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ΑΛ.ΕΞ ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΪΡΟΚ.ΟΡΑΑΤΟΣ

Ο ES ΑΠΟΡΡΗΤΩ.Ν.

'~~-^ΛΘίΚ έν μέσο» βαθέος σκότους, διάττοντέ; 
τινες άςζζζς, έκπέμποντε; άκαριαίαν λάμψιν φω- 
τίζουσι τον έσκοτισμένον ορίζοντα καί χαροποτ 
οΰσι τδν άπηλπισμένον διαβάτην, τοιουτοτρόπως 
καί έν μέσω τών ζοφερωτέρων τής εθνικής ιστο
ρία; χρόνων έγεννήθησαν άνδρες τινες, οίτινε:, υ
πέρτεροι τής έποχής αύτών άναδεικνύμενοι, ήσαν 
προωρισμένοι άφ’ ένδς μέν νά τείνωσι χεΐρα βοή
θειας πρδς του; ποικίλα πάσχοντα; ομογενείς των, 
«θ’ ετέρου δέ ν’άποδείξωσιν ότι ούδέποτε ή Ελλάς 
καί έν αύτή αύτής τή έκπτώσει διετέλεσε στείρα 
σοφίας. Οί άνδρες έκεϊνοι, έκ μικρών τδ σύνηθε; 

'όρμώμενοι, έπέτυχον νά ύψωθώσιν εϊς μεγίστη,ν 
«νεύματος καί αξιώματος περιωπήν, διε τήρησαν 
Αν ίμιεσβεσμένον τή; έθνικής ζωή; σπινθήρα καί 
Ρ®τέδωκαν εϊς τούς μετ’ αύτούς, λυπούμενοι μέν 
διότι οί ίδιοι δέν έδύναντο νά άνάψωσι τήν πυρ- 

»»ϊαν, έξ ής έξήλθεν ώς χρυσός δεδοκιμασμένος ή 
«ώτέρα Ελλάς, άλλά παρηγορούμενοι ότι έτεροι, 
Ατυχέστεροι αύτών, ήθελον διζπράξε·, ό,τι έκεϊνοι 
δεν έδυνήθίσαν.

Καί όντως μεγάλου θαυμασμού άξιοι εϊσίν οί 
άνδρες εκείνοι, οΐτινες ένώ ή Εύρώπη σύμπασα έ- 
κάθευδε τδν παγετώδη τής άμαθείας ύπνον, ένώ 
παντός έστεροΰντο βοηθήματος, ένώ ύπδ μορίων 
περιεζυκλοϋντο περιπετειών καί κινδύνων, έκαλ- 
λιέργησαν τοσοΰτον έπιτυχώς τάς Μούσας, καί, 
σοφοί άναδειχθέντες, έτίμησαν τδ Ελληνικόν όνο
μα καί κατέστησαν σεβαστόν καί παρ’ αύτοϊς ετι 
τοϊ; άσπονδοτέροις αύτοΰ εχθροί;, μή διστάζουσι 
νά όμολογήσωσιν ότι ή Ελληνική ευφυΐα υπάρχει 
άπαραμίλλητος. Αξία θαυμασμού έπίσης ύπάρχει 
ή έπιτηδειότης, μεθ ή; πολιτευσάμενοι, κατήν- 
τησαν νά θεωρώνται αναγκαίοι εί; τήν υπηρεσίαν 
κράτους, οίον τδ τουρκικόν, παρ ώ δηλονότι πάσα 
ίκανότη; καΐ αξία περιεφρονεϊτο καί έδεσμεύετο 
ένώπιον τοΰ φανατισμού καί τής τών κρατουντών 
θελήσεως. Κλίνωμεν λοιπόν γόνυ πρδ τών αθανά
των έκείνων άνδρών, τών γινομένων τά πάντα τοϊς 
πζσιν ΐνα τούς πάντα; κερδίσωσι,καί παραδείγμα- 
σιν αύτοΐ; χρώμενοι άνυψώσωμεν τήν λίαν ταπει- 
νωθεϊσαν ήμών πατρίδα, εί; τήν άρχαίαν αύτής εύ
κλειαν έπαναφέροντες ! Τών τοιούτων Οεσπεσίων 
άνδρών είς τών κορυφαίων έγένετο Αλέξανδρος ό 
Μαυροκορδάτος, τού οποίου καί ή γέννησις καί ό 
βίος δύναται νά Οεωρηθή ώς παράδοξος τής ειμαρ
μένη; ενέργεια, ϊτιήρχεν έπί Σουλτάνου ’Αμουρά-
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του τοϋ Δ*. έν Κωνσταντινουπόλει Ελλην τις προ
μηθευτής βοών καί προβάτων, έπιτετραμμένο; σύ- 
ναμα τήν προμήθειαν τών ανακτόρων, καλούμενος 
Σκαρλάτος. 0 άνήρ ούτος έκ τών πρδς τούς μεγι
στάνας Τούρκους σχέσεων του έκέκτητο άπειρους 
θησαυρούς, τδ δέ πρώτιστον, καί δύναμιν μεγί
στην. Τώ ζαιρώ έκείνω οί δύο ήγεμόνες τών πα- 
ριστρίων ηγεμονιών, Βασίλειος δ τή* Μολδαϋίας, 
καί Ματθαίος δ τής Βλαχίας διετέλουν είς άσπον
δον πρδς άλλήλους μίσος, ύποβλέποντε; δ εις 
τδν έτερον καί παντοιοτρόπως προσπαθοϋντες ΐνα 
ύποσζελίσωσιν άλλήλους- άλλ’ έπειδή άμφότε- 
ροι ήσαν ίσοι κατά τε τά πλούτη, τήν δύναμιν 
και τάς παρά τή Οθωμανική Πύλη ραδιουργίας, 
αδύνατον τοϊς άπέβαινε νά καταβάλωσιν άλλήλους, 
δι’ δπερ ποικίλα έκαστος έμηχανάτο σχέδια πρδς 
επιτυχίαν τοΰ σκοπού του. 0 Σκαρλάτος έφαίνετο 
εύνοών τδν Βασίλειον, καί έπειδή είχε μεγίστην 
έπί τδν Βεζύρην έπι^οήν, παρενέβαλε δυσχερείας 
πολλάς, τάς δποίας δ Ματθαίος άπεφάσισε νά 
ύπερβή,ζητών είς γάμον τήν θυγατέρα έκείνου Λο
ξάνδραν καί έλπίζων τοιουτοτρόπως δτι διά τοϋ 
συνοικεσίου τούτου ούχί μόνον τδν αντίπαλον αυ
τού ήθελε καταβάλει εύχερώς, άλλά καί αύτδς ή
θελε προσκτήσει μεγαλειτέραν παρά τώ Σουλτάνω 
δύναμιν. 0 Σκαρλάτος ένέδωκε προθύμως είς τήν 
περί γάμου τής θυγατρός του αϊτησιν τοϋ Ματ
θαίου, καί οί αρραβώνες έτελέσθησαν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει μετά πλείστης όσης έπισημότητος ύπδ 
τοϋ καπουζεχαγίά ή έπιτρόπου τοϋ τής Βλαχίας 
ήγευ.όνος, δστις έπεμψε πολυάριθμον συνοδείαν 
εύγενών έκ Βουκουρεστίου ΐνα παραλάβη είς τήν 
πρωτεύουσαν ταύτην τήν μέλλουσαν σύζυγόν του.

Εν τούτοις δλίγας μετά τούς αρραβώνας ήμέ
ρας ή Λοξάνδρα προσεβλήθη ύπδ σφοδράς εύφλο- 
γιδς, ένεκα τής δποίας ούχί μόνον άπώλεσε τδ 
κάλλος αύτής, άλλά καί δυσέιδεστάτη καί μονό
φθαλμες κατέστη, δ δέ πατήρ της, λυπούμενος 
σφόδρα έπί τούτω ύπέκρυψε τδ πάθημα εις τδν 
γαμβρόν του καί άπεστειλε πρδς αύτδν μετά πλού
σιας προικδς τήν θυγατέρα του,' συστησάμενος δ
μως αύτή νά καλύψη τδ πρόσωπον κατά τδν Τουρ
κικόν τρόπον, καί νά μ.ή άποκαλυφθή ένώπιον ού- 
δενδς πριν ή περατωθή ή τοϋ γάμου τελετή, φρο- 
νών οτι δ Ματθαίος, τελειωθείσης πλέον τής τοϋ 
γάμου ιερουργίας, ηθελεν έκών άκων κρατήσει 
τήν σύζυγόν του. *Ανεχώρησε λοιπδν ή Λοξάνδρα 

έκ Κωνσταντινουπόλεως καί άφικομένη είς Ταρ- 
γοβίστην κατέλυσεν είς πλούσιον μέγαρον, ένθα 

ήσαν ο: πρδς προϋπάντησιν αύτής έλθόντες, δ ιζελ- 
λόνυμφός της καί πολυάριθμοι εύγενεΐςι ή έπιμο- 
νή μεθ ής ή Λοξάνδρα έκράτει κεκαλυμμένον τδ· 
πρόσωπον αύτής, άπήρεσε βεβαίως είς τδν Ματ
θαίον. δστις άφοϋ ειδεν δτι ούδ’ αύτδν, ούδέ τάς. 
τών εύγενών συζύγους, αϊτινες εσπευσαν νά τή. 
προσφέρωσι τά σεβάσματά των, έδέχθη μέ άπο- 
κεκαλυμμένον πρόσωπον, έξέφερε τήν ύπόνοιαν 
δτι ύπδ τδ κρήδεμνον έκεϊνο καλύπτεται δυσμορ
φία τις- άλλ ή Λοξάνδρα πληροφορηθείσα τοϋτο 
τώ έμήνυσε τάδε «Εχω ο,τι όφείλει νά έχη μία 
κόρη, καί άν ό ήγεμών μετανοή διά τδ συνοιζέ- 

jjiov τοϋτο, είμ.ί έτοίμ.η νά έπιστρέψω έκεϊ, δθεν 
ηλθον. H Ουγάτηρ τοϋ Σκαρλάτου δέν θά δυσκο- 
λευθή ποτέ νά εύρη σύζυγον.» Λόγοι τοσοΰτον 
σφοδροί έτάραξαν τδν ηγεμόνα, δστις ούδόλως 
άντιτείνας πλέον, ώδήγησε τήν Λοξάνδραν, πάν
τοτε κεκαλυμμένην είς τά άνάκτορα, ένθα έτελέ- 
σθη μετά μεγίστης έπισημότητος ή τοϋ γάμου 
τελετή, ότε όμως ο Ματθαίος ώδήγησε τήν σύζυ
γόν του είς τδν νυμφικόν θάλαμον και άπεκαλύφ- 
θη αυτή, τότε έμεινεν ώς κεραυνόπληκτος ίδών 
πρδς όποιον τέρας συνεδέθη διά παντός. Τήν άοί- 
νει λοιπδν, χωρίς νά τήν έγγίση καί μετ’ δλίγας 
ήμέρας τήν άποστέλλει μετά τής προικδς αύτής 
καί μετά τών προγαμιαίων δώρων, άτινα συνεπο- 
σοϋντο είς έκατδν πεντήκοντα πουγγία ή έβδο- 
μήκοντα πέντε χιλιάδας γροσίων τής έποχής εκεί
νης, πρδς τδν πατέρα της. 0 Σκαρλάτος, μένε* 
πνέων κατά τοϋ πρώην γαμ.βροϋ του, προύτίθετο 
νά έκδικηθή αύτδν φρικωδώς, δτε ό θάνατος έμα- 
ταίωσε τδν σκοπόν του, διότι δλίγας ήμέρας μετά 
τήν τής Λοξάνδρας έπιστροφήν έφονεύθη ύπό τίνος 
Γιανιτζάρου,παροτρυνθέντος πρδς τοϋτο, ώς λέγε
ται, ύπδ τοϋ τής Μολδαϋίας ήγεμόνος Βασιλείου.

Ενώ ταϋτα συνέβαινον, είχεν έλθει έκ Χίου είς 
Κωνς-αντινούπολιν Παντελής τις Μαυροκορδάτος 
νέος εύειδέστατος καί κομψός, άνήκων δ’ είς εύ- 
γενή οικογένειαν τής νήσου έκείνης, άλλά περιελ- 
θών είς μεγάλην ένδειαν, ένεκα τής οποίας έπορί- 
ζετο τά πρδς τδ ζήν περιφερόμενος εις τάς οδού; 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί πωλών εύτελή τή; 
Χίου έμπορεύματα. 0 Παντελής ούτος, διαβαίνων 
συνεχώς ύπδ τδν έν Φαναρίω οίκον τή; Λοξάνδρα; 
προσεκαλείτο έν αύτώ πρδς άγοράν τών εμπορείων 
του, καί έπί τέλους τοσοΰτον ένέπνευσε πρδς τήν 
Λοξάνδραν έρωτα,ώστε αύτη λησμονήσασα όποιο; 
ήν ό πατήρ της καί όποιος ό πρώτος σύζυγός τη; 
άπεφάσισε νά νυμφευθή τδν πτωχόν έκείνον νέον,

ααί τοιουτοτρόπως έτελέσθησαν οί γάμοι αύτής, 
τών μέν εύγενών Φαναριωτών καγχαζόντων, τοϋ 
δέ Παντελή μακαρίζοντος τήν τύχην του.

Εκ τοϋ συνοικεσίου τούτου έγεννήθησαν έν Κων- 
σταντινουπόλει καί ούχί, ώς ό Βλαστός έν τοϊς 
Χιακοΐς αύτοϋ λέγει, έν Χίφ, δύο υιοί Αλέξαν
δρος καί Ιωάννης. 0 Ιωάννης ήτον άνθρωπος κοι
νού πνεύματος, δι’ δπερ έζησεν ίδιωτεύων καί α
πίθανε καταλιπών δύο υιούς τδν Σκαρλάτον καί 
Κωνσταντίνον, οϊτινες δέν διέφερον έπίση; κατά 
τ.δ πνεύμα τοϋ πατρός των. Τούναντίον ό έτερος 
υίδς τοϋ Παντελή Αλέξανδρος διεκρίθη παιδιόθεν 
έπί εύοϋία καί φιλομαθεία, καίάπορφανευθείς τοϋ 
πατρός του, έπαιδαγωγήθη ύπδ τής μητρδς αύ
τοϋ Λοξάνδρας, ήτις ήτο μέν δύσμ,ορφος τδ σώμα, 
άλλ’ ήτο λίαν εύπαίδευτος καί άνωτέοα, έάν δώ- 
σωμεν πίστιν είς Ιάκωβον τδν Αργείον, καί αύτής 
τής ί’πατίας. Δωδεκαετή; γενόμενος έπέμφθη είς 
ϊ’ώαην, Βονωνίαν καί Παταύϊον, ένθα έπί δεκα
τέσσερα έτη σπουδάσας τήν φιλοσοφίαν, φιλολο
γίαν, έπιστήμας καί ιατρικήν άνηγορεύθη διδά- 

κτωρ τής ιατρική; καί φιλοσοφίας τοϋ Παταϋία- 
νοϋ Πανεπιστημίου. Μεταβάς έζεϊθεν είς Φλωρεν
τίαν συνέθετο Λατινιστί καί είς τδν ηγεμόνα τής 
’Ετρουρίας άνέθετο τδ περίφημον περί · κυκλοφο
ρίας τοϋ αϊματος σύγγραμμά του, εκ τοιαύτης 
τίνος, ώ; ό Μελίτιος ιστορεί, παρορμηθεί; αιτίας. 
Κατευθυνόμενος μετά τίνος συμμαθητοϋ του έζ 
Ενετία; εις Παταύϊον είχε συμ.πλωτήρα φράτορά 
τινα, οστις μεθυσθείς έκοιμάτο νήδυμον ύπνον" ό 
συμμαθητής λοιπόν τοϋ ’Αλεξάνδρου άνάψας λαμ
πάδα έκ στέατος καί είς τδν πρωκτόν τοϋ φρά- 
τορος, δίκην κηροπηγίου, χώσας, έδείκνυε τοϊς έν 
τώ πλοίω. Τοϋτο μαθοϋσα ή Ενετική αριστοκρα
τία άπδ μίσος σφοδρόν κατά τής ορθοδοξία; έμ- 
πνεομένη, έθεώρησεν ώς κατά τής δυτικής εκκλη
σίας ύβριν, καί ήθέλησε νά συλλάβη τούς ύβριστάς- 
άλλ’ ούτοι κατέφυγον έγκαίρως είς Φλωρεντίαν, 
τής όποιας τδν ηγεμόνα ΐνα σαγηνεύση δ Αλέ
ξανδρος, συνέγραψε καί άνέθεσεν αύτώ το περί ου 
ό λόγος σύγγραμμα. Καί έπέτυχεν όντως είς τδν 
σκοπόν του, διότι ούχί μόνον τήν εύνοιαν τοϋ ή
γεμόνος έκείνου προσεκτήσατο, άλλά καί δώρα 
πολλά παρ’ αύτοϋ έλαβεν.

Επαγακάμψας εις Κωνσταντινούπολην ό Αλέ
ξανδρος, διωρίσθη διδάσκαλος τής φιλοσοφίας είς 
τήν έν Φαναρίω μεγάλην τοϋ γένους σχολήν, ήν 
είχε συς-ήσει δ έκ Καςορίας Μανολάκης (1) άλλ

(I) 'Ο άνήρ ούτος, εντελούς καταγωγής ών, έκτησατο

έπειδή ή έκ τής διδασκαλίας ωφέλεια δέν ήτο με
γάλη, μετήοχετο καί τήν ιατρικήν παρά τοϊς με- 
γιστάσι Τοόρκοις, μεγίστην παρά πάντων άπο- 
λαμβάνων εύνοιαν. 0 Τουρνεφόρτιος οστις ήλθεν 
είς συνέντευξιν μετ’ αύτοϋ έπί διαφόρων άντικει- 
μένων τής ιατρικής καί βοτανικής, έΟαύμασε τδ 
πνεϋμα καί τήν πολυμάθειαν αύτοϋ καί έν τή 1Β’. 
τών επιστολών του άναφέρει αύτδν μετά πλείςων 
επαίνων, καί θεωρεί εαυτόν εύτυχή, διότι έλαβε 
τήν εύκαιρίαν νά σχετισθή πρδς άνδρα estimable 
par son merite el par sa (lignite. Επειδή δ
μως πρόσφατα παραδείγματα τδν ειχον πείσει δτι 
ή ιατρική αποβαίνει λίαν κινδυνώδης έν Τουρκία, 
ήναγκάσθη νά παραίτηση τήν έξάσκησιν αύτής 
καί ένησχολήθη περί τήν έκμάθησιν ξένων γλωσ
σών, ώστε έντδς μικοοΰ, έκτδς τής Ελληνικής, 
Λατινικής καί Ιταλικής άς έγίνωσκεν ήδη, έξέμα- 
Οε τήν Τουρκικήν, Περσικήν, ’Αραβικήν, Γαλλικήν 
καί Σλαυονιζήν.

Διά τοσούτων γνώσεων κατηρτισμένος, ό Αλέ
ξανδρος, θανόντος κατ’ έκείνον τδν χρόνον τοϋ 
διερμ.ηνέω; τής ’οθωμανικής αύτοκρατορίας Πα- 
ναγιώτου τοΰ Νικούση (Ί), προήχθη αύτδς ύπδ 
τοϋ μεγάλου βεζύρου Κουπρουλή ’Αχμέτ πασά 
είς τδ τής διερμηνείας αξίωμα, καί ύπδ τοϋ ΙΙα- 
τριάοχου είς τά τοϋ μεγάλου Λογοθέτου τής τοΰ 
Χριστοϋ Μεγάλης Εκκλησίας. Εν τοϊς νέοις έκεί- 

άπείρους θησαυρούς, διότι κατά τήν έπί Μωάμεθ τοϋ Δ 
επανάτσασιν τών Ι’ιαννιτζάρων, κατοίκων εις τήν δδόν Γκι- 
ριτ-τζεσμέ, διετηρησε παρ’ έαυτώ έπί εικοσιν έπτά ήμέ
ρας καί διέσωσεν άπδ τής δργής τών επαναστάντων τόν 
βεζύρην Σουλεϊμόν πασαν, άνθ' ού άπήλαυσε, παρελΟου · 
σης τής στάσεως, τήν εύνοιαν αυτοΰ καί μέγιστα πλού
τη. (Cantemir hist, de l’emp. Ott. II. 38.) Έν τή 
σχολή ταύτη παρεδίδετο ή Ελληνική άριστα καί ή φι
λοσοφία καθ' όλους αυτής τούς κλάδου; καί ίτεραι έπι- 
στήμαι· έοίδαξαν δέ μεταξύ άλλων έκεϊ’Ιωάννης δ Καρυό
φυλλο;, δ καί λογοθέτης τής Μεγάλης ’Εκκλησίας, Βα- 
λάσιος δ Σκευοφύλαξ, Αντώνιος δ Σπανδωνής, Ίάκωβος 
δ ’Αργείος, Σεβαστός Κυμηνίτης δ Τραπεζουντιος, Διονύ
σιος δ μοναχός καί άλλοι περί ών Ιδέ Cantemir, hist, de 
l’emp. Othoman II. 39. Έκτισε δέ τήν έν Φανα
ρίω Μεγάλην λεγομένην τοΰ Γένους Σχολήν, ήτις καί μέ
χρι τοΰ νϋν υπάρχει.

(I) Τό τής διερμηνείας αξίωμα έδίδετο κατά πρώτον είς 
Ιουδαίους ή αρνησίθρησκους φράγκους μέχρι τοΰ ’Ιταλού 
Γάσπαρη,δςις τώ 1618 έπί ΜουςαφάΑ'. έγένετο ήγεμών 
Μολδαυΐας- άλλ’έπειδή ήρε σημαίαν αποστασίας, προσ
βληθείς ύπό τοΰ Σκεντίρ πασα καί τοΰ Χάνου τής Κρι
μαίας κατεπολευ,ήΟη καί εν τη φυγή αύτοϋ έφονεύθη ύπό 
τών άοχόντων του Σεπτελιτζ Χατμάνου καί ποστελνίκου 
Γκόε. Πρώτος δέ Έλλην διερμηνείς έγένετο δ ΙΙαναγιώ-
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νοις άξιώμασιν έπηύξησε τήν πρδς αύτδν εύνοιαν 
τών ισχυρών Οθωμανών καί ιδία τοΰ παντοδυ
νάμου τότε Καρά Μουσταφά πασά, άλλά μετά 
τδν θάνατον αύτοΰ, δι ΰδατος έπελθόντα. τώ 
1G83, ό Αλέξανδρος περιήλθεν είς μέγιστον κίν
δυνον, διότι ό τοΰ Καρά Μουσταφά διάδοχος Καρά, 
ϊβραήμ πασάς, συλλαβών καθεϊρξεν αύτόν έν τώ 
δεσμωτηράμ τών Επτά Πύργων, έδήμευσε την 
περιουσίαν του συγκείμενη·» εις 14 εκατομμύρια 
φλωρίων καί τδν αντικατέστησε δι’ αρνησίθρη
σκου τινός φράγκου, μετονομασθέντος Σεφέρ αγά. 
Αλλά μετ’ ού πολύ γνωσθείσης τής ανίκανότητος 
τοΰ νέου διερμηνέως καί άναβάντος έπί τδν θρό
νον τώ 1 G87 του Σουλεϊμάνου Γ . ό ’Αλέξανδρος 
άνέλαβε τδ πρότερον αύτοΰ αξίωμα καί τά πρό- 
τερα μέσα τοϋ νά πλουτισθή.

Οποία δέ ητον ή κατάστασι; τών πραγμάτων 
τότε έν Τουρκία. δεικνύει τδ εξής ανέκδοτον. Οτε 
ό πρέσβυ; τής Γαλλίας Κ. δέ Νοαντέλ μια τών 
ημερών τοΰ έτους 1G77 ηθέλησε νά λάβη ά- 
κρόασίν τινα παρά τώ μεγάλω βεζύρη Μουσταφά 
πασά, επειδή πολλαί τώ παρενεβάλλοντο δυσχέ- 
ρειαι, άγανακτήσας άπεφάσισε νά εΐσέλθη βιαίως 
είς τήν αίθουσαν τοΰ διβανίου, θί έξωθεν ίστά- 
μενοι Τούρκοι ήθέλησαν νά τδν έμποδίσωσι καί 
αύτδς δέ ό Μαυροκορδάτος άκούσας τδν θόρυβον 
καί έξελθών προσεπάθησε νά τδν πραΰνη’ άλλ’ ό 
Γάλλος πρεσβευτής αμετάπειστο; ων ώθησε καί έ
κείνους καί αύτδν μεθ’ όρμή; καί εΐσήλθεν είς τήν 
αίθουσαν, θί έν αύτή έπί μεγαλοπρεπούς ανα
κλίντρου καθιζόμενοι μεγιστάνες, καίτοι δυσηρε- 
στήθησαν διά τήν τόλμην ταύτην ένδς γκιαού- 
ρου, διέταξαν δμως έξ άβρότητος εις ένα ύπ-ηρέ 
την νά τώ δώση σκίμποδά τινα όπως καθεσθή. 
0 Κ. δέ Νοαντέλ, δστις εύρισκε λίαν ταπεινωτι
κόν νά έξαπλωθή έπί σκίμποδος εύτελοΰς, ένώ 
παρέχει έκειτο πολυτελές ανάκλιντρου, κατευθύν- 
θη κατ’ εύθεϊαν πρδς αύτδ καί έκάθησεν άτάρα- 
χος έγγύς τών μεγιστάνων. 11 πράξις αύτη ήρέ- 
θισε σφόδρα τούς Τούρκους, ο’ίτινες τώ παρετή- 
ρησαν ότι ώφειλε νά λάβη τήν ύποδειχθεϊσαν αύ- 
τώ θέσιν, καί αύτδς δ ό Μαυροκορδάτος προσε- 
πάθησε παντοιοτρόπως νά τόν πείση πρός τοΰτο· 

της Νικοΰσης, περί οί iii τήν έν τη Πανδώρα άξιόλογον 
διατριβήν τοΰ Κ. ΙΙαππαρηγοπούλου. Δια δέ του;λοιπού; 
διερμηνείς ίδέ Λόγων Έρμήν τοϋ «τον; 1818 «Ιστορία 
καί βιογραφία καί Χρονολογικό; κατάλογο; τών δρβοδόςκν 
μεγάλων έρμηνε’ων τη; τών ’Οθωμανών βασιλείας» σελ. 
298.

άλλ’ ό Γάλλος πρέσβυς έμεινεν άκαμπτος, καί 
{ ότε ό Μαυροκορδάτος γεγωνυία τή φωνή τώ εΐπεν 

ίταλιστί ότι ό μ.έγας βεζύρης επιθυμεί νά καθή- 
ση είς τδν σκίμποδά, έκεϊνος δυνατώτερον άπε
κρίθη ότι ό βεζύρη; δύναται νά διατάξη τδν σκίμ- 
ποδα, όχι όμως καί αύτόν, όστις προύτίμα ν’ 
άπελθη είς τό μέγαρόν του ά τρακτος μάλλον ή 
νά ύποστή τοιαύτην ταπείνωσιν. Καί ό Κ. δέ 
Νοαντέλ άνεχώρησεν έκ τοΰ διβανίου χωρίς 
νά έλθη είς συνέντευξιν μετά τοΰ μεγάλου βε- 
ζύρου.

Τδ Οθωμανικόν κράτος έκυμαίνετο τότε είςτον 
πρός τούς Χριστιανούς βασιλείς πόλεμον κα! ό 
Σουλεϊμάν άμα άναβα; έπί τόν θρόνον ηθέλησε 
νά ούλώση τάς πληγάς ας οί άδιάληπτοι έκεϊνοι 
πόλεμοι είχον ανοίξει είς τδ κράτος του. ’Απεφά· 
σισε λοιπόν νά πέμψη προς τδν αύτοκράτορα τή; 
Γερμανίας Λεοπόλδον πρέσβεις τδν Αλέξανδρον 
Μαυροκορδάτον καί τόν Ζουλφικάρ έφέντην, λό
γω μέν όπως άναγγείλωσιν έκείνω τήν τοΰ νέου 
αύτοκράτορο; τών Οθωμανών άνάρρησιν. έργω δέ 
όπως υποκλέψωσιν ούτως ειπεϊν τήν ειρήνην, Λ- 
φικόμενοι οί δύο πρεσβευταί είς τδ έν Βελιγρα- 
δ’ω στρατόπεδον τών Γερμανών, ανήγγειλαν τήν 

αποστολήν αύτών, ό δε στρατάρχη; δούξ τής 
Βαυαρίας τούς παρέπιμύεν είς Βιέννην" μεταβάν- 
τες έκεϊ εξήγγειλαν πάλιν τώ αΰτοκράτορι μόνον 
τδ περί άναβάσεως, προσδοκώντες ΐνα έκεϊνος 
ποίηση έναρξιν διαπραγματεύσεων περί ειρήνης. 
Αλλ έπειδή έκεϊνος ούδόλως έπραττε τούτο, ί 

Ζουλφικάρ έφέντης,ΐνα μή δήθεν παρεκκλίνη τών 
οδηγιών τού Σουλτάνου, ήρξατο τών διαπραγμα

τεύσεων, αΐτινες έναυάγησαν απέναντι τών απαι
τήσεων τών Χριστιανών ηγεμόνων καί τοιουτο
τρόπως οί δύο πρέσβεις έπέστρεψαν άπρακτοι είς 
Κωνσταντινούπολή. Τέλος τώ 1 G99 έπέμφθη έκ 
νέου μετά τού Ρεϊζ έφέντου πληρεξούσιος είς τήν 
έν Καρλοβίτζη σύνοδον καί τοσοΰτον έπιτηδείως 
συνομολόγησε τήν ειρήνην, ώστε ό μέν Σουλτάνος 
έφ’ όρου ζωής τώ έδωσε τίτλον υψηλότατου, ό δί 
αύτοκράτωρ Λεοπόλδος τώ έδωοήσατο πεντήκον- 
τα χιλιάδα; φλωρίων καί εν πολυτελές σώμα Βυ
ζαντινός έκ τής έν Βιέννη βιβλιοθήκης.

