήμνον, Σαμοθράκην, Νάξον, ώς καΐ 
πολλάς άλλας έν ’Ασία κα·. Πελοποννήσω. ’Αλλ’ 
ή νικητήριος δρμή τοΰ Μοροζίνη άπέτυχεν ένώπιον 
τής Μονεμβκσία; καΐ τή; Εύβοιας,καΐ ένικήθη όλο- 
τελώς ένώπιον τής Κρήτης (25 Αύγούς-ου 1660). 
Πρός έπαύξησιν τής Ατυχίας του, ή πανώλης κατέ* 
τρεψε τόν στρατόν του,καΐ ό έπιδέξιος μέγας Βεζί
ρης Μεχμέτ Κιουπρουλή; έπανέκτησε τήν Τένε
δον, Λήμνον καΐ Σαμοθράκην. Αί καταστροφαΐ 
αυται υπήρξαν τόσον μεγάλαι, ώστε ό Μοροζί- 
νης όργισθεΐς κατεδίκασεν εις θάνατον τόν προ
βλεπτήν τοΰ στόλου Αντώνιον Βάρβαρον, ό Βάρ
βαρος άνέκοψε τήν άπόφασιν ένώπιον τής γερου
σίες, ήτις συνειδυϊα τό παράνομον ού μόνον ήκύ- 
ρωσεν αύτήν, άλλά καί διάδοχον τοΰ Φραγκίσκου 
διώρισε τόν Αδελφόν του Γεώργιον Μοροζίνην.

Κατά τόν Μάϊρν τοΰ 1666 δ Φραγκίσκος ά- 
νεκλήΟη εις τήν διοίκησιν, άνατεθείσης αΰτώ τής 
ύπερασπίσεως τής Κρήτης κατά τών έπανειλημμέ- 
νων εφόδων τών Τούρκων. Τριετης λυσσώδης πο
λιορκία πρό τής Κρήτης έτηρήθη. 0 νους ίλιγγιά 
εις τήν έςιστόρησιν τοΰ τρομερού έκείνου πολέμου. 
Εξήκοντα έννέα έφοδοι, όγδοήκοντα έξοδοι, καΐ 
χίλιαι τριακόσια! εξήκοντα τέσσαρες εκρήξεις υ
πονόμων υπήρξαν τά τρομερά μέσα άμφοτέρων 
τών διαμαχομένων μερών. Η Κρήτη μετεβλήθη 
είς σωρόν ερειπίων ποτισθέντων μέ τό αίμα τριά
κοντα χιλιάδων χριστιανών, καΐ εκατόν όέκα χι
λιάδων Τούρκων- έπί τέλους δέ δ Μοροζίνης έν
δον; εις τήν ακατάσχετου τών Τούρκων ορμήν 

ήναγκάσθη ΐνα έγκαταλείψη τά αίματόβρεκτα 
έκεϊνα έρείπια δι’ έντιμου συνθήκη;- οί δυστυχεί; 
Κοήτε; μόλις είς 4,000 συμποσούμενοι ήκολού- 
θησαν τόν Μοροζίνην, καθ’ ήν στιγμήν οί Τούρ
κοι κατελάμβανον τά πάτρια έρείπια.

ΰ Αρχιστράτηγος, καίτοι ένεργήσας τήν συνθη
κολόγησή άνευ άδεια; τή; γερουσίας, ύπεδέχθη 
ούχ ήττον έν Βενετία μετά τιμών' ό φθόνος τών 
πατρικίων ύπήρξεν Απερίγραπτος- συκοφαντήσει; 
έφυλακίσθη, καΐ ό εξαγριωμένος λαό; κραυγάζων 
έζήτει τήν κεφαλήν του. Αθωωθεί; μετ ού πολύ 
« ό τή; αδίκου κατηγορίας, ό Φρ. Μοροζίνη; 
προσεκλήθη εί; τήν διοίκησιν, κατά τόν έγερθέν 

τα πόλεμον.
Διήλθομεν τέως έπιτροχάδην τ’ άφορώντα τόν 

μέγαν τούτον άνδρα, σκοποϋντε; ινα περιγράψω- 
μεν μετά μικρά; λεπτομέρειας τήν έπί τήν Ελ
λάδα εκστρατείαν του.

Εν έτει 1684 δ’Μοροζίνη; έξεστράτευσε κατά 
τή; Λευκάδος, τή; οποία: ό ‘Οθωμανός διοικητή; 

παρεϊχεν άσυλον άσφαλές εί; τούς λυμαινομένους 
τό ΐόνιον καΐ τόν Κορινθιακόν κόλπον πειρατάς. 
ύ Ενετό; αρχιστράτηγος προσεκάλεσεν εί; παρά- 
δοσιν τόν διοικητήν τής Λευκάδος Βεκΐρ-άγάν 
διά τή; εξής έπιστολή;. «Τό άσυ.ίον δπερ πα
ραχωρείτε είς τούς πειρατάς καί αί διενεργού- 
μεναι .Ιηστεΐαι, διήγειραν την άγανάκτησιν τής 
ίνδόζου καί άηττήτου ήμών δημοκρατίας, καί ύ 
πρώτος κεραυνός τής οργής της θέΛει πέσει έπί 
τής κεφα-ίής σου.α ό θηριώδης Μουσουλμάνος ά- 
πήντησεν ώς εξής. !<ζ/ιά τά π.ίοΐα πράττομεν 
ο,τι μας (parij άναγκαΐον, ώς καί σείς ο,τι σάς 
φακή κα.Ιύν' καθόσον δμως ΐιγορα εάς άπει.ίάς 
σου, οτι θά μέ διώζης άπό τήν πατρίδα μου, 
διαγέρε·· το ζήτημα. » ό Μοροζίνης έπολιόρ- 
κησε στενώ; τήν Λευκάδα, καΐ τήν έκτην ήμέ
ραν ή όθωμανική φρουρά συγκειμένη έξ επτα
κοσίων άνδρών ύπεχώρησε- πλήθο; χριστιανών 
δούλων, εύρεθέντων έκεϊ, ήλευθερώθησαν. Μετά 
τούτο δ Μοροζίνης έκυρίευσε τήν Πρέβεζαν. Στεί- 
λας δέ Αποστόλους, εί; τήν Στερεάν καΐ τήν Πε
λοπόννησον προσεκάλει τούς Ελληνας είς έπανά- 
στασιν, ύποσχόμενος σύντονον βοήθειαν. Αν καΐ ή 
δυναστεία τών Ενετών είχεν έγκαταλείψει έν Ελ- 
λάδι άπαισίους Αναμνήσεις, Απέναντι όμως τυραν
νικού παρόντος έλησμονήθη τυοαννικώτερον πα
ρελθόν. όλη ή Ελλά; ένεθουσιάσθη εί; τήν πρόσ- 
κλησιν τού Ενετού, μεθ’ ού οί έπίσκοποι διετή- 
ρουν αλληλογραφίαν περί τής διοργανιζομένης έ- 

παναστάσεως, καί οί χωρικοί καΐ οί ποιμένες έ- 
κρέμων έπ; τοϋ στήθους τά ένετικά χρώματα, 
καί πάντες πλήρεις ένθουσιασμοΰ και έλπίδος έ- 
καραδόκουν τήν έλευσιν τοΰ Μεσσίου. ’Ενώ δέ ό 
Ενετικός στόλος ήτο Αγκυροβολημένος είς τήν 
νήσον Σαπιέντζαν (Οίνοΰσαν), άπεσταλμένοι τών 
Μανιατών τώ Ανήγγειλαν, δτ! ή έμφάνισις τοΰ 
Ενετικοΰ στόλου είς τά παράλια τή; Πελοπόννη
σου, ήθελεν επιφέρει τόν έντελή άφανισμόν των, 
διότι ό ’Ισμαήλ πασά; λαβών γνώσιν τών τεκται- 
νομένων έξώρμησε κατ’ αύτών έπί κεφαλή; δέκα 
χιλιάδων γιανιτσάρων, καΐ άφοϋ έπυρπόλησε τά 
χωρία, καί έλαβεν ώς όμήρου; τάς γυναίκας καΐ 
τά παιδία αύτών, ήτο ετοιμ.ο; νά παραδώση, είς 
τό έλάχιστον επαναστατικόν κίνημα, τά πάντα 
είς τό πΰρ καί τόν σίδηρον.

0 Μοροζίνης άπεφάσισε* ινα προσβάλη τήν 
Κορώνην' 8,000 Ενετοί έξήλθον διά τήν άπό ξη
ρά; πολιορκίαν- άλλά μετ’ ού πολύ ό Αρχιστρά
τηγος πληροφορηθεΐς, ότι δ Χαλήλ πασάς τής 
Ναυπάκτου καΐ ό Μουσταφά πασά; τοΰ Μοοέως 
έπί κεφαλή; μεγάλων δυνάμεων ήρχοντο κατ’ αύ 
τοϋ, έξελθών έπιπίπτει νύκτωρ κατά τών πολε
μίων, καί τούς τρέπει εί; φυγήν λαβών, έκτος 
τών άλλων λαφύρων, μίαν σημαίαν καΐ δύο ίπ- 
πουράς (Ί 2 Αύγούστου 1 685.) Η σημαία έστά- 
λη εί; τήν γερουσίαν, ήτις τήν άνήρτησεν είς τήν 
έκκλησίαν τών Φλωρεντινών ένώπιον τή; είκόνο ς 
τοΰ δυτικού άγιου Γαετάνου ύπό τήν πατρωνίαν 
τοΰ οποίου έπελήφθη ή έκστρατεία.

Μετά τριακονθήμερον πολιορκίαν ή φρουρά τής 
Κορώνης άνεπέτασε τήν λευκήν σημαίαν- ένώ 
δ έπραγματεύοντο περί τών όρων τής συνθήκη; 
πυροβόλον ριφθέν έκ τοΰ φρουρίου έφόνευσεν ένα 
Ενετόν' τότε οί στρατιώται τή; δημοκρατία; 
πλήρεις οργή; άναβαίνουσι τό τείχος, καί προχω- 
ρήσαντε; είς τήν πόλιν κατέσφαξαν όλους τού; 
Τούρκου;.

Διαρκούσης τής πολιορκία; τής Κορώνης οί 
Μανιάται έπρεσβεύσαντο πρό; τόν Μοροζίνην πα- 
ρακαλοΰντες ΐν’ άφοΰ λάβη ώς ομήρου; τούς πρού
χοντας καΐ κληρικούς τοΰ τόπου των, βοηθήση 
πρό; κατάκτησιν τών φρουρίων Ζαρνάτας, Καλα
μάτας, Πασσάβα; καΐ λοιπών, τά όποϊα κατέχων 
δ μέγα; βιζύρης εμπόδιζε πάσαν πρός Ανεξαρτη
σίαν ορμήν των. ό Μοροζίνης άπεβίβασεν εί; τόν 
λιμένα τοΰ Κίτρου έν απόσπασμα συγκείμενον έκ 
μισθωτών Σαξόνων, καΐ παρευθύ; τό φρούριον 
Ζαρνάτας παρεδόθη. ό καπιτάν-πασά; έξώπλιζεν 
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είς Ναύπλιον δέκα επτά γαλέρας ϊν’ άντιπαρα- 
ταχθή κατά τών Ενετών’ ό στρατηγός Λεφενδέλ 
έβάδισε κατ’ αύτοΰ βοηθούμενος ύπδ 4 ΰθθ Μα
νιατών καί τών ύπ’ αύτών Σαξόνων καί Ερουνσ- 
βικίων. Παράδοξον ! ύπδ τήν σημαίαν τού Α
γίου Μάρκου έμάχοντο διάφοροι Γερμανικοί λαοί 
ποδς άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος, ό όθωμανδς 
ναύαρχος προσβληθείς ύπεχώρησεν" αί Καλάμαι 
καί τ’ άλλα φρούρια ήνοιξαν τάς πύλας είς τούς 
Ενετούς.

0 Λωρέντιος Βενιέρος άπέμεινεν ώς διοικητής 
τής Μάνης, ένώ δ Μοροζίνης έπεβιβάσθη είς τδν 
στόλον άναζητών νέας νίκα;. Διερχόμενο; πρδ τής 
Κερκύρας άπέβη αίφνιδίω; έπί τών ’Αλβανικών 
παραλίων, καί έκυρίευσε τδ φροόριον Γουμενίτζα 
έγκαταλειφθέν ύπδ τών πεφοβισμένων Τούρκων' 
άνέτρεψε τούς πύργους καί λαβών τδ εύρεθέν πυ· 
ροβολικδν ήλθεν είς Κέρκυραν.

Κατά τάς αρχές τοΰ έπιόντος φθινοπώρου δ Ο
θωμανός στόλαρχος έπολιόρκησε τδ έν Μάνη 
φροόριον Κέφαλα, άλλά σπουδαϊαι έπικουρίαι τών 
Ενετών είσκομισθεϊσαι, έναυάγησαν τήν τοιαύτην 
έπιχείρησιν.

0 Μοροζίνης βλέπων οτι ή Μάνη τώ ανήκε 
πλέον όλο τελώ;, άνεχώρησεν είς Λευκάδα πρδς υ
ποδοχήν τών ύπδ τδν στρατηγόν Γαυλιέλμον 
Καινιξμάρκ στελλομένων έπικουριών. Αμα ό έφά- 
μιλλος τώ Μοροζίνη Σουηδός στρατηγός ήνώθη 
αύτώ, γενικόν συμβούλιου συνελήφθη έξ όλων τών 
άνωτέρων αξιωματικών, ίν’ άποφασισθή άν κατά 
τής Πελοπόννησου ή τής Κρήτης ώφειλον ίνα 
έκστρατεύσωσιν.

Επειδή δέ δλαι αί γνώμαι έκλινον πρδς τήν 
έν Πελοπόννησό έξακολούθηαιν τοΰ πολέμου, ό 
αρχιστράτηγος διηυθύνθη κατά τής Πύλου. Τδ 
παλαιόν φροόριον ύπερασπίζον άρκτικώς τήν είσο
δον τού λιμένος πάρεδόθη είς τδν κόμητα Καινιξ- 
μάρκ’ τδ δέ νέον φροόριον τής Πύλου φρουρούμε- 
νον ύπδ του Μουσταφα, καί τοΰ Ζαφέρ-πασσά δέν 
πάρεδόθη ώς τδ πρώτον, άμα είδε κυματίζουσαν 
τήν λευκήν σημαίαν' ένδεκα γαλέραι νύκτωρ εί- 
σελθοΰσαι παρετάχθησαν κάτω τοΰ φρουρίου, ένώ 
ό Σουηδός Καινιξμάρκ ένήργει τήν διά ξηράς πο
λιορκίαν’ πληροφορηθείς δέ ό τελευταίος δτι ό 
σερασκιέρη; Ισμαήλ-πασάς έπί κεφαλής 8 ή 10 
χιλ άνδρών ήρχετο μετά σπουδής κατ’ αύτοΰ, 
έγκατελιπε τήν πολιορκίαν και έξήλθε πρός συ- 
νάντησίν του. Η εμπροσθοφυλακή συνέκειτο έκ 
Δαλματών και έθελοντών παντός έθνους’ δύο 

τάγματα συνεκρότουν τό κέντρον, καί 4,000 
Γερμανοί την i~i<rl)o<p<Aixxtv' ό σερασχιίιτ,ς μή 
θελτίια; ϊνχ ριψοκινδυνεύση κατ’ εχθρών τόσον έ- 
πιφόβων ύπεχώρησεν, δ δέ Καινιξμάρκ έπανα- 
στρέψας έπολιόρκησε τήν Πόλον, ϋ διοικητής Σε- 
φέρ πασάς παρακινούμενος ύπδ τών κατοίκων ίνα 
συνθηκολόγησή, προσεκάλεσε τούς προύχοντας 
είς τό μέγαρόν του, και πυροδότησα; τήν ήτοι- 
μασμένην υπόνομον άπωλέσθη μετ αυτών· Μετά 
τήν κατάληψιν τής Πόλου ό Καινιξμάρκ διά ξη- 
ράς έπορεύθη κατά τής Μεθώνης. 'θ Οθωμανός 
διοικητής άγερώχω; άπέ^ιψε τήν περί παραδό- 
σεως τού φρουρίου έγγραφον πρόσκλησιν’ άλλά 
μετά πολιορκίαν δεκαπέντε ημερών τό φροόριον, 
καίτοι υπερασπιζόμενου ύφ’εκατόν τηλεβόλων, 
πάρεδόθη, καί τέταρτον ήδη άνεπετάννυτο έπί 
τών επάλξεων του ή σημαία τοΰ ‘Αγίου Μάρ
κου. Μετά τήν κυρίευσιν τής Μεθώνης,, ό στρα
τηγός Καινιξμάρκ μετά 9,500 πεζών καί 909 
ιππέων άπεβιβάσθη υπό τό Παλαμήδιον τοΰ Ναυ
πλίου, όπου ό διοικητής Μουσταφάς μετά τών 
τεσσάρων αδελφών του ειχον αποφασίσει προς α
πελπιστικήν ύπεράσπισιν. ’θ σερασκέρης έχων 
υπό τάς διαταγάς του 4,000 ιππέων καί 3,000 
πεζών κατώρθωσεν ίνα είσβιβάσή επικουρίαν 300 
γιανιτσάρων' επιτεθείς δέ καί κατά τών Ενετών 
άπεκρούσθη μετά μεγάλων ζημιών καί διεσώθη 
φεύγων εις Αργος, δπερ μετ’ οϋ πολύ οί Ενετοί 
έκυρίευσαν. Οι πολιορκούμενοι άντείχον καρτερι- 
κώτατα, βλάπτοντες καί δι’ εξόδων τούς Ενε
τούς’ είς τήν μανιωδεστέοαν τούτων έπεσαν πολ
λοί Ενετοί, έν οις ά Βραγανδϊνος, ό Βισκόντης, 
καί ό κόμης Κάρολος Καινιξμάρκ, ανεψιός τοΰ 
δμωνύμου στρατηγού, ‘θ σερασκέρης τής Αύλώ- 
νος ένισχυθείς υπό τών άρτίως έκ Χίου έλθουσών 
έπικουριών έπετέθη μετ επιτυχίας, κατά τοΰ 
ένετικοΰ στρατοπέδου. Η αταξία ήρχισεν ήδη νά 
καταλαμβάνή τάς τάξεις τών πολιορκητών, δταν 
δ Μοροζίνης έπί κεφαλής δλων τών πληρωμάτων 
άποβιβασθεί; ένεθάόόυνε διά τής παρουσίας του 
τδν άποδειλιάσαντα στρατόν' τήν επαύριον ύέ τδ 
φροόριον τοΰ Ναυπλίου πάρεδόθη έπί τώ δρω ίνα 
ή φρουρά άπομχκρυνθή, οί δ’ έντδς Μαύροι καί 
Ιουδαίοι μεταβιβασθώσιν είς Τένεδον, ό Καινιξ- 
μάρκ έλαβεν ώς αμοιβήν τών υπηρεσιών του άπδ 
τής γερουσίας χρυσοΰν σκεύος αξίας 6000 δου
κάτων, συνάμα δ’ έθεσπίσθη ίνα ό πρεσβύτερο; 
τών υιών τού Μοροζίνη φέρη τδν τίτλον τοΰ ιπ
πότου, μτταβαίνοντα κληρονομικώ; είς τδν πρω

τότοκον τής οικογένειας’ τής εξαιρετικής ταύτης 
τιμής δύο μόνον τέως ύπήρχον παραδείγματα.

Η πτώσις τής Μεθώνης έπηνεγκε καί τήν τή; 
’Αρκαδίας ώς -η τοΰ Ναυπλίου καί τήν ύποταγήν 
άλλων πόλεων.Περί τά τέλη Ιουλίου 1687 ό Μο
ροζίνης άπεβιβάσθη πρδ τών Πατρών. Τδ Χατ άρ- 
χάς ένομίζετο ότι ή κατοχή τών έν τώ Κορινθια
κό» κόλπο» πόλεων ήθελε ναυαγήσει, τδ μέν διότι 
ό στρατός τοΰ σερασκέρη ’Αχμέτ-πασί, ίιαδε- 
χθέντος τδν Ισμαήλ πασάν άνακληθέντα είς Κων- 
σππντινούπολιν, ήτο πολυάριθμος, τδ δέ διότι τά 
πρδ τής Ναύπακτού φρούρια ήσαν καλώς έφω- 
διασμένα, καί αί έν αύτοίς φοουραί αξιόμαχοι’ ό 
Στρατηγός Καινιξμάρκ άνέλαβε τδ δυσχερές εκεί 
νο έργον’ παρ’ ελπίδα δμως οί Τούρκοι πεφοβι- 
σμένοι έξεκένωσαν τάς Πάτρας καί τδ Ρίον. Τδ 
Αντί^ριον, μετά μακράν αντίστασ™ έγκαταλείφθη 
ύπδ τή; φρουράς ήτις φεόγουσα τδ άνέτρεψε δι’ υ
πονόμων. Η Ναύπακτος έγκαταλειφθείσα ύπδ τοΰ 
φρουροΰντος πασά πάρεδόθη παραχρήμα είς τούς 
Ενετούς' ή Κόρινθος ήνοιξε τάς πύλας είς τδν κα
ταχτητήν, άμα είδε τδν σερασκέρην περίφοβου 
-διαπερώντα έν τάχει τόν ισθμόν. Τδ μεταξύ Γλα- 
ρέντζας καί Χλουμίτση; φροόριον, ώς καί δ Μι- 
σθράς έσυνθηκολόγησαν.

Είς τήν άλληλοδιάδοχον ταύτην επιτυχίαν τών 
■όπλων τής δημοκρατίας συνετέλεσαν τά μέγιστα 
καί οί Ελληνες τή; Στερεά; καί τή; Πελοποννή ■ 
σου, κηρυχθέντε; ύπέρ τών Ενετών καί προσβα- 
λόντε; έν οπλοι; τούς Τούρκους. Σπουδαία έπα- 
■νάστασις έκ μέρους τών άρματωλών τής Ακαρ
νανίας, τής Δωρίδο; καί τή; Φωκίδος έξε^ράγη, 
τή; όποια; Αγνοούνται αί λεπτομέρεια·., ό όθω
μανδς φρούραρχος τής Ναυπάκτου αίσχρώς έγκα- 
ταλιπών τήν έδραν του, διήλθε τήν Φωκίδα πα- 
ραδιδού; τά πάντα είς τδ πυρ καί τδν σίδηρον, 
ώσεί άντεκδικούμενο; διά τήν έκδηλωθείσαν τών 
Ελλήνων ύπέρ τής δημοκρατίας συμπάθειαν. (D

Αμα έν Βενετία έγένοντο γνωσταί αί τοσαΰ- 
παι τοΰ Μοροζίνη νίκαι, πάντες έπλήσθησαν με
γάλη; χαράς. Η γερουσία ευγνωμονούσα τώ άρ- 
χιστρατήγω τώ άπέδωκεν έξαιρετικά; τιμάς, το- 
ποθετησασα έν τή αιθούση τοΰ μεγάλου συμβου
λίου τήν έκ χαλκού προτομήν του μετά τής έξής 
«πιγοαφής.

