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ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ. (*)

ΕΤΑ τεσσαρακονταετή έντιμον χηρείαν η 
σύζυγος τοϋ αοιδίμου στρατάρχου ύδυσσέως Αν- 
δροΰτσου ήδυνήθη ΐνα έπιτελέση τδ τελευταϊόν 
χριστιανικόν καθήκον εις τά οστά τοΰ συζύγου 
αυτής, άτινα άταφα έμενον εις μίαν γωνίαν’τοϋ 
Ιίαρθενώνος, διότι οί δολοφόνοι προσεπάθησαν ΐνα 
Χαί μετά θάνατον παρατείνωσι τήν μοσαράν-έκ- 
δίκησιν. Η γενναία καί ενάρετος Ηπειρώτις (Ί) 
“αρίσταται νΰν αξιομίμητου παράδειγμα εις τάς 
Ελληνίδας,εϊς τάς άγνάς τών όποιων καρδίαςή πα- 
νώλης τοϋ πολιτισμού τδν ϊδν δσημέραι έπιχέουσα 
καταπνίγει πάν αίσθημα Ελληνικόν" τεσσαράκον
τα έτη δυστυχής καί παρηγκωνισμένη, στερού
μενη καί αύτοΰ τοϋ έπιουσίου άρτου, ή Ελένη

(’> Χηα. Χρνσαλλίδος. Τό νΰν δην-'-σιευόμενιν περί 
τοΰ Ανδροότσου βιογραιιχόν σχεδίασμα μας ίδόίη πρό 
παλλού, άλλ’ άν·@Ληθη ή σημοσίευσί; του, διά τήν 
μεσολάζησιν ;ή; συνεχείας πρσδεδημοσιευμένων βιογρα
φιών.

(I ) Ή Ελένη Καρέλλη, σύζυγος τοΰ Όδυσσεω;, κα
τάγεται έκ Καλαβρύτων τής ’Ηπείρου, και «στΐ θεία τοΰ 
φιλοπάτριδος και γνωστού νομισματογνά>μονος Κ. Παύ
λου Λάμπρου.

Ανδροΰτσου διήγε βίον ανεπίληπτου, ώσεί μεμα- 
κρυσμένη τοϋ κόσμου, τά δάκρυα της έχουσα πα
ρηγοριάν, κα1. τά οστά τοΰ άνδρός της μόνην συν
τροφιάν.

Εις τά ογά τοϋ ύδυσσέως Ανδροΰτσου έπι τεσ
σαράκοντα έτη ή Ελληνική βασιλεία ήρνεϊτο τα
φήν, καί ό Ελληνικός λαός ολίγου δεϊν ίλησμόνει 
τδν ιγρατάρχην του, ά>·ευ τοΰ οποίου,ως \έπζ·. πε
ριφανής τις Αγγλος, έ.ίενθει Ιαν ούδ ίποτέ i)Sl;raro 
"ha όνειρευθρ. Πρδ πολλοϋ έπρεπεν ΐνα καί τδ 
φάσμα τοΰ ύδυσσέως καλύψει ή βαρεία τοϋ τά
φου πλάξ. ΐνα μή βλέπη τήν έλεεινότητά μας, 
καί καταράται τήν ώραν καθ ήν εϊς τδ Χάνι τής 
Γραβιάς συνέτριψε τδν Βρυώνην, καί διά τής αι
ματόβρεχτου σπάθης του έχάραξε τήν Ελληνικήν 
έλευθερίαν.

Η παρελθοΰσα δυναστεία, μεταξύ τών άλλων 
ελαττωμάτων, είχε καί τήν αντεθνικήν άςίωσιν 
τής διά παντός θιμιτοΰ καί αθεμίτου μέσου εξευ
τελίσει·»; τού άγώνος τοϋ 1821. Αντί νά δώση 
εϊς τδν αγωνιστήν τμήμα γής, τήν οποίαν ούτος 
διά τής σπάθης του κατάκτησε καί μέ τόσα αίμα
τα επότισε, τοποθετούσα αύτδν εϊς τήν οϊκείαν 
επαρχίαν πρδς καλλιέργειαν τών κτημάτων καί 
διατήοησιν τή; πρδ καί μετά τδ 1821 άρματω- 
λικής έπι^ίοής του,έθεώρησε δυστυχώς περαιωθεΐ-
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σαν την Ελληνικήν Ανεξαρτησίαν, καί προσεκά- 
λεσε τους άγωνιστάς ΐνα καταθέσωσι τδν σίδηρον 
καί συγκεντοωθώσιν είς ’Αθήνας, δπου έπιτηδείως 
στηθέντα τά δίκτυα τοΰ πολιτισμού, τούς κατέ ■ 
στησαν κηφήνας και τυχοδιώκτας. Οταν δ επί 
τέλους η βαυαρική δυναστεία, συνειδυΐα τό μέγα 
λάθος, ήρχισε νά όνειρεύηται τήν Μεγάλην ιδέαν, 
οί πλεΐστοι τών άρματωλών τοϋ 1 82 I είχον άπο- 
θάνε·. άπάτριδε; και ανέστιοι έπί τής ψάθης, κα- 
ταρώυ.ενοι πόλλάκι; τήν ώραν καθ ήν τοσαϋτα 
ύπέφεραν πρδς άπελευθέρωσιν μιας μυρμηκιάς, 
ήτις όσημέραι παρακμάζουσα καί φθισιώσα κατέρ
χεται εις τδν τάφον, άφοΰ ό Ελληνισμός έν τή 
Ελλάδι έξέλιπε' τά δ’ έπιζήσαντα λείψανα, ένεκα 
τής υ.ακράς άπδ τών άρματωλικίων των άποχω- 
ρήσεως έλησμονήθησαν, (I) καί οί ποτέ οπαδοί 
των δέν άνεγνώριζον πλέον ύπδ τδ Φραγκικόν έν
δυμα τούς οπλαρχηγούς εις τών οποίων τδ δνομα 
ώμνυον κατά τδ 1821, καί εις §ν νευμάτων έρ- 
ρίπτοντο εις τάς φλόγας τοΰ πολέμου.

Τήν τύχην τών έπιζησάντων ύπέστησαν καί τά 
οστά τοΰ όδυσσέως ’Ανδρούτσου. 0 όθων, δστις 
έπρόφερε πάντοτε μετά σεβασμού τδ όνομα τοΰ 
θύματος τής ’.Ακροπόλεως, καί ήγόραζεν άντί με
γάλων τιμών (2) τά δπλα τοϋ ήρωος τής Γραβιάς, 
ού μόνον άπηξίου επισήμου ταφής τά οστά του, 
άλλ’ ουδέποτε συνή,νεσεν 'ίνα δοΟή εις τήν λιμο
κτονούσαν χήραν τού στρατάρχου μισθός φαλαγ
γίτου ύπολοχαγοϋ, ώς άν μή ήτο υίδς τοϋ φιλελ- 
ληνικωτάτου Λουδοβίκου, δστις τοσοΰτον ειργάσθη 
καί τοσάκις έτόνισε τήν λύραν του ύπέρ τού Ελ
ληνικού άγώνος, καί δστις, μετά τήν δολοφονίαν 
τού ύδυσσέως, έσπευσεν ίνα παοαλάβη ύπδ τήν 
βασιλικήν του αιγίδα τδν ανήλικα αύτοΰ 
υίδν Λεωνίδαν, ιδία δαπάνη είς Μονάχον έκπαι- 
δευων. (3)

(1) ΊΙίώτουν συνεπαρ/ιωτην μου τινα αγωνιστήν, πεοι 

τοϋ αιτίου τή; πρδ; τού; ποτέ χαπεταναίου; άχηδεία; των. 

0στι; μοί άπϊζ.ρίΟη λαχωνιχώ; «Μάτια τοΰ δέν φαίνονται, 

γλήγορά λησμονιούνται.»

(2) Τήν σπάθην τοΰ ’Οδυσσέω; ήγόρασεν ό "ΟΟων άπδ 

τής πενομένης /ήρα; του, άντί τεσσάρων χιλιάδων δραχ 

μών, τά; δέ παλάσκα; του καί πιστόλα; άντί 3,000.

*3) ‘Ο μονογενή; ούτο; τοΰ Όδυσσέως υιό; άπεοίωσεν 

έν έτει 1836.Τόν έν τω χοιυητηριω τοΰ Μονάχου μεγαλο

πρεπή μαρμάρινου τάφον του άνήγειρεν ό.βασιλεύ; Λου

δοβίκο;· έπ αύτοΰ αναγιγνώσκεται ή έςή; επιγραφή, μετά 

τοΰ επισυνημμένου ποιητικού επιταφίου, έργου τον γνωστού 

φι/ε'λ/.ηνο; θειρσίού.

» Ενθάδε ζεϊται Λεωνίδα; έκγονο; ’Λνδρούτσου, υ'δ; 

'Οδυσσέω-, πρό τή; ήβη; άποΟανών έν Μονάχω τή ΠΠΙ

Οί δολοφόνοι αυτού ίνα δικαιολογήσωσι τδ 
στυγερόν έγκλημά των, μυρία ψεύδη άναισχύντως 
διέδωκαν, έχοντες πάντοτε πρδ δφθαλμών, ότι οί 
νεκροί δέν όμιΛοΰν. ’Αλλ.’ ό ’Λνδοούτσος δέν ήτο 
νεκρός, καί επομένως ή βαρεία τοΰ τάφου πλάς 
δέν έπνιγε τήν φωνήν του’ήτο ολοζώντανος είσέτι, 
διαμαρτυοόμενος άπδ τού Παρθενώνας, ούχί διά 
τδν θάνατόν του, άλλά διά τδν μώμον, 8ν οί αι
σχροί φονεΐς του προσεπάθουν 'ίνα προ.στ.ρίψωσιν 
εϊς τδ όνομα δπερ μετά τοσαύτης αίγλης τώ έκλη- 
ροδότησεν ό ήμίθεος πατήρ του.

Αγαθή τύχη. ίί νύν βασιλεία διακηρύξασα δτι 
δέν θέλει θεωρήσει τδν αγώνα μέ τδ καταφρονη
τικόν τής προκατόχου όμμα, διέταξεν ΐνα έντα- 
φιασθώσι τά οστά τού ’Ανδρούτσου μετά τιμών 
άντιστρατήγου, καί τοιαύτη σύνταξις δοθή εϊς 
τήν γηραλέαν και πολυτλήμονα χήραν του.

Τήν 21 παρελθόντος Φεβρουάριου πλήθος άπει
ρον λαού είχε συρρεύσει είς τδν ναόν τή; Μητρο- 
πόλεως, δπουεμελλεν ΐνα τελεσθή δοξολογία ύπέρ 
ανακομιδής τών λειψάνων τού αοιδίμου ς-ρατάρχου. 
0 στρατός καί ή εθνοφυλακή είχον παραταχθή 
καθ δλην τήν Ερμαϊκήν όδδν καί τήν πλατείαν 
τής Μητροπόλεως, καί πάσης ταξεως, φύλου καί 
ηλικίας άνθρωποι, ύπουργοί, άγωνισταί, ύπάλ- 
ληλοι, φοιτηταί κλ.π. παρευρέθησαν ΐνα συνάψωσι 
τάς εΰχάς των ύπέρ σωτηρίας τής ψυχής τού 
Όδυσσέως, καί τή; συγχωρήσεω; τών φονέων του. 
Εκεϊ δέ ό γέρων Καρπός, γράμματεύς καί οπαδός 
τού ’οδυσσέω; διατελέσας, μετ’ αρχαϊκής άφε- 
λείας ήδυνήθη 'ίνα πλέξη κατάλληλον στέφανον 
εϊς τήν δόξαν τοΰ Σωτήρος τή; Ελλάδος. Μετά 
τήν δοξολ.ογίαν οί παρευθέντες συνώδευσαν τά οτά 
μέχρι τού κοιμητηρίου’ κατά δέ τήν ώραν τής έκ 
τή; Πλατείας τοΰ Συντάγματος διελεύσεως έθεάθη 
έπί πολύ ό Βασιλεύς έπί τοΰ παραθύρου. Ιίάντες 
δ’ ώμολόγησαν, οτι επισημότερα έκφορά δέν είχε 
γίνει εϊ; ’Αθήνας.

Ούκ άπο σκοπού δέ κρίνομεν ΐνα έπί τροχά
δην εΐπωμέν τινα άφορώντα τδν όδυσσέα’.Λνδρού- 

Δεκεμόρίου ’< |ΙΙ | ΙΙίΙΙΙΔΔΔΠΪ.Τον τάφον αύτοΰ άνέστησε 

παλαιό; τι; οιλέλλην Λουδοβίκο; ό τη; Βαυαρία; βασιλεύ;.

Είμί Οάλο; πολυπενΟέ; ΰπ’ άνδρών βλαστόν αρίστων, 

Οΐτινε; άντ- άρ-τη; εργ’όουνηρά πάΟον.

Τόν γάρ πάππον ελών νηλεώ; έφονευσ’ ό τύραννο;, 

Οΰ βία, άλλά ϊάλω, υάρμαχα λυγρά δ-.δού;.

Τόν S' αύ γεννητηυα, τόν έν πολέμα·; άδάμαστον 

Ι'./Οροόαποί πύργου κρήμνισαν έκ μεγάλου. 

Μήτηρ ο' ή Παρνασσού ένί σπηλεσι μ’ έτικτεν, 

Ενθάδε δωδέκατη κλαΰσεν αποοβίμενον.»

τσου, έξ επισήμων έγγράφων άρυόμενοι τάς πλη
ροφορία; μας.

’Ανδρούτσος ό πατήρ τοΰ όδυσσέως έγεννήθη 
έν έτει 1740 εϊς τδ χωρίον Λιβανάται τής 0- 
πουντίου Αοκρίδος. Δεκαοκταετής ήσπάσθη τδν 
κλεπτικόν βίον, καί εϊκοΛπενταετής άνεπέτασεν 
ιδίαν σημαίαν ύπδ τήν όποιαν τριακόσιοι κλέπται 
κατετάχθησαν. Επί τριάκοντα έτη διήρχετο τήν’ 
Στερεάν καί τήν Πελοπόννησον, σφάζων καί πυρ- 
πολών, καί διά μόνου τοΰ ονόματος του καθαρί- 
ζων τδν τόπον άπδ τούς βαρβάρους. Εϊς τήν σχο 
λήν τού ’Ανδρούτσου έμορφώθησαν οί μετά ταΰτα 
διασημότεροι τής Στερεά; Ελλάδος άρματωλοί. 
όθωμανοί καί Χριστιανοί μετά τρόμου άπήγγελλον 
τδ μέγα τοϋ ’Ανδρούτσου δνομα, δστις ήκούετο 
ότι σήμερον κατεσύντριψε τού; πασάδε; ει; Εύ
βοιαν καί Παρνασσόν, αύριον είς Τυμφρηστόν καί 
Ναύπακτον, καί τήν άλλην είς Ταιναρον καί τδν 
Ισθμόν. Οταν καθ' δλην τήν ‘Ελλάδα ήχησεν ή 
επίβουλος Ρωσσική σάλπιγξ τοϋ 1769 δ ’Ανδροϋ- 
τσος άπδ τοϋ Ισθμού μέχρι τοϋ Μετζόβου είχε 
καθαρίσει τήν ‘Ελλάδα άπδ τών βαρβάρων. Οταν 
δέ μετ’ ού πολύ ή Ρωσσική αυλή, θέλουσα ΐνα 
πάλιν πρδς ίδιον συμφέρον έκμεταλλευθή τά φι
λελεύθερα τών πολυτλημόνων Ελλήνων αισθήμα
τα,έστειλεν είς τδ Αιγαίου τδν περιλάλητου Λάμ
προν Κατζώνην, ό Ανδρούτσος, μετά πολλάς έν 
τή στερεγ. ένδοξους μάχας, έπεβιβάσθη μ.ετά 600 
οπαδών είς τδν στολίσκον τοϋ Βοιωτοϋ ναυάρ
χου, καί άπδ τρομερού κλέπτου μετεμορφώθη είς 
τδν τρομερώτερον τών πειρατών. Πάν πλοϊον, 
οίανδήποτε φέρον σημαίαν και διαπλέον τδ Αι
γαίου καί τδ ίόνιον πέλαγος, ήτο λεία τοΰ Λάμ
πρου καί τοϋ ’Ανδρούτσου. Αλλ έν έτει 1796 ό 
στολίσκος τοϋ Κατζώνη κατεστράφη ύπδ Γαλ
λικού στόλου είς Ταίναοον, καί ό Ανδρούτσος μετά 
τών οΟΟ οπαδών του έξήλθεν εϊς Μάνην καίέπε- 
χείρησε τήν κοσμοβόητον έκείνην διά τής Πελο" 
ποννήσου είςΣτερεάν κάθοδον’ ύπδ 30,000 πεζών 
καί ιππέων περικυκλωθείς, ότέ μέν έξορμών ότέ 
δέ τακτικός ύποχωρών καί μαχόμενο; έπροχώρει 
πρδς τδν Ισθμόν ό ’Ανδρούτσος, ώς άλλος Ξε··ο- 
φών οδηγών τούς Μυρίους. Επί έν ολόκληρον έτο; 
άκαταπαύστως πολέμων διήρχετο τήν Πελοπόν
νησον διωκόμενος ύπδ τών μυριάδων τών βαρβά
ρων. Me τδ πυροβόλον είς τάς χεϊρας και τήν 
σπάθην είς τδ στόμα, έστερημένοι ζωοτροφιών, 
πολεμεφοδίων, ύπνου καί άναπαύσεως, δις καί 
τρίί τής ημέρας συγκροτοΰντες μάχην, οί λέον

τες τή; Ρούμελης, μόλις είς τδ έν πέμπτου περι- 
σωθέντες κατόρθωσαν ΐνα έπανέλθωσιν είς τάς 
πατρίδα; των,έγκαταλείποντε; τήν Πελοπόννησον 
έσπαρμένην άπδ σωρούς έχθρικών πτωμάτιον. Τά 
μεγάλα τοΰ ’Ανδρούτσου κατορθώματα άντήχουν 
άπδ τοϋ ενός μέχρι τοϋ έτέρου πόλου, καί τετρο- 
μασμένον τδ Διβάνιον, άφοϋ οί στρατοί του ηδυ
νόσουν πρδς έξόντωσιν τοϋ τρομερού άρματωλοΰ, 
προέτεινεν, έπί μεγάλα·.; παραχωρήσεσιν, εί; τήν 
Ενετικήν δημοκρατίαν τήν παράδοσιν τού ’Αν
δρούτσου, δστις στρατολογών καί ■ μελετών ΐνα, 
διά τής Ηπείρου καί Δαλματίας, δράμη εί; βοή
θειαν τού Μαυροβούνιου καί τή; Σερβίας, συνε- 
λήφθη εί; Κάταρον ύπδ τής Ενετικής κυβερνήσεω; 
ύποσχεθείση; τήν διά τών χωρών τη; ασφαλή 
δίοδον, καί άλυσόδετος ό ’Ανδρούτσος πάρεδόθη 
εις τήν Τουρκίαν, έν ό ήτοιμάζετο εις έκτέλεσιν 
τοϋ μεγάλου σχεδίου του. όδηγηθείς είς Κωνγαν- 
τινούπολιν έρρίφθη είς τάς φυλακάς τοΰ Μπάνιου, 
καί μίαν νύκτα χεϊρες δολοφόνοι τδν έπνιξαν.

0 ’Λλή-Πασάς τών ίωαννίνων μέγιστον σεβα
σμόν τρέφων πρδς τήν άνδρείαν τοϋ Λεοντορ τής 
'ΡούμεΛης (I) ποοσεκάλεσεν εί; Ιωάννινα τδν μο
νογενή τοϋ Ανδρούτσου υίδν, όδυσσέα, εικοσαετή 
τήν ηλικίαν. Είς τήν διεστρα^μίνην έκείνην αύ- 
.Ιήνέμαθεν, ώς ό ίδιο; έλεγε, rd fu<n'i<rr) τήν 
τυραννίαν, r άγαπήση τήν έίευθερίαν, νά έ.Ι- 
.-ΐίιπ,ι τήν άπε.ίευθέρωσιν τής Έ.Ι.Ιάόος, ίίτε ρά- 
.Ιιστα πο Γυ έπειτα προ<νη.1ύ>θη εϊς τήν Φι.Ιικήν 
έταιρείαν, καί. νά γνμνασΟή εις τά οπ.Ια καί τήν 
σκ.1ηραγ(·>γίαν. (2)

ί’πδ τόν Λλήν ό ’οδυσσεύς διεκρίθη εί; τούς 
πολέμους τοϋ Βερατίου, Αργυροκάστρου, καί τοϋ 
Γαρδικίου. Εκείνο; δ’ έκτιμών τόν αντάξιον τού 
Ανδρούτσου απόγονον, διόρισε τδν όδυσσέα άρ- 
ματωλδν τής Βοιωτία:, Φωκίδο; καί Δωρίδος, καί 
γεν.7.όν όδοού7>οί'/-χ ζΧνχτο/.'././ϊί
λάδος. Αξιόν δέ σημειώσεως, ότι ούδείς πώποτε 
τόσον νέος έτιμήθη διά τοιούτων μεγάλων άςιω- 
μάτων, διότι μόλις τότε ό όδυσσεύς ήγε τδ 23 
έτος τής ηλικίας του. Καίτοι άνατραφείς είς αύλήν 
τυραννικωτάτην, ήτο δημοκρατικότατος. Φίλος 

] τού λαοΰ καί έχθρδς αμείλικτο; τοϋ άρχοντολο- 
γίου, έφείλκυσε τήν άγάπην τών μέν, και διήγει- 
ρε τών δέ τό μίσος. Οι άρχοντες τή; Λεοαδειας, 
διαβόητοι τότε διά τά πλούτη, τδν δεσποτισμδν

(1) Ουτω; άπεκάλει δ Άλή; τόν Άνδροϋτσον,
(2) Ί. Ζαμπελίου, Τραγ· Τόμο; Β'. 



ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 229828 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ.

ζαι τόν σαρδαναπαλισμ.όν των, έθεώρουν τόν δυ
στυχή λαόν ώς κτήνος ποοο»ρισμένον ΐνα τοϊς δου- 
λεύη. Τήν έπηρμένην όφρύν τών κοτσαμπασίδων 
τούτων ό ύδυσσεύς ζατέρριψε- τούς έμηδένισεν ε
νώπιον τοϋ τέως δεσποζομένου λαοΰ, άφαιρέσας 
τό ψιμμύθιον καΐ ζαταδείξας γυμνόν τό ειδεχθές 
φάντασμα τοΰ ζοτσαμπασισμοϋ. Εγζυμανών τό 
σχέδιον τής άπελευθερώσεως τοΰ γένους, ό προορα
τικός ύδυσσεύς ένόησεν ότι διά μόνου τοΰ πά- 
σχοντος ήδόνατο ΐνα πραγματοποιηθώ, ένώ ό ζο- 
τσαμπασισμός μή θέλων ΐνα ρ'.ψοζινδυνεύση.τήν 
ένεστώσαν ευημερίαν του, άντέπραττεν ή καί ποτέ 
ήδιαφόρει κακά προοιωνιζόμενος.

Ο όδυσσεύς, φύσει πανούργος, ήδυνήθη ΐνα το
σάκις δολιευθή τόν πανούργου Αλήν Αντί νά κα
ταδίωξη τούς πολυαρίθμους κλέπτας τής Στερεά:, j 
ώς ό βιζίρης έπανειλημμίνως τόν διέταττεν, ύπέ- 
Θάλπε τουναντίον αύτούς παριστών ώς ωφέλιμον 
τήν διατήρησίν των, καί έγγυώμενος περί τής εί- 
οηνεύσεως τοΰ τόπου- ωφελούμενος δέ τών περι
στάσεων προσελάμβανεν εις τόν στρατόν του τούς 
διασημοτέρους τούτων, χορηγών έστιν ότε αΰτοϊς 
καΐ μικρά τινα προνόμια. Πρωτοπαλλήκαρα τοΰ 
ύδυσσέως υπήρξαν ο'.ΪΑδανάσιος Διάκος, Γκούρας, 
Πανουργίας,Δυοβουνιώτης, Παπανδρέας,Σζαλτζάς, 
Σαφάκας, Μανίκας, Παπακώστας, Γαβριήλ, κλπ. 
Διά τοΰ σεβασμίου τών Σαλόνων ιεράρχου, τοΰ 
πρωτομάρτυρος ϋσαΐα,έκατήχει τόν λαόν περί τής 
προσεγγιζούσης άπελευθερώσεως. Κατά τά 1818 
τοιαύτη ήτο ή ισχύς τοΰ ύδυσσέως εΐκοσινοκταε 
τούς τήν ηλικίαν, ώστε δι’ ενός μόνον νεύματος 
ήδύνατο νά έξεγείρη πάσαν τήν Στερεήν Ελλάδα, : 
ήτις ώμ.νυϊν εις τό όνομά του. Συνήθροιζε πόλε- ' 
μεφόδια, άτινα έξ Ευρώπης διά τών Γαλαξειδιω- ; 
τικών πλοίων έλάμβανεν, έναποταμιεύων ταΰτα ι 
εις σπήλαια και ασφαλείς οικίας. ι

Οταν ό Αλής επολιορκήθη εϊς Ιωάννινα ό ύ- 1 
δυσσεύς μετέβη έκεϊσε έπΐ τώ προσχήματι ότι ή
θελε·; ένωθή μετά τών Σουλτανικών στρατευμά
των πρός έξόντωσιν τοΰ νέου Τισσαφέρνους- άλλος 
όμως ήτον ό σκοπός τοΰ προβλεπτικού ύδυσσέως- 
γνωρίζων καλώς ότι ό Ελληνικός άγων άπό μόνων 
τών Αλβανών έτρεχε κίνδυνον, διότι ούτο: έκτος 
τής ανδρείας είχον καΐ τό προτέρημα ΐνα γνωρί- 
ζωσι μέ τήν σπιθαμήν τό Ελληνικόν έδαφος, και 
μεθ ών ό ύδυσσεύς έν τή αύλή τοϋ Αλή είχε συ
νάψει στενωτάτας σχέσεις, προσεκάλεσε κρυφίως 
τούς έπισημοτέρους, οϊον τόν ύμέρ Βρυώνην, Αγο- 
^Ιουχουρδάρη, Αγο-Βασιάρη, Σιλιχτάρην κλπ.

είς Αρταν, καΐ άφοΰ διά παθητικών λόγων τούς 
επεπληςε διά τήν πρός τόν δυστυχή, εκείνον σα
τράπην αγνωμοσύνην, τούς προέτρεψεν ΐν’ άπό 
κοινού ένεργήσωσι πρός άπελευθέρωσίν του (I)- 
ένδακρυς άναφωνών πρός τούς Αλβανούς « 'ΛόιΛ- 
<ρι·1! ύ θεός θά μάς τταιύεύσΐ] ίπροθώχαμέτ 
τόν πατέρα μας' χαί τό γωμί του θά μάς βγΐ) 
ατά μάτια. » Ο: Αλβανοί σύνάισθανθέντες τό 
μέγα σφάλμα των ύπεσχέθησαν άμοιβαίαν σύμ- 
πραξιν ύπέρ τοΰ πολιορκουμένου. Συνετάχθη έγ
γραφον όπερ ιδία χειρΐ έγραψεν ό τότε παρών, 
γραμματεύς τοΰ Αλή, Αθ. Λοιδορίκης, δι’ ού ύ- 
πέσχετο ί μέν ύδυσσεύς μετά τών παρευρισκο- 
μένων οπλαρχηγών Μήτσου Κοντογιάννη, Ανδρέα 
Ισκου, κλπ. ΐνα έπάναστατήσωσι τήν Ελλάδα

\ κατά τοΰ Σουλτάνου καΐ ύπέρ τοΰ Δλή-π-σά, ο: 
δέ συνυπογράψαντες Αλβανοί ΐνα, Οταν σταλώσσ 
πρός κατάσβεσιν τής έκρηχΟησομένης έπαναστά- 
σεως, άντΐ νά ύπακούσωσι, νά έπάναστατήσωσι 
καΐ ούτο: τήν Αλβανίαν. Αλλά τό σχέδιον έκεϊ-' 
νο έν μέρει έναυάγησε διά τήν φιλοδοξίαν τοΰ 
όμέρ Βρυώνη. ύ φιλόδοξος ούτος Αλβανός άγνω- 
μονών πρός τόν πολλάκις εύεργετήσαντα αύτόν 
Αλήν, καΐ βλέπων ότι μετά τόν Θάνατον τούτου, 
είς αυτόν, ώς τόν έπιδεξιώτερον καΐ νοημονέστε- 
ρον πάσα ή ’Αλβανία έστρεφε τούς οφθαλμούς, 

άμα τά Σουλτανικά στρατεύματα ήλΟον κατά τοΰ 
Τεπελενιώτου, πεοσήλΟε καΐ δρασηρίως είργάζετο- 
πρός ταχυτέραν έξόντωσιν τοΰ πολιορκουμένου- 
Προσκαλέσας τον ύδυσσέα μεθ ού δεσμός στενής 
φιλίας τον συνέδεε, τώ ήνοιξε τήν καρδίαν του 
καί τώ προέτεινε παράδοξον πρότασιν- νά συνερ- 
γησωσι πρός ταχεϊαν καταστροφήν τοΰ ’.Αλή, καΐ 
■μετά τοΰτο έπαναστατήσωσιν ό μέν τήν Στερεάν, 
ό δέ τήν Αλβανίαν καΐ σχηματίσωσι δύο κράτη, 
ών έκαστος νά λάβη τό εαυτού. Αγνωστον άν συ- 
νεφώνησαν περί τούτου, τοΰτο δέ μόνον είνε γνω
στόν, ότι μετά ένα μήνα ό ύμέρ-Βρυώνης, τέως 
βέής, ώνομάσθη ύπό τοΰ Σουλτάνου άπ ευθείας 
πασάς τριών τουγιών. Ουτω δέ παραδόξως ά-.υ- 
ψωθεΐς προσεκάλεσε τούς ’Αλβανούς, μεθ’ ών εις 
Αρταν εΐχον συνέλθει, κατά πρόσκλησιν τοΰ ύ
δυσσέως, καΐ τοϊς εϊπεν ότι Θεωρεί τά λεχθέντα

(!) Τάς πληροφορίας ταΰτας όφείλω είς τόν σεβάσμιον 
Κύρ. ΆΟ. Λοωορίκην. ίοιαίτερον γραμματέα τοΰ Άλή, 
καθώς καί ιίς τούς φίλους μου Εύαγγέλην Κοντογιάννην, 
’Αθανάσιόν Ίσκου, καί τόν ένταϋθα διαμίνοντα, ώς έξόρι- 
στον, διάσημου ’Αλβανόν Καπλάνβεην, απόγονον τον περί
φημου Άγου Μουχουρδάρη.

ώς pi λεχθέντα, όρκισθεΐς άμα, ότι είς οΰδένα ' 
θέλει είπει τι περί τούτων, ύ φιλόδοξος Βρυώνης | 
ειχεν έξασφαλισθή διά τοϋ νέου τίτλου, οί έπί- ' 
λοιποί όμως συμπατριώτα: αυτού, πιστοί εις τόν 
λόγον των, ύπεσχέθησαν ότι θέλουσιν έκτελέσει : 
τά σ-νμπεφωνημένα, καΐ διά νέων συνυποσχετικών 
εγγράφων έκύρωσαν τήν ομολογίαν των. (1)

’Αφού δ’ούτως έκ μέρους τών ’Αλβανών όπω- 
«ΰν έξησφαλίσθη ό ύδυσσεύς, μετέβη περί τάς 
άρχάς τοϋ 1821 είς Λευκάδα καΐ Παξούς, δπου 
εύρών διαφόρους οπλαρχηγούς τής Στερείς καΐ τής 
Πελοποννήσου, τοϊς έξηγήθη τά συμφωνηθέντα, 
προτρέπων ΐνα σπεύσωσι πρός γενικήν έπανάς-ασιν 
τοΰ Ελληνικού έθνους- Αύτός δε,περΐ τά μέσα Μαρ
τίου, άγνώρις-ος έκ Παξών μετέβη είς Πελοπόννη
σον,καΐ συνεννοηθεΐς μετά τών προκρίτων άπήλθεν 
είς Βοιωτίαν, όπου εύρών τόν Διάκον καΐ Πανουρ
γίαν τούς προέτρεψεν ΐνα ταχύνωσι τήν έπανάς-α- 
σιν, καΐ μή είπωσί τι περί τής έλεύσεώς του. Δι’έ- 
Ηςολών, είς άς δέν σημειοΰται δμως’καΐ ό τόπος 

άφ ού έστέλλοντο, προέτρεψε τούς ΐσχύοντας φί
λους του, καΐ ιδίως τούς έν Σαλόνοις καΐ έν Γα- 
λαξειδίω ΐν’άρπάσωσι τά όπλα. Εκεϊθεν μετέβη 
ϊί; Λωρίδα, Ακαρνανίαν καΐ Ευρυτανίαν, φανερό- 
νόμενος μόνον είς τούς αποκλειστικούς φίλους του. 
χαί προτοέπων εις έπανάστασιν. 11 προφύλαξις 
«ύτη τοΰ συνετού ύδυσσέως διπλοϋν είχε σκοπόν- 
πρώτον.μέν νά ένοχοποιήση τούς πάντας ΐνα έξ 
άνάγκης λάβωσι τά όπλα, καΐ δεύτερον ΐν , αμέτο
χος έπιτηοή τά πρώτα κινήματα, καί ούτως έπι- 
Λοπών, δράμη δπου σπουδαία καθίστατο ή πα
ρουσία, καΐ ό στρατηγικός αΰτοϋ νοϋς.

