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ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ.

(Συνέχεια άπο φυλλαί. S7.)

ΤΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟ- ό ’οδυσσεύ;, δτι ή άρ- 
ξαμένη Ελληνική έπανά^ασι;, καθδ πολυκέφαλο;, 
ειχεν ανάγκην ένότητο;, συνεκάλεσε περί τά τέλη 
τοΰ 1821 γενικήν έν Σαλόνοις ουνέλευσιν,ήτι; ά- 
πεφάσισε τήν σύστασιν προσωρινή; τινο; διοικήσε- 
ω;//ίρειος Πάγος όνομασθείση;.Κατά τήν έποχήν 
Ταύτην οί εί; τήν Ελλάδα έλθόντε; Φαναριώται, 
τών όποιων τδ ύπερβάλλον τή; φιλαρχία; άνώ- 
τερον παντδ; πρδ; τήν πατρίδα αισθήματος ά- 
ιτεδείχθη, κεκτημένοι μετά τή; παιδεία; κα’ι έξη- 
οκημένην ραδιουργίαν καί τήν συμπαρομαρτοΰσαν 
κολακείαν, προσεπάθουν ΐνα έκμεταλλευθώσι πρδ; 
ίδιον συμφέρον τά άγνά τών αρχαϊκών οπλαρχη
γών αισθήματα. 0 Νέγρη; έθαυμάσθη ύπδ τών 
1ν Σαλόνοι; συνελθόντων οπλαρχηγών διά τήν 
«αιδείαν καί τά; πολιτικά; του γνώσεις. ό οςΰ- 
*>υ; ’οδυσσεύ; άμέσω; κατενόησε τον Φαναριώ- 
T»V μή θέλων δμω; ίνα παρευθύ; δηλώση τδ 
Φρόνημά του δι άνθρωπον, τοϋ όποιου τήν πα- 
ρΟυσίαν έβλεπεν ωφέλιμον, συνέδεσε μετ’ αύτοΰ 
Φ*λίαν, κατασκόπων δμω; παν διάβημά του. ’Αφ’ 
ετέρου δέ ό Νέγρη; θέλων ίνα πολεμήση τδν 

Μαυροκορδάτον, καί έχων ανάγκην τοπική; υπο
στηρίζω;, τοσοΰτον έκολάκευε τδν ’όδυσσέα, 
ώστε πολλάκι; τδν παρηκολούθει ώ; υπηρέτη;
περιποιούμενο; αύτδν, καί ώσε'ι προμαντεύων έ- 
ξεπλήρου πάσαν θέλησίν του. ΐδου τί έλεγε περί 
τοΰ Νέγρη ό ’οδυσσεύ; ει; τδν Αγγλον Τρελλώ- 
νην. ιΝομίζεις, Τρελ.Ιύνη, οτι εχω την παρα
μικρόν εμπιστοσύνην είς αύτόν tor Νέγρην γ 
είνε προσκο.Ι.Ιημίνος είς εμέ, διότι πρέπει νά 
πολεμήση τον Μαυροκορδάτον καί τον Τι^η- 
Jd' ti/r' <ϊ.!.1ά μεταΕύ μας σοί λέγω, δτι ό άν
θρωπος ούτος εινε ύ χειρότερος διάβολος' δύ
ναται νά πώληση καί ν άγοράση δέκα φοράς 
τ/ιν Ελλάδα. Το βλέπεις, σοί εμπιστεύομαι 
τούς στοχασμούς μου τούτους, διότι είσαι "Αγ

γλος" σοί εμπιστεύομαι τούς σκοπούς μου τού
τους, διότι ιρίθες ενταύθα ν άποθάνι/ς διά τούς- 
"Ελληνας, καί όχι νά ώφεληθής άπό αυτούς' 
άλλά σο\ λέγω ειλικρινές, οτι πά-lir εμπιστεύο
μαι τόν Μαυροκορδάτον καί Τι^ηλάντην, ο'ιτι- 
νες εινε φανεροί εχθροί μου, περισσότερον 
παρά τόν Νέγρην, διότι βασίζομαι περισσότε
ρον είς τόν χαρακτήρα των. Τί rd θέλεις, 
ΤρελΛωνη, Ημείς οί οπλαρχηγοί είμεθα αγράμ
ματοι, καί είμεθα ήναγκασμένοι νά ώφεληθώ- 
μεν άπό τά γράμματα τοίχων. Αλλάδέν πα-
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partite airor τόν Νέγρην, πώς προσπαθεί νά. 
μέ ευχαρίστηση'Άν Λέγω rat Λέγει να'ι,Άν Λέγω 
όχι Λέγει όχι ένδύεται χαθώς έγώ, χαί προσ
παθεί είς χάβε τι νά μέ μιμηθή' α ! όχι ! ύ άν
θρωπος αύτός δέν εϊνε είΛιχρινής' πΛήν εϊνε ό 
πνευματωδέστερος όσων ήΛθον εις την ΕΛΛά- 
δα, χαί ό π.Ιέον πεπαιδευμένος' χαί Άν δέν εί
χε τό πρόσωπον αύτό τό όποιον ώς χάτοπρον 
προδίδει τήν ψυχήν του χαί προξενεί τοιαύτην 
δυσπιστίαν, Άν δέν εϊχε τό δύζμορψον, χαμ- 
ποΰριχον χαί μιχρόν σώμα, χαί Άν ήδύνατο νά 
τεθή έπί χερραΛής έχατόν παΛΛηχαρίων, ό Νέ- 
γρης ήθε.Ιε γίνει ό βασιΛεύς τής ΕΛΛάδος\8 (1) 

ό Δημήτριο; ίψηλάντης, έχθρδς τοϋ Νέγρη, 
μή άρεσκόμενο; είς τήν τοιαύτην τοϋ έχθροϋ του 
εύνοιαν παρά τοϋ ’οδυσσέως, μετέβη μετ’ ού πολύ 
εις Παλάιοχώριον τοϋ Δήμου Δωριέων, δπου ό 
όδυσσεύ; ιιετά τών άλλων οπλαρχηγών μετά 
τήν διάλυσιν τή; Συνελεύσεως τών Σαλόνων διέ- 
μενε’ μετ’ έκπλήξεως δέ άκοόσα; παρά πάντων 
μετά σεβασμού προφεόόμενον τδ όνομα τοϋ στρα
τάρχου τή; Ανατολικής Ελλάδος, άμα ίδών τδν 
όδυσσέα τδν συνέχαρη διά την ανδρείαν καΐ τήν 
έπιόροήν του, προσθεΐ; «χαπετάν Οδυσσέα, θαυ
μάζω τήν επιρροήν σου, χαί όταν γένη τό έθ
νος θά σέ χάμω στρατηγόν1· ■ Οΐ κολακευτικοί 
ούτοι λόγοι κακώς αντήχησαν εις τά ώτα τοϋ 
ύδυσσέως, δστις μετά πικρίας τώ άπήντησε, 
«ΙΙρίγχηπα. εδώ δεν ήρθαμε νά μεράσωμε βαθ
μούς' όταν ημείς οί χαπιτιιναϊοι φχιάσομε τό 
ιΡωμέϊχο, έγώ θά σέ χάμω υπασπιστήν μου (βή. 
ΙΪ ειρωνική αύτη άπάντησι; έπλήγωσε τήν καρ
διάν τοϋ Τύηλάντου, δστις εκτοτε έκηρύχθη ό 
ασπονδότερο; τοϋ οδυσσέως εχθρός. Ετι δ’ ί- 
πηύξησε τήν καταφοράν τοϋ ‘Τύηλάντου και τδ 
εξής. Μετ’ ού πολύ έλθόντε; ό Τψηλάντης καΐ ό 
Νικήτας εις Αθήνας έζήτουν έπιμόνως ΐνα πα- 1 2 

(1) Βρεττανυώς ’Λστήρ, Τό;*. ά. σελ. 558 ’Αναμνή
σεις 'Ελληνική; ίπαναστασεως.

«'II ομιλία αΰτη, λέγει ό Τρελλωνης, μ’ έρριψεν εΐ; 
μεγάλην απορίαν' δ Νέγρη; ήτο ό θερμός υπερασπιστή; 
τοΰ Όουτνέω;, καΐ συμβαλών ούκ ολίγον διά τών επι
στολών καί συμβουλών του εις τόν θάνατον τοΰ Νουτσου 
κάι Παλάσκα κλπ. ■

(2) Ταΰτα μοί διηγήθησαν οί τότε παοοντες Μήτσο; 
Κοντογιάννης Καρπό; κλπ. 'Ο τελευταίο; άναοϊρει (σελ. 
45) 3τι άλλοτε, ε.πεν ό Όδυσσεύ; τώ 'ϊ'ψηλάντγ, ·Οί 
''Ελληνες επαναστάτησαν κατά τοΰ τυράννου διά ν’ άπο - 
κτήσουν τήν ελευθερίαν των, καί Τσαράνοι τής Βλαχίας 
δέν γίνονται·»

ραδοθή τδ φρούριον εις τδν πρώτον' οΐ τότε 
φρούραρχοι Κτένας καΐ Σαρή’ς προσχκάλεσαν δι’ 
έπιστολών τδν Όδυσσέα ΐνα παρζλάβη αύτδς τδ 
φρούριον, πέμψαντε; άμα καΐ πρεσβείαν τδν Λίγ
καν καΐ τδν Μελέτιον’ συγχρόνως δέ καΐ οί έν Αί- 
γίνη διαμένοντες τότε πρόκριτοι τών Αθηνών 
παρεκάλεσαν έπΐ τούτω τδν Οδυσσέα, δστις έλ- 
Οών διορίζει άντ’ αύτοΰ τδν ’ίωάννην Γκούραν, 

τέως πρωτοπαλλήκαρόν του, εφόδιασα; τδ φρού
ριον μέ τροφά; καΐ πολεμεφόδια, έζ ιδίων άγο- 
ρασθέντα, καΐ λαβών παρά τών ’Αθηναίων χρεω
στικήν ομολογίαν έκ 13,000 γροσίών, πλέον 
τών 1 500 διστήλων τής τότε εποχής. Πρδς δέ, 
επειδή έντδς τοϋ φρουρίου δέν ύπήρχεν ύδωρ πρδς 
διαρκή χρήσιν, ό ύδυσσεύς, βοηθούμενος καΐ άπδ 
τάς αρχαιολογικά; γνώσεις τοϋ έν ’Αθήναις τότε 
Αυστριακού προξένου Γροπίου, άνεκάλυψε τήν 
τέως άγνωστον Κλεψύδραν, ήν δι’ ΐσχυροϋ προ- 
μαχώνο; προήσπισε, χαράξας έπ’ αύτή; τήν εξής 
επιγραφήν καΐ νΰν σωζομένην, άποσπασθείσαν 
μετά τήν δολοφονίαν.