« Φραγκίσκο Μοροζίνη τώ Πελοποννησιακώ 
ή Γερουσία.»

(I) ‘Η εποχή αύτη καλείται ετιέν ’Ακαρνανία καί Δω- 
φίδι τής ' Α λ α μ π ά ν τ α ;.

0 μισθό; τοΰ Καινιξμάρκ ηΰξήθη εί; 24,000 
δουκάτων’ καί εις τού; στράτιώτα; ίδωρήθη ύπέρ 
πλέον μηνιαίο; μισθός.

όλη ή Πελοπόννησος καί τά παράλια τής Στε

ρεά; κατεληφθησαν ύπδ τών Ενετών' μόνον τδ 
φρούριον τή; Μονεμβασία; κατείχετο ύπδ Τούρ
κων’ ό Μοροζίνης έπολιόρκησεν αύτδ, άλλ’ επει
δή αί ριφθεϊσαι βόμβα- ολίγήν ζημίαν έπροξέ- 
νουν, εγκατέλιπε διά τό αδύνατον τή; έκπορθή- 
σεό>;.

Εν τούτοι; ό στρατό; τοΰ Πελοποννησιακοϋ 
συγκείμενο; κατά μέρο; έξ άνδρών τή; Αρκτου, 
εμαστίζετο ύπδ έπιδημικών τυφοειδών πυρετών. 
0 Μοροζίνη; βλέπων οτι ή άπραξία ήτο τδ μό
νον αίτιον τή; έπιδημία; έκείνης, συνέλαβε τήν 
ιδέαν 'ίνα σκάψη διώρυχα έν τώ ίσθμώ τή; Κό

ρινθου, καί άποσπάση τήν Πελοπόννησον άπδ τής 
Στερεής.Συνεκρότησε δέ συμβούλων πρδς άπόφαν- 
σιν περί τών μελλουσών ενεργειών. Πολλοί άξιω- 
ματικοί έπρότειναν τήν κατά τών Αθηνών εκστρα
τείαν’ ό Μοροζίνης διά πολλών επιχειρημάτων 
προσεπάθησε νά ματαίωση τδ προτανθέν σχέδιον, 
διά τό κατά πολλούς λόγους άσύμφορον, γνωμπ- 
τεύσας ΐν’,άφοΰ έγκαταλίπωσιν έν ΚΟρίνθω ίσχυράυ 
φρουράν, διαχειμ.άσωσιν εί; Τρίπολιν τής Πελο
πόννησου, διοργανίζοντες τήν Πελοπόννησον κάι 
ύπερασπίζοντες αύτήν κατά πάση; προσβολής. Η 
συνετή πρότασι; τοΰ Πελοποννησιακοϋ άπεέίίφθη, 
καί ή πλειονοψηφία άπεφάσισεν ίνα δ στρατός 
διαιρεθή εις τρεις μοίρας, αίτινες ήθελον διαχει
μάσει εί; Κόρινθον, Τρίπολιν, καί Ναύπλιον’ πρδ 
δέ τής διαιρέσεω; ταύτης άπεφασίσθη ή πολιορ
κία τών Αθηνών.

(Τό τέ.Ιος ιίςτό προσεγές- fpv.I.iadior J 

Κ. ΣΑΘΑΣ.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ. ΤΟΪ Κ. J. J. AMPERE

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ.

>Επιοτο.Ι>ι πρός τό/ Κ· Sainte-Beuve.

(Συνϊχιια από φνλλάδ. 52\
Meta διήμερον είς Εφεσον διαμονήν άνεχωρή- 

σαμεν διά τήν Μαγνησίαν έπί τοΰ Μαιάνδρου.Εφω- 
διάσθημεν δμως δι’ ένδ; συμπληρωτικού όδηγοΰ, 
δστις κατά δυτ-υχ'-"'' δέν ήτο έξ εκείνων τών με
ρών, καί έκ τή; Εφέσου είμεθα πλζ,σιέστερα είς
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τήν πατρίδα μας ή εκείνος εις τήν ίδικήν του. Εί- 
χεν έν τούτοις όνομα Ελληνικόν, ΚαΛόγερος και 
μας τόν έσύστησαν διά Ελληνα, άλλά μετά πολ
λής δυσκολίας εξηγείτο εις ταύτην ττ,ν γλώσσαν. 
Τόν έρωτήσαμεν λοιπόν ποϋ έγεννήθη, και μάς 
άπεκρίθη ότι ή πατρίς του άνήκεν είς τού; Αγ 
γλους" ένομίσαμεν δτι παρηκούσαμεν, άλλ έπί 
τέλους έπρόφερε τδ όνομα ΙΙεσχάβερ.Ητο τωόντι 
έκ τής Πεσχάβερ πλησίον τοΰ Θιβέτ, άλλά πώς 
εις Ελλην έγεννήθη εις του; πρόποδας τών Χιμα- 
λαίων ορέων ; Εσυλλογίσθτ.ν δμω; τά Ελληνικά 
έκεΐνα νομίσματα τά εύρεΟέντα είς τήν Βακτρια 
νήν και μαρτυροΰντχ τήν έκτασιν τοϋ Ελληνικού 
πυλιτισμοϋ, φθάσαντο; μέχαι τών εσχατιών τής 
Ασίας διά τοΰ Αλεξάνδρου, ό δέ Καλόγερος μοί 
απεικόνιζε? Sv έξ έκείνων τών νομισμ,άτων, Εν 
τούτοις δέν πιστεύω ποτέ νά είχε τήν τιμήν νά 
κατήγετο άπό τινα Μακεδόνα τής φάλαγγος, άλλ’ 
ϊσω; άπετέλει μέρος τών νες-οριανών έκείνων λαών, 
οϊτινες πρώτοι έφερον τόν χριστιανισμόν μέχρι 
τών ’ίνδιών.

Μετά τούτου τοΰ όδηγοΰ, άν καί ξένου πρός 
τόν τόπον, έφθάσαμεν εις ’ΐνέχ/παζάρ, όπου είναι 
τά ερείπια τής Μαγνησία;' ό δρόμος είναι μαγευ
τικότατο; καί σύγκειται ώς έπί τό πλεϊστον άπδ 
στενά κατάφυτα, μετά τήν διάβασιν τών όποίων 
εξέρχεται τις εις τήν πεδιάδα τοΰ Μαιάνδρου, ό 
Μαίανδρος δέν είναι ανάξιος τοΰ ονόματος του,καί 
έξ όψεως θεωρούμενος ομοιάζει πρδς ταινίαν κυα- 
νόχρουν, τήν οποίαν ό άνεμος κυματίζει έπί τής 
άμμου. Ενεκα τών κυματισμών τούτων τοΰ πο
ταμού ή πεδιάς είναι βαλτώδης, διηλθομεν δέ 
αύτήν έφιπποι διότι άλλως πεζοί ήθέλαμεν βυ- 
θισθή μέχρι τών γονάτων έντδς τή; λάσπης, δπερ 
μοί συνέβη αργότερα. Μετά τά ερείπια τή; Εφέ
σου καί έκεϊνα τής Μαγνησίας είναι ούχ ήττον 
σπουδαία καί έχουν τδ προτέρημα ότι τά βλέπει 
τις όλα διά μιας. Η θέσις τής Μαγνησίας ήτο 
έπίση; καλή, διότι ήτο καί αύτή κτισμένη εις 
τού; πρόποδας όρους τίνος' σώζεται εντελώς ή 
σειρά τών τειχών καί δύναται τι; νά λάβη ιδέαν 
άκριβεστάτην τή; λαμπρας έντυπώσεως τήν όποιαν 
ίπροξένει ή ελληνική πόλις, εχουσα εί; τούς πό
δας τής τήν τότε καλλιεργουμένην πεδιάδα τοΰ 
Μαιάνδρου, καί άντικρύ της ούχί ττν θάλασσαν 
ώς ή Εφεσο;, άλλ’ ορίζοντα θαυμάσιων δρέων. 
Ενταύθα έζησεν είς τήν πλουσίαν του έξορίαν 
ό Θεμιστοκλής εκείνος, δστις μ’ δλας τάς προ
φυλάξεις τή; Ελληνικής ιστορία; διά τδν νικη

τήν τή; Σαλαμίνας, μοί φαίνεται ότι είχε μετά 
τοΰ Ξέρξου πριν τή; μάχη; σχέσεις ολίγον υπό
πτους ένεκα τών όποίων- καί έτιτλοφορήθη παρ’ 
αύτώ. (I) Ενταύθα λοιπόν άφοΰ έπί τριάκοντα 
έτη ύπηρέτει καί ευνοείτο ύπδ τοΰ μεγάλου βασι- 
λέως άπέθανεν έκουσίως, δπω; μή πολεμήση εναν
τίον τών Ελλήνων. Τάς ευεργεσίας τοΰ Πέρσου 
μονάρχου καί τάς άδικίαςτοΰ αθηναϊκού λαοΰ ούτε 
αύτά τά ύδατα τής λήθης, τά όποια διέρχε τχί 
τι; δπω; φθάση εί; Μαγνησίαν, δέν ήδυνήθησαν 
νά έκριζώσωσιν έκ τή; καοδία; τοΰ Ελληνος τού
του τήν φιλοπατρίαν. Καί σήμερον έτι τούτο εί
ναι τό καλλίτερου αίσθημα τδ όποιον άπήντησα 
παρά τοϊς συμπατριώται; του. Εκ τή; περίηγή- 
σεως μου έπείσθην ότι υπάρχει έν Ελλάδι ειλικρι
νής έρως υπέρ τή; πατρίδος καί ζωηρόν αίσθημα 
έθνισμοΰ. Εκ τούτου καί έκ τή; γενικής τάσεω; 
πρδς τήν παιδείαν, ήτις είναι έτερον γνώρισμα 
τοΰ χαοακτήρος τοΰ Ελληνος, δύναται τις εύλό·- 
γω; νά περιμένη πολλά εί; τδ μέλλον.

Εν τή πεδιάδι τής Μαγνησία; δέν απαντάται 
ούτε πόλις, ούτε χωρίον, ούτε καλύβη, ούτε καφ- 
φενεϊον καν- τδ μόνον κτίριον μεταγενεστέοας επο
χής είναι εκκλησία τις, ήτις μετεβλήθη είς τζα
μίον. 0 τόπος οίκεϊται ύπδ νομάδων, οϊτινες τάς 
μέν σκηνάς των τοποθετοΰσι έπί τών κατωτέρων 
όάχεων τών ορέων, τά δέ ποίμνιά των βόσκουσιυ 
είς τήν πεδιάδα. Οί μέν τούτων είναι Τουρκομά- 
νοι, ώ; έκείνους τούς όποιους συνηντήσαμεν έξερ.- 
χόμενοι τής Σμύρνης καί τούς όποιους θά συναν- 
τώμεν εί; όλα; τά; πεδιάδα; μέχρι τής έπις-ροφή; 
μα;" εχουσι δέ σκηνάς μαύρας αϊτινες σχηματί- 
ζουσι τετράγωνον μακρδν καί όμοιάζουσι σχεδόν 
πρός καλύβας'(οί άλλοι είναι Τάρταροι,τών όποίων 
αί σκηναί διάφοροι πρδς έκείνας τών Τουρκομάνων 
είναι φαιαΐ καί κυκλοειδεϊς. Εν τούτοι; μή βλέ- 
ποντε; ούδέν κατάλυμα εί; άπόστασιν μιας λεύ
γας πέριξ μα; άπεφασίσαμεν νά ζητήσωμεν φιλο
ξενίαν διά μίαν νύκτα παρά τών Ταρτάρων. ό 
MarcbaDii ακόυσα; τήν άπόφασίν μα; ταύτην κα- 
τεπλάγη. «Πώς, μάς είπε, θέλετε νά κοιμτ,θήτε 
πλησίον αύτών τών ανθρώπων ; Ούτοι δέν είναι 
Τούρκοι, άλλά Τάρταροι' δέν πιστεύουσιν εί; τδν 
Μωάμεθ άλλ’ είς τδν Αλήνι Μηδόλως προσέξαν- 
τε; είς τού; λόγους τοΰ Marchand άπεφασίσαμεν

(1) Σ. X. ‘Ο συλλογισμός οδτος τοΰ Κ.Ampere είναι 
εντελώς εσφαλμένος,διότι,ώς άπεδείχΟη έκ της καλής έχβά- 
σεως τής ένδοξου έκείνης ναυμαχίας,ή συνεννο’ησις τοΰ Θε
μιστοκλέους μετά τοΰ Ξέρξοο-ήν εύφυεςατον στρατήγημα.

νά μείνωμεν, καί τδν διετάξαμεν νά μάς άκολου- 
θήση δπω; μας χρησιμεύση ώς διερμηνεύς, δπερ 
μετά μεγίστη; δυσαρέσκεια; επραξε. Τδ μικρόν 
στίφος τών νομάδων συγκείμενον έξ είκοσι περί
που άνδρών έκάθητο άνωθεν ήμών έπί τοΰ κατη* 
φόρου τοΰ όρους. Ενώ δ’ ημείς έπλησιάζομεν άπε- 
μάκρυναν τάς γυναίκας, καί έπαρουσιάσθημεν μετ’ 
όλίγον ένώπιον γέροντος, έχοντο; καλήν καί άξιο · 
πρεπή φυσιογνωμίαν. Μεταξύ τών ανθρώπων τού
των τινές έφερον τά σημεία τή; ταρταρικής κα
ταγωγή; των, προπάντων είς την λοξότητα τών 
έφθαλμών' πολλοί δέ αύτών έκράτουν έπί τών 
γονάτων των τά μακρά των τουφέκια. Εγώ έθεσα 
είς ενέργειαν αμέσως τά πιστόλιά μ.ου καί άφοΰ 
εκατέρωθεν είμεθα ούτω προφυλαγμένοι, τούς έ- 
χαιρετήσαμεν φιλικώτ, και τούς έζητήσαμεν, διά 
νά κάμωμεν εναρξιν τής όμιλίας, νά μάς πολή- 
σωσιν Sv άονίον, άλλά δέν ειχον είμή μ.όνον αίγα;. 
Μετά ταϋτα τού; παρεκαλέσαμεν νά μάς έπιτρέ- 
ψωσι νά μείνωμεν παρ’ αϋτοϊς, άλλά δέν έγένετο 
δεκτή ή πρότασί; μας, ϊσω; ένεκα τών γυναικών, 
διότι καί οί Τάρταροι άν καί ήναι οπαδοί τοΰ Αλί, 
είναι δμω; αληθείς μουσουλμάνοι, καί ποτέ δέν 
στέργουσι νά φιλοξενήσωσι ξένου; είς τά χαρέ- 
μιά των. Μετά τήν άπάντησιν ταύτην άπεσύρ- 
θημεν έν σιωπή, άποφασίσαντες νά ζητήσωμεν είς 
τό πλησιέστερον χωρίον κατάλυμα, τδ όποιον Οά 
ή-ο μέν αναπαυτικότερου τών σκηνών τών Ταρ
τάρων, άλλ όχι τόσον ρωμαντικόν.

’ϋρχίσαμεν όθεν νά έξετάζωμεν τά έρείπια τής 
Μαγνησίας, τά ουσιωδέστερα τών όποίων είναι 
τά τοΰ ναοΰ τή; Λευκοφρύνη; Αρτέμιδο;' τδ έπώ- 
νυμον τοϋτο κατά τδν Arundel σημαίνει

jd .Ιενκάς όρρεΐς, άλλά μοί φαίνεται παρά
δοξον πώς οι Ελληνες τόσον προσεκτικοί δπως 

άποφεύγωσι τδ άσχημου καί παράδοξον, έδοσαν 
είς θεάν τδ έπώνυμον τούτο' πρέπει βεβαίως άλλο 
τι νά ένόουν μέ τήν λέξιν ταύτην, πιθανόν τήν 
λευκομέτωπον, καί τήν ιδέαν ταύτην υποστηρίζει 
χωρίον τι τοΰ Στράβωνος (Βιβλίον ΧΙΙΐ) έν τώ 
οποίω λέγει δτι ή νήσο; Τένεδο; έφερε τδ όνομα 
Λευκοφρύνη;' διότι δύναται τις μετά μεγάλης αύ- 
«τηρότητο; νά δόση μέτωπον είς μίαν νήσον, 
οφρΰ; δέ δυσκόλως. «Εν τή πόλει, λέγει ό Στρά
βων (Βιβλίον XIV § 40) είναι ό ναός τή; Λευκο
φρύνη; Αρτέμιδος.Καί κατά μεν τδ μεγαλεϊον τοΰ 
κτιρίου καί τδν άριθμδν τών άφιερωμάτων είναι 
κατώτερος τοΰ τής Εφέσου' υπερτερεί δμω; πολύ 
ϊοϋτον κατά τήν αρμονίαν καί τήν ωραιότητα 

τή; αρχιτεκτονικής. Ολων τών λοιπών ναών τή; 
μικρά; Ασία; είναι μεγαλήτερος κατά τδ μέγεθος 
πλήν τοΰ τή; Εφέσου, ώς εϊ τομεν, καί τοΰ Δι
δύμου.

Ούδεμιχ στήλη τοΰ ναοΰ τούτου είναι ορθή, 
τεμάχια όμως αύτών ύπάρχουσι πολλά καί πολ· 
λοΰ λόγου άςια. Επί τεμαχίων τοΰ διαζώματος 
καλώ; διατηρηθέντων είναι γεγλυμμέναι μάχαι 
πολεμιστών καί άμαζόνων' οί κορμοί τών κιό
νων, τά επιστύλια καί τά κιονόκρανα παρέχουν 
εις τον παρατηρητήν περιέργου; λεπτότητας- ού- 
δεμία τών στηλών είναι όμοια πρδς τήν άλλην, 
αί βάσει; δέ αύτών καθώς καί τά κιονόκρανα ε- 

χουσι γλυφά; διαφόρους. Εκ τή; σπουδαιότητο; 
δέ έν γένει τών έρειπίων τούτων έννόέΐ εύκόλως 
πά; τις πόσον είναι άναγκαϊον νά σπουδάση έκ 
τοΰ σύνεγγυς τήν ιστορίαν τής ’Ιωνικής αρχιτε
κτονική;.

0 ναός περικλείεται έντδς εύρυχωροτάτου πε
ριβόλου, ό προορισμός τοΰ όποιου δέν δύναται ά- 
κριβώ; νά είκασθή, γειτνιάζει δέ πρδς έτερον περί
βολον πολύ τούτου μικρότερου.Εντδς τοΰ δευτέρου 
τούτου περιβόλου βλέπει τις είδη θόλων κα?αψίδων 
παραδόξων. Εξερχόμενος δέ τοΰ μεγάλου περιβό
λου άπαντά τήν θέσιν,ένθα υπήρχε τδ θέατρου,ού 
τδ σχήμα είσέτι φαίνεται' έστηρίζετο δέ έπί τοΰ 
όρου; Θάιραζοζ- καθώς καί τδ τή; Εφέσου έπί τοΰ 
Πρίοντος- Πλησίον τοΰ θεάτρου κεϊται τδ στάδιον 
καί πληθύς άλλων μ.νημείων, έν τών όποίων, με- 
μονωμένον ύψοΰται έν τή πεδιάδι έν τώ μέσω 
τών βάλτων.

Η πληθύς αύτη τών έρειπίων ευρισκομένων έν 
τή έρήμω ταύτη παρέχει άξιόλογον θέαμα.Δυςυ- 
χώ; δμω; ένεκα τή; υγρασία; τή; γής τδ χρώμα 
τών ν.αρμάρων είναι φα'.όν. Τότε άναμιμνήσκε- 
ταί τις τήν σωτήριον ξηρασίαν τή; Αττικής, έ
νεκα τής όποιας τά μάρμαρα διατηροΰσι τήν λευ- 
κότητά των, καί λαμβάνουσι μόνον τήν χρυσό- 
χρουν έκείνην χροιάν, τήν όποιαν θαυμάζει τι; 
έπί τών μαρμάρων τοΰ Παρθενώνος. Αλλω; τε 
ανευρίσκει τι; ένταΰθα τον θαυμάσιου τή; Αττι
κή; ήλιον, τδ διαφανές τοΰ αίθέρος. τα ιώδη καί 
ροδινά έκεϊνα απαυγάσματα, άτινα κατά τήν 
δύσιν ταϋ Ηλιου στέφουν τά; κορυφάς τοΰ Υμητ
τού καί τοΰ Πεντελικοΰ. Τά έρείπια καί ή φύσι; 
τή; ιωνίας άναμιμνήσκουν είς ήμά; ότι αύτη εί
ναι άδελφή τών ’Αθηνών.· ί>; πρδ; τά; τέχνα; Ο
μως αί ’Αθήναι έκαμον τδ άποφασιστικδν έκεϊνο 
βήμα, διά τοϋ όποιου φθάνει τι; άπδ τδ ώραϊον
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τή; Εφέσου καί είς τδν αΰτοκράτορα Τιβέριον, 
0 σύντροφός μου κατώρθωσε νά τήν «ναγνώση 

μετά πολλή; δυσκολίας καί κόπου, άνα^ιχόμενος 
έπι τών κατωφερειών τών όρέων και άναβαίνων 
έπί τών δένδρων. Αφοΰ δέ ούτω μοί. υπαγόρευσε 
τήν επιγραφήν κατέβη καί έλαβεν ιχνογράφημά 
τι έκ τοΰ προχείρου τή; θελκτικής ταύτης θέ- 
σεως, ένώ έγώ καθήμενος καθ’ δλον αυτό τό διά
στημα έπί μιά; πέτρας, έθαύμαζον τν,ν τοποθε
σίαν ταύτην, διότι ήτο κατά πάντα μαγευτική,, 
ή θέα ή,το Οαυμασίως συγκεκροτημένη.