δταν ό ύμέρ-Βρυώνης καΐ ό Κιοσσέ-Μεχμέτης, 

£πΐ κεφαλής πολλών χιλιάδων Αλβανών έφθασαν 
ε'·ί Ζητούνιον, ό ’Αθανάσιος Διάκος καί ό έπίσκο- 
πος τών Σαλόνων Ησαίας ώρικησαν είς Θερμ.οπύ- 
^?ς πρός άναχαίτισιν τών βαρβαρικού χειμάρρου. 
ζ«τά παράδοξον δέ σόμπτωσιν τά δύο{πρωτόλεια 
τού Ελληνικού άγώνος, ήσαν δύο καλόγηροι. ύ

(I) Συνέτιινε δε πρός παραδοχήν τοΰ σχεδίου, καί 
ζής-

ΤΟ
Ό Μουχουρδάρης Μπούτσης, εϊς .τών μάλα ύπό τών 

Αλβανών άγαπωαένων, άκούσας εκ τοΰ παραθύρου καλλί 
9*>νο'ντ·.να Γκίκαν τραγωδοϋντα παθητικότατα Αλβανικόν 
* ϊ'Ψ'-'ι οι ’ου ήλέγχετο ή πρός τόν ’ Αλήν απιστία τών Άλ- 
®·*νΰν σωματαρχών, πάοαδόςως συ-,κινηθείς έμεινε κεραυ- 
*όπληχσος. άναφωνών « ά χ 1 π α τ ί ρ α μ ο υ Αλή! 
(*«μεςμεγάλον άνθρωπον, καί τώρα νά μήν μπο- 
Ρ" νά ςεπλερώσω τό ψωμί σου. ■ Τό γεγονός τοΰτο συ 
νικίνησεν υπέρ τοΰ Άλή πάντας τους ’Αλβανούς.

•X

ύμέρ-Βρυώνης, μετά τήν έν ’Αλαμάνα νίκην πλη- 
ροφορηθεΐς, ότι ό ύδυσσεύς εύρίσκετο είς Ευρυτα
νίαν, τώ έγραψεν άγγέλλων τόν θάνατον τοΰ Διά
κου καί τοΰ Ησαΐα, προτοέπων ΐνα έλθη όπως άπό 
κοινού κατασβέσωσι τήν Ελληνικήν έπανάστασιν. 
ύ ύδυσσεύς, ώς άστραπή, κατήλθεν εϊς Γραβιάν, 
δπου εύρών τά έντρομα λείψανα τοΰ στρατού τοΰ 
Διάκου, τούς ένεθά^υνε, καΐ γράψας είς τόν Βρυ
ώνην, έκ Καρπενησιού δήθεν, ότι δσον ούχω κα
ταφθάνει είς βοήθειάν του, έκλείσθη μετά I 00 
γενναίων εις τό Χάνι, όπου ευτυχέστερος τοΰ Λεω
νίδαν, ού μόνον χιλιάδας βαρβάρων άφήκε νεκρούς, 
άλλά καΐ έκ μέσου τοΰ μυοιαρίθμου στρατοπέδου 
διήλθε σώος, άπολέσας μόνον δύο, τόν Καπλάνην 
καΐ τόν Σεφέρην. Κ δαφνοστεφής έκείνη νίκη έσω
σε τήν Ελλάδα, καί έθηκε τόν άκρογωνιαϊον λί
θον τοΰ τής έθνικής άνεξαρτησίας οικοδομήματος" 
διότι άν ό Ομέρ-Βρυώνης, άκωλύτως διήρχετο τάς 
νέας Οερμοπύλας, μετά τό άτύχημα μάλιστα τής 
Αλαμάνας, τίς δύναται, εύσυνειδήτως κρίνων, νά 
μή όμολογήση, ότι ό Ελληνικός άγων κατεστρέ- 
φετο, άφοΰ μάλιστα εϊς τό περισσότερον μέρος 
τής Ελλάδος έζυυ.άτιζεν εΐσέτι ή ημισέληνος ;

Μετά τήν μάχην τής Γραβιάς, ό ύδυσσεύς έπΐ 
κεφαλής^,τών συνελθόντων οπλαρχηγών ώχυρωθη 
πλησίον τής Βουδουνίτσης είς θέσιν Καστράκι, 
δθεν ό ύμέρης έμελλεν ΐνα διέλθη- τίς ήδύνατο νά 
μή έλπίζη περί τελείας-καταστροφής τοΰ έν Γρα
βιά δεκατισθέντος καΐ κατατοομαχθέντος ’Αλβα
νικού στρατού ύπό τού ύδυσσέως, διοικοΰντος 
ούχί πλέον έκατόν, άλλά τέσσαρας περίπου χι
λιάδας έμπειροπολέμων Στερεοελλαδιτών ; 
σκανος όμως δαίμων έφθόνησε τήν διαγελώσαν Ελ
ληνικήν έπανάστασιν. Ο: προύχοντες τής Λεβα- 
δείας, οΐτινες άπ’ άρχής ώρκίσθησαν τήν έξόντω- 
σιν τοϋ ύδυσσέως, έπεμψαν'μ.υστικώς διά τίνος έκ 
τοΰ χωρίου Κυριακίου πρός τόν έν Καστρακίςο 

, οπλαρχηγόν Νποΰσγον έπιστολήν προτρέποντες 
( ΐνα, ωφελούμενος τής έπελευσομένης μεταξύ Τούρ

κων καΐ Ελλήνων συμπλοκής, δολοφονήση τόν 
ύδυσσέα, ύποσχόμενοι αΰτώ τήν άοχηγίαν πάσης 
τής 'Ανατολικής Ελλάδος.ύ φιλύποπτος ύδυσσεύς 
συνέλαβε τό·· γραμματοφόρον, καΐ άναγνούς τήν 
έπιστολήν κατελήφθη ύπό παράφορου άγανακτή- 
σεως- παοαχρήμα δε διέταξε τήν διάλυσιν τοϋ Ελ
ληνικού στρατοπέδου. Οτε δέ ό Δυοβουνιώτης καΐ 
ό Μητρόπουλος παρ’ έλπίδα εμαθον τά γιγνόμενα, 
μετέβησαν ΐνα μάΟωσι τά διατρέχοντα· ύ ύδυσ- 

I σεύς άφρίζων έκ λύσσης, τοϊς άνέγνωσε τήν έπι·

Βά-
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στολήν λίγων' « οί αχάριστοι ! ΐγω σχοτάτομαι 
di αύτούς, χαϊ αύτοί έτσι μί άτταμείβουτ. ΓΛή- 
γορα rd faaJvOrj τό στράτευμα. Ας ύπάγη ό 
Βρυώτης είς τητ Λειβαδιά άιά τά γατώση τό 
μυα-Ιό τωτ χοτναμπασίδωτ.» Απαντες οί παρευ- 
ρεθέντες οπλαρχηγοί, κατιδόντες τδ δίκαιον τής 
παραφοράς του, ού μόνον δέν άντέτειναν, άλλ’ ε
πέσπευσαν τήν διάλυσιν, καταρόμενοι τούς προ- 
δότας. ό όδυσσεύς φεύγων εγραψεν εί; τδν Βρυό- 
νην, δτι όλα τά άλλα μέρη τώ είνε εμποδισμένα, 
καί μόνον έλευθέραν τήν εί; Λεβαδείαν είσοδον τώ 
άφίνει. όμολογητέον, δτι διά τήν κατά τήν κρίσι
μου εκείνην περίστασιν άφρονα ταύτην διαγωγήν 

τοΰ όδυσσέως έκινδύνευσεν ή Ελληνική έπανάστα- 
σις' άλλ’ ό αύστηρώς έπικρίνων αύτδν θέλει άναμ
φιβόλως λάβει υπ’ δψιν τό δυσχερές τής θέσεώς 
του, τήν παρελθοϋσαν άνατροφήν του, καί τό μή 
ώριμον τής ήλικίας του.

Κ. ΣΑΘΑΣ.
(Τό τέζ.ο; εις τδ προσεχές ουλλάοιον)-

ΔΥΟ ΕΔΑΗΝΕ3 E1S ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ 
ΤΟΥ ΒΑΔΕΜ THS ΒΙΕΝΝΗ2- 

α'.
Ημερα ωραία, έν μτ,νί Δεκεμβρίω, είς τάς 

ρείας ταύτας χώρας, μέ ήλιον φωτοβόλον, 

βα’.ως δέν είναι πράγμα σόντ,θες.
Η ημέρα λοιπδν ήτον ωραία, και έςήλθον 

μικοδν περιπατήσω. Καθ οδόν άπτ,ντησα

βο - 
β3-

LV7. 
τδν 

φίλον ’Ανθοκλέα ’Ανθυχλίδη, 8ν πρδ μηνών είς 
Βουκουρέστιον λείποντα δεν είχον ιόεϊ. Τώ έσ- 
φιγξα τήν χεϊρά ευχάριστοι;, καί ήρχίσαμεν πά- 
ραυτα συνομιλίαν πρδς τά εμπρός βηματίζοντες.

— Καί πότε ήλθες, Ανθόκλεις;—Ττ,ν πρωίαν 
τής /Οές. — Καί πώς δέν σέ είδον ; — Μέχρι 
τών τεσσάρων μετά μεσημβρίαν, φίλτατε, έκοι- 
μώμην ύπνον βαρύν, ώς κατακεκοπιακώς έκ τοΰ 
δρόμου' γνωρίζεις πόσον οί δρόμοι εις τδ εσωτερι
κόν είναι άθλιοι. — Καί πώς διήλθες τήν εσπέ
ραν ; — ό φίλος Πέτρος, Τ . . . μ’ ώδήγησεν εί; 
ττ,ν οικίαν τής Κυρίας Ρ. . · όπου κυρίαι πολλαι 
καί δεσποινίδες ήσαν συνχΟροισμέναι. Ηρχισαν α
μέσως νά μ’ έρωτώσι περί τοϋ ταξειδίου μου, 
περί τών εντυπώσεων, άς οί τόποι, ους είδον, μ’ 
άφήκαν, καί άφήσασοςι κάσαν άλλην διασκέδασιν 
μέ περιεκύκλωσαν, ώς φρούριον μέ πολιόρκησαν, 
καί βλέπουσαί με γλυκύ, άπ^τουν ταχεϊαν πα- 

ράδοσιν. ’Αντέσττ,ς ποτέ είς παρακλήσεις Οωπευ- 

τικάς ωραίων κυριών; τδ νομίζω άδύνατον. ’χ. 
πεφάσισα νά ταϊ; διηγηθώ τι' άλλά ποιον; Μ* 
έζήτουν ανέκδοτα τής Βιέννης, τοΰ Βάδεμ 
Εάδεμ, τών Παρισίων. — Τί; ήσο είς δλα ταΰ- 

τα τά μέρη ; — Καί έγώ τδ αγνοώ, φίλε' είπον 
φαίνεται πολλοί δτι ήμην. Ευρισκόμην είς μεγά
λην αμηχανίαν, δτε ιδέα τις αιφνίδιος, ώς αστρα
πή, μοί ήλθε, καί ήρχισα άστειοτάτην, κατ’ έμέ, 
διήγησιν, ήτις ούχί εύκόλως μ’ εξέβαλε τής σκέ
λιας όδοΰ, είς ήν μέ ωθούν αί γλυκεϊαι ερωτήσεις 
στομάτων γλυκυτάτων. —’Αναμφιβόλως Οί διη- 
γήθης κάτι έκ τών συμβάντων σου είς Βο ,κουρέ- 
στιον . . . είπον έγώ ύπογελών. — δχι, άλλοτε 
Οά σοί διηγηθώ την ιστορίαν μου, καί στοιχημα
τίζω τό βασίλειον τής Σιάμ, δτι Οά γελάστ,ς πο
λύ, πολύ. — Καί διατί δχι τώρα; Εχομεν τόσα; 
ώρας έλευθέρας' ήγέρθη ή περιέργεια μου. Πάν
τοτε ήθελες απαντήσει είς τάς τόσας περί τοΰ 
ταξειδίου σου ερωτήσεις μου. Είπε, καί άν η 
διήγτ,σίς σου τ,ναι μακρά, δυνάμ,εθα κάλλιστα 
παρ’ έμοί ν’ άναβώμεν, καί μέ τέϊον θερμαινόμε
νοι, σύ μέν τήν ιστορίαν σου νά έξακολουθτ,σης 
διά τοΰ χρυσοΰ στόματός σου, έγώ δέ προσεκτι
κότατα νά σ’ άκροασθώ, περιχαρής δλος, δτε 
μ.ετά τοσούτους μήνας σ’ έπαναβλέπω δροσερόν, 
υγιά καί πάντοτε γελώντα. — Δέν Θέλω νά σέ 
δυσαρεσττ,σω. Θά σοί διηγηθώ δσα καί όπως διη- 
γτ,θτ,ν. ί'ϊς δέν μέ διέκοψαν, δέν θέλω νά μέ δια- 
κόψης' έάν σοί έρχεται γέλως, θά σταματώ δπως 
εις ισορροπίαν έκ νέου έλθη; καί δυνηθή; ήσύχως 
νά μέ άκούης. Ακουσον λοιπόν καί μή πρόσεχε 
είς τήν άνεπιτηδειότητα τοΰ λέγοντος. ίσως δέν 
σοί τά είπω καλώς, ώς χθες' είναι δευτέρα έκδο- 
σις, καί ώς δέν αγνοείς, αί δεύτερα; έκδόσεις ου* 
χί ώς αί πρώτα; βλέπουσ; καθαρώς το φώς τής 
ήμέρας. Εν τούτοις καπνίζει; Sv ποΰρον; είναι 
άπδ τά καλά, τά ήγόρασα άπδ τδ Passage ΒοΊ- 
main.

Καί άναφθέντων τών σιγάρων, ό ’Ανθοκλίί 
μειδιών καί τρίβων τάς χεϊρας ήρχισεν ουτω.

— Λοιπδν, φίλτατε, είς τά; ένστάσεις τών κυ
ριών ένδίδων άρχισα τήν ιστορίαν μου, ώς πρόλο
γον εΐπών. — Κυρίαι, είναι κολακευτικότατο» 
δι’ έμέ τδ ν’ απαιτείτε τοσούτφ χαριέντως νά 
σάς διηγηθώ τι τδν τοΰ ταξειδίου μου καί ευ
γνωμονώ ύμϊν πολύ. Εν τούτοις προλαμβάνω να 
σας είπω, δτι άν ή διήγησίς μου ύπάρξη κατά τι 
ελαφρά, έλεύθερον αέρα άναπνέουσα, τήν φύσι* 

->

ο-

τδν γιγνομένων πραγμ,άτων νά άντιάσθε μ.όνον' 
πόσα συμβαίνουσι! θέλω δέ προσπαθήσει νά σάς 
Ευχαριστήσω, έάν μή μέ διακόψη τις, καί μή θέ
ση φραγμόν είς τήν καί παρά τώ εύγενεϊ λαώ 
τών όττεντότων καί τώ μεγάλιρ βασιλεϊ τής 
Λα/ωμαίη; γνωστήν ευφράδειαν τών μικρών μου 
χειλέων, καί μοί συγχωρήσητε δσας, δυνατόν, πα
ρεμβάλω γνώμας, ιδέας, παρατηρήσεις, εικόνας 
κολακείας τοϋ έρατεινοϋ μου προσώπου, αναχρο
νισμούς διαφόρους, καί τινα τής φαντασίας μου 
πλάσματα' τό πάν δι υμάς θά πράξω. ής λοχα
γός λοιπόν Ιχων φωνήν ίσχυρώς γλυκυτάτην, εί 
καί ισχνός, είς πάσας ένδίδουσαν τάς χορόάς, σάς 
λέγω. Προσοχή!

Σιωπή έπήλθε, έγώ δέ βήξας δίς καί τρις, 
πω; μη παρεκβω τή; συνήθεια;, είπον.

Προ δεκαπέντε τ,μερών ευρισκόμ.τ,ν εΐ; Βάδεμ, 
τήν εξοχικήν ταύτην πόλιν τή; πρωτευούστ,ς τή: 
αυστριακή; Αύτοκρατοοία;, τδ έκ. τών ών ούκ ά
νευ τοϋτο τών φιλησύχων—δέν έφάνησαν τοιοΰτοι 
τώ 1848—κατοίκων τή; Βιέννη;' πρδ πέντε λοι
πόν καί δέκα ήμ,ερών ευρισκόμην εί; Βάδεμ, καί 
μ δλα; τάς εύχαριστήσεις, άς παρέχει παντί ξέ- 
νω, ούχί βεβαίως υποχονδρίαν πάσχοντι, χρχιζον 
νά στενοχορώμαι, καί μάλιστα κατ’ έμαυτοϋ νά 
δργίζωμαι φρικτά.

έπί δύο έβδομάδας, συχνάκις έμονολόγουν, 
περιήλθον τάς δενδροστοιχίας άπάσας τοϋ αλη
θώς ώραιοτάτου Parke, πολλάκις έσταμάτησα έ
νώπιον κρηνών ύδωρ διαυγές καί δροσώδες άνα- 
βλυζουσών, παρ’ αις τής Γερμανία; καλαί θυγα
τέρες συνωμίλουν, παρ’ αις έκλευκοι ‘Ρωσσί- 
δε; ήράνθεμα καί άνεμόνας έπιχαρίτως έδρεπον, 
είς άνθοδεσμίδας αύτά προσαρμόζουσαι, καί τίς 
οώε διά τίνα έτοιμάζουσαι αύτάς' ούχί άπαξ εί- 
εέδυν είς πι 
^εμ, καΐ είδον πλείστας 
Μχ^μένας μέ τάς ξανθά; 

επι τών ώμων κυματιζούσα 
“ό πρόσωπον έκ τής έν 
πολλοί μετ’ αυτών άναχωρουσών συνωμίλησαν 
Ζ·Χ'· αύταϊς τδν βραχίονα έδωκαν, δν αυται ύπο- 
Υελώται περιέπτυξαν . . . καί έγώ ; . . . καί έγώ, 
προ όύο εβδομάδων ένταύθα ευρισκόμενο; μετα- 
ζό τόσων γελώντων, δέν θά γελάσω ολίγον μέ 
λευκήν -.να Γερμανίδα, δέν Οά έμπνεύσω καί 
ξΥ<ν εδς τινα μικρόν τι αίσθημα, δέν θά τρέξω 
Ζ·π·. έγώ κατόπιν*μιά; avcnlure galanle, ώς τό- 
’°· άλλοι, ώς ό φίλος μου Λαμπροκλή;, 8ν άμα

άντας σχεδόν τούς λουτρώνας τοΰ Βά· 
καλλονάς τών ύδάτων 

; των ωραίας κόμας 
;ς, πορφυροΰν έχούσας 

τώ ύδατι άσκήσεως, καί

πρώτην ήμέραν
έτι τά ραβδωτά σου τηλεβόλα σττ,ση

έλθόντα είς τά δασέα δίκτυά τη; συνέλαβεν ή 
ώραία ‘Ρωσσίς έκείνη ; Ω ! τόν τετραπερασμένον, 
τόν ζηλεύω είς τδν υπέρτατον βαθμόν, καί πόσον 
είναι ώραία ή Αικατερίνη του !.. Καλά, καλά .. .

Αύτά συχνάκις κατ’ έμαυτόν έπανελάμβανον, 
ή τδ δωμ.άτιόν μου διασκελίζων, ή τάς δενδρο- 

στοιχία; περιερχόμενος, ή έπί τών πέριξ λόφων 
άναβαινων, ή έν τη κλίνη ευρισκόμενος, ή πέρδι
κας κατακερμ.ατίζων καί οίνον τοΰ Φεσλάου κα- 
ταπίνων. Καί νομίζω, δεν ειχον άδικον. *

Ητο Κυριακή,' ό Λαμπροκλής ήλθε πρδς έπί- 
σζ.εψίν μου. . Είς τοΰτον, ύπομειδιώντα διά τήν 

τοσαύτην μου στενοχώριαν καί υπομονήν συμβου- 
λεύοντα, άπήντησα.

— Λαμπροκλή μου, σύ είσαι εύτυχής' τήν 
ής ένταύθα άφίξεώ; σου, πριν 

ςς, πριν έτι 
άναπαυθής έκ τοΰ καμάτου τής δδοιπορίας σου. 
πριν έτι κατά νοΰν .σοί διέλθη ιδέα τις κατακτά,- 
σεως ταχείας, τήν πρώτην ημέραν ή ώραία βα- 
ρωνις σου σέ διέκρινε, καί πριν δ ήλιος δύση, σύ 
φίλος τη; ήσο πρδ πολλοϋ καί αύτή φίλη σου πι
στή πρδ χρόνων. Ούδέτερος ήρώτησε περί τών 
προηγουμένων έκαστου, έν μια στιγμή ήγαπήθη- 
τε, έδώκατε άλλήλοις τήν χεϊρά ώς εί μετά ενι
αυτών αποχωρισμόν άπηντάσθε έκ νέου, εύτυ- 
χεϊς άμφότεροι έκ τής συναντά,σεως ταύτης, καί 
πλήν έμοϋ πάντας τοϋτο διέλαθε. Είν’ ώραία' τ, 
βαρωνίς σου, φίλτατε' έπειτα, τί χάρις, τί πνεύ
μα, τί ευγένεια ! ’Λφότου μ’ έπαρουσίασας αύτή 
έπίστευσα, δτι είς Πετρούπολιν τήν παρά τδν 
Νεύαν ύπάεχουσιν αί ώραιότεραι, αί χαριέστεραι 
αί εύγενέστεραι γυναίκες, πρδς δέ, οτι κάλλιον 
τών Παρισινών όμιλοΰσιν έκεϊ τήν γαλλικήν. Εί
σαι, ω Λαυ.πρόκλεις, ό εύτυχέστερος τών θνητών, 
καί τούτο σοί αρμόζει' είσαι, ώς σπάνιον, πε
προικισμένος ύπδ προτερημάτων παντοίων, ή ώ- 
ραιότης δεν σοί λείπει, μάλιστα, την μέλαινάν 
σου καί κατά τι βοστρυχώδη κόμην ήθελον ζη* 
λεύσει πολλοί κομήτες τής Ισπανίας καί πάμ- 
πολλοι ’ΐταλοι ίππόται. Μή συνοφρυοΰσαι . . . 
δέν θέλω νά σέ κολακεύσω, τήν άλήθειαν ομο
λογώ . . · ’Αλλ’ έγώ ; . .

— Εχε υπομονήν, σοί επαναλαμβάνω, μοί ά- 
πτ,ντησεν ώς συνήθως ό καλός Λαμπροκλή;, αί 
καρδίαι τόσον ευκόλως δεν κυριεύονται σήμερον, 
δτε είς τδν μεσαιώνα δέν εύρισκόμεθα, καί άν 
'Λοί συνέβη τδ εναντίον, τοϋτο δμως κατ έξαίρε- 
σιν αί περιστάσεις τό έφερον .·
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— Λόγια, λόγια είναι αύτά, φίλε. Οσοι ανα
μνήσεις έκ Γερμανία; έγραψαν δμολογοϋσι, καί 
ό φίλτατος Κλέων Ραγκαβής, ό τελευταίος έκ 
τών ήμετέρων τών τά μέρη ταΰτα περιελθόντων, 
μαρτυρεί, δτι αί Γερμανίδες είναι φιλέρωτες, δ 
έρως είναι ή μόνη εύχαρίστησίς των, δτι μέ τά; 
συγκινήσεις αύτοΰ τάς ημέρας διασκεδάζουσι, καί 
πολύ ομοιάζουσι τάς τρυγόνας, διότι όταν άγα- 
πήσωσιν, εύκόλως άλλον δέν άγαπώσι, τουναν
τίον κίΒί άσθενοΰσι καί εις τά χείλ.η τοΰ τάφου ό 
έρως των δύναται νά τάς θέρη ■ ■ · Η όλοι δσοι 
έγραψαν περί Γερμανίδων, καί πρδ πάντων ό άνω 
μνημονευΟείς κύριο:, ψεύδονται, όχι, κάλλιο·/ ά· 
παντώνναι ή ήπατήθησαν, καί ώς φιλάνθρωποι, 
καί ημάς ζητοΰσι ν’ άπατήσωσιν, ή έγώ έπί τέ
λους είμαι δυστυχής, είμαι δύσμορφος, είμαι ά
νοστος, είμαι Toin-Pouie, είμαι τέρας

— ’Αγαπητέ μοι, ειπεν ό Λαμ.προκλής, «πα
τάσαι απάτην μεγάλη·/. Σοΐ είπα καί τό γνωρίζεις, 
τά καλά κόπω κτώνται, λοιπόν δλίγην υπομονήν’ 
ούτε άνοστος είσαι, ούτε δύσμορφος, ούτε ον μι- 
κροσκοπικδν, ούτε τέρας. Σοί λέγω καί έγώ, δτι 
δέν ζητώ νά σέ κολακεύσω’ ιδού καθρέπτη; ένώ
πιόν σου, ίδέ σαύτδν άντανακλώμενον. Εχεις, φίλ- 
τατε, ανάστημα, δπερ εις τδ θήλυ γένος — τή; 
Εύας έννοεΐται — ήρεσεν άπο τή; αρχή; τοΰ κό- 
σμ.ου — κατά τάς ομολογία; απάντων ό προπά- 
τωρ λδάυ. ήτο υψηλό; καί άρέσκει καί θά ά- 
ρέσκη πάντοτε, καί αί ξανθαί Γερμανίδες τρελ- 
λαίνονται δι ύψηλού; πρδ πάντων τοΰ Αύτοκρά- 
τορος ούσσάρους. Εάν ουσσάρος δέν ήσαι, τοΰτο 
δέν βλάπτει, καθότι έχεις, φίλε, μύστακα; (οραιο- 
τάτου; καστανού χρώματος, μελαγχολικούς, ού
τως είπεΐν, ο'ίτινες πολλήν έπιδίδουσι τήν χάριν 
εις τδ δροσερόν σου πρόσωπόν’ έχεις οφθαλμούς 
γλυκύτητα ανέκφραστου αποπνέοντας, συμπαθη
τικούς, στόμα κανονικώτατον, πόδας μικρούς, 
δσφύν λεπτήν, τέλος έχει; πάντα, δσα συμπάθειαν 
δύνανται νά έμπνεύσωσιν, καί σοί προλέγω, καί 
πίστευσόν με, τρεις ήμέραι δέν θέλουσιν είς τά 
σκότη βυθισθή, καί σύ άλλος άντ άλλου θέλει; 
ευρεθή, καί δέν θά στενοχωρήσαι πλέον, μάλι
στα Οά δέησαι ό χρόνος βραδύ; νά φεύγη, καί 
ευτυχέστερο; θά ύπάρξης, καί άντί τοΰ σκυθρω
πού τούτου προσώπου σου, ό κόσμος θά ΐδη πρό* 
σωπον νεότητα καί χαράν άποστάζον.

— Είσαι σειρήν γοητεύουσα, φίλε' μοΰ κατε- 
κήλησα; τά ώτα. At εΰχαί σου είθε έκπληρωθώσι. 
Δωδεκάτην σημαίνει τδ ώρολόγιον’ δέν θέλω νά

σ’ έμποδίσω, ή βαρωνίς Αικατερίνη θά σέ περι- 
με'νη, ύπαγε’ έντδς ολίγου θέλω σ’ απαντήσει. 
’Εν τούτοι; έμαθέ; τι περί τή; φίλη; σου; πλήν 

εί; άλλοτε αυτά. Χαΐρε.
Β'. '

0 Ααμπροκλή; μ’ άφήκεν ύπογελών πρδς τδ 
Parke διευθυνόμενος. Εΰρισκόμην παρά τδν καθ
ρέφτην εμβλέψας λοιπδν αύτδν έδεσα καλώς τδν 
λαιμοδέτην μου, διόρθωσα τδ περιλαίμιου μου, 
έβαλον είς τάξιν τους κρίκου; τή; άλύσεω; τοϋ 
ωρομογίου μου, ένεδύθην τδν κατ’ αγγλικόν συρ
μόν έπενδύτην, και, στρίψας μικρόν τδν μύ- 
στακά μου καί λαβών τδν κυλινδροειδή πίλον μου1 
έζήλθον τοϋ δωματίου μου.

0 Ισοκράτης, νομίζω, ειπεν- έσο φιλόκαλος, 
ούχί δέ καλλωπιστή; δηλαδή έσο καθαρός έσο 
τακτικός περί τά ένδύματά σου, έχε τέλος καλαι
σθησίαν τινα περί τήν εξωτερικήν σου μορφήν, μή 

λδωνις νά ησαι, τήν κόμην ά να
ι;, άλλο; musca- 
τήν προσοχήν τοΰ

ποοσπάθει
πεπταμένην έχων, ώ; μανιώδη: 
<Jin ή incroyable τοϋ 1792, · 
κοσμου επισύρων διά τών άρλεκινικών ενδυμάτων 
σου, τοϋ πρασίνου ή κίτρινου χρώματός των, διά 
τής a la Chinoise, κινεζικώ; έκτενισμέντ.ς γε
νειάδας σου. Φιλόκαλο; δθεν είμαι, καλλωπιστής 
δμως ούχί, ώστε μετά τήν ομολογίαν μου ταύ
την, πιστεύω, δεν θέλουσι μέ κατακρίνει, δτι 
χρόνον πολύτιμον εϊς τδν καθρέπτην κατατρίβω. 
Επειτα.ξ έστέ τόσφ καλοί, λάβετε ύπ’ δψιν καί 
τήν θέσιν μου καί τδν σκοπόν μου.

ό Λαμπροκλής μοί προεΐπεν, δτι έντδς τριών 
ημερών θά εΰρεθώ πλεϊον αύτοΰ ευτυχής, δτι έν
τδς /8 (ορών ή τύχη μου άναμφιλέκτω; 0’ άπο· 
φασισθή. Προαίσθησί; τις ήρχισε κ’έμέ νά θωπεΰη 
καί είπαν κατ’ έμαυτόν’ έάν ή προφητεία — πά; 
προφήτης ... — τοϋ Λαμπροκλέους δέν έκπλη- 
ρωθή’ίέντδ; τριών ημερών, ούδείς θέλει δυνηθί 
νά έμποδίση εις τδν Λουτρώνα μ.ου ζωηρώ; νά 
πηδήσω καί, καλώς λουσθείς καί τδν μάρσιπ'όν 
μου έτοιμάσας, αμέσως ν' αναχωρήσω. Προαίσδ"." 
σίς τις λοιπόν ήρχισε νά μέ θωπεύη, καί ή κζρ* 
δία μου ήρχιζε νά ζητή, πριν τών (ορισμένων 
τριών ήμερών, τήν ευτυχίαν της’ εις τδν πόθον 
της ένδίδων, ητο επόμενον νά έτοιμασΟώ πρδ; 
τδν νέον τούτον αγώνα.