11 έν Καρλοβίτζη γενομένη συνθήκη έξήγειρε 
τούς φανατικούς τούρκους, ηγουμένου τοΰ Δαλ- 

κατ αύτή;, καί στάσις έγένε- 
αυτουργών της, οί; απέδιδαν προ- 
τών τοϋ έθνους συμφερόντων, ό 

θάνατο; τοΰ ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου άπητεϊ- 

ταοιν πασά, 
το κατά τών 
δοσίαν κατά

το παρά τών στασιαστών, καί ό Σουλτάνο; ήθε-1 
λεν έπί τέλους άναγκασθή νά τόν παραδώση, εί 
-μή, προλαμβάνων, έφευγεν είς Σωζούπολιν. Διαλυ- 
θείσης δέ τή; στάσεως διά τή; φρονήσεω; τοΰ 
Σουλτάνου ’Αχμέτου καί τη; ησυχία; έπανελθού- 
σης, δ Μαυροκορδάτος έπέστρεψεν εΐ; Κωνσταντι
νούπολή μετά τού υιού του μεταμφιεσμένου εί; 
μοναχόν. Δέν έβράδυνε δέ νά άναλάβη τήν προ- 
,τέραν αύτοΰ θέσιν παραπλήσιο; πρδ; ήλιον λάμ- 
ποντα. μετά καταιγίδα, καί έπί τεσσαράκοντα όλα 
ξτη χρημάτισα; διερμηνεύ; τού Οθωμανικού κρά
τους, άπεβίωσε τώ 1719, ή. <ός ό Σπρεγγέλιο; 
λέγει τώ 1710, έκ ποδκλγίας, καταλιπών δύο 
υιού; Νικόλαον καί ’ίωάννην καί δύο θυγατέ
ρας ’Αλεξάνδραν καί Ελένην. Είχε δέ καί τρίτον 
•υίόν, καλ.ούμενον Σκαρλάτου, δστι; έγένετο μέ- 
γας Επικέρνης τή; Βλαχίας καί γαμβρός τοΰ ή- 
γεμόνο; αύτή; Βρανκοβχνου, άνήρ πλείστων ελ
πίδων- άλλ’ άπέθανε νεότατος πρό τοΰ πατρό; 
αυτού. Εκ δέ τών δύο ετέρων υιών του, δ μέν 
Νικόλαο; έγένετο δεσπότης Μολδαυίας καί εϊτα 
Βλαχίας, ό δέ Ιωάννης διωρίσθη μ.έγας διερμηνεύ; 
τοΰ κράτους, διαδεξάμενο; τδν πρωτότοκον α
δελφόν του, οστις είχε καθέςει τήν θέσιν ταύτην 
πρίν ή γείνη δεσπότης τή; Μολδαυίας.

Συγγράμματα τοϋ ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδά

του είσί ταΰτα.
De inslrumento respiralionis et circu- 

latione sanguinis IGGi. Εν τώ συγγράμματι 
τούτω δ Μαυροκορδάτος απέδειξε βασιμώτερον 
πάντων τών προκατόχων του τήν διά τών πνευ
μόνων κυκλοφορίαν τοϋ αίματος, βεβαιιόσας τοΰ
το διά πολυπληθών παραδειγμάτων καί εϊκοσιν 
αποδείξεων. Οι Τούρκοι, άδυνατοΰντες νά έννοή- 
σωσι τήν θεωρίαν τής τού αίματος κυκλοφορίας, 
έξέλαβον ιός μάγον τόν Μαυροκορδάτον’ ούτος 
δέ όπως διασκεδάση τήν πρόληψιν ταύτην, έξέ- 
δωκεν Ελληνιστί καί Τουρκιστί ίδιον περί κυκλο
φορίας τοΰ αίματος πόνημα, όπερ πιθανόν νά ήτο 
επιτομή τού Λατινιστί έκδοθέντος. Εξεδόθη δέ 
το τελευταίου τοΰτο πολλάκις έν τε Ιταλία. Βελ- 

γίω καΐ Γερμανία.
Ιερά Ιστορία, ελληνιστί, έν Βουκουρεστίω τω 

171G έκδοθεϊσα.
Ερμηνεία εις τό περί γενέσεως καί yfoaz; τοΰ 

Λριστοτέλους. ’Ανέκδοτος.
Ρητορική, τοιαύτην φέρουσα τήν έπιγραφήν. 

«Τοΰ σοφωτάτου καί λογιωτάτου μεγάλου ρήτο- 
Ρ°; τής μεγάλης εκκλησία; Κυρίου ’Αλεξάνδρου

ιατρού τε άοίστου τοΰ έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
σύνοψις τέχνης ρητορικής κατά πεΰσιν καί άπό- 
κρισιν. Σώζεται χειρόγραφος έν τή Αθήνησι βι
βλιοθήκη τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου.

Γραμματική, ούτως έπιγραφομένη « Αλεξάν
δρου τού μεγάλου Λογοθέτου τή; Ανατολικής 
τοΰ Χριστού μεγάλης Έκκλ.ησίας καί έζ άπορ- 
ίήτων τής κραταιας βασιλείας τών ’Οθωμανών, 
γραμματική περί συντάξεως, έπιμελεία καί διορ
θώσει 'Αλεξάνδρου Καγκελαρίου τοΰ ’Ιατροφιλο
σόφου. Ενετίησι I 7 45 παρά Νικολάφ Γλυκεϊ.

Ρωμαϊκή; ιστορίας τόμοι τρεϊς, ήν ό μέν Προ
κοπίου Δημήτριος άριθμεΐ ως ‘ίδιον σύγγραμμα 
τοΰ Μαυροκορδάτου. ό δέ Ζαβίρα; λέγει μετάφρα- 
σιν έκ τή; τοΰ Λιβίου συγγραφής.

Πολιτικαί Τποθήκαι.
Φιλοσοφικά ί’πομ.νήματα — Μεταφυσικήν — 

Λογικήν.
Λόγο; ύπέρ ειρήνη; πρός τούς Γερμανούς.
Επιστολαί πολυάριθμοι ών εκατόν πεντήκον- 

τα ό Ζαβίρα; είδε παρά τώ έφημερίω τή; έν Βιέν
νη ανατολικής εκκλησίας Γαβριήλ, τινέ; δ έξε- 
δόθησαν είς τδ έν Κωνσταντινουπόλει τώ 1804 
τυπωθέν έν τώ τοΰ Πατριαρχείου τυπογραφείο» 
Επιστολάριον.

Ιστορία τών ’Ιουδαίων μέχρι τού ΙΖ'. αίώνος.
Τοιοΰτος έγένετο ό περιώνυμο; έκεϊνος άνήρ 

« δαιμόνιος, ό»; λέγει ο πολύς Ευγένιος, καί πολ
λά μέν έκ στόματος διδάξας, πολλά δέ καί παν- 
τοίας ιδέας συγγράμματα καταλιπών, περί ού 
τδ μέν τι διά τδ περιδν τή; γνώσεω; ύψος, τήν 
φιλοσοφικήν καθέδραν έν Κωνσταντινουπόλει κό
σμησα·. λαχόντος, τδ δέ και διά βάθους φρονή- 
σεως πολιτική; τήν τε τοΰ μεγάλου έρμηνέω; 
λειτουργίαν έν τοϊς βασιλείοι; άναδεδειγμένου, 
εξής δέ καί τήν έξ άπορρήτων τάξιν υπό τών 
Οθωμανών πιστευθέντος, έργον άν εϊη κρϊναι πό- 
τερόν τ·.ς άρα έπ αΰτώ τδν έν τοϊς φιλοσοφούσιν 
ουτω πολιτευσάμενον ή γοΰν τόν ούτως έν τοϊ; 
πολιτευομένοις φιλοσοφήσαντα.τάξειε πρότερον ;<>

ΕΠΑΜ. ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ JIIS.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΣΙΓΙΛΑ1ΟΝ ΤΙ1Σ Λ1Ι1ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. -

Tij Jifv0vfacc τϊ}( Χρυ~α.1.1ίόος.

Σάς έπισυνάπτω άντίγραφον συγγιλιώδους γράμ
ματος έπί τοϋ Πατριάρχου Κυρίλλου Λουκάρεως
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ύπέρ τής Μητροπόλεως Ίωαννίνων έκδοθέντος. Τδ 
πρωτότυπον ύπάρχει άποτεθησαυρισμένον έν τή 
πλούσια συλλογή πάντων τών έκδεδομένων καί 
πολλών ανεκδότων μνημείων τής Νεοελληνικές 
φιλολογίας τοϋ Κυρίου Παύλου Λάμπρου, δστις 
έπέτρεψέ μοι τήν αντιγραφήν μετά τής αείποτε 
χαρακτζριζούσης τδν διάσημον τούτον πατριώ
την ένζήλου προθυμίας, πρδς πάν τδ τήν εθνικήν 
δόξαν άποβλέπον. Καλόν δέ ήθελεν είσθαι ίνα τις 
τών έν ήμϊν δυναμένων έκδώση πλήρη συλλογήν 
τών πατριαρχικών σιγιλλίων, τών όποιων άλλα 
μέν τήδε κακεΐσε ανέκδοτα ύπάρχουσι διεσκορ- 
πισμένα,άλλα δέ ύπδ ξένων κακώς άναγνωσθέντα 
έξεδόθησαν, καί αφού μάλιστα τοιαύτη συλλογή, 
ούκ ολίγον συνεισφέρουσα εις διασάφισιν τής πα
τρίου ιστορίας, υπ’ ούδενδς μέχρι τοΰδε έξεδόθη.

'Λθφαις την i ΆπριΜου 4 864.
Κ. ΣΑΘΊΣ.

Κίμι.1.1ος ε.Ιέω Θεοΰ ά(χιεπίσχοπος Κωνσταν
τινουπόλεως Νέας Ρύμης χαΐ Οίχουμενιχός 
Πατριάρχης.
4~ Τά έξοχα καί μεγαλοπρεπή τών ονομάτων 

τών εις άποστολικήν καί άλλην διακονίαν εύδοκι- 
μησάντων, έκ τής ένεργείας αυτών υφ’ ής τάς ο
νομασίας έκτήσαντο, κέκτηται τδ είναι" ών τά 
μέν ώς καθολικώτερα καί άπεριορίστως ένεργοϋν- 
τα, βάσιν γάρ είναι λέγεται καί όδδν τδν βασι- 
λέα λαού, έν ούδενί δυνατόν περικεκλήσθαι (sic) 
τόπω’ τά δέ τής ιδίας μέν ούκ άπαξιοϋταί πως 
καί τής αυτής ένεργείας, έν ούκ άπεριορίστω δέ 
τόπω καί μερικό». Τοΰτο δ ούχ ή αρχαία παρά- 
δοσις άλλά καί βασιλική διατύπωσις άποφαίνεται, 
καί νόμος διορίζεται, ού τούς παρά βασιλεΰσι 
μόνον καί βασιλείοις ύπηρετοϋντας τοιούτοις δια- 
πρέπειν δνόμασιν, άλλά καί τούς έν τή βασι- 
λευούση τών πόλεων ευρισκομένους κληρικούς 
τής μεγάλης έκκλησίας παρά τώ κατά καιρούς 
Οικουμενικό» Πατριάρχη 'ίνα μή τά τής μεγάλης 
έκκλησίας μικροπρεπέστερον τής βασιλικής αύ- 
λής διακυβερνώτο’ ώς γάρ άπεριορίστως οί 
παρά τώ βασιλεϊ κέκτηνται τήν τών ονομά
των λαμπρότητα, ταύτη καί οί τή μεγάλη 
καί καθολική τοϋ Χριστού έκκλησή δουλεύον- 
τες, έξαιρέτως δέ πάντων τοϊς τής πρώτης πεν- 
τάδος έλλογιμωτάτοις τδ μίγας προσεπιπλέ- 
κεται. Οτι δέ ταύτης τής έπωνυμίας καί με» 
ρικών εκκλησιών ήξιώθησαν κληρικοί τής πρώ
της πεντάδος ούκ άπαρνούμεθα’ έπειδή γοϋν καί 
κατά τήν επαρχίαν τών ίωαννίνων έδεήθη ό ίε- 

ρώτατος Μητροπολίτης Κύρ Παρθένιος ύπέρτιμος 
καί έξαρχος Κερκύρας, ό έν άγίω πνεύματι αγα
πητός άδελφδς καί συλλειτουργός τής ημών με
τριότατος, καί διά γράμματος Πατριαρχικού καί 
συνοδικού ταύτην τήν έπωνυμίαν άσφαλίσαι, καί 

καλεϊσθαι τούς τής πρώτης πεντάδος κληρικούς 
τής Μητροπόλεως Ίωαννίνων τδ μίγας άπδ τοϋ 
μεγάλου οικονόμου άρχόμενον μέχρι τοϋ έσχάτου 
τής πεντάδος αύτής, καθά καί οί έν τή καθ’ήμάς 
τοϋ Χριστού μεγάλη εκκλησία, τδ αύτδ προνό
μιον κέκτηνται, άφ’ού ή τών Ρωμαίων έκραταιώθη 
άρχή. Τούτου χάριν ή μετριότης ημών τήν αίτη- 
σιν αύτοΰ μή παριδοΰσα, συνοδικώς άποφαίνεται, 
συναινέσει καί τοϋ μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιε
ροσολύμων κυρίου κυρίου Θεοφάνους καί πάσης 
Παλαιστίνης, τοϋ έν άγίω πνεύματι άγαπητοϋ 
άδελφοϋ καί συλλειτουργού τής ημών μετριότητος 
μετά καί τών παρευρεθέντων ίερωτάτων αρχιε
ρέων και υπερτίμων τών έν άγίφ πνεύματι άγα' 
πητών άδελφών καί συλλειτουργών τής ημών με
τριότητος, ίνα καί είς τδν έξής άπαντα αιώνα 
τούντεϋθεν καλοϊντο οί τής πρώτης πεντάδος 
κληρικοί κατά μόνην τήν επαρχίαν τοϋ ίωαννίνων 
μέγας οικονόμος καί μετ’ αύτδν οί καθεξής μέχρι 
τοϋ έσχάτου τής πεντάδος αύτής, δ καί βουλό- 
μεθα μένειν άπαρασάλευτον καί άμετάτρεπτον 
μέχρι παντός’ άν δέ τις πάντων βουληθείη ποτέ 
άντειπεϊν τι περί τούτου, εϊη είς ούδέν τά παρ 
αύτοΰ λεχθησόμενα καί μελετηθησόμενα.

Είς γάρ τήν περί τούτου δήλωσιν καί διηνεκή 
τήν άσφάλειαν, έγκεχάρακται καί τδ παρόν τής 
ήμών μετριότητος σιγγιλιώδες γράμμα, καί έγκε- 
χείρισθω (sic) τώ ίερωτάτφ τούτω μητροπολίτη 
ίωαννίνων κυρίω Παρθενίφ παρά τής ήμών μετριό
τητος ταύτην τήν χάριν εϊληφότι.

Εν έτει σωτηρίς» χιλιοστό» εξακοσιοστό» τρια- 
κοστώ τετάρτω, μηνί ίανουαρίω, ίνδ. β.

4~ ΚΥΡΙΛΛΟΣ έλέςο Θεού άρχιεπίσκοπος Κων
σταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί οικουμενικός 
Πατριάρχης.

+ ΘΕΟΦΑΝΗΣ έλέω Θεού Πατριάρχης τής 
Αγίας πόλεως ίερουσαλήμ.

+ 0 Εφέσου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.
+ 0 ’Αδριανουπόλεως ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ.
-|- ό Ααρίσσης ΓΡΙ1ΓΟΡΙΟΣ. 
4* 0 Μονεμβασίας ΝΕΟΦΥΤΟΣ.
-j- 0 Μελενίκου ΝΕΟΦΤΤΟΣ. 

+ ................................
+ ...............................

-}- 0 Αθηνών ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ. 
, -}- ό Δέρκων ΔΑΝΙΗΛ.

4" ό Χαλκηδόνας · ·

4- 0 Λίνου Π ΑΙΣΙΟΣ.
+ 6 Κερνίτσης ΠΑΙΣΙΟΣ.

ν άγνοή πού έβάδιζε. Διήλθεν ουτω τήν αψίδα 
τής τύχης καί είσήλθεν είς τήν λεωφόρον τής αύ- 
τοκρατορίσσης, ώς έάν ήθελε νά περιπατηση παρά 
τδν ποταμόν τής πολυτελείας. Σκεπτόμενος δέ 
καθ’ έαυτδν εΰρισκεν ότι είς δλας ταύτας τάς ω
ραιότητας υπήρχεν δ καταστρεπτικός σκώληξ τής 
θλίψεως, αί μαρασμόν φέρουσαι επιθυμία: τής μα- 
ταιότητος καί ή διαφθορά τών καρδιών’ καί βε
βαίως έμάντευσεν δτι έπί τής κινητής ταύτης 
σκηνής πολλοί μέν σήμερον άνεφαίνοντο υπό τδν 
ήλιον τής τύχης, τήν έπαύριον δέ κατεβυθίζοντο 
είς τά σκότη τής απελπισίας άνευ ήχοϋς. Ολα 
ταΰτα έτερπον τούς οφθαλμούς του καί έν τή ά- 
πλότητι τοΰ πνεύματός του έβλεπε μέ άπάθεια7 
τήν παράστασιν ταύτην τού μεγάλου κόσμου.

Ουτω ρεμβάζων δ Ιάκωβος έφθασεν είς τδ δά
σος τής Βουλόνης χωρίς νά αίσθανθή τήν έλαχί- 
στην κούρασιν. Εκεϊ παρετήοησεν δτι δλαι σχεδόν 
αί άμαξαι διευθύνοντο πρδς τδ αύτδ μέρος είς δύο 
σειράς. Ενώ δέ άφ’ ενός αύταί περιήρχοντο τήν 
δενδροστοιχίαν τοϋ δάσους δεξιόθεν, έξ άλλου 
μέρους νέοι έφιπποι καί τινες αμαζόνες διασταυ
ρούμενοι έβάδιζον άνταλλάσσοντες ταχεϊαν τινά 

; λέξιν, χαιρετισμόν ή μειδίαμα, ό Ιάκωβος άναβάς 
ι μέχρι τής κορυφής δπου υψοϋται δ μέλας κέδρος, 

καί έξ ου δ οφθαλμός διακρίνει τά γύρωθεν πο
λυάριθμα πολίχνια, τά περικυκλοϋντα τούς Πα- 
ρισίους, έκάθισεν υπό τήν σκιάν τοϋ γηραιού δέν
δρου. Μετ’ ολίγον αί άμαξαι ήρχισαν ν’ άραιών- 
ται δ δέ χρυσούς ούτος ποταμός έπανέκαμπτεν 
είς τάς πηγάς του εισερχόμενος είς Παρισίους. Λ- 
ναπαυθείς έπί Sv σχεδόν τέταρτον τής ώρας πα- 
ρετήρησεν δτι ήτο καιρός ν άναχωρήση, διότι ώ- 
φειλε νά διανύση μακρυνήν όδδν δπως έπιστρέψη 
είς Λουξεμβοϋργον. Ενώ δέ ήγείρετο είδεν άμαξάν 
τινα φθάσασαν εις τδ ύψος καί σταματήσασαν ο
λίγα βήματα μακράν του. Νέα δέ γυνή μετά μι
κρού παιδιού καταβάσα έξ αύτής διήλθε τόσον 
πλησίον τοϋ Ιακώβου ώστε διά τής μεταξωτής 
έσθήτός της ήγγισε τούς πόδας του. Τόσον δέ ό 

Ιάκωβος έξεπλάγη, ώστε έμεινεν έπί πολύ ακίνη
τος παρατηρών τήν έξαισίαν καλλονήν τής γυναι" 
κδς ταύτης, διότι οφθαλμοί εράσμιοι, βαθεΐς κα· 
θελκτικοί τδν περιεκύκλωσαν διά τών ακτινών 
των' τώ έφάνη δέ δτι ή άτμοσφαίρα παρευθυς ε- 
λαμψε δι’αύτών καί άλλος ήλιος λαμπρότερος καί 

, ήδύτερος άντικαθίστα τόν πρδ μικρού δύσαντα, 
δ ήλιος τών καρδιών μας, ή ώραιότης ήτις γεννά 
καί αυξάνει τδν έρωτα. 6 Ιάκωβο; συνεκινήθη καί

TYXI1S ΕΥΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΥΧΜΕΝΕΙΑ.

'{Συνέχεια άπο φυλίάί. S3). I
Καθ’ ’ήν ημέραν ό μεγαλοπρεπής ούτος δρίζων < 

άνεπετάσθη ένώπιον τοϋ Ιακώβου, άφήκε τδ μι- ’ 
κρδν καί είς τά πέριξ τοϋ Λουξεμβούργου κείμε
νον δωμάτιόν του, καί πρώτην ήδη φοράν, έπα- 
ναπαυόμενος είς τδ μέλλον του, άνέβη είς λεωφο
ρείου δπως περιδιαβάση έπί τοϋ βουλεβαρίου, 
θέλων ουτω νά διασκεδάση ολίγον. *Λπδ τοϋ βου- 
λεβαρίου έ'ως είς τά ΐίλύσια Πεδία τδ διάστημα 
είναι μικρόν. Διήλθε πλησίον τής Αγίας Μαγδαλη- 

νής καί ευρέθη πάραυτα έπί τής στρογγύλης πλα
τείας καθ’ήν ώραν οί πλούσιοι καί οί εΰγενεϊς συ- 
νηθροίζοντο έκεϊ. ό Ιάκωβος έβλεπε διερχομένας 
ένώπιόν του άμάξας ωραίας πλήρεις κυριών, ίπ- 
πότας σφριγόντας καί έν γένει ολην τήν άκολου- 
θείαν τοΰ πλούτου καί τής πολυτελείας. Εβλεπε 
τάς ωραίας κυρίας έξηπλωμένας είς τδ βάθος τών 
κομψών δίφρων των καί τώ έφαίνετο δτι έβλεπε 
διερχόμενα ένώπιόν του θαλερά άνθη έντδς κυ
λιομένων κανίςφων. Πλούσιος καθ έαυτδν έκ τών 
ονειροπολήσεών του, έβλεπεν άνευ ζηλοτυπίας τήν 
κινητήν ταύτην μεγαλοπρέπειαν πεποικιλμένην 
διά τών θέλγητρων τής Παρισινής χάριτος* τώ έ
φαίνετο ως ποταμός χρυσούς διερχόμενος ένώπιόν 
του, ώς Πακτωλός μετά κυμάτων έκ μεταξωτού, 
βελούδου καί άτλαζίου καί άφροϋ έκ γάζης καί 

δαντελλών.
Καί όμως πόσον μακράν ήτο τών βράχων τοϋ 

Σκίντ-Μάλο, καί οποία διαφορά μεταξύ τών λαμ 
προτήτων τούτων καί τής ταπεινής κατοικίας 
του έπί τών οχθών τής θαλάσσης.’ Εκ τής άντι* 
««ραθέσεως ταύτης καταληφθείς άνεμνήσθη τής 
νεότητός του’ έν τώ μέσο» δέ τοϋ θορύβου καί τοϋ 
θάμβους ένεθυμήθη εκείνων, αίτινες μακράν έκεϊ 
Χκθήμεναι έπί τής όχθης ένώπιον τοϋ άπειρου διε- 
λογίζοντο περί αυτού αείποτε καί τδν ήκολούθουν 
«ιά τής καρδίας των. Τί θά έλεγον εάν διά Οαύ 
|*ατος έβλεπον είς μαγευτικόν τινα καθρέπτην τδ 
θέαμα τδ όποιον έξηπλοΰτο πρδ τών δφθαλμών 
"ου ’. Τοιαϋτα διαλογιζόμενος ήκολούθει τδν δρό
μον του, ώς άνθρωπος άφροντις, εύχαριστούμενος
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προσήλωσε τδ βλέμμα του έπ5. τίς οδού τις Πα

ναγίας, άλλ αί ώραϊαι γυναίκες τας οποίας είχεν 
ίδεϊ κατά τδ διάστημα τοΰ περιπάτου ειχον άνα- 
χωρήσει, καί ούδεμίαν τώ ειχον αφήσει άνάμνησιν 
διότι απλώς τάς είχεν ίδεϊ διερχομένας πρδ τών 

οφθαλμών του.
Η νέα γυνή προχωρήσασα ολίγον έκάθησεν έπι 

τίς αύτή; έκείνη; θέσεω; ήν αύτδς πρδ ολίγου 
κατεϊχεν, έχουσα πλησίον της τδ μικρόν παιδίον. 
ό ίάκωβος ακίνητος έπί τής δέσεως του παρετή- 
ρει άσκαρδαμυκτεί τάς κινήσεις αύτής, πρδς ήν αό
ρατος δΰναμις τδν προσήλωνεν. Μετά τινας ς-ιγ- 
μάς ή ωραία άγνωστος παοετήρησε μετά προσο
χής τδν ένώπιόν της ίστάμενον Ιάκωβον, και η έκ- 
φρασις τής φυσιογνωμίας της έδείκνυεν δτι δέν 
δυσηοεστήθη ποσώς έκ τοϋ αφελούς σεβασμού τον 
όποιον τί, άπέδιδεν. Αλλ’ ό ’ίάκωβος Οεωρήσας τήν 
έκεϊ διαμονήν του κατά τι έπιλήύιμον έγένετο έ- 
ρυθρός καί έχαμήλωσεν αμέσως τους οφθαλμούς 
του, οΐ’ΐνες ποοσηλώθησαν έπί τών υποδημάτων 
του, τά όποια και άκομψα ήσαν καί πλήρη κονιορ- 
τοϋ, ένεκα τής όδοΰ τήν όποιαν διήνυσεν. Πάραυτα 
λοιπδν άπεφάσισε ν’ άναχωρήση χωρίς νά στρέψη 
καν τους οφθαλμούς του πρδς αύτήν καί νά διευ- 
Ουνθή εις Παρισίους. Διατί νά μην είμαι, έλεγεν, 
ώς εκείνους τους νέους, οϊτινες διέρχονται έφιπποι 
έκεϊθεν ! ’Γήν γνωρίζουσιν αράγε; Ισως ταύτην 
τής εσπέραν γελάση μετ’ αύτών διά τον περίερ
γον λατρευτήν της. Τοιχϋται ήσαν αί ίδέαι του 
αϊτινες τδν άπησχόλουν κατά τήν έπις-ροφήν του. 
Επανελθών δέ εις τήν οικίαν του έκάθησεν έπί τής 
κλίνης του καί ήρχισε νά κλαίη" « Είμαι άχαρις, 
ελεγε καθ’ εαυτόν, άλλως τε δέν θά ήμην δυσει
δής πρδς έπίμετρον τής δυστυχίας μου ! Κατά 
πρώτην φοράν έθεώρησεν εαυτόν ένώπιον καΟρέ- 
πτου' έκ τής έξετάσεως δ εκείνης έσυμπέρανεν 
οτι δέν ήτο μέν άσχημος, άλλ’ ή μορφή του ά- 
πεϊχε πολύ τοϋ νά παρομοιάζη πρδς έκεϊνα; τών 
ωραίων κιόνων τούς όποιους είχε συναντήσει' τώ 
επανήλθε δέ ή ιδέα δτι έκείνη είχε γελάσει μετ’ 
αύτών. Παρέτεινε τους συλλογισμούς αύτούς κα- 
0 δλην τήν έσπέραν, καί διά πρώτην φοράν ή 
ισχυρά όρεόίς του έλειψεν εις τήν πρόσκλησιν τοϋ 
δείπνου. Οσάκις έξύπνα τήν νύκτα έβλεπε τήν 
νέαν γυναίκα" Νήπως έσωθεν μου έχω, έλεγε, 
ύφασμά τι εις τδ όποιον έκείνη ταχέως άπεικο- 
νίσθη, διότι μόλις τήν είδον καί τά χαρακτηριςικά 

της εμειναν έντετυπωμένα ώς νά μην ειχον παυ
σει στιγμήν νά τήν βλέπω. Θά τήν βλέπω ουτω

καθ’ δλην μου τήν ζωήν καί αιωνίως ; » Κατά 
φιλοσοφικήν εποψιν έσκέφθη δτι δέν πρέπει νά 
ήμεθα μόνον ϊν σώμα καί οφθαλμοί' διότι άλλως 
άδύνατον νά διατηρήσωμεν τήν ζωηράν έντύπω- 
σιν τών άπόντων προσώπων. 11 εΐκών της ένετυ- 
πώθη έπ αύτοϋ ώς άστραπή, τά θέλγητρα τής 
ώραιότητό; της διήλθον τούς οφθαλμούς ταυ καί 
εϊσεχώρησαν έκεϊθεν είς τούς βαθύτερους τόπους 
τοΰ αοράτου δντος. « Ειναί τι έν έμοί τδ όποϊον 
αισθάνεται τήν πληγήν καί τδ όποιον βεβαίως 
δέν είναι τδ σώμά μου, έλεγε' είναι άλλο τι τδ 
όποϊον υπάρχει και τδ όποϊον πάσχει έν έμοί, 
ένώ τδ σώμά μου δέν υποφέρει ποσώς. Αχ ! πό

σον εύχάριστον θά μοί ήτο ν’ άποθάνω δι’ αύτήν.» 
—0 ερωτευμένος, πρδ πάντων ό εικοσαετής, ρέπει 
εις τήν μεταφυσικήν.—ό ίάκωβος ήδύνατο νά κά
μη τάς αύτάς σκέψεις καί ώς πρδς τήν άνάμνησιν 
ήν διετήρε·. τοϋ πατρός του τής μητρός του καί 
τής αδελφής του, καί έν τούτοις ποτέ δέν έσκέφθη 
περί αύτών. διότι δ έρως δστις καθιστεί μόνιμον 
τήν παρουσίαν τοϋ άγαπητοϋ δντος, είναι τδ ζωη
ρότερου δείγμα τδ όποϊον ή ψυχή μας δύναται νά 
μας δώση περί έαυτής. Ούδεμία τρανωτέρα ενδεν- 
ζις τής ύπάρξεως τής ψυχής άπδ τδν έρωτα καί 
τήν αυτοχειρίαν.

Τήν έπαύριον δ ίάκωβος ήγέρθη πολύ ενωρίς καί 
έμέτρησε τά ολίγα έν τώ θησαυροφυλακείς» του 
χρήματα, τήν πρώτην οικονομίαν, πολύ γλυκεϊαν 
κατά τήν ιδέαν του, καί διηυθύνθη είς κατάστημά 
τι ενδυμάτων, τδ όποϊον είχε παρατηρήσει τήν 
προλαβοϋσαν έπί τοϋ βουλεβαρίου. Εσκέφθη οτι 
οί έμ.ποροι τοϋ βουλεβαρίου θά ειχον ένδύματα 
τοϋ συ ρμοϋ καλλίτερα τών τής λατινικής συνοι
κίας' μετά ταϋτα μετέβη είς υποδηματοποιόν τινα 
τής συνοικίας του, καί έπειτα εις πιλοποιδν καί 
άφοϋ τά πάντα έπρομ.ηθεύθη,είσήλθενείς τήν οικίαν 
του, ένεδύθη δλως νέα καί ευρεν δτι ό τρόπο; τή; 
ένδυμασίας του δέν διέφερε πολύ τοϋ τών ώραίων 
κυρίων τοϋ δάσους τή; Βουλόνης. Οταν δέ κατέβη 
ό οίκοφύλας τώ ένεχείρισεν έπιστολήν τινα τήν 
όποιαν ήνοιξεν" ήτο δ" αύτη τή; μητρός του, άλλά 
τδ γράψιμον ήτο πολύ τοϋ συνήθους τεταραγμέ- 
νον. Ανέγνωσε δέ τά εξής'

« ’Αγαπητέ μοι Υΐί !