Τποκάτωθεν τή; άψίδο; έφαίνετο τδ όρος τής 
Εφέσου, άνωθεν δέ τών δύο πρασινωπών τειχών 
τά όποϊα ύψοΰντο δεξιόθεν καί αριστερόθεν ήμών, 
τδ κυανούν χρώμα τοΰ ούρανοϋ, άληθές χρώμα 
τοΰ ούρανοϋ τή; Ιωνία;’ χρυσοειδές τι φώ; διήρ
χετο πλαγίως διά μέσου τών κλάδων τών πλα
τάνων, τών μύρτων, τών δαφνών, τών χαρνου- 
πίων καί ίφώτιζε τάς ύψηλοτέρας αψίδας τοϋ 
υδραγωγείου, οί πόδες τοΰ όποιου έβυθίζοντο είς 
τήν σκιάν. Τά πάντα ήσαν συνηρμοσμένα μέ θαυ- 
μασίαν αρμονίαν. Τοιαϋτα θεάματα είναι τά 
καλλίτερα σχόλια τή; αρχαίας ποιήσεως. Η έν- 
τύπωσι; τήν οποίαν μοί έπροξένη,σεν ή φάραγξ 
αύτη, χανομένη μεταξύ τή; Εφέσου καί τή; Μα
γνησίας,είναι αύτή έκείνη τήν οποίαν προξενοϋσιν, 
δταν ήζεύρη τις νά γευθή τά άριστουργήματα 
τής ποιήσεως ταύτης τής οποίας δέν δύναταί τις 
νά λάβη πλήρη ιδέαν είμή ύπδ τδν ουρανόν τού
τον δστις τά ένέπνευσεν. Η ποίησι; φαίνεται τότε 
ή φυσική πατρίς τή; φαντασία;, ήτι; δέν θέλει 
πλέον νά έξέλθη έκεϊθεν, καί καθίσταται αναί
σθητο; πρδς πάν άλλο είδος καλλονή,;. Ούτω 
λοιπόν άφοϋ γευθή τι; τόν λωτόν δέν ήδύνατο 
πλέον νά έξέλθη τοϋ τόπου δστις παρήγε τδν γλυ
κόν ώς μέλι τούτον καρπόν, άλλ ήθελε νά τρέ- 
φηται αιωνίως έξ αύτοΰ,λησμονών νά έπιστρέψη.»·

Ζητώ συγχώρησιν διά τήν μεταφοράν αύτήν 
άλλ' άπό τριών μηνών ζώ μετά τοΰ όμήρου καί 
μετά τών άλλων θείων ποιητών, οίτινε; έγραψαν 
εις τη,ν θείαν ταύτην γλώσσαν καί τούς άνευρί- 
σκω πανταχοΰ,εί; τήν φύσιντή,ν οποίαν έζωγράφη' 
σαν, είς τά μνημεία τά όποϊα έγέννχσε φαντασία 
άνάλογος πρό; την ίδικήν των, έπί τέλου; είς 
μυρίας λεπτομέρειας ήθών καί έθίμων, τά όποϊα 
διετηρήθησαν μέχρις ήμών. Ελπίζω ήμέραν τινά 
νά ομιλήσω πλέον έκτεταμένω; περί τών σχέσεων 
τούτων, τά όποια έρευνώ έπιτοπίως. Σήμερον πε
ριορίζομαι μόνον είς τη,ν ομολογίαν τής ζωηράς

είς τδ εντελές. Αί Αθήναι είναι ί ’iwyuwj μεγα- ■ 
λ.οφυΐκ τελειοποιημένη, ώ; ή Σπάρτη ήτον η κο- 
ρωνίς τη; Δωρικής μεγαλοφυΐας. Διενυκτερεύσα- 
μεν λοιπόν εϊ; τι χωρίον ελληνικόν, δπου έμείνα- 
μεν ύπέρ ποτέ ευχαριστημένοι, διότι εύρομεν έκεϊ 
εν καφφενεϊον. ό; δωμάτιόν τοΰ ύπνου μα; είχο- 
μεν έν είδος υψώματος, τό όποϊον ευρίσκει τις 
εις δλα τά καφενεία τής ανατολή;. καί έπί τοϋ 
οποίου κάθηνται σταυροποδητί οί συχνάζοντες, 
καπνίζοντες τό τζιμπούκιόν των η τόν ναογϊλέν. 
Εκαθήμεθα λοιπόν έπι τοΰ μεγάλου, ούτως ειπεϊν, 
τούτου καναπέ ώς ΰποκοιταΐ άπέναντι τοϋ πλήθους 
τής’πλατεία; τό όποϊον έθεώρει μετά πολλής περι
έργεια; τού; φράγκου; έκβάλ.λ.ονταςτάςτβάλιάτων 
ή πλυνομένους. Αν δέ καί οί κάτοικοι τοΰ χωρίου 
τούτου ήσαν ελληνες, όλίγιστοι δμω; έξ αύτών 

διέφερον κατά τά έθιμα άπδ τού; Τούρκου;. Τοΰ
το παρετη,ρήσαμεν καί εϊς δλα τά μέρη τά όποια 
διετρέξαμεν. Η γλώσσα τών κατοίκων τήί ’Ιω

νίας είναι άναμεμιγμένη μέ πολλούς βαρβαρι- 
σμους, ώστε δύναταί τις νά εϊπη δτι τ, μεταγε
νέστερα Ιωνική διάλεκτος πολύ απέχει τής ίδό- 
τητο; τή; γλώσσης τοϋ Ηροδότου.

Διά νά φθάσωμεν εί; τά; Σάρδει; έπρεπε νά 
διέλθωμεν έκνέου διά τής Εφέσου. Η οδός αύτη 
ήτι; έν καιρώ άθλίω μας ήρεσεν, έν καιρώ ώραίω 
έκ νέου διατρεχομένη μάς έθελξε, προπάντων περί 
τό τέλος της· Διετρέχομεν πεζοί μέρος τι από
τομον καθιστάμενον δυσκολώτερον ετι εις τούς 
ίππους, ένεκα λειψάνων πίνων λιθοστρώτου εϊς κα- 
κίστη,ν κατάστασιν ευρισκομένου. Συνηντήσαμεν 
τή* κοίτην χειμάρρου τίνος πλησίον τή; όποιας 
διήρχετο ή όδό;. Ούδέν φαιδρότερον καί τερπνό
τερου ταύτης τής όδοΰ χανομέντ,ς έντδς τοΰ ρύα- 
κο; ύπό άδιαπεοάστου; σκιάδα;' ολίγον τι απώ
τεροι εις μέρος δπου ή όδό; διήκε πλησίον τοϋ 
ύδατος ρέοντος ένταϋθα εί; βαθύτητά τινα, παρε- 
ττ.ρήσαμεν πάραυτα ύψούμενον είς τδν αέρα καί 
φθάνον άπδ ενός εί; άλλο όρος, χωρισμένον δέ έκ 
πρασινάδο; καί είκονιζόμενον έπι τοΰ ούρανοϋ 
ύδραγωγεϊον τι ρωμαϊκόν μέ δύο όροφάς, όμοιά- 
ζον έν μικρογραφία πρό; τήν γέφυραν τοΰ Gard, 
τόσον χάριεν δσον καί υψηλόν. ή,το' άνωθεν τών 
πρώτων θόλων ύπάρχει επιγραφή τι; άρκετά εκτε
ταμένη, έν μέρει Ελληνική καί έν μέρει Λατινική, 
έκ τή; οποίας μανθάνομεν οτι Γάϊος δ Σεξτίλιος 
υ'.ό; τοϋ Πουπλίου, έκ τής γυναικός Οΰοτονεΐας 
(αντί Βοτονίας) άνή,γειρε δι’ έξόδων του τό ζ.τί- 
ριον τοΰτο και τδ άφιέρωσεν είς τήν Αρτέμιδα 

πεποιθήσεώ; μου είς τδ καλόν τούτο τό όποϊον οί 
Ελληνες ένόησαν καί τδ μετέδωκαν.

ΐίμήν, νομίζω, έν έκστάσει ένώπιον τή; ρωμαϊ
κή; γέφυρα; έπί τή; όδοΰ τής Μαγνησίας πρδς 
τη,ν Εφεσον, δταν δ ένθουσιασμός τοΰ αληθώς 
κλασικού μέ παρέσυρεν. Επανέρχομαι είς τδν 
ώραϊον τούτον τόπον, καί πρίν τόν άφήσω, Οά 
σάς περιγράψω καλώ; τήν κοίτην τοΰ χειμάρρου 
εί; τήν οποίαν κατέβην διά μέσου τών κλάδων 
τών μύρτων καί τών δαφνών έπί τριάκοντα πε
ρίπου πόδα; διά νά καθήσω ύπδ την σκιάν τών 
πλατάνων' άλλά προτιμώ καλλίτερου νά σας ανα
φέρω δτι ή θαυμάσια αύτη χαράδρα μοί άνέμνη,σε 
τήν έξαισίαν εικόνα τοΰ Εύρώτα είς τδν Οδηγώ'. 
Λναφέρων τόν Σατωβριάνδον είναι τδ αύτδ ώ; ν’ 
αναφέρω τδν Ομηρον, ή τούλάχιστον έκεΐνον έκ 
τών μεταγενεστέρων ποιητών, όστις έκληρονόμη- 
σε περισσότερον τη,ν τέχνην τού χαρακτηρίζειν 
τά; σκηνά; τή; φύσεως διά τρόπου απλού, δι
καίου καί μεγαλοπρεπούς.

Ενώ εΐμεθα βυθισμένοι είς τάς εύαρέστους ταύ
τα; θεωρίας, έφαίνετο δτι έδοκιμάζαμεν καί τήν 
γενναιότητά μας, άν καί δέν άμφεβάλαμεν περί 
αύτής. Οταν έφθάσαμεν εις τήν Εφεσον περί τά; 
άρχά; τής νυκτό; έμάθαμεν δτι δ Marchand τδν 
όποϊον έστείλαμεν εμπρός μετά τοΰ Αχμέτ καί 
τών ίππων, ύπό τδν διπλούν σκοπόν, νά εύρωμεν 
δηλαδή έτοιμον τδ πιλάφιον καί νά μείνωμεν μό
νοι είς τήν έρημίαν δπου μέ μεγάλην του εκπληξιν 
μάς ειδεν δ Marchand μείναντας, μ’ δλας τά; 
συμβουλής του, είς μέρος τδ όποϊον ητο ώς τόσα 
άλλα τδ κινδυνωδέστερον, ειδοποίησε τους πλη
σίον σταθμούς διά νά ήναι έτοιμοι πρός βοήθειάν 
μας, καί κατ’ αύτόν, οί έν τοϊ; σταθμοί:, έξε- 
πλάγησαν διά τή·' ανοησίαν τούτων τών φράγγων 
οΐτινες έμενον ούτως έπί τής όδοΰ, καί έθαύμαζον 
τήν άνδρίαντων. Δέν εΐμεθα δέ βεβαίως άξιοι τοΰ 
τελευταίου τούτου αισθήματος, διότι δέν εϊδομεν 
κανένα διελθόντα, καί ποσώς δέν έσκέφθτ,μεν περί 
κλεπτών.

Ενταύθα παρουσιάζετο ή μεγάλη δυσκολία τοϋ 
ταξειδίου, νά φθάσωμεν δηλ. είς τάς Σάρδει; κα
τευθείαν χωρίς νά έπιστρέψωμεν παλιν εί; τήν 
Εφεσον, διακόπτοντες τδν Τμώλον τδν όποϊον δέν 
έίχομεν καιρόν νά διέλθωμεν,ώ; συνήθως κάμνουν 
οι περιχγηταί. II δυσκολία αύτη έν τούτοι; έξω- 
μκλ,ύνθη κατά τήν είς Εφεσον διαμονήν μας. ό 
Marchand πιστό; πάντοτε είς τό σύστημά του 

της φοονήσεως, ειχεν ώς αρχήν τό νά μή λέγη είς 

κανένα ποΰ διευθυνόμεθα, καί αύτδ τούτο συνί- 
ς-α πολύ καί είς ήμδς.Ητο υπερήφανος διότι εφεύ
ρε ν αποκρίνεται εΐ; τάς ερωτήσεις άς τώ άπέτεινον 
περί τοΰ σκοπού τοϋ ταξειδίου μας, δτι έμέλ- 
λαμεν νά έπισκεφθώμεν τόν φίλον μ.ας πασά τοϋ 
Αϊδινίου, καί έπρόσθετε σοβάρώς,»Δέν πρέπει ποτέ 
νά λέγωμεν τήν αλήθειαν.» Εν τούτοι; έφαίνετο 
δτι είχε παραινήσει τήν μέθοδον ταύτην ήτις δυ- 
σκολως μά; παρείχε τάς οδηγίας τών οποίων εϊ- 
χομεν ανάγκην' διότι αύτδς καί ό Αχμέτ κατώρ- 
θωσαν νά μάθουν δτι διά νά ύπάγη τι; εί; Σάρδει; 
πρέπει νά διέλθη διά τών πόλεων Πρέχ, Βαϊδίου, 
Βεργίρ, καί έλαβον οδηγίας περί τοΰ δρόμου τοΰ 
πρός τήν πρώτην τών τριών τούτων πόλεων.

Ούτοι λοιπόν όδηγηθέντε; διευθύνθημεν πρδς 
τήν πόλιν Πρέχ άναβαίνοντες διά τής κοίτης τοΰ 
Καΐστρου, άλλ’ ήρχίσαμεν νά άποπλανώμεθα δτε 
Τουρκομάνο; τις μά; έπανέφερεν ει; τόν δρόμον μας’ 
ό άνθρωπο; ούτος δστις έζη είς άθλίαν τινα έκ
πανιού σκηνήν, είχεν ύφος άπλοΰν, εύγενές, καί 
ήμπορώ νά είπω ύφος διακεκριμένον. Αλλως 
τε ή φυσική άξιοπρέπεια είναι κληρονόμημ* 
έν τή ’Ανατολή' Τουρκικής πόλεις ποτέ
δέν ακούει τι; τάς φωνά; έκείνας, τάς βλασφημίας, 
καί τά θορυβώδη άσματα,τά όποϊα ακούει εις τά; 
ίμετέρα; πόλεις' ποτέ δέν ακούει φιλονεικία;' ό 
βαστάζος έχει εις τδν τόνον τήι φωνής του, είς 
τάς χειρονομίας του παράδοξον τινα γλυκύτη,τα 
καί μεγάλην ησυχίαν. Ούτω; αί αίφνίδιαι τύχάι 
τά; οποίας φέρει ό δεσποτισμός δέν παράγουσ. 
ποσώς τά; δυσάρεστους αύτά; αντιθέσεις μεταξύ 
τών τρόπων καί τή; θέσεω;, αΐτινες αλλαχού ήθε
λον μά; προσβάλλει. Είς τήν Τουρκίαν, άνθρωπο; 
τι; είναι λεμβούχος' έάν -ημέραν τινα ό Σουλτάνος 
τον άκούση τραγωδοΰντα καί εύρνι τήν φωνήν του 
εύχάριστον τδν κάμνει ύπουργόν τών Ναυτικών, 
ό υπουργός δέν έχει τίποτε ν άλλάξη πρδς τους 
τρόπου; τού λεμβούχου.

’Αχμέτ ό αγωγιάτης μας μας παρείχεν εκπλη
κτικήν άπόδειξιν τοΰ ο,τι είπομεν' δ Αχμέτ ητο 
νέος αμαθέστατος, μή γνωρίζων παρά μόνον τοϋ; 
ίππους του. Ει; τήν Ευρώπην θά ήτο βεβαίως 
βάναυσος τις χωρικό;, έξεναντίας ό Αχμέτ είχε 
φυσικώ; τήν ευστάθειαν άνευ τραχύτητος, τδ έμ- 
βριθέ; καί άμέριμνον ύφος νέου τών καλλιτέρων 
οικογενειών τών Παρισίων. Ποτέ ή φοινή του δέν 
όψοΰτο ίν τέταρτον υπεράνω τοϋ συνήθους τόνου, 
ποτέ δέν έδείκνυεν ούτε διάθεσιν, ούτε ταραχήν, 
ΐϊμέραν τινα ό ίππο; του έκρημνίσθη μετ αυτού, 
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5 Αχμέτ δέν έθύμωσε ποσώς, αλί άφοΰ άπηλ- 
λάγη άπ’ αύτδν καί τδν άνήγειρε, τοΰ έπεφερε 
ισχυρούς τινας κτύπους διά τοΰ σχοινιού χωρίς 
τή; έλαχίστης ταραχής, καί εύχαριστήθη νά τώ 
άποτείνη διά τών άκρων τών χειλέων, σφιγγών 
τούς οδόντας του τήν Ελληνικήν ϋβριν,ήτι; μετέβη 

και εις τήν τουρκικήν γλώσσαν, Κέρατά,

("Επεται συνέχεια).

ΔΩΡΑ I3TPIAS.

77ep2 τοϋ πο.Ιυθρυ.Ι.Ιήτου συγγράμματος τής 
Λύρας Ίστριάδος « αί γυναίκες ύπό γυναικός » 
Λναγινώσκομεν έντή Αουρανείω Ηχοι (Echo de 
)a Dordogne), ίφημερίδι τής μεσημβρινής Γα.Ι- 
ΛΙας, τή 16 ’Ιανουάριον I865. (—Αί χαζά Αευ- 
τέραν συνδιαλέξεις — γραμματολογική έπιθεώ- 
ρησις) τά έξής, απερ κρίνομεν εύλογον νά χοι- 
νοποιήσωμεν τοϊς ήμετέροις άναγνώσζαις' διότι 
ή συγγραφίς, περί ής ό Λόγος, είναι γνωστή χαί 
προσφιλής είς τήν 'Ελλάδα, ύπέρ ής πολλάκις 
ήχούσθη ή εύγλωττος αυτής φωνή έν τώ διχαστη- 
ρ!(,> τής εν τή Εσπερία, Ευρώπη κοινής γνώμης 

Η Κ.Δώρα Ιστριάς είναι γυνή Γσυγγράφουσα ή 

ώς λέγουσιν οί Αγγλοι,συγγράφισσα,τών καθ ημάς 
άξιολογωτάτων’ τδ δέ δψος τοΰ πνεύματος αύτής, 
ή βαθεϊα πολυμάθεια καί τδ καθολικόν τών γνώ
σεων άναδεικνύουσιν αυτήν πολύ άνωτέραν τών 
πλείστων ομοφύλων αυτή τών τά μάλιστα κ’.τά 
τά γράμματα διακριθεισών. Τά κυριώτατα αύτής 
συγγράμματα’ ή Γερμανική 'Ελβετία (I 856 ’. 4 
τόμοι’ <5 έν τή Α νατολική έκκλησία μοναστικός 
/3εο<?(18δ8) 1 Τόμ. ΑίΑνατολΐτιδες (1860) 2 
Τόμ. ή Αιαδρομή έν τή 'Ηπειρωτική 'Ελλάδι καί 
τή Πελοποννήσω (1863) 2 τόμοι, ταΰτα άναδει- 
κνύουσι νοΰν έμπνεόμενον ύπδ τών γενναίων ιδεών 
τών περί τή; προόδου καί τής αδελφικής άναπτύ- 
ζεως τών φυλών, καί πεποιθότα, δτι ή Ιστορία καί 
ή επιστήμη είναι άρμοδιώτεραι ή τδ μυθιστόρημα, 
όπως φωτίσωσι τήν πορείαν τής άνθρωπότητος.

Τοΰτο δέ είναι άναντίρρητον’ και άν σκοπδς 
τοΰ μυθιστορήματος ήτο νά λύση τά εκκρεμή ζη
τήματα, όμολογηχέον, δτι μέχρι τοΰδε τουλάχι
στον, κάκιστα τήν εντολήν αύτοΰ έξεπλήρωσε’ 
διότι αρκεί ν' άναπολήσωμεν τά; άδεξίους από
πειρας τής κυρίας Σάνδ. Τάς δέ θεωρίας τής συγ- 

γραφίδος τής Λαιλΐας κατέβαλε σήμερον ούχί ό 
λόγος, άλλ’ ή αηδία’ διότι ποΰ εύρίσκεται ήμερον 
αναγνώστης τόσο» ρωμαλέος, ώστε νά καταπίη ά
νευ πυκνής χάσμης τό αμάρτημα τοΰ Μ. Αντω~ 
νίου,’^ι τδ δεύτερον μέρος τοϋ Κονσουίλου. Πλα- 
νώνται δέ, ώς πέποιθα, οϊ νομίζονίες, δτι σκοπδς 
τοΰ μυθιστορήματος είναι ή διδασκαλία καί ήθο- 
ποίησις’ διότι τοΰτο είναι καλλιτέχνημα οίον τδ 
ποίημα, ή είκών καί τδ μέλος’ ό δέ μυθιστοριογρά- 
φος ούτε ήθολόγος, ούτε γνωμολόγο; είναι. Έξ ε
ναντία; ή πρόθεσις αύτοΰ είναι νά εΐκονίση τήν 
ζωήν, -.ήν έμφάνειαν τών δυνάμεων, τήν άνάπτυ- 
ξιν τών παθών καί τών χαρακτήρων’ δθεν ούτε 
ψέγει, ούτε επιδοκιμάζει. ΓΙρδς αύτδν δέ ό φιλάρ
γυρος είναι ωραίος, όταν πκρις-ά τούς ζωηρότατου; 
χαρακτήρας, τδν λεπτότατον δόλον, τήν πληρε- 
στάτην τέλος τής φιλαργυρίας ευφυΐαν. Ούδόλως 
δέ υπέρ, ή κατ’ αύτοΰ διατιθέμενος, εκθέτει μόνον 
καί δεικνύει τδν προσβαλόντα αύτδν τύπον'διδ διά 
τών λεπτομερειών αύτοΰ, τής ακρίβειας τών πα
ρατηρήσεων αύτοΰ,τής ζωηρότητας τών χρωμάτων, 
δι’ ών έμψυχοί τδν είκονιζόμενον,’ καθιστά: ήμί; 
μετόχου; τοΰ ίσχυρώς αύτδν προσβκλόντος θεά
ματος.

ΊΙ Ελένη Γκίκα,'διότι τδ Αώρα Ιστριάς είναι 
φιλολογικόν τι ψευδώνυμον, έγεν,ήθη. έν Βουκουρε- 
στίοις τώ 1 828. 0 δέ πρίγκηψ Μιχάήλ Γκίκας, ό 
πατήρ αύτής, παρέσχεν αύτή έκπκίδευσιν κατά 
τήν έν τή Δύσει, καί περιήγαγεν αύτήν κατά τάς 
περιηγήσεις αύτοΰ είς Ιταλίαν, Αύστρίαν, Σαξω- 
νίαν, Πρωσσίαν κτλ. Σ,νεζεύχθη δέ είκοσι καί ενός 
έτους τόν (Ρώσσον) πρίγκηπα ’Αλέξανδρον Κολ- 
τσώφ Μασσάλσκην, δν ήκολούθησεν είς Πετρουπο- 
λιν. Εύειδής δέ ούσα, νοήμων, λόγια, καί σώμα 
καλώς γεγυμνασμένον έχουσα, έτυχεν εντίμου υ
ποδοχής παρά τή άνωτέρα τών Ρώσσων κοινωνία 
καί ελαμψεν έν τή αύλή.