Εξ βήματα δέν είχον κάμει έντδς τοϋ διαδρο* 
μου, δτε ήκουσα τδ όνομά μου προφερόμενο*» 
καί πάραυτα εί; τοϋ ταχυδρομείου διανομεύς μ01 
έπέδωκε μικράν ροδίνην έπιστολήν, είς τήν ψαθ'

σιν τή; οποία; ήσθάνθην τήν καρδίαν ελαφρώς 
πάλλουσαν.
. Νά δώσω τώ δςανομεΐ £ν φιορίνιον, δπερ δς 
αύτδν ήτο ούχί τόσω δυσάρεστον, καί εί; τρία 
βήματα πρδ τοΰ δωματίου μου νά ευρεθώ, καί 
τήν θύραν διά τοϋ ποδδς νά ωθήσω, καί τδν πίλον 
έπί τή; κλίνης νά ρίψω, υπήρξεν έργον δευτερο
λέπτου — Λοιπόν, άνέκραξα, τδ στήθό; μου 
ευρύνεται, η προφητεία τοΰ Λαμπροκλέους εκ- 
πληροΰται’ βεβαίως έντδς τής έπιστολή; ταύτης 
γλυκέα πράγματα υπάρχουσι, τά όποια άναμ- 
φιβόλω; έμ.έ μόνον ένδιαφέρουσι. Τί ωραίο; λε
πτό; χαρακτήρ, τί αγγλική καλλιγραφία ! χωρίς 
άλλο χειρ άβοά, μικρά, λευκοτάτη, μέ δακτύλους 
είς λεπτόν άπολήγοντας έγραψε τδ όνομά μου. 
’Αλλά ποια είναι; πώς μέ γνωρίζει, «Τώ Κυρίςο 
.’λνθοκλεϊ 'Ανθυλλίδη.« Παράδοξον! Ολον εύωδία 
είναι τδ ρόδινον τοΰτο έπιστόλιον" λοιπδν είναι ή 
αλεις ή άνοίξουσά μοι τήν πύλην τήν μαγικήν δι 
ή; θά είσέλθω είς τδ ευώδες στάδιον. II σφραγίς 
γοτθικά έχει Η. L. βεβαίως Ελένη, όνομα μυ
θιστοριών απέραντων, όνομα φίλτατον’ αν ηναι 
Γερμανΐς βεβαίως Laperuberg, Lotnembonm’ 
άν ήναι Ρωσσίς άναφιβόλω; Loveodoff, Lapans- 
ii, Lorenovich, τί; οίδε ' Θά τδ ανοίξω’ ποια 

θά ήναι; άν ήναι ξανθή ωραία μέ οφθαλμού; γα
λανούς, εύρον τδ ιδανικόν μου, είμαι πανευδαίμων’ 
«ν ήναι Πολωνί; τις πατριώτις μελαμφοροϋσα μεν, 
πλήν ζωηρά, ώ; αί Πολωνίδες, καί πνευματώ
δης, δέν θά μέ βλάψη’ άν ήναι μελαγχροινή τις 

μ όμματα γλυκέα καί λάμποντα, Ίσπανί; τις 
έντέλει ή ’ΐταλίς, τοΰτο δέν θά μέ δυσάρεστή ση, 
ώρίσκομαι εί; τά λουτρά τοΰ Βάδεμ, καί οί 
ιατροί μοί παρήγγειλαν νά κατορθώσω νά έχω 
Χαλδν τδν στόμαχον . .. Πόσον ώραϊα γράφει τά 
ϊ-αλλικά ! διά Ρωσσίδα καί Πολωνίδα μηδαμινόν, 
αλλα διά Γερμανίδα καί ’Ισπανίδα μέγα τοΰτο, 
‘’•ολοσσιαϊον ! Νομίζω πώς είναι . . . πλήν δέν 
θέλω νά στρέψω τδ φύλλον, σιγά, σιγά.

«λύριέ μου,
“Βεβαίως άνάρμοστον καί καθ’ όλου απρεπές 

’είναι κυρία τδ πρώτον πρδς άνδρα νά γρά- 
*ψη, καί νομίζω, ότι καί υμείς συμμερίζεσθε 
’"ήν περί τούτου γνώμην μ.ου’ πλήν έλπίζω 
’“i μή μ’ άδικήσητε, όταν μάθητε, δτι πρδ 
’τεσσάρων ημερών ένταΰθα έλθοΰσαν, μέ κατεκυ- 
’Ρ-εύσατε δλην, δτι πρδ; ημάς μόνον ό νοϋ; μου 
’έκτοτε τρέχει, ότι υμείς μόνο; πληροϋτε τού; 
’λογισμούς μου άπαντας, καί ό υπέοτατό; μου 

«πόθος είναι, έπ’ ολίγον νά σάς ιδω κατά μόνας, 
«όπως μικρόν όμοϋ συνδιαλεχθώμεν.

»’1δού ή έξομολόγησί; μου’ δέν ήθελον πώ- 
«ποτε προβή εί; τούτο τδ βήμα, έάν δέν ήσθανό- 
«μην έν έμαυτή τί, όπερ πρδ; υμα; μέ ωθεί, έάν 
«δέν ήσθανόμην τήν καρδίαν μου πάσχουσαν, 
«ίσάκι; τδ όνομά σας μοί έρχεται εις τά χείλη, 
«όχι, οσάκις ό νοϋ; μου πρδς υμάς ϊπταται, καί 
«•χωρίζετε ήδη, οτι πληροϋτε τά; σκέψεις μου 
«πάσας.

»1σω: μέ είδετε εγγύς υμών διαβαίνουσαν, 
«βεβαίως όμως τήν στιγμήν έκείνην Οά ευρίσκεσθε 
«βεβυθισμένος εις μελαγχολίας πελάγη, έξ ών, 
«έάν θέλητε, θά προσπαθήσω νά σά; έκβάλω.

«Εάν τά; γραμμάς ταύτας άναγινώσκοντες 
«αίσθανθήτε τήν καρδίαν σα; σκιρτώσαν, έξέλ- 
«Οετε είς περίπατον κατά τήν τρίτην ώραν μ. μ. 
«καί είσδύσατε εί; τάς μεμονωμένα; δενδροστοι- 
«χίας τοΰ Park’ έκεϊ θά μ εύρητε άναγινώσκου- 
«σαν, κρατούσαν δέ άνά χεϊρα; ρόδον έρυθρδν 
«καί υμάς ανυπομονώ; περιμένουσαν. Χαίρετε.

'ηΒαρωνΙς ιΕ·Ιένη τοΰ Λανόεσφί.Ιδ.* 
("Επεται συνέχεια)'

ΓΡΑΦΙΚΗ-

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ.
Καθ’ βν καιρόν άπαν τδ ελληνικόν έθνος διετέ- 

λει ύπδ τδν βαρύν τοΰ Τούρκου ζυγόν, υπό τόν 
όποιον καί γράμματα, και τέχναι, καί έπιστήμαι 
έπιέζοντο καί κατεπνίγοντο όμΟΰ μέ τήν ελευ
θερίαν, υπήρχε γωνία τι; τοΰ ελληνικού έδάφου; 
έν ή ό ασθενής ελληνικό; πολιτισμ.δ; άπεσύρθη 
και εύρεν οίονεί άσυλον έν αύτή. Π χώρα αύτη 
ήν ή Επτάνησο;, ήτις πολιτικώ; ηνωμένη τδ πριν 
μετά τής Βενετία;, καί τελευταίο·/ υπό τήν προ
στασίαν τής Αγγλία; διατελέσασα, εΰρίσκετο εί; 
άμεσον έπαφήν μετά τή; λοιπή; Εύρώπής, διό 
μ,ετέσχεν έν μέρει καί τών καλών τών έκ τοΰ πο
λιτισμού τών κατακτητών είτε προστατών τη; 
προερχόμενων.

Διά τούτο άπδ τή; Επτανήσου άνέθορον οί 
πρώτοι άγαλματοποιοί καί ζωγράφοι τή; νέα; 
Ελλάδος. Εν Ζακύνθω ιδίως, έν τή νήσω ταύτη 
το»ν άνθέων, όπου ό Σολωμδ; έχαιρέτησε πρώτος 
τήν ελευθερίαν διά τών υψηλών του στροφών, 
ήκμασαν περί τά τέλη τής 111'. και περί τάς άρχάς 
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τής ϊθ’. έκατονταετηρίδος ζωγράφοι ούχί εύκα- 
ταφρόνητοι, οίο; ην ό Κουτούζης χαί ό μεταγε- 

■ νέστερο; εκείνου Καντούνης. Τοΰ τελευταίου τού
του έθαυμάσαμεν τέσσαρας ελαιογραφίας, αϊτινες 
ύπάρχουσιν έν τινι μονή τοΰ Διό; Λαλουμένη, χαί 
ανιδρυμένη, έπί ξηροσκοπέλου άποτόμως ύψουμέ- 
νου έν μέσω τής θαλάσση; καί ολίγον άπέχοντο; 
τών δυτικών τή; Κεφαλληνία; ακτών. Εις ττ,ν 
μίαν τών εικόνων παρίσταται ό Μυστικός Αεϊ- 
πνος, εις τήν δευτέραν δ Νιπτηρ, είς ττ,ν τρίτην 
ή άπόρασις τον Πι.Ιάτου καί εις τήν τετάοττ.ν ή 
Πρόστυχη ir τω Κήχ(ύ. ’λγνοοΰμεν κατά πόσον 
οί τέσσαρες εκείνοι Πίνακες είσΐ πρωτότυπα τοΰ 
Ζακυνθίου ζωγράφου έργα, ό χρωματισμός δμως 
αυτών είναι ολος πΰρ, αί κινήσεις ζωτ,ραΐ, τδ διά 

■γραμμα λίαν ορθόν, καί ή θίξε; δεικνύει τοσοΰτον 
σοφήν καί γεγυμνασμένην γραφίδα, ώστε δέν πι- 
στεύομεν νά ηναι αντιγραφή, καί επομένως δυνά- 
μεθα νά θεωρήσωμεν τδν ζωγράφον εκείνον ώ; 
λίαν διακεκριμένου καλλιτέχνην. ’Αλλ’ επειδή 
συνέπεσεν ενταύθα ό λόγος περί Καντούνη, είρή- 
σθω πρδς τιμήν του δτι τάς εικόνας έκείνας έζω- 
γράφισε καί έδωρήσατο τή μονή έκείνη, ώς άνά- 
■μνησιν διά τήν έν αύτή εξορίαν του,είς ήν ή αγγλι
κή προςασία εϊχε καταδικάσει αύτδν,θελήσασα νά 
τδν τιμωρήση, διότι, ώς ίερευς τοΰ ί'ψίστου, έτόλ- 
μτ,σε ν’ άπευθύνη δημοσία τάς εύχάς του ύπέρ 
τής εύοδώσεως τοΰ μόλις τότε άρξαμένου εθνικού 
Ελληνικού άγώνος.

Επίσης κατά τδν αύτδν περίπου χρόνον ήκμασε 
καί ό έκ Κεφαλληνίας ΙΙιτσαμάνος, δστις καί συ- 
νέγραψεν ίταλιστϊ πραγματείαν περί τέχνης, καί 
έν Ρωσσία διέπρεψεν ώς χωριογράφος τοΰ αύτο
κράτορος. Είς δέ τήν Κέρκυραν έχαιοε πλείσ-ην 
ύπόληψιν ό.άνδριαντοποιδς Παΰλος ΙΙροσαλέντης, 
ού πολλά δρειχάλκινα έργα κοσμοΰσι σήμερον τάς 
πλατείας τών πλείστων τής Επτάνησου πόλεων.

Αλλά καί πρδ τής εποχής ταύτης είχε συστηθή 
έν Κρήτη, ήτις, ώς γνωστόν, διετέλεσε καί αύτη 
ύπδ τούς Ενετούς, ιδία σχολή γραφικής, κράμα 
ούσα τού βυζαντινού ρυθμού καί τοΰ ιταλικού. 
Εκ τής νήσου ταύτης, μετά τήν ύπδ τών Τούρ
κων άλωσίν της, μετέβησαν είς Επτάνησον πλεϊ- 
στοι άγιογράφοι δπου μετέφερον και διέδωκαν 
τήν τέχνην των, κα1. σήμερον είς τούς πλείστους 
ναούς τής Επτανήσου άπαντά τις τά ίχνη τής 
σχολής ταύτης, ούδ’ είναι παράδοξον νά εύρη τις 
παρ’ έλπίδα είς τινα άπόκεντρον καί μεμακρυσμέ- 
νην μονήν, ώς, παραδείγματος χάριν, τήν Μονήν 

τών Σιαιωτών έν Κεφαλληνία, τήν Santa Maria 
della Seggiola τοΰ Ραφαήλου, τροποποιτ,μένην 
έπί τδ βυζαντινώτερον ύπδ τοΰ Στεφάνου ΐζαγ- 

καρόλου Κρτ,τδς, καί αλλαχού τδν Μυστικόν 
Αεϊχνον τοΰ Λεονάρδου Βίνση.

Τοΰ άνδριαντοποιοΰ, ού τό όνομα έμνημονεύ- 
σαμεν ανωτέρω, υίδς είναι ό ζωγράφος Σπυρίδων 
Προσαλέντη;, περί ού προτιθέμεθα ήδη νά λαλή- 
σωμεν. ό νέος ούτος ζωγράφος, έπί δώδεκα περί
που έτη σπουδάσας τήν γραφικήν, έν τή πατρίδι 
τοΰ Τισιανοΰ έν Βενετία, τή Νηρτ.ίδι τοΰ *Αδρια- 
τικοΰ, ώς ηθελεν είπή ποιητής τις, μ.ετέβτ. εσχά
τως είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ Ελληνικού κράτους, 
όπως ύπδ τούς βράχους τής Ακροπόλεως ζητήστ, 
αξίας, ελληνικής γραφίδος εμπνεύσεις.

Τδ πρώτον αυτού έργον, έξ ού έγένετο γνωστός 
έν Ιταλία, είναι παράστασίς τις έξεικονίζουσα 
σκηνήν τινα τοΰ Σαικσπηρίου δράματος, τοΰ γνω
στού ύπδ τδ όνομα «ό Εμπορος τής Βενετίας.'» 
Εις τήν ελαιογραφίαν ταύτην τοΰ νέου Προσαλέντη 
ή ακαδημαϊκή έπιτροπή άπένειμε πλείστους ε
παίνους καί συνάμα τδ βραβείον τοΰ τεθέντο; 
διαγωνίσματος ύπό τοΰ ιππότου De Hierscbel.

Μή εύτυχήσαντες νά ίδωμεν τδ έργον τούτο 
τοΰ ήμετέρου ζωγράφου, άρκούμεΟα νά μεταφέ- 
ρωμεν ενταύθα τάς κρίσεις Ιταλικής τίνος έφημε- 
ρίδος, τής Messaggiere Veneto, ιδού τί λέγει 
περί τοΰ έργου τοΰ κ. Προσαλέντη ή έφημερίς 
αύτη είς τδ ύπ’ άριθμδν 90 φύλλου τής 10 Σεπ
τεμβρίου 1864. «Υπέρτερος τοΰ ανωτέρω (α) 
άνεδείχθη ό Σπυρίδων ΙΙροσαλέντης, έτερος μαθη
τής, δστις έν Πίνακι ικανού μεγέθους έξέθηκε 
μίαν σκηνήν τοΰ Εμπόρου τής Βενετίας, γνωςοδ 
δράματος τοΰ ισχυρού τών παθών ζωγράφου 
Σαίξπηρ. ό ζωγράφος παρέστησε τδν Σχυλδκ πα· 
ραδίδοντα τάς κλεϊς τής οικίας τή θυγατρί αύτού 
καί λέγοντα πρδς αύτήν τάς πίκρας ταύτας λέ
ξεις, — «Πρόσεχε, κόρη, τήν συκοφαντηθείσα* 
οικίαν μου' φοβούμαι νά έξέλθω τήν νύκτα ταύ- 
την, διότι προετοιμάζεται δι έμέ δυστύχημά τ·..’

Μετά τούς ύπδ τής ακαδημαϊκής έπιτροπή; 
άποδοθέντας έπαίνους, ήτις τώ άπένειμε τδ βρ«" 
βεϊον τοΰ διαγωνίσματος τοΰ De Hierscbel, νο
μίζω περιττόν νά έξετάσω λεπτομερώς τδ έργο* 
τούτο’ άναφέρω μόνον έν συντομί^ τήν ζωηρά* 
και άληθή έκφρασιν τών δύο προσώπων, καί {δίαΚ 
έκείνου τής γυναικδς, είς τής όποιας τδ εύγενε;

(α) 'Εννοεί ό σνγγραφείί τοϋ άρθρου έτερον μαϊηπ.*· 
περί τοϋ έργου -οϋ όποιου είχε λαλήσει άνωτέρω.

πρόσωπον δύναται καί ό μή γινώσκων τδ δράμα 

έκεΐνο νά ίδη άπαστοάπτουσαν τήν εύχαρίστησεν 
ήν αισθάνεται ότι τή μένει μέσον ν’ άποδοάση 
μετά τού Λαυρέντιου, καί περί τήν ώραίαν, ώσα- 
νεί έλαφρύνοντα τδν φόβον δν δοκιμάζει, μή ό 
πατήρ της άνακαλύψη έγκαίρως τόν ύπδ τοΰ Λαν- 
σιλόττου διασκευασθέντα τούτον τάραχον, τδν 
άπισ τον υπηρέτην γελώντα μετά μυκτηρισμών. 
Τδ τελευταίου τούτο πρόσωπον άπήτει βεβαίως 
διορθώσεις τινάς, ούχ ήττον όμως εύκολου καί 
ασφαλές άναδείκνυται τδ διάγραμμα τοΰ Προσα- 
λέντου, άβοά ή περί τά άκρα θίξις καί, ώς παρε- 
τήρησεν ή επιτροπή, άφαιρουμένων ύπερβολών 
τινων,ύπαρχουσών είς τδ πρόσωπον τοΰ γέροντος, 
καί τίνος πτυχής λίαν βαθείας έν τή έφεστρίδι 
τής νεάνιδος, ή γραφή αυτή δύναται νά Οεωρηθή 
ώς έργον ούχί μόνον προκεχωρημένου, άλλά καί 
διακεκριμένου καλλιτέχνου.»
■ Εργον τοΰ κ. Προσαλέντου είναι καί έτέρα 
ελαιογραφία, ήτις εύρίσκεται ήδη έν τώ ήμετέρω 
Πολυτεχνίω, όπου δύναται ό βουλόμενος νά ϊδη 
αύτήν. Η γραφή αυτή παριστά νεάνιδα χωρικήν 
κρούουσαν κιθάραν. Τής κεφαλής τδ διάγραμμα 
είναι άναμάρτητον καί πλείστη όση έπανθεί χάρις 
έπ’ αύτής’ ό δέ χρωματισμός τών σαρκών είναι 
τοσοΰτον άβρδς, ώστε δικαίως ήθελεν εικάσει τις 
ότι ή νεάνις έξετρέφετο μέ άνθη, ώς άλλοτε περί 
εικόνων άλλου είπον ότι έξετρέφοντο μέ ρόδα.

Κρίνομεν περιττόν νά εϊπωμεν ότι ό κύριος 
Προσαλέντη; είναι έν τή άρχή τοΰ σταδίου του, 
επομένως ολίγα έχομεν τής γραφίδος του προϊόντα, 
άλλά καί ταϋτα προαναγγέλλουσιν αγαθόν μαχη
τήν. Επίζομεν οτι καί τδ κοινόν καί ή κυβέρνη- 
σις θέλει ενθαρρύνει τόν νέον καλλιτέχνην, ημείς 
δέ προτρέπομεν αύτόν νά βαδίση θαρραλέως είς 
τά πρόσω· Τό στάδιον δι αύτδν είναι ένδοξον’ 
πρόκειται ήδη νά έπανέλθη ή τέχνη είς τήν άρ- 
χαίαν εστίαν της. Εύτυχεΐς όσοι δυνηθώσι νά συν- 

τελέσωσιν είς τούτο.
Γ. Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ.

Πρός τόνέυ ’λθήναις Ίατρσζαθηγητήν 
Κύριον A. 1 [άλλην.

'Αξιότιμε jii.le καί συκάόε.Ιφι! 
Ε pur si move.

Δεν αμφιβάλλω, δτι, ενήμερος ών τών προόδων 

τής έπιστήμη;, άνέγνωσα; τδ άρτι έκδοθέν έν Πα- 
ρισίοι; περί Organicisme σύγγραμμα τοΰ σοφού

Ροστάνου, έν φ, ώς είδες, πολεμεϊ τάς δοξασίας 
τής έν Μονσπελιέρω σχολής τών vilalisteS.

Καίτοι, φίλε μου, οί πλεϊστοι τών ιατρών τής 
έν Παρισίοις σχολής συμμερίζονται τήν δόξαν τοΰ 
μ-νησθέντος Κ. Ροστάνου, έπιτραπήτω μοι μόλα 
ταϋτα νά παρατηρήσω ότι υπάρχουν παθολογικά 
τε καί φυσιολογικά τινα φαινόμενα μηδόλως εξη
γούμενα άνευ προηγούμενης άλλοιώσεως τής ζω
τικής δυνάμεως.

όμολογώ κάγώ ότι δέν έχομεν ικανά μέσα ΐνα 
διακρίνωμεν άπάσας τάς αλλοιώσεις τής οργανι
κής ύφής, καί επομένως ενδεχόμενον πολλά τών 
φαινομένων τών αποδιδόμενων είς άπλάς δΰνάια- 
κάς αλλοιώσεις νά πηγάζωσι μάλλον έξ ύλικών 
μέν ά)λά μή παρ’ ήμών διακρινομένων αλλοιώ
σεων τής οργανικής ύφής. Πλήν εις τινας περιστά
σεις ώς χ. π. είς τήν άνάπτυξιν τοΰ έν έπωασμώ 
ώοΰ, έάν δέν παραδεχθώμεν άναπτυσσομένην 
προηγουμένως τήν ζωτικήν δύναμιν πώς θέλομεν 
εξηγήσει την βαθμιαίαν διοργάνωσιν τοΰ εμβρύου; 
Μή τάχα δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ότι ή όργάνω- 
σις αύτη τελείται ένεργεία τής θερμότητος ; Πολ- 
λοΰ γε καί δει’ καθότι ή θερμότης είναι μέν έκ 
τών ών ούκ άνευ πρδς άνάπτυξιν τοΰ εμβρύου,ούχί 
δέ καί ή ένεργδς τής διοργανώσεως αύτού αιτία, 
άλλως οίονδήποτε ώδν, καίτοι μή ύπ’ άρρενος 
βατευμένον ηθελεν είσθαι έπιδεκτικδν οργανικής 
άναπτύξεως, δπερ ούδόλως συμβαίνει.

’Αλλ’ ή ενέργεια τής ζωτικής δυνάμεως κατα
φαίνεται έτι σαφέστερου οσάκις ήθικαί περιστά
σεις ένεργοΰσαι έφ’ ήμών καί διεγείρουσαι ισχυρά 
ψυχικά παθήματα έπιφέρουσιν έν ήμΐν παθολογι
κής τινας άλλοιώσεις, καθότι ούδείς δύναται ν’ άρ- 
νηθή ότι αί έπελθοΰσαι αυται άλλοιώσεις τή; ορ
γανικής ύφής είσίν απαύγασμα τής δυναμικής άλ
λοιώσεως τή; έγερτικότητο;, ή ζωτική; δυνά- 
μεω;’ ού τω χ. π. αν άκούων τι; θλιβεράν εϊδησιν 

διαταραχθή ίσχυρώ; καί άσθενήση, έμποοοΰμεν ν 
άρνηθώμεν ότι ή νόσο; αύτοϋ είναι αποτέλεσμα 
τή; ηθική; συγκινήσεως; ή τίς θέλει είπή ότι ή 
ηθική συγκίνησις πηγάζει έξ άλλοιώσεως τίνος 
τή; οργανική; ύφή; ; ’Ανάγκη λοιπόν πάσα νά 
παραδεχθώμεν ότι εί; τινα; περιστάσεις α: ύ- 
λικαί άλλοιώσεις τής οργανική; τοΰ σώματος ήμών 
ύφής πηγάζουσιν έκ προγενεστέρας τινο; πρωτο
τύπου άλλοιώσεως τής έγερτικότητος ή ζωτικής 
δυνάμεως, καί τόδε τοσούτφ μάλλον καθ δσον 
συμβαίνει τδ αύτδ καί είς τάς τής βουλήσεώς μας 
ένεογείας’ ούτω έάν τις θέλη νά κινήση μέλος τε 
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τοΰ σώματος αύτοΰ, ή βούλησις ενεργούσα έπί 
τή; ζωτική; αύτοΰ δυνάμεως συστέλλει δι’ αύτής 
τούς αρμοδίου; μύωνα; καΐ ουτω κινείται το περί 
ου ό λόγο; μέλος. ίσως ένταϋθα μάς αντιτείνουν, 
δτι έν τοιαύτη περιπτώσει ούχί ή ζωτική δύναμις, 
άλλ’ ί, ψυχή αύτή κινεί τά μέλη τοΰ σώματο;. ότι 
δέ ή βούλησις έστΐ ψυχική δύναμις ούδεμία αμφιβο
λία’ άλλ’ δτι αύτη δχι αμέσως,άλλ’ έμμέσως,του- 
τέστι διά τής ζωτική; δυνάμεως, κινεί τδ σώμα, 
άποδεικνύεται ού μόνον έκ τών ακουσίων οργανι
κών κινήσεων τών τοΰ σώματος ήμ.ών σπλάγχνων, 
άλλ’ έτι μάλλον έξ αυτών τών οργανικών κινή
σεων τών διαφόρων ζωοφύτων τε καί φυτών, τών 
κατά γενικήν δόξαν στερουμένων ψυχής καί επο
μένως βουλήσεως.

Ούδεμία λοιπόν άμφιβολία δτι γεννώνται έν τώ 
όργανισμώ δυναμικαί τινες αλλοιώσεις πρωτότυ
ποι καί επομένως προγενέστεραι καΐ ανεξάρτητοι 
πάσης υλικής άλλοιώσεως τοΰ οργανικού μίγματος' 
μάλιστα δέ φρονώ ότι τοιαΰται πρωτότυποι δυ- 
ναμικαΐ αλλοιώσεις έπισυμβαίνουσι καΐ εις τάς 
δυνάμεις τής «-«οργάνου ύλης, άλλως ούδέν σώμα 
ήθελεν υπάρχει' καΐ έν έργιο άν ή έλξις, ή χημική 
συγγένεια, καί τινες άλλαι δυνάμεις τής ύλης, 
δέν ήδύναντο νά ένεργήσωσιν άνευ προηγουμένως 
υλικής άλλοιώσεως τών οικείων υλικών ατόμων, 
ούδέ μεταβολή καμμία ήθελε γεννάσθαι είς τά διά
φορα τοΰ σύμπαντος σώματα, ούδ’ αύτά ταΰτα 
ήθελον ποσώς υπάρχει' καθότι άν π. χ. ή ένέρ- 
γεια τής έλξεως έπήγαζεν έκ προηγούμενης τίνος 
άλλοιώσεως τών υλικών ατόμων, πώς ήθελε γεν- 
νηθή ή πρώτη αύτη άλλοίωσις τής άδρανοΰ; ύλης; 
καΐ πώς τ άποτελοΰντα σώμά τι υλικά άτομα 
ήθελον έλθει εις συνάφειαν καΐ άποτελέσει έν 
σώμα ί Αρα άνάγκη πάσα νά παραδεχθώμεν τήν 
ύπαρξιν δυναμικών ενεργειών ή άλ.λοιώσεων προ
γενεστέρων πάσης υλικής άλλοιώσεως.

Συμφωνώ κάγώ πληρέστατα μετά τοΰ Κ.
στάνου, καΐ τών δμοφρονούντων σοφών άνδοών 
τής έν Παρισίοις Ιατρικής σχολής, ότι αί δυνάμει; 
αύται ούκ έχουσι ποσώς υπόστασίν τινα ανεξαρ
τήτως τής ύλης, καΐ ότι κατά τήν έκφρασιν τοΰ 
αύτοΰ 4Ροστάνου, «Η μονάς καΐ ή πληθύς, ή δύ- 
ναμις καΐ τό σύγκοαμα, άποτελοΰσι μίαν καΐ μό
νην ενότητα, καΐ ούδέ δύνανται ποσώς νά χωρι- 
σθώσιν άνευ άμοιβαίας μηδενίσεως.» ’Αλλ’ ούχ 
ήττον είναι βέβαιον δτι ή δύναμις αΰτη πολλάκις 
ενεργεί ή άλλοιοΰται πρωτοτύπως, άνευ δηλονότι 
προηγουμένως τίνος τής όλης άλλοιώσεως. Αλλά 

Ρο-

πώς δυνάμεθα, λέγουν οί ενάντιοι, νά παραδεχ
θώμεν πρωτότυπόν τινα τής δυνάμεως άλλοίωσιν 
ένώ αύτη ούκ έστιν αύθύπαρκτος, καΐ ένώ ή αύτής 
ύπαρξις έξαρτάται κατ’ ανάγκην έξ αύτής τής 
ύπάρξεως τή; ύλη;, εί; τρόπον ώστε μεταβαλ
λόμενη; τή; συστάσεως τών διαφόρων τής ύλης άτό- 
μων, μεταβάλλεται κατ’ ανάγκην μάλλον ή ήττον 
καΐ αύτή έκείνη ή δύναμις; καί μηδενιζόμενων τών 
υλικών άτόμων μηδενίζεται κατ’άνάγκην καΐ αύτή 
ή δύναμις ; ’Αλλ’ ένταϋθα. φίλε, τό ζήτημα άλ- 
λάσσει φάσιν, καθότι δέν πρόκειται πλέον πεοΐ 
τοΰ άν πρωτοτύπως ή μή ένεργή η περί ής ό λό
γο; δύναμις, άλλά περί τοΰ τί έστΐ καΐ πώς 
υπάρχει, τοΰθ δπερ ουδέ γνωρίζομεν ούδέ ποσώς 
δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν, ώς δέν κατανοοΰμεν 
τήν ούσίαν ούδέ τόν τρόπον τής ύπάρξεως καί 
αύτής τής ύλης, εί καΐ πάντες όμολογοΰμεν άδι- 
στάκτως τήν ύπαρξιν αύτής.

Ούτω πρέπει λοιπόν νά όμολογήσωμεν δτι άν 
καΐ δέν κατανοοΰμεν τήν έξήγησιν τοΰ περί οϋ 
ό λόγος φαινομένου, ή ύπαρξις αύτοΰ έστΐ αναμ
φισβήτητος.

’Αλλ ένταϋθα δύνανται πάλιν νά μας άντιτεί- 
νωσιν, δτι τοιαύτη πρωτότυπος τής ζωτικής δυ
νάμεως ενέργεια δύναται μέν νά ύπαρξη, άλλ’ 
ένεκα μόνον τής τών ήθικών αφορμών ένεργείας, 
ούχί δέ καΐ δτε δλως ύλικαί αίτίαι ένεργοΰσιν 
έπί τής οργανικής υφής μηχανικώς ή διά τής χη
μική; αύτών συγγένειας, δτε ευκόλως κατανοέϊ- 
ται δτι δύναται νά έπέλθη ύλική άλλοίωσις τής 
οργανικής υφής καΐ άνευ προηγούμενης δυναμικής 
άλλοιώσεως.

Οτι τό τοιοΰτον ήμπορεϊ νά συμβή ουδόλως άν- 
τιτείνω' άλλ έν τή παρούση τή; έπιστήμης κα- 
ταστάσει, εΐναι άρα ορθόν, οσάκις ούδέν άποδει- 
κνύει υλικήν τής οργανικής υφή; άλλοίωσιν, νά 
υποθέτωμεν τοιαύτην πρός απλήν τών παθολο
γικών φαινομένων έζήγησιν, καίτοι τούτων κάλ- 
λιστα καΐ εϋκολώτεαον ίσως έξηγουμένων διά τής 
έλλόγως είκαζομένης δυναμικής άλλοιώσεως ; . .

Τί; τάχα θέλει δίίσχυρισθή, δτι δύο μαγνητι- 
κών βελονών ομώνυμοι πόλοι ωθούνται ή οί ετε
ρώνυμοι έλκονται, μάλλον ώ; έκ τή; ένεργείας 
τή; πηγαζούσης έξ υλική; τίνος άλλοιώσεως τών 
συστατικών αύτών μορίων, ή τής δυναμικής ένερ
γείας τοΰ μαγνητικοΰ αύτών ρευστού ; Διά ποιον 
άρα λόγον τοΰθ’δπερ παραδεχόμεθα τόσον εύκόλως 
διά τάς μαγνητικάς βελόνας, διστάζομεν έπΐ το
σοΰτον νά παραδεχθώμεν διά τά ώργανισμένα 
σώματα ; . . Ε^ωσο.

Ο φΙΛος xal εεντάδε./φος
I. ΛΕΚ1ΓΑΛΛΑΣ.