Πρδ πέντε ήαερών είμαι ασθενής καί κατάκοι
τος' ό ιατρός Κ. Πέτρης μέ βεβαιόνει οτι δέν εί
ναι τίποτε, καί τδ πιστεύω' δ ίερεύς ήλθε καί μ 
έπεσκέφθη' μέ είπε δέ νά προφυλαχθώ διότι είμαι

χ?υομένη. Δέν δύναμαι νά σοί γράψω έκτενέστερον 
οήαερον. Η Ζακελίνα ήτι; μέ έξενύκτησε, μοί εί- 
τεν δτι θά σοί γράψη αύριον' άλλά διά νά μην 
άνησυχή; ήθίλησα διά τή; χειρός μου νά σοί γρά

ψω τήν θέσιν μου.
«Ελπίζω αί παραδόσεις σου νά ηύξησαν, καινά 

ήιχισαν ήδη νά σέ ίκανοποιοϋν.Πολύ έχάρημεν διά 
τήν ευτυχίαν σου, τέκνον μου. Υπομονή -καί θάρ- 
ίο;! ίμεϊς παρακ.αλοϋμεν τύν Θεόν διάσέ. ί'γιαι- 

νε Ιάκωβέ μου.
Η άγαπώσά σε μήτηρ σου.

Ο Ιάκωβο; άφήκε τήν έπιστολήν καί έθεώρησε 
,ά νέα του ένδύματα' έρυθρίασε καί έλεεινολόγη- 
σε τδν εαυτόν του. ιδού εκατόν φράγκα τά όποια
ίξώδευσα ματαίως, έψιθύρισεν, καί ή μήτηρ μου 
είναι άσθενής ! Βεβαίως θά έχ? ανάγκην χρημά
των διά τά ιατρικά. Πώς νά κάμω δέ οπω; τή; 
στείλω όλίγα ; Εσκέφθη νά μεταπωλήση παρευθύ; 
τά ένδύματά του καί έστάθη διά τοϋτο είς τδ πα· 
ράθυεον, άλλά δέν διέβη ούδείς άγοραστής, καί 
δοειλε νά υπάγη είς τδ Λύκειον νά παραδώση τδ

ράθημά του.
Η Ζακελίνα έπληροφόρησε κατόπιν τδν άδελ- 

ρόντης ότι ή μήτηρ των είχε κρυώσει έπανερχο- 
ρένη έκ τή; πόλεως, ένώ έβρεχεν ημέραν τινά ά- 
yopS;, οτι έβηχε πολύ» καί δτι εκτοτε είχε πυρε
τόν' άλλ’ έπρόσθετε συγχρόνως δτι άνησύχει δλι- 
γώτερον άπδ χθες, διότι ή άσθενής ήτον καλλίτε
ρα καί ήθελε μάλιτα νά σηκωθή, άλλ άπδ προ- 
ρύλαξ'.ν ό ιατρός διέταξε νά μείνη έπί τή; κλί-

η; άκόμη.
> Η θλίψις είναι βαθυτέρα όταν τις είναι δυση- 
ρεστην.ένο; εναντίον τοϋ ίδιου εαυτοϋ του' καθώς 
Λαι αί ειλικρινείς, λεπταί καί παθητικαί φύσεις, 

' ούτω καί ό ίάκωβος έδεικνύετο πολύ εύαίσθητος 
διά τά ίδιά του σφάλματα καί λίαν αυςπιρδ; πρδς 
τδν εαυτόν του. ΪΙ ιδέα τή; μητρός του άσθενού- 
ση; τώ έπέφερε τύψιν συνειδότος διά τήν τόσον 
ζωηοάν του ένθύμησιν τής συναντήσεω; είς τδ δά

σος τής Βουλόνης. ίίμοσεν δθεν νά τήν λησμο- 
νήση καί ήρχισε τδ έργον του μέ είδος τι μα
νίας. Αντέγραψε πολλήν μουσικήν καί δέν άφήκε 
τήν τράπεζάν του καθ’ δλην τήν ημέραν. Εν τού
τοι; όταν έφθασεν ή ώρα καθ’ ήν τήν προλαβοϋ
σαν διηυ θύνθη ειςτά Πλύσια πεδία, ήσθάνθη εαυ
τόν άνήσυχον. Η εΐκών τή; άγνώτου τώ έπαρου- 
σιάσθη μετά τόση; Ισχύος, ώστε μόλις κατωρθω- 
σε νά τήν άπομακρύνη. Ηγέρθη έκαμε γϋρον τινά 
εί; τδ δωμάτιον του, έθεώρησεν έξω, ήρχισε τήν

άντιγραφήν καί έπειτα τήν άφήκε πάλιν. « Οχι! 
δέν Οά υπάγω, θά είναι παραφροσύνη ! » ανέκρα
ξε δυνατά. Αλλ’ έλξις τις άόρατος έσυρε τήν καρ
διάν του πρδς αύτδ τδ μέρος, ώ; άν ήτο μετέωρος 
ε’ίς τι ιδανικόν άγκυστρον' ένίοτε μέν ήσθάνετο ότι 
έκρατεϊτο, άλλοτε δέ ότι έκινεϊτο ήδέως δι αορά
του τινδς χειρό;' « όχι, όχι 1 έπανέλαβε δέν Οά 
υποχωρήσω .... Πρέπει νά έξέλθω είς τδν κή
πον τοϋ Λουξεμβούργου διά ν’ άναπνεύσω ολίγον 
αέρα καί νά καθησυχάσω. » Πώς έν τούτοι; ό Ιά
κωβος ένεδύθη πάλιν τά νέα του ένδύματα τά ό
ποια είχεν έκδυθή, αγνοώ. Πω; διευθύνθη είς 
τδ ώδεϊον καί έκάθησεν έπί τοϋ λεωφορείου τοϋ 
Βουλεβαρίου έπίση; άγνοώ. Τοϋτο μόνον ήξεύρω, 
ότι ό Ιάκωβο; ήτο ερωτευμένος. Τήν φοράν ταύ
την έστάθη εί; τήν οδόν ϊ’ίβολι καί έλαβε τήν 
συντομωτέραν όδόν πρδς τήν πλατείαν τή; όμο- 
νοία;'έβάδιζε δέ τόσον ταχέως ώγε έφθασεν άπνους 
σχεδόν είς ολιγώτερον τής μιας ώρα; εί; τήν είσο
δον τοϋ δάσους. Βαδίζων δέ δέν έλειπε τοϋ νά πα- 
ρατηρη έκάστην άμαξαν ήτις διέβαινεν, άλλά μα- 
ταίως' διήλθεν ώς άστραπή τδ δάσος, ώσάν οί 
πόδε; του είχον πτερά, καί έφθασε τέλος πάντων 
εί; τδ γηραιόν δένδρον το μέτωπον του εκατα- 
βρεχεν άφθονος ίδρώ;, έκάθησε καί έπερίμενε πλέον 
τής μιας ώρας. Θά έλθη άρά γε ; . . . δ καιρός 
ήτο θολωμένος καί έπέκειτο βροχή. Επεθύμει ύ- 
περβολικώς νά έλθη, καί έάν τήν έβλεπεν έρχομέ- 
νην είμαι υπερβέβαιος ότι θά έκρύπτετο διά νά 
τήν θεο>ρήσΐ) έν κρυπτώ. Τώ έξηρκει να έβλεπε 
μακρόθεν κυμαινομένην τήν κορδέλλαν τοϋ πίλου 
της. ό.άληθή; ήοω; περικλείει όλα δμοϋ καί τήν 
έσχάτην δειλίαν καί τήν μεγαλειτέραν αύθάδειαν' 
δ,τι ό Ιάκωβος έφοβεϊτο πρδ πάντων ήτο ή ειρω
νεία τών χειλέων της, ίσως καί ή περιφρόνησι; ό
ταν τδν έβλεπε- ήσθάνετο ότι ή έλαφροτέρα έν- 
δειξις υπερηφάνειας Οά τδν άπήλπιζε.

Εκείνη έν τούτοις δέν ήλθεν, δθεν ήναγκάσθη 
νά έπιστρέψη, άλλ’ έβάδιζεν ήδη άργά διότι άθυ- 
μία τδν εϊχε κυριεύσει' θλιβεροί άναστεναγμοι έ- 
ξήοχοντο τοϋ στήθους του' ούδένα δ έκ τών δια- 
βαινόντων έβλεπε καί πολλάκις άκουσίως προσέ- 
κρουε μετ’ αύτών. Η δμίχλη έπιπτεν, ώστε δταν 
έφθασεν έντδς τής πόλεως ήρχισαν ν’ άνάπτωσι 
τούς φανούς. Έπανελθών είς τδ δωμάτιόν του 
προσεπάθει είς τήν κλονισμένην λάμψιν πτωχοϋ 
λύχνου νά χαράξη έπί τοϋ χάρτου τά έπί τής 
ιδέας του έγκεχαραγμένα χαρακτηριστικά. Ητο 
άποζημίωσί; τις τήν όποιαν έζήτει διά τήν άπε- 

26



202 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 203

ηζζατ,[).ί·/τιι καρδίαν του. Αλλ’ έπρεπε νά ήναι ή 
γραφί; τοϋ Ραφαήλου ή τοΰ Κορρέγου διά νά έπι- 
τύχη τήν θείαν ταύτην εικόνα- έπιμένων εί; άνω- 
φελεϊ; πεοσπαθεία; δέν κατώρθωσεν άλλο τι ό 
Ιάκωβο; είμή νά εντύπωση έν έαυτώ βαθύτερον 
τά αξιολάτρευτα εκείνα θέλγητρα τά όποια ή έν- 
θύμ.ήσί; του ποσώς δεν ήθελε νά παρουσίαση.

’Εστενοχωρίϊτο εϊ; τδ δωμάτιό·? του,άλλά διατί 
νά έξέλθη ; ήδύνατο νά διατρέξη όλους τού; Πα
ρισιού; και νά μή τήν συνάντηση. ΓΙοϋ άρά γε ήτο 
και τί έκαμνε, κατ’ έκείνην τήν ώραν ; έκείνη α
νήκε βεβαίως εις υψηλήν τής κοινωνία; τάξιν, θά 
είχε τδ Οεωρεΐόν της είς τδ Ιταλικόν μελόδραμα, 
.... ιδέα τι; διεπέρασε τδ πνεύμα τοϋ Ιακώβου 
και ένεψύχωσε τήν ίλπίδα του- κατέβη τήν κλί
μακα άνά τέσσαρα; βαθμίδας, και υπήγε ν ανά
γνωση τήν είδοποίησιν είς τήν γωνίαν τή; όδοϋ. 
ΤΙαρίστατο εΐ; τδ Μελόδραμα ή Λουκία δέ Λα- 
μερμούρ. Δέν ήξέύρο) ποια βέβαιό τη; τδν έπεισεν 
ότι έμελλε? έκείνη νά ψναι εϊς τδ Μελόδραμα" 
Οί ερωτευμένοι πιστεύουν εί; τήν προαίσθησιν. 
Ηρχιζε μέ χορόν τινα, δθεν ήδύνατο νά φθάση 
ακόμη εγκαίρως άν και ήτο ή έννάτη ώρα. 0 Ιά
κωβος έθεώρησεν άπαξ είσέτι τήν είδοποίησιν. Τδ 
βλέμμα του δ’ έπεσεν έπί τή; είδοποιήσεως τοϋ 
Λυρικού Θεάτρου, ίί Θεέ! έλησμόνησε τήν εί; τήν 
ορχήστραν θέσιν του, και άπο μιας ώρας τδ θέα
τρου ειχεν αρχίσει·

Ενώ μέ κεφαλήν πυρέσσουσαν έτρεχε πρδς τδ 
Μελόδραμα, ή φαντασία του τώ παρίστανε τά; 
πιθανά; συνέπειας τή; απουσίας του έκ τή; θέ
σεώς του καί έζήτει πρόφασιν τινα —-«Θά εϊπω 
ότι ήμην ασθενής. 0 διευθυντή; είναι καλδ; καί 
δέν θά μ.’ άποβάλη. Αλλά θά ψευσθώ λέγων 
τοΰτο ; ■ . . Ε ! καί δέν πάσχω διότι δέν τήν 
έπανεΐδον,δέν πάσχω σκεπτόμενο; περί αύτή;;..» 
Ουτω ό δυστυχή; έσκέπτετο νά κολάση τδ πρώ
τον του ψεύδος. Φθάσα; εί; τήν όδδν Λεπελλατιέ 
ρου έσκέφθη έάν έπρεπε νά ύπάγη εί; τήν πλα
τείαν ή νά πάρη θρονεΐον- ήτο ή τελευταία του οι
κονομία ήτι; τοϋ έφευγε, καί ό Ιάκωβος άπδ 
πρωία; δέν είχε τίποτε γευθή. Αλλά τί τδν έ
μελλε, έάν τήν έβλεπε θά έχόρταινεν.

Είσελθών έντδς τοϋ Θεάτρου παρετήρησε μετά 
προσοχής όλα τά θεωρεία’ δ καλδ; κόσμο; μόλι; 
τότε ήρχετο καί κατά τήν πρώτην πράξιν όλα 
τά θεωρεία έγέμισαν. Εν τούτοι; έκείνη δέν ήρχετο. 
Η πιστις τοϋ Ιακώβου ήρχισε νά ταλαντεύηται, 
καθόσον μαλιστα ήσθάνετο αυξανόμενα; τά; ανη

συχία; του ένεκα τής άπουσία; του έκ τής θέσεώς 
του. Εκ τοϋ θρονείου του ήδύνατο νά' βλέπη δλον 
τδ εσωτερικόν τοϋ Θεάτρου. Θεωρείόν τι ήνοιξε 
πλησίον τοϋ προσκηνίου πρδ; τά δεξιά- δύο κυ- 
οίαι είσήλθον συνοδευόμεναι ύφ’ ενός κυρίου πεν
τηκονταετούς. II πολυτελή; ενδυμασία καί ή 
λάμψις τών φώτων έπέφερον είς τάς κυρίας σπου- 
δαίαν άλλοίωσιν- εντούτοις ό ’Ιάκωβο; άνεγνώ- 
ρισε τήν κυρίαν τοϋ δώσου; τή; Βουλόνης’ τδ αί- 
μά του δλον έπλημμύρησεν εί; τά; φλέβας του- 
τδ θεωρεϊον, οί ύποκριταί, οί μουσικοί έκαλύφθη- 
σαν ύπδ νέφους" τούτο δέ δ-.ήρκεςεν ολίγα λεπτά 
μετά παρέλευσιν τών δποίων συνήλθεν. II σκηνή 
ύψώθη διά τήν δευτέραν πραξιν. Ενώ δ’ ή προ
σοχή τών θεατών συνεκεντροϋτο έπί τή; σκηνή; 
ήδύνατο νά τήν θεωρή έν άνέσει. Η καρδία του έ- 
πλήσθη έκ τοϋ ποτηριού τών ηδονών τάς όποια; οί 
οφθαλμοί τη; τώ προσέφερον, έπιεν έξ αυτού εί; 
μεγάλα; δόσεις καί έμέθυσεν.

Εκείνη δέν τδν είχε παρατηρήσει είσέτι,καί κατ’ 
“?Ζ“’ έχάρηαύτδ; δια τούτο, άλλ’ έπειτα έ- 
πεθύμει πολύ νά συναντήση τδ βλέμμα τη;" ώ; 
νά ήκουσε δ’ έκείνη τήν επιθυμίαν του, τδ βλέμ
μα τη; κατ’ έκείνην τήν στιμγήν συνήντησε τδ 
ίδικόν του. 0 Ιάκωβος ένόμισεν δτι κεραυνός έπ;- 

πεσεν έπί τής κεφαλή; του, καί τδ θέατρον ένε- 
πλήσθη λάμψεως· . . . Τδ πάθος έκζμεν εκρηξιν 
είς τήν έρώσαν ψυχήν του. Τήν φοράν δέ ταύτην 
δέν ήδύνατο νά διακρίνη έπί τών χείλέων τη; τδ 
έλάχιστον μειδίαμα- Αλλά δέν ειχεν ίδεΐ έλαφράν 
τινα συγκίνησιν διαγραφεΐσζν είς τού; χαρακτήρας 
της ; Τδν άνεγνώρισεν αρά γε ; — Εκείνη δέν 
τδν παρετήρησε πλέον, άλλά τδ πρόσωπόν τη; έτ 
στρέφετο ένίοτε πρδς τδ μέρος του, καί ή έκφρα- 
σίς τη; έγένετο ρεμβωδεστέρα καί άπεκρίνετο διά 
τρόπου άφηρημένου πρός τού; συνοδεύοντας αύ
τήν. Ητον ό σύζυγό; της, καί ό πατήρ τη; ; 0 
Ιάκωβος είχεν ακούσει ότι εί; Παρισιού; άνδρες 
ηλικιωμένοι νυμφεύονται νεανίδα; νεωτάτας. Αλλ’ 
υχι, τούτο ητο άδύνατον εί; αύτήν. διότι ήδύνατο 
νά εκλεςη μεταξύ όλων τδν θελκτικότερο-?, τδν 
ωραιότερο·/ καί τδν εύγενέστερο·/ δλο; ό κόσμος 
ήτο εί; τού; πόδας τη;. Τδ παιδίον τδ όποιον 
είδε μαζί της είς τδ δάσος βεβαίως θά ητο ίδι
κόν της. Μή ήτο χήρα; . . . . Καί βέβαια, διότι 
δέν είχε ποσώς φιλαρέσκειαν. ό Ιάκωβο; παρε- 
τήρει ότι τά δίοπτρα διευθύνοντο πρδς τδ θεω- 
ρεΐόν της, χωρίς έκείνη νά φανή ανησυχούσα ή κο- 
λακευομένη- ούδεμία κίνησι; έπρόδιδεν έν αύτϊ 

--ήν επιθυμίαν τοϋ ν’ άρέσκη ή τήν χαράν διότι 
έθαυαάζετο. Δέν ήτο περιφρόνησι; ούτε υπερηφά
νεια, άλλ’ ούτε ψυχρότης, ούτε προσποίησις άδια- 
φορία;" ούδέν έκ τούτων έφαίνετο έπί τή; έζαι- 
σίας φυσιογνωμίας της, τόσον γλυκεία; καί τόσον 
σοβαρά;. Οφθαλμός πλέον έξησκημένος άπδ τδν 
του Ιακώβου δέν θά κατώρθονε ν’άνακαλύψη ίχνη 

λίπη;.
ΐϊπαράστασι; έτελείωσεν- ό Ιάκωβος είδεν ότι ή 

ωραία άγνωστο; ήγέρθη διά νά έξέλθη, καί 
ξσπευσε νά σταθή είς τδν διάδρομον καί εί; τήν 
κλίμακα, ώστε ήδυνήθη νά τήν ϊδη άκόμη άνα- 
βαίνουσαν είς τήν αμαξών της, ήτι; άνεχώρησε 
ταχέως καί έχάθη είς τήν γωνίαν τού βουλεβα
ρίου. 0 Ιάκωβο; είδεν ότι έπιπτε πάλιν εί; τδ 
σκότος καί τήν έρημίαν- άλλ έφερε· μεθ εαυτού 
λάμψιν άνανεωΟείσαν ύπδ ούρανίου τίνος πλάσμα
τος. 11 επομένη ημέρα υπήρξε διά τδν δυστυ
χή μουσικόν σκληρός ίλασμό;. ό διευθυντής ά- 
ΐκποιήθη νά τον δεχθή, καί περιωρίσθη εί; τδ νά 
τοϋ άναγγείλη μόνον ότι άντικατεστώθη εί; τήν 
ορχήστραν, ύ Ιάκωβος κατελυπήθη διότι έχασε 
τδ ασφαλέστερου τών κερδών του. Ηγνόει όμως 
ότι . κατηγγέλθη ύπδ Αντιπάλου τινο; δστις τον 
είδε έξερχόμενον τοϋ Μελοδράματος καί δστις έ- 
ζήλευε τήν θέσιν του- έντούτοις ήσθάνετο ότι εί- 
χεν άδικον καί ή άπόφασις ήτο μέν αυστηρά άλλά 
δικαία, δθεν ύπήγεν είς άναζήτησιν παλαιού τίνος 
οαλπιγκτού μετά τοϋ οποίου είχε συνδέσει φιλίαν 
Χζτά τά μεταξύ τών πράξεων διαστήματα. 0 
χαλδ; εκείνος άνθρωπο; ματαίως έμεσίτευσεν ύπέρ 
τού νέου συντοόφου του- έπρεπε ιά δοθή έν πα
ράδειγμα- δλη ή ορχήστρα έγνώριζεν ότι ό Ιάκω
βος είχε διέλΟει τήν εσπέραν είς τδ Μελόδραμα, 
ύ γέρων σαλπιγκτής πλήρης θλίψεως ήλθε νά 
άναγγείλη εϊς τδν Ιάκωβον δτι δέν υπήρχε καμμία 
ελπίς. Τδν παρεκάλεσε δέ διά τρόπου εύγενοϋ; 
νά δεχθή έν πεντάφραγκον. « Εάν ποτέ εύρεθή; 
εί; στενοχώριαν, τώ ειπεν άναχωρών, έλθέ νά 
“ρογευματίση; μετ’ έμού, στενοχωρούμαι μόνο; 
μου καί θά μ.έ ύποχρεώση; τά μέγιστα.»

Κατά τήν άποφράδα ταύτην ημέραν παρ ολί
γον άλλο τι δυστύχημα νά συμβή εϊς τδν δυστυ
χή ’Ιάκωβον. Εφθασε μέ κεφαλήν τεταραγμένην 
ε'·; τδ Λύκειον. Επειδή δέ είχε λησμονήσει τήν 
ω?αν ήλθε τόσον άργά, ώστε τδ μάθημά του δέν 
εγεινεν έντελέ;-έκτδς τούτου παρέδωκεν ώς άνθρω- 

άφηοημένος, οί δέ μαθηταί παρετήρησαν τήν 
^ϊίαχήν του ταύτην διότι έκαμνε πλήθος λαθών.

I

Διεσκέδαζον δέ καί έγέλων κατά τήν διακοπήν, 
διηγούμενοι ότι έλαβε κανόνα νομίζων ότι είναι 
τδ πλήκτρον (δοξάρι), ότι δέ διεκόπη, καί ότι 
χωρίς νά σκεφθή δτι ειχεν ένώπιόν του μαθητά; 
ήρχισε ν’ άναστενώζη βλέπων έμπροσθεν του. 0 
έπί τοϋ σπουδαστηρίου επιτηρητής ήθέλησε νά 
μάθη διατί κατά τήν μελέτην έψιθύριζον, καί ά 
νεα'ία; ’Αλκίδα: ρητορικώ; διηγήθη τήν ιστορίαν 
μέ τινα; προσθήκας. Ο διευθυντής τοϋ καταστή
ματος πληροφορηθε’-ς τά διατρέξαντα, παρ’ ολί
γον νά λάβχΐ μέτρον τι λίαν αυστηρόν- διότι ών 
άνθρωπο; άκριβή; καί ψυχρός δυσηρεστήθη πολύ 
διά τήν άργοπορίαν τοϋ Ιακώβου κατά τδ μάθη
μα καί διά τόν άφηοημένον τρόπον τοϋ νέου δι
δασκάλου κατ έκείνην τήν ημέραν. ’Εντούτοις 
άνέβαλε τήν άπόφασίν του συλλογιζόμενο; δτι 
καί αύτδς ό ίδιος ήτο πτωχό; καί δυστυχής.

Ο Ιάκωβο; δέν ήδυνήθη ποτέ νά μάθη ότι παρ’ 
έλίγον ν’ άποβληθή άπδ τδ Λύκειον. Αχ ! έσκέφ
θη είσελθών εί; τήν κατοικίαν του, έάν ήδυνά- 
μην ν’ άποτελέσω μέρο; τή; ορχήστρα; τοΰ Με
λοδράματος, έστω καί ώς τελευταίος βιολοπαί- 
κτη; θά τήν έβλεπα συχνότατα τότε. ’Αλλά δέν 
θά περιφρονήση άρά γε άπλούστατον μουσικόν ; 
Εάν έδιδσν μεγάλην τινά συμφωνίαν βεβαίως θά 
ήρχετο. Τδ ονειροπόλημα ένοικεί πάντοτε εί; 
εικοσαετή καρδίαν.

Καί κατ’ έκείνην δέ τήνημέραν ή κέδρο; έπα- 
νεϊδε τον ερωτευόμενο·? μας,μέ τήν διαφοράν ομω; 
ταύτην ότι δέν έπερίμενε πολύ- ή κυρία τών ι
δεών του ήλθεν άκολουθουμένη ύπδ τοϋ αύτοΰ 
κυρίου, τδν οποίον ειχεν ιδεί εί; τδ Οεωρεΐόν της- 
είχεν ανάγκην θάρρους ό Ιάκωβο; διά νά μείνη είς 
τήν θέσιν του- άλλ’όταν έκείνη έπλησίασεν, ήγέρ- 
Οη ώ; έξ έμφύτου ορμή; καί έμεινεν δρθιο; μέχρι; 
ού έκείνη έκάθησεν- βεβαίως αύτη θά ένόησεν δτι 
τήν έπερίμενε, καί ίσως ή μυστική αύτη παρα* 
κολ.ούθησι; θά τή άπήρεσκε- άλλά παρευθύ; έβε- 
€αιώθτ, ότι όχι μόνον δέν δυσηρεστηθη όταν 
τον παρετήρησε·?, άλλά μάλιστα εφανη εί; τον 
'Ιάκωβον ότι ταχεΐάτι; λάμψις εύχαριστήσεω; 
διέτρεξε τού; δφθαλμού; της, ίσως δμως αύ
τδ τδ οποίον έβλεπε δεν ήτο άλλο τι είμη α
παύγασμα τή; καρδία; τη;- ό έρως είναι τδ βα
σιλείαν τών άπατών. 0 Ιάκωβο; παρετήρησε προ
σέτι ότι έκείνη έφερε τήν αύτήν ένδυμασίαν τήν 
οποίαν καί δταν ’κατά πρώτον τήν είδε έφόρει 
έσθήτα δηλ. φαιάν, μετά πίλου κυανού άνοικτοϋ. 
Η παρατήρησις αυτή τώ έπροξένησεν έπίσης χα
ράν. Διατί;
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ΙΪ νέα γυνή ηρχισε νά συνομιλή μετά τοϋ γέ
ροντα; κυρίου. 11 Αγαπώ ιδίως τδ φθινόπωρου, έλε- 
γεν, είναι ή κατά προτίμησιν εποχή μου. Τδ δά
σος είναι τόσον θελκτικόν κατά ταύτην τήν επο
χήν τοϋ χρόνου ! Νομίζετε οτι έάν ό Βΐθόβεν έ
γνώριζε τδ δάσος τής Βουλόνής, εΐπεν έκείνή 
μετά μειδιάματος, δεν θά τδ έπροτίμα άπδ τάς 
μεγάλα; δρεις και τά δάση τή; Γερμανίας ; ί'ΐς 
πρδς τδν Δονιζέττην, αύτδ; είχε γεννηθή εί; τού; 
ΙΙαρισίου; καΐ ή χαρίεσσα καί τρυφηλή αύτη εύ- 
ανθή; φύσι; δεν ήναντιώθη εί; τήν φαντασίαν του. 
Η Λουκία περιέχει πράγματα θελκτικότατα' είναι 
μουσική πλήρη; τέρψεως καΐ θελκτική; μελαγχο
λίας, άλλ’ ήμεγάλη έμπνευσι; δέν είναι έκεΐ.»

(1) Μικρόν τήί Θηρεσίας άοελ-ρόν.

‘θ ’Ιάκωβος έκρινεν ουτω καΐ αύτδ; (τοΰτο 
έννοεΐται) καΐ ή συμφωνία αυτή τών γνωμών τδν 
έζέπληξεν. Διατί ή γυνή αδτ-Λ προφέρουσα τά; 
τελευταίας λέξεις είχεν υψώσει τδν τόνον τή; φω
νής της; μ.ήπως έπεθύμει νά τήν άκούση αύτός; 
0 ’Ιάκωβο; άν καΐ δέν ήτο ποσώς αυτάρεσκος, τήν 
ημέραν όμως έκείνην είχε συλλάβει άποφασιστικώς 
ευνοϊκά; ύπέρ αύτοΰ υποθέσεις'άλλ’έκεΐνο όπερ τδν 
έθελξε περισσότερον ήτο δ ήχος τής φωνή; της.Τδ 
ού; τοϋ μουσικού είναι δύσκολον,νομίζει ότι ακούει 
τήν γλυκυτέραν μουσικήν. Τδ έσπέρα; άπεκοιμήθη 
νανουριζόμενο; έκ τή; άναμνήσεως ταύτης τή; 
φωνής. Εν τούτοι; ή νέα γυνή καΐ ο σύντροφός 
τη; άνέβαινον πάλιν έπΐ τή; άμάξης, ότε διήλθε 
πλησίον των νέος τις έφιππος οστις τού; έχαιρέ- 
τησεν. 11 κυρία τώ άνταπέδωκε τδν χαιρετισμόν 
διά φιλοφρονεστάτη; ύποζ.λίσεως. Ό ’Ιάκωβος 
παρετήρησε τδν ιππότην, συγκεχυμένη δέ τις α- 
νάμνησις ήγέρθη έν αΰτώ, καΐ έζήτει νά διασαφί- 
ση τδ πρόσωπον εκείνο τδ όποϊον δέν τώ έφαίνετο 
άγνωστον, ‘θ ιππότης όμως ήρχησε νά Οεωρή τδν 
Ιάκωβον, έδίσταζε; έκαμε βήματα τινα πρδς αύ
τδν, έπειτα ώς άνθρωπος τοϋ όποιου ή μνήμη 
έρχεται παρευθύς : «Ε} σύ είσαι, Κύριε ’Ιάκωβε » 
άνεκραςε, σταματών τδν ίππον του' τήν στιγμήν 
έκείνην δ ’Ιάκωβος τδν άνεγνώρισεν έπίσης' έπλη- 
σίασε καΐ έλαβε τήν χεΐρα ήν τώ έτεινε' ήτο ό Κ. 
δε Πρεσλ τον οποίον είχε συναντήσει εις ί’έννην, 
εις τήν αίθουσαν τοΰ επισκόπου.

0 ’Ιάκωβος είς ολίγα; λέξεις καΐ μετά πολλής 
προφυλάξεως διηγήθη είς αύτδν τήν αιτίαν τής 
εις Παρισιού; παρουσία; του. Ειδεν δτι ένδομύχω; 
ό Κ. δέ Πρεσλ δέν τδν κατέκρινε διά τήν άπό- 
φασιν του αύτήν. «Χαίρω διά τήν συνάντησιν 
τώ εϊπεν μετ εγκαρδίου άγάπη;' νά έρχησαι νά

μέβλέπη; ώ; συμπατριώτης, καΐ θά χαρώ πολύ 
περισσότερον, έάν δυνηθώ νά σοΐ γίν<* ώφέλιμος 
κατά τι,» Τήν στιγμήν καθ’ήν ό Κ. δέ Πρεσλ 
ήτοιμάζετο ν’ άναχωρήση ό ’Ιάκωβο; έλαβεν δλην 
του τήν γενναιότητα καΐ όλος έρυθριών τόν ήρώ- 
τησε ποια ήτο ή κυρία, τήν όποιαν πρδ ολίγου 
έχαιρέτησε, προφασιζόμενος διά τήν αδιακρισίαν 
του, τήν μουσικήν συνομιλίαν τήν όποιαν ήκουσεν.