Προμαχώνα τόνδε πηγαίου υδατος
έκ βάθρων άνήγειρεν 
όδυσσεύς’Ανδρούτσου, Ελλήνων στρατηγός.

ύ Τψηλάντης χολωθεΐς διά τήν διπλήν ταύ- 
την καταφρόνησιν, άπδ κοινού μετά τοϋ Μαυρο
κορδάτου πρδς δν ό ύδυσσεύς δέν άνεγνώριζε 
τδν τίτλον τοϋ πρίγχηπος, ήρχισαν μ.υρία χαλ; 
κεύοντες ψεύδη, λαμβάνοντες ώς αφετηρίαν τών 
σπερμολογιών των τήν μετά τών Τούρκων συνο* 
μ.ολόγησιν τής άνακωχή; τοϋ ύδυσσέως, καθ’ ήν 
έποχήν πάσα ή Ελλάς έστέναζεν ύπδ τά; μυριά
δας τών εχθρών, καΐ γενική άποθάρρυνσι; έπε- 
κράτει. Τήν ανακωχήν έκείνην έξ ής έπήλθεν ή 
σωτηρία τής Ελλάδος, σήμερον ζαΐ αύτοΐ οί έχ- 
θροί του ώμδλόγησαν ώς σωτηριωδέστατον στρα
τήγημα εμπειροπολέμου, προνοητικού κζΐ φιλάν
θρωπου αρχηγού.

ύ Όδυσεύς δμως, αείποτε τδ εθνικόν συμφέρον 
έχων ύπ όψιν καΐ άνώτερος τών μικρόψυχων έχ" 
θρών του, έξηκολούθει γραφών αύτοΐ; καί έξορ" 
κίζων έν όνόματι τής κινδυνευούσης πατρίδος 
τούς πάντας εις όμόνοιαν πρδς άπδ κοινού Ε
νέργειαν.

Παραθέτομεν ένταϋθα τήν έξής έπιστολήν του 
έξ ής καταδείκνυτα·. ή παρρησία ζαΐ ό πατριω
τισμός τοϋ μεγάλου έκείνου άνδρός, τού οποίου ό 
θάνατος υπήρξε μία επίσημο; κηλίς τοϋ ίεροΰ ή
μών άγώνος.

’ΕπιστοΛή τοΰ 'Οδυσσέως ’Ανδρούτσου πρός τόν 
Αημήτριον 'Ί'ψηΛάντην.

< Υψηλότατε πρίγκηψ! Τά γράμματά μου 
τήν σήμερον δέν πέμπονται παρά εΐ; όσου; φρο
νούν καλά διά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος. Πρέ
πει λοιπόν νά λείψουν άπδ τό γένος μας τά κρυ
φά, καί σάν άληθινοΐ πατριώται νά κηρύττω- 
μεν τήν αλήθειαν εΐ; δλου; χωρίς κανένα φόβον. 
Εκείνοι δμω; δπου λυσσιάζουν διά αξιώματα ά; 
γράφουν διπλωματικά, ά; λέγουν κρυφά και ά; 
προσπαθή νά γελά ό ένας τδν άλλον. Αύτοΐ εΐ
ναι σάν πανούκλα εΐ; τήν Ελλάδα, καΐ πρέπει ό 
λαό; νά χωρισθή άπ’ αύτού; καΐ νά τού; κάμη 
χουντουμάτζα διά νά μήν μολευθοΰμεν δλοι μας 
ζαΐ χαθούμεν. Εως τήν σήμερον δέν σοΰ έγρα
ψα, μηδέ τώρα είχα σκοπόν νά σοϋ γράψω, πλήν 
τό γράμμα οπού μ.οΰ έστειλε; εί; τά; τρεις τού 
τρέχοντος μέ βιάζει νά σού είπω, δτι οί Τούρ
κοι κοντεύουν νά αφανίσουν δλα τ αΰτα τά μέρη 
τά λεγόμενα έλεύθερα, άφού έπέρασαν άπό τδ 
πΰρ καΐ τό σίδηρον τά υποκείμενα εΐ; αύτού; 
έμπροσθινά. ’Εγώ, άφοϋ έφωδίασα τό φρούριον 
τών ’Αθηνών μ’ ό,τι έδυνήθην, έκγρατεύω μέ τά; 
έλίγα; στρατιωτικά; δυνάμει;, όχι νά άντιπαοα- 
ταχθώ εΐ; τού; έχθρούς, άλλά νά τού; άπατήσω 
μέ τάς ύποσχέσει;, εως δτου νά γλυτώσουν μερι
κά αδύνατα παιδιά καΐ γυναίκες καΐ νά συνάξουν 
τινά άπό τά είς αλώνια ευρισκόμενα γεννήματα. 
Πρίγκηπα, ιδού σά; περικλείω τάϊσα τών γραμ-, 
μάτων, δπου σήμερον ελαβον άπό τούς Τούρκους 
ααί ‘Ρωμαίου; Ζητουνίου, Πατραζικίου καΐ Λα- 
ρίσσης, σού τά στέλνω δχ·. νά τά κρύψης, άλλά 
νά τά κάμη; φανερά εί; δλου; καΐ νά πληροφόρη
ση.; τόν κόσμον, δτι έγώ κρατώ πάντα άνταπό- 
*ρισιν μέ τού; Τούρκου; μέ σκοπόν πατριωτικόν, 
έπού μέ τούτον τόν τρόπον νά έμπορέσωμεν καμ- 
μίαν φοράν νά τού; φέρωμεν εΐ; καμμίαν τοπο
θεσίαν όπου νά τού; χάσωμεν’ άλλά ταύτά μου 
τα τερτίπια οί κοτζαπζσίδες καί οί νέοι Γενεραλαιοι 
τής μεγάλης έπικρατεία; τής Ελλάδος τά λέν 
προδοσίες. Εγώ μέ τά; προκηρύξει; μου καΐ μέ 
τήν διαγωγήν μου πληροφορώ τδ έθνος, δτι πρέ
πει νά Εχωμεν διοίκησιν, άλλά νά λείψυον οί κα- 
Χοδιοικηταΐ, έκεϊνοι δπου τρυπώνουν καί μιλούν 

πρυφά καΐ κάνουν φατρίες διά νά λάβουν όφίχια 
θά χαλάσουν τήν πατρίδα καθώς ώς τώρα τήν 
‘δωκαν τοΰ διαβόλου. Πρίγκηπα, έγώ έτσι γράφω 

*αΐ σέ παρχκαλώ νά δώσης έξω κόπιζν τού γράμ
ματός μου' έτσι πρέπει νά γράφης καΐ σύ καΐ 1 τής καταστροφής τής τρομερά; έκείνη; στρατιάς.

μήν έτρούπωσες αύτοΰ καί κοιμάσαι. Ενθυμήσου, 
δτι ή φαμίλιά σου έπρωτοκήρυξε τόν πόλεμον 
τοϋ Σουλτάνου, καΐ ‘έβαλε τήν Ελλάδα εί; τοιαύ
την κίνησιν.

8Εΐσαι λοιπόν εΐ; χρέος καΐ σέ προτεστάρω Εμ
προσθεν δλου τοΰ λαοΰ τής Ελλάδος εύθύ; νά κάμη; 
προκηρύξεις έδικάς σου καΐ νά τάς διαδώση; καθ’ 
δλην τήν Ελλάδα όπου νά έμψυχωθή δλον τό 
έθνος, νά γνωρίση εί; ποιον κίνδυνον εύρίσκεται 
καΐ νά άναλάβη τά άρματα διά νά ύπερασπισθή 
πίστιν καΐ πατρίδα’ έγώ τό ξαναλέγω, έτσι γρά* 
φω, ζαΐ έτσι πρέπει νά γράφη καΐ κάθε καλό; 
πατριώτη;’ άν δέν σοΰ άρέση μή μοΰ γράφης, 
διά νά κάμω καΐ έγώ τό ίδιον.8

ΟΔΤΣΣΕΤΣ ΑΝΔΡΟΤΤΣΟΣ.
Μετά τήν άνζγκαίαν ταύτην παρέζβασιν, ά- 

ναλαμβάνομ.εν τδ νήμα τής διακοπείση; διηγή- 
σεώς μα;. Οί πρόκριτοι τών Αθηνών, τή; Λε- 
βαδείας, Θηβών, Σαλόνων, Ταλαντίου, Εύρίπου 
συνελθόντε; μετά τών αρχιερέων Αθηνών, Θηβών, 
κζΐ Καρυστία; άνηγόρευσαν τδν ’οδυσσέα αρχι
στράτηγον τής Ανατολικής Ελλάδος, ό Μητρο
πολίτη; τών ’Αθηνών ζώννυσι περί τήν δσφύν του 
πολύτιμον σπάθην προσφερθεϊσαν υπό τών ’Αθη
ναίων. 0 ύδυσσεύ; έξηκολούθει παραμάνων είς 
Θερμ.οπύλας μετά 300 οπαδών, ιδία μισθουμέ- 
νων, ουλάττων ώς Κέρβερος τά στενά καΐ μή 
συγχωρών ούδενΐ τήν διάβζσιν. Κατά τήν έπο
χήν ταύτην ηοχισεν ϊν άναφαίνη-αι έν Πελοπον- 
νήσςο ή διζίρεσις. ό όδυσσεύ; προέτρεπεν έπζνει- 
λημμένω; τού; διαπλ.ηκτιζομένους εί; ομόνοιαν, 
εκθέτων τόν κίνδυνον, καΐ προαναγγέλλων τήν 
ζατερχομένην στρατιάν τοΰ Δοάμαλη. Βλέπων δ 
ότι μάταιαι υπήρξαν αί προτροπαί του, έγκατέ- 
λιπεν έλευθέραν τήν δίοδον εί; τδν στρατόν τοΰ 
Δράμαλη. ’Αφού δέ διήλθε τά; Θερμοπύλα; ό 
σπεύδων στρατό;, ό όδυσσεύ; κατελθών κατέλα
βε τήν γέφυραν τού Σπερχειού, διακωλύσα; τήν 
δίοδον τών έπερχομένων πολεμεφοδίων καί ζωο
τροφιών. Προηγουμένω; δ’ έπεμψε ταχυδρόμον 
είς Πελοπόννησον κομίζοντα τήν έξής έπιστολήν. 
«’Επειδή χαί δέν μπορώ έγώ νά σάς συμβιβά
σω, σας στέ.ένω τόν ΛράμαΛην νά σ&ς συμίίι- 
δάση τόν στέ.ένω όμως χωρίς τρογάς χαί πο· 
Αεμε'μύδια, χαί αν ομονοήσετε, εΰχο.ΐα ιόν χα· 
ταστρέψετε.» Καΐ τωόντι ή μέν έλ.ευσι; τοΰ Δρά
μαλη διέλυσε τάς έριδας, ή δέ παντελής τών 