’Αλλά τδ μέν ΰπερβόρειον έκεϊνο κλίμα επηρέα
ζε τήν ΰγιείαν αύτής, αί δέ φιλελεύθεροι ίδέαι, 
ά; ουδόλως ίιπέκρυπτεν, οχληρούς αύτή καθίστων 
τους περί τδν αύτοκράτορα Νικόλαον. Ίσως δέ 
καί ασυμφωνία τις μεταξύ τών αισθημάτων αΰτίς 
καί τών τοΰ συζύγου αύτής έτι μάλλον τδν βίον 
αύτής έδυσκόλυνον. Οθεν περί τδν ’Απρίλιον 1855 
κατελίμπανε τήν Ρωσσίαν, έν ώ δ πρίγκηψ Μασ- 
σάλσκης μετέβαινεν, όπως κατοίκηση είς Μόσχαν. 
Η Κ. Δώρα Ιστριάς κατώκησε κατ’ άρχάς έπί δύω 
έτη έν Ελβετία’ μετά ταΰτα δέ περιηγήθη είς τήν 
Ελλάδα, ένθα ένθουσιωδώ; αύτήν ύπεδέξαντο- Ταύ- 

τα; τάς ενδείξεις έδικαιολόγει ή δημοσίευσις τής 
Ελληνικής έθνότητος, δι’ ής ένθέρμως συνηγωνί- 
ζετο ύπέρ τών δικαιωμάτων και τοΰ μέλλοντος 
του ελληνικού έθνους. Νυν δέ κατοικεί έν Λιβόρνο».

Εχω πρδ οφθαλμών τήν εικόνα τής επισήμου 
ταύτης γυναικός’ ή κατατομή είναι επιμήκης, κάλ- 
λιστον έμφαίνουσα διάγραμμα’ τδ μέτωπον ύψη- 
λδν καί ήρεμα κυρτούμενον, οί δέ οφθαλμοί έκ- 
φράζουσι γλυκύ τι άμα καί υπερήφανου. Ί1 ρ.ς, 
μεγάλη όπωσοΰν, είναι εΰγραμμος’ ή δέ ωοειδής 
αύτή; δψις καταδεικνύει εύσχημάτιστα χείλη καί 
πώγωνα γενναϊον’ καί οί μΰς τοΰ τραχήλου έμφαί· 
νουσι χάριν άμα καί ένεργότητα. Καταδεικνύεται 
δέ ότι άρδενωπά τινα γυμνάσια, ή κολύμβησις, η 
Ιππασία, ή σκόπευσες άρέσκουσιν είς τήν έκτακτον 
ταύτην φύσιν, εύρωστοΰσαν ώ; αί έπί τοΰ Περι- 
κλέους ’Ατθίδες. ’Αλλ’ ή σωματική αύτής άνά- 
πτυξι; ούδόλως παρέβλαψε τήν καλλιέργειαν τοΰ 
πνεύματος’ διό.-ι τά πάντα έμαθε»’ ιστορίαν, φι
λοσοφίαν, φυσιολογίαν, καλλιτεχνίαν. Γινώσκει δέ 
εννέα γλώσσας. ’Ακούετε, ΰμεΐ; ώ συμπολΐταί μου; 
εννέα γλώσσας ! έν ώ ήμεϊς μόλις γινώσκομεν 
τήν δυστυχή ταύτην γαλλικήν γλώσσαν καί λα- 
λοϋμεν αύτήν ώς έγγιστα Τούτο ήθελε καται
σχύνει ήμάς, άν δεν σπεύσωμεν ν’ άποδώσωμεν τδ 
φαινόμενου τούτο εί; τήν φύσιν, ήτις έπροίκίσε 
τινάς φυλάς διά θαυμασία; δεξιότητας πρδ; τά; 
γλώσσα;, ήμδ; δέ δλως τοϋ δωρήματος τούτου

Πόσαι Γαλλίδες, εννοώ δέ τά; έπί παιδεία φη- 1 
μιζομένας, γράφουσιν ήττον ευκόλως καί κομψώς 
ή ή ξένη αύτη ! Ή φράσις τής Κ. Δώρας Ίστριά- 
δο; δέν είναι πάντοτε δλως άμιμπτος, άλλ’ ώ; έπί 
το πλεΐστον ή συνθήκη είναι καλλίστη, άπλή καί 
περιβαλλόμενη τήν έκτασιν καί αρμονίαν τής ελ
ληνικής περιόδου’ αξιοπαρατήρητο; δέ διά τήν ά- 
κριβορρημ)σύνην καί τήν κυριολεξίαν.

Η Κ. Δώρα ’Ιστριάς, διά τή; μεγαλοφυΐας, διά 
τών ιδεών, ύπέρ ών αγωνίζεται, είναι ή διανοητι
κή γέφυρα ή συνάπτουσα τήν ’Ανατολήν μετά τή; 
Δύσεως.ΊΙμΐν μέν γνωστοποιεί τήν ’Ανατολήν κατά 
τδν ένδόμυχον αύτή; βίον, κατά τά ίδιάζοντα 
αύτή ήθη’ καί καθιστά ήμΐν αυτήν αγαπητήν, ώς 
αδελφήν, ής τήν κηδεμονίαν είμεθα διαπιπις-ευμέ- 
νοι. Εί; δέ τήν ’Ανατολήν καταδεικνύει δτι ή εύ- 
μενειχ τών δυτικών εθνών,ή παραδοχή τών πολι
τιστικών αρχών, αιτινε; άποτελοΰσι τό με-, αλειον 
αυτών, είναι άφευκτα εις τήν άναγέννησιν αύτής. 
Αί δέ εν τή ΐϊλλάδ; καί Βλαχία νεώταται μετα- 

βολαί άποδεικνύουσι, πόσον ακριβής καί βαθύνου; 
είναι ή προαίρεσις τής Κυρίας Δώρας Ίστριάδος, 
ής τόν κάλαμον έκίνησε καί ένέπνευσε τό ύψηλό- 
τεοον τής δικαιοσύνης Καίοθημα. Πεποιθα δέ, δτι 
τό μέλλον θέλει πραγματιώσει τούς φιλτάτους αύ
τή πόθους.

’Αλλ’ ιδιαίτερό; της σκοπός, εϊ; 8ν ούχ ήττον 
έπιμόνως πρόσκειται, είναι ή άπελευθέρωσις τή; 
γυναικός’ τό δέ άξιόλογον πόνημ,α αί γυναίκες ύπό- 
γυναιχός, είναι μακρά τις καί έπωφελής συνηγο- 
ρία ύπέρ τή; ΰποθέσεω; ταύτης, ήν άνενέωσεν ή 
εύφυ'ί’α τών περί τόν Λεγκουβέ, Μιχελέταν, Λου- 
δοβ. Ίουρδάνον. ’Αλλ’ οί δημοσιογράφοι οί περί 
τού ζητήματος τούτου, ούτως ή άλλως, άσχολη- 
θέντες πολύ άπέχουσι τού νά συνεννοηθώσι περί 
τή; έννοιας τοΰ όρου άπε.Ιευθίρωσις. όθεν οί μέ» 

άρκοϋνται ζητοΰντε; πληρέστερου αγωγής καί έκ- 
παιδεύσιως σύστημα ύπέρ τής γυναικός καί τήν 
μετοχήν αύτής εί; τάς βιομηχανικά; καί έπιστη 
μονικάς μαθήσεις. Οί δέ, τήν έννοιαν αύτών μή 
διαααφοΰντες, ζητοΰσιν ύπέρ τής γυναικός δικαιώ
ματα άστυκά καί πολιτικά,δλως ίσα τοϊς τών άν
δρών. ’Αλλ’ ή ύπόθεσις αύτη 'εγκυμονεί καί θέλε·, 
γεννήσει δοη δλα τόμων, πριν ή λυθή διά τής νο
μοθεσίας.

’Εν τούτοι; καθήκον είναι τών συγγραφέων τών 
πεποιθότων περί τής δικαιοσύνης τών αξιώσεων 
φύλου, δπερ δέν άρκείται τού λοιπού ν άγαπατα ι 
καί νά ήναι εράσμιον,νά πράξωσι τά δέοντα, δπως 
αί ίδέαι αύται τής προόδου έμφιλοχωρήσωσιν 
είς τάήθη’ δταν δέ ή εύλογος συζήτησις, ή ύπό 
τών αποστόλων τής καθόλου τών φυλών ίσότητος, 
εισδύση εις πάντα τά πνεύματα, τότε έγγύς ές-αι 
ή λύσις. Τό κατ’έμέ δέ νομίζω, οτι θέλει είσθα·. 
άν ούχί ολω; σύμφωνος πρός τάς εύχάς τής Κυρία; 
Δώρας Ίστριάδος, τούλάχιστον λίαν συντελεστική 
είς βελτίωσιν τή; καταστάσεως τών γυναικών.

Πόσον προέβημεν άπό τοΰ Μεσαίωνος, δτε ό Αγ. 
Θωμάς διεσκέπτετο άν ή γυνή έχει ψυχήν ! Μά- 
την όΜοντέσκιος λεγει β ή φύσις διακρίνασα τούς 
άνδρα; διά τή; ίσχύο; καί τοΰ λόγου, άλλα όρια 
είς τήν εξουσίαν αύτών δέν έθεσεν, είμή αύτήν τήν 
ίσχύν καί αύτδν τόν λόγον. Είς δί τάς γυναίκας 
παρασχοϋσα τήν χάριν, τέρμα τής υπεροχή; ταύ- 
τη; αύτήν τήν χάριν κατέστησε. » Μάτην καί ό 
Ρουσσώ τό αύτδ εμελλε νά θέσφ δριον « ή γυνή 
έπλάσθη ιδία δπως άρέσκτ/ τοΰτο δέ είναι ήττον 
άμεσο; ανάγκη’ (όάνήρ) άρέσκει δι’αύτό τοΰτο,διότι 
είναι ισχυρός’» ό Ναπολέων έμελλε ν’ αναφώνηση.
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έν τώ μέσω τοΰ συμβουλίου τίς έπικρατείας « εί
ναι τι ουδόλως γαλλικόν, ήτοι ότι ή γυνή δύνα
ται νά πράττη δ,τι άρέσκη αύτή.» ό Κ. Βονάλδος 
έμελλε νά κήρυξή «δ άνήρ κα'ι ή γυνή δέν είναι ίσοι, 
καί ουδέποτε δύνανται νά έξισωθωσιν»·η γυνή δ
ίχως ήοέαα ανέρχεται καί προβαίνει είς τήν κατά- 
κτησιν τής άνεξαρτησίας τής. Οθεν τό υποτελές 
τή; γυναικός καθ’ έκάστην αποβαίνει αρχή ήττον 
ασφαλής. Πρός δέ τήν δίψαν ταύτην τής ίσάτητος, 
ής καθ’έκάστην ή γυνή φαίνεται ακόρεστος, οί 
ενάντιοι άπαντώσι μέν διά μειδιάματος, άλλ έν- 
δομύχως ή δικαιοσύνη λαλοϋσα λέγει ήμΐν, διά 

τί όχι ;
0 Κ. Προυδών μόνος έπεχείρησε νά κατασκά

ψω τήν βάσιν καί νά κρημνίσω διά παντός τάς θεω
ρίας ταϋτα;' απέδειξε δέ, κατά τόν ίδιον αύτοϋ 
τρόπον, ήτοι προσποιητής, πρέπει νά τό όμολογή- 
σωμεν, τό τριπλή; κατώτερον τής γυναικός, δια

νοητικής λέγω, ηθικώς καί ώς πρός τήν σωματι
κήν ρώμην. 1ϊ δέ Κ.Δώρα Ίστριάς, ήτις ώς είκός 
αντιτάσσεται αύτώ, απολογείται υπέρ τής γυναί
κας κατά τά αύτά, άπερ περιλαμβάνουσι^πάσας 
τάς δυνατάς σχέσεις.

Παύοντες τήν συζήτησιν περί τών δικαιωμάτων 
τής γυναικός εϊμεθα διατεθειμένοι νά χορηγήσω- 
μεν αυτή, τό καθ’ ήμάς, πάντα τά μέσα τοΰ ν’ά- 
ποκτήση, όσα ομολογεί δτι έλλείπουσιν έν αύτή, 
πρό πάντων δέ τήν έκπαίδευσιν. Ας παιδευθή, και 
τά λοιπά θέλουσιν έπέλθει αυτή έκ περισσού. Καί 
έν αυτή δέ τή μάλλον δοκούση, ή πραγματική 
ύποτελεία, καθ’ ής παραπονείται, έχει μυρία μέσα 
(£ν πρό πάντων, περί ού ούδέποτε λαλεϊ, καί S- 
περ είναι σχεδόν ακαταμάχητου) τοϋ νά έπιβάλγ 
ήμΐν τάς παντοειδείς αύτής θελήσεις. Αν δέν κυ
βερνά, βασιλεύει δμως' κατηγορεϊται δέ ενίοτε εύ- 
ΰόγως, οτι καταχράται τή άσθενεία αύτής. 'Εν δέ 
τή ήμετέρα λατινική κοινωνίφ, ή ποοσωπικότης 
τής γυναικός, τό αίσθημα τής άξίας αύτής, φέρε
ται πολλάκις μέχρι όπεοβολής, ώς’καί αύτή ή Κ. 
Ιστριάς ομολογεί. Αντί λοιπόν’νά πειραθώμεν νά 
καταλοχισθώμεν έν σταυροφορία τινι ύπέρ τής ε
λευθερίας τών γυναικών, φαίνεται, δτι εύλογώτε- 
ρον είναι νά περιστείλωμεν όπωσοΰν τήν έμπνέου- 
σαν τό ώραΐον φϋλον φιλαρχίαν. ’Αλλά πρέπει νά 
κρίνωμεν τήν συζήτησιν έκ περιωπής καί νά θεω- 
ρήσωμεν τήν κατάστασιν τών γυναικών πασών τών 
τάξεων" κορών, συζύγων καί μητέρων καί ν’ άνα- 
γνωρίσωμεν, οτι πολλαχοΰ, πολλά ,σφείλομεν νά 
πραύνωμεν, πολλά τραύματα νά Θεραπεύσωμεν,

οΐα φαίνονται έν τώ καλλίστω βιβλία», ?'/έργ-ατμια, 
τοϋ Κ. Ιουλίου Σίμωνος" νά Οεωρήσωμεν. δέ συγ
γράμματα, οία ζίέ χυ>-αΐζε< ύπό γυναικός, ώς 
προσκαλοΰντα ήμάς νά ένασχοληθώμεν περί ζη
τήματος γονίμου καί σπουδαίου ώς πρός ημάς. 
Διότι νομίζω δτι ή ευδαιμονία ήμών θέλει έκ τού
του αυξήσει* άλλως ήθελον καταταχθή μεταξύ 
τών οπαδών τοϋ Μωάμεθ' διότι δέν πρέπει νά ήμε- 
θα ευτυχείς καθ’ έαυτούς. Η δέ Κ.Δώρα Ίστριάς, 
δικαία, αγαθή καί πεφωτισμένη ούσα, δέν ηθελεν 
άνεχθή νά έλαττωθή, ή τόσον ήδη μικρά μοίρα τής 
άρρενικής εύδαιμονίας.

Αλλως τε ή πριγκήπισσα Δώρα Ίστριάς ούτε 
ονειροπολεί, ούτε ρητορεύει ώς άλλοι" διότι είναι 
νους πρακτικός, εύθύς, ούτε πλανώμενο; έν χιμαί- 
ραις, ούτε μάτην φωνασκών. Είναι αύτή ή φωνή 
τής προόδου και τό βιβλίον αύτής είναι άζιολο- 
γώτατον καίώ; πρός τά περιεχόμενα καί ώς πρός 
τό είδος, Εύσύντακτον ον είναι διδακτικότατου 
ώς πλήρης τις εϊκών τής καταστάσεως τών γυναι
κών έν τή κεντρική καί δυτική Εύρώπη. Περιέχει 
κρίσεις προσωπικός περί πάντων τών συγγραμμά
των, άτινα κατά τόν καθ’ ήμάς αιώνα παρήγαγεν 
ό γυναικείος κάλαμος" κρίσεις, λέγω, ακριβείς καί 
πολλάκις λεπτά;, Αν δλαι αί γυναίκες ειχον τήν 
αξίαν τής Κ.Δώρας Ίστριάδος, ή βασι.Ιεία τής γυ
ναίκας, άπό φαντασιώδους, ήθελε γείνει πραγμα
τική" οί δέ άνδρες άκόπως ήθελον υπακούει είς τάς 
βασίλισσας έκείνα: τής νοημοσύνης, τής καλλονής 
και τής άγαθότητος. ’Αλλ’ ή Κυρία Δώρα ίστριάς 
είναι έξοχός τις έξαίοεσις" έννοεΐ δέ βεβαίως τοϋτο 
καί αύτή έν τώ μέσω τών Ιταλίδων έκείνων, αϊτι- 
νες, ώς λέγει ή Κυρία Στενδάλ, άλογίστως παρα- 
δίδονται εις τά πάθη αύτών.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΥΡΙΛΚΟΣ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ψήφισμα τοΰ δήμου τών Αίζωνέων.
Ο άξιότιμ.ος πρέσβυς τής ί’ωσσία; έν Αθήναις 

κόμης Βλουδώφ, έκτελών άνασκαφός είς έν του 
κτήμα κείμενον κατά τήν οδόν τήν άγουσαν πρός 
τό Σούνιον, εύρε ψήφισμά τι πλείστου λόγου άξιον 
τοϋ δήμου τών Αίξωνέων, δπερ λαβών ό Κ. Ε. 
Μύλλερ, έδημοσίευσεν έν τή Αρχαιολογική Εφη- 
μερίδι τών Παρισίων. Επειδή δέ φρονοϋμεν οτι 
πάν τό άναγόμενον είς τήν καθ’ ημάς άρχαιολο- 

γίαν τυγχάνει χάριτος παρά τοϊς άναγνώσταις 
τής Χρυσαλλίδος, θέλομεν διαλάβει ολίγα τινα 
περί τοϋ ψηφίσματος τούτου καί περί τοϋ δή
μου έν γένει τών Αίξωνέων.

Οι Αίξωνεϊ; ήσαν δήμος τής Κεκοωπίδος φυ
λής, λαβόντες τό Ονομα αύτών έκ τοϋ Αϊξονος 
(Εύσταθ. εις όδυσ. Θ. 1691. 33 Αρποκρ. έν λ. 
Ετυμ. Μ. έν λ) Εκαλείτο δέ ό δήμος ούτος AJ- 
ξωνή, ή Αίξωνηίς χαί ί δημότης Αίξωνεύς καί Αι- 
ζωνί; (Στεφ. Βυζ. έν λ.) Οί κάτοικοι αύτοϋ έφη- 
μίζοντο ώς φιλοκατήγοροι καί κακόλογοι, δι 

δπερ Αίξωνεύεσθαι ήτο συνώνυμον τοϋ κατηγο- 
ρεϊν. «’Εκωμωδοϋντο δέ είς βλασφημίας, λέγει ό 
Αποστόλιος (Παροιμ. 1.67.) άφ’ ού καί τό κακώς 
λέγειν αίξωνεύεσθαι έλεγον. Μένανδρος έν Κανη- 
φόρφ. Πλάτων δ’ έν τώ περί Ανδρείας φτσίν. «Ού
δέν έρώ πρός ταϋτά γε έχων είπεϊν μή μέ εϊπη 
Αίξωνέα είναι.» ί'πήρχε δέ καί παροιμία «Αλη
θώς ει Αίξωνεύς» έπί τών βλασφήμ.ων. Οί Αί- 
ξωνείς ήσαν διηρημένοι είς δύο δήμους, είς καθό- 
περθεν καί ύπένερθεν καί αί Αίξωνικαί τρίγλαι ή
σαν περίφημοι παρά τοϊς άρχαίοις (Αθήν. Ζ. 22. 
Ησύχ. έν λ.)

0 Κ. Στουάρτος ύπέλαβεν δτι ό δήμος τών 
Αίξωνέων έκειτο δπου τά νϋν κειται τό χωρίον 
Χασάνια είς δύο ωρών περίπου άπόστασιν άπό 
τών Αθηνών καί έγγύς τοϋ ετέρου χωρίου Τρά- 
χωνες" άλλ’ ό ήμέτερος Δ. Σουρμελής έν τώ περί 
δήμων Αττικής συγγράματι αύτοϋ, έρειδόμενος 
έπί τοϋ Στράβωνος, ούδόλως παραδέχεται τήν τοϋ 
Κ. Στουάρτου ιδέαν, 'θ γεωγράφος λέγει «Καί 
κατά τούς Αίξωνέας δ’ έστιν ί'δροϋσα,» νήσος 
ήτις σήμερον καλείται Κατραμόνησον ή Πράσο- 
νήσΓ παοά τώ νησίω δέ τούτω κειται τό άλο- 
πήγιον, 8 άλικη καλείται, καί πρός δυσμάς ταύ
της κατά τήν παραλίαν δύο ή τρία στάδια μα- 
κρύτερον υπάρχουσιν έρείπια κώμης. Ενταϋθα 
ήσαν αί Αίξωνικαί ή Αίξωνίδε; άλαί, ή δέ καθύ- 
περθεν κώμη τοϋ δήμου εινε τό νϋν λεγόμενον 
Μαυρολιθάρι. Ενταϋθα δέ, κατά τόν Σουρμελήν, 
ήσαν αί κώμα·, τών Αίξωνέων.