—Είναι ή νέα κόμησσα δ’ έβιάν, άπεκρίθη 
αύτδς χωρΐ; νά παρατηρητή ποσώς τήν ταραχήν 
τοϋ Ιακώβου' έπειτα κτύπων έξαίφνη; έπΐ τοΰ 
έφιππείου του, Ε' ’Αλλά, εΐπεν, περί αύτής 
σκέπτομαι' ποια εύτυχή; ιδέα σ’έκαμε νά μ’ ερώ
τηση,; τοΰτο .’ίσια ί σ ι α ή κυρία αύτή ζητεί 
διά τδν ανεψιόν της διδάσκαλόν τινα τοϋ βιολιού, 
είσαι εύρημα δι’ αύτήν. Θέλεις νά τής ομιλήσω 
περΐσοϋ ;»

‘θ Ιάκωβος έμεινεν εκστατικός έκ τής αιφνί
διου; ταύτη; τύχης.

« Αλλά . . . είπε, δέν είμαι ...»
« Εμπρός, έμπρδς, είσαι σύμφωνος, ιδού και ή 

διεύθυνσις τή; κατοικία; μου. Έλθέ αϋριον νά 
προγευμάτισα,; μαζί μου, καΐ θά συνομιλήσωμεν.»

Καΐ άνεχώρησε καλπάζων, ό δέ ’ΐάκωβος έμει
νε παραζαλισμένος. II τύχη του είχεν άλλαξε·..

■ τέ.Ιος tic τά προσεχώς φυ.Ι.Ιάύιον).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΙΤΟΥ ΦΟΣΚΟΛΟΥ.

’Εν τή Civilla ilaliana έδημοσιεύθησαν έσχά- 
τω; τρεις έπιστολαΐ ανέκδοτοι τοϋ Ούγου Φο- 
σκόλου, ένδς τών ήμετέρων ποιητών, όϋ αί αρ
μονία·. έβαυκάλισαν έπί πολύν χρόνον τά ώτα ετέ
ρου λαοϋ, τοϋ ΐταλικοϋ, έν τώ ίδιώματι τοϋ ό
ποιου έγραψεν ό Ζακύνθιος ποιητής. ’Εκ τών δη- 
μ.οσιευθεισών έπιστολών ή μέν πρώτη καΐ τρίτη 
έπέμφθησαν πρδς τήν ιδίαν έκείνην Ιταλίδα, τήν 
κόρην τή; ΐσαβέλλη; ί’ονσιώνη; Θηρεσίαν, ήτις ε·' 
ναι καΐ ή ήρωίς τής περιφήμου μυθιστορία; του, 
τής έπιγραφομένης Γε.Ιευταΐαι. ΐπισζι·.1αι τοΰ Ιο- 
χώ6ου 'Οξ·τη<:. 0 Φόσκολος ήσθάνθη φλογερόν 

πρδς τήν νεάνιδα έκείνην έρωτα καΐ ούτος τηρείτο1 
ακμαίο; έν ταϊ; δύο πρώτα·.; έπις-ολαϊ; ή δεύτε?® 
τών οποίων έπέμφθη πρό; τινα φίλην κατά τήν η
μέραν τή; άπδ τής Φλωρεντία; άναχωρήσεώς του. 
Αμφότεραι αί έπιφολαΐ αύται φαίνονται ώσεΐ άπε- 
σπασμέναι άπδ τής φλογέρας εκείνης συλλογή; τών 
έπιστολών έξ ών άποτελεϊται τδ μ.υθιστόρηρ·4

~ου> Η τρίτη έγράφη πολύν μετά ταΰτα χρόνον 
ότε πλέον ό έρως είχε κατευνασθή, καΐ τήν θέσιν 
τοϋ ορμητικού πάθους αίσθημα φιλία; ειλικρινούς 
καΐ ήσύχου είχε καταλάβει. Νομίζομεν ότι οί ά- 
ναγνώσται τή; Χ^νσα.Ι.Ιίύος εύχαρίστω; θέλου
ς ιν άναγνώσει τά; περί ών ό λόγος έπιστολάς, 
μεταπεφοασμένας έν τή ήμετέρα γλώσση. Αύ
ται είναι οί φλογεροί στεναγμοί ένδς άτυχοϋς 
είς τδν έρωτα ποιητού.

Τ.
Τδ καθήκον μου καΐ ή τιμή μου, πρδ πάντων 

ή ειμαρμένη μου μέ έπιτάσσουσι ν άναχοιρήσω. 
ϊσως έπιστρέψω. Αν τά δυστυχήματα καΐ ό θά
νατο; δέν μέ άπομακρύνωσι διά παντδ; άπδ τής 
ίερά; ταύτη; γής, θά έλθω ν’ άναπνεύσω τδχ άέρα 
τδν όποϊον καΐ σύ αναπνέεις, καΐ ν άφήσω τά ο
στά μου εί; τήν γήν όπου σύ έγεννήθη;.

Μοί είχε γενή πρότασις ούτε νά σοΐ γράψω ού
τε νά σέ ίδω εφεξής. ’Αλλά .... οχι, δεν θά 
σέ ίδω. Τπόφερε μόνον τάς τελευταία; μου ταύ
τα; γραμ.μάς τάς όποιας διαβρέχω μέ τά θερμά 
δάκρυά μου. Προσπάθησε νά μοί πέμψης όταν καΐ 
δπου δυνηθή; τήν εικόνα σου. ’Εάν αίσθημά τι 
φιλία; καΐ συμπάθειας σοΐ λαλώσιν υπέρ τούτου 
τοϋ δυστυχούς . . . μή μοι άρνηθή; ηδονήν αντι
ζυγίζονταν άπάσας τά; θλίψει; μου. ύ εύτυχή? 
εκείνο; νέο; δστι; οέ αγαπά (1) θέλει σοΐ τδ πα
ραχωρήσει ό ίδιο;. Αύτδ; άνταγαπαται καΐ μ- 
δλον τούτο θρηνεί. Έκ τούτου δύναται νά έν- 
νοήση κατά πόσον είμαι δυστυχέστερο; έκείνου, 
τού δυναμένου νά σέ άκούη καΐ νά σέ βλεπη καΐ 
νά συμμερίζηται μετά σοϋ τά; θλίψει; του, ένώ 
έγώ κατά τά; φαντασιώδεις στιγμάς τής λύπη; 
μου καΐ τού πάθους μου, ενοχλούμενο; παρ δλου 
τοϋ κόσμου, δυσπιστών πρδς πάντα;, μελαγχο- 
λικδς καΐ πλάνης, έχων τον ένα πόδα μου είς 
τδν τάφον θά παρηγορώμαι αείποτε νυχθημερόν 
άσπαζόμενος τήν ίεράν σου εικόνα' καΐ τότε σύ 
μακρόθεν θά μοί δίδη; υπομονήν δπω; υποφέρω 
εΐσέτι τδν βίον μ,ου. Αποθνήσκων δε, προ; σέ θέ
λω στρέψει τδ έσχατον βλέμμα μου, καΐ πρδς σέ 
θέλω παραδώσει τδν τελευταϊόν μου στεναγμόν' 
έντδς τοϋ τάφου μ,ου θέλω φέρει καΐ σέ μ.ετ 
έμοΰ . . . προσκεκολλημένην είς τά στήθη μου.

Ο'ίμοι! ένόμιζον οτι είμαι ισχυρότερος άφ’ 
ό,τι είμαι — Δι’ έλεος, μή μοί άρνηθής τήν πα
ρηγοριάν ταύτην.

(Ι) Ό Μαρκέσιο; Βαρθολομαίο;, ον ΰπανορεύΟη ήΡον- 

σιώνη.

Παράδοσον αύτήν τώ Νικολλίνη. II φιλία ευρί

σκει πάν μέσον. Αν έγώ άποθάνω, έκεϊνος θά τήν 
διαφυλάζη ώς άγαπητήν καΐ πολύτιμον άνάμ.νη- 
σιν τοϋ κάλλους σου καΐ τών άρετών σου. Έκεϊ
νος θά θρηνή αείποτε τδν τελευταϊόν, άλλά καΐ 
άτυχή καΐ αιώνιον έρωτα τοϋ δυστυχούς του 
φίλου.

Τγίαινε, ύγίαινε. Δέν δύναμαι περισσότερον.
Ασπασαι τδν Σεκίνη.ν (2). Σοΐ γράφω ταΰτα 

κλαίων ώ; μικοδν παιδίον.
Τγίαινε. Ένθυμ.οϋ ένίοτε τδν γράφοντα·
Σέ άγαπώ, καί θά σέ αγαπώ διά παντός, καΐ 

διά παντδ; θά μένω δυστυχής.
Ί'γίαινε. 

0 φίλο; σου.
II.

ώρα: 5.
Αναχωρώ, φιλτάτη, μέ τεθλιμμένην καρδίαν 

καΐ μ.έ τδ προαίσθημα ότι δέν Οά σέ ίδω ποτέ 
πλέον. Ελπίζω δτι ή θεία έκείνη κόρη δέν Οά 
χολωθή έναντίον μου, καΐ δτι ή συμπάθειά της 
θέλει συνοδεύσει τδν δυστυχή τούτον εΐ; τά σκλη
ρά άτ-υχήματα άτινα ίσως τδν περιμένουσι. Καΐ 
τί άρα θά δυνηθή νά πραύνη τά κακά μου είς χώ
ρας δπου ούτε νά τήν βλέπω, ούτε νά τήν άκούω 
Οά δύναυ.αι; II μόνη μ.ου ένασχόλησις Οά ηναι τδ 
νά τήν θρηνώ αιωνίως . . . διό-t άπόυλεσα αύτήν 
άνευ έλπίδος.

Αλλά καΐ άν τυχόν έπέστρεφον εί; Φλωρεν
τίαν, θά τολμήσω άρά γε νά τήν ίδω ; Οχι, όχι ! 
είθε ν’ άποθάνω έκ τής λύπης μου πρδ τοΰ νά 
γίνω άφορμ-ή νά χύση 8ν καΐ μόνον δάκρυον. Ητο 
μάλιστα αφροσύνη έκ μέρους μου νά σοΐ φανερώ
σω τδ πάθο; μου καΐ νά τή είπω . . . . ω καλή 
φίλη 1 σέ έξορκίζω μέ δακρυσμένου; οφθαλμού; 
νά τηρήσητε ασφαλώς τδ μ.υστήριον. Σπλαγχνί- 
σθητι τήν νεότητά μου, τά δυστυχήματά μου καΐ 
αύτήν τήν πτωχήν μ.ου καρδίαν. Σιώπησον, άν 
τδ νομίζης όρθότερον, σιώπησον τά πάντα' μή 
φανέρωση; ούδ’ εις έκείνην μίαν καν λεςιν.
Είμαι άληθώς παιδίον' μ.ή δέν έτόλμησα χθες το 
έσπέρα; ; . . . καΐ έκείνη ; . . Οίμ.οι! σνλλογιζό- 
μενος τούτο, αισθάνομαι ολόκληρον τήν ζημίαν ήν 
Οά ύποστώ έγκαταλείπων αύτην.

Η 'ρυνή έκείνη είναι σ-ΰζυγσς ... — άλλά καΐ 
άν δέν ήτο, ούδέποτε θά έτολμων νά προσφέρω 
τήν χεϊρά μου είς γυναίκα πλουσιωτέραν εμού. I I 
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αβροφροσύνη θά υπερτερούσε κατά την περίπτω- 
σιν ταύτην τον έρωτα. — Πλήν ούχί δι άλλο 
είαή όπως ριφθώ ταχύτερον εϊ; τδν τάφον.

ί'γίαινε, ύγίαινε- συγχώρει μοι' γράφε μοι' πί
στευε εντελώς τώ Νικολίνη. Εγχειρίσατε αύτώ τάς 
απαντήσεις όσον τάχος. Ασπασαι χιλιάκις έζ. μέ
ρους μ.ου την θείαν εκείνην κόρην. Παρακαλετά 
αύτήν νά περιπτυχθή τδν αγαπητόν μοι Σεκίνην. 
νά φιλήση αύτδν χιλιάκις καί νά τώ άπομάξη τά 
δάκρυα τά όποια μόνο; ίσως χύνει είς τήν μνήμην 
μου.Τήν Κυριακήν σέ περιμένω παρά τάς δχθας τοΰ 
Αρνου. Αν ευρίσκομαι εϊ; Φλωρεντίαν θά παρευρε- 
Οώ εκεί.

Σύ αύτή μοί έλεγες δτι μέ έθρήνει και δτι . . 
. . ύγίαινε, ύγίαινε. Συγχώρει μοι’ μή μέ λησμο- 
νής. Είμαι δυστυχής. Ισως δέν Οά τήν ίδω πλέον.

Πόσα πράγματα είχα νά σέ είπω ! Είμαι . . . 
Αφε- με, μετ’ ολίγον αναχωρώ. Αύριον τίς οί- 
δε πού. ό φίλο; σου.

Τ. Γ. Ηθελον νά γράψω καί έτερόν τι.—Οίμοι! 
άν σύ ήδύνασο νά είσέλθή; έδώ,έντδς τή; έκ λύπης 
πεπλανημένης καρδίας μου, δέν θ άπήγγελλον τδ 
όνομά μου τά χείλη σου χωρίς νά μέ Ορηνής.

Σιωπή.
Δέν υπάρχει θεραπεία. Οφείλω νά τήν άφή

σω· ’Αλλ’ ά; ήμην τούλάχιστον βέβαιο; . . . ώ 
πόσον ή μ,ακαριότη; τού ν’ άνταγαπαταί τις δια
γλυκαίνει οίανδήποτε θλίψιν!

III
Δέν φοβούμαι, αγαπητή φίλη,δτι δήθεν μ’ έλη- 

σμονήσατε, διότι πιστεύω δτι καί άν πάντες οί 
λοιποί μ.’ έλησμόνουν, σείς θά ένθυμήσθε άείποτε 
τδν φίλον σας. ’Αλλά καί έγώ, δτε απαντώ άγ- 
γλον τινά, έπανερχόμενον έκ Φλωρεντίας, δέν 
παύω τοΰ νά τδν ερωτώ περί υμών, καί τινε;, έν 
οίς αί δύο δεσποινίδες Βέρυ, μοί έδωκαν τοσαύ- 

τας πληροφορίας ώστε παρηγοροΰμαι διά τήν ση
μερινήν ευτυχίαν σας, καί έγκαυχώμαι προφητεύ- 
σα; ότι έν τή- εύτυχία θά τηρήσητε εξίσου ψυχήν 
εύγενή, ώς καί έν ταϊ; τοϋ βίου δυςμοιρίαις. ήδη 
αγαπώ νά διακόψω τήν μακράν σιωπήν, ήν θέλει 
ακολουθήσει ίσως μακροτέρα, διότι δύναμαι νά 
σάς φέρο» εί; γνωριμίαν μετά δύο προσφιλών μοι 
προσώπων, άτινα θέλουσι σάς πληροφορήσει τά 
τοϋ βίου μου. — ’Ονομάζονται κύριος καί κυρία 
Αννα Βιλβραχάμ. ‘θ κύριος Βιλβραχάμ είναι μέ
λος τοΰ Κοινοβουλίου, ή δέ κυρία είναι θυγάτηρ 
τοΰ λόρδου Φορτεσκύ, καί ανεψιά τού περιπύστου 
Πίτ και τού λόρδου Γρενβίλ.

Τά; ειδήσεις ταύτας δέν σάς μεταδίδω πρδς 
σύστασιν αύτών, άλλά πρδς πληροφορία» σας.' κα
θότι η άνατροφή των καί ή φυσική τα.ν έρασμιό- 
της συσταίνουσιν άναμφιβόλως αύτάς- άλλως τε, 
δεν σκοπεύουσι νά διαμείνωσιν έν Φλωρεντία, 
άλλά διευθύνονται κατ’ ευθείαν εις Νεάπολιν, δ
που ή Κυρία Αννα ελπίζει ν’ άναλάβη έκ τοΰ κλί
ματος τήν υγείαν της, ήν άπώλεσεν έν Αγγλία.

Αν ύμεϊ; έν τώ βραχύτατο» διαστήματι τής 
αύτόθι διαμονής των φερθήτε πρδς αύτάς περι
ποιητική καί φιλόφρων συσχετίζουσα αύτάς μετά 
τή; κομήσης ’Αλβάνη, ούδέν άλλο πράττετε, αγα
πητή μοι φίλη, ή νά άνταποδώσητε έν μέρει τά; 
φιλοφροσύνας άς αύτή τε καί πολλοί τών συμπο
λιτών της άπονέμουσι τοϊς ΐταλοϊς — μάρτυς 5 
μαρκήσιος Καππώνης. ί'γίαινε. Ασπασαι καί πε- 
ριπτύχθητι έκ μέρους μου τδν υίόν σας,—δστις 
ήδη Οά ήναι ωραίος άνήρ, ένώ έγώ αρχίζω νά γί- 
νωμαι άσχημος γέρων.

Χαϊρε έκ ψυχής.
’Εν Λονδίνο», τή 10 Σεπτεμβρίου Ί 8 19.

‘θ Φίλο; σας 
Οΰγος Φόσκολος.

Ο ΦΛΥΑΡΟΣ.

Υπάρχει εί; τού; άγρούς μικρόν τι φυτδν τδ 
όποιον άμα έλθη είς έπαφήν μέ τδ ένδυμά σου·, 
κολλά έπ αύτού καί δέν αποχωρίζεται πλέον- 
τοιοΰτος είναι καί ό φλύαρος. ’Απόφευγέ τον δσω 
δύνασαι, διότι άν πέση; υπό τού; όνυχας του, 
ελπίς σωτηρίας δέν ύπάρχει ! ό φλύαρο; είναι 
φίλος όλου τοΰ κόσμου, διακρίσεις δέν κάμνει. 
Τδν συναντάς πρώτην φοράν ς τόσω χειρότερον, 
θά άκούσης καί έν προοίμιον περιπλέον, παρ’ ο,τι 
οί φίλοι του. Τδν βλέπει; καθ’ έκάστην ; «διάφο
ρον, αύτδ; είναι πηγή άνεξάντλητος, καί άν παρ’ 
ελπίδα δέν εΰρη πρόχειρόν τι νέον, διηγείται τά 
παλαιά. Εϊ; δλα είναι ενήμερος καί τίποτε δέν 
διαφεύγει τής περιέργειας του·

Προχθές ήτοιμαζόμην νά έξέλθω, άλλ’ ιδού α
νοίγει ή θύρα καί μοί παρουσιάζεται ό κύριο; Θω
μάς μειδιών, τρίβων τά; χεϊρά; καί άκονίζων τήν 
γλώσσαν — Μέ συγχωρεϊτε δτι δέν ήλθον τόσας 
ημέρα; νά σά; έπισκεφθώ, μοί λέγει, άλλ' είχαν 
πολλά; ασχολία;,διότι ήναγκάσθην νά περιποιηθώ 
δ ίο ξένους έλθόντα; πρδ πέντε ημερών, τούς ό-

ποίου; μοί έαΰστησε στενώς ό έν Κωνσταντινου- 
πόλει έξάδελφός μου- δέν ήξεύρω άν γνωρίζα
τε τόν έξάδελφόν μου, σά; βεβαιώ όμως ότι είναι 
εξαίρετο; νέος, καταγίνεται είς τδ έμπόριον καί 
κερδίζει πολλά χρήματα. Ά αύτό τδ έμπόριον 
είναι τυχηρίν πράγμα- μίαν φοράν ήμην είς τήν 
Σμύρνην καί ήγόρασα δέκα οκάδα; καπνού, κατά 
παραγγελίαν ενός στενού μου φίλου, θά τδν γνω
ρίζετε βεβαίως, τού κυρίου Μελισσουογού" ό καϋ- 
μένο; απίθανε ! άλλά τί τοΰ πταίω ; έγώ τού τδ 
έλεγα, θά πάθη; άπδ τήν άπροσεξίαν σου, και 
τωόντι μίαν ήμέραν έμβαίνει είς τήν θάλασσαν ι
ερωμένος καί μετά ένδεκα μ.ήνας καί δέκα ήμε
ρα; αποθνήσκει φθισικό;- πόσα καί πόσα έξώδευ- 
σεν είς ιατρούς καί εί; ταξείδια ! άλλ’ δλα εί; μά- 
try. Αλλοίμονον δταν πέση τι; εί; τάς χεϊρας τών 
ιατρών ! έγώ έγνώρισα ένα εμπειρικόν δστις έβα
ζε τά γίαλίά είς τδν καλλίτερον επιστήμονα, ή- 
ξευρε μάλιστα τδ μυστικόν νά θεραπεύει τδ άσ
θμα έντδς δύο ήμ.ερών, άλλ’ ο! εξοχότατοι μα; 
ιατροί δέν καταδέχονται νά προσέξουν είς τούς 
εμπειρικούς .... — Κύριε Θωμά, τί ώρα κά- 
μνετε, σάς παρακαλώ; διότι είς τάς δύο θά υπά
γω είς τδ δικαστήριον. — ί!, μέχρι τών δύο ωρών 
ίχομεν εΐσέτι δεκαέξ λεπτά καιοδν, δχι, δχι, 2- 
σφαλον, δεκαεννέα, διότι μένω οπίσο» τρία λεπτά. 
Χθέ; τδ εσπέρας έλησμόνησα νά χορδίσω καί τδ 
ώρολόγιόν μου έστάθη- θά μ' έρωτήσητε πώς έλη- 
σμόνηοα ποιούταν πράγμα έγώ ό τόσω τακτικός. 
Τωόντι είναι περίεργον, διότι ποτέ δέν λησμονώ 
τίποτε’ έχω, βλέπετε, προσδιωρισμένα; τά; ώρα; 
μου, καθώς καί τά πράγματά μου τακτοποιημέ
να- τδ εσπέρας πριν κοιμηθώ Οά βάλο» εκεί τό 
μανδύ-1! μου, έδώ τδ ώρολόγιόν μου, άφοΰ πρώτον 
τδ γυρίσω, ύστερον θά πίω τδ χαμαίμηλον μου, 
διότι πρέπει νά ήξεύρετε δτι έγώ πίνω τακτικά»; 
so χαμαίμηλον . . — Κύριε Θωμά, παρήλθε τδ 
τέταρτον καί Οά μέ συγχωρήσητε νά υπάγω.·— 
’Αμέσως καταβαίνομεν μαζ·, διότι καί ένώ θά υ
πάγω εΐ; τδ δικαστήριον, ώστε καθ οδόν σάς διη 
γοΰμαι τδ τέλος τής ιστορίας τήν όποιαν σάς διέ
κοψα, δηλαδή περί τών δύο ξένων τούς οποίους 
μοϊ έσύστησεν ό έξάδελφός μου. Κατέλυσαν είς 
τδ ξενοδοχείου. . . τή; . . τοΰ .... έλησμόνησα 
τό δνομα, ώ δυστυχία! δέν εχω μνημονικδν, μοί 
έρχεται εί; τά χείλη, άλλά δέν τδ ενθυμούμαι. 
Τώρα νά σάςπαραστήσω ποϋ εύρίσκεται αύτδ τδ 
•ζενοδοχεϊον' γνωρίζετε βεβαίως τήν όδδν φιλελ
λήνων, λοιπδν δταν φθάσ/,τε είς τήν Έωσσικήν

εκκλησίαν . . ’Αληθινά, είπα ‘Ρωσσικήν καί ένθυ- 
μήθην νά σά; έρωτήσω κάτι τι. Δέν μοί λέγετε, 
υπάγετε ποτέ είς τήν ‘Ρωσσίαν ;—Οχι, κύριε θω
μά, διότι οί ‘Ρώσσοι είναι φλύαροι- καί τούς 
φλυάρου; ανθρώπους έγώ τούς άποστρέφομαι καί 
τούς αποφεύγω — Είς αύτδ συμφωνοΰμεν πληρέ
στατα, διότι καί έγώ δέν υποφέρω τά; φλυαρίας, 
άλλά σάς έρώτησα, έπειδή μοί έφάνη δτι έχετε 
ένα κάποιον αέρα ^Ρωσσικόν . . . ώ .' ώ ! — Τί 
ε’πάδετε, κύριε Θωμά ; — Μέ κατέλαβε έξαίφνης 
όξύτατος πό ος είς τδν στόμαχον καί τήν κοιλίαν. 
— Τότε μή χάνετε καιρόν, έπιστρίψατε εΐ; τήν 
οικίαν σας καί βάλετε μερικά καταπλάσματα- 
σάς συμβουλεύω μάλιστα νά μή έξέλθητε έκ τής 
οικία; σας έπί δεκαπέντε ήμέρας τούλάχιστον, διά 
παν ενδεχόμενον — Δόξα τω Θεώ παρήλθεν, ήτο 
πόνο; στιγμιαίος καί προήλθεν άπδ τδ φκγητόν. 
Χθέ; είς τήν αγοράν άνεκάλυψα φασούλια καλό
βραστα, καί σήμερον είς τδ πρόγευμα εφαγον δύο 
πινάκια πλήρη καί όλίγον αυγοτάραχου,τδ όποϊον 
έφερα πρδ δύο ετών άτδ τδ Μεσολόγγιον δτε ή
μην έκεϊ έπαρχο; . .. άνεγυώσατε ποτέ τήν περι
γραφήν τής ήρω'ίκής εξόδου ; . . . .

Ευτυχώς έφθάσαμεν είς τδ δικαστήριο» κατά 
τήν στιγμήν τής ηρωικής εξόδου- ώρμησα λοιπόν 
τότε καί έγώ γενναίως, καί άναμιχθείς εί; τδ 
πλήθος τδ συνωθούμενον είς τδ προαύλιου, έλυ- 
τρώθην τέλος πάντων άπδ τά; χεϊρας τοΰ αλι
τήριου Θωμά, έξακολουθοΰντος νά φωνάζη «Κύριε, 
έδώ είμαι νά μή χαθώμεν ! . . »

II ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

II παρελθοΰσα πέμπτη (2 μαρτίου ν. ε.) υπήρ- 
ξεν ή λαμπρότατη καί επισημότατη τών ήμερων, 
δσαι έφαίδρυνάν ποτέ τά τε ομματα καί τάς καρ
δίας τών εύχομένων καί μοχθούυτων ύπέρ τής έ- 
νώσεω; τών Χριστιανών. Πρώτην φοράν άπδ μια: 
χιλιοετηρίδος έτελέσθη δημοσία έν τώ νέω κό
σμε» ή θεία μυσταγωγία ύπδ ίερέως τής Ορθοδό
ξου ’Ανατολικής 'Εκκλησίας. Πρώτην ήδη φοράν 
άπδ τοΰ μεγάλου Σχίσματος έψάλη έν Νέα ί'όρκη 
τδ ίερδν τής πίστεως σύμβολο» καί έν τή αγγλι
κή γλώσση άνευ τής προσθήκης «καί έκ τοΰ Τιοϋ» 
(Filioque) ’Εν τώ αύτώ δέ ναώ, ένθα τχΰτα 
έγένοντο πρδ μεσημβρίας, παρέστη κατά τήν έ
σπέραν εί; επίσκοπο; τής ήμετέοας ’Εκκλησίας
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καί μέγας κληρικός, δστις κατ’ επίμονον παρά- 
κλησιν τών ευσεβών άνέπτυξεν ενώπιον πολυαρίθ
μου ακροατηρίου τά ουσιωδέστερα στοιχεία της 
οργανικής ένότητος τών Χριστιανών.

Η φιλοφροσύνη, ή; ετυχεν δ Ορθόδοξος ίερεύς 
Αγάπιος δέν ήτο απροσδόκητος, άλλά προμελε- 
τημένη καί επανειλημμένη πρότασις τοΰ ’Επισκό
που τής Νέας ίορκης, ήν ούτος έποίησε πρδ δύο 
ετών πρδς τους ιερείς τοΰ ρωσσικοϋ στόλου· Η α
νέλπιστος αύτη φιλοφροσύνη ’Εκκλησίας ούδέν 
σκοπόν κοινδν έχούσης πρδς τήν Ορθόδοξον ’Ανα
τολικήν (διότι καί ημείς έτηρήσαμεν τήν έν τώ 
συμβόλφ ρωμανοκαθολικήν προσθήκην «έκ τοΰ 
Τίοϋ») δέν ήδύνατο νά γένη τότε δεκτή παρά 
τών ρώσσων εκείνων ιερέων, έάν μή έλάμβανον 
ρητήν άδειαν παρά τής έν Ρωσσίκ ’Εκκλησίας. 
Επειδή δμως καί ή άδεια αύτη έχοοηγήθη, καί 
τά δύο μέλη τοϋ έλληνορωσσικοϋ συλλόγου έτυ- 
χον έν Ρωσσία φιλοφρονεστάτης δεξιώσεως, σ τής 
Νέας ί’όρκης ’Επίσκοπος άνενέωσε τήν πρότασίν 
του μετά χαράς μεγάλης καί όντως χριστιανικής ί 
αγάπης. Τοιαύτη πράξις θά μαρτυρή είς πάντας | 

τούς αιώνας τήν ένδοξον έπισκοπείαν τοΰ Πανιε- ( 
ρωτάτου Κ. Πότερ. Πρώτος ούτος έκ των έπισκό-! 
πων τοΰ νέου κόσμου ήνέωξε τήν οδόν’ έν τή ε
παρχία του πρώτη έύάλη τδ άγιον τής Χριστια
νικής πίστεως σύμβολον έν τή αγνή καί πρωτο- 
τύπω ελληνική γλώσση δπως συνέταξαν αύτδ αί | 

άγιαι οικουμενικά! σύνοδοι άνευ τής προσθήκης 
ήτις έπί χίλια ήδη έτη διαιωνίζει τδ άρχαϊον σχί
σμα. Ας τηρηθή ή έπιστολή τοΰ ’Επισκόπου εις 
αιώνιον τών γενομένων μνημόσυνον. ίί έπιστολή 
τοΰ ευλαβέστατου ίερέως καί θεολογοδιδάκτορος 
Αίξ μαρτυρεί περί πλέον ποια τά αισθήματα δλου 

τοϋ παρ ήμϊν κλήοου.
Ούδείς δύναται νά περιγράψη ακριβώς τήν λα

μπρότητα τής τελετής. ’Εν τή έκκλησία τής Α
γία; Τριάδας ή μεγαλοπρεπής εικών τοΰ Σωτήρος, 
τών εκατέρωθεν αύτοΰ ιπταμένων αγγέλων, καί 
της υποκάτωθεν χορείας τών αποστόλων άνε- 
πλήρουν τδ εϊκονοστάσιον τών ορθοδόξων ανατο
λικών εκκλησιών. ’Αναρίθμητα ήσαν τά φώτα 
τών πολυελαίων, ό ίερεύς έφόρει στολήν λευκήν 
καί χρυσοΰφαντον. Τούναντίον οί παριστάμενοι 
ίερεϊς ήμών μετά τοΰ έπισκόπου έμελανοφόρουν. 
Οτε πρώτον έφάνη ό πατήρ Αγάπιος καί προσε- 
κύνησεν εύλαβώ; ένώπιον τής αγίας τραπέζης, ή 
βζθεϊα σιωπή διεκόπη ύπδ τή; πραότατης καί 
γλυκύτατης φωνή; του, άπαγγειλάσης σλαβωνι-

στί τδ «Ευλογημένη η βασιλεία τοΰ Πζτρδς» 
κλ. Διά μια; άνηγέρθη δλον τδ περιΐστάμενον 
πλήρωμα τών πιστών καί μετά θείου φόβου καί 
εύλαβείας ήκροάσατο τής τελετής μέχρι τέλους. 
Η άπδ διακοσίων έτών συνήθη; έν ‘Ρωσσία μου
σική έφάνη εις άπαντας λιγυρά, σπουδαία, νη
φάλιο; καί πειστική. ’Αδιακόπω; έψαλλεν ό χο
ρός τδ «Γοσπόδη πομίλουη.» Ο: μακαρισμοί 
έψάλησαν αγγλιστί καί ουτω διεκόπησαν οί ή
χοι αγνώστων φωνών. Τδ τρισάγιον έψάλη ελ
ληνιστί, τουτέστιν εϊς τήν θείαν γλώσσαν έν η 
εγράφη τδ ίερδν Ευαγγέλιον, καί τοΰ Χροσοστό- 
μου ή λειτουργία· -Τδ καθολικόν τή; ’Εκκλησίας 
έξεπροσώπισαν Ελληνες, Σλάβοι, Αμερικανοί if- 
δοντες έκαστος έν τή ιδία διαλέκτςο τά μεγαλεία 
τοΰ Θεοΰ. Πάσας μέν τά; εύλαβεϊ; ψυχάς συνε- 
κίνησεν ή αρμονία τών γυναικείων φωνών έν τώ 
Τρισαγίω, άλλ’η έντύπωσις ήν ένεποίησεν ή μουσι
κή τοΰ Χειρουβικοΰ ύμνου είναι άφατος καί απε
ρίγραπτος- Τδ σύμβολον τής πίστεως έψάλη το_ 

I σοΰτον ήρέμα σαφώς καί εύκρινώς, ώστε διεκρί-
■ νέτο πάσα λέξ'.ς’ ή δ’ έν αύτώ φράσι; «τδ έκ 
| τοΰ πατρδς έκπορευόμενον» ύπέδειξε πόσον εύκό-
ί λω; ήδύναντο νά συνδιαλλαχθώσι δύο μεγάλοι 
τής ’Εκκληίσας κλάδοι έπί τών αρχαίων θεμελίων 
τών καταβληθέντων παρ’ αύτών τών αγίων οι
κουμενικών συνόδων.