Β1ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Monete inedite dei Gran Maestri dell’ Or- 

tline di S. Giovanni di Gerusalemme in Rodi, 
ilichiarate da P. Lambros. Venezia 18G5. 

(Μετάφρασις έκ τοΰ Ελληνικού.)
θλίβεται μέν όντως ή καρδία παντός φιλοπά- 

τριδος άναλογιζομένου τήν έν ήμϊν έπικρατοΰσαν 
επιπολαιότητα, ή; οθνεϊον πόρισμα ή άνόητος πρό- 
οασις ότι τά πάντα έκ τής Δύσεως και διά μόνης 
τής, Δ'-τεως πρέπει νά προσδοκώμεν, ύπό θυμή- 
ρου; >έ καταλαμβανόμεθα ενθουσιασμού οσάκις 
βλέπωμεν έν μέσω τών σκοτιζόντων τόν εθνικόν 
ημών ορίζοντα νεφών καί 8ν επίσημον δνομα μετά 
σεβασμού προφερόμενον υπό τής Δύσεως, αναγνω- 
ριζούσης έν αύτώ τήν διαγελώσαν ανατολήν αί- 
σιωτέρου μέλλοντος τοΰ κακή μοίρα ώσεί θνησι
γενούς καταστάντος ελληνισμού. Καί μη άπο
ρον μάς φαίνηται πώς δ δσημέραι μειούμενος φι· 
λελληνικός κύκλος είς τήν κλασικήν αρχαιότητα 
ημών ασχολούμενος, καί άπό ταύτης έμπνεόμε- 
νος τά αισθήματα, έκ συμπάθειας μάλλον πρός το 
παρελθόν έκφέρει μέτριας τά; περί ήμών κρίσεις 
του' διότι, δμ,ολογήσωμεν παρρησία, πρό μέν τή; 
Ελληνικής έπαναστάσεως έδακτυλοδεικτοΰντο με
τά σεβασμού οί γράφοντες, νΰν δέ δεικτυλοδει- 
κτοϋνται μετά σεβασμού οί μή γράψαντες' άλλ
εί; τά πρό τής εθνεγερσίας γραφέντα ύπήρχον 
πολλοί μαργαρίτα·., νΰν δέ δυστυχώς, έάν 
ξετάση τά κατ έτος έκτυπούμενα 
στορήυ.ατα ώς

τις έ- 
βιβλία, μυθι- 

έπί τό πλείστον και άλλα τοΰ 
φραγγισμοΰ δθνεΐα άναμασήματα, ούδέν σχεδόν 
δύναται "να εύρη δυνάμενον ΐν’ άντισταθμηθή, ού
τε κατά τό πρωτότυπον τών ιδεών, ούτε κατά 
τήν εθνικήν ύπόθεσιν, πρός τά πολλά τών πρω 
των. Ούδόλως δθεν πρέπει ν' άσχάλλωμεν διά 
τήν υπό τής Δύσεως έκδηλωθεϊσαν καταφρόνησιν 
προς -·ήν σημερινήν ήμών φιλολογίαν, άφοΰ καΐ η
μείς αύτοΐ όμολογοΰμεν τήν γυμνότητά της' "Ον 
γάρ ά.Ι.Ιοτρίοκ: viitr ypujieroii: πα,(αόεϊγμα- 
vir, a.l.l' οίχείοις εύύαψοσι·’ εζεστι γενέσθαι» 
έθέσπισεν δ μέγας τής άρχαιότητος ήμών ρήτωρ. 
Ινα δέ καταδειχθή ή αιτία τής διαφοράς ήμών άπό 
τών έπΐ Τουρκοκρατίας σκμασάντων σοφών ήμών, 
έκ τών σοφών προπατόρων άρυομένων τάς σκέ
ψεις, καί έκ τή; έπισταμένη; μελέτης τούτων τά 
περί έθνισμοΰ ποτιζομένων μεγάλα διδάγματα 
παραθέτομεν τήν εξής περίοδον ενός τών διαση- 
Ετέρων τής εποχής έκείνης ήμετέρων λογίων.

• Εκ δέ τών θύραθεν τά Πλάτωνος ώς τά πολ- 
»λά μετά χεΐρας έχω. Αναγινώσκω δέ μεθ’ ότι

• πλείστης ηδονής τά περί πολιτείας καί νόμων,
• διά τε τήν έμμέλειαν και ήδΰτητα τής άπαγ- 
•γελίας, καί διά τήν μετά πολλής έμβριθείας δι’ 

«όλου τοΰ ύφους τών λόγων έπανθοΰσαν φρόνη-
• σιν, θαυμάζων καΐ τήν πρός όμηρον έπιδέξιον 

»τοΰ φιλοσόφου μίμησιν. Τέρπομαι δ άναθεωρών
• ώς μέχρι τοΰ νΰν αίώνος ένιαι βασιλεϊαι καΐ πο- 
•λιτεϊαι χρώνται πολλοΐς τών παρά ΓΙλάτωνι νό- 
»μων. Εν δέ τή Αριστοτέλους φιλοσοφία ικανόν 
«οϊμαι καταδεδαπανήσθαί μοι χρόνον έτι νέω δντι'
• έν τή παρούση τε ήλικία προθυμότερον άνελίττω 
»τά περί ήθών αύτώ γεγοαμμένα, καΐ τά ρητο- 
»ρικά, καΐ μάλιστα τά περί παθών. ’Αναγινώσκω 
»δέ καΐ τά πολιτικά, καΐ περιηγούμαι παρ αύ- 
»τώ τά έρείπια, ώς έπος ειπεϊν, τών παλαιών πο-
• λιτειών. Ελεώ δέ τόν έκ Φλωρεντία; πολιτικόν 
»(τ0Γ Μαχια6έ.1η>·), ούχ ήγησάμ,ενον ικανά τά 
•παρά ’λοιστοτέλει μνημονευόμενα είς μοχθηρίαν 
•συγκροτήσαι τυραννικήν ψυχήν, άλλ άνοσίοις 
•υπομνήμασι προσφάτου; κακίας οδούς ταμόντα,
• καί πολλοί; ίδρώσιν άνεξάλειπτα ονείδη έαυτώ
• πάνυ σκαιώς πριάμενον. ’Ανελίττω δέ προθύμως
• καΐ πολλάκις τού; Δημοσθένους λόγους, ώς δν- 
»τα; τύπους ύψηλή; καΐ δεινής καΐ άκριβεστάτη;
»ιδέας. Προσεδρεύω δέ, καί παραπέμπω·/, όση δύ- 
•ναμις, μονονουχί προσφύομαι ταϊς έτι νεαζούσαις,
• καΐ άκηοάτου; ατμούς άναπνεούσας γοναϊ; όμή-
• ρου καί Πινδάρου, Ηροδότου τε καΐ θουκυδίδου, 

»Εύριπίδου τε καΐ Σοφοκλέους, καΐ τοΰ μελι-
• σταγοΰ; Εενοφώντος, ταϊς άπό ιερών στομίων, 
•ώς δ σοφός εφη Λογγϊνος. άπό τής εκείνων με- 
•γαλοφυΐας φερομέναις άπορροίαις τρεφόμενος. 
•Εχω δέ πάνυ προθύμως άναμανθάνειν τών πά-
• λαι φιλοσόφων βασιλέων τε καί στρατηγών τήν
• κατάστασιν, τήν τε έν τώ κοινώ καΐ τήν κατ 
•οίκον άναστροφήν, τά δόγματα, τά αξιώματα, 
•τά οίον έρύματα δντα βίου' προσέτι δέ τό ισχν
ό ρόγ καΐ σαθρόν τής έκάστου ψυχής, καΐ συνελόντι
• φάναι, ολόκληρον τήν ιδέαν καί τόν χαρακτήρα 
•καΐ μάλιστα τήν έντεΰθεν έξοδον. Ουκοΰν ηδέως
• άνελίττω τούς βίους, οΰς γραφή παραδεδώκασι
• Διογένης τε δ Λαέρτιο; καΐ δ πολυμαθέστατος
• Πλούταρχος, κτ. (1)» Παρενεβάλλομεν έπίτηδες 
τήν μικράν ταύτην περικοπήν τοΰ λόγου τοΰ 
Νικολάου Μαυροκορδάτου, ήγεμόνος τής Ούγ-

(I) ΦιλοΟέου Πάρεργα, Βιέννη 1800, σελ. 52.
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γροβλαχίας, άνόρός, κατά Προκόπιον, σοφού, με
γαλοφυούς, τότ νοΰν γοπμωτάτου, έμβαθύνον- 
roc εις τά irWrepa τής φιλοσοφίας, μιμητού 
ιΐς ΐάέαν Λόγου τών παλαιών, χαί μάλιστα 
ίίλάτωνος ςηλωτοΰ, συνιστώντε; είς διηνεκή ά- 
νάγνωσιν πάντων μέν, ιδία δε τών άρειμανίων 
πολιτικών μας, οΰ; άριστα προμαντεύσα; περιέ- 
γραψεν ό Πλάτων ούτωσί «ΟΙ άρα φρονήσεως καί 
«άεετή; άπειροι, εύωχίαις δέ καί τοϊς τοιούτοι; 
»άεΐ ξυνότες, κάτω, ώ; έοικε, φέρονται, καί ταυ· 
λ τη πλ.ανώνται διά βίου- πρδς δέ τδ άληθές άνω 
»ουτ’ άνέβλεψαν πώποτε, ούτ άνηνέχθησαν, οΰ- 
»δέ βεβαίου τε καί καθαρά; ηδονής έγεύσαντο’ 
«άλλά βοσκημάτων δίκην, κάτω άεί βλέποντες, 
«καί κεκυφότε; είς γήν καί εί; τραπέζας, βό- 
«σκονται χορτφζόμενοι και όχεύοντες, καί ένε· 
»κα τής τούτων πλεονεξία; λακτίζοντες καϊκυ- 
«οίττοντες άλλήλους σίδηροι; κεράσι καί όπλαΐς 
«άποκτινύουσι δι’ απληστίαν.» (I).

Παρεκβατικό»; έξεθέσαμεν τ άνωτέρω, ΐνα κα- 
ταδεί'ωμεν ούχί τήν παρά πάντων όμολογουμέ- 
νην οίκτράν πολιτικήν καί φιλολογικήν ήμών κα- 
τάστασιν, άλλά τήν μονομερή καί αρχικήν αύτής 
•πηγήν, έγκειμένην εϊς τήν άποδιοπόμπησιν παν- 
τδς ελληνικού, καί τήν δηλητηριώδη τροφήν τών 
αλλόγλωσσων εξαμβλωμάτων. Σήμερον πολλοί 

Αόγω πολΐζαι εϊσί, τοϊς ΰ εργοισιν οΰ.
Οί πλεΐστοι δέ τών ήμετέρων λογίων επειδή 

άταλαιπώρητος τοϊς πο.ΙΑοΐς ή ζήτησις τής ά- 
,Ιηθείας, έπϊ τά έτοιμα, μάλλον ζφέπονται. (2(, 
άγνοοΰντε; τήν ρήσιν τοΰ Μενάνδρου,

.............. πάντα τά ζητούμενα
Δεϊσθαι μερίμνης φασίν οί σοφότατοι (3).

Καί όμως έχομεν τήν πεπι^θησιν, ότι ημείς 
οί νυν εαυτούς τοσοΰτον έντρεπόμενοι διά τδ πα
ρόν, δυνάμεθα ΐνα, εις έΟνικωτέραν κολυμβήθραν 
άναβαπτισθέντες, καί πάλιν χατοιχήσωμετ έ- 
παζίως τά ερείπια. τής προγονικής υμών εύ
κλειας, ιός είπε περιφανής τι; φιλέλλην. Εστω δέ 
παράδειγμα αρμόδιον τδ θέμα περί οΰ άρξάμενοι, 
παρεξέβημεν λοξοδρομήσαντες.

Ο Κ. Παύλο; Λάμπρο; έστίν έκ τών ευαρίθ
μων πατριωτών, δστι; άνενδότως ύπέρ τοΰ ελλη
νισμού εργαζόμενος έφεϊλκυσε τήν προσοχήν του 
σοφού τή; Ευρώπης κόσμου, οΰ μόνον περιορι-

(Ι)Πλάτ. Πολιτ. θ'.
(2) θουχυοίόης.
(3) Παρά Κλήμ. τώ Άλίςανϊρεϊ. 

σθέντο; είς τήν μετ’ επαίνων μνημόνευσιν τών 
σοφών έργων του, άλλά καί προθύμως άπαντα 
μεταφράσαντο;, καί τδ σπουδαίου τών επιστη
μονικών άνακαλύψεων διακηρύξαντος. At πρδς 
τδν Κ. Λάμπρον άποδιδόμεναι ύπό τή; Ευρώπης 
κατ’ εξοχήν τιμαί άντανακλώσιν έφ’ όλη; τή; Ελ
λάδος, πρώτον ήδη άξιουμένης τήν έν τή χορεία 
τών σοφών συγκαθεδρίαν.

Τδ περί τών Φιλίππων άξιόλογον αύτοΰ νομι
σματικόν σύγγραμμα έκ τοΰ Ελληνικού μετα- 
φρασθένκατεχωρήθηείς Bulletin Archeologique. 
Τήν έν έτει 1 860 έν τή Πανδώρα δημοσιευθείσαν 
διαφώτισιν ύπδ τού Κ. Λάμπρου περί τοΰ άνεκ- 
δότου νομίσματος Γουλιέλμου Βιλλαρδουΐνου, ώ; 
τριάρχου Εύβοια;, έσπευσεν δ διάσημο; τή; Γαλ
λία; νομισματοδίφης καί αρχισυντάκτη; τή; Νο
μισματικής έπιθεωρήσεως Κύριος Adrien Long- 
perrier ΐνα μεταφράση γαλλιστί, γνωστοποιών 
τοϊς σοφοί; τήν σπούδαζαν άνακάλυψιν τοΰ διασή- 
μου Ελληνος. όμιλών δ Κ. Lorgperrier μετά 
σεβασμού περί τοΰ Κ. Λάμπρου, δστις έν τή δια
φωτίσει του ταύτη donne un historique entie- 
remeiit nouveau de la baroniede Negrepont, 
παραδέχεται άδιστάκτω; ώ; ορθήν τήν γνώμην 
du savant numismale d’ Alhenes (τοΰ σοφού 
νομισματογνώμοτος τών 'Αθηνών), ότι τδ έν λό
γω δηνάριον έκόπη μεταξύ τοΰ 1255 καί 1260.

Αλλά τδ διασημότερον τών έργων τοϋ Κ. Λά
μπρου είνε τδ ύπδ τδν τίτλον « Ανέκδοτα νομί
σματα τών μεγάλων Μαγίστρων τοΰ έν 'Ρόδω 
Τάγματος τών ’ΐωαννιτών» δημοσιευθέν έν έτει 
1 859 έν Νέα Πανδώρα· Καί τούτο δ’ έπροθυμο- 
ποιήθη δ περιφανής Lorgperrier ΐνα γαλλιστί 
μεταφράση’ ωσεί δέ προλογιζόμενο; δ σοφό; Γα
λάτης μετ’ έπαίνων αναφέρει προγενεστέραν άνα- 
κάλυψιν τού Κ. Λάμπρου, (qui s’ est ileja fait 
apprecier ties anliquilaires par ses notices 
inleressantes), χαλκού νομίσματος, τέως άγνω
στου, Ειρήνης τή; Αθηναίας, μετ’ εμβριθέστατης 
διαφωτίσεω; τών έπ αύτοΰ μυστηριωδών μονο
γραμμάτων. Μετά τήν παρέκβκσιν δέ ταύτην δ 
Lorgperrier άναλύων τήν σοφήν πραγματείαν 
τοΰ διάσημου Ελληνος καί καταδεικνύουν τήν μέ" 
γάλην αύτής έπιστημονικήν σπουδαιότητα, έπι- 
λογίζεται οΰτω: L»’ ailleurs comment se de- 
fendre d’ un interet tout simpalhique a la 
lecture d’ un bon travail ccrit et publie a 
Alhenes par un membre decelte nation chre- 
tienne, a la quelle nous altachent tant de

Jiens! comment resister au plaisir de con- 
stater que ces Grecs, qui out ete nos mai- 
tres en (outes choses, sont encore aujour- 
d’hui nos dignes emules ! ή μεθερμηνευόμε
να «Αλλω; τε πώ; νά μή έκφράσωμεν συμπα- 
θητικώτατον ενδιαφέρον εί; τήν άνάγνωσιν άςιο- 
λόγου πραγματεία; γραφείση; καί δημοσιευθείση; 
έν ’λθήναι; υφ’ ενός μέλους τού χριστιανικού τού
του έθνους, πρδ; 0 τόσοι δεσμοί μά; συνδέουσι ; 
πώ; νά μή δμολογήσωμεν εύχαρίστω;, ότι οί Ελ
ληνες ούτοι, διδάσκαλοι ημών έν πάσι διατελέ- 
σαντε:. καί σήμερον έτι έπαξίω; πρδ; ήμά; ά- 
ρ,ιλλώ-ται; (1)

Η έν λόγω σπουδαιοτάτη πραγματεία τού Κ. 
Λάαποου αεταΦοασθείσα ήδη καί ΐταλιστί έςε- , 1 · · ·
δόθη μετά πάση; τυπογραφική; φιλοκαλίας εν 
Βενετία μετά έμβοιθών σημειώσεοιν ύπδ τοΰ Κ. 
Καρόλου Κούνζ, ένδ; τών διασημοτέρων νομισμα- 
τοδιφών τή; Ιταλία;. Τδ τεΰχο; τή; Ιταλική; 
μεταφράσει·); σύγκειται έκ σελάδων 36, μετά πι- 
νακος δεκατριών ά”εκδότων νομισμάτων, άριστα 
έξειργασμένων ύπδ τοΰ αύτοΰ Κ. Κούνζ.

Προεισαγωγικώ; δ Κ. Λάμπρο; έκτίθησι τήν ι
στορίαν τοΰ περιβόητου έκείνου τάγματος άπδ 
τή; συστάσεω; μέχρι τή; διαλύσεώ; του. Παρεν- 
θέτων δ’ ένδιαφέρον τι χωρίον τοΰ περί τά 1331 
άκμάσαντο; Φραγγίσκου Πεγγολότη καί άφορών 
τδ νομισματικόν σύστημα καί τά σταθμά τής ί*ό- 
δου κατά τήν πρδ; τά Ενετικά ισοδυναμίαν, καί 
σχετίζουν αύτδ έπισταμένω; πρδ; τδ νομισματι
κόν σύστημα τή; Ενετική; Δημοκρατίας, έξάγει 
ό Κ. Λάμπρο; πρωτοφανή καί αναμφισβήτητα 
συμπεράσματα περί τή; άξία; καί τού σταθμού 
τών μεσαιωνικών νομισμάτων, άνατρέποντα τά 
τέως παραδεδεγμένα’ ώς φέρ είπεΐν δ σταθμό; 
τοΰ ένετικοΰ γροσίου πρώτον ήδη ύπδ τούτου είς 
42 1/2 κόκκου; ένετικούς ύπολογίζεταΓ δ διάση
μος ύπομνηματιστή; Ε- Κούνζ άνακηούττων τήν 
σπουδαιότητα καί τήν ακρίβειαν τή; έκτιμήσεω; 
“αύτης, άναιρούση; τά; παραδεδεγμένα; τών πε- 
Ρ'-οανεστέρων τή; Ιταλίας νομισματογνωμόνων, 
λέγει,'

«Τδ βάρος τοΰ Ενετικοΰ τούτου νομίσματος, 
’δπερ, κατά τδ λέγειν τοΰ περιφανούς Σαγκιντί- 
•νου, ύπήρξεν δ ^νώμων τού έν’Ιταλία νομισμα- 
*τικού συστήματος άπδ τής άρχή; τοΰ IB', αίώ- 
l»o;, καί δρισθέν ύπδ τοΰ διάσημου Κάρλη, κατά 
*τήν αυθεντικήν μαρτυρίαν τοΰ Γαλλικιόλη,είς 44

(1) Revue Numismatique, 1859, σβλ· 210 -218 - .

«κόκκους, είνε καθαρώ; ύποβετικδν, καί οϋδέπο- 
»τε ύπδ τή; πείρα; έπεκυρώθη, καθότι τδ μέγι- 
»στον βάρος τοιούτων νομισμάτων, έν άρίστη τη- 
«ρουμένων καταστάσει, δέν ύπερέβη τούς 42 
«κόκκους. Διόπερ άσπαζόμεθα άδιστάκτω; τδ 
«συμπέρασμα τού ήμετέρου συγ,γραφέως, δτ,ι δηλ. 
«δ νόμιμο; σταθμό; τοΰ Ενετικοΰ γροσίου είνε 
«42 112 κόκκων, εύγνωυ,ονοΰντε; τώ Κ. Λάμπρω 
• διάτήν άνακάλυψιν» (ί).

Εισερχόμενο; δ’ έν τώ κυρίφ θέματι δ Κ. Λάμ
προ; περιγράφει λεπτομερέστατα τά τέως ανέκ
δοτα νομίσματα τών μεγάλων μαγίστρων τή; 
Ρόδου Ελών Βιλνέβ (1319 — 1346), Πέτρου 
Κορνηλιάν (1354 — 1355), ‘Ρογερίου Δεπέν 
(1355 — 1365), <Ραϊμόνδου Βερανζέ (1365— 
1374,) Αντωνίου Φλουβιάν (1421 1437),
Ιωάννου Δελαστίκ (1437 — 1454), Ιακώβου 
Δεμιλλύ (1454 — 1461), καί δύο γενικά δη
νάρια τού Τάγματος.

Εκ τοΰ έν λόγω συγγράμματος μανθάνομεν καί 
τήν εϊδησιν, ότι αί μηχαναί τοΰ νομισματοκοπείου 
τοΰ Τάγματος τοΰ Αγίου Ιωάννου άγοοασθεΐσαι έν 
Μελίτη έπί Καποδιστρίου ήχθησαν εί; Αίγιναν, 
καί δι’ αύτών έν έτει 1 829 έκόπησαν τά πρώτα 
νομίσματα τοΰ Ελληνικού έθνους, κατά παράδοξον 
σύμπτωσιν έν τή αύτή έκείνη πόλει, έν ή Φείδων 
δ ’Αργείο; 800 έτη Π. X. έκοψε τά πρώτα Ελ
ληνικά νομίσματα. (2)

’Εν τέλει δέ καταστρέφοντες τδν λόγον τδν 
μέν Κ. Παύλον Λάμπρον παρακαλοΰμεν ΐνα έςα- 
κολουθήση διά τών σπουδαίων του «συγγραφών 
άποδεικνύων εί; τήν Εύρώπην ότι καί έν ήμΐν 
ύπάρχει ζωή, πάντα; δέ τού; ήμετέρου; λογίους 
προτρέπομεν ΐνα τδν διάσημον τούτον τοΰ ήμε
τέρου έθνους σοφόν μιμούμενοι έπί τοιαΰτα σπου
δαία τραπώσιν, έχοντες πάντες ύπ όψιν τήν 
ώιαίαν ταύτην ρήσιν τοϋ τελευταίου τών Ρω

μαίων.
«Τί ωφελεί νά γνωρίζωμεν όποιοι ύπήρξαμεν, 

«ένώ έκ τούτου δέν γνωρίζομεν όποιοι πρέπει νά 
«ύπάρξωμεν ; Οί πρόγονοί μα; είνε κόνις καί τέ-

(1) Σελ. 20. σημ.
(2) Μεγίστην τωόντι τή πάτριοι υπηρεσίαν Οελει προσ

φέρει 4 συγγράψων λεπτομερώς ιστορίαν τοϋ περιίοήτου 
1‘άγματο; τοϋ Αγίου ’Ιωάννου, τοσοΰτον έςυπηρετησαν- 
τος τήν χριστιανοσύνην, διά τών πρός τού; Τούρκου; άδια- 
λείπτων πολέμων, σχετιζομένην πρδς τήν τής Ελλάδος, 
Ιδία έν τω μεσαιώνι καί έν αύτη τή έπαναστάσει τοϋ 1821, 
οτε τό Τάγμα τοσοΰτον ε’ιργάσΟη πρός παραχώρησιν τών 
έν Αϊγαίοι 'Ελληνικώννήσων (Βλ. jourdain, Memoires.)
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»φρα, ζώσι δέ μόνον οσάκις όμιλώσιν είς τούς 
«απογόνους των, και τότε αί φωναίτων ήχοΰν 
»οχι άπ* τήν γ.ήν, άλλ’ άνω άπό τούς ουρανούς! 
»Η άνάμνησις έστίν εύγλωττος οσάκις τρέφει 
«τήν έλ.πίδα. Τό παρελθόν εϊνε ιερόν έξ αιτίας 
«τών χρονικών του, τών χρονικών τίς προκοπής 
»τοϋ ανθρωπίνου γένους, τής προόδου τοΰ πολι- 
«τισμοΰ, τών φώτων, τίς ελευθερίας. Οί πατέρες 
«μας, μας απαγορεύουν τό νά όπισθοδρομήσωμεν' 
«αυτοί μας διδάσκουν ποια ή νόμιμος κληρονο- 
«μία μας- αΰτο'ι μάς παραγγέλλουν ν άπαιτή- 
«σωμεν ν’ αϋξήσωμεν αύτήν τήν κληρονομιάν' 
> νά μιμηθώμεν τάς άρετάς των και ν άποφεύ- 
«γωμεν τά σφάλματά των' τοιαύτη εϊνε ή άλη- 
»θή; χρήσις τοΰ παρελθόντος' όμοιον μέ τά ίερά 
«τεμένη έπι τών όποίων ευρισκόμεθα, τό πα- 
«ρελθόν είναι τάφος, έπι τοΰ όποιου δυνάμεθκ ν’ 
«άνεγείρωμεν ναόν.» (I )·

Κ. ΣΑΘΑΣ.

ΤΥΧΗΣ ΕΥΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ.
(Συνέχιια από φυλλάδ. 55.)

ΤηΝ έπαύριον έπληροφορήθη παρά τοϋ Κ. Πρέσλ 

δτι ή κόμησα δ’ Εβιάν ή.ο χήρα, δτι έκ τοΰ 
γάμου της μετ’ άνδρός τεσσαρακονταετοΰς έλαβε 
τόν τίτλον τής κομήσσης καί δτι ό άνήρ της τρία 
έτη μετά τόν γάμον άποθανών τή άφήκε πρός 
τόν τίτλον καί μεγάλην περιουσίαν. Ούδέν άποκ- 
τήσασα τέκνον υίοθέτησεν ανεψιόν της τινά, χά
ριν τής ανατροφής τοΰ όποιου έδαπάνα δλας αύ
τής τάς ώρας. Ούτε ήγάπα, ούτε άπεστρέφετο 
τόν σύζυγόν της, έπανέλαβεν ό Κ. Πρέσλ βλέπων 
τον Ιάκωβον άτενίζοντα αύτόν μετά προσοχής, 
ήτο συνοικέσιον δπερ δύναται τις ν άποκαλέση 
συνοικέσιον ουδέτερον. Τό μεγαλήτε.ρον ϊσω; προ
τέρημά του ήτο δτι δέν διήρκεσεν έπί πολύ. Είναι 
δέ αληθές δτι άπό τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου τη; 
ή Κ δ’ Εβιάν εΐ; ούδένα έδειςεν εύνοιαν ίδιάζου- 
σαν, καί μολονότι υπό πολλών περιεκυκλοΰτο, 
ούδείς κατώρθωσε νά έννοήση τήν κλίσιν της. 
Φαίνεται δτι δέν έχει διάθεσιν νά υπανδρευθή έκ 
δευτέρου. Δέν δύναται τι; νά τήν όνομάσ; αναί
σθητο, διότι καί αγαθή είναι καί γενναία, άλλ’ 
δ έρως φαίνεται δτι δέν είναι ό κύριος τή; καρδία; 
της, διότι μέχρι τοϋδε είς ούδένα έδειξε συμπά- 
θειάν τινα. Εχει νοΰν εύφυή καί καλλιεργημένον, 
ψυχήν αγνήν καί καθαρόν ώς δ κρύσταλλος. Διά

(<) ‘ί’ιένζης. 

τών χαρίτων της, τής άπλότητό; της και τώ» 
άλλων προτερημάτων της κατώρθωσε νά ζήση 
έν Παρισίοις, έν τώ μέσω τοΰ κόσμου τούτου, 
χωρίς νά έπιρεασθή υπό τής φιλαρεσκείας καί 
τής ματαιότητας. Τό μεγαλήτερον προτέρημά της 
το όποιον δέν έγνώρισεν ίσως, είναι ότι κατώρ
θωσε μ όλα; τά; άρετά; της καί τήν ωραιότητά 
της νά προφυλαχθή άπό πάσαν κακολογίαν- ούδε
μίαν κηλίδα ούτε αύτήν τής ζηλοτυπία; φέρει 
έπί τοΰ μετώπου τη;. Τή άληθεία δέν έγνώρισα 
γυναίκα ήν νά έσεβάσθην καί έξετίμησα περισ
σότερον αύτής' δέν τή λείπει είμή ή λατρεία,άλλά 
τίς δύναται νά θεωρηθή άξιο; αύτή; ;

Η καρδία τοΰ ’Ιακώβου έσκίρτησεν εί; τό συμ
πέρασμα τοϋτο. ΙΙννόει μέν ότι ήτο παραφροσύνη 
νά έχη άξιώσεις έπ' αύτή;, άλλ’ ήδύνατο νά μή 
λατρεύη έν τοιοΰτον ον ; Οπως δύναται τις νά 
λατρεύή τούς άστέραςκαί νχ τούς θεωρή άνευ τής 
έλπίδος νά τούς έγγίση, ούτω καί εκείνο; έξηκο- 
λούθει νά λατρεύη καί νά άγαπά χωρίς ούδείς νά 
τό γνωρίζη έκείνην, ήτις έλαμπεν έν τή καρδία 
του. Θά έκαμνεν άριστουογήματα σκεπτόμενος 
αύτήν καί έν τή λαμπρότητι τή; τέχνης του θά 
έξευ.υστηρεύετο τόν έρωτά του.

Εν τούτοι; έμελλε νά τήν ϊδη καί νά άκούση 
τήν φωνήν τη;, ή δέ ιδέα αύτη τώ έπέφερε πυρε
τόν. Είχε σχεδόν λησμονήσει ό Ιάκωβο; τήν μ.η- 
τέρα του, ένώ άλλοτε μεγάλω; άνησύχει στερού
μενος ειδήσεων της. ό Κ. Πρέσλ τό αύτό εσπέ
ρα; τώ άνήγγειλεν ότι ή Κ. δ’ Εβιάν τόν περιέ- 
μενε τήν έπαύριον περί τήν τρίτην ώραν μετά 
μεσημβρίαν εί; τό μέγαρόν τη;, κείμενον εί; τό 
προάστειον τοΰ Αγίου ύνωρίου' ή έπαύριον έφθασε 
καί ό ’ίάκωβος είσήλθεν εί; άμαξαν ένεκα τή; πι- 
πτούσης βροχή; δπως μεταβή εις τήν συνέντευξιν. 
Ηναγκάσθη δμως νά υποβληθή εΐ; έξοδα τινα, καί 
δπω; έπαρκέση εις ταϋτα ένεχειρίασε τά ενώτια 
τής Ζακελίνα; εΐ; το Mont <le piete, όθεν ήλπι- 
ζεν έντο; ολίγου νά τ’ άποσΰρη.

Εΐσελθών εΐ; τήν αυλήν τοΰ μεγάρου διά συνε
σταλμένης φωνή; ήρώτησεν μεγαλόσωμόν τινα 
άνθρωπον, ίστάμενον έπί τοΰ θεωρείου του καί 
κρατούντα έν ταϊ; χερσίν αύτοϋ έφημερίδα, έάν 
ή Κ. κόμησσα δ’ ’Εβιάν ήδύνατο νά τόν δεχθή· ' 
Εισθε προσκεκλημένος ; ήρώτησε ούτος, καταμε* 
τρών τόν Ιάκωβον διά λοξοΰ βλέμματος, ύ 1«* 
κωβος ήσθάνΟη όλην τήν σμικοότητα τής κοι
νωνικής αύτοϋ θέσεως καί έψιθύρισε τό όνομά του.