Τό υπό τοϋ Κ Βλουδώφ άνακαλυφθέν ψήφι
σμα εινε εγγεγραμμένου στοιχηδόν διά στοιχείων 
ίχόντων ύψος επτά χιλιομέτρων έπί πλακός, ής 
τό μέν ύψος εινε εξήκοντα έξ εκατοστά τοϋ Γαλ
λικού μέτρου, τό δέ πλάτος τεσσαράκοντα καί 
τό πάχος δεκαέξ. Ανωθεν τής έπιγραφής υπάρχει 
«νάγλυφόν τι παριστόν δύο ανθρώπους χωριζομέ- 
νους έν τά» μέσιρ διά μικρού τίνος βωμ.οϋ. 0 πρός

αριστερόν παρουσιάζει τώ πρός δεξιάν, δστις φαί
νεται ώς γυνή, άγγεϊόν τι" κάτωθεν δέ τοϋ ψηφί
σματος ύπάρχουσι γεγλυμμένοι δύο στέφανοι, υπό 
τοϋ χρόνου δμως έφθαρμένοι. Τό δέ ψήφισμα έ
χει ούτως.
“ Επί ©εοφράστου άρχοντος έν τεϊ άγορά τεϊ κυρ- 
ί? έδοξεν Αίξοίνεϋσιν. Γλαυκίδης Σωσίππου Αί
ξωνεύς εϊπεν" ’Εψηφίσθαι Αίξωνεϋσιν* έπειδή εί- 
σιν άνδρες αγαθοί καί φιλότιμοι περί τόν δήμο
ν τών Αίξωνέων Καλλικράτης Γλαύκωνος Αίξωνε
ύς καί Αρις-οκράτης Αρις-οφάνουςΑ’ξωνεύς,έπαινέσαι 
αύτούς αρετής ένεκα καί δικαιοσύνης τής εις τ
όν δήμον τών Αίξωνέων καί στεφανώσαι αύτού; χ 
ρυσώ στεφάνφ άπό πεντακοσίων δραχμών έκάτ- 
ερον, τό .δέ άργύριον είναι τό είς τούς στεφάνου 
ς έκ τής διοικήσει·»; έκ τών περιόντων χρημάτων 
τών έπί ©εοφράστου άρχοντος" δοϋναι δέ αυτοί; 
τό άργύριον τό είς τούς στεφάνους Ηγησίλεω τό
ν δήμαρχον καί τού; ταμίας" άνειπεϊν δέ καί Διο
νυσίων τοϊς κωμωδοϊς τοϊς Αίξωνήσιν έν τώ 0- 
εάτρω δτι στέφανοί αυτούς ό δήμος ό Αίξωνέων 
αρετής ένεκα καί δικαιοσύνης τής είς τόν δήμο
ν τών Α ίξωνέων καΐτά κοινά τών Αίξωνέων,άναγρά- 
ψαι δέ τόδε τό ψήφισμα είς στήλην λιθίνην τόν δ
ήμαρχον Ηγησίλεω καί τούς ταμίας καί στήσαι έ
ν τώ ©εάτρω Αίξωνήσιν.»

Εκ τοϋ ψηφίσματος τούτου καταφαίνεται δτι 
ό δήμ.ος τών Αίξωνέων επαινεί καί στέφανοί δύο 
δημότας αύτοϋ τόν Καλλικράτην Γλαύκωνος καί 
Αριστοκράτην ’Αριστοφάνους έπ’ άρχοντον ’Αθή
να,σι ©εοφράστου. Δύο τοιοϋτοι άρχοντες είσι γνω
στοί ήμΐν, ό εΐς ζών τό ά. έτος τής Ρ1'. όλυμ- 
πιάδος (340 π. χ.) καί ό έτερος τό δ', τής ΡΙ?’. 
(313.) εινεδέ περίεργον τό ψήφισμα τοϋτο, καθό
σον πρώτον ήδη βλέπομεν δήμον ψηφίζοντα 
τοιαύτας τιμ.άς άνευ έπεμ.βάσεως τοϋ λαού καί τή; 
βουλής τών Αθηναίων.

Ε. Σ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ·

Εισαγωγή ιίς τήν σπουδήν τοΰ δικαίου. 
Μαθήματα Διονυσίου Σίγουρου.

Introduzione allo studio del Diritto Le- 
zioni di Dionigi Sicuro. —

YΠΟ τόν τίτλον τούτον έξεδόθη άρτιος έν 

Σιέννη σύγγραμμα πολλοϋ λόγου άξιον υπό τοϋ
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συγγραφή έν τή ήμετέρα γλώσση έφάνη, έκτδς 
μεταφράσεώς τίνος τοΰ Κ. Λεωνίδα Κλοτσιάρη 
τδ Λλληλεθνέ; δίκαιον μόνον άφορώσης.—

Σύρος 1. Φεβρουάριου <865.
Σ. Λ. Μ·

ευμαθούς διδάκτοοος τής νομικής Διονυσίου Σίγου
ρου πρδ τεσσάρων ή πέντε έτών τδ δίπλωμα τής 
έπιστήμης έν Ιταλία κτησαμένου, καΐ έκεϊ ήδη 
άποκατασταθέντος, πραγματευόμενον δ’£έν συνά
ψει [ολόκληρον τήν επιστήμην τού Δικαίου ήτοι 
τήν έγκυκλοπαιδείαν αυτού.

II εγκυκλοπαίδεια τοϋ Δικαίου ούτω', πρώτον 
κληθεϊσα'έν Γερμανία κατά τδ 1726, καΐ πρό 
πολλού χρόνου έν τοΐς πανεπιστημίοις τή; Γερ 
μανία; εισαχθεϊσα, ε’.σήχθη καΐ κατά 1840 εις 
τά πανεπιστήμια τής Γαλλίας, καΐ εσχάτως ένο- 
μοθετήθη ώς ειδικόν μάθημα τών έν Ιταλία νο
μικών σχολών’ τδ μάθημα δέ τούτο, διαλαμβά- 

νον έν συνόψει περί τής έπιστήμης, ολοκλήρου 
δίδωσιν είς τδν νεοείσακτόν τής νομικής σπουδα
στήν τά; γενικά; άρχάς τής έπιστήμης ή; τήν 
έκμάθησιν προτίθεται, καΐ παρέχει αύτώ γενικήν 
καΐ σαφή ιδέαν όλων τών κλάδων αύτής, ζαΐ τών 
σχέσεων αύτών πρδς άλλήλου; καΐ προς τάς συγ 
γενεϊ; αύτών έπιστήμα;’ έχων δ ο μαθητής έν νώ . 
ολόκληρον τδν κύκλον τών διαφόρων μαθημάτων 
εις <?. διήρηται ή διδασκαλία τής έπιστήμης, καΐ ’ 
άπερ εις τδ διάστημα τή; φοιτητεία; του πρόκει
ται νά διακούση, δύναται επωφελέστερου, εύκο- 
πώτερον κζΐ ταχύτερου ν’άντιλαμβάνηται τούτου.

0 Κ. Διονύσιο; Σιγούρος τήν διδασκαλίαν τής 
εγκυκλοπαίδειας τού δικαίου προτιθέμενος, έδη
μοσίευσε τά μαθήματά του άτινα, ώς ό ίδιος έν τή 
μετριοφροσύνη του αναφέρει είνε όσα ώ; απλούς 
υφηγητής εις του; φοιτητάς τής νομική; σχολή; 
τής Σιέννης παρέδωκέ, άπαρτίζοντα ολόκληρον 
τδ δίκαιον έν ολίγοι; περιλαμβανόμενο·), διαι
ρείται δέ εις μαθήματα, τδ καταλληλότατον διά 
τά πρδ; διδασκαλίαν βιβλία σύστημα. 11 
τή; έκφράσεως, ή καθαρότης τών ιδεών, ή εντε
λή; γνώσις τή; έπιστήμης ή; τήν σόνοψιν έπεχεί- 
ρησεν, αί έπι τών διαφόρων συστημάτων κρίσεις 
αύτού, ή κανονική τή; ύλης διαίρεσες καθιστώσι 
το έργον τούτο παντός επαίνου άνώτερον. — Ευ
χής έργον θά ήτο έάν ό Νομ.ομζθής συγγραφεύς 
μετέφερε τδ σύγγραμμά του ζαΐ εί; τήν πάτριον 
αύτού γλώσσαν τή; οποίας είνε ε’ιδήμων όσον καΐ 
τής ιταλικής, ήν γλαφυρότατα γράφει, δπως προ~ 
σενέγζη είς τήν έν τοϊς ήμετέροις πανεπιστημίοις 
φοιτώσαν νεολαίαν τδ ευεργέτημα δπερ παρέχει 
εί; τους φοιτητάς τών νομικών σχολών τής Ιτα
λίας’ τοσοΰτον μάλλον, καθόσον ούδέ ή παράδο- 
σι; τού μαθήματος τούτου εΐσέτι έν τώ έθνικώ 
Πανεπιστήμιο) ένομοθετήθη, ούδέ τοιαύτη τις

Εχτέ; άποκοιμήθηκα στά σπίτια τά δικά μου 
ΐίρτεν ο γέρος ποντικός, κ έτρύπα τά ψουμιά μου 
Σηκώνουμ άρμ.ατώνουμαι καΐ περνώ τά σπαθιά μου 
Χτυπώ του μία, χτυπώ του δυο κόβγω την κε- 

[φαλήν του. 
Ξαναδιπλάζω τδ σπαθί και κόβγω τδ νουρίν του. 
Τ ακούει καΐ ό βασιλίά; πώς είμαι παλληκάρι, 
Μού χάρισε την κόρην του μ’ένα χρυσόν άππάρι (1) 
Κι όσο νά πάω ς-αϊ; Πέντ’έλΐαϊς.'ψόφησεν τ’άππάρι 
Εκεί εναντσακΐ (2)είν’πώβρικα κ’έβγαλα τδ τομάρι, 
Στον ώμο όπου τώέρηξα κζΐ πάω στδν σταγκάρη. 
Τους εΰρισκα καί τρώγανε αρσενικό δαμάλι 
Εφαγαν 
Εδώσάν
Εδώσάν

ζόκκαλον ’ίσα μέ τδ κοντάρι, 
μιά πινίά (3) καΐ έαεινα κουο- 

[πάΜ4}.

Α2ΜΛΤΛ ΚΥΙΙΡΙΛΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ.

Α'.

Ασπρη μου τρ.ανταφυλλίτσζ 
Βασιλεύ τί) λουλουδιώ 
Ποιδς άρνήστη τήν αγάπη 
Νά τήν άρνηστώ ζ’ έγώ, 
Ενας γέρος τήν άρνήστη 
Πούταν εκατό χρονώ 
Μά έγώ δέν τήν άρνιοΰμαι 
ΙΙούμαι δώδεκα χρονώ.

Β'.

τά παχΙά, κ’ έμειναν οί χοκκάλοι»
μου έναν

ζαΐμου

Γ’.

Π πέρδικα έκαμε φωλίά 
Ποκάτου στη στριανταφυλλίά. 
Μπαίνει βγαίνει ζαΐ γεννά. 
Καΐ πέφτουν τά τριαντάφυλλά. 
Τά πέρνει νύφη καΐ γαμπρός, 
Κζΐ τά βγάζουνε ροδόσταμμα, 
Καί τά περνούνε στήν Εκκλησιά. 
Ραντίζω νύφη ζαΐ γαμπρί, 
Πεθερά καΐ πεθερό.

δ'.

’Σ αύτά τά σπίτια
Τα μαρμαρένία 
Τά μαρμαρένία 
Καΐ τά Ψηλά 
Κάθονται μέσα 
Τρεις άδελφάδες 
Τρεις άδελφάδες 
Καΐ τρεις κυραΐς. 
Τήν μιά φοβούμαι 
Τήν άλλη τρέμω 
Τήν τρίτη οζύφτω 
Καΐ τήν φιλώ.

Ε'.

Εψές δ ψύλλο; έψαλλε κ’ή φτείρα (I) κζνονάρκα 
Ενα φτωχό καλογερΐ άντίδερον (2) έδάκα. 
Βρέ φτωχό καλογερΐ τδ κερί σου πού είναι ;

Τδ κερί μου vat στή μέλισσα 
II μέλισσα θέλει τδ φτερό 
Τδ φτερό εις τδ άτδ (3) 
0 άτδ; θέλει τδ φτώμα 
Τδ φτώμα στδ βοσκό 
0 βοσκός θέλει φιλί 
Τδ φιλί στήν κορασίά 
11 ζορασιά θέλει μπόταις (4) 
II μπόταις στδ μποστάρη 
0 μποστάρη; θέλει τρίχας 
Η τρίχαι; εί; τδ χοίρο 
0 χοϊρος θέλει κριθάρι 
Τδ κριθάρι στδ γιωργδ 
0 γιωργδς θέλει τονΐ (5) 
Τδ τονΐ στον κομοδρόμο (6) 
0 κομοδρόμο; θέλει κάρβουνα. 
Τά κάρβουνα σ-δ πεύκο. 
0 πεύκος θέλει τδ λαμπρόν (7) 
ό λαμπρό; είς τήν καντήλα. 
11 καντήλα θέλει λάδι.
Τδ λάδι στήν έληά. 
II έληά θέλει τδ νερδ 
Τδ νερδ στδν ποταμό 
ύ ποταμ.δ; θέλει καθάρισμα 
Καΐ τού κομοδρόμου τδ κεφάλι 
Θέλει σιδεροκοπάνισμα.

(I) Ίππάρισν. (2) Μαχαιρίδισν. (3' Ποτήριον οι.ου, 

Έχ τοϋ πίνω. (4) ’Αναίσθητος έκ της μέθης.

(I) Ψείρα. (2) Άντίδωρον. (3) 'Αετός. (4) Σανδάλια. 

(ϋ) .'Τνιον. (6) σιδηρουργός. (7) Φώς.

Kbqtoi συντάχται της Χρύσα.1.1ΐόας.

Σάς άποστέλλω πέντε ανέκδοτα Κυπριακά 
άσματα άτινα καΐ χάριν τή; γλώσσης κζΐ χάριν 
τή; στιχουργίας νομίζω οτι θέλετε κρίνει άξια 
καταχωρισεως εν Τώ u? υμών συντασσομενω 
ά'ίολογωτάτω περιοδικό» συγγράμματι. Εγράφη- 
σαν δέ άνευ ούδεμιά; γραμματική; άλλοιώσεως.

Μ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

Π Ο I Κ I Λ 1.

IIffi χρήσεως χαί χαταχρήσεως τών γυιαι- 
χείων ντηθοδέσμωρ (corsets).

Ε1ΝΕ ώφαϊον καΐ κομψότατου πράγμα ή λε- 

πτότης τή; μέση; καΐ τού αναστήματος ή εύθύ- 
τη; έν τώ γυναικείο) φύλω. Αλλά διά νά κατορ
θωθώ τούτο άνευ κινδύνου τής υγείας, αί μ.ητίρε; 
πρέπει νά περιστέλλωσεν έκ τής τρυφερωτάτης 
ακόμη ηλικίας τά σώματα τών θυγατέρων των 
δ·.’ απαλών καΐ ελαφρών τδ κατ’ άρχάς στη- 
Οοδέσμων. Ούχ ήττον όμως πρέπει νά γίνηται 
προςοχή μεγίστη μήπως ό στηθόδεσμο; ένοχλεϊ 
κατά τι τδ κοράσιον, καθότι τότε οχι μόνον ή 
υγεία του βλάπτεται ούσιωδώς, άλ.λά ζαΐ η επί
πλαστος αΰτη λεπτότης καταντά δυςανάλογο; 
ζαΐ εϊς τδ πρόςωπον ωχρότητα ανάρμοστου δίδει 
καΐ τάς κινήσεις τοϋ σώματος βραδείας καί νω
θρά; καθιστά.

Εν τώ πεφωτισμένη κόσμςο, όπου τδ νυν γυ
ναικείου ένδυμα πρδ πολλοϋ ήδη έν χρήσει είνε, 
τών νεανίδων τά αναστήματα καταντώσιν άνεπ- 
αισθήτως λεπτά, ευθυτενή, κομψά "καΐ εύκίνητα, 
καθότι έν ω έν τοΐς σπαργάνοι; των εύρίσκονται 
άκόμη τά κοράσια Ολίβουσιν έπιτηδείω; καΐ άνεν- 
οχλήτως τά άπαλά καί τρυφερά σώματά των 
διά στηθοδέσμων κζΐ τοΐς δίδουσι τήν καλλίστην 
τάσιν. Καΐ όμως, μέ δλην αύτήν τήν συνεχή κζΐ 
βαθμηδόν γινομένην τών στηθοδέσμων χρήσιν, 
ύπάρχουσι σώματα άτινα ώ; έκ τής κατασκευή; 
των δέν είνε τοιαύτη; καταθλίψεως επιδεκτικά. 
Τά σώματα λοιπόν αύτά δέν πρέπει παντελώς νά 
καταπιέζονται, άλλά νά περιστέλλονται διά στη
θόδεσμων τοιούτων, ώςτε νά [ti] τοϊ; προξενήται 
ή παραμικρά στενοχώρια. Καθ’ όλου δέ τών στη- 
Οοδέσμων ή χρήσι; πρέπει νά γίνηται μετά μεγί
στη; μετριότητο; ζαΐ προςοχή;.
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Εν τοϊς μέρεσιν εκείνοι;, τών δποίων οί κάτοι
κο'. νεωστί τδν ευρωπαϊκόν πολιτισμών δέχονται, 
τδ -ρυναικείον φΰλον πρέπει πολύ νά προφυλάτ- 
τεται άπδ τήν χρήσιν τών στηθοδέσμων.

Πρδ τή; ιερά; μα; έπαναστάσεως έν Ελλάδι οί 
στηθόδεσμοι παντελώς δέν ήσαν γνωστοί, καθώς 
δέν ήσαν έπ’ ίσης γνωστοί καί καθ’ όλα σχεδόν 
τή; ’Ανατολή; τά μέρη. Τά σώματα τών γυναι
κών άφίνοντο πάντοτε εί; την διάκρισιν τή; φύ- 
σεω; καί έχώρουν έπομένω; άνευ ούδενδς προςκόμ- 
ματος πρδ; τήν παχύτητα, δι’ ο καί πολλαχοϋ 
τή; Τουρκία; τοσοΰτον συνήθη; ήτο τών γυναικών 
ή παχύτη;, ώ; τε έθεωρεϊτο καθ’ όλου ώ; Sv τών 
πρωτίστων τή; ώραιότητο; χαρακτηριστικών.

Μετά τήν έπανάστασιν τά ενδύματα καί αί --ο
λισμοί τοϋ γυναικείου ούλου μετήλλαξαν πολύ έν 
Ελλάδι, καθώς καί τά πάντα συμμετεβλήθησαν. 
Η χρήσι; λοιπόν τών στηθοδέσμων ήρχισε νά 
παρειςάγηται εί; τά; πρώτιστα; ελληνικά; πό
λεις μετά μεγίστης ορμής καί προόδου. Σώματα, 
παντελώς ελεύθερα πρότερον καί παντελώς μή 
αίσθανθέντα μηδέ τήν έλαχίστην στενοχώριαν, 
είς τοιοΰτον βαθμόν έθλίβησαν έξ αίφνης ώς τε ή 
βιαία αυτή θλίψι; δέν έβράδυνε νά έπιφέρη ασθέ
νεια; διαφόρου; καί επικινδύνους, έν φ άφ’ έτέρου 
μέρου; ούτ’ ευκινησίαν ούτε κομψότητα κάμμίαν 
έδιδεν εί; τών γυναικών τά σώματα, καθότι ύπέρ 
τδ μέτρον γενομένη καί δυςανάλογον λεπτότητα 
έγκαθίστα ώ; πρδ; τά λοιπά τοΰ σώματο; μέρη 
καί κατά τδ βάδισμα καί τά; κινήσει; όλα; έδιδε 
στενοχώριαν. Καί όμω; ούδέν τών στηθοδέσμων 
τήν πρόοδον νά έμποδίση ή νά μετριάση δέν ή- 
δυνήθη. Πολλαί κυρίαι έξηκολούθησαν καί έξα- I 
κολουθοϋσι νά κάμνωσι πάντοτε τήν υπερβολικήν 
χρήσίν των. Αλλά τδ χείριστον είνε οτι ή χρήσι; 
αύτη δέν λαμβάνει αρχήν είμή έν τή έφήβω ώ; 
έπί τδ πολύ ηλικία χωρί; παντελώς νά προετοι- 
μασθώσι καί νά συνηθίσωσιν εί; τοΰτο τά σώ
ματα τών ζ.ορασίων τρυφερώτερα ακόμη όντα.

Στηθικοί πόνοι, δύςπνοια, παλμοί τή; καρδίας, 
χαυνότη; καί νωθρότη; τών σωματικών οργάνων, 
δυςπεψία ενοχλητική, άταξία καί ανωμαλία τοΰ 
αναστήματος καί έπί τέλου; άσθένειαι τών πνευ
μόνων, ταΰτα είνε τά ολέθρια άποτελέσματα τά 
προκύπτοντα έκ τής υπερβολική; τών στηθοδέ
σμων καταθλίψεως, άφίνομεν δέ είς τούς ιατρούς 
νά διηγηθωσιν είς τάς κυρία; λεπτομερέστερου 
καί έπιστημονικώτερον όλα τά έκ τών καταθλι- 
πτίκών τούτων στηθοδέσμων προερχόμενα κακά.

Εχθροί τών στηθοδέσμων δέν είμεθα. Βεβαίως: 
άναγνωρίζομεν καί ημείς καί θαυμάζομεν τδ ό
φελος τοΰ μέρου; τούτου τοϋ γυναικείου στολι
σμού τδ όποιον τάσιν εύάρεστον δίδει είς τδ σώ
μα, συνήθεια; δυςαρέστους εμποδίζει, κομψότητα 
κατά τδ βάδισμα προξενεί καί άναπληροϊ, ούτως 
είπεϊν, έν τοϊς νέοι; κορασίοι; τά; σωματικά; γυ
μνάσεις, αϊτινε; πάντη ξέναι τοϊς είνε καί διά 
τοΰτο μάλιστα άρχόμενοι τοϋ αρθριδίου μας τού
του προετρέψαμεν τά; μητέρα; είς τδ νά συνηθί- 
ζωσι βαθμηδόν τά κοράσιά των είς τήν χρήσιν 
τών στηθοδέσμων έκ τή; τρυφερωτάτη; ηλικία; 
των. Α; μας συγχωρηθή όμως νά εϊπωμεν ε’ς τά; 
κυρίας ένταΰθα, ότι έν μεγίστη απάτη εύρίσκον- 
ται νομίζουσαι ότι προςθέτουσι νέαν χάριν είς τάς. 
χάριτά; των καθιστώσαι διά στηθοδέσμων κα- 
ταθλιπτικών κατάξηρα καί άναρμόστω; λεπτά 
τά σώματά των. ί’γεία καί ώραιότης είνε δύο 
προτερήματα σφιγκτώ; άλληλένδετα’ όταν ή υ
γεία πάσχει ή ώραιότης μαραίνεται, καί όταν 
ό καταθλιπτικδς στηθόδεσμο; καταστρέφει τήν 
υγείαν εις τί δύναται νά χρησιμεύση ή έπιπλα- 
στο; καί βεβιασμένη λεπτότη; τήν οποίαν δίδει 
Μέση εί; άκρον τεθλιμμένη καί λεπτή είνε το- 
σοϋτον ώ; πρδς τά λοιπά τοϋ σώματο; μέλη δυςα- 
νάλογος, ώςτε έν πολλαίς γυναιξί φαίνεται βτι 
διαχωρίζει τδ σώμα εις δύο διακεκριμένα μέρη. 
Εκτδς τούτου τδ ανάστημα χάνει, ύπδ τήν βάρ

βαρον τή; φαλαίνης καί τοϋ χάλυβδος κατάθλι- 
ψιν, τήν ευκινησίαν καί τήν φυσικήν απλότη
τα, άίτινε; τοσαύτην δίδουσι χάριν. Αν ούδέν 
τούτων δέν δύναται νά κάμ.η έντύπωσιν είς τά; 
κυρίας, άς έχωσι τούλάχιστον αύταί κατά νοΰν 
πάντοτε ότι μεγίστη ευθύνη έπίκειται εί; αύτάς 
διά τήν ζωήν τήν όποιαν θά δώσωσιν είς τά τέ
κνα των ! Δέν θά φοβηθώσι τάχα μήπως τοϊ; 
μεταδώσωσιν υγείαν αδύνατον καί έπισφαλή ;

Αί μητέρες δαπανώσι τδν ώραιότερον τή; η
λικίας των, καιρόν εϊ; τδ νά περιποιώνται τά τέ
κνα των έτι έν σπαργάνοις όντα. Άλλ’ άν διά 
τών θυσιών των, εί; τάς οποίας καταδικάζουσιν 
αύταί έαυτάς,έκπληροΰσι τδ μητρικόν των χρέος, 
δίνονται τάχα δι’ εξαγορά; νά διορθώσωσι τή; 
κακή; τοϋ σώματος κατασκευής τδ έλάττωμα, 
τδ όποιον άφίνουσιν είς τά τέκνα των κληρονο
μιάν ;
__________________________________ Δ. I.