’Αφ ού τά τίμια δώρα προετέθησαν έπί τής 
αγίας τραπέζης, εύώδης θυμιάματος στήλη άνέ- 
βαινεν έκ διαλειμμάτων εις τούς ουρανούς. Η αγ
γλιστί άπαγγελθεϊσα κυριακή προσευχή συνήνωσε 
πάλιν άπαντας τούς παρεστώτας έν τή λατρεία 
τοΰ Θεοΰ έν ένΐ στόματι καί μιά καρδία.. Μετ 
ολίγον άντήχησεν ή θελξικάρδιος αρμονία τοΰ 
κοινωνικού. Μετά τήν λειτουργίαν ό πατήρ Α-

■ γάπιος, οί κληρικοί, ό χορός καί πάντες οί ορθό
δοξοι γονυπετήσαντες έδεήθησαν τοΰ Κυρίου ύπέρ 
τοΰ Λύτοκράτορο; ’Αλεξάνδρου, άκολούθω; δέ έ-

. ψάλη αγγλιστί ύπδ παντδς τοΰ πληρώματος ή 
λίαν έναρμόνιο; ρωσσική δοξολογία. Είθε ή τελε-

• τή αύτη νά χρησιμεόση ώς αρχή νέας έποχή; 
: «ειρήνης καί ευδοκίας» μεταξύ τών έπί τοΰ πα- 
ζ ρόντο; κεχωρισμένων κλημάτων μιας καί τή; αυ' 
ι τής έν Χριστώ αμπέλου.

Π λειτουργεία, ή δοξολογία καί 5 καθ’ έσπέ- 
- ραν λόγος τοΰ Επισκόπου, γενόμενα αυθημερόν έν
■ τή πρώτη πόλει τοΰ νέου κόσμου, θά δώσωσ'· 
I τοϊς πασιν ικανήν ύλην σκέψεως, καί θά έξεγεί'
• ρωσι τούς λήθαργοΰντας. Οί υπολαμβάνοντας τήν

τοιαύτην σύμπτωσιν ώς τυχαϊόν τι είναι κατά 
νοΰν τυφλοί. Απδ χιλίων καί επέκεινα έτών ούδέ- 

-οτε παεέστη τοσοΰτον αΐσία σύμπτωσις έν τώ 
Χριστιανισμοί, ουδέποτε έξεδηλώθησαν τοσοΰ- 
-ον σπουδαίοι πόθοι καί εύχαί ύπέρ τής ένώ- 
σεως. Ας κρατύνωμεν τήν πίστιν, ά; ένισχύσω- 
μεν τήν έλπίδα, ά; εΰρύνωμεν τήν αγάπην ήμών, 
α; άναπέμπωμεν πρδς τδν Κύριον διακαεστέρα; 
κζί έκτενεστέρας δεήσεις, ά; άγωνιζώμθα καί άς 
κοπιώνεν έν συνέσει καί έπιεικεία όπως άξιωθώ- 
μεν τή; χάριτος τοΰ Θεοΰ, παρ’ ού καί προςδοκώ- 
μεν όπόταν έλθη τδ πλήρωμα του χρόνου τήν 
πλήρη άποκατάστασιν τής ένώσεω; τών Χρι
στιανών.

Σ1ΙΜ. ΧΡΤΣ. Τδ παρόν άρθρον άν καί δημο- 
σιέύθέν εί; τινα; ελληνικά; εφημερίδας δέν ένομί- 
σάυ,εν περιττόν νά άναδημοσιεύσωμεν καί διά τής 
Χρυσαλλίδος, διότι πραγματεύεται σπουδαιότα
του περί ορθοδοξίας καί ένώσεω; τών εκκλησιών 
ζήτημα.

Ο ΘΡΥΛΟΣ

Ό περί τοϋ περιπ)νανωμένου Ιουδαίου.

Συνήθως είνε αδύνατος ή άνευρεσις τή; αλη
θούς καταγωγής δημώδους τινδς διηγήματος καί 
ό διορισμό; μάλιστα τή; έποχής, καθ ήν αύτδ 
ήρχισε νά διαδ'δηται είς τον κόσμον. Δύναται τις 
νά τδ συγκρίνη σχεδόν πάντοτε πρδς επιδημίαν, 
η; αί κρύφιαι αίτίαι διαφεύγουσι τά; ερεύνα; τής 
επιστήμης και ή; ή ΰπαρξις δεν είνε μάλλον έγνω- 
σμένη ή ή τού θρύλου, ώς ούδε τά αποτελέσματα 
κατάδηλα, άλλά σκοτεινή ή πορεία, ήν ούτε νά 
προ'ίδη τις, ούτε νά σταματήση δύναται.

Ούτως ό θρύλο; ό περί τοΰ περιπλανωμένου
. Ιουδαίου, δς τις υπήρξε τδ άντικείμενον τής Ομι

λίας καθ άπαντα τδν μέσον αιώνα, κυκλοφορού
μενος είσέτι παρά τοϊς άγροδιαίτοι; λαοϊς κατά 

τά; πλείστα; τή; Εύρώπης χώρα;, άναμφιβόλω; 
είνε πολύ προγενέστερος τού ιγ. αΐώνος, καί τοι 
δεν ευρίσκει τις ίχνος αύτοΰ πρότερον έν τοϊς χρο
νικοί;. Από τής έποχής ταύτης μόνον βεβαιοϋσι 
κάτά διαστήματα τήν καθ ολου πίστιν τήν πα- 
ραδεχθτΤσαν αύτδν ώ; γεγονός άληθευον, μάλιστα 
έν Γερμανία, ένθα τά πνεύματα, φύσει ονειροπο- 
λητικά καί μυστικά, ήσαν προκλινέστερα εί; τήν 
■δεισιδαιμονίαν καί τήν τυφλήν πίστιν, άτινα ά- 

~οτελοϋ:ι τά κατά τά δημώδη διηγήματα.

0 πολυθρύλητος ούτος Θρΰλος έπήγασεν άναμ- 
φηρίστως εκ τίνος καλής καί σεμνής αλληγορίας, 
ήν έφαντάσθη ίεροκήρυξ τις, ή μάλλον ποιητή;, 
προσωποποίησα; τδ ιουδαϊκόν έθνο; ύπδ τούς χα
ρακτήρας τοϋ περιπλανωμένου Ιουδαίου. Οί Ιου
δαίοι άπήτησαν παρά τοΰ Πιλάτου τδν θάνατον 
τοΰ Ιησοΰ Χρίστου λέγοντε; «τό αίμα αύτοΰ έφ’ 
ημάς καί έπι τά τέκνα ήμών.» Ούτοι έσταύρώσαν 
τόν υιόν τοΰ Θεοΰ υβρίζοντε; αύτδν εσταυρωμέ
νου’ ή τιμωρία των προελέχθη ύπ’ αύτοΰ τοΰ Ιη
σού Χριστοΰ, προειπόντος δάκρυα είς τήν Ιερου
σαλήμ. κ.αταδεδικασμένην εις καταστροφήν. Μετά 
τήν ύπδ Τίτου έκπόρθησιν τή; πόλεως ταύτης 
έξεδιώχθησαν τής πατρίδας των οί Ιουδαίοι καί 
διεσκορπίοθησαν άνά τδ ρωμαϊκόν κράτος.

’Απδ τότε βλέπει τις έκτελουμένην τήν παρά
δοξον έκείνην ειμαρμένην λααΰ έπιζήσαντος μετά 
τήν διασποράν καί διατηρούντο; μεταξύ άλλων 
λαών τήν έθνικότητα, τδν χαρακτήρα, τούς νό
μους καί τήν θρησκείαν του, καί τοι υφισταμένου 
απανταχού πολλάς συνεχείς καταδρομά;, έξυβρι- 
ζομένου, συλευου.ένου, διωκομένου, ουδέποτε δ’ 
άποθαρρυνομένου, μεταβάλλοντος άσυλον μετά 
καρτερίας καί πεισμονή;, έπιστρέφοντος άδιακό- 
πως έΐς τούς ίδιους τόπους, καταφρονοΰντος έκ 
δευτέρου τών κινδύνων ου; μόλις διέφυγεν, έπι- 
θυμούντος τής πτωχείας ίνα πλουτήση ατιμωρητί, 
κρυπτομένου δπως άποφύγη τού; προπηλακισμούς 
καί τάς τιμωρίας, μή θέλοντος έν τοσούτω νά 
παραίτηση τήν φυσιογνωμίαν καί τήν ένδυμασίαν 
του, καθο έπιμένοντος έν τώ ίο.υδαϊσμώ μέχρι τής 
τοΰ Μεσσίου έλεύσεως, 8ν μετά πίστεως προσδοκά. 
Τοιαύτη ύπήρξεν ή τύχη τών Ιουδαίων μέχρι τών 
καθ’ ημάς χρόνων. Τοιαύτη είνε.ώσαύτως ή λυ
πηρά κατάστασι; τοΰ περιπλανωμένου Ιουδαίου 

έν τώ θρύλω.
Δύναται τις νά εϊπη ότι ή άπόφασις τού Θεοΰ 

ή πλήξασα τού; Ιουδαίους πρδς εξαγνισμόν άπδ 
τοΰ έγκλήματο; τής Οεοκτονίας καί άναγκάσασα 
αύτούς νά φέρωνται άθλίως άπδ τοΰ ενός άκρου 
τής οικουμένη; μέχρι τού έτέρου, ούδόλως τή; 
προσωπότητός των ύπδ τών ξένων εθνών, παρ 
οις ούτο· αιωνίως πλανώνται, πνιγομέτη; ή έξα- 
λειφομένης, θαυμασίως απεικονισμένη εύρίσκεται 
έν τώ περί τού περιπλανωμένου ’Ιουδαίου θρύλω.

Πρδ τής γ’. εκατονταετηρίδας ό θρύλο; ούτος 
τά μέγιστα έπιστεύετο ύπδ τών χριστιανικών 
λαών. Οί σταυροφόροι τδν μετεβίβασαν έκ τής 

Παλαιστίνης ή μάλλον συνεδέετο ούτοςμετά τών 
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imqiaoN έκείνων τοΰ χιλιοστού έτους παραδό
σεων, αΐτινες κατ’ έσφαλμένην τινά ερμηνείαν χω
ρίου τινός τοΰ εύαγγελιστού έχρημάτισαν ή φρίκη 

ή; καθολικής Εκκλησίας.
Τό χιλιοστόν έτος εδείκνυε τήν συντέλειαν τοΰ 

ιίώνος, τήν έλευσιν τοϋ ’Αντίχριστου καΐ τήν τε- 
λευταίαν κρίσιν. ό Αντίχριστος δέν ήλθεν ούδέ 

περί τό τέλος τοΰ κόσμου, καίτοι πολλών ση
μείων απειλητικών, κατακλυσμών, λιμών καΐ λοι- 
μών, εκλείψεων τής σελήνης ζαΐ τοΰ ήλιου, κατά 
τό. φαινόμενον, τό τέλος τοΰ κόσμου άναγγελ- 
λόντων.

’Αλλ’ έπειδή άναμφιλέκτως οί απατεώνες δέν 
ελειψαν τότε νά μετριάσωσι τόν καθολικόν φό
βον ύποκρινόμενοι τόν ’Αντίχριστου, συλλέγον-. 
τες πολλά ελέη ύπό τόν τίτλον τούτον, ένομίσθη 
ότι οι υποτιθέμενοι ούτοι Αντίχριστοι οί ένθα 
καΐ ένθα άναφανέντες δέν ήσαν άλλοι ή ό περί-· 
πλανώμενος 'Ιουδαίος, δςτις μή δυνάμενος νά έν- 
διαιτάται έν τώ αυτώ τόπ^> μετεφέρετο άπ ανα
τολών ήλιου, πρός δυσμάς μετά ταχότητος άνεμου 
καΐ άστραπής.

Εκτοτε αί φαντασίαι έπλήχθησαν ύπό τοΰ άλ- 
λοκότου καΐ ύπερφυοΰς θρύλου,δν διεθρόλουν περί 
τοΰ άθλιου τούτου ’Ιουδαίου, ός τις εφείλκυσεν 
έφ’ εαυτόν μέρος τοΰ μίσους, όπερ ετρεφον καθ 
όλου κατά τών ’Ιουδαίων.

θί σοφοί θεολόγοι παρέλαβον τόν Θρΰλον τοΰ
τον, δν έναμίλλως έπανελάμβανον άπασαι αί ά- 
φελείς φωναι τοΰ λαοΰ καταστήσασαι αύτον σύμ
φωνον, δσον τό δυνατόν, πρός τό κείμενον ταυ 
ευαγγελίου, καΐ τινές μέν έζ αυτών έπειράθησαν 
ν άποδείςωσιν ότι ό περιπλανώμενος ’Ιουδαίος 
ήτον ό Μάλχος, ου τίνος τό ούς άπέκοψεν ό άπό- 
στολος Πέτρος έν τώ κήπςο τών Ελαιών, έτεροι δέ 
δέν έδίστασαν νά ύποστηρίςωσιν ότι ήτον ό κα
κός ληστής, ός τις ύφίστατο τήν τιμωρίαν του έν 
τω κόσμφ, έν ώ ό αγαθός ληστής έκάθητο έκ δε
ξιών τοΰ ’ΐησοΰ Χριστοΰ έν τή οΰρανίφ Ιερουσα
λήμ, άλλοι δέ είπον μετ’ όλιγωτέρας βεβαιότη- 
τος ότι ό περιπλανώμενος ’Ιουδαίος ένδέχεται νά 
ήνε αυτός ά Πιλάτος, άλλ ό λαός προετίμησε 
νά έμμείνη είς ό,τι έγνώριζε περί τοΰ περιπλανω- 
μένου ’Ιουδαίου μή θελήσας νά μεταβάλη ούδέν 
έκ τοΰ θρύλου τοΰ θουληθέντος αυτώ έν τή ά- 
γραμμάτφ καΐ εύσεβεϊ ζέσει του.

Εν τούτοις τοΰ περιπλανώμένου ’Ιουδαίου μή 
άναφανέντΟς έν τή Ευρώπη άπό τοΰ έτους χιλιο
στού υπέθεσαν, Ετι έβλεπόν που αύτόν. Απλώς 

ένόμισαν ότι ούτος έπρεπε νά άρέσκηται μάλλον 
έν τή Ανατολή περιπλανώμενος, άσμενέστερον δ’ 
έν ταϊς άγυιαϊς τής Ιερουσαλήμ ή έν ταϊς τών 
ΙΙαρισίων, τής Ρώμης καΐ τοΰ Λονδίνου.

ΙΙρώτησαν λοιπόν τούς έκ τής άγιας γή- έπαν- 
ερχομένους άνδρας άν είδαν που ίτον περιπλανώ- 
μενον ’Ιουδαίον, καΐ οί μέν άπεκρίθησαν ναι, οί 
δέ ού. Διότι οί περιηγηταΐ, εϊτε σταυροφόροι εϊτε 
προσκυνηταΐ ήσαν, δέν ήσαν ήττον Επιρρεπείς 
κατά τόν χρόνον-έκεΐνον είς τό νά μορφώσι μυ
θοπλαστίας, άλλ’ έφευρετάς ένόμιζαν εαυτούς 
τούτων.

Εν έτει χιλιοστώ διακοσιοστώ είκοστώ σγδόω 
παρέλαβον έκ στόματος άξιοσεβάστου τινός μάρ- 
τυρος ακριβείς τινας λεπτολογίας περί τοΰ μονα
δικού τού,του προσώπου, ού τίνος ή όπαρξις άναν- 
τιρρήτως ήτον δμολογουμένη. Αρχιεπίσκοπός τις 
τής μεγάλης Αρμενίας, έλθών είς Αγγλίαν ΐνα έ- 
πισκεφθή τά λείψανα καΐ τούς αγίους τόπους, 
παρέμεινεν έν τώ περιφήμω μονας-ηρίω τοΰ αγίου 
’Αλβανού, ένθα τόν ύπεδέχθησαν μέ ούκ ολίγον 
σέβας καΐ τιμήν. «Τόν ήρώτησαν περί τοΰ περι
φήμου Ιωσήφ, περί ού συνεχώς λόγος γίνεται 
παρά τοϊς .άνθρωποι;, τοΰ παρευρεθέντος κατά τήν 
έποχήν τοΰ πάθους τοΰ Σωτήρος, τοΰ δμ,ιλήσαν- 
τος μετά τοΰ Χριστού καΐ τοϋ εΐσέτι δντος δείγ
ματος τής χριστιανικής πίστεως.»

0 άρχιεπίσκοπος άπεκρίθη έν τή άρμενική του 
γλώσση, ήν ούδείς τών μοναχών ένόει, άλλ’ ιππό
της τις τοΰ Αντιόχου, δςτις άπετέλει μέρος τής 
συνοδίας του, έσπευσε νά μετάφραση γαλλιςά τήν 
άπόκρισίν του και διηγήθη τά κατά τόν ’ίωσή©, 
παρόντος του ηγουμένου καΐ τών μοναχών, άτινα 
συλλεχθέντα έν αύτή τή μονή μετ’ ολίγα έτη ύπό 
τοΰ Matlhieu Paris μ.ονάζοντος έκεϊ άναφέρον- 
ται κατά πλάτος έν τή μεγάλη του ιστορία ήτις 
φερωνυμεϊται «Historia major, sive rerum 
anglicarum historia» δθεν μ-εταφράζομεν κατά 
γράμ.μα τήν βάρβαρον λατινικήν γλώσσαν τοϋ 
αρχαίου χρονογράφου, ούτινος τήν ιστορίαν δυνά- 
μεθα νά θεωρήσωμεν ώς τό πρώτον ιστορικόν 
σύγγραμμα, ένθα κατά πρώτον γίνεται λόγος 
περί τοϋ περιπλανωμένου Ιουδαίου.

«Οταν ό Ιησούς μετεφέρθη άπό τού κήπου τδν 
έλαιών είς τό' πραιτώριον τοΰ Πιλάτου ΐνα δικά* 
σθή, ό Πιλάτος μή εύρίσκων αύτόν ένοχον εϊπεν 
είς τούς 'Ιουδαίους τούς κατηγόρους του —· λά
βετε αύτόν ύμεΐς καΐ κρίνετε κατά τόν νόμον ύ
μών — τών δέ Ιουδαίων άναδιπλασιαζόντων τάί

φωνάς των δ Πιλάτος άπέλυσε τόν λης-ήν Βαραβ- 
giv παραδώσας αύτοις τόν 'ΐησοΰν πρός τό σταυ- 
ρωθήναι. Οι Ιουδαίοι εσυρον τόν ίησούν έκτος 
τής αιθούσης τοΰ πραιτωρίου καΐ πεσόντος αυ
τού έπΐ τού κατωφλιού τής θύρας ό Καρτάφιλος, 
ξς τις ητο θυρωρός του πραιτωρίου τόν ώθησε πε- 
ριυβριστικώς γρονθοκοπών αυτόν κατά τά νώτα 
καΐ εμπαικτικώ τινι γέλωτι προσλέγων αυτώ, 
βάδιζε ταχύτερον Ιησού, βάδιζε, διά τί στεκεις; 
0 δέ Ιησούς στρέψας πρός αύτόν το σεμνόν πρόσ
ωπόν του άπεκρίθη, ύπάγω, σύ δέ θά παραμέ
νω; έως άν έγώ έλθω! ό Καρτάφιλο; λοιπόν 
κατά τόν λόγον τού κυρίου περιμένει εΐσέτι τήν 

έλευσιν τοΰ ’ΐησού Χριστοΰ.
Ητο τριάκοντα έτών κατά τήν έποχήν τοΰ πά

θους καΐ πάντοτε οσάκις φθάνει τό τέρμα τών 
έκατόν έτών ύπο παραδόξου αδυναμίας κυριεύε
ται, ήτις φαίνεται άνίατος κα1. λαμβάνει τέλος 
διά ληθάργου, δι ού πάλιν νέος αποκαθισταται, 
ώς ήτο κατά τόν καιρόν τού πάθους. Εν τούτοι; 
μετά τόν θάνατον τού Ιησού ό Καρτάφιλος έγει- 
νε Χριστιανός, εβαπτίσθη ύπό τού άποστόλου Α- 
νανίου μετονομασθεΐς ’Ιωσήφ. Σήμερον ό Ιωσήφ 
ούτος κατοικεί τήν τε μικράν καΐ τήν μεγάλην 
’Αρμενίαν καΐ τάς διαφόρους τής ’Ανατολής χώ
ρας, εϊνε άνθρωπος άγιος καΐ εύέντευκτος καΐ τά 
μέγιστα ευσεβής, ολίγα λαλών καΐ μετά προσο
χής ούτως ώ; τε ούχ ir θίγει το στόμα αύτοΰ 
έάν μή παρακαλέσωσιν αύτόν έπΐ τούτφ οί επί
σκοποι καΐ οί μοναχοί, μεθ’ ων διάγει τόν βίον 
του. Τότε όμιλών περί τών άλλοτε πραγμάτων, 
διαλέγεται άσμένως περί τοΰ πάθους καΐ τής ά- 
ναστάσεω; . .
σας τάς μερικότητας τής άναστάσεω; 
κατά τήν μαρτυρίαν έκείνων, ο'ίτινες 
στησαν τω Χριστώ καΐ ένεφανίσθησαν πολλοί; 
πολλαχού,, διηγούμενος έπ’ ϊσης πώςοίάπόστο- 
λοζ εχωρίσθησαν δπως άπελθόντες διακηρύξω?·, 
τό ευαγγέλιον. Καΐ λέγει ταύτα ούδέποτε μει- 
διών, άνευ κουφότητος λόγων, άνευ τινός έπιδεί- 
ξεως μνησικακίας ή λόγου' διότι βεβυθισμένο; εί; 
δάκρυα καΐ πλήρη; φόβου πρός τον κύριον άδια- 

’’-όπως άναμένει νά έλθη ό Ιησούς Χρίστος έν τή 
δόξη αύτού xpirac ζύττας xal rexpovc, τρέμων 

μή εύρη έτι αύτόν ώργισμένον κατ’ αύτοΰ έν τή 
"P? τής τελευταίας κρίσεως. Αγεληδόν προστρέ- 
χουσιν άπό τών μάλλον άπομεμακρυσμένων τοΰ 
κόσμου μερών ΐνα ϊδωσι κ.αΐ άκούσωσι τόν άγιον 
τούτον άνδρα.

ς τού υίοΰ τοΰ Θεού, διηγούμενος άπά- 
ταύτης 
συνανέ-

«Εάν τόν έρωτώσιν άξιοσύστατοι άνδρες άπ
αντά διά βραχέων είς τάς Ερωτήσεις των, άπορ- 
ρίπτει δέ πάντα τά προσφεοόμενα είς αύτόν δώ
ρα δλιγαρκεϊ τινι τροφή καΐ μετρία ενδυμασία 
άρκούμενος. ύ Καρτάφιλος άναθέτει τήν ελπίδα 
τής αιωνίου σωτηρίας του είς τήν άγνοιαν έν ή 
εύρίσκετο, καθ’ όσον άποβλέπει είς τόν υίόν τοΰ 
Θεοΰ, δςτις τοιάνδε τινά παράκλησιν έκαμεν είς 
τόν πατέρα του «Πάτερ, άφες αύτοΐ;, ού γάρ οϊ- 
δασι τί ποιοΰσιν-» Αναμιμνήσκεται οτι ό Πέτρο; 
ήμαρτεν ώς αύτός καΐ έγεινεν άξιος τής χάρ,ιτρς 
τοΰ Χριστοΰ, ώς καΐ ό άπόστολος Πέτρος ό άρνη- 
θεΐς τον κύριόν του ύπ αδυναμίας μάλλον ή ύπό 
φόβου. Εύελπιστεϊ λοιπόν νά έπιτύχη δμοίως 
τής θεία; επιείκειας καΐ ένασμενίζεται τή Ελπίδι 
ταύτη τή κωλυούση αύτόν τοΰ έπιβουλεύειν τή 
ιδία ζωή.»

‘θ άρμένιος άρχιεπίσκοπος ό άναφέρων τήν 
θαυμασίαν ταύτην διήγησιν είς τούς καλού; μο
ναχού; τοΰ αγίου’Αλβανού εϊπε προσέτι δτι προσ- 
ωπικώς έγνώρισε τόν Καρτάφιλον καΐ ότι τόν 
είχε συμπαραλάβει δμοτράπεζόν του ολίγον πριν 
ή Επιχειρήση νά περιηγηθή άνά τήν δύσιν.

II άμφιβολία πλέον δέν ήτο δυνατή μετά τοιαύ
την μαρτυρίαν τοσοΰτον άξιοσεβάστου πρωθιεράρ
χου, πόρρω παντός ψεύδους καΐ πλάνης’ ό θρύλος 
δ περί τού περιπλανωμένου ’Ιουδαίου μετέβη έκ" 
τοτε άπό στόματος είς στόμα τοιούτος, οιον 
συνέλεξαν οί τοΰ αγίου . Αλβανού μοναχοί, καΐ 
ώ; άνέγραψεν αύτόν έν τοΐς χρονικοί; του. ό 
Matlhieu Paris δ; τις άναφέρει έν έτει £χι- 
λιοστω διακοσιοστώ πεντηκοστώ δευτέρφ, οτι 
δ Ιωσήφ εΐσέτι έζη. όπως ποτ άν ή ό θρύλος 
διεξεπεραιώθη τήν θάλασσαν,διεδόθη είς'Γαλλίαν, 

ύστερον είς τά; Κάτω χώρας, εϊτα είς Γερμανίαν, 
ένθα φαίνεται τυχών πλειοτέρας πίστεως καΐ συμ
πάθειας ή άλλαχόθι που, άναφιλέκτως διότι οί 
’Ιουδαίοι οί έν Γερμανία ήσαν πολυπληθέστεροι ή 
οί έν τή λοιπή Ευρώπη.

’Εν τούτοις είς μόνος ιστορικός σύγχρονος τώ 
Matlhieu Paris μνείαν έκαμε τοϋ Καρταφίλου 
καΐ τής τιμωρίας του. ό Φίλιππος Μούσκης έπί- 
σκοπος Τερνέΰ, άποθανών τώ χιλιοστώ διακοσιο
στοί όγδοηκοστώ δευτέρω έτει, έν· τοϊς ένστίχοις 
χρονικοί; του τοϊς δημοσιευθεΐσιν ύπό τού βαρώ- 
νος Raiffenberg έν Βρυξέλλαις έν έτει 1838, με
ταφράζει τήν ιστορίαν του μοναχού τού άγιου 
'Αλβανού, όμιλών περίτοΰ Επισκόπου τοΰ έλθόντος 
αντίπεραν τή; θαλάσσης καΐ άποδράντο; έκ τής
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Αρμενίας, καθώς καί τοΰ περιπλανωμένου Ιου
δαίου.

Al cief de Cans le voit — on
Rajovenir en ccl roion, 

El ne morra pas voirement 
jusques au jour de)’ jugement.

Etvs θαυμαστόν ότι άπαντες οί μεσαιώνιοι 
ποιηταί, μυθιστοριογράφοι, περιτ,γτ,ταί, λογογρά
φοι, φιλόσοφο·., σχολιασταί τών αγίων γραφών, 
πλήν τοΰ Mallhieu Paris και τοΰ Φιλίππου Μού- 
σκη, ούδέν έγρυξαν ώς προς τδ υποκείμενον τοΰ 
τοσοΰτον τήν περιεργίαν τών δυτικών χριστιανών 
κατά τάς σταυροφορίας προκαταλαβόντος. Αί 
απεχθείς καταδρόμα! τών ’Ιουδαίων αί γενόμεναι 
ύπδ πάντων τών χριστιανών οΰδαμοϋ φαίνονται 
έπικαλούμεναι ττ,ν μεγάλην συμβολικήν μορφήν 
τοΰ περιπλανωμένου ’Ιουδαίου.

(ακολουθεί)

ΣΕΡΒΙΚΑ ΑΣΜ ΑΤΑ.

Μεταφρασις.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΜΑΖΑΙΟΤ.

Στέλνει ό Κύριος ό Θεός 
στέλνει τρε’.ς αγγέλου; του' 
—Σύρτε σείς, άγγελοι μου, 
σεϊ; ουράνιοι βόΐβονδες 
άπ’ τδν ουρανόν στήν γήν. 
Ταμπουράδες κάμετε 
άπδ ξύλο αρμονικό, 
καί τδν κόσμον τρέςετε 
σαν γιά τ’ άνθη -ή μέλισσα. 
Κάθε πίστι βλέπετε 
κάθε χώρα καί χωριό,
άν κ’ έμέ καί τ’ όνομα

Τότε οί άγγελοι έπή,γανε 
άπ’ τδν ούρανδ στήν γη, 
ταμπουράδες κάνουνε 
μ’ ένα ξύλο αρμονικό
και τον κόσμον έτριξαν, 
σάν γιά τ’ άνθη ή μέλισσα’ 
κάθε πίστι έκύτταξαν
κάθε χώρα και χωριό. 
Τδν ·Θ»δν καί τ’ όνομα 
τοΰ θεού δλοι ξέρουνε. 
Εις τά σπήτια έφθασαν 
τοΰ Γαβάνου τοΰ άρχοντα. 

Ισια τοϋτο έγίνετο 
τήν άγία Κυριακή, 
Κ όρθιοι απέξω ε'στάθηκαν. 
Μεσημέρι έπέρασε, 
μέρα καλοκαιρινή’ 

τα κουνούπια διώχνοντας 
τα ποδάρια έπόνεσαν 
καί τά χέρια τά άμορφα. 
Τότε ή Ελένη φ,ίνεται 
μια κυρά 'περιφανή’ 
πάνε όμπρδς κι’ ό.τίσω της 
βαίαις δούλες ωμορφαις. 
Κάνουν παγωνιού πτερά 
ίσκιο στδ κεφάλι της. 
Βγαίνει ή Ελένη φέροντας 
κλόνα μέ ξερό ψωμί, 
ποϋ μιά ήμέρα ι ζύμωσε 
καί μιάν άλλη έψησε 
καί μιά τρίτη έφούρνισε. 
Τδ ψωμί δέν τδ 'δωκε 
ί κυρά ή περιφανή, 
σαν, πού ό Κύριος αγαπά, 
μό» ή Ελένη τδ “ρίξε 
μέ το πόδι τδ δεξιά.

Παρτετο, βρωμόφτωχοι! 
Πώς ειν τοϋτο; δυστυχής 
ό θεός ποϋ δέν μπορεί 
νά βοηθά τού; δούλους του 
καί σ έμέ σάς έστειλε ; 
Εχω έγώ στα σπήτιά μου 
τδν δικό μου τδνθεό. 
Τοίχους ’κειδς σιδέρινους, 
και τραπέζια μου έφιασε 
όλο ασήμι λαμπερό, 
κάθε πλούτο; καί καλά. 
Σαν οί άγγέλοι έπήγανε 
βρίσκουνε τδν Στέφανο, 
δούλο γεροχτούτζικο 
τοΰ Γαβάνου τοΰ άρχοντα. 
Τότε λέγουν—*Λκουσε, 
αδελφέ μας Στέφανε, 
πο'ρευσε γιά ψυχικό. 
Τότε λέει ό Στέφανος’ 
- Αδελφοί μου ακούστε με’ 
Τώ δέν έχω τίποτε 
παρά μόνον έν’ άρνί. 
έννέα χρόνια έδούλευσα 
τον Γαβάνο άρχοντα, 
τίποτε δέν μοϋ 'δωκε, 

παρά μόνον g»’ άρνί. 
Πάντα γάλα έζήτη'π 
καί τ’ αρνάκι άνέθριψα. 
Τώρα μ' αύξησε τ’ άρνί 
κ έγεινε καλλίτερο 
άπδ κάθε πρόβατο. 
Αν έδώ ήταν τ' άρνί, 
στήν στιγμήν σά; τό 'δινα. 
Πονηροί τζοπάνηδε; 

λέν νά μοΰ τδ κλέψουνε. 
Οί φτωχοί τοΰ κρίνουνε’ 
—Σ εύλογοϋμε, Στέφανε’ 
Αν μίλα ή καρδοΰλά σου 
σάν μιλά κ ή γλωσσά σου, 
θέ ναν τώρα έδώ τδ άρνί. 
Βλέπει ’πίσω ό Στέφανος, 
νά τ’ αρνάκι κ’ έοχετι ι 
στδ χορτάρι τρέχοντα; 
καί βελάζει τρυφερά. 
Τδν τζοπάνη έχαΐδευσε 
σάν παιδί την μάνα του. 
Τ’ αγκαλιάζει ό Στέφανος, 
τρεις φοραΐς τδ φίλησε 
στού; αγγέλους τδ ’δωκε. 
—Πάρτε το, αδελφοί φτωχοί 
νάν γιά σας παρηγοριά 
καί γιά μέ παράκληση. 
—Σ εύλογοϋμε, Στέφανε 
Τότε οί άγγέλ οι έκόπιασαν 
και τ αρνάκι ήφέρανε. 
Σάν οι άγγέλοι ανέβαιναν 
πούνε ό Θρόνο; τοΰ Θεού 
δλα ομολογήσανε 
σάν έγείνικαν στή γή. 
Κάλλια ό Κύριο; τά *ξερε 

παρ έκεΐνοι λέγουνε. 
Λέει ό Κύριος ό Θεό;’

Σύρτε σείς, άγγέλοι μου, 
εις τά σπήτια τά λαμπρά 
τοϋ Γαβάνου τ’ άρχοντα’ 
Πουν’ τά σπήτια τά λαμπρά 
μαύρη λίμνη ανοίξετε, 
τήν Ελένη πιάσετε, 
πιάστε τήν περιφανή,’ 
στδν λαιμό της τδν ψηλό 
κακή πέτρα δέσετε 
και στήν πέτρα δέστε την. 
Οργισμένοι δαίμονες 
πάντα νά τήν σέρνετε,

καί σάν πλοίο στήν θάλασσα, 
λάμνετε στά βάσανα.

ΤΕΔΕΥΤΑΙΑΙ AE5EIS ΠΕΡΙΦΗΜΩΝ
ΑΝΔΡΟΝ- (I)

Τδ δράμα έτελείωσεν.— Αύγουστος.
Καί συ Βρούτε ; — Καΐσαρ.
Εί; τούτο συνίσταται ή πίστις σα;·, —Νέρων.

Οί καλόγηροι! οί καλόγηροι! οί καλόγηροι!— 
Ερρίκο; ΐί.

Εί; χεϊρά; σου, Κύριε, παράδίδωμι τδ πνεΰμά 

μου. — Τάσσος.
Ολον τδ Βασίλειόν μου δίδω δι’ έν λεπτόν α

κόμη- — Η Βασίλισσα Έλ’.σσάβετ.
’Αρκετά — Λόκ.
Δέν υπάρχει αίμα εί; τά; χεϊράς μου.— Φρε- 

δερίκος Ε'.
Τούτο μόνον είναι ό θάνατος ; — Γεώργιος Δ*.
Λφήσατέ με νά ακούσω άπαξ ακόμη τους ή

χους τούτους, οϊτινες υπήρξαν έπί τόσον μακρδν 
χρόνον ή παρηγορία καί ή χαρά μου-----Μοζάρτ.

’Εσώθην — Κρόμβελ.
0 θεός νά σέ εύλογή,ση, φίλη μου — ό Δό- 

κ'τωρ Ζόνσων.—Πώς; 0 εχθρός φεύγει; αποθνή
σκω ευχαριστημένος. — ‘θ στρατηγός Wolf.

Εσο σπουδαίος. — Γρότιος-
Η αρτηρία δέν κτυπα πλέον. — Χάλλερ.
ί’πάγομεν δλοι είς τδν ουρανόν, καί ό Βανδύκ 

μεθ’ ήμών— ‘θ Ζωγράφο; Gainsborough.
Δόσατε μίαν έδραν είς τδν Δαϋρόλ.—'Chester

field. .
Καλώς. — Ούάσιγκτων.
’Αφήσατέ με νά άποθάνω είς τδν ήχον τής 

μουσικής. — Μιραβώ.
Μή αφήσατε νά πεινάση ή δυστυχής Νέλλη, 

(μικρά σκύλλα.) — Κάρολος Β'.
’Ελεύθερος διά παντός — Λ,δαμς.
Πάντοτε κάλλιον’ πάντοτε η,συχότερος— Σχίλ'

λερ.
ΙΙγάπησα τδν Θεόν τδν πατέρα μου καί τήν 

ελευθερίαν. — Κ. Στάελ.
Φάλαγξ κατά μέτωπον !— Ναπολέων.
Ιδού ή στιγμή τού υπνου. — Βύρων.
Σφίγξον τήν χεϊρά μου, αγαπητέ φίλε, αποθνή

σκω.—· ’Αλφιίρης.

(I) Τά; λέξεις τούτος άπτ,ύΟυνεν εις τδ κοινόν τών ‘Ρω
μαίων δ δοαματοποιδς κατά τδ τέλος τοϋ δράματος. Valete 
ct blaudite-
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Αισθάνομαι δτιάναγεννώμαι. — Βάλτερ Σκώτ. 
’Αφήσατε νά έμβη τδ φώς. — Γκαίτ.
Καλώς — Ούελλιγκτών.
Θά έπανιδοθώμεν — Λαμενναί.

IIΟI Κ IΑ Α.

Εφημ,ερίδες κατά τδ 4 848. Κατά τδ 1848 
Αγγλος τις ήρίθμησε τάς έφημερίδας, αΐτινες τότε 
έζεδίδοντο εις τάς διαφόρους τής σφαίρας χώρας. 
Εΰρε δέ, οτι έξεδίδοντο 6 έν Αφρική, 34 έν Αυ
στραλία, 36 έν Αυστρί^, 75 έν Βελγίφ, 51 έν 
Καναδά, 54 έν Δανία, 375 έν Αγγλία, 489 έν 
Γαλλία, 9 έν Ελλάδι, 4 έν Λννοβέρςο, 80 έν Ιρ
λανδία, 70 έν Σουηδία και Νορβεγία. 49 έν Κο
λωνία, 20 έν Πορτογαλλία, 4 68 έν Πρωσσία, 
4 54 έν Ρωσσία, 77 έν Σκωτία, 51 έν Ελβετία 
και 800 έν ταϊς ΙΙνωμέναις Πολιτείαις τής Αμε
ρικής.

Περί τοϋ ανθρώπου.— Κατά μέσον δρον ό 
μέν μυελδς τοΰ άνδρός ζυγίζει 3 4/2 λίτρας, δ 
δέ τής γυναικδς.2 λίτρας καί 2/3.

Κατά την παιδικήν ηλικίαν ό σφυγμός έχει 
4 80 παλμούς καθ έκαστον λεπτόν' κατά τήν 
νεότητα 80 καί κατά τδ τέλος τής ανδρικής ήλι- 
κίας 6-0.

Η μέση τοΰ αίματος Οερμότης είναι τοΰ μέν 
ανθρώπου 92 βαθμών, τοΰ προβάτου 102 και 
τής νύσσης 1 07.

Τδ αίμα 42 ανθρώπων ήδόνατο νά χορηγήση 
ικανόν σίδηρον, ώστε να σφυρηλατήση τις έξ αύ
τοΰ τήν ύνιν αρότρου 24 λιτρών βάρους.

* Περί τών ζώων.— 11 διάρκεια τής ζωής τοΰ 
έλέφαντος είναι 200, 300 καί ένίοτε 400 έτών.

Κομίζεται, ότι ή άγρία νύσσα διατρέχει έν μιά 
ώρα διάστημα 3.0 λευγών. Η πτήσις τής χελιδό" 
νος είναι έτι ταχυτέρα' ή δέ τών μυιών παρου
σιάζει ταχύτητα 60 λευγών εϊς μίαν ώραν.

Γονιμότης τών εντόμων καί τών ιχθύων. Μία 
βασίλισσα μελισσών δύναται νά γέννηση καθ’ έ
κάστην έπΐ δύο μήνας 200 ώά, ατινα εκκολά
πτονται είς διάστημα τριών ημερών.

Μία μόνη μυϊα έκ τοΰ είδους τών είς τάς οι
κίας ευρισκομένων γεννά εί; μίαν ώραν (τοΰ έτους) 
20,000,000 ώά.

Μία φωλεά σφηκών περιέχει συνήθως 4 5— 
4 6,000 κελλίων.

Ιικάστη λίτρα πρινοκοκκίου περιέχει 70,000* 
έντόμων' έπειδή δέ καθ’ έκαστον έτος' είσάγονται 
έν-Εύοώπη 600—700,000 λιτρών πρινοκοκκίου, 
είσάγονται επομένως 42—49,000,000,000 έν
τόμων.

Ο κυπρίνος, ή πέρκη γεννώσι 50—200,000 
ώά' ή άρίγγα 20—30,000 τδ σκαμβρίον 400— 
500,000'ό καλλαρίας (morue) 2—3,000,000' 
ό δέ σαλομδς γεννά καθ’ έκαστον έτος 8 — 
4 0,000,000 ώά.

’ Χρήσις τοΰ κοκκοφοίνικος.— ό κοκκοφοϊνιξ 
χρησιμεύει τοϊς ΐνδοϊς είς κατασκευήν άρτου, οί
νου, ύδατος, ρακίου, όζους γάλακτος, έλαίου, μέ- 
λιτος και σακχάρεως.

Γοϊς παρεχει έκ τών φύλλων, τών κλάδων καί 
τών ίνών αύτοΰ βελόνας, νήμα, ενδύματα, άγγεϊαρ 
κάνιστρα, χάρτην καί υφάσματα.

Ω.

ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ. (1)

Εν αντίτυπου τών διηγημάτων τοΰ Βοκκακίου, 
έκδοσις Ενετίας τοΰ έτους 4 471, έπωλήθη διά 
τδ σπάνιον 2260 λίρας στερλίνας. Τδ έλεφαντο- 
κόλλητον σκαμ.νίον τδ δοθέν παρά τή; πόλεως 
Λουβέκης είς τδν βασιλέα τής Σουηδίας Γουστά- 
βον Βάσαν ήγοράσθη έπί δημοπρασίας τώ 4 823, 
58,000 φλωρίνια,ήτοι περίπου 4 20,000 φράγκα. 
Εν βιβλίον φέρον τήν ιδιόχειρον υπογραφήν τοΰ 
Σακεσπήρου και άνήκον ποτέ είς τόν ποιητήν τού
τον,έτιμήθη 120 λίρας στερλίνας.Τώ 4 816 ό Λόρ
δος Σατέσβουριςέδωκε δι’ένα έδόντατοΰ Νεύτωνος 
730 λίρας στερλίνας, τουτέστι 4 6,550 φράγκα, 
καί έσφήκωσεν αύτδν έν τή σφενδόνη τοΰ δακτυ
λιδιού του. ότε έγεινεν ή μετακομιδή τών λειψά
νων τοΰ ’λβαιλάρδου καί τής Ελουησίας έκ τοΰ 
έν Παρισίοις νεκροταφείου (ά), λέγεται δτι εΐ; 
Αγγλος προσέφερεν 4 00,000 φράγκα, δι’ ένα ό" 
δόντα τής Ελουησίας. ’Εν έτει 4820 τδ κρανίον

(I) Βλέπε καί τά υπδ τδν τίτλον «Πολύτιμα κειμήλια’ 
έν σελ. 568 Τ· Α'. Χρυσαλλίδας.

(ά). Διαβόητοι είναι οί έρωτες τοΰ ’Λβαιλάρδου, τοϋ 
μεγαλοφυούς τούτου φιλοσόφου και Οεολογου τοΰ Μεσαιω- 
νος, καί τής μαθήτριας αύτοΰ ’Ελουησίας, ή καταδρομή 
αυτών, δ μοναχικός βίος των, καί ή έκ τοΰ μοναστηρίον 
πλήρης περιπαθούς ποιήσεως αλληλογραφία τών δύω βρα
στών ή συζύγων. ’Εκ τούτου καί ό ‘Ρουσσώ έπε'γοαψε τδ 

μυθιστόρημά του
Νε'αν Έλουησίαν La nouvelle Eloise.

-οΰ φιλοσόφου’Καρίεσίου ήγοράσθη.παρά τίνος είς 
,ήν μετρίαν τιμήν 99 φράγκων. Μία παλαιά καί 
έφθαρμένη φενάκη τοΰ φιλοσόφου Κάντιου εΰρεν 
αγοραστήν είς 200 φράγκα τώ δέ >1822 μία 
άλλη φενάκη τοΰ Στερνίου (συγγραφέως Αγγλου) 
δημοπρατηθεϊσα κατεκυρώθη, μετά πολλήν καί 
ένθερμον διαμάχην τών άγοραστών, είς τήν τιμήν 
200 γουινεών, δηλαδή 5340 φράγκων. Κάποιος 
■Φραγκίσκος Βουρδέττος ήγόρασεν άν.τί 4 2,750 
φράγκων δύω κονδύλια δι’ ών υπεγράφη ή έν *Αμ- 
βΐανώ (Amiens) συνΰμολογηθεϊσα συνθήκη τή 27 
Μαρτίου 1801. Μία δέ εϊκών τοΰ περίφημου- ί- 
σπανοΰ Ζωγράφου Μυρίλλου παριστώσα τήν Θεο
τόκον, και έκτεθειμένη νΰν είς τδ Μουσείου τού 
Λούβρου, ήγοράσθη κατά τήν πώλησιν τής πινα
κοθήκης τοΰ στρατάρχου Σούλτ, φράγκα 500 χι

λιάδας, ήμισυ εκατομμύριου!

ιΕ2.1ηηχ'η τον θιέρσου χαταγωγή.

Γνωστόν υπάρχει δτι οι δύω αδελφοί Σενιεροι, 
Ανδρέας δ Λυρικός ποιητής, καί ’ίωσήφ ό τραγφ- 
διοποιδς, έγεννήθησαν έκ μητρός Ελληνίδος, ήν ό 
πατήρ αύτών ένυμφεύθη πρόξενος ων τής Γαλλίας 
έν Κωνσταντινουπόλει, περί τά μέσα τού δέκατου 
ογδόου αίώνος. Ολίγοι δμω; γινώσκόυσιν δτι καί 
ί ένδοξος πολιτικός καί ιστοριογράφος Θιερσος 
φέρει αίμα έλληνικδν είς τάς φλέβας του. ’ΐδού 
τί περί τούτου λέγει δ Κ. ’Ερρϊάος Λατούχιος 
(Η. de Latuche) δ πρώτος έκδούς τά ποιήματα 
τοϋ {Ανδρέου (Σενιέρου, καί καταστήσας γνω
στόν εις τήν Ευρώπην τδν τέως άγνωστον ποιη
τήν. «Sa mere etait une Grecque dont I’es- 
prit el la beaule soht celebres. Elle etait 
propre soeur de la grand mere de M. Thiers. 
Ce dernier est done, a la mode de Bretagne, 
neveu d’Andre Chenier.» Ητοι’ « ή μήτηρ 
αύτοΰ (τοΰ Ανδρέου Σενιέρου) ήτον Ελληνίς περί
φημος διά τδ πνεύμα καί τήν καλλονήν της, 
αύταδέλφη τής μάμμη; τοΰ Κ. Θιέρσου- είναι 
άρα ούτος, κατά τήν γενεαλογικήν μέθοδον τή; έν 
Γαλλία Βρετανίας, ανεψιός τοΰ ’Ανδρέου.»

Ωστε άν οί ποιητκί τής νέας Ελλάδος συγγε- 
νεύωσι μετά τών άδελφών Σενιέρων, δύνανται καί 
οί διπλωμάται ήμών νά καυχώνται έπί τή μετά 
τού Κυρίου Θιέρσου, άν καί ολίγον τι πλέον μα- 
Χ?υνή, συγγένεια των. Ι· Κ.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ Π ΑΣΧΑ.

II ήμέρα αΰτη ήτις έλύτρωσε τδ ανθρώπινον 
γένος έκ τής αμαρτίας έφθασεν. Εφθασε και πάν
τες λησμονοΰντες τά πάθη καί τάς έριδας άσπά- 
ζονται άλλήλους καί άφ’ δλων τών στομάτων μία 
φωνή άντηχεϊ «Χριστδς Ανέστη.»

Χριστδς Ανέστη νέοι γέροι και κόραις, 
Ολοι μικροί μεγάλοι έτοιμαστήτε 
Μέσα σταϊς έκκλησίαις ταϊς δαφνοφόρα·.; 
Μέ τδ φώς τής χαράς συμμαζεχτήτε’ 
Ανοίξετε άγκαλιαϊς είρηνοφόραις 
Όμπροστά στους Αγίου; καί φιληθήτε. 
Φιληθήτε γλυκά χείλη μέ χείλη, 
Πέστε Χριστδς Ανέστη εχθροί καί φίλοι (I).

Καί άληθώς ή ήμέρα αΰτη τής Ααμπράς εΐναι 
ή έπισημοτέρα εορτή διά τδν Χριστιανόν, διότι 
κατ’ αυτήν βλέπει τήν άπειρον αγαθότητα τοϋ 
Πλάστου, πέμψαντος τδν μονογενή αύτοΰ υίδν δ
πως έκ τοΰ υψους τοΰ σταυροΰ σώση τούς άνθρώ- 
πους.Καί ό σταυρδς δστις μέχρι τοΰ Χριστού ήτο 
τδ σύμβολον τής άτιμώσεως έγεινεν έκτοτε τδ 
σύμβολον τής αιωνίου παρηγοριάς, καί άπεκατέ- 
στη ή σημασία, τδ λάβαρου ώς ειπεϊν, ολοκλήρου 
τοΰ ανθρωπίνου γένους’ διότι άφοΰ χρησιμεύει 
ώς κόσμημα τών παρθένων, καί παράσημον τών 
πολεμιστών, συνάγει τούς τελευταίους μας στε
ναγμούς καί έπί τέλους καλύπτει τού; τά
φους μας.

Ενταύθα ή εορτή τοΰ Πάσχα έτελέσθη κατά 
τούς συνήθεις τύπους. Τδ μεσονύκτιον άκριβώς ό 
βασιλεύς άνεχώρησεν έκ τών ανακτόρων καί πο- 
ρευθείς είς τήν Μητρόπολιν άνέβη είς τδ κατα- 
σκευασθέν θεωρεϊον. Τότε ό μητροπολίτης έξεφώ- 
νησε τδ Χριστδς άνέστη καί εύθύς τά πυροβόλα 
άντεπεκρίθησαν έκ τοΰ υψους τοΰ λόφου τών 
Νυμφών, αί δέ ροκέται,τά Βεγγαλικά και τά ά- 
νημένα κηρία διεσπαρμένα είς απασαν τήν πλα-

(U Σοκωμοΰ ή ί μέρα τη; λαμπρδ;.
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τεϊαν παρίστων ώραϊον θέαμα. Μετά ταΰτα ό 
βασιλεύ; είσήλθεν είς τήν ’Εκκλησίαν, ένθα έμει
νε μέχρι τοΰ τέλους τή; λειτουργίας.

Εχομεν ύπ’όψιν μας έπιςολήν έκ Κέρκυρας πε- 
ριγράφουσαν τήν εορτήν τοΰ Πάσχα έν τή πόλει 
ταύτη.Π; γνωςδν είς Κέρκυραν μέχρι τοΰδε έκτδς 
δυωή τριώνέκκλησιών αί λοιπαί έτέλουν τήν τελε
τήν τοΰ Πάσχα τήν ήμέραν.ίίςε εφέτος μετά τήν 
αφιξ'.ν τοΰ Ελλ. στρατού τδ έθιμον τοΰτο έλαβε 
πλειοτέραν εντασίΛ Πκραθέτομεν αυτολεξεί τήν 
έπιστολήν.

Κερκύργ. 6/18 ’Απριλίου 1863.
« Χριστό; Ανέστη ! Πόσον σάς έπεθυμησα τάς 

ημέρας ταύτας εϊς Κέρκυραν διά νά έορτάσητε 
καί σείς τδ Χριστός ανέστη μετά τών αδελφών 
μας εκεί, δπου εω; πρδ ολίγων μηνών ήκούετο 
τοΰ ξένου ή άφιλος φωνή, καί νά ΐδητε είς τά 
φρούριά μας τήν κνίσσαν τών οπτομένων όρ
νιων. Δέν (ονειροπολήσατε καί υμείς οτι θά κά- 
μητέ ποτέ τήν Ανάστασιν είς τδ φρούριον μετά 
του στρατού μας; έγώ πολλάκι; μικρός τδ επανα
λάμβανα, οτε μάλιστα έκτίζετο ή έν αύτώ εκ
κλησία' ήδη τδ έπραγματοποίησα.

Μετεβην πρδ τοΰ μεσονυκτίου ει; τδ φρούριον, 
ένθα εί; τδ μέσον τή; πρδ τής έκκλησίας μεγά
λη; πλατείας ήτο ήτοιμασμένη τράπεζα μέ τήν 
εικόνα τή; Αναστάσεως. ό στρατό; πέριξ έσχη- 
μάτιζε τετράγωνον εί; μίαν δέ αύτοΰ πλευράν ϊ- 
σταντο ό νομάρχης, ό στρατηγός, δλον τδ έπιτε- 
λεϊον, άκρα δέ έπεκράτει σιωπή' τδ μεσονύκτιον 
ακριβώς έγένετο ή άνάστασιε, τήν οποίαν έχαι- 

■ ρέτησαν οί κανονοβολισμοί τού φρουρίου. ΪΙ νύξ 
ήτο ωραία' τά έκ ρητίνης πυρά άτινα έκαίοντο 
εις τά πέριξ υψώματα, τδ πλήθος τών κηρίων, 
αί λαμπραί στολαί, ή μουσική, παρίς-ων μαγικόν 
θέαμα 
πρδς τά εθνικά τήν καρδίαν. Αν καί δέν ήτ 
λώ; διαδεδομένου εϊ;
όχι ολίγοι πολ.ϊται, 
στημένοι. Οί στρατιώται 
κετήν φιλοκαλίαν 
■παια οπλών, μέ 
δάφνας, εικόνας.
παντας, άδιακόπως άπειρο; λαός τής 
πών χωρίων καί προαστείων τού 
τοιαϋτα ώς καί αί λιτανεία’., αίτινε 
Εαίων ήρχισαν έπενήργησαν πολύ εί 
τοΰ λαού.

Τήν άλλην ημέραν ήτο γεύμα τοΰ πυροβολι

και συνεκίνουν καί τοΰ μάλλον ψυχρού

·,--...........·. ··— >ι .‘ο κα- i
τήν πόλιν, παρευρέθησαν 

οιτινες έμειναν ύπερευχαρι· ; 
περιεκόσμησαν μέ άρ

τους στρατώνας των μέ τρό- 
σημαιας, μέ κλάδου; δένδρων 
11 είσοδος ήτο ελεύθερα εις ά- 

πόλεως καί 
>; επεσκέφθη. Τά 

;; άπδ τών 
ί; το πνεύμα

κοΰ εί; δ ηύτύχησα νά παρευρεθώ' άπαντε; δέ οί 
παρευρεθέντες συνεκινήθησαν μέχρι δακρύων, ή 
τράπεζα ήτο παρεσκευασμένη εί; το ύπαιθρον κά
τωθεν τών στρατώνων, έστρωμένη μέ δάφνας,φέ- 
ροοσα τά κόκκινα αύγά. ’Αφοΰ οί στρατιώται συ- 
νήχθησαν, ήλθον ό διοικητής τοΰ τάγματος ’Αρ- 
γυρόπουλος, ό άρχηγδς τών επιτελών Νάνος καί 
οί αξιωματικοί τοΰ πυροβολικού καί ελαβον θέσιν 
εις τδ κέντρον τή; τραπέζης. Μετά τδν Βασιλι
κόν ύμνον ήρχησε τδ γεΰμα μέ τδ Λ'ρισΐός ari- 
στη τών ωών" συνέκρουσαν τά ώά των άξιωματι- 

ιώτας καί ή ευθυμία προέβαινε, 
0 Αργ'υρόπουλος 
μετά ταΰτα ύπέρ 
πρδ; 3 έξέφρασεν

κοί μέ τού; στρα- 
παιανιζούση; τής μουσικής, 
προέπιεν ύπέρ τού Βασιλέως, 
τοΰ σώματος τοΰ πυροβολικού 
ώ; διοικητής τήν ευαρέσκειάν του διά τήν πειθαρ
χίαν του καί πρόοδόν του' καί άλλαι ύπδ διαφό
ρων προπόσεις έγειναν, επευφημούντο; καί τοΰ 
παρευρισκομένου λαοΰ. Ηρχισαν έπειτα οί στρα
τιώται τά άσματα μεθ'δ προσεκλήθησαν νά λά- 
βωσι μέρος είς τδν εθνικόν χορόν' συνήφθησαν 
λοιπόν άναμέσον στρατιώται και αξιωματικοί καί 
ήρχισαν τδν τζάμιχΟΤ.

Λπελθόντων έπειτα τών αξιωματικών έξη- 
κολούθησαν τού: χορού; οί στρατιώται μετά πολ
λή; ησυχίας. Τοιουτοτρόπως διήλθον αί άγιαι η
μέρα·. τού Πάσχα».

’Αλλά καί ή 25 Μαρτίου έωρτάσθη έί; Κέρκυ
ραν αρκετά καλά, καί μέ πλειοτέραν ή άλλοτε ώ; 
ζωηρότητα. Δύο τρόπαιά όπλων καί εικόνες έστή· 
Οησαν πρδ τή; εισόδου τοΰ φρουρίου' ό δέ άνδριάς 
τοΰ Σουλεμβούργου τοΰ τήν Κέρκυραν άπδ τού; 
Τούρκου; έλευθερώσαντος έστέφθη μέ στέφανον έκ 
δάφνης. Δοξολογία έψάλη τήν μεσημβρίαν έν τώ 
ναώ τοΰ πολιούχου Κερκύρα; Σπυρίδωνος, τδ δέ 

| εσπέρας ήν φωτοχυσία καθ’ άπασαν σχεδόν τήν 
πόλιν.

ΕΥΘΥΛΉΜΟΣ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Έαν τρε/ης οέν με 'i'/.ir.v.;
Θά ·*έ Ιδης άν -εμπατή;, 

Έαν στέκεται με χάνει;.

Θά με Ιδη; έαν σταβης.

Η ΕΠΑΥΑΙ3 ΤΗ2 ΟΖΕΡΑ1Η2. 
(Ανέχεια άπό φνλλάδ. 54).

τίϋ παραθύρου πάλιν' άλλ' ά; δμιλήσωμεν ταχύ- 
Μ?ον ένόσω λείπει ή γυνή μου, καί μάθετε μέ 
ποιους όρου; έμπιστεύομαι τήν έπαυλιν τής όζε- 

εείη; εί; άνθρωπον ώς ύμά;.
ύ Ραβινότος έξήγαγεν έκ τοΰ θυλακίου του κε

ρατίνην ταμβακοθήκην, προσέφερε νά λάβη ές 
αύτή; είς τόν Γρανσάμ, δστις άπεποιήθη, καί έρ- 
ρίφησεν άπνευστεί μεγάλη* δόσιν ταμβάκου. 
—Λέγετε λοιπόν, είπε μέ ύφος έπίσημον.
— Θά μάθητε λοιπόν, ί’αβινότε, ότι άν απο
πέμπω τόν Λνμβέρτον, πράττω τοΰτο διότι έχω 
περί τής ’υζεραίη; σχέδια, τά όποια θά μέ συν- 
δράμητε νά εκπληρώσω. Οί Λαμβέρτοι ούτοι ή
σαν λίαν άφωσιωμένοι εί; τήν οικογένειαν τών 
Σαινσου.δν, καί άν έμαντεύσατε τδν σκοπόν μου, 
θέλω ν’ άποφύγω φρικώδη τινα περίστασιν. Δέν 
αγνοείτε άναμφιβόλως ότι τδ κτήμα τής όζε- 
ραίης ανήκει είς τήν γυναΐκά μου, καί ότι μόνον 
τήν επικαρπίαν του νέμομαι.