— Εις τό πρώτον πάτωμα, είς τήν άντυκρύ 

θύραν, έπανέλαβεν ό θυρωρός χωρίς πλέον νά τον 
παρατηρήσ-ρ, ένώ ό Ιάκωβος ανέβαινε μεγαλο
πρεπή κλίμακα. Εσήμαναν τό φθάσιμόν του, ό δέ 
ήχος τοϋ κώδωνος παρ' ολίγον νά τόν σταματήση, 
αλλά πώς νά κατέλθ-φ άφοΰ εϊχε προχωρήση τό
σον ; Θόρα τις ήνοίχθη καί υπηρέτης έν στολή 
έφάνη' περιέμεινεν έλίγον τον Ιάκωβον, όπως 
έπαναλάβη τό όνομά, του' ό υπηρέτη; αναχώρη
σα; αμέσως έπανήλθε μετά μίαν στιγμήν.

•— Η Κ. κόμησσα περιμένει τόν κύριον, εϊπεν 
καί ώδήγησε τόν πτωχόν νέον, ώχρον καί κατα
βεβλημένου είς μικράν τινα αίθουσαν. Κλονούμε- 
νος σχεδόν ό Ιάκωβος έστηρίχθη έπί τοΰ κατέ- 
χοντος μέγα μέρος της αιθούσης κλειδοκυμβάλου' 
έη τή σιωπή έκείνη μόνον τον κτύπον τοΰ ωρο
λογίου ήκουε καί τούς τής καρδίας του έπί τοΰ 
σΐάθους του. Μετά τινα; στιγμάς μικρόν ψιθύρι- 
σμί έσθήτο; ήκούσθη καί τοΰ παραπετάσματος τής 
θύρας άναιχθέντος έπαρουσιάσθη ή κόμησσα. «Κα
λώς ήλθατε Κύριε,τώ εϊπε μετ ύφους εύπροσηγρόου 
,αροσφέρουσα άμα αύτώ έδραν πλησίοντοΰ ανακλίν
τρου δπου αύτη έκάθησεν. ό Ιάκωβος ελαβε τήν έ
δραν καί έκάθησε μή δυνάμενος ούτε λέξιν ν άρθρώ- 
στφ'τέσον τά χείλη του έτρεμαν.!! Κ.δ Εβιάν έδει- 
ςεν ότι δέν παρετήρησε τήν ταραχήν τοΰ Ιακώβου 
μετά τόσον φυσικού και ευπροσηγόρου τρόπου, 
ώστε ένεθά^ρυνε πολύ αύτόν. Ό Κ. δέ Πρέσλ, 
ϋστις σάς ήκουσεν εί; Βιέννην, τώ είπε, μοί ώμί- 
λζσε περί τή; ικανότητάς σας καί τών έλπίδων 
τάς όποιας δίδετε είς τούς φίλους σας. Θά θεω
ρήσω μεγάλην χάριν, έάν συγκατανεύσητε νά δώ- 
«ητε είς τόν άνεψιόν μου μ.αθήματά τινα' τό 
παιδίον νομίζω έχει πολλήν πρός τοϋτο διά- 
θεσιν, άλλ.’ έχει άνάγκην νά έννοήση τάς πρώ
ρας άρχά; τό; μουσικής- Καί έγώ έπίσης άγαπώ 
•ήν μουσικήν, άλλ’ οφείλω νά ομολογήσω ότι δέν 
άπέκτησα ικανότητα άρκετήν' έλπίζω ότι δέν θά 
άποποιηθήτε νά μέ συμβουλεύσητε είς περί- 
ϊΤασιν ...»

6 Ιάκωβος ένάμισεν ότι ακούει φωνήν κατερ- 
Χ^μίνην έξ ούρανοΰ καί ήρξατο νά όμιλή περί 
μουσική; μέ τόσον ενθουσιασμόν, ώστε άπεμά- 
κρυνεν j- χύτοΰ πάσαν τήν δειλίαν. II Κ. δ’ Ε- 
^‘άν εκπεπληγμένη καί ακίνητος ήκροάζετο τήν 

Ηαν ταύτην δι’ αύτήν γλώσσαν.
Η άπλή φύσις εϊναι πράγμα πολύ σπάνιον διά 

τού; έν Παρισίοις οίκοΰντας, δταν δέ π.αρουσιάζε- 
τ’ΐ καί μάλιστα μέ τήν φωνήν τής νεότητος, τής 
ίοι.ήσεως καί τοϋ άληθοϋς πάθους πρός τά ώραία 

άκτικείμενα, δέν δύναται παρά νά μάς ταράξνς, 
νά μάς κυριιύση. 0 ’ίάκωβος έν διαστήματι σμι- 
κροτάτφ είσεχώρησε μέχρι τής καρδίας τής Κ. δ 
’Εβιάν. ’Εκείνη δέ ήσθάνθη βαθεΐαν τινα συγκίνη- 
σιν έν τή καρδία της υπέρ τοΰ νέου τούτου, τοΰ 
όποιου τήν αγνήν ψυχήν ούδέν είσέτι εϊχεν αλ
λοιώσει, καί ένώ τόν ήκουε τή έφαίνετο ότι ανέ- 
πνεε ζωογόνου αύραν θαλασσίαν, τό δέ άπειρον 
τών ονειροπολήσεων έξετείνετο ένώπιόν της, Εί; 
τό έςής δθεν δύω θά ήναι οϊ δνβιροπολοΰντες.

Οταν άνεχώρ/.σεν έκείνη τοΰ έσφιγξε περιπα- 
θώς τήν χεϊρά. Νομίζω, τώ εϊπεν, ότι εϊμεθα πρό 
πολλοϋ φίλοι. Καί τφόντι αί δύω έκεϊνα·. ψυχαί 
ήσαν άδελφαί.

Ούδέν άνέφερον περί τής συναντήσεώς των είς 
τό δάσος καί εις τό μελόδραμα' τοϊς ήτον εύχάρ·. 
στον νά έχωσι καί μυστικόν τι. Μήπως ή Κ. δ' 
Εβιάν είχεν έρωτευθή τόν Ιάκωβον ; Δένδυνάμε- 
θα νά τό βιβαιώσωμεν, εκείνο όμως δπερ γνωρί- 
ζομεν είναι, ότι όταν ό Κ. Πρέσλ τό εσπέρας ήλθε, 
παρ αύτή, ή πρώτη φροντίς τη; υπήρξε νά πλη- 
ροφορηθή περί έκείνου τόν όποιον ώνόμαζε >ε'οκ 
της ylJor- Μετά πολλοϋ ενδιαφέροντος έπεθύμει 
νά μάθ-ρ περί τής νεανικής του ήλικίας, περί τής 
οίκογενείας του, περί τοΰ παρελθόντος καί του 
παρόντος του. Ουδόλως δυσηρεστήθη μαθοΰσα ότι 
μή δυνηθείς ό ’ίάκωβος νά ύποφέρη τήν ίεράν προ
στασίαν, ύφ ήν τόν εϊχον υποβάλλει, έποοτίμη- 
σε τήν τύχην καί τάς ταλαιπωρία; δπως ή ανε
ξάρτητος.

0 Ιάκωβος έξ άλλου μέρους όλην τήν νύκτα 
διήλθε παίζων τό βιολίον του. Γείσων τις οστις 
τόν ήκουεν έθαΰμασε τήν τέχνην του, καί τήν έ
παύριον ήρώτησε τόν οίκοφύλακα περί τοϋ ονόμα
τος του- όταν δέ έμαθεν αύτό, «Τό όνομα τοϋ
το, είπε, θά γείν/ι μίαν ήμέραν ένδοξον.»

'θ οίκοφύλας μαθών ότι ό ίάκωβος ήγρύπνη- 
σε, δέν ηργησε νά άναβή είς τό δωμάτιον του, δ
πως τώ έγχειρίσ·ρ επιστολήν τινά, ήν εϊχε λάβει 
δι’ αύτόν, άλλά τόν εύρεν είσέτι κοιμώμενον βα- 
θέως. Εζυπνήσας έκ τοΰ κρότου τής θύρας ό Ιά
κωβος ηύχαρίστησε τόν οίκοφύλακα διά τήν προ
θυμίαν του, ήγέρθη καί άνοιξα; τήν έπιστολήν, 
ήτις ήτο τής Ζακελίνα;, άνίγνωσε τά εξής,

«Φίλτατε αδελφέ,
»!1 άτυχης μας μήτηρ άπό χθέ; βαίνει έπί τά 

χείρω' έπέμεινε νά σηκωθώ εναντίον τή; συμβου
λής τοΰ ίατροϋ, καί τοϋτο μαίνεται τήν έβλαψε. 
Προσεβλήθη όθεν έκ νέου καί ό ιατρός φοβείται
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μη τής έπέλθη προσβολή τού στήθους, οπίρ είναι
πολύ σπουδαίου είς τήν ηλικίαν ττις πρδ πάντων.

»Έν τούτοις μή φοβήσαι πολύ, διότι είναι πο
λύ δυνατής κράσεω; άν καΐ εξηκοντούτς;" θά σοΐ 
γράψω δέ άμ'έσ» ς έάν τδ κακόν προχωρήση, διά 
νά έλθγς. Ενοχα τής τρ-.τ.μέρου αϋπνίας μου είμαι 
ολίγον κουρασμένη, άλλά δέν είναι τίποτε.

«’Αγαπητέ μοι Ίάζ.νβε ! Πρέπει νά σοΐ φανέ
ρωσα» ότι αί μικραί μα; οικονομία·, έ'τντλήθχσαν, 
καί μετ ολίγα; ήμέρα; δέν θά εχωμεν πλέον 
τίποτε έν τή, οικία μας. Εάν δύνασαι, στείλε μας 
ολίγα χρήματα, χωρίς δμω; νά στερηθτ,ς, δπω; 
πληρώσωμεν τδν φαρμακοποιόν. ’Αν καί αγρυπνώ 

-πολύ, έαγάζομαι δμως ?αίό,τι κερδίζω δύναται 
νά έξαρκέση διά τά καθημερινά μα; έξοδα, διότι 
τί χρειάζονται δύο πτωχαΐ γυναίκες ! Τά έξοδα 
δμως τής άσθενείας, τά όποια μάς έπιβαρύνουσιν 
ήδη, δέν δύναμαι νά τά οικονομήσω.

• Δέν θά έτόλμων νά σοΐ κάμω τήν αϊττ,σιν 
ταύτην. άν δέν έγίνωσκον δτι ήδη ΐίσαι ε·; θέσιν 
καλήν, ώς μά; άνήγγειλε;, καΐ άν δέν μα; είχες 
προτείνει μικρόν τι περίσσευμα, τδ δ ποιον ήγνόεις 
ποΰ νά μεταχειοισθ-ρς.

«Φίλτατε αδελφέ, πόσον είσαι καλός καΐ πό
σον διά τσΰτο σέ άγαπώμεν.’ ’Γγίαινε καΐ μή 
κοπιάζή; πολύ- άνάπνεε ενίοτε καθαρόν άέρα, 
διότι παιδίον άνατραφέν έπί πολύ πλησίον τής 
θαλάσση; δέν δύναται νά ζήση, κλεισμένου' ταΰ
τα σοΐ γράφω κατά παραγγελίαν τοΰ ιατρού. ί"1 ’ 

■όποία ευτυχία δταν σέ ίδωμεν Είμΐ βεβαία οτι 
μόλις θά σε άναγνωρίσωμεν, διότι θά εγεινε; ύύη- 
λδ; καΐ ωραίος.

■ Είμ,εθα ευτυχεί; καΐ υπερήφανοι ένεκα σοΰ, 
καΐ σέ άσπαζόμεθα τρυφερώς ή μήτηρ μας καί έγώ 

Ζακελίνα.
Μετά τήν άνάγνωσιν τή; έπιστολή; ό Ιάκωβο; 

ηρχισε νά κλαίη. Είχε χάσει τήν έν τώ λυρικώ 
θεάτρω θέσιν του, έπίσης τά χρήματά του είχεν 
έξοδεύσει, και χθέ; ακόμη ενεχυρίασε τά ένώ- 
τια τή; άδελφή; του όπως πορισθή μικρόν τι πο- 
σόν. Ποοσέτι όποιαν μεταβολήν έβλεπεν εΐ; τδν 
εαυτόν του! είχε λησμονήσει τού; οικείους του/ 
Π γραία μήτηρ του, ή καλή του μήτηρ ήσθένει 
σπουδαίως, άλλ’ έσκίφθη περί αυτή; τουλάχι
στον ; Πόσον είχε μεταβληθή ε'σελθών έν τώ νέω 
τούτω κόσμω ! Εΐ; τήν ιδίαν ταύτην έφρικίασε 
καΐ άπιφάσισε σχεδόν ν' άναχω-ήστ,' ό Κ. Ποέσλ 
θά τώ έχ-.ρήγει τά αναγκαία τοΰ ταξειδίου του 
έξοδα. ’Εν τούτοι; νεώτεραι σκέψεις τόν έπεισαν

νά περιμείνη τήν επομένην τή; αδελφής του έπι- 
στολήν. Πιθανόν ή μήτηρ μου, διελογίζετο, ήτις 
εϊναι δυνατή; κράσεως νά θεραπευθή έντελώ; καί 
ταχέως. Εάν άνεχώρει θά έχανε καί τδ έν τώ Λυ" 
κείφ μάθημά του, καΐ προσέτι τήν ήμέραν έκεί- 
νην έπρόκειτο ν άρχίσν, καΐ τήν έν τώ προκστείω 
τοϋ άγιου όνωρίου παράδοσίν του καί νά γευμα- 
τίση «ί; τήν τράπεζαν τή: Κ. δ Εβιάν. Εγραψε 
λοιπόν ει; τήν Ζακελίναν, άλλά τοσοΰτον ήτο ζα
λισμένος ίκ τών τύψεων τοϋ συνειδότο; του ώστε 
δέν ήξευφε τί έγραφεν.

Ένδυθεΐ'ς Ζατόπιν έλαβε δύο πεντόφραγκα τά 
όποια τώ έμενον καΐ διευθύνθη μελαγχολικό; μέ
χρι θανάτου είς τδ πλησιίστερον ταχυδρομικόν 
γραφείου, δπου έδωσε τδ ευτελές έκεϊνο ποσδν έπί 
άποδείίε·. δπω; άποσταλή εί; Ϊαίντ-Μάλο.

Περί τήν τετάρτήΰ ώραν διευθύνθη πρδ; τόν 
νέον του μαθητήν. ‘Η Κ. δ’ Έβιάν ειχεν έξέλθίΐ. 
Τδ μάθημα είχε σχεδόν τελειώσει όταν ήκουσε 
τήν άμαςωτήν θύραν άνοιγομίνην εί; τήν πρόσ- 
κλητςν τοΰ ηνιόχου, καΐ'τήν άμαξαν κυλιομένχν 
εί; τήν αύλήν. Μετά τινας- δέ στιγμάς ή Κ. δ 
Έβιάν εΐσήλθεν είς τό δώμάτιον τοΰ άνεψιοΟ 
της' έφόρει λαμπράν κυανόχρουν έσθήτα μετά 
λευκού ρόδου είς τήν ζώνην τη;. Έχαιρέτησε τόν 
Ιάκωβον μετά χαριετάτου τρόπου, τδν εύχαρίςη- 
σε δεόντως κνΐ τόν ήρώτησεν έάν ήτο εύχαρι- 
στημένος έκ τοΰ μαθητου του. ■ Μετά τινων λε
πτών συνομιλίαν άνηγγέλθη δτι τδ γεΰμα ήτο έ
τοιμον. Είς τήν αίθουσαν εύρε τδν Κ. Πρεσλ καί 
τδν γέροντα θειον τή: Κ. δ Έβιάν. Έκάθη,σα* 
λοιπόν ε·; τήν τράπεζαν, άλλά καθ’ δλον τό διά
στημα τοΰ γεύματος ό’Ιάκωβος έμεινε σιωπηλό; 
καί συνεσταλμένο;" αϊ περί τών οικείων του σκέ
ψεις δέν τδν άφησαν ούδ’ έπΐ στιγμήν.. Ή Κ. Λ 
'Εβιάν τδν ^περιποιείτο καθ δλον τδ διάστημά 
τοΰτο μετ’ΐδιαζούση: προσοχής, όπώς-δίμή προσ
βάλει τήν πτωχίαν του είχεν ελαττώσει τήν 
θεραπείαν τη; δσον ητο δυνατόν. Καί ό 
Πρεσλ προσεπάθησε νά βοηθήση τήν Κ. δ' Ε* 

|βι»ν, δπως έξαγάγη τδν Ιάκωβον· τής μελαγ- 
χολική; σιωπής του, ήτις κατ' αστόν ίδν έξη- 
γείτο· Τδ καθ' εαυτόν δ γέρων κύριος* έκαμεν δ,τι 
δυνατόν, καΐ διά ν’ άρέσρ είς τήν οίκοδέσ-οιν*ν 

I ένόμισε χρέος του νά κάυ.νι επαίνου; τιναςίτή; μου" 
σικής καΐ τών μ-υσικών, περί τώ» οποίων κ«<α 
τήν γνώμην του δέν ελεγεν άρκοΰντα'τ,· Κ.

ί Έβιάν.
Μετά τδ γεΰμα μστίβτ,σαν είς τήν-αίθόυσα*·®’’

τήν δποίνν τήν παρε'ζθοΰσαν ήμέραν ή Κόμησσα 
»ϊχ* ^’Χθό τ®* Ιάκωβον, ‘θ Κ. Ποέσλ είχε προσ- < 
χΰ.ηθή εϊς τινα συνανσςροφήν οικιακήν του δθεν περί ; 
τήν δεκάτη* ώραν άνεχώρησεν, ό δέ θείος της ο 
στις δέν έφαίνετο εύχβριστημένο; έκ τή; συνανα
στροφής τών νέων μετά ίν τέταρτον τδν ήκολού- 
θησε. Μεΐνας δθεν μόνο; ό Ιάκωβος μετά τή; Κ. δ 
Έβιάν έθεώοησε πρέπον ν’ άποσυρθϊ’.καΐ αύτό;, 
άλλως τε ολη ή δειλία του τόν είχε καταλάβει, 
άλλ’ ή Κ. δ’ ’Εβιάν τδν παρεκάλεσε νά μείνη έάν 
τώ ητο δυνατόν όλίγας εΐσέτι στιγμής Μόλις 
τώ:α θά δυνηθώ νά ομιλήσω μεθ’ ύμών, τώ εΐπεν ! 
ίρυθριώσα, καΐ νά σάς ιύχαριστήσω διά την τιμήν 
ήν μοί έκάαατε ερχόμενος. Αλλά βλέπω δτι εισθε 
μελαγχολικδς άπόψε,καί φοβούμαι μή έλάβατε δυ- [ 
σάρεστόν τινα εΐδη,σιν περί τών οικείων -ας" διό·ϊ 
τι ό Κ. Πρεσλ μοί ειχεν είτε! δτι η μήτηρ σα; ά- 
«θενει, μήπως ή ασθένεια της ηύξησε ; ϊκς ζητώ 
δε συγγνώμην διότι έπεμβαίνω εις τά ιδιαίτερα 
της οικογένεια; σας, άλλ’ ήδη νομίζω δτι δέν εί
μαι δλως ξένη πρδς ύμά;" δέν είναι άληθέ; τοΰτο;..

‘θ 'Ιάκωβο; έλαβε τήν χεΐρα ήν εκείνη τώ 
έτεινε καί τήν ήσπάσθη μετά σεβασμού" εϊτα δέ 
τή έφανέρωσε μέ διακεκομμένη,ν φωνήν δτι τήν 
πρωίαν έλαβε δυσάρεστου; ειδήσεις" φανερόνων δέ 
είς αύτήν τήν αιτίαν τής λύπης του ή,σθννθη άνα-

τη,ν 
τότ 
τόν 
άφ’ ένδς τήν λύτη,ν αύτοΰ, τδν έ- 

όμω; ή έπαύξησις τών θ,λγήτρων της. 
Έβιάν η,σθάνθη στενοχώριαν βλεπουσκ 
προσηλωμένα βλέμματα άγνοοΰντατ’ην 
ομολογίαν, καί οπω; έ;έλθΊ τή; στενό
ς κατέφυγεν εί; τδ κλειδοκύμβα'.ον.

CRxttai τύ τίΛος).

χουφιζυμένην 
προσεπάθησε 
τοίων λόγων 
σκέδασαν ι 
θάμβωσε·' 
‘Η Κ. δ’ 
έπ’ αύτή; 
εδίιν των 
χωρία; τη

γυνή
παν-

καρδίαν του. Ή νέα 
νά παρηγόρησή διά

Ιάκωβον, ο· δέ λόγοι της διε- 
■ήν λύτην αύτοΰ, τόν

ΙΙρος τούς ΚΚ. Συντά/.τας τής Χρυ
σά λ λ ί ο ο ς.

'Ενδιαφερόμενο; εί; πάν ό,τι αφορά, έστω καί 
μικρόν, τήν τή; πατρίδος μου ιστορίαν, παρακα
λώ υμάς, έάν δέν σά; φανή τολμηρόν έκ μέρους 
μου, νά έπανορθώσητε σφάλμα τι, εις ιό όποιον, 
άπαντώμενον έν τώ 55 φύλλω τή; Χρυσαλλίδος, 
περιέπεσον καΐ έγώ αύτδς έν τώ Β. τόμοι (σελ. 
Htr) τή; λ'ωι-σται-τίΓουΛώ/εώς· μου, ώς πρδ; 
τδ κΰ^ιΟύ όνομα τοΰ πατρό; τοΰ Ε; άπόρρήτων 
Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου.

0 πατήρ τοΰ αληθώς μεγάλου τούτο' άνδ.ός 
δέν ώνομάζετο Παντελής, καθώς δλα σχεδόν τά 
μέχρι τοΰδε περί αύτοΰ έκδοθέντα υπομνήματα 
άναφέρουσιν, άντιγραφόντων ώ; έπΐ τδ πλείστον 
άλλήλου; τών συγγραφέων, άλλά Νικόλαος. Τού 
του άπόδ’ιξι; ήθελεν εΐναι άρκοΰσα τό δτι ούδε·ς 
τών τριών αύτοΰ υιών ώνομάσθη Παντελής, κα
θώς ήθελεν άπαιτά,ση τδ κοινόν έθος, έάν τώ δντ’- 
το δ'Όμα τοΰτο ήτον όνομα τής οικογένειας, άλ»’ 
δ μέν πρωτότοκο; Σκαρλάτος, ·πό του μτ,τρπά- 
τορο:, κκθό επισημότερου' ό δέ δευτερότοκος Νι
κόλαος. άπδ τοΰ ονόματος φυσικ ■ ς τοΰ πατρόθεν · 
πάππου του, καΐ ό τρίτος άπό τοΰ θείου του.

Καΐ τοΰτο όμω". έάν δέν ήτον. αρκεί ί, μαρτυρία 
τοΰ Καισαρίου Δαπόντε, συγχρόνου σχεδόν τών 

| πρώτων Μαύροκορδάτων (έγεννήθη τώ 1713, καΐ 
| έζη έτι τώ 1789 : ) καΐ γραμματεύσαντος παοά 
j τοϊ; έγγόνοι; τοΰ Αλεξάνδρου, ός τι; ιν uttoj-ρά- 

[ <ρω αύτοΰ άνεκδότω σημειώματαρίω, τό όποϊον, 
σωζόμενον έν Κωνσταντινουπόλει, άνέγνων πρό 

ι ένδς ίτους, λέγει ρητώς ότι δ πατήρ τοΰ πρώτου 
Μαυροκορδάτου ιονομάζετο Νικόλαος" ώσ:ε περί 
τούτου μέν δέν πρέπει, νομίζω, νά μένφ ή έλαχί
στη αμφιβολία.

ί)ς πρδ; τδ ποσδν δμως τή; δημευθείση.ς πε
ριουσίας τοϋ Έξ απορρήτων, την όποιαν ό ελ
λόγιμος συντάκτης τοΰ έν τή Χρυσαλλίδι άρθρου 
αναβιβάζει, ούκ οιδ’ όπόθεν τό ένδόσιμον λαβών, 
εί; δεκατέσσαρα έκατομμύρια φλωρίων, δηλαδή 
τριάκοντα περίπου εκατομμύρια δίστηλων, μςζ 
συγχωρηθή νά έκφράσω τινά δισταγμόν, διότι, 
ποσδν τοσοΰτον κατ’ έκείνην τήν εποχήν, καθ ή*· 
τά εισοδήματα όλου τοΰ Τουρκικού Κράτους συ* 
νεποσοΰντο, κατά τον Καντεμίρη* ( ·όμ. β’. σελ.. 

'2’11'), εΐ; 27,000 πουγγε ων, ούχί ό Μαυρο- 
κορδάτο;, άλλ αμφιβάλλω έαν όλοι όμοΰ τής 

: Τουρκίας οί σατράπαι ήτον δυνατόν νά έκέκττ.ντο, 
I ίϊστε, έπειδή, έκτο; τούτου, είνε γνωστόν έκ τών 
υπομνημάτων αύτοΰ πάλιν τοϋ Δαπόντε, ότι, έκ 
τών επτακοσίων πουγγείων, τά όποια κατεδικά
σθη ούτο; νά πλήρωσή,, δέν έπληρώθησαν, ε·μή 
τριακόσια μόνον πουγγεϊα, καΐ αύτά μετά βία;, 
φρονώ εύλογον νά τεθώσιν άντΐ τών έκατομυ··-/ 

ι χιλιάδες μόνον, καί ή ποσότη; αυν. 
( καΐ ητον άληθώς τότε ύπιρβάλλουσα.

Ει-Άθήι αίΐ, Tji 16 ΛπριΛίου I 

; Σ. BYZZJV
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τοΰ τυφλού

ΑΣΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΚΑ.
Μετάφραβις.

ΝΙΚΟΑΑΟΤ ΤΟΜΑΖΑΙΟΤ.

Αγαπημένε μου Θεέ, σ ευχαριστώ γιά όλα, 
άγαπημέν: μου Θεέ, καί Κυριακή αγία, 
άγαπημένε μου Θεέ, νά μάς βοηθήση; δλους.
Τά εύλογημίνα άδέλφια μας καί τ’άξια παλικάρια, 
όποΰ τήν γήν δουλεύουνε, καί τούς πτωχούς βοη

θούνε. 
Καί τό σκουλίκι εσύ τηράς και τό μικρό μυομίγκι.

Πορεύσετέ τε, πορεύσετέ με 
σάν αδελφόν, αδέλφιά μου, 
σάν τέκνο σας, πατέρες μου ! 
’Αδέλφια μου πολυέσπλαχνα, 
ευγενικά καί ξακουστά, 
μήν φύγετε, μήν κλείσετε 
στό χέρι σας τό χάρισμα, 
πούνε το δίκαιο τοΰ μικρού, 
πούνε τό πλούτος τοΰ πτωχού’ 
τ ολίγο, όπου δίνετε, 
είναι μεγάλο ψυχικό, 
έργο μεγάλο καί ακριβό, 
διά τούς νεκρούς μνημόσυνο. 
Σάς κάμω έγώ παράκλισι 
καί κάθε βράδυ και πρωί 
διά τό καλό τό στήτι σας, 
ευχή γιά νέους καί γέροντας, 
καί γιά τον νηό τόν μαθητή. 
Κ’ οποίος τήν γήν καλλιεργεί 
καί είς τά ξένα περπατεΐ 
καί πολεμάει γιά τόν σταυρό 
να ναι η χαρζ τής μανας του. 
Πορεύστε με, χριστιανοί ! 
Πάντα τό φως νά βλέπετε’ 
ποτέ μ έσάς τυφλό παιδί 
στό σπήτι καί στήν συγγενειά’. 
στον κοσμο μήν τό στέλλετε 
σάν μ έστειλε ή μανοΰλα μου, 
πού ξένα μάτια μ’ οδηγούν 
στήν σκοτεινή τήν ξενητειά, 
άπ άγνωστον είς άσπλαχνου 
νά πέφτω νά τσχκίζωμαι 
σάν εί; ταΐς πέτραις τά νερά. 
Βλέπε, έλεήμων αδελφέ, 
πόΰ ξένα μάτια μ οδηγούν 
μέ κόπους κ’ ίδρωτα πολύ. 
Τά χέρια σας μέ τρέφουνε, 

μοΰ λείπει ή μέρα ή λαμπερή. 
Θεέ, μοΰ λείπει ό ήλΙος σου,'. 
ήλΙος και τό φεγγάρι σου. 
Εγώ δέν βλέπω, δυστυχής ! 
τ’ αδέλφια μου τριγύρω σας, 
δέν βλέπω όμπρός τήν μαύρη ,γή 
τόν ουρανό άπάνουμου. 
Τά ξένα μάτια μ. οδηγούν !
Εγό> χωρίς τό χέρι σας 

δέν βοηθοΰμαι μόνος μου 
ούτε νά σκάψω δέν ’μπορώ, 
ούτε νά κάμω τίποτες.
II μέραις μου ή χαρούμενα·.; 
μοΰ είναι νύχτες πάντοτε, 
χωρίς φεγγάρι σκοτεινά!;. 
Είδες τόν σκλάβο σ’ άλυσσες, 
τόν άνθρωπο σέ φυλακή, 
ό ήλΙος ποτέ δέν τ’ έλαμψε. 
Εγώ είμαι ό σκλάβος, αδελφέ, 
φυλακισμένος άνθρωπος, 
Τό φως ποτέ δέν μ’ έλαμψε. 
Μαύρος ό δρόμος στήν στερηά 
μαύρα τά πλοία στήν θάλασσα’ 
Τά πρόσωπα όλα άγνωστα. 
Στά σκληρά δένδρα τού βουνού 
στό σκληρό βράχο τοΰ γιαλού 
νά πέφτω, νά τσακίζομαι, 
σάν είς ταϊ; πέτραις τά νερά. 
Θά λάβη ό σκλάβος ’λευθεοιά ; 
η φυλακή του ανοίγεται. 
Εγώ στό σκότος πάντοτε 

καί σκλάβος ώς τό θάνατο ! 
Πόσο βαρειό παράπονο, 
βαρειά ή θλίψις τοΰ τυφλού ! 
ϊδέτε μέ τά μάτια σας 
ακούστε μέ τά αύτάκια σας, 
δόστε μου τά χεράκια σας. 
Γιά τήν ημέρα π έχομε, 
Γιά τήν ύγειά.καί τύχη σας, 
νάσθε παντού καλότυχοι, 
νάναι ή ζωή σας μιά χαρά.

Ο ΘΡΥΛΟΣ
Ό περί τοΰ περιπλανωμένου Ιουδαίου.

[Σιηάχιια άπύ φυΧΖαδ. 55.)
Μόνον τρεις εκατονταετηρίδας μετά τήν δη" 

μοσίευςιν τοΰ θρύλου τούτου έν Αγγλίια καί Φλαν- 
δρία τόν ευρίσκομεν πάλιν βεβαιούμεγον έν Γερ*

μανία, άνευ οΰδεμιάς άλλης μεταμορφώσεων έκτος : 
μόνον δτι τό δνομα Καρτάφι.Ιος παρεφθάρη είς ; 

2φάσδ*ρο<· - ·-·
..-ϊδού. έπιστολή άπό τής 29 Ιουνίου 1564, ήτις ’ 
δύναται νά καταδείξη δτι ό πεοιπλανώμενος ίου- 1 
δαΐος έζη καί έφαίνετο ετι έν τώ τότε χρόνω. II 1 
έπιστολή αύτη γερμανιστί γ.εγραμμένη υπό άπλοΰ 
τίνος καθολικού τού Αμβούργου έκυκλοφορήθη έν 
πρώτοι; χειρόγραφος καί έτυπώθη μετ ολίγον ό- ' 
μοΰ μετά τοΰ εξής κειμένου τού Ευαγγελίου ώς 
έπιγραφ/.ς « Αμήν Λ μην .Ίϊγω ύμΐν ΰτι ούότιτ 
ον μη ' ΐυθήσκται θανάτου ί'ως άν My τό»· υιόν 
τον ύτθρώ.του ιρχόμινον ir τή όόζη αυτού. ” Η 
γμλλική μετάφρασι; τής περιέργου ταύτης έπιστο- 
λής τή; υστερώτερον έν Λεόδη άναφανείσης δέν 
εινε τόσον πολύ γνωστή διά νά τήν άναφέρωμεν 
ένταΰθα ρητώ;.