| τροφών έλλειψι; υπήρξε μία τών πρωτίστων αιτιών
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Κατά τήν έποχήν ταύτην (1822), έκτος τής 
τοΰ Δράμαλη, δύο έτεραι πολυαριθμότεραι στοα- 
τιαί ύπδ τδν Μεχμέτ-’Ρουσίτ-πασάν, και όμέρ- 
Βρυώνην κατέκλυσαν τήν Ελλάδα, καί τά πάντα 
είς τδ πϋρ καί τδν σίδηρον παρέδιδον' γενική 
άποθά^υνσις ήρχισεν ΐνα καταλαμβάνω} τους Ελ
ληνας, έζ ών οί [Λεν ειχον προσκυνήσει, οί δέ είς 
τάς νήσους έζήτησαν άσυλον. ό όδυσσεύς ασχο
λούμενος τότε είς τήν όχύρωσιν τής άκροπόλεως 
τών Αθηνών, έστειλε τινας τών άποσπασματαρ- 
χών του κατά τής λυμαινομένης τήν ’Ανατολικήν 
Ελλάδα μυριαρίθμου, στρατιάς τοϋ ρεσίτ-Πασά' 
αλλ’ οί έπελθόντες ένεκα τοϋ ευαρίθμου και τής ά- 
ναφυείσης διχονοίας πρδ πάντων, ούδέν δυνάμενοι 
να πράξωσι διελύθησαν είς τδ ήμισυ περισωθέντες. 
0 όδυσσευς μαθών τά γενόμενα, συνήθροισε τά έν
τρομα λείψανα τοϋ δεκατισθέντος στρατοϋ, έξε- 
στράτευσε κατά τών εχθρών, άλλά μετ άτυχεΐς 
τινας μάχας,εϊδεν δτι αδύνατος καθίστατο ή τελεία 
τών Τούρκων καταστροφή. Θεωρών τδν μέγαν 
κίνδυνον είς 8ν εύρίσκετο ή κυμαινόμενη έπανά- 
στασις, προσέφυγεν εις εύφυέστατον στρατήγημα, 
εξ ού παρήχθησαν αποτελέσματα κρείττονα πά- 
σης έν μάχη προσδοκωμένης έπιτυχίας. Πλάσας 
επιστολές πεμπομένας δήθεν αύτώ ύπδ τών έν 
τώ στρατώ τοϋ ‘Ρεσιτ ’Αλβανών, τάς έστειλε 
πρδς τδν σιραπκίρηκ τούτον, υποδεικνύων τήν 
απιστίαν τών παρακολουθούντων, ετοίμων πρδς 
αύτομόλησιν. Μετ’ ολίγον δέ άποστείλας πρδς 
τδν αύτδν ‘Ρεσίτ τδν γραμμ.ατέα του 'Αντώνιον 
Γεωργαντάν έκ Λεβαδείας, έπιζώντα νϋν, τώ 
προέτεινεν δτι συμφερωτέοα ήτο δι’ άμφότερα τά 
μέρη εντιμ.ος συνθήκη, ό σερασκέρης έμπλεως χα
ράς δεχθείς τάς προτάσεις τοϋ όδυσσέως, άπηγό- 
ρευσε παραχρήμα διά κηρύκων πάσαν εχθροπρα
ξίαν, όρίσας καί τήν ήμέραν καί τον τόπον πρδς 
συνομολόγησιν τής ποθουμένης ειρήνης, ό όδυσ
σευς πριν παρευρεθή είς τδν πρός συνέντευξιν όοι- 
σθέντα τόπον έγραψε πρδς πάντας τούς κατοίκους 
τής ’Ανατολικής Ελλάδος προτρέπων ΐνα ωφελού

μενοι τής ανακωχής άσφαλίσωσι τάς οικογένειας 
καί τάς περιουσίας των. Καίτοι δ’ έλθούσης καί 
παρελθούσης τής όρισθείσης ήμέρας, δ όδυσσευς 
δέν ένεφανίζετο μυριοτρόπως προφασιζόμενος πρδς 
τδν ‘Ρεσίτ. Διπλοϋς ήτο δ σκοπός τής μελετω- 
-μένης συνθήκης, καί ή πρδς συνομολόγησιν αύ
τής παρεμβαλλόμενη βραδύτης' γνωρίζων έκ πεί
ρας δ προνοητικός στρατάρχης, ότι πρδς σύστα- 
σιν μέν ενός Τουρκικού στρατοπέδου άπητοϋντο

πολλοί μήνες, πρδς διάλυσιν δέ αύτοϋ ολίγαι 
μόνον στίγμα*., διά τής συνθήκης προύτίθετο ΐνα 
έπιχαίρη ταύτην, άναλόγιζόμενος δτι μέχρι νέας 
συγκροτήσεως ήδύνατο αύτδς ΐνα καταλλήλως 
προετοιμασθή, άσφαλίζων άμα τά γυναικόπαιδα. 
Είς τήν γενομένην τέλος συνέντευξιν μεταξύ τοΰ 
όδυσσ έως καί δύο αντιπροσώπων τοϋ σερασκέρη, 
συνετάχθη τδ έγγραφον τοϋ προσκυνισμοϋ καί 
προσεφέρθη πρδς υπογραφήν είς τδν όδυσσέα, 
δστις λαβών τδ κονδύλων, καί ώσεί προσποιούμε
νος βαθεΐαν σκέψιν, ρίπτει άφελώς τοϋτο χαμαί, 
λέγων πρδς τούς Οθωμανούς. «Μπέίδες ! άπδ τήν 
«στιγμήν ταύτην δ λαός τής‘Ρούμελης θεωρεί
σαι πλέον ώς ύποτεταγμένος εις τδν ύψηλότα- 
»τον Σουλτάνον. Αλλά τί θέλετε ; αληθινόν προσ· 
«κύνισμα νά κάμωμεν ή πλαστόν ; Εάν μόνος έγώ 
«ύπογράψω, ώς άνθρωπος πιθανόν νά παύσω τοΰ 
«ζήν άπδ έν αιφνίδιου περιστατικδν, καί τότε μα- 
«ταιοϋται ή ΰπόθεσις. ’λληθηνδν προσκύνημα ει- 
«νε, δταν υπογραφή τδ έγγραφον τούτο άπδ 
«τούς Προεστούς τών έπαρχιών, καί υστέρα έπι· 
«κυρωθή άπ’ έμέ. Αλλ’ επειδή οί Προεστοί ού- 
«τοι δέν είνε παρόντες, εύρισκόμενοι διά τάς τα- 
«ραχάς τών πολέμων είς Σαλαμίνα και τάς πό- 
»λεις τής Πελοποννήσου, σάς υπόσχομαι έγώ έν- 
«τδς 20 ήμ,ερών νά τούς άνακαλέσω ενταύθα, διά 
«ν’ άποπερατωθή ή ΰπόθεσις. Σείς δέ εϊνε άνάγκη 

«νά επιστρέφετε πρδς τδ παρόν είς τδ Ζητοϋνΐ 
«μέ τόν στρατόν σας, διά νά μένη δ ραγιάς άφο- 
«βος, καί ν άρχίση τάς εργασίας του, διά νά μή 
«ζημιόνεται τδ doG.Uu. Δι’ άσφάλειαν δέ σάς 
«δίδω τρεις ανθρώπους τών σημαντικότερων τών 
«επαρχιών, ώς ένέχυρα, καί μετά 20 ήμέρας, 
«άφοϋ σάς στείλω τδ έγγραφον, μέ τούς έπιστρέ* 
«φετε.» (1) Οί Τούρκοι πεισθέντες είς τούς λό· 
γαυς τούτους άπήτησαν τούς ύποσχεθέντας δμή" 
ρους, δ δέ όδυσσεύς λαβών τρία γερόντια τής κα- 
τωτάτης τάξεως ένέδυσε μέ λαμπρά φορέματα, 
παραγγείλας αύτοΐς νά εΐπωσιν είς τόν Πασάν, 
δτι δ μέν εινε Προεστώς τής Λεβαδείας, δ δέ δεύ
τερος τών Σαλόνων, καί δ τρίτος τών Θηβών μ* 
τήν άπειλήν δτι έάν μέν καλώς διαδραματίσωσι 
τό υποτιθέμενον πρόσωπον θέλει ενεργήσει πρδς 
άπελευθέρωσίν των, εί δ’ άλλως θέλει γράψει ΐνα

(I) Λεπτομερώς έκτίθησι ταϋτα πάντα δ Κ. Καρπός, 
άχόλουΊος τοϋ Όδυσσέως, εις τήν ύπ ’ αύτοϋ έκδοθεϊσαν 
έν ετει 1837 «’Ανασκευήν τών είς τήν ιστορίαν τών Ά· 
θηνών άναφερομένων περί τοϋ στρατηγού Όδυσσέως · 
σελ. 11 — 19.

τούς θανατώσωσιν, έστειλεν αύτούς είς τόν ‘Ρε- 
σίτην, δστις λαβών τήν ποΛύτιμοτ παρακατα- 
βήκηΐ έσπευσεν ϊν’ άναχωρήση διά Λαμίαν, δπου 
διέλυσε τδ στράτευμα.