Λύσι; τοΰ έν τώ προηγουμένρ φυλλαδίφ αι
νίγματος. Τδ στοιχείου τοϋ αλφαβήτου Σ. 

Η ΕΠΑΥΛΙ2 ΤΗΣ 0ΖΕΙΆ1Η2.
(Σννίχιιαν ίδι φυλλάδ. 52}.

Κάρολε, μην ησθε τόσον αύστηρδς πρδ; έμέ 
Καί άν άπεφάσισα άπαξ έτι νά εύρεθώ μετά τή; 
πτωχΛί εκείνη; Σουσάννα;, ήτι; έχει τόσην αγάπην 
πρό; με, είνε άρα τοΰτο τόσον μεγάλον έγκλημα ; 
Δέν γνωρίζετε πόσον στερεοί καί αρχαίοι είσιν οι 
δεσμοί οίτινε; μά; συνδέουσι πρδς τού; πτωχού; 
αυτού; Ααμβέρτα;. Η οικογένεια μου καί έγώ, 
έχομεν πρδ; αύ-ούς υποχρεώσει;, αϊτινε; . . Αλλά, 
εξακολούθησε παρατηρήσασα ότι δ σύζυγό; τη; 
συνωφρυοΰτο, βλέπω ότι σά; λυπώ καί. δέν θά έ- 
πανέλθω πλέον έπί τοϋ αντικειμένου τούτου’ άλλά, 
πρδ; χάριν μου, φίλε μου, σκεφθήτε ακόμη, ϊσω; 
έχετε δίκαιον νά λέγητε ότι ή έπαυλι; κακώς διευ

θύνεται ύπδ τοΰ Διονυσίου, ότι επιδέχεται σπου
δαίας μεταρρυθμίσεις καί οτι πρέπει να εκλέζητε 
ένα αγρονόμον νοημονεσ-. ερον. Ειμί λίαν αδαή; 
τών τή; γεωργία; όπως έκτιμήω τά αίτια ταΰτα 
καί οφείλω νά υπακούσω ει; τάς θελήσεις σας, 
καίτοι οίκτείρουσα τήν αύστηρότητά σας πρό; πα
λαιού; φίλου; . . . ’Αλλά νά μ’ έμποδιζητε νά 
ϊδω τήν αγαθήν έκείνην γραίαν, τήν παιδαγωγόν, 
τήν διδάσκαλον, τήν σχεδόν μητέρα μου, έχετε 
πραγματικώς τοσαύτην οίκτράν γενναιότητα ;
— Άναμφιβόλω;, τήν έχω ! ειπεν ό Κάρολο; μέ 
ύφος ξηρόν’ μ’ ύπεσχέθητε, κυρία, νά μή μοί όμι- 
λήσητε περί όλων τούτων.
—Άλλ’ ακόμη ολίγον, ποιον αίτιον έχετε είς τδ 
τυφλόν αύτδ μίσος σα; ;
— Άκούσατέ μου, κυρία, ΰπέλαβεν δ Γρανσάμ 
μέ υφο; επιτακτικόν’ ή οίκογένειά σας αρκούντως 
εύηργέτησε τού; Ααμβέρτα; τούτου;, οΐτινις άπδ 
τοσούτου ήδη χρόνου πλουτοΰσι προ; ζημίαν μας. 
1-ϊ-ε καιρός πλέον οί ίδιοκτήται τή; ’οζεραίη; 
ν’ άνοίξωσι τέλος τού; έφθαλμούς έπί τών πρά
ξεων τούτων τών αύθαδών επιστατών των, οίτι
νε; άζιοΰσι νά άγωσι καί φέρωσι τά πάντα ένταΰθα 
κατ’ αρέσκειαν. Δεν έχω τά; αύτάς μέ ύμά; προ
λήψεις περί τών ανθρώπων τούτων, καί ώ; έκ 
τούτου δύναμαι κάλλιον ύμών νά ϊδω τήν κατά-

τήν αλήθειαν, έβαρύνθην νά βλέπω εδώ έκάστην 
ημέραν, έκάστην ώραν αύτήν τήν Σουσάνναν, τήν 
τοσοΰτον γελοίαν μέ τάς περί ιατρική; καί φιλαν
θρωπία; αξιώσεις της, μέ τήν χωρικήν της ενδυ
μασίαν καί τά; βασιλικά; ιδέα; της. Οί λόγοι ού- 
τοι εινε άρκοϋντες, καί άν πρέπη νά σά; εϊπω 
ακόμη τήν ιδέαν μου, θά σά; όμολογήσω ότι ήρ- 
χισα νά λαμβάνω υποψίας διά τά; σχοινοτενείς 
αύτά; συνδιαλέξεις σα;, καθ ά; θέλει σά; διδά
σκει άναμφιβόλω; νά άναπολήτε μετά λύπη; τδ 
παρελθόν, νά οϊκτείοητε τδ παρόν, νά μισητέ τον 
σύζυγόν σα; καί...

— ίί! μή πιστεύσητε αύτδ, Κάρολε, μή πι- 
στευσητε αυτό.’ άνέκραξεν ή νέα γυνή μέ τό
νον αλήθειας, όμιλοϋμεν συνεχώς περί τή; μη- 
τρός μου, ήτι; ήτον εύεργέτριά της, περί τοΰ 
δυστυχούς έκείνου Γουστάβου, δν ήγάπα ώ; 
ϊδιόν τη; υίδν, άλλά μοί επαναλαμβάνει πάν
τοτε ότι πρέπει νά σά; άγαπώ καί ΰπολήπτω- 
μαι, διότι ή εύδαιμονία μου εξαρτάται άπδ τήν 
ίδικήν σας.
— Είνε αύτδ άληθέ;; ήρώτησεν δ Γρανσάμ, 
προσηλών έπ’ αύτή; βλέμμα υπεροπτικόν. Δύ- 
νασθε νά βεβαιώσητε μεθ’ όρκου ότι ή Σουσάν
να Λαμβέρτου σά; λέγει ταΰτα ;
— 'Ορκίζομαι είς τδν Θιόν ! Μαρτύρομαι τήν μη
τέρα καί τ’.ν αδελφόν μου, οϊτινες δέν ΰπάρχαυσι 
πλέον!

1Ϊ επίσημο; αύτη διαβεβαίωσι; ήνάγκασε τδν 
σύζυγον νά καταβιβάση τού; οφθαλμού; καί νά 
μείνη έπί τινα; στιγμά; σκεπτικός.
— Αδιάφορου! ύπέλαβε μέ τόνον κυρίου όστις 
άδιαφορεί νά δικαιολογήσ/, άδικον διαταγήν, ήν 
δίδει είς τδν κατώτερόν του. Σάς απαγορεύω, 
Άδελαΐ;, νά εχητε άπό τοΰδε μετά τή; γυναικός 
ταύτης σχέσεις, αίτινε; μοί άπαρέσκουσι. Σάς α
παγορεύω νά θέλετε νά τήν ΐδήτε, εννοείτε ;

Η πτωχή γυνή κρύψασχ τό· πρόσωπον είς τδ 
ρινόμακτρόν της, έβαψεν αύτδ μέ θαλερά δάκρυα.
— Άφ’ έτέρου, έξηκ,ολοόθησεν ό Γρανσάμ, άναλα- 
βών τήν μειλίχιον αύ-τοΰ φωνήν, αί περιστάσεις 
τοΰ νά εόρεθήτε πλέον δμοϋ, θέλουσι παύσει. 11λ· 
θον, φι’ τάτη μου, νά σά; άναγγείλω οτι αΰριον 
άφίνομεν τήν’Οζεραίαν, καί ότι πρέπει νά κάμητε 
τάς πρδ; άναχώρησιν ετοιμασίας σα;

ίί έκπληξι; διρδέξατο τότε τήν Ολίψιν.παρά τή 

λδελαΐδι.

χρησιν τοιαύτη; αναρμοδίου σχέσεως πρδ; κατω
τέρου;. Αλλως τε μήτε ή μήτηρ, μήτε ό υ'δ; ε- 
χουσι πρό; έμέ τδ σέβας έκεϊνο τό όποιον όφείλου- 
σι πρδς τδν κύριόν των,καί γνωρίζω καλώς έχουσι 
σχέδια . . . τά όποια όμω; δέν δύνανται πλέον
νά πραγματοποιήσωσι. Τέλος, νά σά; ομολογήσω I— Είνε τοΰτο δυνατόν, κύριε! ειπεν ύψοΰσα τή,.
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κεφαλήν' άλλά δέν μοί είπατε ότι δέν θχ έπχνέλ- ί 
θωμεν εις Παρισιού; είμή μετά ενα μήνα ;
— Δέν Οά διαχειμάσωμεν είς Αμιέν, άλλ’ εί; 

Παρισιού;.
— Είς Παρισιού;, τούς όποιους μισείτε, τών ό
ποίων ό θόρυβος χαί ή ζίνησις σάς χουράζουσι χαί 
σάς παροργίζουσι ; Θεέ μου, Κάρολε, τί συμβαί 
νει λοιπόν ; Μή ό Θείος (χου Σαινσομόν ει.ε ασθε
νές είς Παρισιού; ; Μήπως τά πράγματα . . .
— Τίποτε, χυρία, ύπέλαβεν ό σύζυγος μέ μειδία
μα έκτακτον, δέν ήθελε μέ κάμει νά άφήσω τήν 
μοναξίαν ταύτην πριν τής παρ’ έμοϋ όρισθείσης 
προθεσμίας, αν έν νέον τό όποιον έμαθαν δέν μέ 
ήνάγκαζε ν’ αποφασίσω.
— Νέον ! έπανέλαβεν ή νέα γυνή, έρωτώσα αύ
τόν διά τοϋ βλέμματος.

'Ο Γρανσάμ. έδειξε διά νεύματος τήν έπιστο
λήν, ήν έκράτει εϊς τήν χεϊρά καί είπε μετά πλα
στής αδιαφορίας, παρατηρών προσεκτικώς τήν 
στάσιν τής γυναικός του.
— Ναί, φιλτάτη μου, έν νέον τδ όποιον σάς αφο
ρά, καί ενδιαφέρει τήν ήσυχίαν σας. Μή θορυβη - 
βήτε όμως καί μ’ έλέγξητε έπί ζηλοτυπία, όταν 
μάθητε δτι έπεθύμησα νά σάς τδ είπω έγώ αύ
τός . . . Πρόκειται περί άρχαίας γνωριμίας, περί 
φίλου, θέλω νά είπω περί φίλου τοΰ αδελφού σας...

Ό Γρανσάμ ώμίλει βραδέως καί άπήγγελλε 
τούς λόγους ένα πρό; ενα διά νά παρατηρηθώ κα
λώς τό αποτέλεσμα, δπερ ή αποκάλυψές του ήθε 
λε προξενήσει έπί τής Αδελαίδος. Αύτη δέ ήρυ- 
Οριασε και ώχρίασεν άλληλοδιαδόχως
— Περί τίνος λέγετε, Κάρολε; έψιθύοισεν.

Ούτος δ’ έστάθη όλίγον χωρίς ν’ άποκριθή.

— Μ εμαντεύσατε, ύπέλαβε τέλος μαγνητίζων 
οδτως ειπεϊν αύτήν διά τοϋ βλέμματος. Λοιπόν, 
έξηκολούθησε μέ ΰφο; βραχύ ώς διά νά προσβά- 
λη ίσχυρώ; τήν εύαίσθητον ψυχήν τής Έδελαΐδος, 
καί τήν άναγκάσφ έν τή υπερβολή τής συγκινή
σεις της ν’ άποκαλυφθή, έκ τή; έπιστολή; ταύ
της μανθάνω δτι ό Αλφρέδος Δουκλέρκ ζή, δτι 
έπέστρεψεν εί; τήν Γαλλίαν, δτι είνε είς Αμιέν, 
καί άπό στιγμής εί; στιγμήν δύναται νά έλθή 
έδώ.

Π προσβολή αυτή ήτο λίαν σφοδρά διά τήν 
δυστυχή γυναίκα, έκλονίσθη λοιπόν καί επεσεν 
έπί τίνος έδρας σχεδόν λειποθυμήσασα.

Τδν αγαπά ακόμη, διενοήθη καθ’ εαυτόν ό 
Γρανσάμ μετά λύσσης.

Ι.ν τούτοις υπέκρυψε τήν υπόνοιαν αύτοϋ εί; 
τήν Αδελαΐδα, καί άναλαβών ήθο; θωπευτικώτα- 
τον, έκλινε πρδς αύτήν μετά περιπαθούς σπουδ?ς
— ΐδοϋ δά πόσον ταράττεσθε / τή εϊπεν άσπαζό- 
μενος τήν χεϊρά της. Παιδί όπου εισθε! Μή έκ- 
λαμβάνητε ώ; σπουδαίας τάς γελοία; έκεϊνα; υ
ποχρεώσεις, αϊτινες δέν έχουσιν αξίαν είμή είς τά 
μυθιστορήματα ; Αλλως άν ό κύριος αύτός εϊχε 
την ανοησίαν νά όπομνήση εί; μίαν γυναίκα έγ
γαμον, είς μίαν μητέρα οικογένειας, τάς αισθημα
τικά; εκείνα; μεμψιμσιρίας, δέν έχετε άρκοΰν δι- 
καιολόγτ.μα τόν διαδοθέντα θάνατον τοΰ τυχοδιώ
κτου σας, διά τό αίσθημα καί τήν ύπόληψι··, ήν 
άλλος τις σά; ένέπνευσεν έν τή απουσία του ; Καί 
έν τούτο·.;, προσέθηκε μέ τόνον εγκαρδίου συγκι- 
νήσεως, πρέπει καλλίτερου ν’ άποφύγωμεν τάς ά- 
νοήτους ταύτας εξηγήσεις, και ν’ άποσυρθώμεν 
είς Παρισιού;' δέν εϊνε ούτως, αγαθή μου φίλη; 
ϊσω; (καί τούτο εϊνε πιθανόν), ό Κ. Δουκλέρκ, 
δστις δέν ήτο δά τοσοΰτον αύστηρών ηθών, σας 
έλησμόνησεν ολίγον μέ τάς γυναίκας τοϋ άλλου 
κόσμου. Άλλά πρέπει νά προβλέπωμεν καί τά ε
ναντία, καί διά νά σάς απαλλάξω άπό σκηνήν 
τινα παθητικήν, άπεφάσισα τδ ταξείδιον τοϋτο. 
Μ’ έπιδοκιμάζιτε βέβαια, φιλτάτη ’Αδελαΐς μου.

ίΐ δυστυχή; γυνή έρόιψε τούς βραχίονας της 
περί τόν τράχηλον τοϋ συζύγου της καί έκραύγα- 
σε μέ φωνήν ύπδ όλυλυγμών διακοπτομένην,
— Ναί, Κάρολε, ν' άναχωρήσωμεν. . . νά μή τόν 
ϊδω πλέον, νά μή τόν ακούσω νά μ.’ έπιπλήξη . .. 
ή Θεέ μου, Θεέ μου, τί θά ε'ίπη I . . ·

‘Ο Γρανσάμ άπεσπάσθη περιπχθώ; τών βρα
χιόνων τη;, ήννγκασε τήν’Αδελαΐδα νά καθίση, 
τήν παρετήρησε πρό; στιγμήν καί ήρχισε νά πε
ριπατώ βραδέως έν τώ θαλάμω. Ειτα έστάθη ένώ- 
πιόν της χωρίς ούδέν νά είπη. Ή 'Αδελαΐς έβασά- 
νιζε τού; οφθαλμούς τη;, σπογγίζουσα τά δάκρυα, 
άτινα άκουσίω; της άνέβλυζον, διότι ήσθάνετο δτι 
ή τοσαύτη αύτή; συγκί <ησις ήθελε γεννήσει τρομε
ρά; υποψίας εί; τό πνεύμα τοΰ συζύγου τη;.
— Κλαίετε, τή είπε τέλος είρωνικώς, άλλά, μά 
τήν πίστιν μου! τά δάκρυα σας εϊνε γυναικεία καί 
δέν γνωρίζει τίς άν προέρχωνται έκ χαράς ή έκ 
λύπης.
— -υγχωοήσατέ με, Κάρολε! έψιθύρισεν ή δ > ■ 
στυχής γυνή, ή ίκπληξις, ή ταραχή εινε αιτία...
— Καί διατί όχι, κυρία, καί ή λύπη;
— 'ω! δχι! όχι! Κάρολε, άπομακρύνατε τήν ί· 

σα τήν χεϊρά της έπί τοΰ βραχίονο; τοΰ Γρανσάμ 
μέ ύφος ενθουσιώδες! Ω! μή εΰχεοΟε νά εξαλεί
ψω άπό τήν μνήμην μου τήν θλιβεράν ταύτην έν- 
τύπωσιν. Μετ’ αύτής είμαι βέβαια νά μή κατα
στώ ποτέ αξία δικαίας έπιπλήξεω; παρ’ υμών, 
μετ’ αύτής θά ημα: ισχυρά καί καρτερική δπω; 
υποφέρω τήν άνομοιότητα, καί ένίοτε τήν ιδιο
τροπίαν τοΰ χαρακτήρός σας, δι’ αύτή; μοί 
φσίνεσθε πλέον ευγενής, πλε'ον άςιος αγάπης, 
ύπολήψεω; καί σεβχσμοΰ, δι’ αύτής τέλος τό 
τέκνον μας μοί φαίνεται ώραιότερον καί προσ- 
φιλέστερον.

’Αναμφιβόλω; ή νέα γυνή, καθ’ ήν στιγμήν ή- 
σθάνετο άναγεννώμενον τόν άρχαϊόν της καί πρώ
τον έρωτα εζήτει νά ένισχυθή έν τώ καθήκοντί 
της διά τής ευγνωμοσύνης, ό Γρανσάμ ήτο πολύ 
επιτήδειο; δπως μή άναμίξ-ρ τό αίσθημα τούτο 
εΐ; τοϋ; λόγου; τή; ’Αδελαίδος' είχεν δμως τήν 
άεροσύνην, δι αιτίαν τινά μυστικήν, νά τήν προσ- 
βάλη.
— Γνωρίζω μέχρι τίνος εκτείνεται ή άγάπη αυ
τή μεθ’ ή; μοί όμιλεϊτε, είπε μετά πικρίας’ άλλ· 
άδιάφορον’ ανήκετε εΐ; έμέ ενώπιον τοϋ Θεού καί 
ένώπιον τών ανθρώπων, καί πρέπει νά εκπληρώ
σατε ολα τά καθήκοντα άτινα ή ύποχρέωσι; αυτή 
σά; επιβάλλει . . . Χαίρετε, καλή μου φίλη, προ- 
σέθηκε μέ τόνον θωπευτικόν, δστις ήτον αντίθετος 
πρός τήν προτέραν του σκληρότητα.

Και άποθέμενο; ψυχρόν ασπασμόν έπί τό μέ- 
τωπον τής ’Αδελαίδος, έξήλθε τοΰ δωματίου, ά- 
φήσας αύτήν έκπλαγή καί περίλυπου διά τήν ά- 

δειιότητά του.
Αυτή δ’ έμενεν έπί τινας στιγμάς σκεπτομένη 

καί ε’ρείδουσα τήν κεφαλήν έπί τής χειρός' ειτα 
δέ ήγέρθη μετά παραδόξου ζωηρότητας καί ηρξα- 
το περχτοϋσα τόν καλλωπισμόν της, ένώ έψι- 
θύριζε.
— Δυστυχή Κάρολε! δέν είδε τίποτε! δέν έμάν- 
τευσε τίποτε ! . ■ Μέ άφίνει μόνην έν στιγμή καθ' 
ήν τά πάντα μοί προζενοϋσι φόβον, καί αδτοι οί 
λογισμοί μου . . . Εύτυχώς, γνωρίζω ποϋ δύναμαι 
νά ευρώ τήν Σουσάνναν. ‘Ο Κάρολος μοί άπηγό- 
ρευσε νά τήν ϊδω, εϊνε άληθΓ·ς’ άλλ αν έδύνατο 
νά μαντεύση τί συμβαίνει έν τή καρδία μου, ή
θελε με συγχωρήσει ευκόλως διότι τόν παρήκουσα. 
Θά είπω τά πάντα εις τήν καλή» μου γραίαν φί
λην, 6,τι αισθάνομαι, δ,τι έπιθομώ, 3,τι φοβούμαι’ 
θά μέ παρηγορήσ?, θά μοΰ ένισχύση τό θάρρος' 

δέχν ταύτην, άν:κ?αξεν ή Αδελαΐς έν άνεκφράιγο) 
οδύνη. Οίαδήποτε καί άν ήσαν τά παρελθόντα αί- 
σθήματά μ.ου περί . . . έκείνου, δι’ 8ν όμιλειτε, 
δέν δύναμαι πλέον νά λησμονήσω τί οφείλω είς 
τόν σύζυγόν μου, εί; τόν πατέρα τοϋ τέκνου μου, 
εί; τδν γενναϊον φίλον τοϋ Γουστάβου.