« Κύριε, μή έχων τι νέον νά σάς γράψω σάς 
γνωστοποιώ παράδοξόν τινα ιστορίαν ήν πρό τινων 
έτών έμαθα, ό Paul d’Eilzen διδάκτωρ τή; θεο
λογία; καί έπίσκοπος τοΰ Scheleszving άνήρ ει
λικρινής καί άξιόλογος διά τά συγγράμματα, τά 
οποία έξέδωκεν άφ’ δτου έξελέχθη έπίσκοπος ύπό 
τοΰ δουκός ’Αδόλφου τοΰ Ολσταϊν, μοί διηγήθη 
πολλάκις, ώς καί τισιν άλλοις, οτι σπουόάζων έν 
Βυτεμβέργη κατά τόν χειμώνα τοΰ 1542 έτους 
έπορεύθη είς Αμ,βοΰργον νά ίδη τού; γονείς του’ 
τή προςεχεΧ δέ κυοιακή ειδεν άπέναντι τοΰ άμ
βωνας τοϋ ίεροκήρυκο; μέγαν τινά άνθρωπον μα 
κράν έπί τών ώμων του κρεμαμένην κόμην έχοντα 
καί τού; πόδας γυμνού; καί άκούοντα τόν λόγον 
μετά τοιαύτη; εύλ.αβεία; καί παντάπασι μή κι
νούμενο·/, έκτος μ-όνον δταν ό ίεροκήρυξ έδειχνε 
τόν ίησοΰν Χριστόν, κλίνοντα δέ τότε καί πλ,ήτ- 
“οντα τά στήθη του και βαρέως άναστενάζοντα.

«0 περί ου ό λ.όγος άνήρ δέν έφόρει άλλα φο
ρέματα κατά τήν ώραν έκείνην τοΰ χειμ.ώνο; είυ.ή 
βρ/.κία τινά ναυτικά καί επενδυτήν ποδήρη καί 
έ··ουμά τι τά γόνατά του φθάνον. Βλέπων τις αυ
τόν ένόμιζε πεντηκοντούτην, ύ Paul d Eitzen 
ίδών τάς χειρονομίας καί τά αλλόκοτα ένδύματά. 

του τόν ήρώτησε τί; ήτον’ έμαθε δέ ότι είχε δια- 
τρίψη έκεΧ εβδομάδας τινάς τοΰ χειμώνος καί ότι 
ήτον Ιουδαίος τό γένος, κατά τό λέγει·/ του, ίνό- 
ματι ζ/γάσίεμος-, τό έπάγγελμα υποδηματοποιός, 
ότι παρευρέθη έν τή θανή τοΰ Ιησού Χριστού καί 
έ; εκείνου τοΰ χρόνου καί έξής διετέλει .ζών καίζ.ί
πολλαχόσε διαπορευόμενος. Καί πρός βεβαίωσιν 
τών λόγων του άνέφερε πολλά ειδικά περιστατι

κά έξ όσων συνέβησαν, όταν συνελήφθη καί άπή- 
χθη ό Ιησούς Χριστός ένώπιον τοΰ Πιλάτου καί 
τοΰ ΙΙρώδου καί έσταυρώθη, πάντη άλλοϊα «κεί
νων ών οί ιστορικοί καί οί εύαγγελισταί μνείαν 
κάμνουσιν. Ούτοι περί τών μεταβολών τών έπελ- 
θουσών είς τήν Ανατολήν άπό τοΰ θανάτου τοΰ 
Ιησού Χριστού ώς καί περί τών',Α ποστόλων πού τής 

γή; έκαστος αύτών όπέστκ μαρτύρια, ττερί πάν
των τούτων έλάλει προςηκόντως.

<·ύ Haul d’ Eitzen θαυμάζων ετι μάλλον τόν 
λόγον ή τόν τρόπον τόν άλλόκοτον τού Ιουδαίου 
έζήτησεν ιδιαιτέραν ευκαιρίαν νά τώ όμιλήση. 
Επί τέλους προςελθών αύτώ ό Ιουδαίος διη- 
γήθη δτι άπό τής έποχής τοΰ ’ΐησοϋ Χριστού διέ- 
μενεν έν ϊεροσολύμοις καί κατεδίωκε τόν Ίησοΰν 
Χριστόν ύπολαμβάνων αύτόν απατεώνα, άκούσας 
τοιοΰτον νομιζόμενον αύτόν ύπό τών άρχιπρε- 
σβυτέρων τοΰ λαού καί τών γραμματέων καί μή 
έχων είδικωτέραν αύτοΰ γνώσιν έπραςε πάν τό 
έφ’ έαυτώ διά νά τόν έξολεθρεύση, οτι έχοημά- 
τισεν είς έκ τών άγαγόντων αύτόν έηώπιον τοΰ 
άρχιερέως καί αταυρωθήτω άνακεκραγότων καί 
έξαιττ.σάντων τήν άπόλυσιν τοΰ Βαραββά μάλ
λον ή αύτοΰ καί τοσαΰτα διαπραξάντων ώςτε είς 
θάνατον νά καταδικασθή.

«Αμα δ’ έκδαθείσης τής άποφάσεως εδραμε πα- 
ραχρήμα είς τήν οικίαν του, έμπροσθεν τής οποίας 
έμελλε νά διέλθη ό Χριστός, καί είπε τό γεγονός 
είς δλην τήν οικογένειαν του δπως ίδωσιν αυτόν 
καί λαβών έν ταΐς άγκάλαις του έν τών μικρών 
του τέκνων εστη είς τά πρόθυρα διά νά τώ δείξη 
τόν Ίησοΰν. Ο κύριο; ήμών Ιησού; Χριστό; δια

βαίνω·/ καί φέρων έπ ώμων τόν σταυρόν του έστη- 
ρί/θη είς τήν οικίαν αυτού τοΰ Ιουδαίου,όςτις δει- 

κνύων τόν ζήλόντου εδραμε πρός αύτόν άποκρούων 
αύτόν μεθ’ ύβρεων, δεικνύων δέ αύτώ τόν τόπον 
τή; καταδίκης δπου έμελλε νά ύπάγη. Τότε ό 

. Ιησούς έμβλέψα; αύτώ ασκαρδαμυκτί, είπε τούς 
. έξής λόγους · έγώ μέν θά παραμείνω καί θ’ άνα- 

παυθώ, σύ δέ θά βαδίζης. » Παρευθύς ό Ιουδαίος 
άπέθεσε χάμω τό τεκνίον του μή δυνηθεί; νά έμ- 
αείντ, έν τή οικία του. Τούτου δέ γινομένου δέν 
ήαπόρεσε νά έπανέλθη οίκαδε είς Ιεροσόλυμα καί 
ποτέ δέν είδε πλέον τήν γυναίκα καί τά τέκνα 
του, έξ έκείνου δέ τού χρόνου διετέλει περιπλα- 
νώ'ΐενος έν ξέναις χώραις «άρεξ τοΰ I 00 περίπου 
έτους, οπότε ήλθεν είς τήν πατρίδα του καί εύρε 
τήν ίφρουσαλήμ κατεστραμμένης είς τρόπον ώ; τε 
ούδέν τής πόλεως άνεγνώριζεν, δθεν ήγνόει τί έ-
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μΖλλε νά tw ό θεός διατηρών τόσον καιρόν
ίν -τή ύΦΐάκ tte'm} ζωή καί αν ήθελε νά τον δια-
τκρί, ό Θεός έως τής ημέρα; τής κρίσεως άπω; 
χρησίμευα* ώς μάρτυ; τοΰ θανάτου καί τοΰ πά
θους τοΰ ’ΐηβοϋ Χριστού πείθων πάντοτε τού; ά
πιστους και τού; άθεους* το έφ έαυτώ έπεθύμει 
νά τδν μετακαλέση ό Θεός. Εκτος τούτου ό 1* Mill 
d'Eitzen καί ό σχολάρχη; τοΰ σχολείου τοΰ Αμ
βούργου, ά»ήρ λόγιο; καί λίαν έν ταϊ; ιστορία·.; 
εντριβή;, διελεχθησαν μετ’ αύτοϋ περί παντο; 
ό,τι συνέβη έν τή Ανατολή άπό τοΰ θανάτου τοΰ 
Ιησού Χριστού μέχρι τή; σήμερον ήμερα;, έν οί; 
πάσιν άπεκρίθη ούτω; ώ; τε έξεπλάγησαν άκού- 
σαντε; αύτόν. Ητον άνθρωπο; σιωπηλό; και μο
νέ*; καί ώμίλει μόνον έρωτώμενο;. Οταν τον προ;- 
εκάλουν έποοεύετο, έτρωγε καί έπινε» ολίγον. Ο
ταν τώ έδιδα» άργύριον δέν έλάμβανε πλείότερα 
τών δύο ή τριών σολδίων, τά όποια έδιδεν εύθύ; 
εί; τού; πτωχού; λέγων ότι δέν τα έχοειάζετο 
καί δτι ό Θεό; θά οροντίση περί αύτοϋ.

«Καθ όλον τό διάστημα τή; έν Αμβούργο» δια
μονή; του δέν τον είδε τι; γελώντα* δπου δή ποτέ 
καί άν μετέβαινεν έλάλει τήν άπλήν γλώσσαν, 
διότι ώμίλει τήν σαξωνικήν ώςάν νά ήτον έκ γε
νετής Σάξων. ΓΙολλαί πολλαχόθε» κρίσεις περί αύ- 
τοΰ έξεφέροντο, κοινότερου δ’ ένομίζετο ώ; έχω» 
πνεύμα κατοικίδιου δαίμονο; (στοιχείου'.

«0 I’nill d’Eitzen δέ» ήτο ταύτη; τής γνώμη;, 
διότι οχι μόνο» ήκουε» ήδέω; καί ώμίλει περί τοΰ 
λόγου τοΰ θεού, άλ.λ’έπ’ίσης δέν ήμποροΰσε νά άν- 
έχηται βλασφημίαν τινά, καί αν ήκουε τινα όρ- 
κιζόμενον έδειχνε ζήλο» μετά πεισμονή; καί δα
κρύων λέγων, ώ άθλιε άνθρωπε, ελεεινόν πλάσμα! 
πώς τολμά; ούτω; εΐ; μάτην νά λαμβάνης τό ό
νομα τοΰ Θεού σου καί νά τό καταχρήσαι ; Εάν 
ήξευρε; πόσα; πικρία; καί λύπα; ύπέστη ό κύ
ριο; ήαών χάριν σοΰ καί έμοΰ θά προετίμα; μάλ
λον νά ύποφέρη; διά τήν δόξαν του παοά νά βλά
σφημη; τό όνομά του. Ταϋτα έμαθα παρά τοΰ 
Ι’κιιΙ ιΓ Eitzen καί άλλων πολ.λών άξιοπίστων 
έν Αμβούργο» μετ’ άλλων συμβαμάτων. »

Η επιστολή αύτη, ή; ούδέν τήν αυθεντικότητα 
βέβαιοί, άναμιμνήσκει τά πλεϊστα τών κατά τήν 
διήγησιν τοΰ άρμέ»ίου επισκόπου τοΰ ιγ’. αιώνος. 
Αύτη προήγαγεν εΐ; μέσον τόν περί τοΰ περιπλα- 
νωμενου Ιουδαίου θρύλον, ίν έφαντάσθησαν ίκ- 
προςωπονμενον ύπό πάντων τών αλητών επαιτών 
τών ζητούντων ελεημοσύνην έν εύχαϊς καί ραψ
ωδία;;.

Εν έτει 1575 ί Χριστόφορο; Ελσίγγερος καί ί 
Ιάκωβο; σταλέντε; ύπό τόύ δουκός τοΰ Ολσταίν 
εΐ; Μαδρίτην δπω; άπαιτήσωσι τόν μισθόν των 

πολεμιστών, ού; ό κύριό; των είχε προςκαλέσας 
πρό; υπηρεσίαν τοΰ δουκό; τ?.; Αλβας, εύρον καθ’ 
όδόν τδν περιπλανώμενο ν Ιουδαίον, δς τις ώμίλει 

καλώς τήν ισπανικήν καί έγνώσθη εις αύτού; δπω; 
ήτον.

Ετη τινά ύστερο» ό περιπλανώμενο; Ιουδαίο; 
είτε αύτδ; είτε έτερό; τι; ειςήρχετο εί; Στρα
σβούργον ί’λργιντοράτον), ένεφανίζετο εί; τού; 
άρχοντα; κηρύττων αύτοϊ; ότι διήλθε τή; πόλεως 
των ποδ εκατόν ετών, 8 δή καί άπεδείχθη άλη- 
θέ; έν τοΐ; κατάλογοι; (διπτύχοι;) τή; πόλεως. Ο 
Ιουδαίος ούτο; έλάλει τόσον καλώ; τήν γερμανι

κήν, ώ; τε ώφειλε νά έξηγήση τδ ύποπτον τούτο 
περιστατικού λέγων ότι τή άδεια τοΰ θεού ένόει 
καί ώμίλει τήν εγχώριον γλώσσαν άμα πατήσα; 
τόπον τινά.

Ού πολύ δέ έν ϊτρασβούργφ διατρίψχς 
φρασε τήν λύπην του διότι δέν έμπορεϊ πλέον νά 
έπανέλθη έκεϊσε, διότι ή ίδοιπορία του έμελλε νά 
περατωθή άμα διελθόντο; διά τών Δυτικών Ιν
διών καί διότι ήγγιζε τδ τέρμα τή; τελευταία; 
κρίσεως.

Εν τούτοι; ό δυςτυχής περιπλανώμενο; Ιου» 
δαϊο; ήτον έτι έν Γαλλία καί τοι άπολεσθείς ίν 
τώ ετει 1604·. Δύο εύγενεϊς. πιθανώς Γάσκωνε;. 
πορευόμενοι εΐ; τήν αύλήν Ενρίκου τού Δ. άνήγ- 
γειλαν έκεϊ τήν έλευσιν τοϋ Ιουδαίου ή Ιωσήφ ή 
Καρταφίλου ή Αχασβερου, τδν όποιον άπήντησαν 
καθ όδόν καί ·χεθ ού συνωμΟ.ησαν περί τοΰ πά- 
θου; τοΰ ’ΐησοΰ Χριστού.

Η εϊδησι; αύτη διεδόθη παρευθύ; άπ άκρου 
έως άκρου τού βασιλείου.

Κατά τδν επόμενον Κβριον ό σοφό; νομοδιδά
σκαλος Πέτρο; Λουβέτη;. ό; τι; είχεν άκούσα; 
τήν λειτουργίαν έν τή εκκλησία Notre — dame 
— de— la— Basse oeuvre dr Beauvais, παρ- 
ετήρησε πλησίον τών πύργων τή; επισκοπή; γέ
ροντα τινα « περιεστοιχισμένον ύπδ πολλών μικρών 
τεκνίων, παραινοΰντα αύτοϊ; καί όμιλοΰντα περί 
τοΰ πάθους τοΰ κυρίου ήμών. Ελεγαν ότι αύτδς 
ήτον ό περιπλανώμενο; Ιουδαίος, άλλά δέν παρέ
μεναν κοντά του πολύ, τδ μέν διότι ήτον απλώς 
ένδεδυμένο;, τό δέ διότι τδν ένόμιζαν ώς μύθους 
διαμ,υθολογοΰντα, ούδ δλως πιστευομένης τής έν 
τφ κόσμφ ύπάρξεώ; του άπ έκείνου τοΰ χρόνου.» 

ό σοφός Λουβίτης άναφέρει μετά συστολής

εν τή ίττορία του τής πόλεως καί τής μητροπό- 
γίωζ τοΰ Beeti Tais (Rouen 4614,εις 8.) δτ·. δέν 
ετόλμησε νά πλησιάση τδν επαίτην τούτον διά 

νά τδν ερώτηση ύπδ τού φόβου μήπως κατηγο- 
ρηθή έπί τυφλή πίστει* άλλ ό επαίτης ούτο; ό; 
»;ις δέν έπλούτει έν Beauvais, μετά τινα κατ’ 

•οίκους επαιτείαν ήρχισε νά ζαλλιεργή τά πέρις 
γωρία, όπου προςείλκυσι μάλλον τήν περιεργίαν 
καί τή» αγάπην τοϋ λαού. Αλλά μετ’ ολίγον 
εγεινεν άφαντο; καί έτύπωσαν διαφόρου; εκθέσει; 
κατά τό ν.άλλον καί ήττον φαντασιώδεις περί 
τΐ; είς π ·λλά; τή; Γαλλία; επαρχία; μεταβά 

σεώ; το·..
Επειδή ή έμφάνισί; του τυχόν συνέπεσε μετά 

τρικυμιών καί ανεμοστροβίλων, οΐτινε; κωδωνο
στάσιά κατεκρήμνισαν, δένδρα έξερρίζωσαν καί 
αγρού; ήρήμωσαν, έκ τούτου συνεπέραναν ότι ό 
περιπλανώμενο; Ιουδαίο; ώχείτο άπδ τόπου εί; 
τόπο» έπί καταιγίδων καί έπλασαν τήν παροιμίαν 
τήν έτι καί σήμερον έν χρήσει ουσαν, όσάζι: 
μοι σφοδροί αίφνιδίω; εγείρονται έν μέσω τής 
χου καί ήρεμου άτμ.οσφαίρα; έν ημέρα αιθρία τοΰ θέ
ρου; φρικωδώ; συρίζοντε; και τήν γαλήνιο» άτμο 1 
σφαίραν είς νέφη καί κονιορτόν μεταβάλλοντες, ά
τινα διαδέχεται έπειτα γαλήνη καί ήρεμία'είνε δέ 1 
η παροιμία ήδε, C’ est le juif-errant qui pas
se* — ό περιπλανώμενος Ιουδαίο; πέρα — ήν 
λέγουσιν οί χωρικοί τή; Βρετταννίας καί τής ΙΙι- 
καρδίας.

II ελευσις τοΰ περιπλανωμένου Ιουδαίου έν έτει 
46θ4 έγέννησε» έκτδ; τή; παροιμία; ταύτη; καί 
θρήνόν τινα ιστορικόν ψαλλόμενου έπί τοΰ αρχαίου 
υφου; τών Dames <l’ honneur κατά τάς χωρι
κά; έκείνα; παννυχίδα; καί τά; κατ αγρούς παν
ηγύρι;, έως ού ό θρήνο; ούτο; άνενεωθη ύπό τίνος 
τών τής τριόδου ποιητών, μή ύπογράψαντος τδ 
πόνημά τσυ όπω; εγκατάλειψη άπασαν τήν τιμήν

α»ε·
γ,; ησύ

του εΐ: τδν άνώνυμον προκάτοχόν
·· Φήμη διεδίδετο τή δε κάκείσε 

ε» Γαλλία, άτι ύπήρχεν ελπίς ν’ 
δαίός τις, ό; τι; περιπλανώμενο; έν τώ κόσμς« 
εθρήνει καί άνεστίναζε.

« Γή άληθεία δύο εύγενεϊς συνηντήθησαν μετ 
«ύτοΰ κατά μόνα; βαδίζοντος £» τοΐ; ομαλοί; 
αγροί; καί άλλω; ή ώ; περ ενδύονται νΰν ένδεδυ- 

μίνου καί φοροΰντος μακρά ναυτικά βρακί* καί 
έπενδ ύτην φλωρεντιακδν καί μανδύαν ποδήρη. Ενί 
λόγφ ήτον έτεροίό; τι; άνθρωπος. Τούτον ίδόντες 
ήρώτησαν πόθεν ήρχετο, εις ποιον έθνος ανήκε

του.
πρό έξ μηνών 
άναφανή Ιου·

καί τί επάγγελμα μετήρχετο. ’Αλλ’ αύτός όλω 
έβάδιζεν. Είμαι, εϊπεν, Ιουδαίος τήν «ιταγωγήν 
καί έξ έκείνων οϊτινες τή; υπεροψία; των ενεπε·ζ 
έσταύρωσαν τδν σωτήρα τών ανθρώπων, άταν ό 
Πιλάτος inif-ατο ύπέρ αύτοϋ rdc χιϊραττ·

λ Εϊπεν (όςαύτω; ότι ένθ-ζμιίται καλώς: τήν πιγ- 
μήν καθ ήν ό Ιησού; Χριστό; άδίκω; κατεδικά- 
σθη καί ότι τον ιΐδεν αΐοοντα τδ» σταυρόν του 
καί πρδ; τή θύρατου έπερειδόμενον. ‘Γότϊό ’Ιου
δαίο; τδν άπώθησεν έπανειλημμένως μετ’οργή; 
δεικνύων εί; αύτδν τόν τόπον τή; καταδί-Λη; ένθα 
έμελλε νά θανατωθή ή Μεγαλειότη; του. ό κύ
ριο; ήμών έμβλέψζ; αύτώ άσκαρδαμυζτ·. εϊπεν, 
ένθυμοΰ ότι έγώ μέν θ’ άναπαυθιο, σύ δέ θά βα- 
δίζη;. Τότε ευθύς ό Ιουδαίο; άπέθεσε τΰ τέκνον 
του χαμαί καί ήρχισε νά τρέχη καί ουδέποτε έν 
ούδεμιά τοΰ έτους ωρ? οίκαδε νά έπανέλθνιήδυνή- 
θη. Τήν Ιερουσαλήμ τόπου τής γεννήσεώ; του. τήν 
γυναίκα καί τα τέκνα του δέν ήδυνήθη, νά τά 
ίδη ποτέ ώ; καί ούδένα τών συ··γενών του, άλλ’ 
έν τώ κόσμω περιπλανάται. Λέγει ότι εϊνε ύπο- 
δηματοποιός τό επάγγελμα, έχω» δψιν αγροτικήν 

I δλως, τρώγει καί πίνει μετ εγκράτειας, ών φιλ

ήδονος άναλόγως τή πτωχεία του.
«Ικανόν χρόνον διέτριψεν έν τή ’Αραβία καί έν 

ταϊ; έρημίαι; τή; πληκτική; Λιβύα;, έν τή Κίνα. 
Η

I νο; κατά τήν άγονον Αφρικήν, τδ Λιβάνιον όρο;
1 το περσικόν κράτο;

Εύρισκόμ-νο; πρό σλίγου έ-
. I Σαξωνία 
ι ' σκεφθή τού:

τή ήμετέρα Γαλλία. Οπω; περατώσνι 
πορίαν του τήν επιθυμητήν τώ υπολείπεται τό 
τρίτο» μέρο; τή; Δύσεω; καί τινε; νήσοι,θεού βοη- 

θοϋντος. Λέγει ότι τιμιορείται έν τούτο» τώ κόσμω 
αληθώς μετανοών καί περιερχόμενο; ένθα καί ένθα 
ενοχλεί τού; πάντα; ζητών ελεημοσύνην, όσάκι; 
θεωρεί\δ σύμπαν νομίζει οτι ό Θεό; τόν μετα
χειρίζεται ώ; μάρτυρα τοϋ θανάτου καί τοΰ πά
θους του προςδοκώντα τή» μέλλουσαν άνάστα 

σίν του.»
ύ θρήνο; ούτο; ό; τις άξιζε·, νά διατηρήται ώ; 

μνημείο» τή; δημώδους ποιήσεως άντικατέστη δι’ 

έκείνου 8ν ετι ψάλλουσι» έν ταϊ; πανηγύρεσι καί 
ταϊ; άγοραϊς καί ός τι; εινε βεβαίω; προγενέστε
ρο; τή; εί; Βρυξίλλα; μεταβάσεως τοΰ περιπλα- 
νωμένου Ιουδαίου γενομίνης τή 22 Απριλίου 
1774. ’Αλλ’ έ αρχικός θρήνος 8ν ό σοφός Αουβέ-

; έρημίαι; τή; πληκτική; Λιβύας, 
έν τή Μικρά Ασία, διατελεΐ δέ διαπορευόμε-

·» 
καί τήν μυρίπνοον Ανατολήν, 

έν τή Ανω Γερμανία, 
πορεύεται εί; Ισπανίαν όπως έκεϊθεν έπι- 

Αγγλου; καί κατοίκηση έπειτα έν 
δέ τήν όδοι-
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της άπηξίωσε ν’ ανατύπωση έν τοϊς βιβλίοις του 
έν τώ τελεί μικρού συγγραμματίου — 46 σε
λίδων εις 8ον — δημο.σιευθέντος έν Βορδιγά- 
λη 1609 ύπδ τδν τίτλον « αληθής διήγησις 
περί τοΰ περιπλανωμένου Ιουδαίου, βεβαιοΰν- 
τος λόγοις πιθανοϊς δτι παρευρέθη κατά τήν 
σταύρωσιν τοΰ Ιησοΰ Χριστοΰ καί δτι έκτοτε διε- 
τέλεσε ζών.» Τδ συγγραμμάτων τοΰτο πολλάκις 
τυπωθέν έπωλείτο έν ταϊς όδοί; τών ΙΙαρισίων, 
ένθα ό Pierre «lel’Esloile τδ ήγόρασεν ώς πε
ρίεργόν τινα αηδίαν (άνοστιάν) και ό περιπλανώ' 
μένος Ιουδαίος ήμποροΰσε καΐ αύτδς νά τδ άγο· 
ράσο, έπειδή έτιμάτο δύο σολδίων.

Τά αύτά γεγονότα καθιερώθησαν εν τινι έπι
στολή γερμανιστΐ γεγραμμένη ύπδ τδ φαντασιώ
δες όνομα Χρυσόστομος Δουδούλαιο; έκ Ούεστφα- 
λίας καΐ άπος-ελλομένη έν έτει 1618 κατοικώ τινι 
τοΰ Reffel, ήτις πολλάκις έτυπώθη τότε ώς έν 
έκ τών πτ'εροέντων έκείνων φύλλων, ά τινα οί 
γελγοπώλαι έφερον έν τοϊς κιβωτίοις των καΐ 
έπώλουν έν ταϊς πλατεία·.;. Εν ταύτη τή έπιστολή 
λέγεται δτι πολλοί επίσημοι άνδρες είχον ίδει 
τδν περιπλανώμενον Ιουδαίον έν Αγγλία, Γαλλία, 
Ιταλία, Σουηδία, Περσία καΐ άλλαχοΰ.

Τώ έτει 4 599 κατά τδν Χρυσόστομον Δουδού 
λαιον ήτον έν Βιέννη τής Αυστρίας καΐ διηυθύνετο 
εις Πολωνίαν καί Ρωσσίαν. Τώ 1601 συνηντηθη- 
σαν μετ αύτοΰ έν Λουβέκκη καΐ περί τδ έτος 
4 64 3 ένεφανίσΟη στιγμάς τινας έν Κρακοβία καΐ 
Μόσχα- έκεϊ τώ ώμίλησαν, άλλά δέν κατώρθω- 
σαν νά τώ δώσωσιν όλίγην τροφήν. Τώ οντι, ώς 
λέγει, διαβαίνων διά τής Αουβέκκης τή ιδί Ια
νουάριου 1 603, κατά τινα στ,μείωσιν τοΰ νομο
διδασκάλου Κολέρτου, έπέρασε δέκα καΐ πέντε 
ήμέρας χωρίς νά πίη, νά φάγη καί νά κοιμηθή. 
Ούχ ήττον ίνόμισεν ότι ήμποροΰσε νά παραμείνη 
μίαν ώραν έτι διά νά παρευρεΟή εϊς τδν λόγον.

Εγεινεν άφαντος ύπέρ τά τριάκοντα έτη καΐ 
έπανήλθεν είς Γερμανίαν έν έτει I 633. Ενεφα- 
νίσθη έν 'λμβούργω έκ δευτέρου ή τρίτου, άλλ’ 
έβιάσθη ν’ αναχώρηση στενάζων, διότι εύρισκεν 
έν τή χριστιανική ταύτη πόλει Ιουδαίους μόνον 
Τστερώτερα έν έτει 1642 δέν άπήλθε μέχρι τοΰ 
Αμβούργου, άλλ έλαβεν έν ταϊς όδοϊς τής Λειψίας 
δσας τώ έδωκαν έλεημοσύνας καταλιπών έκεϊ άνά- 
μνησιν αισχρού τίνος επαίτου.

Αναμφιβόλως εις τινα τών πολύ προγενεστέρων 
περιοδειών του "κατά τάς κοιλάδας ' τής Ελβας 
άναφέρεται παράδοσίς τις σωζομένη έτι έκεϊ. Επί 
τίνος τών υψηλοτάτων δειράδων τών σαξωνικών 
όρέων τοΰ Mallerberg τής νΰν ύπδ πάχνης κε· 
καλ.υμμένης .υπήρξε πρόπαλαι πόλις τις άκμά- 
ζουσα, ή; τήν καταστροφήν ό περιπλανώμενος 
Ιουδαίος ώς εξής προεφήτευσε. «Πρώτον ήδη έρ~ 
χόμενος ενθάδε ευρίσκω πόλιν, έκ δευτέρου όμως 
όταν θά έλθω ξύλα κάγκανα μόνον Οά εύρω,τδ τρί
τον δέ δέν θά ϊδώ ςιμή χιόνα καΐ σωρού; πάγους. »

0 περιπλανώμενος Ιουδαίος ήτο λοιπόν έν Λει
ψία τώ 4 642, κατά τδ λέγειν αύτοπτφν μαρτύ
ρων, καί όμως προςκυΊηταί τινες επανερχόμενοι 
έκ Παλαιστίνης είχον μάθει παρ’ άζιοπίστων, ότι 
ό περιπλανώμενος Ιουδαίος ούδέποτε άπεμακρύνθη 
τής Ιερουσαλήμ, άλλ’ ήτον έκεϊ αιχμάλωτος ύπδ 
τήν φυλακήν τών Τούρκων, ό δυςτυχή; Ιουδαίο; 
έγκεκλεισμένος έν τινι βαθεϊ ύπογείω δέν είχεν 
άλλην αναψυχήν εϊμή τδ άδιακόπως καΐ ήρέμα 
βαδίζειν κατά μήκος καί πλάτος τών τεσσάρων 
τοίχων τής φυλακής καΐ πλήττειν τδ στήθος καΐ 
τή έκδεδαρμένη χειρΐ τών τοίχων άπτεσθαι. Εφό- 
ρει έτι τήν άρχαίαν του ρωμαϊκήν τήβεννον πολύ 
έφθαρμένην, ώς έφαίνετο, καί τοι τήν έφόρει ύπέσ 
τά 1600 έτη.

Η απίστευτος αύτη παράδοσίς ήλθεν έξ ’Ανα
τολών έπΐ τής βασιλείας τοΰ Ενοίκου καΐ ό σο
φός Πέτρος Λουβέτης άκούσας νά τήν διηγώνται 
έν τή αύλή τής βασιλίσσης Μαργαρίτας De Ua- 
lois δέν έλησμόνησε νά τήν καταχώριση έν τή 
ιστορία τοΰ Beauvais χωρίς όμως νά επικύρωση 
τήν αύθεντικότητά της.

Εν Ταυρίνω έδημοσίευσαν κατά τά πρώτα έτη 
τοΰ ιζ'. αίώνος συγγραμμάτιόν τι, όπερ φαίνεται 
μεθερμηνευθέν έκ τοΰ ιταλικού καΐ έχει τίτλον 
τόνδε «έκθεσις εύγενοΰς έλθόντο; έξ Ιεροσολύ
μων, έξ ής μανθάνει τις ποΰ εύρίσκεται ό δυςτυ- 
χής έκεϊνος, ό δούς τδ ράπισμα εις τδν ΐησοΰν 
Χριστόν, καΐ τήν όποιαν ούτος παθαίνει τιμωρίαν.»

Εν πάση περιπτώσει δέ είνε αύτδς ό δυςτυχής 
έκεϊνος δν δύο πολϊται τών Βρυξελλών άπήντησαν 
τώ 4 640 έν τώ δάσει de Soignes. «Ούτος ήτο 
περίβεβλημένος ένδυμά τι λίαν έφθαρμένον καΐ 
κατά τδν άρχαίον συρμόν έρραμμένον,—ώς λέγει 
δ έλλόγιμος Γουσταΰος Βρυνέτο' ό έκ Βορδιγάλης 
έν τή ιστορική καΐ βιβλιογραφική άφηγήσε·. του 
περί τοΰ θρύλου τοΰ περιπλανωμένου Ιουδαίου — 
καΐ εϊςήλθε μετ αύτών εις ξενοδοχείου ένθα πιών 
δέν ηθέλησε νά καθήση. Αύτοϊς οέ τήν ιστορίαν 
του διηγούμενος εϊπεν ότι ονομάζεται Ισαάκ Λά- 
κεδέμ καΐ τούς άφήκε τά μάλιστα έκπεπληγ- 
μένους.»

(Ακολουθεί.)

Λύσις τοΰ έν τώ προηγουμένω φυλλαδίω αινίγ
ματος----- 11 Περισπωμένη.