’Αφού δ όδυσσεύς εϊδεν δτι ή Ανατολική Ελλάς 
έξησφαλίσθη, έδραμεν είς βοήθειαν τής ύπό τόν 
σίδηρον τοϋ όμέρ-Βρυώνη στεναζούσης Δυτικής 
Ελλάδος. Εχων μόλις έκατδν οπαδούς έφθασεν 
έξω τοϋ Μεσολογγίου πολιορκουμένου ύπό τοϋ 
Βρυώνη. Πρός έ'να τών πιστών του έδωκεν έπις-ολήν 
πρός τούς πολιορκουμένους, ύποδείξας αύτώ καί 
δίοδον, καθ’ ήν άδύνατον ήτο ΐνα μή συλληφθή 
ύπό τών πολιορκούντων. Ο γραμματοκομιστής 
συλληφθείς, μ-"“ πολλάς βασάνους, παρέδωκε τήν 
κομιζομένην έπιστολήν, έν γ, δ όδυσσεύς έλεγε 
πρός τούς έν Μεσολογγίω ότι μετ ό.Ιίγον κατα- 
φθάΐα έπί κε/paJfjc ύΐ*α χιΜάύωκ ‘PovjiiJia· 
ΐύζ. 0 Βρυώνης ταραχθείς είς τήν εϊδησιν, καί μή 
έννοήσας τό τέχνασμα, παραχρήμα έλυσε τήν 
πολιορκίαν, καί έν μεγάλη σπουδή διηυθύνθη πρδς 
τήν Τριχωνίαν. ό όδυσσεύς ένισχύσας τδν δλι- 
γάριθμον στρατόν του, έξήλθεν είς καταδίωξιν 

τοΰ φεύγοντος διατάξας άέναον έν τώ άέρι πυ
ροβολισμόν. 0 Βρυώνης μενών τότε πρό τοϋ 
πλημμυροϋντος Αχελώου, άμα ήκουσε τούς πυ
ροβολισμούς καί τήν προσέγγισιν τοϋ ’όδυσσέως, 
ύπδ τρόμου καταληφθείς δέν άνέμεινε τήν μείω- 
«ν τών ύδάτων- τότε δ' έκ τής σπουδής τών 
φευγόντων, πλείονες τών δύο χιλιάδων έπνίγησαν, 
παρασυρθέντες ύπό τοϋ ορμητικού ρεύματος, κο- 
πέντων τών πρδς διέλευσιν έν έκατέραις ταϊς δχ- 
θαις δεθέντων σχοινιών.

(Τό τέλος είς τό προσεχές ουλλάοιον). 

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Είς τά λουτρά τοΰ Βάδεμ τής Βιέννης.
(Συνϊχΐια άπό φνΐ. 56}

ΤΐΙΝ έπιστολήν ταύτην άπνευστΐ διεζήλθον, καί 
τότε μόνον καθαρώς άνέπνευσα, δτε τήν ΰπογρα- 
ψήν άνέγνων. ’Αληθώς, ήσθάνθην σκιρτώσαν τήν 
*αρδίαν’ τδ πρόσωπον μου έκαιε. Συγκινεΐταί τις 
πάντοτε λαμβάνων εύώδη γραμμάτια, μάλιστα 

άγνωστου προσώπου. Τήν συγκίνησίν μου άδύ" 
νατον νά περιγράφω" μυρίαι δσαι σκέψεις περιε- 
^τρεφοντο έν τώ νώ μου.

•— Πρέπει νά γιναι ώραιοτάτη, έλεγον κατ’ έ* 
μ«υτδν κατασπαζόμενος τό μικρόν μου έπιστό-

λιον, πρέπει νά έχη πνεύμα" πόσον ειν ώραία γε- 
γραμμένη ή έπιστολή της ! έπειτα πόση ειλικρί
νεια, πόση άφέλεια είς τδ ύφος αύτής ! άναμφι
βόλως είναι χαριεστάτη" τήν φαντάζομαι ένώπιον 
μου" είναι υψηλού άναστήματος, ώς άμαζών τις, 
έχει τήν όσφύν λεπτοτάτην, λιγυράν, τήν κόμην 
ξανθήν, μακράν, οφθαλμούς γαλανούς, γλυκυτά- 
τους, ρίνα ευθείαν, γόμα μικρότατον μέ κοοάλινα 
χείλη καί μαργαριτώδεις όδόντας' είναι μόλις δύο 
καί είκοσι ετών, καί αί χάριτες πάσαι έστόλισαν 
αύτήν διά νεότητος άνθηράς, έπαγώγου, θελκτι
κής, διά ψυχής άγαθής, καί καρδίας . . . δι’ έμί ! 
ίσως ήρχισα ών εγωιστής . . . Αισθάνομαι πλήν, 
ότι ταχέως θά τήν αγαπήσω !

Καί έν τώ ένθουσιασμώ μου λαβών έκ νέου τόν 
πίλον καί θέσας είς τό εσωτερικόν θυλάκιον τοΰ 
έπενδύτου μου τήν ακριβή μου έπιστολήν καί κομ- 
βωθείς καλώς, δεισκέλισα δρμητικώς τδ δωμάτιον 
καί τδν διάδρομον, καί έν ριπή οφθαλμού εύρέθην 
έν τή όδώ· Πολλοί βεβαίως θά μ’ έξέλαβον πα- 
θόντα τι, βλέποντές με άλλοϊον κατ έκείνην τήν 
ημέραν' περί ούδενδς όμως έγώ έφοόντιζον τότε, 
ταχεΐ δέ βήματι έσπευδον πρός συνάντησιν τοϋ 
Ααμπροκλέους, πρδς 8ν έσκόπουν, ώς πρδς κάλλι- 
στον φίλον, τήν έπιστολήν νά δείξω, καί παρά 
τών χειλέων του τήν εύτυχίαν μου ν άκούσω. 
Ούχί ολίγοι είπον, δτι έπί τοιούτων περιστάσεων 
είς ούδένα οφείλει τις νά έκμυστηρεύηται, διότι 
κακόν ώς έπί τδ πλεΧστον ευρίσκει καί είς τδν
κάλλιστον τών φίλων. Δέν συμφωνώ μέ τούς 
τοιαϋτα φρονοϋντας. Οταν λέγωμεν φίλους, πρέ
πει νά έννοώμεν φίλους άληθεϊς, φίλους, ούς έδο- 
κιμάσαμεν περιστάσεως δοθείσης, πρδς οΰς αί- 
σθανόμεθα αδελφικόν, ούτως είπεϊν, φίλτρον.
Τοιοϋτος φίλος μοί ήτον ό καλός Λαμπροκλής, 
μεθ’ ού νηπιόθεν άνετράφην, συνεσπούδασα, καί
τόν όποιον, άφήσαντα μετά τοϋ θείου του πρδ 
πολλοϋ τάς ’Αθήνας καί είς τά μέρη ταϋτα άπο- 
καταστάντα, πολλά δέν είδον έτη' πρδς αύτδν 
όθεν μόνον έσπευδον νά διηγηθώ τήν τύχην μου' 
άλλως τε καί αύτδς εΰρίσκετο είς τήν αύτήν κα
τηγορίαν, καθότι καί αυτός ήγάπα καί άντη-
γαπάτο.

Είπατε μοι, έάν δέν ήμεθα άμφότεροι ευτυχείς' 
εϊπατέ μοι έάν δέν ήμεθα οί εύτυχέστεροι πάντων 
τών είς τά λουτρά τοϋ Βάδεμ. έλθόντων είτε πρός 
ίασιν είτε πρδς τέρψιν, καθότι μάθετε, ουχί λόγοι 
υγείας ώς έπί τδ πολύ ή άνα^ώσεως, άλλά λόγοι 
μάλλον διασκεδάσεως,έρωτικίς σπατάλης,σκανδα-
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λώδους χαρτοπαιγνίου, φέρουσι τούς πλείστους είς ■ 
τά πολυάριθμα λουτρά τής Γερμανίας, άπερ άλλως . 
τε έχουσι τδ εύάρεστον μεταξύ σρέων χλοερών · 
κείμενα τά πλεϊστα, έν μέσω τερπνότατων καί 
άνθουσών κοιλάδων, έξ ών άπειροι άνζβλύζουσαι ί 
πηγαι ιαματικών υδάτων, μή έχόντων όμως συ- · 
χνάκις τόσον Ελκυστικήν γεϋσιν, ώστε και δεύτε
ρον, άνευ ανάγκης, έξ αύτών νά ζητήσητε. Ο πα
θών αλλαγήν τοΰ άέρος και απαλλαγήν άπο προ 
σίπων μονοτόνων και αηδών καταστάντων, ό αι
σθανόμενος τήν ψυχήν αύτοΰ διψώσαν άγνωστους 
τίχας καί το βαλάντιόν του ούχί κενόν, δ ζη
τών τέλος τήν λήθην θλιβερού παρελθόντος καί 
νέας συγκινήσεις εϊς σιδηρόδρομον ή άτμόπλοιον, 
•— άν γναι εις μέρος θαλάσσιον βεβαίως δέν θά 
προτίμηση το πρώτον — άς έπιβή, καί μετά η
μερών τινων, μιας έβδομάδο; το πολύ, κόπωσιν, 
ελαφρός θέλει φθάσει είτε είς Βάδεμ τής Βιέννη;, 
είτε είς Μορίεμβαδ, είτε εϊς Φράντζεσβαδ, Βισβά- 
δεν, Βάδεν-Βάδεν, τέλος δπου βούλεται Εί; πάντα 
τά λουτρά αί διασκεδάσεις,αί άκούρατοι μουσικαί, 
οί εύώδεις κήποι, τά μεγαλοπρεπή ξενοδοχεία, 
ή γελώσα φύσις, οί μειδιώντε; δτι ευρον άνακού- 
φισιν τινα άληθώ; ασθενείς, οί ψίθυροι ευειδών 
νεανίδων, τά βλέμματα ωραίας τινο; κυρίας, ή 
βαρωνίδος, ή κομήσσης, ή μαρκησίας, ή δουκίσ- 
σης, ή ήγεμονίδος, — πας ό κόσμος έκεϊ είναι 
ίσος —, έπιστολαί μυρίπνοοι, κρύφια·, συνεντεύ
ξεις, λόγοι έρώτων τρυφερών, τά στέμματα πολ
λάκι; δμεναίου, προίξ συχνάκι; κωδωνίζουσα 
μετά θελκτική; νυμφίας, μονομαχίαι ίσως, πλήν 
ούχί τόσω θανατηφόροι . . · , φίλου καλού χειρ, 
τέλος εύτυχία, περιμένουσιν αυτόν, καί άρκεϊ νά 
έχη κόκκους τινά; Αττικού άλατος, πνεύματος, 
καί ποιητήν τινα έκ τών ήμετέρων νά μή όμοιά- 
ζη κατά τήν μορφήν, δπως αίσθανθή έπαληθώ; 
τήν ευτυχίαν αύτοΰ, καί μή μετανοήση δτι κατε- 
ξοδεύθη, οτι μακρόθεν ήλθε.