‘Ο Γρανσάμ έμείνεν ακίνητος πρό αυτής έπί τι- 
να; στιγμάς ώς διά νά σκεφθή έπί τή; απαντή
σει»; ταύτης καί ΐιπολογίση μετ άκριβείας δλα; 
τάς εκφράσεις.
— Λοιπόν συνεφώνήθη, εϊπεν αίφνης καί άνευ τα
ραχής, ετοιμαζόμενο; νά έξέλθη, αΰριον άναχω- 
ροϋμεν . .. ’Εγώ δέ υπάγω εί; τόν Ραβινότον, τόν 
νέον αγρονόμον μας, διά νά κάμω μετ’ αύτοϋ τά; 
τελειωτικά; συμφωνία;.ίσως έλθωμεν όμοϋ νά προ- 
γευματίσωμεν, διότι μέ τούς ανθρώπου; αύτούς 
μόνον εις τήν τράπεζαν τελειόνει τί; τά; συμφω
νίας. Καί σείς, αγαπητή μου φίλη, τί σκοπεύετε 
νή κάμητε κατά τήν απουσίαν μου ;

‘Η παράδοξος αύτη αταραξία μετά συνδιάλε- 
ξιν, ήτις ώφειλε νά ταράξη δλα τά νεύρα του Γραν
σάμ, ώ; καί τή; νεαρά; γυναικός, έπηύξησεν άκό 
μη τήν δυσθυμίαν τής ’Αδελαίδος.
— ’Εγώ, φίλε μου, άπεκρίθη χωρίς σχεδόν νά 
ήξεύρη τί έλεγε, δέν γνωρίζω, δέν σκοπεύω τί
ποτε. ’Αλλά προύτιθέμην σήμερον τό πρωί νά υ
πάγω εΐ; τό έκΧλησίδιον τή; ϊαιντέβης. Δέν εϊ·ε 
σήμερον ή δευτέρα Σεπτεμβρίου, ή επέτειος ημέ
ρα τοΰ θανάτου τοΰ πτωχού Γουστάβου ;
— ‘ίΐ δευτέρα Σεπτεμβρίου ! έπανέλαβεν ό Γραν
σάμ, ού τό πρόσωπον ήλλοιώθη έπαισθητώς, καί- 
τοι γνωρίζοντο; νά συνέχη εαυτόν. Εϊνε λοιπόν 
σήμερον τρία έτη . . .
— ’λφ’ δτου ε'χάσχμεν, ύμεΐς μεν τόν καλλίτε
ρου φίλον, έγώ δέ άξιολάτρευτον αδελφόν .... 
καί δμως, Κάρολε, έξηκολούθησε στρέψασα τοΰ; 
μαύρους καί πυρώδεις οφθαλμούς της πρός αύτόν, 
ό Θεός ηύδόκησεν έν τή δυστυχία μου αύτή νά 
εδρω παρηγοριάν. Έν τή φρικώδει έκείνη κατα
στροφή) έγνώρισα δλην τήν γενναιότητα, δλον τό 
μεγάθυμου καί μεγαλόφρον έκείνου δστις έμελλε 
νά γείννι σύζυγός μου !

‘θ Γρανσάμ ήγέρθη μετ’ ανυπομονησίας.
— Πάντοτε ή αύτή ιδία 1 εϊπε μέ υφο; περίλυ
που. Δέν έχω άλλην αξίαν εΐ; τοϋ; οφθαλμού; σας, 
ειμή εκείνην τήν όποιαν μοί δίόει ή άνάμνησι; τοΰ 
λυπηρού έκείνου συμβάντος;
— Καί πώς όχ·.; άνέκραξεν ή ’Αδελαΐς στηρίζου-



156 ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΛ1Σ. 157

άλλως τε δέ Οά ήνε λίαν ίσχυρ σ, λίαν αποφασι
στική έμπροσθεν τοϋ τάφου τοΰ πτωχού μου 
Γουστάβου ;

Ταύτα λέγουσα ή ’Αδελαίς περιεκαλύφθη ε:.ί 
ρίγα σάλιον, δυνάμενον νά τήν προφυλάξη άπό 
'.ήν ψυχρότητα τής πρωίας καί περιετύλιξε τό 
πρόσωπον ττ,ς εί; μέγαν έκ μελανό; έπικρόκου πί
λον. ’Εν τούτοι; πρίν έξέλθη, έπλησίασεν είς τό 
παράθυρον, καί παρετήρησε τόν σύζυγόν ττ,ς, όστις 
έβάδιζε κατεσπευσμένο»; εί; τήν άκραν τής παρό
δου, διευθυνόμένος πρδς τήν μεγάλων όδόν. Εδί- 

σ:ασεν ακόμη.
— Μέ απαγόρευσε νά έπαναίδω τήν Σουσάνναν, 
ύπέλαβε καί άπισύρθη μετ άθυμίας, ώφειλον 
ίσως . . . άλλά τί Οά γείνω, θεέ μου ! άν ό Αλ- 
φρέδος παρουσιασθή αίφνης έμπροσθεν μου, ένώ εί
μαι ακόμη τοσοΰτον «ταραγμένη διά τήν επι
στροφήν του; "Οχι, δχι, ή Σουσάννα μόνη δύνα
ται νά μέ σώση, νά μέ φωτίση, νά μέ οίκτείργ.

Και καταλιποϋσα τόν θάλαμόν της, έξήλθε 
τοϋ πύργου, χωρίς οί ΰπηρέται νά τήν ίδωσι.

Γνωρίζομεν ήδη οτι τό μέρος, έν ω άπώλετο ό 
Γουστάβος δέ Σαινσομόν, καί έν τώ όποίω ή άδελ
φή του έξ εύσεβεία; είχε κτίσει Sv έκκλησίδιον, 
έκειτο είς μικράν άπόστασιν άπδ τής ’οζεραίης, 
εί; έρημόν τι καΐ δυσπρόσιτου μέρος’ άλλ' ή ’α- 
δελαίς ή ιο πολύ συνωκειωμένη πρδς τούς τόπου; 
τούτο»;, ήγαπάτο παρά πάντων, καί πολλάκις 
διήνυσε τήν όδόν ταύτην μόνη ώστε ούδένα έφο- 
βεϊτο κίνδυνον- καΐ άν δμω, έπέκειτο κίνδυνος, 
οί θορυβώδεις στοχασμοί, οίτινε; έτάρασσον τήν 
κεφαλήν τη;, δέν τή έτίτρεπον νά σταθή, άλλ’ 
έλαβε Οαρραλέως τόν δρόμον

‘11 όδδς, ή μάλλον ή ατραπό;, ήν έμελλε ν α
κολουθήσω,, έζετείνετο κατά μήκος τοϋ εύρέος έ
λους, περί ού ώμιλήσκμεεν, ητο δηλαδή ςενή πά
ροδο;, ή; τδ έδαφο; ούδέ ξηρόν ήτον ούδέ ασφα
λές, καί τό όποϊον, έν καιρώ βροχών, κατεκλύ- 
ζετο ύπδ τών ΰδάτων ττ,ς παρακείμενη; λίμνης. 
‘11 οδό; αΰτη δέν έφερε μακρύτερον τοϋ έκκλη- 
σιδίου, έν τώ όποίω η τον ό τάφος τοΰ Γουστάβου 
δέ Σαινσομόν, και ό προορισμός ούτο; προσέθετε 
κατήφειαν είς την άγρίαν όψιν τή; χώρας. Ενίο
τε διέτρεχε τά γαιωκαυσωρυχεϊα καΐ τήν ελώδη 

επιφάνειαν, έν -.ή όποια, ελλείψει άλλων φυτών, 
έολαστανον άοθενεΐ; τινε; χόρτοι καί άγρια τινα 
βύρλα- άλλοτε δέ διεισέδυεν είς πυκνού; κκλαμώ- 
να;, ο’ίτινες έκάλυπτον μεγάλην έκτασιν γής. Τότε 

ή πεδιάς, τά ρογχθίζοντα ΰδατα τής λίμνης μέ 
τά έν αϋτοϊς φυτά των, αί καλλιεργημέναι κοίλα- 
δε:, έξηφανίζοντο άπδ τά βλέμματα τής περί α- 
τούσης’ δέν έβλεπε πλέον είμή τδν ουρανόν όπερ 
τήν κεφαλήν της καί δεξιόθεν καΐ αριστερόθεν αύ
τής δύο κινητά τείχη καλαμώνων, άτινα τήν έ- 
κρ'.πτον καθ’ όλοκληρίαν, κλίνοντα έν τή έλτχί- 
στη πνοή τοΰ ανέμου έπ αύτής και κτυπώντα τά 
μέν έπί τών δέ μετ’ έναρμονίου ήχου’ άν δέ τις 
κυντ,γδς συνή-τα τήν ώραίαν ταύτην γυναίκα δια- 
σχίζουσαν ταχεϊ τώ ποδί τού; καλάμους έκείνου; 
δέν ήθελε πιστεύσει είς τήν δρασίν του, άλλ' ή
θελε τήν έκλάβει ώς δν υπερφυσικόν ή ώ; σκιάν 
φαντασιώδη-

‘Η 'Αδελαίς έμακρύνετο έπί μάλλον και μάλ
λον τή; κατοικίας της, χωρίς δμως τήν έλαχίστη* 
νά δεικνύη ταραχήν, ‘β καλύπτουσα άπδ τή; 
πρωία; τήν ατμόσφαιραν ομίχλη ειχ'.ν ήδη δια- 
σκεδασθή βαθμηδόν καί ό ήλιος έλαμπε καθ' δλην 
αύτοΰ τήν λάμψιν, ή δέ νεαρά γυνή μή φοβουμένη 
ν’ άποπλαντ,θή εί; τά κινδυνώδη ταΰτα έλη, είς 
τά όποϊα άπωλέσθη δ αδελφό; της, έβάδιζε πάν
τοτε μέ βήμα άνισον, άλλά ταχύ, χωρίς νά φρι
κιά έκ τοΰ κρότου, ον έπροξένει ό πάρδαλο; καί 
έτερα πτηνά έγγύ; αυτή; διαβαίνοντα, ή ί αίφνι- 
δία πτήσι; τοϋ έρωδιοΰ διασχίζοντας εί; τόν ή
χον τών βημάτων αύτής τόν άέρα διά τών ΐ’χο
ρών πτερύγων του. Δέν έβλεπεν αΰτη, ούδέ ήκουε 
τίποτε, άλλά προύχώρ:ι μηχανικώς χωρίς νά συλ
λογίζομαι τήν έρημίαν καί μόνωσιν τών μερών 
τούτων.

Τέλος ύψώσασα τήν κεφαλήν, παρετήρτ,σεν είς 
τιν’ άπόστασιν μεταξύ τών καλάμων, αίτιν ς ύ- 
ψοΰντο ύπέρ τήν κεφαλήν τη;,τόν σιδηροΰν κεχρυ- 
σωμένον σταυρόν, ό όποιο; έπέστεψε τό έκκλησί
διον. ‘11 καρδία τη; συνεστάλτ, καί ή νέα γυνή έ
καμε τδ σημεΐον τοϋ σταυρού’ μετά τινας δέ στι
γμής εύρέθη απέναντι τοϋ μικρού κτιρίου, τοϋ 
προορισμένου εΐ; άνάμνν,σιν τοσούτφ λυπηρών γε
γονότων.

Τδ ναίδιον ωκοδόμητο εις έδαφος ίκατοστύο; 
τίνος τετραγωνικών βημάτων, τδ όποιον ειχο 
διά μεγάλων προσπαθειών στερεοποιήσει καΐ τό 
όποϊον πανταχόθεν περιεκυκλοΰτο ύπό καλάμων’ 
έκ τούτου δέ κατεφαίνετο δτι τό έλο; αύτό είχεν 
μεταβληθή εΐ; στερεάν γή», άντΐ πολλής δαπάνη; 
καί έργασία;. Είς μικράν άπόστασιν υπήρχε τό 
γαιωκαυσωρυχεϊον, έν τώ όποίω ό Γουστάβος εΐ-

χεν άπολεσθή καί έπί τοΰ όποιου έπαιζεν ήδη κατά 
παράδοξον άντίθεσιν ωραία δρνι; μέ τούς νεοσσούς 
της’ τδ δέ οικοδόμημα, αυτό καθ’ έαυτό ή* άπ- 
λούστατον καΐ άφελέστατον' διότι ήτο τετράγω
νον τό σχήμα, έκ λευκών πετρών, κεκαλυμμένων 
διά λευκοσιδήρου. Έπί μαρμάρινης πλακάς, άνω- 
θεν’τής θύρας ήτυ χρυσοϊς γρά/μασιν επιγραφή 
τις άναμιμνή,σκουσα τό όλέθριον συμβάν διά τό 
όποιον έκτίσθη τό έκκλησίδιον εκείνο’ τό δέ εσω
τερικόν αύτοΰ ήν άπλοΰν ώς καί τδ εξωτερικόν. 
Έν τώ βάθει, έκ μαρμάρου λευκοΰ έσχν,μάτιζε 
ειδός τι βωμού, έπί τοΰ όποίου άγγεΐα έκ πορσε
λάνη; έφερον πάντοτε άνθη δροσερά χάρις είς τήν 
επιμέλειαν τής Αδελαίδος καί τής Σουσάννης. Ε
σταυρωμένος τις έξ ορειχάλκου ΰψοΰτο έπί τοΰ 
τάφου καί λυχνία αργυρά έκρέματο από τοΰ θο
λού’ είκονοστάσιον δέ τι καΐ ολίγαι έδραι, άπετέ- 
λουν τά μόνα τοΰ ναϊδίου στολίσματα.

'Η μικρά αΰτη οικοδομή κειμένη εί; τό έρημον 
αύτδ μέρος, έν τώ κέντρορ άπροσπελάστων καί 
κινδυνωδών τελμάτων, έν τοϊς όποίοις μόνον ά
γρια πτηνά έφαίνοντο, καΐ ένθα άπώλετο τό 
σον άθλίως είς νέο; πλήρη; ρώμη; καί μέλλοντο;, 
είχε πραγματ'.κώ; χαρακτήρα τινα μελαγχολικόν 
άμα και θρησκευτικόν. Ουτω;, έφ’ δσον έπροχώ- 
ρει ή Αδελαίς ήσθάνετο άπερίγραπτον ταραχή*’ 
αί αναμνήσεις τοΰ πεφιλημένου αδελφού τη; τή 
έγέννων κατά τήν περίστασιν ταύτην αισθήματα 
παράδοξα.

’Ηναγκάσθη λοιπόν νά σταθή είς άπόστασιν ο
λίγων βημάτων άπδ τοΰ έκκλτ,σιδίου, διό τι ήσθάν
θη τάς δυνάμει; της έκλειπούσας. ‘(I θύρα ήτον ά- 
νοικτή καί ή νεαρά γυνή ήδυνήθη νά περιβάλη δι’ 
ένδς βλέμματος δλον τό οικοδόμημα. Γλυκεία δέ 
τι; ήλιακή άκτις έφώτιζε διά τών παραθύρων 
τήν γραίαν Σουσάννα·» γονυκλιτοΰσαν πρό τοΰ τά
φου, καΐ παρ’ αύτή άνδρα ίστάμενον, καΐ έχοντα 
τήν μίαν χ-Ipx ηκουμβισμένην έπί τοΰ τοίχου, 
τούς δέ οφθαλμού; νεύοντας χαμαί μέ ΰφο; μεμ
ψίμοιρου.

‘Η θέα τή: θετή; μητρός τη; άπέδωσεν εί; τήν 
Κ. Γρανσάμ δλον αύτής το θάρρος, διό πλησιάσχ- 
σα άνεπαισθήτως, εΐσήλθεν είς τό ναίδιον καί έ- 
γονυκλίτησε πλησίον τή; Σουσάννα;.

'Η απροσδόκητος αΰτη έμφάνισις προσέβαλ.εν 
ίσχυρώ; τήν Καλήν Γυναίκα, ήτις έκπέμψχσα φω
νήν έκπλήξεως, ήγέρθη άποτόμως,καί ένώ ή εύσε- 
βής άδελφή άπέτιε τδν φόρον τή; πρό; τον άδελ-

φόν της αγάπη; διά δακρύων καί δεήσεων, έκαμεν 
εί; τόν σύντροφόν τη; νεύμα έπιτακτικδν ναποσυρ- 
θή’ άλλ έκεϊνος άντί νά ύπακούση έστράφη πρδς 
τόν τάφον, έσταυρωσε τά; χεΐρας του έπί τοϋ 
στήθους, κιί παρετήρει μετά πένθιμου τίνος ίσχυ- 
ρογνοιμοσύνζς τήν νέαν ταύτην γυναίκα γονυκλι- 
τοΰσαν. II Σουσάννα ήνωσε τά; χεϊρά; της μέ ή
θος ικετευτικόν, άλλ’ έκεϊνος έμεινεν ακίνητος, ώς 
εί δέν ένόησε τήν ιδέαν της. Ταύτοχρόνως ή ’α- 
δελαΐς έγερθεϊσα έ^ίφθη εΐ; τούς βραχίονας τί; 
Κ. Λαμβέρτου, λέγουσα μέ φωνήν ύπό λυγμών 
διακοπτομένην,
— Σάς ζητώ, Σουσάννα .. έχω ανάγκην τής συν
δρομής σα:, τών συμβουλών, τής φιλίας σας . . 
Ώ! άν έγνωρίζετε όποιαν παράδοξον είδτ,σιν . . .
— Πόθεν προέρχεται ή ταραχή αΰτη, τέκνον μου ! 
διέκοψεν ή Καλή Γυναίκα μέ ύφος συνεσταλμένου, 
καΐ ρίπτουσα βλέμμα πυρώδες έπί τοϋ ξένου, 8ν ή 
’.ύδελαϊ; δέν ειχεν εΐσέτι παρατηρήσει. Διατί ήλ- 
θετε νά μέ ζητήσητε ένταϋθα, έναντίον τής ορι
στικής διαταγής τοΰ συζύγου σας ; δέν φοβεϊσθε 
μη ό Θεός σάς τιμωρήση διά τδ σφάλμα, διά τήν 
άφροσύνην σας ταύτην;
— *Ω / Θά μέ δικαιολογήσητε όταν μάθτ,τε τό 
αίτιον τής έλεύσεώςμου ένταϋθα! εΐπεν ή Αδε- 
λαϊς μετά θερμότητας δικνύουσα εί; τήν Κ. Λαμ
βέρτου μίαν έδραν, καΐ καΟήτκσα καί αύτή. Εχω 
τόσα πράγματα νά σά; είπω’ άλλά πόθε* νά άρχί- 
σω, Θεέ μου !

‘Επειτα ίδοΰσα δτι δέν ήτο μόνη μετά τής Σου- 
σάννας, έστράφη πρός έκεΐνον, τό·» όποιον έξελάμ- 
βανεν άντΐ του άγρο-'όμου τή. Οζεραίης, καί υ
πέλαβε μειλιχίως.
— ’Αφήσατε μα: μίαν στιγμήν, πτωχέ μου Διο
νύσιε · . . Μέ νομίζετε πολύ ένοχον, άλλά θά μέ 
λυπ.θότε ίσως όταν μάθετε τήν άλήθειαν’ θά όμι- 
λήσωμεν αμέσως περί τών υποθέσεων μας άλλ 
έπιτρ'ψατέ μοι. · .

Αίφνης άνεπήδησεν έπί τής έδρας της
— ’ελλά δέν εϊνε ό Διονύσιος! άνέκραξεν άτε- 
νίσασα άσκαρδαμυκτεί τδν ξένον δστις ϊστατο σο
βαρός κα’· άμείλ.κτο; πρδ αύτής.

Έπί μίαν στιγμήν επικράτησε βαθεΐα σιγή. Ίΐ 
Κ. Γρανσάμ ώχρία καΐ έφρικία, χωρίς νά δύναται 
νά άποτρέψοι τού; οφθαλμού; αύτή; άπό τοϋ μυ
στηριώδους έκείνου, τόν όποϊον ένόμιζε θανόντα 
άπό πολλοϋ, καί δστις έπέζη αίφνης πλησίον ενός 
τάφου. Τελο; τόν άνεγνώρισε, καί ριφθεϊσα σπα-
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βμωδικώς όπισθεν, είπε μέ φωνήν ύπόκωφον, δρατ· 
τομίνη τοΰ βραχίονος τίς Σουσάνντ,ς.

— Είνε αύτός ! . . προστατεόσχτέ με !
0 *Αλφρ:δο; Δουκλέρκ, έφάνη τέλος ζωογονού 

μένος- έξελθών δέ τής λιθώδους ακινησία; ττ,ν ό
ποιαν μέχρι τοϋδε είχε τηρήσει, είπε μετά μεγί

στης ταραχής,
— Σάς προξενώ φόβον, ’Αδελαΐς- Δέν ήλπιζα νά 

σάς έμπνεΰσω το,ιοΰτον αίσθημα μετά ττ,ν επάνο
δόν μου δτι έταξείδευον είς τά άκρα τοΰ κόσμου. 
"Ωστε,’Αδελαΐς, αν σας έπκναλαβλέπω μεθ δ,τι 
συνέβη κατά τήν απουσίαν μου, μή πιστευστ,τε 
δτι τ,λΟον νά ταράξω τήν ησυχίαν σας' ή τύχη 
μόνη μά; συνήνωσεν ενταύθα.
— II τύχη, έπχνέλχβεν i Καλή Γυναίκα ίψοϋσα 
τούς οφθαλμούς πρδς -ό» ουρανόν, ή μάλλον η α
κατανόητος άπόφασις τής Θεία; Προνοίας, ήτις, 
ήθέλησεν εναντίον τής επιθυμίας μου νά έκπληρω- 
θή ή συνέντευξις αυτή έν τώ έκκλησιδίω τούτω, 
ενώπιον τοΰ τάφου, δστις περικλείει τοταυχας 
καλάς ελπίδας.