ΑΙΝΙΓΜΑ-
Είμαι έντομον ώραϊον
ΑΙωνίως οΐ πετώ,
Και έκ πάντω* τών άνθέων 
Τό >αλά ίγώ ζητώ.
Κ’ ίπΐ τών χειρών σου κείμαι 
Καΐ μέ βλίπεχ σΰ καλώς 
Δεν μέ λύεις είμαι... είμαι, 
θά σ’ τό ιίπω προσεχώς.

ι Η ΕΠΑΥΛΙΣ ΤΗΣ ΟΖΕΡΑΙΗΣ-
ίΣννϊχιια άπύ (ρυίΐάύ. SS.)

Καΐ έγώ ; άνέκραξεν ό ‘Ραβινότος μετ’ δργής 
σταυρόνων τούς βραχίονας έπΐ τοΰ στήθους καί 
ερχόμενος πρδ τών κυριών, μέ νομίζουσιν δτι θά 
μέ άποπέμψωσι τοιουτοτρόπως ; Ούτοι φέρονται 
μεταξύ των οί τίμιοι άνθρωποι ! ‘Ο κύριος μοί 
όπεσχέθη τήν επαυλιν, καί έπιθυμώ νά μάθω . .
— Τήν ιπαυλεν τής Όζεραίη; εϊς σέ ; διέκοψεν ό 
Διονύσιος, ού τδ βλέμμα εξήστραψεν έκ νέου. Δεν 
ηχούσες δτι ό άγαθδς Κ. Γρανσάμ, τήν άφησεν εις 
έμέ; Αν έχτ,ς αξιώσεις έπ' αύτής, έλθέ νά τάς ά- 
παιτήσης άπδ έμέ !
— Καλά ! καλά ! άπεκρίθη ό ‘Ραβινότος, περιδεής 
γενόμενος- πρδ ολίγου δέν έφώναζες τόσον, κυρ 
Ααμβέρτε" άλλ’ ίγώ μαζί σου δέν έχω τίποτε" άν 
όεύγενέστατός σας Γρανσάμ ηλλαξε γνώμην τό
σον ταχέως, κάτι βέβαια συμβαίνει έδώ. ϊσως ή 
παλληκαρία σας τόν έφοβισε, διότι πιστεύω ότι 
δέν εϊνε δά τόσον γενναίος. ’Αλλ’ όπωςδήποτε 
εγώ θά ίξηγηθώ μετ' αύτοΰ, καί άν δέν ίλθη εί; 
τδν ’ίσιον δρόμον . . .

ύ Διονύσιος προχωρήσας πρδς τόν αντίπαλόν 
του, έφερε τήν πυγμήν πλησίον τοΰ προσώπου 
έκείνου.
—Τόλμησε νά τον έγγίσης, ανέκραξε μετά στόμ- 

ί ψου, τόλμησε νά τδν άπειλήσης, τόλμησε μόνον 
. νά τδν προσβάλης, καΐ έγώ σοΐ λέγω. . .

— Διονύσιε ! υίέ υ.ου ! διέκοψεν ή Κ. Λαμβέρτου 
δραττομένη τής χειρός του, λησμονείς όποία; δυ-

| γνστυχία; έπροξένησεν τ, παράλογος ορμή σου πρό 
Κολίγου ; Καίσεϊς, ‘Ραβινότε, έξηκολούθησε στρα- 

φεϊσα πρδ; εκείνον, άντΐ νά σχηματίζης σχέδια 
’ , μίσους καΐ έκδικήσεως κατ’ άλλων, καλλίτερου 
|· είνε νά ύπάγη; νά έργασθής διά νά δώσης άρτον 

εις τά τέκνα σου καΐ νά συνδράμης τήν πτωχήν 
ι . Αικατερίνην, τήν γυναϊκά σου, ή; ή ασθένεια όση- 

μέρα·. καθίσταται κινδυνωδεστέρα . . . ’Αλλ’ άς 
άποσυρθώμεν όλοι, προσέθηκεν ύψοΰσα τήν φωνήν, 
διότι ούδείς πλέον έχει δικαίωμα νά μείνη μεταξύ 
συζ ύγων ΰπεραγαπωμένων καΐ έχόντων ανάγκην νά 
μείνωσ; μόνοι μετά τοσοΰτα θλιβερά γεγονότα.

Καΐ ένηγκ.αλίσθη τήν όλολύ,ουσαν ’λδελαΐδα. 
"— Χαϊρε, τέκνον μου, ΰπετονθόρισεν" αυριου ανα
χωρείτε, καί 'ίσως δέν ίδωμεν πλέον άλλήλους 
έπ! τής γής. ’Ενθυμήθητε τάς συμβουλάς μου, α
γαπάτε πάντοτε τδν σύζυγόν σας, τδν πατέρα 

τοΰ τέκνου σας, αγαπάτε τον 8,Tt καΐ άν ήθελε 
συμβή. . . Σήμερον έφάνη επιεικής καί οϊκτίρμων, 
μή λησμουήσητε δέ αύτό.

Η Κ. Γρανσάμ δέν ήδύνατο ν’ άποσπασθή άπδ 
τούς βραχίονας τής Καλή; Γυναικός, ούδ άπε
κρίθη είς τδν Διονύσιον καΐ τόν ‘ΐ’αβινότον, οϊτι- 
νις χαιρετήσαντες αύτήν έξήλθον. Και ή Κ. δέ 
Λαμβέρτου αύτή, μέ ίλην τη; τήν φυσικήν άτα- 
ραιίαν, δεν έδύνατο ευκόλως νά χωρισθή τής θε
τής θυγατρός της, καί τι; αιτία μυςτκή καθίστα 
ίσως οδυνηρότερον τόν τελευταϊόν τοΰτον χαι
ρετισμό». Επεσαν λοιπόν ιϊς τάς άγκάλας άλλή
λων καΐ έχυσαν δάκρυα θαλερά" τέλος ή Καλή 
Γυναίκα καταβαλοϋσα δεινήν προσπάθειαν, άπε- 
σπάσθη τών σπασμωδικών περιπτύξεων τής ’λδε- 
λαΐδο:, καΐ έξήλθεν έν άφάτω ταραχή καΐ έπα- 
ναλαμβάνουσα ακόμη,
— ’Αγαπάτε τον καΐ έστέ ευτυχή;.

Η Κ. Γρανσάμ ήτον δλως καταβεβλημένη, διό
τι τοσαΰται συγκινήσεις είχον έξασθενήσει τό τε 
σώμα καί τήν ψυχήν της. Ηγέρθη λοιπόν ΐνα ύ
πάγη παρά τώ συζύγςο τής, δτε χείρ τις έλάβετο 
τή; ίδικής της καΐ φωνή τις μελαγχολική τή 
εϊπεν,
— Αύτή λοιπόν, κυρία, εινε ή ευδαιμονία δι’ ήν 
πρδ μικρού έκαυχάσθε ;

‘Η φωνή αύτη ήν τοΰ Αλφρέδου, δστις εϊχε 
μείνει απαρατήρητος έν τή αιθούση κατά τούς α
ποχαιρετισμούς τών δύο γυναικών. Ή ’Αδελαίς 
έκρυψεν ήδη τδ πρόσωπον διά νά μή συναντήση, 
τό βλέμμα τοΰ αρχαίου μνηστήρός της.
— ’Αδελαίς, ΰπέλαβε ζωηρώς εκείνο;, ούδέν αί
σθημα μίσους πρέφω πλέον καθ’ ύμών, διότι σάς 
είδον αρκούντως πάσχουσαν. Οίκτον μόνον αισθά
νομαι διά τήν θέσιν σας, διότι σκλ/.ρώς άποτίετε 
τήν επιορκίαν σας. . . ‘Τπάρχει περί υμάς μυστή
ριόν τι, δπερ πρέπει νά έξηγηθή. Έγώ θά προ
σπαθήσω" άλλ ύποσχέθητέ μοι ότ ι Οά ίδωμεν άλ
λήλους μετ’ ού πολύ.
— ίί ! οχι, όχι, ποτέ .’ έψιθύρισεν ή δυστυχής 
μετά συγκινήσεως.
— Κύριε Δουκλέρκ 1 έφώνησεν αΰστηρώς φω
νή τις.

0 ’Αλφρέδος στραφείς παρετήρησε τήν Σουσάν 
ναν Λαμβέρτου ορθήν παρά τή φλιά τής θύρας. 
Κλίνας λοιπόν βαθέως πρό τής Αδελαΐδος,
— θά έπανίδωμεν άλλήλους, έπανέλαβε χαμη- 
λοφόνως.
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Καί άνεχώρησε μετά τής Καλής Γυναικός, ήτις 
ήτένιζεν αύτδν μέ βλέμματα κατηφή άμα καί 
αυστηρά.

V.
ό Κ. Γρανσάμ μετά τής συζύγου του, εϊχον 

ήδη αναχωρήσει είς Παρισιού; τήν έπαύριον τής 
ημέρας, καθ’ ήν ή έκδίκησις τοΰ Διονυσίου Λαμ
βέρτου μικρού έδέησε νά άποβή τόσον ολεθρίσε 
εις τον κύριον τής ’οζεραίη;" πιστό; δέ είς τήν ύ- 
πόσχεσίν του καί ό ’Αλφρέδος άφησεν αυθημερόν 
τήν έπαυλιν, καί τά πάντα τοιουτοτρόπως περι- 
ήλθον έν αύτή είς τόν συνήθη αύτών ροΰν.

Εν τούτοι; ή απόπειρα τοΰ αγρονόμου είχε κά
μει πολΰν κρότον, μ’ όλον δτι έσύστησαν εί; πάν
τα; τούς μάρτυρας αύτής απόλυτον σιγήν" αί 
φλυαρίαι δμως τινων υπηρετών, καί ιδίως τό πά
θος τοΰ ‘Ραβινότον, δστις είδε μετά Ολίψεω; νά 
τώ διαφεύγη τοσοΰτον λαμπρά λεία, έξήγεεραν 
τήν Δικαιοσύνην, καί ό Διονύσιος περιήλθεν εί; δυ
σχερή θέσιν διά τήν ύπόθεσιν ταύτην" ήθελε μά
λιστα συλληφθή, άν ή έπέμβασις τοΰ Γρανσάμ 
δέν διέκοπτε τήν δικαστικήν ενέργειαν, ώστε τέ
λος ό Διονύσιος έμεινεν έςησφαλισμένος κατά πά
σης καταδιώξεω;, μετά πολλούς φόβους καί αγω
νίας, ών άναμφιλέκτως μετείχε καί ή δυστυχής 

μήτηρ του,
Τό συμβάν τοΰτο, ού τό καλόν μέρος έπαιξε 

κυρίως ό ιδιοκτήτης τοΰ πύργου, μετέτρεψε τά; 
διαθέσεις τών κατοίκων τοΰ τόπου υπέρ αύτοΰ. 
Μέχρι τοΰδε, ώ; εϊπομεν, ό Γρανσάμ ούδέ τών 
γειτόνων» ούδέ τών κατωτέρων του τήν συμπά
θειαν έδ-υνν,θη νά προσελκύσγ, και μ’ δλην τήν ά- 
φοσίωσιν ήν έδειξε πρδς τόν φίλον του Γουστά- 
βον δέ Σαινσομδν, έθεωρεϊτο ώς άνθρωπος <ιν.Χτ,- 
ρός, υποκριτή; καί ανεπίδεκτος παντός αισθήμα
τος γενναίου, πάσης πράξεω; έπαινετή;" άλ.λ’ ή 
πρός τόν αγρονόμον του επιείκεια, επιείκεια περί 
ή; έκαστος κατ’ αρέσκειαν έλάλει, παρήγαγεν 
υπέρ αύτοΰ δημοτικότητα τοσούτω μεγάλην, δσον 
τέως μ.ϊσος ειχεν έμπνεΰσει κατ’ αύτοΰ. ’ Δέν έδύ- 
ναντο αρκούντως νά έπζινέσωσε τήν αγαθότητα, 
ήν έδειξε συγχωρών άνθρωπον, δστις ήθέλησε νά 
τόν φονεύση, και πρδ πάντων άφίνων καί πάλιν 
είς αύτδν τήν έκμίοθωσιν τών αχανών κτημάτων 
του·· ’Εν τούτοις ύπήοχον καί τινες άπιστοι, οϊ 
τινες έπέμενον μέ διάφορα ρητορικά σχήματα, 

. οτι ή υπόθεσες δέν ήτο τοσούτω φανερά, δσω τήν 
ύπέθετον ύπό πρώτην έποψιν, και ΐσχυρίζοντο δτι

δσφ πειστικόν και άν εϊχεν ή Καλή Γυναίκα, διά 
νά συγκίνηση τδν Γρανσάμ καί λάβη παρ’ αύτοΰ 
χάριν υπέρ τοΰ υίοΰ της, θά μετεχειρίσθη άλλα 
μέσα παρά τάς ικεσίας καί τά δάκρυα" άλλ’ οΰ- 
δείς έπείθετο εί; τούς λόγους τών άπιστων αυ
τών, διότι ΰπενόουν δτι ή Σουσάννα Λαμβέρτου 
μετεχειρίσθη μαγείας, ή δέ γνώμη αυτή ήν πάν- 
τη άντίθετο; πρδ; τά αισθήματα τής εύγνωμο- 
σύνης καί αγάπης, i ένέπνεεν είς Οζεραίην ή Κα
λή γυναίκα παρά πάσιν. ύπωςδήποτε τά πάντα 
ήσαν ήδη ύπέρ τοΰ Γρανσάμ, καί δ θαυμασμός, τό 
σέβας και ή τιμή ήν άπδ τοϋ συμβάντος εκείνου 
έδείκνυε πρδς αύτδν δ Διονύσιος, δέν συνετέλεσαν 
ολίγον πρό; τήν τοιαύτην μεταβολήν, ό άγαθδ; 
άγρονόμος έξέφραζε πρώτος τήν γενναιοφροσύνην 
τοϋ κυρίου του έν πάση περιστάσει, ταπεινών εαυ
τόν δπως ΰπερλαμπρύνη πράξιν, τή; όποια; αί 
αίτίαι ήσαν τούλάχιστον μυστηριώδεις, Ενίοτ: 
μάλιστα τοσοΰτον κατετήκετο ύπό τών ελέγχων 
τοΰ συνειδότος, τοσοΰτον ήσχύνετο έπί τή άνα- 
μνήσει τοΰ έγκλήματο; έκείνου, εις ο τόν παρέ
συρε τυφλή οργή, .ώστε ή μήτηρ του, ή; f, πρό; 
τδν σύζυγον τής ’Λδελαίδο; ευγνωμοσύνη ήτο μι- 
τριωτέρα καί όλιγώτερον καταφανής, ήναγκάζετο 
νά τδν παρηγορά). Μια δέ τών ήμερων, καθ’ ήν έ
φαίνετο ύπέρ τδ σύνηθε; σκυθρωπότερος, τώ εκε 
μέ τδν άτάραχον έκεϊνον καί διεισδυτικόν τόνον, 
ον έγνώριζε νά λαμβάνη κατά τήν περίστασιν.
— Μή μεγαλύνητε πολύ τήν άγαθότητα τοΰ κυ
ρίου μας, Διονύσιε. ’Εσυγχώρησε τούς άλλου; διά 
νά συγχωρήτωσι καί οί άλλοι αύτόν.

Καί έξήλθε χωρίς νά θέληση ν’ άποκριθή είς 
τόν υίόν της, δστις τήν έβίαζε νά διασαφίση τούς 
αινιγματώδεις τούτους λόγους.

Τοιουτοτρόπως παρήλθον μήνες τινες, δ χειμώ» 
διεδέχθη τδ φθινόπωρου, καί τό έαρ τόν χειμώνα* 
κατά τόν χρόνον δέ τούτον ούδεμία είδησις έλήφ* 
θη άπδ τούς κυρίους τή; ’Οζεραίη; άπ* εύθείαζ· 
Φήμη μόνον υπόκωφος διεδόθη δτι ό Γρανσάμ προ- 
σεβλήθη έν Παρισίοι; ύπδ;.7 μαρασμού, δστις πα
ρείχε σπουδαίους φόβου; διά τήν ζωήν του, κ»Ι 
οτι ή ’Αδελαΐ; τδν ένοσήλευε μετά ζήλου καί ά*»' 
πη; ά'ιοθαυμάστου. "Γοιοτοτρόπω; ούδέν προΰπί' 
θετεν δτι οί δύο σύζυγοι ίμελλον νά έπισκεφθώ®1 
τόσον ταχέως τδ κτήμά των, ένθα τούς περιέμ*' 
νον αναμνήσεις λίαν iyiwa'i, δταν αίφνης πρωί** 
τινα έμαθαν δτι ούτοι αφίκοντο εϊς τόν πύργο*, 
ένθα προύτίθεντο νά διέλθωσι το έαρ, ώ; καί καΤ* 
τά προηγούμενα έτη.

‘Η είδησις αύτη διεδόθη έν. άκαρεϊ, και φυσικώ ι 
τφ λόγω οί κάτοικοι τής έπαΰλεως τήν έμαθον ι 
{ν τοϊς πρώτοι;. Καί ή μέν Καλή Γυναίκα έδειξε · 

Οευμασμόν τινα, άλλ' ό Διονύσιος, ού .ήπερίστα- 1 
εις αυτή άνεγέννα τήν ευγνωμοσύνην, έδωσε τό- 
«ον είς τήν παραφοράν τής χαράς αύτοΰ. Παρα* 
χρήμα ένεδύθη τά καλλίτερα του ενδύματα καί 
ίτρεξεν είς τόν πύργον νά συγχαοή τούς κυρίου; 
σου έπί τή καλή αφίξει των, άλλ’ ή έπίσκεψί; του 
ήτο βραχυχρόνιος καί έπανήλθεν έντό; ολίγου πε
ρίλυπος καί κατηφής, διότι ευρε τόν Γρανσάμ, 
μάλλον ασθενή καί πάσχοντα παρ’ δσον είχε δια- 
ίοθή, και διότι ή υποδοχή ή; ήξιώθη παρ' εκείνου, | 

δεν ήτον δσον ήλπιζε συμπαθή; καί εγκάρδιος. Η 
Άδελαΐς, τήν οποίαν μόλις έδυνήθη νά ϊδη, τώ 
έφάνη κατηφής, συνεσταλμένη, ένί λόγο. ό Διονύ
σιος δέν έμεινεν ηύχαριστημένος έκ τής έπισκέψεως 
αύτοΰ, καί δταν διηγήθη τά περί τούτου είς τήν 
Σςυζάνναν, προσέθηκε δυσθύμως.
— Μά τήν πίστιν μου, μητέρα, νομίζω δτι οί σύ
ζυγοι αύτοί δέν τά περνούν καλά. Δεν ήμπορβί 
κάνεις νά έννοήση άν ηνε άγαθαί ψυχαί ή ένσαοκοι 
βίάβολον. Τέλος, δστις ζήση θά ίδη ! Αν δέν ήσο 
τέσω εχέμυθο; ώ; μία ξυλίνη άγια, ΐσω; θά μά; 
έξήγεις όλα αύτά, άλλά δέν όμιλεϊς τίποτε, καί 
Ιφίνει; τούς ανθρώπους νά υποψιάζονται χωρίς νά 
Uppt ί*» λόγον ή νά τούς έκβάλλης άπό τά; 

ίίΛψίας.
‘Η Καλή Γυναίκα ΰπεμειδίκσε μελαγχολικώ;.

— Καί δύναμαι, ύπέλαοε. Διονύσιε, νά είπω έγώ 
άλλο, παρά δτι ό θεός μόνος γνωρίζει τί συμβαί
νει εϊ; τά βάθη τής καρδία; έκάστου; Συμμερί
ζεσαι λοιπόν τήν γνώμην τών ανόητων εκείνων, 
οιτινες μοι άποδίδουσι δύναμιν υπερφυσικήν ; ’Α
γάπα και βέβου τοΰ; κυρίου; σου, Διονύσιε, καί 
μή φθόνε·, τήν τύχην των. Ιδού τί όλο; ό κόσμο; 

έδύνατο, ώ; καί έγώ, νά σοί είπη.
‘θ Διονύσιος κατένευσε τήν κεφαλήν μέ ύφος 

αμφιβολίας, καί δέν είπε πλέον τίποτε άλλο περί 
"ές έπισκέψεώς του εις τδν πύργον.

ιΗ ίπιοΰσα ητο μία τών ωραιότερων καί δρο- 
«ρωτέρων εαρινών ήμερων, καθ’ άς ή φύσις άνα- 
χεννωμένη στολίζεται μέ τά έπαγωγότερα θέλ
γητρά τη;. Ηλιο; ραδινός κατηύγαζε τήν πρασι- 
*όχροων πεδιάδα, τά άνθη ήσαν κεκαλ,υμμένα ύπδ 
φύλλων, ή αύρα πνέουσα έπί τή; λίμνης καί τών 
Ανθηρών καλάμων, έξέδιδε τά άρώματα καί τήν 
ευωδίαν τών άνθέων. Ητο τέλος μία τών «ραίων

εκείνων ήμερων, καθ’άς ή θυμηδία καί η ζωή 

διεισδύουσιν είς τά οντα, καθ’ ήν ό γέρων αισθά
νεται εαυτόν εύκινητότερον, ό άσθενής εϋσθενέστε- 
ρον, ό τεθλιμμένο; φαιδρότερου, καθ’ ήν τά πάντα 
ενί λόγω είσι μυρώδη, έναρμόνια, εύτυχή.

Κατά τήν πρός περίπατον καί μελέτην άρμο- 
διωτέραν ώραν, δηλαδή κατά τήν μεσημβρίαν ό 
Κάρολο; Γρανσάμ το πρώτον ήδη άπδ τής έ'εύ- 
σεώ; του έξήλθε τοΰ πύργου, καί κατήλθενεί; τήν 
πάροδον. Δέν εϊχον άναμφιλέκτως μεγα.λύνει τήν 
μεταβολήν ήν ή ασθένεια καί αί ήθιχαί ίσως όδύ- 
ναι τώ είχον άπό τινων μηνών προξενήσει" διότι 
ήτον οίκτρώς ήλλοιωμένος έπί τοσοΰτον, ώστε δυ- 

σκόλως ηθελέ τις αναγνωρίσει έν τώ προώρω αύ
τοΰ γήρατι άνδρα ακμαία; έτι ηλικίας. Τδ πρό
σωπόν του ήν μολυβδόχρουν, οί οφθαλμοί του 
σκιεροί καί έσβεσμένοι, ίσχνότη; καταπληκτική 
κατεβίβρωσκε τά μέλη του, ή ράχη του εϊχεν ήδη 
κυρτωθή καί μόλις έδύνατο νά βαδίαγ, έρειδόμενος 

έπί βακτηρίας έξ ινδικού καλάμου. Πτο περιτε- 
τυλιγμένο; έπιμελώς εις χειμερινόν επενδυτήν, 
τρέμων έκ διαλειμμάτων, ώ; εί προσεβάλλετο ύπδ 
ψύχους, καί συρόμενο; μετά κόπου ύπδ τάς ευερ
γετικά; ακτίνα; τού γλυκέω; έκείνου καί τήν φύ- 

' σιν θερμαίνοντος καί άναγεννώντο; ήλιου.
ΤΗτο φυσικόν νά ύποθέση τις δτι ή πρώτη έπί— 

ί σκεψι; τοϋ κυρίου τής όζεραίη; έμελλε νά γείνη. 
εί; τήν έπαυλιν καί τούς πλουσίους αγρούς, οϊτι- 

• νες τήν περιεκύκλουν" έν τούτοι; διήλθε χωρίς νά 
σταθή πρδ τής κλιτύο; τή; άγούση; εϊ; τήν οικίαν 
τού Λαμβέρτου. "Εδειξε μάλιστα ότι ή θέα τή; 
έπαύλεω; τώ άπέβαινε λίαν όδυνηρά, διότι άμα 
είδε μακρόθεν τήν οικοδομήν, άπέστρεψε τήν κε
φαλήν μέ εϊδό; τι φρίκης. Είτε δ’ έκ κοπώσεως, 
είτε έξ άλλη; αιτίας, έστε'κετο έκ διαλειμμάτων, 
καί τότε εέέιπτε πέριξ αύτοΰ βλέμματα ανήσυχα, 
ώ; διά νά βεβαιωθή δτι ούδείς κατασκόπευε τάς. 
πράξεις του ή διέκοπτε τδν μοναξίαν του.

Οταν έφθασε πλησίον τή; κοιλάδο; ήτις έξετέί- 
νετο έκειθεν τού πύργου,έστάθη περισσότερον χρό
νον καί ήρξατο παρατηρών τήν πλουσίαν καί τερ
πνήν χώραν, τήν πρδ τών οφθαλμών του. Αίσθημα 
τότε χαράς αμα καί έπάρσεω; έζωγραφήθη έπί 
του προσώπου του, μικρά δέ τις έρυθρότης έχρω- 
μάτισε τάς παρειά; του καί διαβατική τις λάμψις 
άντηυγάσθη επί τών όφθαλ.μών του. ίσως θαυμάζων 

’ τάς πλούσιας έκείνας πεδιάδα;, τήν ώραίαν έκείνην 
ι λίμνην μέ τά άργυρόεντα ύδατα, τούς αγρούς
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έκείνους τούς πλήρεις θερισμού, τούς λειμώνας 
έκείνους τούς πλήρεις ποιμνίων, τάς θελκτικάς 
εκείνα; οικοδομάς, τόν μεγαλοπρεπή έκεϊνον πύρ
γον, έλεγεν είς τό βάθος τής καρδίας του' δλα 
αύτά άνήκουσιν εΐ; έμέ- ’Αλλά μετ ού πολύ, ώς 
εΐ σκέψις ανιαρά καί έπωδυνος τώ έπήλθε καθ’ δν 
χρόνον επισκοπεί τοιουτοτρόπως τά πλούτη του, 
έξέπεμψε στεναγμόν, δστις έξωμοιοΰτο μάλλον 
πρό; οίμωγήν, καί στραφείς άνέλαβέ τόν δρόμον 
του πρός τήν κορυφήν τής κοιλάδας.

Εφθασε τέλος εί; τήν μεγάλην όδόν, καί διελ- 
θών αύτήν χωρίς νά σταθή, διηυθύνθη προς ά
θροισμα οίκων, πτωχής άπόψεως, οϊτινες ύψοΰν- 
το είς τό αντίθετον μέρος. Εφ’ δσον δ’ έπροχωρει, 
έδιδε περισσότερα σημεία ανησυχία; καί δυσπι
στίας’ άλλ’ άφοΰ έπείσθη δτι ή πεδιάς ήτον έρη
μος κατά τήν στιγμήν έκείνην, καί ότι ούδείς οφ
θαλμός έδύνατο νά τόν παρατηρήση, έλαβε μικράν 
τινα ατραπόν. ήτις έφερε προ; μεμονωμένην τινα 
οικίαν, κειμένην είς άπόστασιν βολής πυροβόλου 
άπό τών λοιπών. Η οικία αύτη ήν λίαν γνωστή 
είς τό χωρίον δτι άνήκεν εις τόν ‘Ραβινότον, τόν 
εύνοούμενον αύτόν τοΰ Γρανσάμ, δστις ολίγον έ- 
λειψε νά γείνη άγρονόμ.ος τής Οζεραίης.

Ενταύθα πρέπει νά είπωμεν ολίγα; λέξεις περί 
τοϋ ανθρώπου τούτου, τόν όποιον είσέτι δέν κα- 
τεστήσαμεν αρκούντως γνωστόν είς τόν ανα
γνώστην.

11 θέσις τοΰ ‘Ραβινότου ούδέ καθαρά, ούδέ ά- ( 
διαφιλονείκητο; ήτον εις τό χωρίον εκείνο, εις τό . 
όποϊον, ώ; καί εί; τά λοιπά, οί κάτοικοι διαιρούν
ται είς δύο πολύ διακεκριμένα; άλληλων τάξεις, 
εις άστού; καί εί; χωρικούς. ΓΕιχε τά έλαττώματα 
τών μέν, χ_ωρίς νά έχη τά προτερήματα τών δέ, 
ή μάλλον είπεϊν συνήνου έν έαυτώ τά έλαττώμα
τα άμφοτέρων τών τάξεων τούτων. (') ‘Ραβινότο; 
ούδέ κτηματία; ήτον, ούδέ γεωργό;, μ’ δλον δτι 
έκέκτητο καί αύτό; τεμάχιον γή; όπισθεν τής οι
κίας του, ήτις όμως ήν βεβαρημένη μέ υποθήκας 
καί έκινδύνευεν άπό στιγμής εί; στιγμήν νά έκ- 
πλειστιριασθή υπέρ τών δανειστών του. Τά μέσα 
τής ΰπάρξεώ; του ήσαν λίαν μυστηριώδη, λαμβα- 
νομένη; ύπ’ δψιν τής οκνηρία; καί τής κραιπάλη;, , 
ήτις τόν εμπόδιζε νά έργάζηται διηνεκώς καί. 
καλώς. Είχε δ’ εις τάς υποθέσεις του 
ευφυΐας καί έξιν τινά ραδιουργίας, ήτις προσείλ- 
κυε πρός αυτόν όλους τούς διαδίκους τοΰ χωρίου. 
’Εδιδε συμβουλάς είς τάς ά/.ανθώδιι; υποθέσεις,

άλλ’ έφ* ή; αί φυσικαί καί ήθικαί όδύναι ειχον 
προξενήσει ακατανόητου άλλοίωσιν.
— Ποιος είνε ; ήρώτησε’ δέν εινε ή Κ. Λαμβέρ
του ; Πώ; ! εισθε σείς, Κ. Γρανσάμ; έοηκολούθη- 
σε προσπαθήσασα νά μειδιάση, εισθε σείς, καί μάς 
έκάματε αυτήν τήν τιμήν νά έλθητε νά μα; ϊδη- 

τε ; Καθήσατι, αΰθέντα, καί συγχωρήσατε μοι, 
άν δέν δύναμαι νά σάς υποδεχθώ δπω; σάς α

νήκει.
— Καλ’ ημέρα, Αικατερίνη, άπεκρίθη ό Γρανσάμ 
μέ ύφος άφηοημένον. Εισθε λοιπόν τόσον άσθενής, 
ώστε άναγκάζεσθε νά μένητε κλινήρη; ;
— Καί Οά μείνω έως- δτου άποθάνω, εϊπεν ή 
πτωχή γυνή μέ τόνον μελαγχολικόν, τό όποιον 
δέ< Οά άργήση πολύ, έλπίζω . . . Γνωρίζετε βε
βαίως ποιον είνε τό πάθος μου . . . γάγγραινα 
τοΰ στήθους, ασθένεια ή οποία δέν χωρατεύει. . . 
Τά δυστυχή μου παιδία !

Καί στεναγμό; φρικώδη; έτελείωσε τήν ι

δέαν τκς.
— Καί έρχεται ή κυρία Λαμβέρτου και σάς νο
σηλεύει ; ήρώτησεν ό Κάρολος, πάντοτε άπησχο- 
λημένος είς τό μυστήριον, δπερ είχεν άποκαλύψει. 