Τά λουτρά τώ ακριβολόγου παρατηρητή παρέ- 
χουσι θέαμα σπάνιον, έν ώ δύναται πάσαν τήν 
περιέργειαν αύτοΰ νά ευχαρίστηση και άφορμάς ν’ 
άρυσθή βαθυτάτων παρατηρήσεων. Σύζυγοι έκεϊ 
έπι λόγω υγεία; τούς άνδρας των άφίνουσιν,όπως 
είς τά λουτρά έλθωσι καί τήν συζυγικήν των κα- 
κοζωϊαν διασκεδάσωσιν. — Είπατε μοι, οί άν- 
δρες είς τούτο δέν πταίουσιν ; άφίνουσιν αύτάς ν’ 
άναχωοήσωσι μακράν των, ώς έπι το πλεϊστον 
μόνα;, σπανίως υπό μιας συντρόφου γυναικός συ- 
νοδευομένας, δπως ούτοι εΰκολωτερον, άνετώ.ερον

πρδς άλλα μέρη δράμωσι μετά υπηρετριών ή σρχη- 
ς-ρίδων, μετά αύλητρίδων ή ασώτων άλ.λων γυ
ναικών’—χήρα·, έκεϊ, τδ πένθος έτι τών διά παν
τός πρδ μηνών τδν κόσμον έγκαταλιπόντων συ
ζύγων των φέρουσας νέους ζητούσι παρηγόρους 
γονείς έκεϊ φιλόστοργοι φέρουσι τάς θυγατέρας 
των προς έπίδειξιν, πρδ; άπόκτησιν νέων γνώσεοιν 
καί λεπτή; ευφυΐα;, αληθώς δμω; πρδ; άναζήτη- 
σιν καλού γαμβρού, καί είναι γνωστόν, ότι προ- 
τιμώσι τού; άσκληπιάδα; καί τούς θεράποντας 
τή; θέμιδο;" — λάβετε αύτδ ύπ δψιν, εί; τά 
χαρτοφυλάκιά σα; σημειώσατε το, ώ μακροσκε
λείς μ,ΰσται τών τής φύσεω; μυστήριων, ιατροί 
θελκτικώτατοι, ώ τής εύφραδείας γλωσσοκοπα- 
νισταί, νομικοί χαριέστατοι, πλήν ώς τόν δά
κτυλόν μου κατισχνότατοι’— έκεϊ οικογενειάρχη·, 
μακράν τά; συζύγου; των καί τά τέκνα άφίνοντες, 
έρχονται έπί μ.όνω τώ σκοπώ χαρτοπαίζοντε; 
εκατομμύρια φιορινίων νά κεοδίσωσι, πολλάκι; 
δαως καί τδ τελευταΐον ψιχίον τού άρτου τών 
τέκνων των έδωκαν καί πένήτες άνεχώρησαν, 
πολλοί δέ έξ ασφυξίας εύρέθησαν τήν επιούσαν έκ- 
πνεύσαντες, άλλοι διά πιστολιού φονευθέντε; καί 
άλλοι άπαιωρηθέντες· λοχαγοί τών ούσάρων, τών 
λογχοφόρων, τών θωρακοφόρων, αξιωματικοί δια
φόρων εθνών, διπλωμάται λίβανον πολλάκι; τώ 
σατανά προσενεκγόντε;, έρχονται δπως δείξωσι 
τά; νέας των έπωμίδας,τού; λαμπρού; των κροσ" 
σούς, τού; άνδρικούς των μύστακας, τήν λεπτο
φυή σσφύν των, τάς έπί τών ς-ηθών των τοσούτων 
εθνών ταινίας'έξ όλων τών μερών προσέρχονται έ
κεϊ καλλοναί δπως πρώτα·, φανώσι τήν τοϋ τελευ
ταίου συρμού έσθήτα φέρουσαι, καί τά λεπτότερα 
καί πολυτιμ.ότερα τρίχαπτα τών Βρυξελλών καί 
τού Chantilly έχουσαι’ έκεϊ τέλος, ώς εμέ, νέοι 

; τρέχουσι πρδ; ήδονήν, έπί σκοπώ καταχτήσεων, 
αληθώς έν ξένη χώρα, άλλ' έν χώρα:, 
σκόντα·, αί ώραιότεραι ξανθαί

■ μεταξύ έκαστο; έλπίζει 
παντήση, τδ ιδανικόν του

. ' · · * > παντα τ ανωτέρω εντούτοις, 
χουσι και εξαιρέσεις.

Πλήν άφήσωμεν ταΰτα, σύγγνωτέ μοι δέ, έαν 
έκ τής υφής τού λόγου παρασυρθείς έμακρηγό" 
ρησα έπί πραγμάτων μή ενδιαφερόντων τήν μι" 
κράν μου διήγησιν, άλλ έπαθον ώς ή βροχή, ήτι 
ώς άρχίση, άδύνατον νά παύση, πριν ρίψη, πολλά 

ψεκάδας.

δπου εύρί" 
τής ύφηλίου, ώ* 

τήν θέαινάν του ν 1~ 
ν απόχτηση . · t'·» 
ί, έννοητέον, υπαρ-

<·
»

Γ.

ψιθυρίζων — βεβαίως ούχί στίχους ’ίλιά-

Ημέρα ήτο λαμπρότατη, πλήρης αχτίνων’ Κυ
ριακής ουσης, τδ πλήθος συνωθεϊτο περισσότερον 
είς τά; δενδροστοιχίας τοΰ Park εύωδίας άνα- 
πέμποντος έκ τών πέριξ ανθώνων’ παντού γέλω*. 
πες, φωναί χαράς, διασκεδάσεων όμιλίαι, παντού 
πρόσωπα φαιδρά, όμματα λάμ.ποντα, ζωηρότης 
καί ευφροσύνη. Χαίρων καί έγώ έγκαρδίως, τδ 
πρόσωπόν εχων γελόεν, καί πάμ-πολλα άνέκφοα- 
στχ 
δος, — τούς ομίλους διασχιζων, τδν φίλτατόν 
μου Λαμπροκλέα ήντίκρισα, καί χαιρετήσα; τήν 
τόν βραχίονά του κρατούσαν θελκτικωτάτην Αι
κατερίνην, τήν θεότητά του, φιλικώτατα τώ έ- 
βφιγξα τήν χεϊρα.

— Εισθε πλήρης ζωής, πλήρης χαράς, φίλε 
κύριε Ανθυλλίδη, μοί ειπεν ή ξανθή Ρωσσίς'τοΰτο 
είναι σπάνιον' βεβαίως κάτι εύχάριστον σάς συμ
βαίνει.

— Λέγε ταχέως προσέθηκεν ό Λαμπροκλή;’ 
μήπως ή προφητεία μου ήρχισε νά έκπληροΰται ; 
έμίλει.

— Χαμήλωσον τήν φωνήν σου, τώ ειπον έγώ 
σιγαλώς’ έχω κάτι νά σέ εϊπω. Αληθώς, κυρία, 
είμαι σήμερον υπερευχαριστημένος, έλαβον έπι- 

στολήν παρά τοΰ θείου μου.
— Καί τί ·, μήπως σάς άνακαλή ; — ό ! Ζγι, 

μοί εύχεται ταχεϊαν καί έντελή άνάρρωσιν τού 
"νεύμονός μου, άπήντησα μηχανικώς πως.

— Χαίρω πολ.ύ, προσεϊπεν ή βαρών:; υπογε- 
λώσα. Τδ κατ’ έμέ σάς άφίνω πρδς στιγμ.ήν’ 
σ~εύδο> ν’ άσπασθώ τδ δροσερόν εκείνο παιδίον, 
®~ερ τά άνθη καταφανίζει. Ταχέως έπιστρέφω. 
Καί γοργώ βήματι άφήκεν ημάς μόνους. Εκβα- 
λών τότε τδ πολύτιμόν μου έπιστόλιον, παρου
σίασα αυτό είς τδν Λαμπροκλέα, δστις λαβών αύ- 
το.Χαί μετά προσοχής τά φύλλα r-ρέψας, καί μετά 
μειδιάματος άναγνώσας,

Εύγε, εύγε, Ανθόκλεις, άνέκραξε σφίγγω ν 
μου τήν χεϊρα’ σοί τδ προεϊπα, πλήν δέν έπί- 
®εευον, ότι τοΰτο ήθελε τόσω ταχέως γίνει. Λοι 
"°* καί ή ίδική σου βαρωνίς’ έάν ήναι ξανθή ώ; 
ϊ προσφιλή; μου Αικατερίνη,— ώοαία βεβαίως θά 
<ν«ι -τ(ς ευτυχέστερος ήμών ; Ευρίσκομαι, φίλε 
^»τος νεφελών χρυσών, έντδς μαγευτικών ονείρων’ 

“ϊ’πώ τήν βαρωνίδα μου εί; βαθμόν άνέκοραστον 
®~ερίγραπτον, καί άναμφιβόλως τήν ζωήν θά 
I*01 άποσπάσωσι πριν μ’ άποσπάσωσιν έκ τής 
*°θήτής αυτής αγκάλης, ϊσω; τδ νομίσης υπερ

βολήν’ πλήν, πίστευσόν μοι, άνευ αύτής μοί είναι 
άδύνατον νά υπάρξω, δ κόσμος κόλασι; θά μ,οί 
φαίνηται φρικώδης’ πρδ Εβδομάδων μόνον τήν 
γνωρίζω, άλλ’ αιωνίως μετ’ αύτής συνεδέθην, 
άλλ. αί ψυχαί μ.ας δμοϋ πρδ; τά άνω Οά πετα- 
σθώσιν ! . . Επεθύμουν πολ.ύ νά είσέδυες είς τδν 
χαρακτήρα τής βαρωνίδο; μου, νά έγίνωσκες αύ
τήν κατά βάθος, νά έψαυες, ουτω; είπεϊν, τήν 
άγαθότητα τή; καρδίας αύτής, τήν ευγένειαν καί 
τδ άςιέραστον τών αισθημάτων της, καί έπειτα 
νά μοί εΐπης, άν εχω άδικον έπί τοσοΰτον ν’ α
γαπώ αύτήν. καί αύτήν ώς τήν ύπεοτάτην μου 
νά θεωρώ εύδαιμ,ονίαν. ’Αγνοώ πώς Οά έκλάβη 
τοΰτο ή μήτηρ μου καί οί έπίλοιποι συγγενείς. 
Τοΰτο μόνον ήξεύρω, οτι άμφότεροι άγαπώμενοι 
άπεφασίσαμεν δμοΰ διά παντδ; νά συζήσωμεν ..

— Πλήν, σέ διακόπτω, γινώσκει; τι τών 
παρελθόντων τή; γοήσσης βαρωνίδο; σου; — 
Μικρά πράγματα, φίλτατε’ μοί ύπεσχέθη ό
μως έντδς ολίγων ημερών νά λάβη μεταξύ ή
μών χώραν έξήνησις, κατόπιν τή; δποία; δ- 
φείλο» ν άποφασίσω* έκ προτέρων δέ μοί ειπεν, 
ότι οΐα δήποτε καί άν ή ή άπόφασις μου, αύτή 
δέν θέλει παύσει νά μ’ άγαπά. Εις τά ίδικά σου 
τώρα, Ανθόκλεις' είναι αρχή καί πρέπει μεγάλην 
προσοχήν’ δ καλδ; στρατηγό; πριν άποφασίση 
οριστικήν μάχην, στέλλει προσκόπου;, 'ίνα γνωοί- 
ση τί; ό έχθρδς καί τά περί τδν έχθρδν. Ανάγκην 
διδαχής δέν έχεις.