0 ‘Ραβινότος ύπεμειδίασεν.
—’Εννοώ, ειπεν ήσύχω;, άν ή σύζυγό; σα; άποθά- 
rj, τά πάντα περιέρχονται εί; τό μικρόν σας, καί 
τά μικρά είνε τόσον άχάριστα!

Ό Κάρολος προσεποιήθη δτι δέν ήκουσε τήν 
παρατήρησιν ταύτην.
— Π προσωπική μου περιουσία είνε περιωρισμε- 
νη, είπε, καί αισθάνομαι δτι έχω ανάγκην νά ε
παυξήσω τά εισοδήματα μου δι δλων τών δυνατών 
μέσοιν. Αλλως τε ύπάρχουσιν εί; ’όζεραίην πηγαΐ 
πλούτου, ά; ουδέποτε έστοχάσθησαν νά έκμεταλ- 
λευθώσιν. Οί Σαινσομόν έκεϊνοι ήσαν γελοιωδώς 
μωροί, καί δέν θέλω νά τού; μιμηθώ.
— Πολύ καλά.' άνέκραξεν ό αγρονόμο;' τόρα 
βλέπω διατί πρδ ύλίγου είπατε νά κόψωμεν τά 
δένδρα, ένώ μά τήν τιμήν μου ! έχετε τά ωραιό

τερα δένδρα τοΰ τόπου !
■— Καί δμως είμεθα ήναγκασμένοι, ειπεν ό Γραν
σάμ. μέ ήθος περιαλγές, τόν χειμώνα τούτον νά 
κόψωμεν τουλάχιστον £ν μέρος. Τά ξύλα είνε 
σπάνΙα καί άκριβά εί; τά περίχωρα, ώστε θά ώ- 

ψελε,θώμεν μεγάλως.
■— Ναι, άλλά τδ κτήμα θά γυμνωθή δένδρων 
καί θά χάση τδ τρίτον τής άξίας του' τέλος, αύτδ 
δέν μ’ ένδιαφέρε·. . . . Εχετε καί άλλο ;

Αγνοώ, Ραβινότε, άν ένν'οήτε καλώ; τά σχέ- 
^'ά μου, έξηκολούθησεν ό Γρανσάμ χαμηλόνων ά-

κόμη τήν φωνήν, θέλω, καταλαμβάνετε, τδ κτή
μα νά μοί άποφέρη πρδς τδ παρόν δσον τδ δυνα
τόν περισσότερα χρήματα, έστω καί άν όλίγον 
βραδύτερου . . .
— Πολύ καλά! αφήσατε αύτδ είς έμέ, καί έγώ 
γνωρίζω τί θά πράξω . . . "Αμα μοί δώσητε ά
δειαν νά πράττω δ,τι θέλω, δυνάμεθα νά συμφω- 
νήσωμεν. . . Κατά τά τρία έτη, κατά τά όποια 
θά διαρκέση ή έκμίσθωσίς μου θέλω σας πλήρω
σή τριάκοντα χιλιάδα; φράγκων κατ' έτος, ήτοι 
τδ δ-.-λάσιον τών όσων έπλήρωνεν δ Λαμβέρτος. 
Παρελθόντων δμως τών τριών έτών, δέν ανακα
τώνομαι πλέον. Καί ήρχισε νά γελά.
—■ Είχον δίκαιον, είπε φαιδρώς δ Γρανσάμ,νά νο
μίζω, ‘Ραβινότε, ότι είσθε ό άνθρωπος τόν όποιον 
έχρειαζόμην. Βλέπω ότι συμφωνούμεν καί ελπί
ζω οτι έκτοτε ή Οζεραίη θ’ άλλάξη φάσιν.
— Θά τήν ξυρίσωμεν τόσον καλά, όσον δ ζυρδς 
τοΰ μαστρο-Πουλέττου, τοΰ κουρέως, ξυρίζει τούς 
πώγωνας, ειπεν ό μέλλων αγρονόμο; καγχάζων.
— Οί άθλιοι! ύπετονθόρισεν έξωθεν ύπόκωφός 
τι; φωνή, Οέλουσι νά έρημώσωσι τήν όζεραίην.

Και ταύτοχρόνως σκιά τις απειλητική ώρθώθη 
πρδ τοΰ παραθύρου τοΰ κήπου έκ νέου, άλλά θό
ρυβός τις αιφνίδιος τήν έκαμε νά γείνη άφαντος 
παραχρήμα. ’Ητον ή ’Αδελαΐ; είσερχομένη εϊς τδ 
έστιατόριον.

’Εναντίον τών επιπόνων προσπαθειών ο&ς είχε 
καταβάλλει ή Κ. Γρανσάμ δπως φαιδρύνγι τήν 
φυσιογνωμίαν της, δλον τδ πρόσωπόν τη; έπρόδι— 
δε τάς σφοδρά; συγκινήσεις, ά; πρό μικρού είχε* 
ύποστή. Τδ βάδισμά τη; ήτον ασταθές, τδ πρό
σωπόν τη; ώχρδν καί οί περικεκομμένοιΟφθαλ
μοί της έφερον ακόμη ίχνη δακρύων. Είς τήν θέαν 
τη; οί τέως συνδιαλεγόμενοι έφάνησαν όλίγον τα- 
ραχθέντες, καί ό μέν ‘Ραβινότος έγερθεί; έχαιρέ- 
ιησε μέ ύφος έπιτετηδευμένον καί γελοΐον, 
Γρανσάμ. έπροχώρηαε πρδ; τήν γυναίκα του, 
είχε μόλις τήν δύναμιν νά στηριχθή, . .
— Ηλθατε λοιπόν, φιλτάτη ’Αδελαΐ: μου, 
μέ τήν υποκριτικήν καί μειλίχιον φωνήν του ά- 
σπαζόμενο; αύτήν. Δεν πρέπει νά σάς συμΰουλευ- 
θώ περί τή; μεγάλης ύποθέσεως, ήν πρόκειται νά 
περατώσω μέ τδν αγαθόν άνθρωπον, τήν εύγε· 
νείαν του, τδν κύρ ‘Ραβινότον, τόν νέον αγρονό
μον μας ; . . .
— Καί δοΰλον σας, κυρί», ειπεν δ χωρικός προ
σπαθώ* νά λάβρ ήθος έπίχαρι.

είπε

28
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Η νέα γυνή άπήντησε διά χειρονομίας ρέμβης. 
— Έρχεσθε εις κατάλληλον ώραν, ’Αδελαΐς, έξη- 
κολούθησεν ό Γρανσάμ μετά γλυκύτητος, διά νά 
μάθητε πόσον η οικογένεια σας έζημιοΰτο έκ τής 
πρός τοΰ; Λαμβέρτους αύτού; απεριορίστου εμπι
στοσύνη; τη;. II 'Οζεραίη δεν άπέφερε μέχρι τοϋ- 
δε είμή δεκαπέντε χιλιάδων φράγκων πρόσοδον- 
ήξεύρετε πόσον μοι προσφέρει ό Ραβινότο;; Τριά
κοντα χιλιάδας φράγκων, φιλτάτη, τριάκοντα 
χιλιάδας ! Έπειτα μοΰ κατηγορείτε τήν αυστηρό
τητα μοΰ καί εκθειάζετε τήν τιμιότητα τών πα
νούργων έκείνων.
— Κάρολε, εΐπεν ή 'Αδελαΐς μέ ήθο: περίλυπον 
καί «φη,οημενον, ηΰχόμην εκείνο; δστις έκαμε 
προσφοράν τοσοΰτον επωφελή νά ήδύνατο νά 
έκπληρώσρ, τά; υποχρεώσεις του μετά τής αύτή; 
εΰΟύτ.ητος.
— ’Αμφιβάλλετε περί τής εύθύτητός μου! κυρία, 
άνέκραξεν ό αγρονόμο; μέ τόνον έναρέτου άγανα- 
κτήσεως- δύναμαι νά όρκισθώ . . .
— ’Αφήσατε, αφήσατε, εϊπεν ά Γρανσάμ πρό; 
τόν προατατευόμενόν του' δέν πρέπει νά λησμονή 
αητέ ότι ή κυρία έχει αδυναμίαν εί; αύτούς τούς 
άνθρώπους, άλλ’ αύτό δέν θά διαρκέση πολύ. Θά 
σά; άγαπήση εντός μικρού και θά γείνη καλή κυ
ρία δι’ υμάς ώ; καί διά τού; άλλους . . . Λοιπόν, 
έξηκο" ούθησε φαιδρώς, ας καθήσωμεν εί; τήν 
τράπεζαν, καί πιστεύω τά πάντα νά εξομαλύνω- 
μεν πριν τοΰ προγεύματος.

11 'Αδελαί; κατά τήν συνδιάλεξιν ταύτην ήτον 
ανήσυχος, τεταοαγμένη καί δύσθυμος.
— Κάρολε, εϊπε μέ φωνήν άσθενή καί νευοντας 
οφθαλμούς- συγχωρήσατε μοι αν δέν παρευρεθώ 
εις τό πρόγευμα. ’Επιθυμώ νά σάς όμιλήσω μίαν 
στιγμήν διά νά σας ανακοινώσω έν νέον . . .
— Τί νέον; ήρώτησεν ό Γρανσάμ. ρίπτων έπ’ αύ
τής βλέμμα ΰπονοίας.
— ’ά! όχι έδώ, έ/ώπιον τοϋ ξένου, έψιθΰρισεν 
ή ’Αδελαΐς.
— Λοιπόν μετά τό πρόγευμα, δταν Οά τελειώσω 
τήν μετά τοΰ ‘Ραβινότου ύπόθ'σίν μου. εϊπεν ό 
σύζυγός της, φοβούμενος μή ό νέο; αγρονόμο; με- 
τανοέση καί δι’ αυτό μή θέλων ούδ’ έπί στιγμήν 
νά μακρυνθη αύτοϋ, μέχρι τή; οριστικής έκμι- 
σθώσεως.

Κάρολε! Κάρολε! έπανέλαβεν ή νέα γυνή έπι- 
μόνως, άν έγνωρϊζετε . . .

Ακόμη ιδιοτροπίας ! νεύρα τεταραγμένα ! φαν- 

ταπλιοπληξίαι! εϊπεν δ Γρανσάμ εύθυμος. ϊδατε 
άναμφιβόλως πάλιν αύτού; τούς Λαμβέρτας καί 
σας έγέμισαν τήν κεφαλήν μέ τά παράπονα καί 
τά; υποσχέσεις των / Ας άφήσωμεν αύτά, κυρία- 
τόρα είμαι απασχολημένος, σκέφθττε δτι άναχω- 
ροΰμεν αύριον τό πρωί καί οτι ό καιρός επείγει.

Καί έπλησίασεν άποτόμως πρός τόν ‘Ραβινό- 
τον, δστις ήκουε μέ τό Sv ούς. 11 δυστυχή; ’Αδε
λαΐς έξέπεμψε βαρύν στεναγμόν, καί έξήλθεν ΐνα 
δώσνι τά; πρός υπηρεσίαν τής τραπέζη; διαταγάς, 
δ’ΐ φωνή τις άντηχήσασα είς τό παρακείμενον δω
μάτιον, τήν ύπεχρέωσε νά σταθή- δοΰσα δέ προ
σοχήν, ίμεινεν ώ; κεραυνόπληκτος.
— Πρέπει νά τώ δμιλή-ω .’ έλεγεν ή πνευστιώσα 
έκείνη καί διακοπτομένη φωνή, πρέπει νά ϊδω άνευ 
αναβολής τόν Κ. Γρανσάμ.

Τή άπεά.ρίΟησάν τι δπερ ή ’Αδελαΐς δέν έδυνή
θη νά. άκούσγ,' ή δέ φωνή έπανέλαβε μέ τόνον υ
ψηλότερου.
— Σάς έπαναλαμβάνω οτι εϊνε μεγάλη άνάγκη 
νά ϊδω τόν κύριόν σας άμέσως' υπάγετε νά τόν ει
δοποιήσετε δτι . . .
— Τί διάβολος εϊνε ; άνέκραξεν ό Γρανσάμ μετ 
έκπλήξεως.

'θ άγνωστο; ήκουσεν άναμφιβόλως τήν φωνήν 
ταύτην, διότι είσήλθεν είς τό έστιατόριον.Ένω δέ 
ή ’Αδελαΐς έξέπεμπε κραυγήν σπαρακτικήν καί ii- 
ρίπτετο όπισθεν, ό Αλφρέδος Δουκλέρκ, είσήλθε 
κατεσπευσρ ένως μ. ένδύματα έν αταξία καί βορ* 
βόρω, άνευ πίλου, καί μέ βεβρεγμένον ύπό τοΰ αι- 
μοτος πρόσωπον.
— Τίς εϊνε δ άνθρωπος αύτός; Τί θέλει; είπε» 
ό Γρανσάμ βαδίζων βήματά τινα πρός αύτόν-

‘θ ’Αλφρέδος έμεινε βωβός έν μέσω τοϋ εστια
τορίου. Τό αίσθημα τή; γεναιοφοοβύνης καί φιλαν
θρωπίας, δπερ τόν ώδήγησεν εί; τήν οικίαν ταύτην 
δ.ά νά σώση τήν ζωήν τοϋ επαχθούς αντιζήλου 
του, δέν τώ εϊχε δώσει καιρόν νά σκεφθή άλλο 
τι, καί τόρα μόνον ήρξατο κατανοών τό άλλότριο» 
καί ύποπτον τοϋ τοιούτου διαβήματος του. Η 
'Αδελαΐς, άνανήψαβα ήδη έκ τής ταραχής τη; έ* 
λάμβανεν ύφος αυστηρόν, ό δέ Γρανσάμ, δστις 
δέν τον εϊχεν ακόμη αναγνωρίσει, ΐστατο όρθιο; 
πρό αύτοϋ καί τόν κατεμέτρει άπό κεφαλής μέχ?1 
ποδών μετ’ αύθαδείας- ό ‘Ραβινότος τέλος, σταυ" 
ρώσας τά; κνήμας τήν μέν έπί τής δέ, παρετήρ»1 
τήν πάράστασιν ταύτην μέ ήθος νωχελείας »··* 
κρυπτούσης ζωηράν περιέργειαν.

— Τέλος, κύριε / άνέκραξεν ό κύριο; τοΰ πύργου, 
μετ’ ανυπομονησία;, θά μ’ είπήτε ... ή μή Οέλη- 
τε νά κράξω τούς ΰπηρέτας καί σάς ρίψουιιν έςω 
άπ' έδώ;

‘Ο νέος έφάνη τότε άνανήψας" έπροχώρησε 
πρό; τόν σύζυγον τή; ’Αδελαίδος καί τω εϊπεν 
ειρωνικός,
■— Κύριε Γρανσάμ, έχετε πραγματικό; τήν δύ- 
ναμιν νά διώξητε τοΰ πύργου τής ’Οζεραίη; ένα 
άρχαΐον φίλον τοϋ Γουστάβιυ δέ Σαινσομό;; Έγώ 
τούλάχιστον δέν δύναμαι νά συνειθίσω είς τήν 
ιδέαν ταύτην!

£Ο Κάρολος Γρανσάμ τόν παρετήρησε τότε 
μετά πλείανος προσοχή;, και ήρχισε νά ώχρια 
κα1. νά τρέμγ, τεκμήριον βέβαιον ότι τόν άνεγνώ- 
ριζεν. Έν τούτοις προσεπάθησε να κρύψγ τόν τρό
μον του, προσποιούμενος έκπληξιν καί χαράν.
— Πώς, πτωχέ μου 'Λλφρέδε, ΰπετονΟόρισεν, εϊ- 
caij σύ, εισθε σείς. . . Δέν άπέθανες λοιπόν, ώ; 
είπον; . . ’Αλλ’ αυτό εϊνε θαύμα, νεκρανάστασις. 
Καλώ; ώρισες είς ’Οζεραίην, άρχαϊέ μου φίλε, κα
λής ώρισες, μ δλον Οτι ό πτωχός μας Γουστάβος 
δέν εϊνε πλέον έδώ διά νά σέ ΰποδεχθή.’ ’Αλλά 
μέ έτάραξες, έ,ηκολούθησεν άνοίγων τούς βοα- 
χίονα; ΐνα τόν περιβάλγ- ούτως έπρεπε νά έπα- 
νίδωμεν άλλήλου; μετά τοσούτου χρόνου αποχω
ρισμόν;

‘Ο Δουκλέρκ έμεινεν ά/.ίνητο; και ψυχρός.
— Πιστεύσατέ μοι, Γρανσάμ, είπε ρίψας πρό; 
αύτόν βλέμμα περιφρονήσεω;, ότι δέν πρέπει δι’ 
Υποκρισίας νά έξαπατώμεν άλλήλους. Γνωρίζετε 
δτι εκτοτε δέν δυνάμεθα νά ήμεθα φίλοι.
— Οπως θέλετε, εϊπεν ό Γρανσάμ έμφοβος- άλλ’ 
άν μνησικακήτε δι’ δ,τι συνέβη έν τή απουσία σας, 
ί Αδελαΐς δύναται νά σας εϊπτ] . . .
— Γνωρίζω δτι ή Κ. Γρανσάμ ήτο κυρία τή; εκ
λογή; -η; καί ούδείς δύναται νά τή; ζητήση λό
γον διά τούτο . . . Δέν ήλθον πρός τόν σκοπόν αυ
τόν ένταύθα, ένθα η παρουσία μου εί; ούδένα βε- 
βαίω; ειν ευχάριστο;.

— "Ωστε, κύριε, εϊπεν ή ’Αδελαΐς έναγωνίως, ή- 
θελεν εϊσθαι γενναΐον άν δέν ήρχεσθε.

‘θ λόγο; ούτος εϊνε πολύ σκληρός, κυρία, εϊ- 
TOv ό Αλφρέδος περιαλγής, κα! ίσως θά μετανοή- 
®Τιτε δταν μάθετε τόν λόγον δι’ δν ήλθον . . . 
Κ-ύριε, έξηκολούθησε στρεφόμενος πρός τόν Γραν- 
β«μ, έκ τύχης έμαθα μυστικόν τι, τό όποιον εϊ- 
*«1 δι υυά: μεγίστη; σπουδαιότατος. Τήν στιγμήν

ταύτην έχετε εΐ; τά πέριξ εχθρόν μανιώδη, καί 
άν έξέλθητε, διατελεΐτε είς κίνδυνον θανάτου. 
Τούτου ένεκα ήλθον νά σά; ειδοποιήσω, καίτοι ού
τως ένδεδυμένο;, καίτοι κεκοπιακώς καί δυσανα- 
σχετών νά εΰρεθώ απέναντι υμών.
— Κίνδυνο; θανάτου ! άνέκραξεν εμβρόντητος ό 
Κάρολος. Εισθε βέβαιος, Δουκλέρκ ;
— Αύτός δ εχθρός σας μοί τόν ομολόγησε πρό 
μικο ΰ εί; τήν εκκλησίαν τοϋ έλους.
— Εί; τήν έκκληιίαν ; επανέλαβον ό Γρανσάμ. 
στρεφόμενο; πρό; τήν σύζυγόν του- άλλά σείς ή- 
σθε, κυρία, έκεϊ;
— Ναι, φίλε μου, εϊπεν ή Αδελαΐς μετ’εύγε- 
νοΰ; σταθερότητες, καί συνήντησα τό πρωί τό/ 
Κ. Δουκλέρκ, δστις υπήγε νά κάμη ευσεβή τινα 
έπίσκεψιν είς τόν τάφον τοϋ αδελφού μου. Τώ ώ- 
μίλησα, καί περί τούτου άκριβώς έπεθυμουν πρό 
ολίγου νά σάς είπω ιδιαιτέρως,

\) Γρανσάμ περιέφερε·/ έπί τών δύο βλέμμα 
ύποπτον.
— Καί λέγετε, κυρία, δτι έκ τύχη; μόνη; συνην- 
τήθητε τόσον πρωί εί; παρόμοιον τόπον; Αύτή ή 
τύχη εϊνε τή άληθεία παράδοξος !

H Αδελαΐς ήτοιμάζετο ήδη δπω; άποκριθή, 
οτε ό ’Αλφρέδος ανέκραξε μετά σφοδρότητος.
— Μή έξυβρίζητε διά τής προσβλητική; δυσπι
στίας σας γυναίκα αξίαν δλως τοϋ σεβασμού σας- 
καί άν τις δικαιούται νά μεμψίμοιρη®? δι’ αύτήν, 
δέν εισθε ύμεΐ; χύρι-, πρός τόν όποιον αύτη έδει- 
;εν άφοσίωσιν, τής όποια; ούδένα ένόμιζον ικα
νόν . . . Σά; τό έπαναλαμβάνω, Γρανσάμ, καί σας 
τό λέγω έν τιμή ότι κατά τύχην μόνον συνηντή- 
θημεν μετά τή; αδελφή; τοΰ Γουστάβου έν τώ 
έκκλησιδίω τοϋ έλους, καί παρουσία άξιοτίμου 
προσώπου τό όποιον μ’ έσυνώδευε.
— Δέν έννοώ τίποτε άπό τά; εξηγήσεις ταύτας, 
διέκοψεν ό Γρανσάμ, καί εϊνε άήν στιγμήν ταύ
την δλως ανωφελείς- δ τι επιθυμώ νά μάθω είνε 
τό αίτιον δπερ φέρει ένταΰθα ακουσίους του τόν 
Κ. Δουκλέρκ. Είπατε, νομίζω, κύριε, δτι διέτρε- 
χον μέγαν κίνδυνον, καί δτι εχθρός άσπονδος ώμο- 
σε τόν θάνατόν μου- δύναμαι λοιπόν νά μάθω ά- 
κριβέστεοον τήν φύσιν τοϋ κινδύνου δστις μέ α
πειλεί ;
— Δέν δύναμαι νά προδώσω κανένα- έν τούτοις 
οφείλω’νά σάς ειδοποιήσω, δτι άν έξέλθητε, εν
δεχόμενον νά άπαντήσητέ τινα δστις νά σάς προσ- 
βάλ-ρ καιρίως.
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— Καί δύναμαι νά.μάθω τδ όνομα τοΰ κινδυνώ

δους τούτου έχθροΰ ;
— Δέν Οί σας τδ εϊπω, κύριε, άρκιϊ μόνον δτι 
ci; ειδοποίησα νά φυλαχθήτε.
— 'Απδ μυστήριον είς μυστήριον, ύπέλαβεν ί 
Γρανσάμ είρωνικώς. ’λρνεΐσθε νά μοί φανερώσατε 
τδ σνομα έκείνου πρδς 8ν οφείλω νά δυσπιστώ, 
καί όμως φωνή τις μοί λέγει (ότι είσθε σείς. Ύ- 
ποπτεύω, κύριε, δτι δλα αύτά εινε τέχνασμα διά 
νά είσέλθι-,τε εί; τδν οίκον μου καί κατασκοπεΰ- 
σητε δ,τι έν αύτώ συμβαίνει.

‘θ Γρανσάμ δέν ήθελεν έχει τήν τόλμην νά λα- 
λήσνι ουτω;, άν δέν έβλεπε τόν ‘Ραβινότον εγει
ρόμενου καί πλησιάζοντα πρδς αύτδν ώ; διά νά 
τόν συνδράμη έν ανάγκη- άλλ’ ό ’Αλφρέδος δέν 
διενοείτο νά μεταχειρισθή τήν βίαν. Η υποψία 
τοϋ Κ. Γρανσάμ. τώ έφαίνετο αρκούντως φυσική, 
καί τώ άπέβαινεν άδύνατον νά τήν καταπο
λέμηση.
— Κύριε, είπε, μετ’ εύγενείας, δέν είμαι αρμό
διος νά σάς είπω τίς είνε ό έχθρός σας έκεϊνος- 
μάθετε δμως δτι αφροσύνη τις δύναται νά σάς έ- 
πιφέρη τόν θάνατον, καί πιστεύσατε προσέτι δτι 
διά νά σάς κάμω γνωστόν τοΰτο ήναγκάσθην νά 
ύποστώ φρικώδη πάλην, νά θραύσω τήν θύραν 
τής εκκλησίας, έν γ μέ έκλεισαν, καί νά τρέξω 
έδώ είς ·?,ν κατάστασιν μέ βλέπετε. Τούτο δέ 
πράττων, έξεπλήρωσα καθήκον φιλανθρωπίας, καί 
δέν ζητώ τήν ευγνωμοσύνην σας, άν ή ευγνωμο
σύνη σάς ένοχλή .. . ’Ανάγκην ταύτης δέν έχω.
— Καΐ άν δέν σάς ευχαοιστή έκεϊνος, σά; ευχα
ριστώ έγώ 1 άνέκραςεν ή Λδελαίς μετά παρα
φοράς.

’Αλλά παραχρήμα ένευσε χαμαί τους οφθαλ
μού; καί ήρυθρίασε, υπδ τό τρομερόν βλέμμα 
δπερ τή έξηκόντισεν ό σύζυγός της.
— Θαυμάσια ! άνέκραξεν δ Κάρολος πεπεισμένος 
δτι ό ‘Ραβινότος ητο πάντοτε πλησίον του. Ιδού 
ή Κ. Γρανσάμ ΰποοοηθιϊ τδ τέχνασμα. Θέλω νά 
πιστεύσω οτι δλα αύτά δέν συνεφωνήθησαν προη
γουμένως. Καθ δσον δ άρορά, κύριε, διά τόν κίν-

. δυνον περί ού μοί λαλεϊτε, γνωρίζω δτι ύπάρχου- 
σιν εις τόν τόπον αύτόν, ϊσως δέ καΐ ένταϋθα τι- 
νές, δι’ οΰς ό θάνατός μου θά ήτον ευεργέτημα. 
’Αλλά δέν πιστεύω οτι περί αυτών θέλετε νά μοί 
είπητε.
— Κύριε, εϊπεν ό Δουκλέρκ δεικνύων δτι δέν εν
νόησε τήν έννοιαν τών λόγων εκείνων. ή συνεί- 

δησίς σας δέν σάς λέγει δτι είσθε άξιος τοΰ φρ· 
κώδους μίσους, ού άπδ στιγμής είς στιγμήν περι
μένετε τήν έκρηξιν ;
— ϊ
ώστε

τω;’ άλλ’ οί μισοϋντές με είνε λίαν χαύνοι, 
δέν τολμώσι νά μέ προσβάλωσι κατά μ,έ- 

τωπον.
— Ούά ! άντήχησεν ισχυρά τις φωνή έξωθιν.

Καί ταύτοχρόνως ό Λαμβέρτος έξβλθόυν τών 
κλημάτων ύπδ τά όποϊα έζρύπτετο άπό τής αρχής 
τής σκηνής ταύτης, έστάθη είς τδ παοάθυρον καΐ 
έφερε τό πυροβόλον του πρός τόν ώμον,
— Ααμβέρτε! Διονύσιε / άνέκραξεν δ ’Αλφρέδος 
όρμων ΐν άποστρέψη τδ δπλον.

Φρικώδης εκπυρσοκρότησες ήκούσθη και κραυ- 
γαί σπα’-ακτικαί αντήχησαν καθ’ ίλην τήν αίθου 
σαν. ‘θ Κάρολος επεσεν έπί τίνος έδρας πελιδνός 
καί σπασμωδικώς κινούμενος- ή δ’ Άδελάίς είχε 
λειποθυμήσει. ‘θ ’Αλφρέδος, ίδών διά τοϋ πυκνού 
καπνού, δστις διεδόθη έν τώ δωματίω, τήν άκραν 
τοΰ πυροβόλου διευθυνομένην πάντοτε κατά τοΰ 
Γρανσάμ, καί ύποπτεύσας δτι έμελλε νά έκκενω- 
θή καί τό δεύτερον στόμιόν του, χωρίς ν’ άναλο- 
γισθή, τόν κίνδυνον εις 8ν έξετίθετο, άπώθησε τό 
ολέθρων δπλον και πηδήσα; δι’ ενός άλματος άπδ 
τδ παράθυρου, έδράξατο τόν Λαμβέρτου, κραυγά- 
ζων μέ φωνήν ήλλοιωμένην,
— Δυστυχή! δέν σοΰ φθάνει πλέον ■

‘θ αγρονόμος έμενε κκί αυτός έκπληκτο; έκ 
τής τόλμης τής πράςεώς του- έπέτρεψε λοιπόν νά 
τόν άφοπλίσωσι χωρίς τήν έλαχίστην ν άντιταςη 
άντίστασιν, καί χωρίς ν’ απαγγείλει ούδέ λόγον. ‘Ο 
’Αλφρέδος λοιπόν μόνος ών μετ' αύτοΰ, τώ έψι
θύρισε ταχέως είς τδ ούς τούς εξής λόγους.
— Φύγετε, Διονύσιε, φύγετε . . . Ωφελήθητε 
τής καταπλήξεως καί τοΰ τρόμου τών παρεστώ- 
των. Φύγετε καί δ Θ δς νά σάς συγχώρηση.
— Θά μείνω! εΐπεν δ Λαμβέρτος μέ φωνήν ύπό- 
κωφον.

Καί δέν ητο πλέον καιρός νά φύγη, διότι δ 
‘Ραβινότος, παρά τήν ηλικίαν καί τήν εύσαρκίαν 
του, έπήδησεν έλαφρώς διά τοΰ παραθύρου εΐ; τόν 
κήπον, ένώ άφ’ ετέρου έσπευδον καί οί ύπηρέται 
εις τδν κρότον τής έκπυρσοκροτήσεως. ’Αλλ’ η θέα 
τοΰ ‘Ραβινότου, δστις δψωνεν ήδη τήν χεΐρα ί' 
αύτοΰ, έφάνη δτι άνεγέννησεν δλην τήν ένεργητι- 
κότητα είς τδν Λαμβέρτον. ’Απεσπάσθη λοιπό* 
αίφνιδίως άπό τάς χεΐρας τοΰ Δουκλέρκ, δστις ό
μως, δέον νά όμολογήσωμεν, δέν τδν έσφιγγε με 

ίλας τάς δυνάμει; του, καί άπωθών διά χειρο
νομίας τδν διάδοχον αύτοΰ έν τή έπαύλει τής 'Ο
ζεραίης, ανέκραξε,
.— Μή μέ πλησιάση ό άθλιο; αύτός. Α; μέ κά- 
μωσιν ο,τι θέλουσιν, άλλ’όσον ένοχος καί «ν ήμαι, 
ό κακούργος αύτός μή μέ πλησιάση.