Ενόμιζον δτι ό σύζυγός σας.. .
— Ω ! άν τόν ϊδητε, μή τώ εϊπητε περί τούτου, 
άνέκραξεν ή Αικατερίνη μέ φωνήν ικετευτικήν, ό 
‘1’αβινότος δέν ήθέλησε νά προσκαλέσω τόν ια
τρόν, διότι λέγει δτι Οά τόν αφανίσω εις τά ια
τρικά καί τά έξοδα . . . καί λέγει αλήθειαν, διό* 

| τι αί άσθένειαι άπαίΓοΰτι με-άλας δαπάνας . . . 
Ή Καλή γυναίκα τής όζεραίης έμαθεν αύτό, καί 
έρχεται ένίοτε κρυφίως καί μοί φέρει ιατρικά τι- 
να. . . *Ανευ αύτής έως τόρα ήθελ’άποθάνει, διό
τι δέν ήδυνάμην νά υποφέρω τά τόσα δεινά, άτι- 

ι να μέ βασανίζουσι . . . Σήμερον δέν ήλθεν ακόμη, 
| καί αισθάνομαι δτι οί πόνοι μβυ αύξάνουσι.... 
Νομίζω δτι μ-.ΰ σχίζουσι τό στήθος ! . . Πνίγο

μαι. Θεέ μου, έλίησόν με !
Καί ταύτοχρόνως έπεσε πάλιν έπί τή; κλίνης 

της μέ φρικώδεις σπασμούς. ‘Ο δέ Γρανσάμ πρό; 

στιγμήν ’σιώπησε.
— Θαυμάζω εϊπεν άμα έκείνη ήσύχασεν ολίγον, 
πώ; ό σύζυγός σας δέν ζητεί νά σά; φέρη ένα 
άνθρωπον επιστήμονα, άλλ’ επιτρέπει μία γυνή, 

-ήν μισεί, να είσέρχηται είς τόν οίκον σας.
— Δεν τό ήξεύοει, αύθέν.τα’ σάς είπον ότι δέν 

• τό έγνώμζε, καί σά; παρακαλώ έπιμόνω; νά μή 
έδειξε τούς χαρακτήρας γυναικός νέα; είσέτι. μέ προδώσητε, διότι ήθελε θυμώσει πολύ καί Οά

μέναι ί έκβεβλημέναι, καί ή βροχή διεισδύουσα 
ίν αύτώ διά μέσου τών μεσοδμών τοΰ όροφώμα- 
τος εϊχεν αφήσει έπί τών τοίχων ϊχνη κιτρινό- 
χροα. Κλίνη κρεμαστή μέ πράσινα παραπετάσμα- 

κοιτίς έξ ίνδοκαλάμου, τράπεζα τεθραυσμέ- 
νη καί τινε; έδραι σκωληκόβρωτοι «πετέλουν δλα 
τά έπιπλα τοΰ δωματίου, έν τώ όποίω τό παν 
έμαρτύρει τήν αθλιότητα. Πΰρ έκ γαιωκαύσων, ά- 
νάπτον εί; τήν εστίαν διέδιδε καπνόν πυκνόν καί 
πνιγηρόν’ έπί δέ τής κλίνης κατέκειτο άσθενής 
τις, "·ΰ όποιου τού; χαρακτήρα; δέν έδύνατο ένε
κα τ ·>ν παραπετασμάτων νά διακρίνφ τις, άλλ’ 

ου ήζ .ύοντο αί οϊμωγαι καί οί στεναγμοί, δταν 
αί κραυγαί τοΰ παιδιού έπαυον έκ διαλειμμάτων. 
Ετερον δέ παιδίον πέντε μέχρι; έξ ετών, κεκα- 
λυμμένον άπό ράκη ή μάλλον είπεϊν ημίγυμνου, 
έεάθητο χαμαί παρά τή κοιτίδι, καί προσεπάθει 
νά κατευνάσρ τον αδελφόν του. Ο ‘Ραβινότος 
ητον απών, άλλά φιάλη προσφάτω; ζενωθιϊσα, 
καί ποτήριον έρυθροΰν έτι έξ οίνου, τεθειμένα έπί 
τή; τραπέζη;, έμαρτύρουν δτι πρό μικρού μόλις 

ε-χεν έξέλθει τοΰ οίκου του.
‘Ο Γρανσάμ έστάθη έκπληκτο; καί περίτρομο; 

ένεκα τή; απροσδόκητου ταύτης πτωχία;- έν τού
τοι; ό θόρυβος, 8ν είχε κάμει, κα ή λάμψις τοΰ 

. φωτός, τήν οποίαν έπέχυσε τό άνοιγμα τής Ού
ρα;, έπρόδωσαν τήν παρουσίαν του. Τό δέ παι- 

" ’ · -~· -'·Ί"νί<τεω: ενός ξένου, είτε δι’
θρήνους, 
έλθόντα

άνεδέχετο πράγματα, περί ών ούδείς έτερο; έ- 
φρόντιζεν, έπέμβαινεν’εί; τάς αγοράς τών σιτηρών 
καί τών ζώων καί ίπληρώνετο διά τήν μεσιτείαν 
του, ποτέ μέν περισσότερον, ποτέ δ δλιγώτερον, 
άλλά πάντοτε δσω ήν δυνατόν «κριβώτερον. ΙΙτον 
ένί λόγω άνθρωπος υποθέσεων,'δστις έν εύρυτέρω 
κύκλω ενεργεία;, έδύνατο νά έξισωθή πρός πάν
τα άλλον, άν ένίοτε δέν είχε σχέσεις πρός τό 
πλημμελειοδικείου τής περιφέρειας.Περιπλέον έκέκ- 
τητο έκτακτόν τινα έπιτηδειότητκ είς τά παιγ
νίδια άτινα έπαιζον εις τάς πανηγύρεις, καί άν 
δέν έμεθύσκετο, τά κέρδη έκαστου μηνός έδύναν- 
το νά τώ έξασφαλίσωσιν άνετον βίον. Εναντίον 
δμως τούτου, ή μάλλον, ένεκα τούτου, ό ‘Ραβι- 
νότος είχε φήμην αποτρόπαιου, αί μικραί του 
σκευωρίαι δέν ίσχυον πλέον εις τά περίχωρα, καί 
έζη λίαν οΐκτρώς μετά τής οικογένειας του άφ’ ή; 
ήμέρας η Επαυλις τής οζεραίης τοΰ είχε διαφύ- 
γ=ι, παρά πάσαν τήν καλήν θέλησιν τοΰ ιδιο
κτήτου. ,

ύ Γρανσάμ έφθασε μετ’ ολίγον εις τήν οικίαν, 
ήτις ήτο μικρά, άλλ’ αρκούντως ηύτρεπισμένη έ
ξωθεν. ίίκοδόμητο αύτη έκ πλίνθων οπτών ώς 
καί δλαι αί άλλαι τοΰ χωρίου, ή δέ οροφή της έ- 
καλύπτετο έκ κεράμων σχήματιζουσών παράδοξα 
σχήματα, τό όποϊον εινε ό υψιστος βαθμός τής 
πολυτελείας τοΰ οίκου ένός πικαρδοΰ. ’Εν τούτοις 
δέν είχεν είμή ένα μόνον πρόδομον, έν τώ όποίω 
ή οικογένεια διέμενε λίαν στενοχωρημένη. Τά πα
ράθυρα εκατέρωθεν τοΰ οίκου ό'έν ειχον ύέλους, 
άλλά χάρτας έλαιοβαφείς καί τό έςωτερικόν τού
το σημείου έδύνατο άριστα νά ΰποδείξτ, τήν αθλιό
τητα, ήτις έπεκράτει έντός.

Πλησίασα; ό σύζυγος τής Αδελαίδος ήκουσε 
φωνάς παιδιού έςερχομένας άπό τό κύριον δωμά
τιον, δπερ κατεϊχον οί £ΡαβινότοΓ φωνή δ άσθε' 
νής καί νοσώδης, ή φωνή βεβαίως τής μητρός, έ- 
ζήτει νά πραυνη τό παιδίον εις μάτην. Βέβαιος 
τοιουτοτρόπως ό Γρανσάμ. δτι Οά εύρη άνθρωπον 
νά όμιλήση έν πεοιπτώσει απουσίας τοΰ οικοδε
σπότου, ύψωσε τόν μάνδαλον τής θύρας, καί ει- 

| σήλθεν άποφασιστικώς'έν τώ οϊχω. Τότε δ’ έν 
τώ σκιερά φωτί δπερ εΐσήρχετο διά τών έλαιο- 
τριβών χαρτών τοΰ παραθύρου, θέα σπαραξικάρ
διος παρέστη είς τους οφθαλμούς του.

Τό δωμάτιον τούτο ϋπ/ρχεν είς κατάστασιν. 
σχεδόν ολοσχερούς γυμνώσεως. Αί πλεϊστα·. τών 
άποτελουσών τό έδαφος σανίδων ήσαν συντετρ'·-

ι

ε·^ίς τ;

τα.

δίον είτε έκ τή; έμφανίσεω; ένός ξένου, 
άλλην οίανδήποτε αιτίαν έπαυσε τούς 
ένώ ό αδελφό; του παρετήρει τόν νεωστί 
μέ όφθαλυού; τεθαμβωμένου:. Ταύτοχρόνως φω
νή τις μεμψίμοιρο; ήκούσθη όπισθεν τών παραπε

τασμάτων.
— Εισθε σείς, κυρία Λαμβέρτου ; είπε μετά προ
φανούς αγωνίας. Ώ ! πόσον αγαθή εϊσθε όποϋ ήλ- 
θετε νά μέ ίδήτε πάλιν . . Δέν τολμώ νά σάς | 
είπω νά είσέλθητε, διότι ό σύζυγός μου είν’ έδώ 
πλησίον, καί δύναται άπό στιγμής είς στιγμήν 
νά έπανέλθη ... Εν τούτοις πάσχω πολ.ύ / ! I

Θεέ μου, πόσον πάσχω !
Τό όνομα τής κυρίας Λαμβέρτου έφάνη ταράσ- 

βον τόν Γρανσάμ. περισσότερον άτό τόν σπαρακτι
κόν τόνον έκείνης ήτις τό έπρόρερε.
— Πώ; λοιπόν / ννέκραξε σχεδόν άκουσίως, η 
γυνή έκείνη έρχεται εί; τόν οίκον τοΰ ‘Ι’αβινότου ;

Η ασθενής φρ;κιάσασα, ήγέρθη έ-αγωνίως έπί 
τής κλίνης της, ζαί άνοίξασα τά πα;ζπετάσμα-

‘ta>
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μέ,ήνάγκαζε νά τήν διώξω’ τί δέ Οά έγεινό- 
μην; θά άπέθνβσκα άνευ συνδρομής χα'ι άνευ 
παρηγοριάς.
— χυ Ραβινότος λοιπόν περιήλθεν εί; τοιαύτην 
δυστυχίαν, ώστε δεν δύναται . . .
— Εΐμεθα στενοχωρημένοι, αΰθέντα, διότι αί υ
ποθέσεις μας δέν ύπάγουσι καλώς, έσπευσεν ή γυ
νή νά εϊπν) προσπαθούσα πάντοτε νά, μειδιάσ·/)’ 
άλλά δι’ αύτό δέν εΐμεθα και τόσον ελεεινοί, δσον 
νομίζετε . . . Δέν πταίει ό Ραβινότος, διότι καί 
ό δυστυχής αύτός κοπιάζει πολύ, καί αν έχητε 
κάμμίαν ύπόθεσιν νά τώ προτείνητε, εϊνε δλως 
διατεθειμένος νά σάς υπηρέτησή. Ναι, ναι, σάς 
βεβαιώ δτι δέν πταίει αύτός, άν δέν ήμεθα τόρα 
εις τήν αύτήν κατάστασιν, δπως καί άλλοτε /

0 Γρανσάμ είχε τήν βεβαιότητα δτι ή πτω
χή γυνή ήθελεν άποκαλύψει μέρος τή; αλήθειας’ 
εν τούτοις ήρκέσθη νά ε’ρωτήση.

Καΐ ποΰ εινε ό σύζυγός σας; έχω νά όμι- 
λη'σω πρός αυτόν/

Αλήθεια ! άνέκραξεν ή Αικατερίνη σχεδόν μετά 
φαιδρότητος’ έχετε εργασίαν τινά νά τώ δώσητε ; 
ώ τί ευτυχία, άν πρίν άποθάνω τόν έβλεπαν άπο- 
καταστημένον, καί ίβεβαιούμην δτι θά ειχεν άρ
τον νά δίδφ εις τά τέκνα του ! . . Οχι, δτι μά; 
έλειψε ποτέ, άλλά . . .

Μητέρα, πεινώ ! έφώνησε το μικρόν παιδίον. 
II ασθενή; ήρυθρίασεν έκ ταραχή;.
Εφαγε πρό ολίγου, ΰπέλαβε περιπεπλεγμένη. 

Ί ί άδδηφάγο; είνε ! ’Αλλά θέλετε νά ϊδητε τόν 
σύζυγόν μου, αύθέντα’ θά ή·/ έδώ . . . εις τό πε

ρίφραγμα. Αί φωναι τών παιδίων καί αί άκού- 
σιαι μεμψιμοίρίαι μου τόν ήνώχλουν, ώστε έξήλθε 
νά άναπνεόση ολίγον, καί θά τόν εύρητε έκεϊ. Σά; 
παρακαλώ όμως καί πάλιν νά μή τώ είπητε τίπο
τε περί τής Καλής Γυναικός.

Καί χωρίς ν’ άκούστ), ό Γρανσάμ έξήλθε τή; 
οικίας διά πλαγίας τίνος θύρας, διότι έπεθύμει ν’ 
απαλλαχθώ τών ανιαρών ιδεών, Ας τώ ένέπνεεν ή 
θέα τού οίκτρού έκείνου βίου. Έσπευσε λοιπόν νά 
διέλθη είδος τι κήπου πεπληρωμένου άκαληφών 
καί σκολύμων, είς τήν άκραν τού οποίου εύρίσκε- 
το τα περίφραγμα, έν ώ ήλπιζε νά τύχη τόν 4Ρα- 
βινότον. ‘Ο μικρότατος ουτος καί άθλιώτατος 

φραγμός περιείχε δωδεκάδα μηλεών, ών δμως τό 
φύλλωμα δέν ητο τοσούτω πυκνόν, δπως κρυψτ, 
άπό τούς οφθαλμού; του έκεΐνον τόν όποιον έζή- 
τει, ώστε δέν έβράδυν» νά ίδη αύτόν. ‘θ ‘Ραβι-

νότος, αρκούντως εύπρεπώς ένδεδυμένος, μέ πρό- ’ 
σωπον δροσερόν, μέ οφθαλμούς άκτινοβολούντας 

έκ τού οίνου, 8ν τήν πρώτην είχε πίει καί δστις 
τώ είχε δώσει, φαίνεται, ιδέας θυμήρεις, περιεφέ- 

ρετο είς τήν σκιάν, έχων τάς χεΐρας εις τά θυ
λάκιά του και συρίζων μεταξύ τών όδό.των του 
βάναυσόν τινα ήχον.

Χωρίς νά σκεφθή έπί τής άντιφάσεως, ήν πα- 
ρίστα ή στάσις τοϋ οικογενειάρχου τούτου πρό; 
τήν σκηνήν τή; δυστυχίας καΐ θλίψεως. ής έγένε
το αύτόπτη;, 0 Γρανσάμ κατηυθύνθη ίσπευσμένως 
πρό; τόν ‘Ραβινότον, δστι; άναγνωρίσας τόν κύ
ριον τίς Όζεραίη; έκαμε κίνημά τι ώς διά νά δ- 
πάγη πρός συνάντησίν του, ενώ αίσθημα εύχα- 
ριστήσεως ίλαμψεν έπί τού προσώπου του- άλλά 
μεταβαλών γνώμην παραχρήμα, άνέλαβε τήν συ
νήθη αύτού αδιαφορίαν, καΐ έπερίμεινε τόν ξένον 
νά έλθη μέχρις αύτού. Τότε δ’ έκλινε τήν κεφα
λήν πρός χαιρετισμόν μετά προσπεποιημένης τινός 
αξιοπρέπειας.
— Καλ’ ημέρα, κύριε, καλ’ ήμέρα, είπε μετά 
ψυχρό τητος. Ηλθατε τέλος πάντων εις τά μέρη 

μα; αλλά χωρίς νά σά; κολακεύσω, προσέθηκε 
παρατηρών τόν Γρανσάμ άπό κεφαλή; μέχρι πο- 
όών, φαίνεται δτι δέν έπεράσατε τόσον καλά έκεΐ, 
άφ’ δπου έρχεσθε .· Εί; τήν τιμήν μου ! δέν έπα- 
χύνετε πολύ.
— Εϊνε αληθές, πτωχέ μου ‘Ραβινότε, άπεκρίθη 
περιλύπως, δτι εϊνε κακή, κάκιστη ή υγεία μου, 
άφότου . ... άπό τινων μηνών, καί αν δέν δυνη- 
θώ νά περιστείλω τόν καταβιβρώσκουσάν με λύ
πην, δέν θά ζήσω έπί πολύ ακόμη! Η αδυναμία 
μου ιϊνε τόσον μεγάλη, ώστε έξηντλήθην έκ κό
που διά νά έλθω έω; έδώ. Πρέπει ν’ άναπαυθώ, 
καθήσατε λοιπόν πλησίον, καί άς δμιλήσωμεν ο
λίγον περί τών ύποθέσεών σας.

Καί ταύτα είπών έκάθησεν, ή μάλλον ειπεϊν ε- 
πεσεν έπί τής χλόης εί; τήν ρίζαν ενός δένδρου, 
καί ό ‘Ραβινότος, μιμηθεΐς αύτόν, έκάθησεν έ
πίσης, παρατηρών μέ τήν άκραν τοΰ όφθαλμοΰ 
του "να άνιχνεύση όποιο; ήν ό σκοπός του.
— Λοιπόν, φίλε μου ! έξηκολούθησεν ό Γρανσάμ 
μετά τίνος περιχαρούς οίκειότητος, δτ"αν είδε τον 
χωρικόν καθεζόμενον πλησίον του, φαίνεται δτι 
δέν ηύτυχήσατε κατά τήν απουσίαν μου, καί υ
πέθεσα πρό ολίγου δτι ή οίκογέ.ιιά σας δέν εϊνε 
εΐ; κατάστασιν τοσούτω άνθηράν.
—"Α ! ίδατε; ύπέλαβεν δ ‘Ραβινότος παρατηρών

ιόν κυανοΰν ούρανόν διά τών κλάδων τών μηλεών, 
αΐτινες τόν έσκίαζον. Ναι αί υποθέσεις μας δέν 

εϊνε τόσον εύάρεστοι, ή γυναίκα μου πάσχει καί 
τά παιδία γρυνιάζουσιν. Εινε πολύ λυπηρόν αυ
τό καί αέ ενοχλούν είς τρόπον ανυπόφορου, ώστε 
μού ήλθε σήμερον νά τά φυτεύσω έκεΐ ... Σ’ τόν 
δςάβολον ! μή μού όμιλήτε περί γυναικών καί 
παιδίων, διότι έβαρύνθην πλέον.

Ό Γοανσάμ δέν άπεκρίθη εις τούς λόγου; τού
τους καρδία; ξηράς καί άνεπιδέκτου τών ίερωτέ- 
ρων αισθημάτων’ έφάνη λοιπόν ώς σκεπτόμενος 
πεοί τών μέσων δπω; προσπελάση εί; ζήτημα το- 
σούτω λεπτόν, άλλά καί δ ‘Ραβινότος άφ’ ετέρου 
άπιξ-.ίέχετο πάντοτε νά μάθνι τό αντικείμενον 
τί.ς έπισκέψεως ταύτης. Βλέπων δέ δτι ο μεθ 

W ώμίλει δέν έσπευδε νά έκφρασθ?,,. άπεφάσισε 
νά άλλάξτ, καί αύτός ομιλίαν.
— Είνε βέβαιον, ύπέλαβε χωρίς νά παρατν.ρή τόν 

• Γρανσάμ, δτι αν μοί εδιδον τήν επαυλιν τής Ό 
, ζεραίης, -καθώς είς τήν τιμήν των μ’ ύπεσχέθη- 

, σαν, δέν θά είχον. αύτήν τήν. άτ·υχίαν, ήτις με 
καταδιώκει άπό 8ξ περίπου μηνών .... ’Αλλ’ 

■ δταν οί πλούσιοι λείπωσιν ούτως άπό τάς υπο- 
: σχέσεις των, δέν δύναται κάνεις πλέον νά έμπι- 

στευθή είς αύτούς.
‘θ Γρανσάμ έδράξατο μετ’ άπληστίας τοϋ αν

τικειμένου τούτου.
— ίδού τέλος πάντων, εϊπε μειδιών’ μοί φυλάτ- 

-τετε λοιπόν πάντοτε πάθος, ‘Ραβινότε, διά τήν 
ανάγκην, εΐ; ήν είχον περιέλΟε·. ν’ αποσύρω πόν 

| ’ λόγον μου ; ’Αλλά συλλογισθήτε Κτί δέν -ήμην 

I έλεύθερος, οϋτ’ έδυνάμην νά δυσαρεστήσω τήν Κ.
Γρανσάμ, διώκων τοσοΰτον σκληρώς αρχαίου; ύπη- 

ρέτα; τής οικογένειας.
. . ’. Άλλως τε τά δάκρυα, αί παρακλήσεις τής 

πτωχής εκείνης γραίας Λαμβέρτου . . .
: — 'Αφήσατε τα αύτά! διέκοψεν ό αγροίκος 

‘Ραβινότος. Ολοι γνωρίζομεν δτι ή γυνή σας δέν 
.-•■σάς προξενεί φόβον’ ώς πρός τάς αρχαίας δέ υπη

ρεσίας, ό μέν είς σάς έπυοοβόλησε διά νά σάς φο- 
νεΰση, ή γραία δέ δέν ήδυνήθη μόνον διά τών

■ ιερεμιάδων της νά έπιτύχη τήν χάριν σας . . Α
φήσατε τα κάτι άλλο τρέχει. Εγώ πάντοτε είμαι 
πεπεισμένος δτι άλλο τι συμβαίνει.
— Είσθε πεπεισμένος, άλλά δέν τό είπετε είς 
κανένα βέβαια! ΰπετονθόρισεν ό Γρανσάμ γενό- 
μενος έτι πελιδνότερο; καί πλησιάζων τόν χωρι
κόν. Μάλιστα, ‘Ραβινότε, ύτάρχει «λλο τι μυφι-
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κόν τό όποιον κατεχράσθησαν άναξίως διά να έζ-ί 
βιάσωσι τήν θέλησίν μου . . . τό μυστικόν τούτο 
κατέστησε τήν κεφαλήν μου φαλακράν καί έκύρ- 
τωσε τό σώμά μου προώρως . . τό μυστικόν αυτό 
θά μέ φονεύσγι, αν δέν δυνηθ» ν' απαλλαχθώ 
τών φόβων, οΐτινες νυχθημερόν μέ πολιορκούσι . . 
τό μυστικόν αύτό μέ ήνάγκασε νά- έπανίλθω. εις. 
τόπον, δστις ύπό τοσαύτας επόψεις μοί είνε μι
σητός . . ’Αλλά σάς εϊπον ίσως πολλά, περισσό
τερα τοΰ δέοντος. Ηδη λοιπόν ποάπει νά πείσθήτε 
δτι δέν πταίω έγώ, άν παρήτησα τήν επαυλιν είς 
τόν Λαμβέρτον. ‘ϊπάρχουσι στιγμαι, καθ’’ άς 
έπεθύμουν κάλλιον νά μέ κατέπινεν ή θάλασσα, 
παρά νά εΰρίσκωμαι είς διηνεκή συνάφειαν μετ’ 
ανθρώπων τούς οποίους μισώ.

Ο Γρανσάμ έστάθη μίαν στιγμήν διά νά πραύν-ρ 
τήν έξαψιν τών ιδεών του’ ό δέ Ραβινότος έξη- 
τόντιζεν έπ’ αύτού βλέμματα ζωηρά καί ταχέα 
χωρίς ν’ άφήση τήν νωχελή αύτοΰ στάσιν.
— Καί δμως, είπε τέλος γελώ·/, αυτός δ· ανόη
τος Διονύσιος νομίζει δτι έκ γενναιότητας συγκα- 
τετέθητε νά τόν συγχωρήσητε. Εγνώριζον έγώ 
ότι δέν εϊσθε δά απ' έκείνους, καί τόν άφινα νά 
λέγ$ . . Τέλος είτε ούτως, είτε άλλως έμεινεν 
εκείνος; εις τήν έπαυλιν, καί άφησεν έμέ εΐ; τούς 
πέντε δρόμους.
— θά σά; Αποζημιώσω, ‘Ραβινότε, θά σάς απο
ζημιώσω, έστέ.' βέβαιος, καί σάς όμνύω είς 3,τι 
εχω ίϊρώτερον οτι όψέποτε απαλλαχθώ αυτών τών 
επαχθών Δαμβέρτων, ή επαυλις είν’ ΐδική σας. 
— Ολ’ αύτά είνε λόγια, αύθέντα’ γνωρίζετε κα
λώς δτι ούτε ή μήτηρ, ούτε ό υίός θά συγκατα- 
τεθώσι ποτέ νά παραιτήσωσι τήν έπαυλιν τής 
’οζεραίης, δπου έγεννήθησαν, καί τήν οποίαν Οεω- 
ροΰσιν ώς ίδικήν των ! Καί επειδή δέν τολμάτε νά 
τούς άποπέμψητε καθζρώς . . .
__  ’ τίς γνωρίζει τί συμβαίνει εις τό μέλλον 
. . Αν δ Διονύσιος καί ή μήτηρ των άπέθνησκον...
— S2! έχουν καί οί δύο μίαν κράσιν ' . .
— ’Αλλά δύνανται νά συμβώσι πολλά πράγματα! 
— Αύτό είνε πολύ άνέλπιστον !
— Νομίζετε ; Καί άν ή επαυλις έκαίετο κάμμίαν 

νύκτα μέ όλους τούς έν αύτή ;
— Αλλά τότε θά καταστρέφεσθε.
— ’Αδιάφορον ! τά οικοδομήματα εϊν’ ϊξηαφα- 

λισμίνα ! . .
Τό τελευταϊόν τούτο μέρος τής συνομιλίας 

έγένι-.ο χαμηλοφώνως καί ταχέως, μετά δ$ -ϊαϋ-
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τα έπήλθεν εκτενή; σιγή. ‘Ο Γρανσάμ ίβηχεν ύπό 
τδ ρινόμακτρόν του διά νά κρύψη τήν δυσθυμίαν 
του, έ δέ ‘Ραβινότος έπαιζε μέ τά χόρτα, έφύσσα 
τά πέταλα αϊτών, έσύριζε μεταξύ τών όδόντων 
του, προσεπάθει νά δείξη ένί λόγω εντελή ατα

ραξίαν.
— Κύριε, ύπέλαβε τέλος, μοι φαίνεται δτε αγα
πάτε τούς Ααμβέρτα; αυτούς έλιγώτερον άπδ έμέ, 
διότι νά λέγητε . . Είναι αληθές δτι έχετε πολ
λούς λόγους διά τούτο, διότι δέν. πταίει δ Διονύ

σιος άν ζητή ακόμη.
— Ναι, ναέ, ειδον τδν θάνατον έκ τοϋ σύνεγγυς, 
διέκοψε φρικιών ό Γρανσάμ είς τήν άνάμνησιν εκεί
νην’ καί έν τούτοις δέν μισώ τόσον τόν υιόν, ‘Ρα- 
βινότε.
— ’Αλήθεια ! πλήν τί σάς έκαμεν ή μήτηρ ;
— Τίποτε’ άλλά δέν θά έχω ούδέ στιγμής άνά- 
παυσιν ένόσο) αύτη ζή· Αυτήν ιδίως φοβούμαι.
— Αύτό νομίζετε ; ειπεν ά “Ραβινότος μέ μέγι- 
στον φλέγμα.

Καί έσιώπησε δεικνύων δτι σκέπτεται’ ό δέ 
Γρανσάμ ήκολούθει ΐμετ αγωνίας έκάστην τών 
κινήσεων του.
— Λοιπόν, αύθέντα, ύπέλαβεν ό χωρικός τονί- 
ζων έκαστον τών λόγων τούτων, αφοΰ έχετε τό
σον καλήν διάθεσιν δι’ έμέ, μοί δίδετε έγγράφως 
τήν υπόσχεσιν τοϋ νά έμπιστευθήτε εις έμέ τήν 
έπαυλιν τής ’οζεραίης, αμα οί Λαμβέρται λεί- 
ψωσιν;

£Ο Γρανσάμ έκαμε χειρονομίαν τρόμου.
— όχι ! όχι έγγράφως ! ύπέλαβε μετά ζωηρό- 
τητος, διότι τί; οίδε πώς δύνανται νά έρμηνεύ- 
σωσι τοιοΰτον έγγραφον. ‘Ο λόγος δέν σάς άρκεΐ;
— Οπως αγαπάτε, άπεκρίθη ό ‘Ραβινότος μέ τήν 
συνήθη αύτοΰ άταραξίνν’ ε'σθε ελεύθερος. "Αλλως 
τε δέν βλέπω και τί αύτό δύναται νά χρησιμεύση 
αφού ή μ.έν μήτηρ καί ό υιό; δέν φαίνονται τόσον 
εύδιάθετοι νά παραιτήσωσ; τήν έπαυλιν, συμ
βάντα δέ απροσδόκητα δέν έπέρχονται καθ’ έκά
στην ; Λοιπόν, έξηκολούθησεν εγειρόμενος, ώμιλή- 
σαμεν αρκετά, καί πρέπει νά υπάγω νά ίδω τί 
κάμνίι ή γυναίκα μου, και άν ή οκνηρά έκείνη δέν 
ήγέρθη καί πάλιν καθώς τάς τελευταίας ταύτας 
ημέρας. Είναι δυστυχία εις ένα οίκον ένθα ή γυνή 
άπό τό πρωί μέχρι τής εσπέρα; δέν εγείρεται 
«πό τήν κλίνην της.

‘θ Γρανσάμ ένόησιν ότι ή ασθένεια δέν ήτον 
ή πρόφασι; τής δυσθυμία; ταύτης, καί ότι τό α

ποτέλεσμα τής προηγουμένης συνδιαλέξεως ήτον 
ή αληθή; αιτία.

— θά όμιλήσωμεν έκ νέου δι’ αύτό, ‘Ραβινό- 
τε, είπε μέ τόν γλυκερόν αύτοΰ τόνον, καί ειιιαι 
βέβαιο; ότι θά μείνωμεν μέχρι τέλους ηύχαριστη- 
μένοι και οί δύο. Αλλά πρέπει νά ε'πανέλθω εϊς 
τόν πύργον, διότι ό μακρός ούτος περίπατος μέ 
έκούρασε πολύ. . . ‘Οπως δήποτε μήν είπητε εις 
κανένα περί τή; έπισκέψεώς μου ταύτης, καί έγώ 
θά έπανέλθω πάλιν νά σάς ϊδω. 'Επειδή δέ ‘Ρα· 
βινότε, μοί έφάνη ότι πρός τό παρόν έχετε έλ- 
λεεψιν χρημάτων, καί οφείλω νά σάς ικανοποιήσω, 
διότι έλαβον όπίσω τόν λόγον μου πρό έξ μηνών, 
λάβετε αυτό μέχρις ού έλθωσι καιροί καλλίτεροι.

Καί ταύτοχρόνως παρουσίασεν εις τόν προστα- 
τευόμενόν του βαλάντιον, ίκανώς εύμέγεθες, τό 
όποιον εκείνος έθηκεν είς τό θυλάκιόν του αμέσως.
— Σά; ευχαριστώ πολύ, αύθέντα, δέν τά άρνοϋ- 
μαι, διότι έχω νά εξοφλήσω έν χρέος τιμής . . μι
κρόν πράγμα ! έξ σκούδα τά όποια έχασα εις τήν 
πανήγυριν τή; Σαβινιέρης. . . Θά σά; άποδώσ» 
αύτά άμα εύκολυνθώ.
•— Δεν ζητώ νά μοί τά άποδώσητε, Ραβινότε’ 
τούναντίον, άν σάς ευρώ όποιον επιθυμώ, νά ήσθε 
βέβαιος ότι δέν θα παραπονεθήτε κατά τής γεν
ναιοδωρίας μου !

Καί όμιλούντες ούτως, διήλθον τό περίφραγμα 
καί τόν μικρόν κήπον, έμελλον δέ νά είσέλθωσιν 
εις τήν οικίαν, δτε ό Γρανσάμ έδράξατο τόν χω
ρικόν έκ τοϋ βοαχίονος.
— Ενα λόγον άκόμη, είπε χαμηλή τή φωνή’ άν 
θέλητε νά μέ πιστεύσητε, ί’αβινότε, μή εϊπητε 
τίποτε είς τήν γυναίκα σας δι’ δ,τι αφορά έμέ ί 
τού; Λαμβέρτας.
— Δέν τήν συμβουλεύομαι έγώ ποτέ έκείνην, 
διότι εινε μία ανόητος και μέ έκκωφαίνει καθ’ ί- 
μέραν νά υπάγω νά καλλιεργήσω τήν γήν, ώς είς 
χωριάτης! Δέν έχει διόλου ιδέαν τών πραγμά
των ! είνε αυτόχρημα κτήνος ! Άλλά διατί μοί 
συνιστάται αύτό, αύθέντα ;
— Διότι ενίοτε δέχεται έν απουσία σας ένα ίι~ 
θρωπον, δστις δέν πρέπει ούδόλως νά υποπτεύσφ 
τάς αμοιβαίας σχέσεις μας.
— Ποιον ;
— Τήν Σουσάνναν Λαμβέρτου, έκείνην τήν οποίαν 
όνομάζουσι, δέν ήξεύρω διατί, Καλήν Γυναίκα.
— Η Καλή Γυναίκα είς τόν οϊκόν μου ? έκραύ- 
γασεν ό Ραβινότος τρίζων τούς όδόντας* καί *ι

(άκολουθεϊ)