— Αισθάνομαι τι έλκον με πρδ; τήν άγνω
στόν μοι ταύτην γυναϊκα, καί νομίζω ότι δέν 
πρόκειται περί παιδιά; τίνος, ήν πολλάκι; άλλα- 
χού διεπράξαμεν, απεναντίας περί σοβαρού πράγ
ματος, δπερ, τί; οίδε, δύναται ν’ άποφασίση τά 
περί ήμών.

— Αγαπητέ μοι,δ τόπο; ούτο; είναι δ τόπο; 
τών έρωτων,τών νυμ.φών καί άπασών τών ώσαίων 
νηρηΐδων, ώστε διόλου παράδοξον, άν καί ήμεϊς 
φύσει ζωηροί ώ; Ελληνες κατηντήσαμεν έρωτό- 
ληπτοι έν τόπω ένθα τά πάντα γίνονται,τώ έρωτι 
θυσιάζοντες καί άνευ αύτοΰ μή δυνάμενοι νά διά- 
ξωμεν εύχαρίστως, άνέτως. Εάν σ·υμβή ήμϊν τι ά- 
πευκταϊον, άς όψωνται οί είς τά μέρη ταΰτα τά 
μαγικά παρακινήσαντες — κατά προτροπήν μα; 
— νά ελθωμεν ιατροί, καί άρά έστω έπ’ έκείνου; 
οιτινες διά τών έκ Γερμανία; αναμνήσεων των 
πρδς άγνώστους τόπους ώθησαν ήμάς, "νά νέας 
συγκινήσεις ευρωμεν' καί τέρψεις πρωτοφανείς. 
Συγκινήσεις εΰρομεν καί καθ’ έκάστην νέαι τάς 
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παλαιάς διαδέχονται, ώ; έν κύμα, έν θαλάσση, 
τί» έτερον ακολουθεί κύμα, και αί τέρψεις δέν 
άπολείπουσι. Τδ άστρον μας λαμποβολεϊ είσέτι 
έν τώ ούρανώ και ήμεϊς ακόμη δέν ίγηράσχμεν. . 
Λοιπδν, φίλε, δράμε πρδς ττ,ν καλλονήν σου, καί 
είθε δ υίδς τής μάγου Αφροδίτης εύνους νά σοί φανή. 
Η ώρα πλησιάζει, έπειτα πλησιάζει καί ή Αικα
τερίνη. Τπαγε καί καλήν επιτυχίαν, προσέθηκεν ό

Ηνοιζα τδ ώρολόγιόν μου και είδον, δτι αί τρεις 
έπλησίαζον' ή καρδία μου έπαλλε' εσωτερική τις 
αδυναμία, έφ’ όσον έπροχώρουν πρδς τάς έρημους 
δενδροστοιχίας, μέ κατελάμβανε' βεβαίους χμ.τ,ν 
ωχρός, καθότι ήσθανόμτ,ν ψύχρας τάς χεϊρά; μου. 
Εκαστος είς τήν θέσιν μου τά αύτά ήθελε πάθει, 
καί προσεγγίζων ττ,ν αυτήν ηθελεν αμηχανίαν 
αισθανθή- Μεθ’ ένδς τετάρτου περίπατον εϋρέθτ,ν 
ένώπιον συσκίου δενδρώνος έκ δασειών δρυών υ- 
ψικόμων, καί σκιρτών είδον έπί σκάμνου, περί 
τδν κορμόν μιας δρυδς προσηρμοσμένου, καθχ- 
μέντ,ν κυρίαν, ήτις έφαίνετο άναγινώσκουσα, και 
μεταξύ τών δακτύλων της έκράτει ρόδον ερυθρόν. 
Βραδυποδητί έπλησίασα, μή θέλων τδ παράπαν 
νά ταράξω τήν άληθή ή φαινομένχν αύτής Ηρε
μίαν, έπιθυμών ΐνα τους παλμούς μου καταπραΰ- 
νω καί ήσύχως αύτήν περιεργασθώ.

Η φαντασία μου κατ’ ούδέν μέ ήπάτησε, καί 
αί ελπίδες μου ποσώς δεν διευψεύσθτ,σαν' ειχον 
έμπροσθέν μου πλήρες καλλονής, πλήρες νεανική; 
δρόσου, πλήρες χάριτος καί άβρότητος γυναικείον 
πλάσμα,ένώπιον τοΰ οποίου καί ό ς-ωίαώτερος τών 
στωίκών ούχί δυσαρέστως ήθελε κάμψει τδ γόνυ. 
Δέν ζητώ νά περιγράψω υμϊν λεπτομερώς τά τοΰ 
κάλλους αύτής ιδιαίτερα μέρη' νομίζω περιττόν 
νά σάς είπω τί ένδυμα έφορε·., πώς ήτο έκτενι- 
σμένη' άρκοϋμαι μόνον λέγων, ότι ήτο ωραιό
τατη, ότι έπίστευσα έμαυτδν τδν εύτυ/έστερο” 
τών θνητών κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ήν άντ 
ούδενδς άντήλλασσον.

Ημην πρδ ένδς λεπτοΰ πρδ τοϋ σκάμνου έφ’ οΰ 
έκάθητο ή ξανθή μου θεά καί έν έκστάσει έθεώ- 
ρουν αύτή,ν, ότε δύο οφθαλμοί γλυκύτατοι, ώς 
ουρανός αίθριος, γαλανός, ανέφελο; εις τά άνω υ
ψώθηκαν και γλυκύτατα καί έκφραστικώς με εΐ- 
δον, καί £ν μειδίαμα χάριεν διέστειλε τά ώραώ- 
τερα χείλη, καί ίν ερύθημα ώς ρόδον τους κάλυ
κας μόλις διανοΐγον, έβαψε τδ θελκτικώτερον 
πρό’ώπον τής υφηλίου ■— μέ ττ,ν άδειάν σας βε-_ 

βαίως, ώ έρωτύλαι νεάνιδες, ώ έρασμίαι κυρίαι 
—, ότε ή λευκοτέρα, ή άβροτέρα χειρ μοί έτάθχ 
χαριέντως, καί ή καθαρωτέρα, ή τ,δυτέρα φωνή 
μοί είπε. — Σ* εύχαριστώ, φίλε, άνυπομόνως σ’ 
έπερίμενον!

Ημην καταγοητευμένος. Αφατος είναι ή ή- 
δονή, ήν πλησίον της έγεύθτ,ν, ώς άφατον ήτο τό 
κάλλος αύτής τδ έξαίσιον' παν της κίνημα, πάσα 
αύτής λέξις, πάν της βλέμμα μέ έμάγευε’ καί 
πώς έμειδία ! καί πώς ώμίλει! καί πώς έκλινεν 
ένίοτε τήν κεφαλήν της ί «αί πόσον ώράϊζεν αύ
τήν, τού; λόγους μου άκούουσαν, ερύθημα χρίον 
ένίοτε τάς δροσερά; παρειάς της! Ποτέ δέν ειχον 
ίδεϊ γυναίκα ώραιοτέραν, καί είδον πολλάς, πολ
λά μέρη πολλάκις περιελθών' έπειτα είχεν εκείνο, 
δπερ έλκει πλειότερον τής ισχυρότερα; έρωτο- 
τροπίας, δπερ βαθέως συγκινεϊ, δπερ είς θαυμα
σμόν αναγκάζει τδν ίδόντα αύτήν άπαξ νά βυθι- 
σθή, δπερ είναι τδ άνεκτίμ.τ,τον, τδ ύπέρτατον 
κόσμημα τής γυναικδς' ήγνόει δτι ήτον ώραία. 
Αλλ’ αί γυναίκες — συγχωρήσατέ μ.οι τήν πα
ρατήρησή — δέν γινώσκουσι τοϋτο, πρδ; δέ ούδέ 
καν θέλουσι περί αύτοϋ ν’ άκούσωσιν' ό καθρέπττ.ς 
των ίντόύτοις είναι δ μόνος αύτών οδηγός, καί 
έπί τοϋ βωμού τής φιλαρεσκείας καί έρωτοτρο- 
πίας — άναμφιλέκτως δχι δλαι — Ούουσι καθ 
έκάστην. ! είχε μέγα δίκαιον ό είπών, ότι έξ 
δλων τών ζώων — μή συνοφρυοϋσθε, έκαστος ε
λεύθερος νά λέγη δ,τι βούλεται, πρδ πάντων κατά 
τδν νέον περί τύπου νόμον έν Ελλάδι — αί μυΐαι, 
αί γαλαί καί αί γυναίκες καταδαπανώσι τδν 
πλειότερον χρόνον πρδς στολισμόν των άκατα- 
παύστως έπιδιορθούμεναι.

0 Φοίβο; έδυεν όπισθεν τών λόφων λαμπρότα
το; έν τή τελευταία μαρμ,αρυγή του, Τ,μείς δμω! 
δέν τ,’θάνθημεν τδ παράπαν τά; ώρα; τοσούτ» 
ταχέως άποπτάσας, καί τότε μόνον ήγέρθημί*, 
ότε πλέον ή νύξ ήρχιζε νά έφαπλοΐ τά; μελαίνας 
πτυχά; τοϋ άστερόεντος αύττ,ς πέπλου.

— Αί ώραι παρήλθον, μοί εϊπεν ή χαρίεσσ« 
βαρωνίς τδν βραχίονά μου λαμβάνουσα, ή μ°* 
έφάνησαν ότι παρήλθον, ώ; νέφη διωκόμενα ΰπ° 
ισχυρά; πνοή; ανέμου. Διατί ή εύχαρίστχσις το* 
σον ολίγον νά διαρκή ! · · Επεθύμουν τ, στμερι*’1 
ήμερα νά μή έτελείονε ποτέ, καί αί ακτίνες σον 
χρυσού ήλιου νά έθώπευον ημάς έπί πολύ έτι, 
τούς κλώνας τών γηραιών τούτων δρυών διασχί' 
ζευσαι !