Η αποφασιστική στάσις αύτοΰ έπενήργητε με
γάλοι; ώστε πάντες πρό; στιγμήν έδίστασαν' άλλ 
αίφνης ήκούσθη φωνή τι;, ήτις άπέδωσεν αύτοΐ; 
τό θάρρος.
— Συλλάβετέ τον ? άνέκραξεν δ Γρανσάμ προ- 
βαίνων έκ τοϋ παραθύρου. Δέσατε του σφιγκτά 
τάς χεΐρας καί τού; πόδα;, μέχρις ού παραδοθή 
είς τήν δικαιοσύνην- άλλά προσέξατε μή σάς 
φύγη.

Η αιφνίδια αΰτη έφμά ·ισις ανθρώπου, δν εί
δον πεσόντα καί ύπελάμά ανον φονευθέντα, έξή- 
γειοε τήν μεγαλειτέραν έκπληξιν.

■— Κύριε, ήρώτησεν δ ’Αλφρέδος μετ' ’ ένδια φέρον- 
τος ούχί προσπεποιημένου, εινε δυνατόν νά μή 
έπληγώθητ-ε;
— ΐίκουσα τήν σφαίραν νά συρ-ζη πλησίον τοΰ 
μετώπου μου, άλλά δέν μέ ήγγισι- μόνον, έπει- 
δή είμαι λίαν νευρικό;, ή έντύπωσις, ήν μοί έκα
με τό δπλον εκείνο διευθυνόμενον κατ’ έμοΰ . . .
— Τόνάπέτυχον! άνέκραξεν δ Διονύσιος μετ’ ά 
πελπισίας. Έχάθην άνευ αποτελέσματος! Βλέπε
τε λοιπόν, Κύριε ’Αλφρέδε, οτι δεν ύπάρχει Θεό;!
— Λοιπόν, τί περιμένετε καί δέν τόν συλλαμβά
νετε ·, άνέκραξεν ό Κάρολος μέ τόνον έν τώ όποίω 
κατεφαίνετο εΐσέτι δ τρόμος. Θέλετε νά τόν ά 
φήσητε διά ν’ άρχίση έκ νέου ;

Αί λέξεις αύται ήρέθ'.σαν όλους όσοι έπερικύ- 
κλουν τδν Λαμβέρτον, ο’ίτινες έρρίφθησαν ταύτο
χρόνως πανταχόθεν κατ αύτοΰ. Έν μιά λοιπόν 
στιγμή έρρίφθη χαμαί καί έδεσμεύθη είς τρόπον 
ώστε δέν έδύνατο πλέον νά κιντ,θή. ό Δουκλέρκ 
δέν έδύνατο ν’ άντιστή πρός τό σκληρόν τοΰτο με
τράν, άλλ’ ή φυσιογνωμία καΐ τδ βλέμμα του έ- 
μαρτύρουν μεγίστην πρός τόν δέσμιου συμπάθειαν- 
Τοΰτο δε παρατηρήσας δ'Λαμβέρτος είπε μετά 
πικρίας.
— Βλέπετε, κύριε Αλφρέδε, τόρα είνε ή σειρά 
μου νά δεθώ. Μή πιστεύσητε όμως, υμείς, οστις 
εισθε εί; καλός πυροβολητής, οτι κακώς έσκόπευ- 
σα πρδ μικροΰ. 'Αν δέν έπέτυχον τδν μιαρόν αύ- 
ιόν άνθρωπον, ας χρεώστη χάριν εί; υμάς, διότι 
δεν είμαι πλ έον τόσον αδέξιος σκοπευτής.

ύλο; δ πύργος ήτον είς κίνητιν, διότι &1 μέν ΰ- 
πηρέται έτρεχον κύκλφ τοΰ κυρίου των διά ν’ ά- 
ποδείίωσι τόν ζήλον των, ένώ κατά βάθος οί πλεΐ- 
στοι έλυποΰντο διά τό δυστύχημα τοΰ Διονυσίου, 
αί όέ γυναίκες έπεριποιοΰντο τήν ’λδιλαίδα, ητις 
είχε λειποθυμήσει έν τώ μέσω τή; καταστροφής, 
καί τή προσέφερον δλας τά; άπαιτουμένας βοή
θειας- υ-ή αίνον ήυχοντο, έν αταξία λίαν φυσική 
μετά παραπλήσιου γεγονός. Η δέ επιθυμία τή; 
έκδικήσεως άπεδωσεν είς πρώτον τόν Γρανσάμ 
δλην τήν παρουσίαν τοΰ πνεύματος.
— ‘οδηγ-ήσατε τόν μανιώδη αύτόν εί; τό μικρόν 
φαιόχρουν Δωμάτιόν, έλεγε πρό; έκείνου; οΐτινες 
ενράτουν τόν αγρονόμον, καί προσέχετε p.r, σάς 
διαφυγή. . . Σύ, Ιάκωβε, έξηκολούθησεν απευθυ
νόμενος πρδς ένα υπηρέτην, ΐππευσε καί ύπαγε νά 
ειδοποίησης είς Δ . . . τδν ενωμοτάρχην, διά νά 
έλθη αμέσως μέ τούς ανθρώπους του. Ας σκάση, ό 
ίππος, άδιάφορον ! προσπάθησε όμως νά ύπά- 
γη,ς ταχέως.

Καΐ έσυρον τόν Λαμβέρτον, δστις ούδεμίαν έ- 
πρόφεοε λέξιν, ένώ ό υπηρέτης έσπευσε νά υπα
κούσει είς τόν κύριόν του. Τότε ό ‘Ραβινότος, διγις 
καθ’ ολην τήν σκηνήν ταύτην είχεν άναπτύξει ά- 
ξιοθαύμαστον αταραξίαν, εΐσήλθεν εις τό εστιατό
ριο* ώς εί ούδέν συνέβη έκτακτον- σφίγξας δέ ό 
Γρανσάμ έγκαρδίως τήν χεΐρα αΰτοΰ-
— Εύχαριστώ, άνδρεΐέ μου ‘Ραβινότε, τώ είπε, 
έφάνης τώ δντι φίλο; μου κατά τήν περίστασιν 
ταύτην καί δέν θά τό λησμονήσω ποτέ . . . Πλήν 
μή σάς μέλη ! έκεΐνο; δστι; μάς ανησύχησε* ολί
γο*, μετά τινας μήνα: 0’ άνησυχήση πολύ περισ
σότερον.
— Πά ! εΐπεν ξό ‘Ραβινότος μέ ύφος πολυίδμο- 
νος καί ροφών μεγάλην δόσιν ταμβάκου- δέκα έ
τών ειρκτή, καΐ τίποτε άλλο.
— Δέκα έτών ειρκτή δΓ απόπειραν φόνου / έπα- 
νέλαβεν ό Γρανσάμ μέ δφος έκπλήξεως, πιστεύετε 
δτι ή ποινή δέν Οά ήνε αύστηροτέρα ;
— Θά λάβωσιν ύπ’ ό'ψιν τά προηγούμενα τοΰ κα
τηγορουμένου, καΐ θ' άπορρίψωσι τήν προμελέτην.
— Τήν προμελέτην ! άλλά δέν είνε βεβαιότατου 
ότι υπάρχει αύτη;

Καΐ περιστρέψας περί αύτδν τδ βλέμμα του. 
παρετήρησε τόν Δουκλέρκ, δστις έπεοίμενεν εκεί 
πλησίον ίναγωνίως μέχρις ού η ’λδελαις ήθελε* 
ανοίξει τούς οφθαλμούς. Βαδίσας λοιπόν πρός αυ
τόν, τώ είπε ξηρώς.
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— Κύριε, φρονείτε ίσως δτι έχετε δικαιώματα 
έπ: των επαίνων ζαΐ τής ευγνωμοσύνης μου, αδια
φορώ δε άν και άλλοι φρονώσι τδ αύτό. Τό κατ 
έμέ, πιστεύω δτι δλα δσα συνέβησκν ένταύθα εινε 
τραγωδία, τής όποιας ό πρώην μου αγρονόμο; 
δεν.εινε τό μόνον πρόσωπον. Αλλά δεν ανήκει 
εΐ; έμέ να έμβαθ/νω εΐ; τήν ΰπόθεσιν ταύτην' 
τούτο είνε έργο/ τή; δικαιοσύνη;. Εκείνη Οά μά-

πώς ό δολοφόνο; εύρέθη εϊ; σχέσιν πρός ΰμά; 
ολίγον πρό τής έπιθέεω;, Οά σά; άνακρίνη άν 
ύ εϊ; καί τ:; άλλο; είχετε. συμφέρον νά παροτρύ- 
νητε δολοφόνον καθ’ ένός συζύγου όχληροΰ, δυσα- 
ρεσταΰντο; ...
— Σιωπή, κύριε, σιωπή .' άνέκραξεν ό Δουκλέρκ 
μετ’ άγανακτήσεως, τολμάτε νά ύποπτεύησ'ε 
μίαν .γυναίκα καθαράν καί άμώμητον, ή; εισθε 
ανάξιο; σύζυγο; ;
— Σά; επαναλαμβάνω, κύριε, οτι ή στιγμή δέν 
ε’··ε άρμοδίζ διά τοιαύτας εξηγήσεις' εννοείτε δέ 
ότι μετά τό συμβάν εκείνο, ου παρέστητε μάρ- 
τυς, έχω ανάγκην νά μείνω μόνο;, ή τουλάχιστον 
μετ ανθρώπων έχόντων δικαίωμα εί; τήν ευγνω
μοσύνην μου.
— ’Αρκεί/ εϊπεν ό Αλφρέδος μετ’ έπάρσεος, ε
τοιμαζόμενος ν’ άναχωρήση.

Εν τούτοι; έστάθη ολίγον, σχεδόν άκουσίως! 
του, άπέναντι τής ’Αδελαίδος, άρξαμένης ήδη νά 
συνέρχηται. θ! οφθαλμοί τή; νέας γυναικός ήσαν 
ήδη ημιανεφγμένοι, έρυθρότη; τι; είχε βάψει τά; 
παρειά; τη;, και έσειε τούς βραχίονα; ώ; διά νά 
έκδιώςη οχληρόν τι δ.ε-.ρον. Τέλος τά χείλη τη; 
έκινήθησαν σχεδόν άπαρατηρήτω; καί έπρόφερεν 
όνομά τι διά φωνή; άσθινοΰς δίκην στεναγμού. Τό 
όνομα εκείνο ήν τό τοΰ ’Αλφρέδου.
— Τί λέγει; έψιθύρισεν ό Δουκλέρκ ώχρεών'

Αλλ έν ταύτώ ή Κ. Γρανσάμ προσέθηκε μετ’ 
εΰσίε/εστέρου τόν.υ.
— Τόν Κάρολον ! τόν σύζυγόν μου / Θεέ μου ! 
τόν έφόνευσαν.

‘Ο 'Αλφρέδος έκλινε τήν κεφαλήν μελαγχολι- 
κώς, ψιθύρισα;.
— ii .' ήπατήθη* ! παρεφρόνει !

Ό Γρανσάμ έπλησίασε πρό; τήν ’Αδελαΐδα, 
ήτι; τώ ήνοιγε τούς βραχίονα;, και άπέθεσεν έπί 
τοϋ μετώπου τη; υποκριτικόν ασπασμόν.

ίόού έγώ σώο; καί άβλαβή;, είπε μέ φωνήν 
μειλιχίαν, έν ή κατεφαίνετο η ειρωνεία. Ένθαρρύν- 
θητε, φιλτάτη, δέν εισθε χήρα ακόμη, χάρις τώ 
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Θεώ έλπίζω νά ζήοω ακόμη πολύ διά νά ήμαι εύ- 
τυχή; πλησίον σας.

II νεαρά γυνή τόν παρετήρει πάντοτε, ώ; νά 
μή έδύνατο νά πιστεύση εί; τού; οφθαλμού; της.
— Δέν άπατώμαι ; ήρώτησεν έκπληκτος. Εισθε 
σείς, Κάρολε, ό σύζυγό; μου, ό πατήρ τοΰ τέκνου 
μου; σείς τόν όποιον έβλεπον πρό μικρού . . έκεϊ, 
πρό τών οφθαλμών μου, πίπτοντα, τετραυματι.- 
σμένον ;
— Δέν έτραυματίσθί είμή τό ώραϊον βαρόμετρόν 
σα;, άπεκρίθη ό Γρανσάμ μετά προσπεποιημένη; 
φαιδρό-τητος δεικνύω* βαρόμετρόν τι, δπερ έκρέ- 
ματο εί; τόν τοίχον άπέναντι αυτή;, ΐδέ, ή 
σφαίρα ήγγισεν ιδίως τήν λέξιν Τς.ιχυμία, καί 
διά τελευταίαν φοράν τό δυστυχές βαρόμετρόν 
εϊπεν αλήθειαν, διότι δέν θά έπέλθη καλόν άπο~ 
τέλεσμα έξ δλων αΰτών διά τινας' άλλά ...

II οργή τοϋ έκοψε τόν λόγον, διότι είδεν εϊ; 
τό κατώφλιον τής θύρας τόν υπηρέτην Ιάκωβον, 
τόν όποιον εϊχε διατάξει νά ίππεύση καί ύπάγγ, 
νά ζητήση τήν ένοπλον δύναμιν εί; τό παρακεί
μενον χωρίον.
— Πώς, άθλιε ! ανέκραξε μέ φωνήν φρικώδη ά- 
πειλών αυτόν διά χειρονομίας, sleat ακόμη έδώ ; 
Τί περιμένει; λοιπόν διά νά έκτελέσης τά; διατα- 
γάς μου ; Δέν έπρεπε τόρα νά ήσαι εί; τό ήμισυ 
τή; όδοΰ ; Ελησμόνησε; τί σέ διέταξα ;
— Συγχωρήσατε, κύριε, άπεκρίθη δ πτωχός υ
πηρέτης περίφοβο;' ήμην κάθοδόν, δτε συνήντησα 
εί; τήν πάροδον τινά δστις μέ υπεχρέωσε νά έπα- 
νέλθω . .. '
— Καί τί; έτόλμησεν . . .
— ‘Π Σουσάνα Λαμβέρτου, κύριε.
— Καί τί δικαίωμα έχει ή Σουσάνα νά σοί δίδη 
διαταγά; ;
— Θά σά; όμιλήση ή ιδία, κύριε. "Οταν τήν α
πάντησα έζήτει τόν υίόν τη;, 8ν δέν είχεν ίδεϊ άπό 
χθέ;. 'Γή έδιηγήθην λοιπόν φυσικώ τώ λόγο; δ,τι 
συνέβη ένταύθα και τί ύπήγαινα νά πράξω, καί 
τότε έκείνη μοί εϊπεν ήσύχω; « Επίστρεψε, Ιάκω
βε, καί έλθέ μετ’ έμοϋ είς τόν πύργον. Εί; αύτήν 
τήν ιστορίαν υπάρχει κακή συνεννόησις, τήν οποίαν 
Οά εξηγήσω είς τόν κύριόν σου, καί δλα Οά έξο- 
μαλ,υνθώσίν. Επιστρέψατε καί έγώ άναδέχομαι τή* 
ευθύνην.» Ωστε δέν έγνώριζον, κύριε, άν έπρεπε... 
—- Μά τήν ψυχήν μου ! άνέκραξεν ό Κάρολος, 
άλλο είδος ταραχής! Και λέγεις δτι fr γυνή ομγ 
τη εϊν έδώ ;

— Περιμένει νά τήν δεχθήτε.
__Δέν θέλω νά τήν ϊδω ! άνέκραξεν ό Γρανσάμ 
μέ τόνον ξηρόν' ας τήν διώξωσι.
— Φίλε μου, άνέκραξεν ή 'λδελαίς, ήτις είχε «ά- 
ή;ι παρά τίνος τών θεραπαινίδων τήν κράτησε* 
τοΰ Διονυσίου' μή μεταχειρίζεσθε τόσον σκληρώς 
-ήν πτωχήν ταύτην μη-έρα ! λάβετε οίκτον . . ■
— Ζητήσατε οίκτον δι’ υ;/ ί: αύτήν, κυρία / ύπέ
λαβεν ό σύζυγός της μετά πικρίας. Λς μέ άφήσω- ι 
w ήσυχον, έξηκολούθησε* ΰψιφώνως, καί άς μή 
μ' ίνοχλώσι περισσότερο ' έβαρύνθην, άπέκαμα, 
έφθιτίασα . . · Είπατε εΐ; τήν γυναίκα αυτήν δτι 
δέν δύναμαι νά πράξω τίποτε υπέρ αύτής, καί 
δέν θέλω νά τήν ακούσω.
— Καί δμω; θά μέ άκούσ/τε! κύριε Κάρολε 

Γρανσάμ, είπε σοβα.ρώ; φωνή τις.
Καί ταύτοχρόνω; ε -ήλθεν είς τήν αίθουσαν 

μέ βήμα σταθερόν και ακλόνητου ή Καλή Γυ- 

ΡΜΪκα.
Αδύνατον είνε νά περιγράψωμεν, τήν έντύπω- 

σιν, ήν έπρο-.'.ένησε τήν στ γμήν έκείνην ή παρου
σία τής Σουσάν.ης έφ’ δλοι·/ τών παρεστώτων. ‘11 

I μεγάλη φήμη τής αρετής τής γυναικός ταύτης, 
, αί Αναρίθμητοι όπηρεσίαι, S; προσήνεγκεν είς τήν 

.-οικογένειαν τών Σαινσομόν, ό πασίγνωστος άγά
πη της πρός τόν μόνου υιόν τη;, προπαρεσκεύα- ■ 
-ζΐ* τού; θεατάς είς μίαν τών σιγκινητικωτερων 

| .σκηνών, ένώπιον τών όποίων και ·■'. άναισθητότε- 
ροι συγκινοϋνται. ’Εν τούτοις ή Κ. Λαμβέρτο · 
ήτον ατάραχος, τό πρόσωπό·/ της είχε τήν συνή
θη αύτοϋ σοβ ·ρότητα καί εύγένιιαν, τό σώμά της 
ήτον εύθύ καί τό ήθος της πλήρες εύγενείας' ωςζ 
ουδόλως ήθελέ τις πιστεύσει δτι ήτο μήτηρ έλ- 
θαϋσα’να ζητήστ, χάριν ύπέρ τοΰ μόνου υίοΰ της, 
Ου ή τιμή καί ή ζωή διετέλουν είς κίνδυνον.

Πάντες οί παριστάμενοι, μη*/’ αϋτοΰ τοΰ Γραν
σάμ έξαιρουμένου, έμενον έκπληκτοι, βλέποντε; 
αύτήν τοσούτω διάφορον άφ’ δ,τι ήλπιζον. Εχαι- 
ρέτησε λοιπόν δια τής κεφαλής και προσήλ,θεν εις 
"όν κύριον τοΰ πύργου, δστις, άνανήψα; έκ τής 
*κπλή;εως αύτοϋ, τή είπε μετά τραχύτητος.
•— Α ! εισθε σείς Σουσάννα. . . Σάς παρακαλώ νά 
μέ άπαλλάξητε άπό δάκρυα καί παρακλήσεις, διό
τι δέν τά αγαπώ. Αλλως τε δέν δύναμαι τίποτε 
*ά πράςω" λοιπόν τί ζητείτε ;
■ Ζητώ τόν υίόν μου, εϊπεν ή Κ. Λαμβέρτου μέ 
τό σύνηθες αύτή μειλίχιον ύφος.
• Τόν υίόν σας; δέν ανήκει πλέον ούτε εί; σάς,ού-

τε εί; έμέ, ούτε εί; κανένα. ’Ανήκει είς τόν νό - 
μον δστις θΐ τόν δικάση.
— Σάς άνήκει άκό/.η, Κ. Γρανσάμ, καί άν θέ
λησε ...
— Δέν θέλω . . .
— Θέλετε σκεφθή, κύριε, £/εκκ τής ειλικρινούς 
φιλίας καί τών προηγουμένων υπηρεσιών καϊ σχέ
σεων αϊτινες άπό τοσούτων ήδη χρόνων σν-ο- 
δεύουσι τήν εύγενή οικογένειαν τών Σαινοσμ .ν και 
τούς πτωχούς Λαμβέρτους . . . Λεν θά ,συγκατα- 
νεόσητε ν’ άτιαάσητε τό όνομά των, νά σπαρά- 
ςητε τήν καρδίαν μιας δυστυχούς γυναίκα; ήτι; ά- 
νέθρεψε τήν ‘Αδελαΐδα ταύτην, ήν τοσοΰτον αγα
πάτε.
— Τί μέ μέλει !

‘11 Σουσάννα έφάνη διστάζουσα πρός · στιγμή··.
— Λοιπόν επειδή πρέπει, εϊπεν έγειρομένη μετά 
μεγαλοπρεπείας, θά ομιλήσω . . . Κύριε Γρανσάμ, 
υπήρξατε άδικος καί άμείλικτος πρό; τοΰ; οί-

' κείους μου καί πρός έμέ, άφ’ δτου κατέστησε κύ
ριος τή; ’οζεραίη;. Μέ άπηγορεύσατε νά βλέπω 
τήν γυναϊκά σας, τήν μαθήτριαν μου, ήν αγαπώ 

I ώς ϊδιόν μου τέκνον, καί εντούτοις ίιπεσχέθην νά 
σάς υπακούσω. ’Απεπέμψκτε τόν υίόν μου έκ τής 
έπαύλεως έν γ έγεννήθη, καί ήν πάντοτε διεύθυνε 
υ,ετά τιμιότητος ώς ό πατήρ του καί έγώ, καί 
ακόμη ύπέμεινα. Είδον τόν πτωχόν μου Διονύ
σιον τηκόμενο·/ έκ θλίψεως καί απελπισίας καί 
δέν εύρον λόγον οργής καί μίσους νά εκφέρω καθ 
υμών . . . ’Αλλ’ ήδη, δτε ό υίός μου, άπηλπισμέ- 
■/ος ε/εκα τοσούτων αδικημάτων, περιήλθε καθ 
υμών είς πράξεις, άς οίκτείρω, θέλετε νά λάβη- 
τε τήν τιμήν καί τήν ζωήν του, δέν θά τό υποφέ
ρω, κύριε, καί άν μέ άκούσητε μίαν στιγμήν κατά 
μόνα;, θά σάς πείσω ευκόλως, έλπίζω, περί τής 

ανάγκης τής έπιεικείας.
Ταϋτα τής Σουσάννης λεγούσης, οί χαρακτήρες 

αυτή; άπετέ^ουν κράμα ειρωνεία; καί απειλή;, 
ήτις δμως δέν έτάρασσε τήν χάρίεσσαν άταραξίαν 
αύτής. Ό Κάρολος τέλος έκαμε χειρονομίαν άνυ- 

πομονησίας.
— Τί διάβολον λέγετε ; Σά; βεβαιώ, κυρία μου, 

δτι δέν δύναμαι νά μαντεύσω αινίγματα.
— Θά σά; ομιλήσω σαφώς, κύριε, άμα δέν μέ ά- 

κούη άλλο; τι; πλή* υμών.
— Συνομιλία κατά μόνα; μεθ’ θμών τήν στιγμήν 
ταύτην θά ηνε τρέλλα ... Δέν £χω νά κρύψω τί

ποτε άπό κανένα.
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μίσθωσιν τή; έπαύλεως έπί δτερα δέκα ετη μέ 
τάς αύτάς, ώς καί άλλοτε συμφωνίας;

Ίί 'Αδελαΐ; τήν παρετήρει έκθαμβος, μή δυνα- 
μένη νά έννοήση τήν μεγαλοψυχίαν έκ μέρους τοΰ 
συζύγου της.
— Ναι, άνέκραξεν δ Διονύσιος έν παραφορά εύ- 
γνωμοσύ ης, εινε αξιότιμος άνθρωπος καί αγαθός 
κύριο;. ’Εγώ είμαι επαίτης,. κακούργος, φαυλό- 
βιος και έπρεπε δικαίως να τουφεκισθώ ! Είδε 
έκεϊ ! άφοΰ ήθέλησα νά τόν φονεύσω, εχει καρ
δίαν τόσον γενναίαν, ώστε μέ συγχωρεΐ, καί μοί 
άφίνει τήν έπαυλιν ακόμη! Χιλίας ζωά; άν είχον 
ήθελον τάς προσφέρει δι’ αύτδν, καί δέν θά συγ
χωρήσω ποτέ τδν εαυτόν μου δι’ δ,τι έπραξα, 
ποτέ, ποτέ.

‘11 Σουσάννα παρετήρησε τέλος τδ ύφος τής 
δυσπιστίας καί υποψίας δπερ έζωγραφίζετο είς τδ 
πρόσωπόν τής Κ. Γρανσάμ και τοΰ Δουκλέρκ.
— Τί παράδοξον εινε, ε’πεν, άν αε ίκεσίαι μου 
καί ή μεταμέλεια τοΰ υίοΰ μου συνεκίνησαν τέλος 
τδν Κ. Γρανσάμ, άμα ή πρώτη οργή του παρήλ
θε·' ; Αίταραχαί αύται όμως καί αί λύπαι σκλη
ρά τδν προσέβαλον, 'Αδελαΐ;, καί έχει ανάγκην 
τών φροντίδων σας . . . Τδν άφησα μόνον εί; τδ 
γραφεϊόν του, καί δέν δύναται είμή σάς μόνον νά 
ϊδη. ‘θ υιός μου καί έγώ θέλομιν άποσυρθή, καί 
φρονώ δτι όλοι οί ξένοι δσοι πνρίστανται ένταΰ
θα, θέλουσιν έννοήσει δτι όφείλουσι νά πράξωσι 
τδ αύτδ μέ ήμάς.

Ίί παρατήρησις αυτή άπηυθύνετο πρδς τδν 
Αλφρέδον, δστις έμενε σκυθρωπός καί περιε- 
σκεμμένος.
— Σουσάννα ειπεν ή ’Αδελαΐ; μέ φωνήν χαμηλήν 
δραττομένη τής χειρδς τής Καλής Γυναικός" πρέ
πει νά μοί διασαφίσητε τδ μυστήριον .. . Οί λό
γοι οιτινες μ.ετέβαλον αίφνης τήν καρδίαν τοΰ συ" 
ζύγου μου μέ κάμνουσι νά ύποπτεύσω . . .
— Τίποτε μή ύποπτεύητε, κόρη μου" αγαπάτε 
καί σέβεσθε εκείνον μετά τοϋ όποιου ήνώσατε τή» 
τύχην σας, διότι εινε άξιος τής αγάπης καί τοΰ 
σεβασμού σας.
— Εν τούτοις, Σουσάννα, ιίμί βεβαία δτι έπετύ- 
χετε τήν χάριν ταύτην δι’ δρων . . .
— Ναι, κόρη μου, τώ ύπεσχέθην δτι δέν θά βλε' 
πώμεθα ποτέ είμή έπί παρουσίοί του.
— Τό ήξευρον.

Καί αί δύο γυναίκες άντήλλαξκν χαμηλή τή 
φωνϋ) λόγου; τινας.

‘Η Καλή Γυναίκα έκυψε εις τδ ου; του, καί 
τώ είπε λόγου; τινάς μυστηριώδεις' τδ δέ απο
τέλεσμα τών λόγων τούτων ύπήρξεν άμεσον, διό
τι ό Γρανσάμ ένευσε τήν κεφαλήν, ώς εί όλος ό 
πύργος ζατέρόευσεν έπ’ αύτής. Τδ πρόσωπόν του 
κατέστη πελιδνόν, καί έρριψεν έπί της Σουσάννη; 
βλέμμα μανίας καί τρόμου, δμοιον πρδ; τό βλέμ
μα έζεϊνο, 6 ρίπτει θηαίον πρδς τδν τραυματίσαν- 
τα αύτδν κυνηγόν· ’Αλλά σχεδόν πάραυτα, δι ισ
χυρού άγώνο; τής θελήσεώς του, έμετρίασε τήν 
σ γκίνησιν ταύτην καί έψιθόρισεν έγειρόμενος.
— Ελθετε λοιπόν εί; τδ γραφεϊόν μ.ου, Σουσάν 
να, υποχωρώ τέλος είς τάς παρακλήσεις σας. 
Ι.βασίσθητε έπ'ι τής άγαθότητος τή; καρδίας μου 
καί δέν ήπατήθητε.

Καί ταύτοχρόνω; διηυθύνθη πρδς τήν θύραν 
έν ταιαχή πνεύματος καί συγκινήσει, ήτι; ούδένα 
διέφυγεν. 11 Καλή Γυναίκα έποίησε πρδς τήν ’λ- 
δελαΐδα νεύμα ενθαρρυντικόν καί ήζολούθησε τδν 
Γρανσάμ μέ τδ βραδύ καί ά’άραχον βήμά της.

Ή συνδιάλεξις διήρκεσεν ήμίσειαν ώραν περί 
που' κατά τδν χρόνον δέ τούτον ό Δουκλέρκ έμεινε 
πλησίον τή;’Αδελαιδος, χωρίς όμως ούδέ λέξιν ν’ 
άνταλλάξη πρδς αυτήν' τοσοΰτον ήσαν άμφότεροι 
άφηρημένοι ένεκα τών παραδόξων πραγμάτων, ά ι- 
να συνέβαινον ένώπιόν των τήν στιγμήν έκείνην.

Τέλος θόρυβος βημάτων πολλών ανθρώπων ή- 
κούσθη είς τδ παρακείμενον δωμάτιον, καί ή Σου
σάννα έφάνη μετ’ ού πολύ, έρειδομένη έπί τοΰ 
υίοΰ τη;, δστις έβάδιζε μέ κεφαλήν νεύουσαν χα
μαί, τεταραγμένος καί περίλυπος. Τά δεσμά του 
ήσαν λελυμένα καί έφαίνετο άπολαύων πάσης ε
λευθερίας.

Κραυγή έζπλήξεως διέφυγε τά στόματα όλων, 
διότι ή άπολυτρωσις αυτή τοΰ αγρονόμου ήτο 
θαύμα εί; δλους, γνωρίζοντας τήν αμείλικτο» τοΰ 
Γρανσάμ. καρδίαν. ‘Η δέ’Αδελαΐ; έδρασε πρδς τήν 
Κ. Λαμβέρτου μέ ανοικτού; βραχίονας.

•— Καλή μου μήτερ, φιλτά-η μου Σουσάννα, ά- 
νέκραξεν, εινε δυνατόν δτι έπέτυχε; νά τδν μα- 
λάξη;!
— Ό υιός μου είνε τώ ό'ντι έλεύθερος, κυρία, ύ
πέλαβεν ή Καλή Γυναίκα μεθ άπλότητος, καί δ 
σύζυγός σα; έπισήμω; μοί ώρκίσθη δτι ποτέ ό 
Διονύσιος δέν θά καταδιωχθή διά τήν ελεεινήν 
ταύτην ύπόθεσιν. Περιπλέον ό Κ. Γρανσάμ εύη- 
ρεστήθη νά παράσχνι πλήρη συγχώρησιν είς τδν 
υιόν μου, καί συγκατένευσε ν’ ανανέωση τήν έκ-

(ακολουθεί)