’Εν τούτοις ή Κ. Γρανσάμ είχε μικρόν συνήλθε·.’ 
ή σπουδαιότης τοΰ κινδύνου τή είχε δώσε·, τή» 
παρουσίαν έκείνην τοΰ πνεύματος, ήτις άπορό ει 
έκ τής έντάσεως δλων τών διανοητικών δυνά
μεων. ί'ψωσβ λοιπόν τήν κεφαλήν καί ύπέλαβε 
μετά φωνής σχετικώς αρκούντως ισχυρά;,

— Απαιτείτε βεβαίως μίαν έξηγησιν, κύριε’ δέν 
τήν φοβούμαι ιδίως είς τό ιερόν τούτο μέρος. ’Ε
κείνο; δστις κείται τώρα έν τώ τάφω αύτώ έγένε
το μάρτυς τών υποχρεώσεων, άς άνελάβομεν πρός 
αλλήλους" δέν φοβούμαι δέ τώρα νά μάθη πώς 
τάς διέλισα έκ μέρους μου . . . Επειδή λοιπόν 
πρόκειται άπαξ πλέον ν’ άποκριθώ είς τάς ερω
τήσεις σας, ίμιλείτε, διότι, συλλογίσθητε δτι δέν 
πρέπει πλέον ό είς νά ϊδτ, τόν άλλον.

0 Δ .υκλέρκ έσκέφθη έπί τινας στιγμάς.
— Φοβεΐσθε μακράς καί πικρά; επιπλήξεις,’Αδε
λαΐς, είπι τέλος, κκΐ ΐσως έν τώ βάθει τής καρ
διάς σας αναγνωρίζετε ότι εισθε άξίχ αύτών’ άλ
λά θαρρείτε, δέν θά έπωφεληθώ τής συγκαταβά- 
σεως, ή, δεικνύετε όπως μέ άκούσητε, διά νά σας 
έκφράσω τάς έδύνας, τάς λύπχς μου .. . Εν μό
νον έρώτημχ θέλω σάς υποβάλλει, καί σάς έξορ- 
κίζω εις τί> όνομα τοΰ αδελφού σας, ον άμφότεροι 
θρηνοΰμεν, νά μΟί άποκριθήτε είλικρ-νώ;’ μετά 
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ταϋτα δέ δυνάμεθχ ν’ άποδώσωμεν άλλήλοις τόν 
τελευταίου άποχαιοετισμόν.

Καί διέκοψε τόν λόγον του έκ νέου, ή δέ 'Αδε
λαΐς έφάνη θορυβηθϊΐσα λίαν. Τέλος έκεϊνος ϋπέ- 
λαβε.
— Γνωρίζω, κυρία, δτι ούδέν εινε μάλλον εύμε- 
τάβλητον καί ΐδιότρόπον τής γυναικείας καρδίας, 
καί δτι πολύ όλίγχι τών γυναικών έχουσι τήν 
δύναμιν ν’ άγαπώσιν έπϊ πολύ, ν’ άγαπώσι διά 
παντός. Ίϊν τούτοις, (έπιτρίψκτέ μοι τήν πλάνην 
ταύτην, άν πράγματι ηνε τοιαύτη,) ήλπιζον δτι ό 
παρελθών δεσμό; ήμών, έρειδόμενο; έπί αμοιβαίας 
ύπολήψεως καί, έπί σχέσεως παιδιόθεν λαβούσης 
άρχήν ένισχυόμενος ύπό τή; συγζαταθέσεως τοΰ 
άγαθοΰ αδελφού σας, έπιδοκιμκζόμενος έπίσήμως 
ύφ’ δλων τών φίλων καί οικείων σας, ήθελε έίψει 
έν τή καρδίγ. σα; ρίζας βαθεία; και ακραδάντους. 
‘11 τύφλωσίς μου ήτο τοιαύτη, ώστε ή ιδέα προ
δοσία; έκ μέρους σας ούδ άπαξ καν μοί ίπήλθε 
κατά νοΰν έν μέσω τών κόπων και τών κινδύνων 
τή; μεμακρυσμένης αποδημίας μου. Ωστε, Αδε
λαΐς, έχω ανάγκην νά μάθω έκ τοΰ στόματός σας 
άν ό γάμ.0; ούτος, δι’ δν θλίβομαι, έγένετο τή ί
δια υμών βουλή . . . *Ώ! πρός χάριν ! μοί μοΰ 
κρύψητε τίποτε, διότι δέν πιστεύω άκόμη δτι έζ 
εύγνωμοσύνης πρός απλήν πρχξιν φιλανθρωπίας 
έδυνήθτ.τε μόνη ν’ άποφασίστ,τε τό ολέθριου αύτό 
συνοιζέσιον. Άναμφιβόλω; μετεχειρίσθησχν τήν 
συκοφαντίαν διά ν άφχιοέσωσιν άπό τής καρδίας 
σα; τήν άνάμντ.σιν ένδ; ανθρώπου, είς τόν όποιον 
ανήκετε ήδη ενώπιον τοΰ Θεού, όμιλήσατε άφό- 
βως, ’Αδελαΐς, καί μή φο'βήθητε νά ειπητε τήν 
αλήθειαν. Δέν δύναμαι νά έχω σκοπόν έκδική- 
σεω; κατ’ ούδενός, εκείνος δέ τοΰ οποίου φέρετε 
τό όνομα, καί άν κατέστρεψε τήν ευδαιμονίαν μου 
άπασαν διά μέσων ενόχων, θέλει είσθαι ήσφαλι- 
σμένος κατά τής ύργήςμου, ούδέ δύναμαι νά λη
σμονήσω, δτι είνε σήμερον σύζυγός σας. ό,τι σάς 
ζητώ, ’Αδελαΐς, είνε παρηγορά; τις στοχασμός 
διά τό μέλλον. "Αφετέ με νά πιστεύσω δτι όλε- 
θρία ειμαρμένη προΰκάλεσε τά πάντα, δτι ή καρ- 
δία σας έπάλαισε καί άντέστη έπί πολύ, δτι δέν 
ύπεχωρήσατε είμή είς τήν επιμονήν, εΐ; τήν ανά
γκην, είς κώνέν τέλος ύπερβάλλον καί κακώς έν- 
νοούμενον αίσθημα ευγνωμοσύνης, άλλ’ όχι είς αί
σθημα συμπάθεια;, δπερ ιόφείλετο πρός έμέ.

‘Π Κυρία Γρανσάμ ήγέρθη μετ’ αξιοπρέπειας.
— Εν τίνι δικαιάματι, /ύριε, είπε ψυχρώς, τολ-

τε έγνώρίζε τοσοΰτον φαιδρόν καί περιχαρή, προ
σέβαλαν τήν Κ. Γρανσάμ. ’Εταράχθη και τό βλέμ
μα τη; κατέστη υγρόν. ‘II Σουσάννα, ήτις τήν 
παρετήρει μετ’ ανησυχίας, ένόησεν άναμφιβόλως 
δ,τι συνέβαινεν έν αύτή καί τή εϊτπν εί; τό ού; 
συντόμω; λέξεις τινάς.

Ο Δουκλέρκ δέν ήκουε τού; λόγους τούτους, αλ

λά παρετήρησε τήν πράξιν τή; Καλή; Γυναικός.
— Κυρία, τή είπε μειλιχίως,δέν δύναμαι ν’ άπο- 
δοκιμασω την απόλυτον έμπιστοσύνην,ήν έχετε είς 
τήν άςιόλογον Κυρίαν Λαμβέρτου’ άλλά ο,τι εί- 
πον εί; τήν άρχαίαν μνηστήν μου δέν εξαγιάζεται 
έκ τοΰ τόπου έν φ εΰρισκόμεθα ;

‘U Σουσάννα έθεώρησε τήν σύντροφόν της, ώ; 
διά νά μαντεύση τήν θέλησίν τη;’ άλλ’ ή Αδελαΐς 
δρχζαμένη τοΰ βραχίονός τη;,
— Μείνατε, έψιθύρισε.

Καί νομίσασα δτι έδειξε πολλήν δυσπιστίαν 
πρός έαυτήν, ύπέλαβε μετ’ σλιγωτέρας ή τό πρώ
τον ξηρότητος.
—— 0 Κ. Δουκλέρκ άδίκω; μέ κατηγορεί έπί ά- 
χαριστίοι καί λήθ-ρ καί ή Σουσάννα έδύνατο νά τώ 
εΐπρ πόσον ήμην άλλοτε ειλικρινής εΐ; τά αισθή
ματα τά δποϊα ειχον διά τόν φίλον τοϋ αδελφού 
μου. ’Αλλά σήμερον δέν είνε πλέον καιρό; νά έ- 
πανέλθωμεν εΐ; τό παρελθόν, καί πάσα μομφή εϊ- 
νε μχταία. Τόρα λοιπόν δτε σάς έδωσα μετ’ ειλι
κρίνεια; τήν έξηγησιν, έδικαιοΰσ'ε ν’ άπαιτή- 
σητε, εφείλομεν, κύριε, νά άποχαιρετήσωμεν άλ- 
λήλους, καί ελπίζω δτι θέλετε εκτιμήσει τήν ησυ
χίαν μου, όπως ό αποχαιρετισμό; ούτος ή αιώνιο;.

Καί κλίνασα έφάνη οτι ήθελε νά παρασύργ τή» 
Σουσάννην, τής όποια; έσφιγγε τόν βραχίονα μετά 
σπασμωδική; ισχύος’ ό δέ νέο; ώρμησε, διά νά 
τήν κράτηση.
— *Ω! πρό; χάριν, ’Αδελαΐς, μίαν ετι στιγμήν 
άνέκραξεν απελπισμένος’ ειχον πολλάς ερωτήσεις 
νά σά; απευθύνω, άλλ’ αί ΐδέαι μου πλανώνται, 
ή κεφαλή μου φλέγεται . . . Τουλάχιστον, Αδε
λαΐς. είπετέ μοι, ειιθ’ εύτυχής;
— Αν ή έρώτησις αύτη έμπνίηται έξ α'.σθημκτις 
Ενδιαφέροντος υπέρ έμοϋ, δέν δύναμαι νά μή σας 
άποκριθώ, είπεν ή Κ. Γρανσάμ μετά ψυχρότητος. 
Είμαι εύτυχής τόσον, όσον δύναται νά ή»ε μία γυ
νή τής όποιας αί έπιθυμίαι είσι μέτριαι, ής ή συ- 
νείδησις είνε καθαρά καί ήτις έχει πάσαν εμπι
στοσύνην είς εκείνον, δν έξελέξατο ώς σύζυγον.

‘Η έπιμονέ αυτή τής ’Αδελαίδος όπως άπο-

μά:ε νά ζηττ,σητε παρά μιάς συζύγου, παρά μιά; 
μητρός τοιαύτην διομολογίαν ; Τώ Οντι, έδυνάμην 
νά σάς μεμφθώ έπί παραλόγω προκατχλήψει 
Διατί νά μή μεταβιβάσω είς άλλον, άξιον τοιού- 
του ενδιαφέροντος, δ,τι «ομολόγησα άλλοτε καί 
είς άλλας περιστάσεις πρός ύμά; ; Διατί νά μή 
δεχθώ διά άλλων ή έξ άνάγκη; ή άνοτ,του ενθου
σιασμού τήν /εϊρα τοΰ γενναίου άνδρός δστις έγέ
νετο τό στήριγμά μου ; Τί; σάς έδωσε τό δικαίω
μα νά ΰποπτεύητε τήν τιμιότητά του καί νά μέ 
έζλαμβχνητ» ώς άντάλλαγμα συκοφαντία; ή ένό- 
χου διαγωγή;; ’Εστέ βέβαιο; δτι δέν μετεχειρί- 
σθησαν διά νά έπιτΰχωσι τήν συγκατάθεσίν μου 
άλλα μέσα, είμή διαγωγήν ειλικρινή, αγάπην πε
ριπαθή, άφοσίωσιν γενναιοπρεπή. Φήμη, ήτις δια- 
δοθεϊσα, είχε λάβει μορφήν πραγματικότητας, μ’ 
έκαμε νά πιστεύσω δτι άπελύθην πάσης πρό; υμάς 
ύποχρεώσεως προηγούμενης, καί ίδοΰσα έμαυτήν 
μόνην, ά»ευ στηρίγματος έν τώ κόσμω, άπεφά- 
σισα περιχαρώ; νά γεί»ω σύζυγο; έ»ό; ανθρώπου 
εντίμου, τόν όποιον έγνώριζον εύγενή καί γενναϊον· 
’ΐδού ή αλήθεια, κύριε, καί οΰδεμία σκέψις δύνα
ται νά τήνπαραλλάξη

II κυρία Λαμβέρτου έρριψεν έπί τής νέα; γυναι. 
κδς βλέμμα επιδοκιμασία;’ ό δέ Δουκλέρκ έστη- 
ρίχθη έπί τοΰ τοίχου ώς νεναρκωμένος.
— Μέ παρεξηγήσατε, ύπέλαβε μέ τόνον μελαγ- 
χολική; έπιπλτ,ξεως, καί φθονείτε καί αύτήν έτι 
τήν άθλίαν πχρηγοοίαν μου τοΰ νά φρονώ δτι σά; 
έξηπάτησαν διά δολίου τίνος τεχνάσματος, τ, σας 
παρέσυρον διά τίνος ψεύδους. Δέν θέλετε νά μοί 
άφήσητε τήν ιδέαν δτι έδιστάσατε μίχν τουλά
χιστον ήζέραν, δτι τσθάνθητε μικράν τινα λύπην 
καί διά τόν άπόντα, δτι έξεφέρατε ένα τουλάχι
στον στεναγμόν δι’ εκείνον τόν όποιον ένομίζετε 
τεΟαμμένον εΐ; τόν ώκεανόν . . . Καί μοϊ λέγετε 
λοιπόν δτι άποτόμως παραβιάσατε τά; άρχαίας 
ΰτοσχέσε ; σας, δτι ήρνήθητε διά παντός τό αί
σθημα εκείνο διά τό όποιον έσεμνυνόμην τόσον, 
δτι συνήψχτε μετ εύχαριστήσεως συνοικέσιο», τ'ΰ 
οποίου ή άνάμνησι; θέλει είσθαι ή βάσανο; δλη; 
τής ζωή; μου ; Ούδ ένα λόγον εΰσπλαγχνίας δι’ 
έμέ, ούδ έν σημεϊον λύπης, ούδ' έ·<α λόγον πα
ρηγοριά; ! Λδελχΐς, Αδελαΐς, τό καθήκον απαι
τεί τοσαΰτην σκληρότητα ;

Καί δύο θαλερά δάκρυα κατέβρεξαν τά; ώχρα; 
παρειάς τοΰ ’Αλφρέδου' τά δέ σημεία ταϋτα τή; 
βαθεία; θλίψεω; τοϋ νέου τούτου, δν χΰτη άλλο
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κρούση τά γενναιότερα αίσθήματά του καί τώ ίι- 
πομνήοη τήν σκληράν καί σπαραςικάρδιον πραγ
ματικότητα, έξήγειρε τέλος είδός τι όργής παρά 
τώ ’Αλφρέδω.
— Ευτυχή- ! i^xvilaSe μετά πικρίας- δύνασθε 
νά όνομαοθήτε τοιαύτη, κυρί ·, δταν πρδ μικρού 
ακόμη ήμην μάρτυς τής μεγάλης εκείνη; λύπης, 
τήν όποιαν ήθελήσατε νά διασκεδάσητε έν τοϊς 
κόλποις τή; Σουσάννης! Ευτυχής ! όταν έπονειδί 
στως έκδιώκηται τοΰ οίκου σα; μία άξιοσέβαστος 
φίλη, ήτις άπδ τή; παιδικής σας ήλικίας σάς ένέ- 
πλησεν αγάπης και περιποιήσεως,κα: τούτο διότι 
σάς αγαπά,διότι αύτή καί οί σύν αύτή άπδ πεντή 
κοντά ήδη ετών είσιν άφωσιωμένοι εϊ; τήν οικογέ
νειαν σας.’Αδελα'ί;» ό φανατισμός τοΰ καθήκοντος, 
ή ζωηρά επιθυμία σας τοϋ ν άπελπίσητε ένα δυ
στυχή δστις είχε πιστεύσει εί; τδν λόγον σας, σά; 
παρέσυρε πολύ μακράν. Τπερέβητε τόν σκοπόν καί 
δέν δύναμαι νά σά; πιστεύσω πλέον.

‘Η δυστυχή; γυνή δέν διετήρησε πλέον τήν 
σταθερότητα καί γβνναιοφροσύνην της, άκούσασα 
τούς λόγους τούτους, οϊτινες τόσον δικαίως τήν 
προσέβαλον. Προσεπάθησε νά ψελλίση άπόκρισιν. 
άλλ’ οί λυγμοί τή; έκοψαν τον λόγον καί έκρυψε 
τδ πρόσωπον εις τά; χεΐρα; της. ‘Η Κ. Λαμβέρ
του δ' έχουσα τήν παρρησίαν έκείνην τοΰ πνεύμα
τος, ήν τί, έδωσε μακρά πείρα τοΰ κόσμου, ένόη- 
σεν δπόσον δ Δουκλέρκ έδύνατο νά ώφεληθή έκ 
τής σιωπή; ταύτης, καί ηλθεν εις βοήθειαν τής 
προσφιλούς της Άδελαΐδος.
— ίσως φαίνεται άπίστευτον, κύριε, είπε μέ φω
νήν αΰστηράν, εις σά;, τδ νά μή γνωρίζητε δποία; 
παρηγοριάς μία χριστιανική ψυχή ευρίσκει έν τή 
θρησκείγ, και οτι μία ασθενής γυνή, ή; ή ύπαρξις 
σπαράσσετας ύπδ τών αναπόσπαστων δυστυχιών 
τή; άνθρωπότητος, δύναται νά αληθή ευτυχής- 
καί 5μως, κύριε ’Αλφρέδε, έγώ αύτή είμαι παρά
δειγμα τή; ένδομύχου. ταύτης ευδαιμονίας τή; ψυ
χής, ήν αί τρικυμίαι καί οί κλύΐωνε; τοΰ κόσμου 
δέν ίσχύουσι νά ταράξωσιν. Είδαν πολλά; δυστυ
χείς ημέρας, έγώ ήτις σάς ομιλώ, καί ύπέρ πάντα 
άλλον είχον ίσως δικαίωμα νά εκφέρω παράπονα 
καί νά μέμφωμαι τήν τύχην- άλλ’ ουδέποτε έτόλ- 
μησα νά ονομάσω έμαυτήν δυστυχή,διότι υπάρχει 
καί ευδαιμονία έν τή έκπληεώτει τοϋ καθήκοντος, 
καί έν τώ ΰπομένειν εϋθαρσώ; τάς δοκιμασία; 
τοΰ βίου. ΙΗρί τής ευδαιμονίας ταύτης ήθέλησεν ή 
Κ. Γρανσάμ νά δμιλήση, διότι άλλη δέν υπάρ

χει έπί τής γής. ής πρός τδν προσεχή δέ εκείνο* 
χωρισμόν, εις τδν όποιον αποδίδετε try λύπην 
τής αγαθής μου κυρία;, αυτή δέν δύναται νά ηνε 
απροσδόκητος δι’ αύτήν. Εφθασα εί; τδ τέρμα 
τοΰ σταδίου μου, καί άν θελήσί; τις είς την όποιαν 
καί αυτή καί έγώ όφείλομεν ΰπακοήν δέν μάς διε· 
χώριζεν, άρα δ θάνατο; δέν ήθελε μετ' οΰ πολύ 
μας αποχωρίσει; Ή 'Αδελ.αΐς ει»ε νέα καί ρωμα
λέα, καί δέν έχει ανάγκην άλλου στηρίγματος, 
είμή τοϋ συζύγου της- άλλά, έξηκολούθησε μέ τό
νον διάφορον, τοιαΰται συζητήσεις είσιν ανωφελείς 
τήν στιγμήν ταύτην, καί καιρός είνε νά θέσωμεν 
τέρμα εί; μίαν συνομιλίαν, ήτις Ισως δέν έπρεπε 
νά λάβη χώραν . . . Χαίρετε, κύριε Αλφρέδε, μή 
μάς άκολουθήτε . . . τό καθήκον σα; είνε ακριβώς 
διαγεγραμμένον" άς ίδωμεν δέ ά- θα εχητε τήν 
γενναιότητα νά τό έκπληρώσητε. Υπάγω νά 
σάςπεριμείνω είς τήν έπαυλιν καί θά ύπομνήσω 
εϊς τήν ένθύμκσίν σας τήν ϋπόσχεσιν ήν μοί έκά- 
ματε νά έγκαταλείψητε παριχρήμα τήν Όζε- 
ραίην.

Ενώ ώμίλει,έσυρε τήνΆδελαΐδα, ήτις τρέμου· 
σα καί μέ οφθαλμού; νεόοντας χαμαί, ΰπήκουε 
μηχανικώς είς τήν ώθησιν, ήν τή έδιδε" καθ’ ήν 
δέ στιγμήν έμελλον νά έγκαταλείψωσι τό έκκλη- 
σίδιον, ό ’Αλφρέδο; άνανήψας τής έκπλήζεως, είς. 
ήν τόν είχε ρ-ψει ή φαινομένη αδιαφορία τής αρ
χαίας μνηστής του, έκραύγασε μέ φωνήν σπαρα
ξικάρδιοι
— ’Αδελαίς! ’Αδελαΐ; !

’Αλλ’ ή νέα γυνή δέν ειχεν ούτε τδν καιρόν, ού
τε τό θάρρος ίσως ν’ άποκρ.θή ή νά στροφή πρδς 
αυτό/δέν έίυνήθη λοιπόν είμή νά σείορ τό έκ τών 
δακρύων ίεβρεγμένον ρινόμακ-ρόν της εϊ; σημεΐον 
αποχαιρετισμού, ‘ίί Σουσάννα, ήτις ήσθάνετο οτι 
εκείνη »·χεν όλοσχερώ; άποκάμει, τήν έσυρε πάν
τοτε ίνα μή γείνη καταφανής ή αδυναμία της, 
καί τότε μόνον έβράδυ ε τό βήμα, ότε εφθασα* 
είς ικανήν άπόστασιν άπό τοΰ έκκλησ.δίου, καί έ- 
κρύβησαν είς τού; καλάμους, οίτινες ώιιζον τήν 
οδόν. Τότε ή Άδελαίς έσρίφθη σπασμωδικώς εϊς 
τούς βραχίονα ς τής Καλής Γυναικός, και τή είπε 
μέ είδος φρε ήτιδος περιπτυσσομένη αυτήν, 
—· Σουσάννα, σεις μ’ εσώτατε! . . ποσάκις έκεν- 
δύνε .σα ν’ άπνκαλύψω τό μυστικόν μου!"
— Καί τοΰτο κυρίως έφοβουμην, κόρη μου, καί 
ιδού διατί έπεθύμουν ν αναχώρηση πριν σε ϊδρ’ 
άλλ" ό Θεός δε·< ήθέλησεν ο’τω..

(ακολουθεί)