Πρδς πάσαν άπάνττ,σιν τή εσφιγξα μικρόν τη* 

χείρα καί μειδιών τή είπον. — όταν ό βορράς 
πνέη καί διά τάς δύο άγαπωμένας περιστεράς, αί 
περιστερά! δέν λυπούνται, καθότι πάσαν λύπην 
τής μιας άποδιώκει ή παρήγορος θέα τή; άλλης, 
όταν τά αισθήματα ηναι αμοιβαία, όταν συνταυ- 
τίζωνται, ή εύδαιμονία δέν είναι αδύνατος, ή εύ· 
χΐρίστησις, ή ηδονή, έπί πολύ, διά παντός διαρ- 
αοΰσι, καί μόνον τδ τέρμα παντός θνητού δόνα- 
ται τδν άποχωρισμδν νά έπιβάλη.

— Ναί. φίλε, σέ δικαιώ' πλήν άν οί σοί λό
γοι είναι αί συνήθεις εις τούς άνδρας εκφράσεις, άν 
ενώ μοί έλεγες τά; σκέψεις σου, έσωτερικώς ε’· 
χλεύαζες τάς σκέψεις σου αύτάς, ώς οί πλείους, 
τότε τί οφείλω νά πράξω έγώ, ήτις παρ’ έμοί σέ 
αροαεκάλεσα, οπω; σοί είπω, ότι σ’ άγαπώ πολύ !

— ή .' άφες αύτά, αγαπητή' άναμφιβόλως έν
τδς ολίγου θά μοί δοθή εύκαιρία οπω; σοί άπο- 
δείξω, ότι πολύ απέχω τής τάξεως τών εγωι
στών, ότι έάν μ’ αγαπάς πολύ, έγώ σ άγαπώ 
έμρανώς, σ' άγαπώ υπέρ πάν τών έπί γής, ότι ό 
πόθος μου είναι, πλησίον σου τδν βίον μου, έάν 
θέλης, νά διάξω ευτυχής ή δυστυχής !

Τήν ώδήγτ,σα μέχρι τοϋ ξενοδοχείου ένώ κα- 
^λυεν' ήτο τοϋτο τδ Sladl zur Wienn, ήτοι 
εις την juUtr τής Βιέννης' άναχωροϋντι σφίγξα- 
σά μοι τήν χεΐρα καί έπιχαρίτω; μειδιάσασά 
μ», μοί εϊπεν. — Αύριον προγευματίζομεν όμοϋ 

ένταύθα;
Η άπάντησί; μου ήτον έν φίλημα έπί τής έκ- 

ήεύκου μικράς χειρό; της, καί ελαφρός ώ; πτη- 
νδν διευθύνθην πρδς τδ ξενοδοχείόν μου, πρδ ττ,ς 
αύλχ; τοϋ Οποίου εϋρον τδν Λαμπροκλέα σιγάρον 
Χαβάνης καπνίζοντα άμερίμνω; καί περιμένον- 
τά με.

^Ε.τεται σονέχιια).

Ο ΘΡΥΛΟΣ

Ό περί τοϋ περιπλανωμένου Ιουδαίου.

(Svvt%tut άηί> φυλϊαί. 5C )
Οί δύο εκείνοι πολϊται υπήρξαν ϊσω; οί συν- 

“ίραφεί; τεύχους τινδς όνομαζομένου,ϊστο/χ'α θαυ
μάσιος τ ϋ πτριπ.ίανοιιιίνου Ιουδαίον, τοϋέμ- 
ίανισθέντ ος έν Βέλγαις τότε, ού τίνος αί εκδόσεις 

“ί/.έτυποι άπωλέσθησαν, άπδ τότε δμω; άδια- 
Αείπτως κατ’ έτος έτυπό>νετο έν πολλαϊ; πόλεσι 

μετά προςθηκών καί διαφόρων γραφών, έγκατα- 
ταχθέν μάλιστα τότε έν τή περιφήμο» κυανή 
βιβλιοθήκη.

Περιττόν πάντη νά τδ άναλύσωμεν ενταϋθα. 
Διότι τά θαυμάσια συμβάματα άτινα περιλαμβά
νει δέν συμφωνούσι πολύ μετά τοϋ αρχικού διηγή

ματος’ τοϋτο είν’ έργον μυθιστοριογράφου τινδς 
άναδείξαντο; όλην του ττ,ν φαντασίαν έν τή πε

ριγραφή τών κατά τά; τέσσαοα; μεγάλα; τοϋ 
κόσμου χ πείρου; περιηγήσεων τού ήρωός του.

Ιό τεύχος τοϋτο συνοδεύεται ύπό τίνος άσμα
τος θρησκευτικού όλονέν συμμετατυπωνομ.έ»θυ έτι 
καί σήμερον μετά πληρέστερα; επιγραφή,; ώς 
εξής έχούση; «ιστορία θαυμάσιο.; τοϋ περιπλανώ - 
μένου Ιουδαίου, ό; τις άπό τοϋ έτους 33 μέχρι 
τής παρούση; ώρας άδιακόπως βαδίζει, έμπερι- 
λαμβάνουσα ττ,ν φυλή', ττ,ν τιμωρίαν, τά θαυ
μάσια συμβάντα του απανταχού τής όφηλίου.»

0 Κάρολος Νιζάρδος έν τώ πολυτίμω συγ- 
γράμματί του τώ περί τών δημωδών βιβλίων καί 
τής φιλολογίας τή; πιριφοίτου εμπορίας άπδ τοϋ 
48. αΐώνο; δέν άφησε κατά μέρος ττ,ν θαυμάσιου 
τοϋ περιπλανωμένου Ιουδαίου ιστορίαν, άλλ’ άνέ- 
φερεν έξ αύτή; δσον έδει, ΐνα γνωστή κατασταθή 
σιωπή παραδραμών τδ θρησκευτικόν άσμα, δπερ 
ούδέν άλλο είνε ή αδύνατός τις καί ψυχρά άνά- 
μνχσις τοϋ πρώτου θρήνου.

ΐδού αύτδ έκ τών τοϋ άγιου Εύσταχίου μετα
φραζόμενου καταλογάδην.

«Τψιστε θεέ τοϋ παντός πότε θά λάβωσι τέλος 
τά βάσανά μου καί αί λϋπαί μου,άπχύδχσα περι
φερόμενος κατ’ αγρού; καί έ» ταΐς έρημίαι;. Δι
καίως άποκαλοϋσί με περιπλανώμενον Ιουδαίον, 
έπειδή νυχθημερόν διά ξηρά; καί θαλάσσης, άνευ 
ούδενδς μονίμου καταφυγίου, όπου ττ,ν κεφαλήν 
κλίνω, περιπλανώμαι. Τελευταίου ευρισκομένου· 
μου πλησίον τή; Poitiers, τή; μεγαλειοτέρα; 
πόλεως τή; Γαλλίας, έτρεξέ τι; κοντά μου νά 
μοί όμιλήση, βλέπων τδ ένδυμα καί τδ χθό; μου, 
έγώ δέ τώ είπα, δέν ήμπορώ νά μείνω νά σοί 
ομιλήσω, διότι έπείγει με δ δρόμο;, άλλ er παρ- 
όύω έμπορώ νά σοί είπω βεβαιότατα ότι είμαι ό· 
άκαταπαύστως περιπλανώμενο; Ιουδαίο;' έν Ιε
ρουσαλήμ ήμτ,ν σκυτοτόμος' δταν ό ίχσοϋ; Χρι
στό; έξ ειλικρινούς άγάπη; ν' άναπαυθή ολίγον 
πρδς τώ έργαστηρίω μου ήθέλζσε, κουβαλών τδν 
σταυρόν του έπί τδ όρος Γολγοθά, τώ είπα, epp’ 
ιίς κόρακας. ό δέ ίησοϋ; μοί είπε βλέπων ττ,ν 
ώγέρωχόν μου διάθεσιν, σύ μέν θά περίπατός 
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τοϋ περιπλανωμένου Ιουδαίου, άπό τοΰ μελοδρά- 
το; Gaigniez παρασταθέντος έν Γαίτη τώ 1812 
μέχρι τοϋ μεγάλου δράματοςτών Scribe καί sai
nt Georges τονισθέντων ύπό τοΰ Halevy έν τή 
αύτοκρατορική ακαδημία τής μουσικής τώ 1852. 
Επ’ ίσης ύπέρ τά 10 σύγχρονα πονήματα δυνα
τοί τις νά συναρίθμηση, έν οίς διακριτέον τό μυ
στικόν τοϋ Edgar Quinet, άλλά τό μεγαλειότε- 
ρον, τό δημωδέστερον, τό φιλοσοφικώτεοον, τό 
ποιητικώτερον τών ύπό τοϋ μυθεύματος τοϋ πε- 
ριπλανωμένου ’Ιουδαίου τήν εμπνευσίν των λα· 
βόντων εινε τό άσμα τοϋ ήμετέρου Beranger.

Ιδού ένταΰθα τό άσμα τοΰτο, είτε ώδή είτε 
μελέτη, ήτις πρέπει νά έπιζήση έν πάσι τοϊς 
θρήνοι; και τοϊς θρησκευτικοί; άσμασι, τοϊς κλη- 
ροδοτηθεϊσιν ήμϊν ύπό τών πατέροιν, ο’ίτινες έγει- 
ναν αύτόπται μάρτυρες τών θαυμασίων αποδημιών 
τοϋ περιπλανωμένου ’Ιουδαίου.

«Χριστιανέ δό; τώ ταλαιπωρώ περιηγητή πο- 
τήριον ύδατος πρός τή θύραι σου. Είμαι, είμαι δ 
περιπλανώμενος ’Ιουδαίος, 8ν πάντοτε ανεμοστρό
βιλο; περιφέρει μή γηράσκοντα, τή ηλικία κατα- 
βεβαρυμένον, τό τέλος τοϋ κόσμου μ.όνον δνειρο- 
πόλημα εχοντα. Καθ έκάστην εσπέραν πάντοτε 
ελπίζω αυτό, άλλά πάντοτε άνατέλλει δ ήλιος. 
Πάντοτε περιστρέφεται ή γή έν ώ έγώ άνεμοδρο- 
μώ. Πρό δέκα καί οκτώ εκατονταετηρίδων ό άνε- 

•μοστρόβιλος μέ περιάγει έπί τών ερειπίων χιλίων 
εθνών, ό Θεός μετεμ.όρφωσέ με διά νά μέ τιμωρή. 
Προςκολλώμαι εϊ; παν δ,τι θνήσκει, άλλά πάν
τοτε εύλογοϋντός με τοϋ Θεοΰ ούρανόθεν άφαρπά- 
ζομαι ύπ’ αιφνίδιου ανεμοστροβίλου. Πολλοί πτω
χοί αίτοΰσ: τό δηνάριόν μου, τό όποιον διαβαί- 
νων μοιράζω είς δλους χωρίς νά έμπορώ νά τό 
κρατήσω πρός καιρόν Πάντοτε περιστρέφεται ή γή 
έν ω έγώ τροχάζω. Πάντοτε μόνο; ύπό τάς £ίζας 
τών άνθηρών δένδρων έπι τή; χλόη; παρά τά κύ
ματα άνακουφίζων τά; λύπα; μου άκούω τήν 
ώρυομένην τρικυμίαν. Α ! τί ένδιαφέρεται δ παρω- 
ξυσμένο; Θεό; άν πρό; στιγμήν διατρίψω ύπό τήν 
σκιάν. Πάντοτε περιστρέφεται ή γή έν ώ έγώ τρο
χάζω.

“ Πόσα ζωηρά και εύθυμα παιδία μοί άναπο- 
λοϋσιν είς τόν νοΰν τά πάθη μου, έάν θελήσω νά 
προςβλέψω είς αύτά, μετά μανία; έκρήγνυται δ 
ανεμοστρόβιλος. Γέροντες, τολμάτε δπω; δή ποτέ 
νά φθονήσητε τήν μακράν μου σταδιοδρομίαν; Τών 
παιδιών τούτων είς ά προςμειδιώ τήν κόνιν θά 
πατήση ό πού; μου. Πάντοτε περιστρέφεται ή γή 

έν ώ έγώ τροχάζω. Τών τοίχων ένθα έγεννήθην 
εύρίσκω έτι ίχνος τι, πασχίζω έκεϊ νά παραμείνω, 
άλλ’ ή καταιγί; μοί λέγει εμπρός,καί ή φωνή μοί 
λέγει σπάσου όρθιος δτε τό παν καταπίπτει, οί 
πατέρες σου δέν σοι άφησαν θέσιν έντός τοϋ τά
φου των. Πάντοτε περιστρέφεται ή γή έν ώ έγώ 
τροχάζω. Περιύβρισα μέν περί τόν θεάνθρωπον γέ-
λωτ! μου άπανθρώπω μόλις άναπνέοντα, φεύγει 
δέ ύπό τού; πόδας μου ή οδός, χαίρετε, ή λαϊλαψ
μέ άφαρπάζει, τρέμετε οί μή έχοντες αγάπην τήν 
παράδοξόν μ.ου τιμωρίαν θεώμενοι. ό Θεός δέν 
διεκδικεϊ τήν θεότητά του, άλλά τήν άνθρωπότη-
τά του. Πάντοτε περιστρέφεται ή γή έν ώ έγώ ά- 
νεαοδοοσ.ώ ».• Γ »

ό Σχουβάρτης, ποιητή; γερμανός, εύσπλαγχνι- 
σθεϊς τόν δυςτυχή Αχάσβερον έπι τή ειμαρμένη 
περιπλανήσει του, τόν παρέστησεν άποθνήσκοντα 
έν τή λυρική έκείνη ραψωδία, έν ή τό μύθευμα 
τόνον ύψηλοτέρα; ποιήσεω; λαμβάνει. Καλό; τι; 
ίδικός μα; ποιητής, δ Gerard de Nerval, μετέ
φρασε γαλλιστί τήν λαμπράν έκείνην έξεικόνισιν
τοϋ θανάτου τοΰ περιπλανωμένου ’Ιουδαίου.

«ό’Αχάσβερος σύρεται έκτός γνοφώδους σπη
λαίου τοϋ Καρμήλου. Διςχίλια έτη πλανάται άν- 
ησύχω; ένθα καί ενθα.Τήν ημέραν καθ’ήν δΊησοΰς 
έφερε τόν σταυρόν του καί ήθέλησε ν’ άναπαυθή 
πρό; στιγμήν απέναντι τή; Ούρα; τοϋ’λχασβέρου, 
φεϋ άντέστη έκεϊνο; σκληρώ; άποδιώξα; τόν Μεσ- 
σίαν. Τότε δ άγγελο; τοϋ θανάτου είςήλθεν εί: 
τόν οίκον τοΰ Αχασβέρου καί τώ είπε μετ’ οργής, 
σύ ήρνήθης τώ υίώ τοΰ άνθρώπου τήν άνάπαυ- 
σιν .... λοιπόν, τέρας, δέν ύπάρχει πλέον ησυ
χία εί; σέ έως νά έλθη δ Χριστός. Αμαυρός δαί
μων διέφυγε παρευθύ; έκ τή; άβύσσου καί ήρχΐ" 
σε νά σέ καταδιώκη ένθεν κάκεϊθεν, ώ Αχάσβερε. 
Αί ήδοναί τοΰ θανάτου,ή ησυχία τοϋ τάφου, ταυ' 
τα πάντα άπό τότε δέν σοι είν’ επιτετραμμένα. 
Ο Αχάσβερος σύρεται έκτο; σκοτεινοϋ σπηλαίου 
τοϋ Καρμήλου, άποτινάσσει τήν κόνιν τής γε* 
νειάδος του, δράττει Sv τών έκεϊ σεσωρευμένων 
κρανίων καί τό έπιτινάσει έπι τήν κορυφήν τοΰ 
όρους. Τό κρανίον αναπηδά και καταθραύετάι 
διαρρρηχθέν’ ill's ό πατήρ μου, άπαχα άζει δ Ιου
δαίος, έτερόν τι άκόμη . . . έξ έτη μεταπηδώσιν 
άπό βράχου είς βράχον.

“Αύτά εινε, αύτά άε είτε, βρυχδται έχων δια- 
πύρου; τούς οφθαλμούς, Αύτά sir' αί γνταΐχ!< 
μου. Α τά κρανία κυλινδοΰνται πάντοτε. Αυτά 
είνε τά κρανία τών τέκνων μου ! Φεΰ ! ήδυνήθ’Λ"

σϊν ν’ άποθάνωσιν . . . έγώ δέ αδυνατώ! . . . · 
Η τρομερά άπόφασις έπίκειται έπ’ έμοΰ βαρεϊα να 

ζώ αιωνίως!
«Η Ιερουσαλήμ κατεστράφη. Κατέκοψα τό θη- 

λάζον βρέφος, έρρίφθην εί; τά; φλόγας, καταρώ- 
μαι τούς Ρωμαίους διά τήν νίκην των. Φεϋ 
φεΰ! ή ακάματος κατάρα μ’ έφύλαξε πάντοτε 
χαϊ δέν άπέθανα. Η γιγάντειος ί’ώμη κατηδαφί- 
βθη. Ηθίλησα νά ταφώ ύπ’ αύτήν, άλλ’ έπεσε 

χωρίς νά μέ κατασυντρίψη. Επί τών έρειπίων της 
-ρό τών οφθαλμών μου ύψώθησαν και κατέπεσαν 
-άμπολλα έθνη, έγώ δέ ίστάμην καί δέν ήμπόρε- 
σα νά τελειώσω- άπό τοΰ ύψους τοϋ βράχου τοϋ 
οΰρανομήκου; είς τήν καταβόθραν τής θαλάσσης 
κατεκρημνίσθην, άλλ’ εύθύς τά βρέμοντα κύματα 
είς τήν όχθην έξεκύλισάν με καί έκ νέου άνεζω- 
πυρήθην. Διά τών οφθαλμών μ.ου άνεμέτρησα τόν 
ζοφερόν κρατήρα τής Αϊτνης και μανιώδης ένερ- 
ρίφθην. Επι δέκα δλους μήνα; έκαιόμην έκεϊ δμοϋ 
μετά τών γιγάντων καί οί αναστεναγμοί ήνώχλη- 
σαν τό Οειοΰχον βάραθρον τή; Λίτνης. Φεϋ ! Δέκα 
μήνα; δλοκλήρους ! Εν τοσούτω ή Αϊτνη άναβρά- 
σασα έξήμεσέ με μεταξύ τών κυμάτων τής λαύας. 
Επαλλα ύπό τήν τέφραν καί αύθι; άνέζησα.

«Δάσος τι έπυρπολεϊτο, ένετινάχθην είς αύτό 
ταχέως καί κατεφλογίσθην έκ τών φεψάλων τών 
ζαιομένων δένδρων, άήλά τό πϋρ περιέφλυσε 
(έτσουρούφλυσε) τό σώμά μου μή δυνηθέν νά τό 
ζαταναλώση. Τότε άνεμίχθην μετά τών κατα- 
στροφέων τών ανθρώπων, ώρμησα εί; τάς μ.άχας, 
προεκάλουν είς μάχην τόν Γάλλον, τόν Γερμανόν, 
άλλ’ αί λόγχαι καί τά ακόντια άπωξειδιοΰντο 
έπί τή; σαρκός μου, ή μάχαιρα Σαραζίνου έπι τή; 
κεφαλή; μου κατεθραύσθη, έβλεπα τά; σφαίρας 
όιπτομένα; έπι τά ένδύματά μου ώςεί έρρίπτοντο 
πίσα (πιζέλία) έπί χαλκοϋν θώρακα. Οί πολεμι
κοί κεραυνοί περί τά νεφρά μ.ου περιειλίσσοντο 
ώς περί βράχον τινά έπάλξεως ύπέρ τά νέφη 
υψουμένης- είς μάτην δ έλέφας ύπό τούς πόδας 
του κατεπάτησέ με, είς μάτην δ πεφρυαγμένος 
ίππος τοϋ πολέμου προςέβαλέ με διά τών σιύήρφ 
ώπλισμένων ποδών του. Υπόνομος πλήρης πυρίτι- 
δος έκπυρσοκροτήσας εί; τά νέφη άνετίναξέ με, 
κατέπεσα δ’ δμω; έπί τήν γήν κατεζαλισμένο; 
καί έξηγέρθην έν τώ μέσω τοΰ αίματος, τών 
εγκεφάλων καί τών Ακρωτηριασμένων μελών τών 
συστρατιωτών μου" δ χάλυψ γίγαντό; τινο; έ- 
θραύσθη έπ’ έμοΰ, δ γρόνθος τοϋ δημίου παρέλυ- 
σβν έν φ έμελλε νά μέ κτυπήση, ουδέποτε λέων

λιμοκτονών ήδυνήθη έντός τοΰ κίρκου νά μέ κ,α- 
τασπαράξη. Επί ιοβόλων όφεων έκοιμώμην, έκ 
τής αίμ.ατηρας χαίτη; τόν δράκοντα έσυρον- δ 
δφι; έκέντησέ με, άλλά δέν άπέθανα, δ δράκων 
περιετύλιξέ με, άλλά δέν άπέθανα. Κατεφρόνησα 
τούς τυράννους έπί τών θρόνων των, είπα είς τόν 
Νέρωνα, είσαι xuar αίμοβύρος, είς τόν Mules- 
lsmael, είσαι xiur αίμοβόρος, εί; τόν Χριστιέρ- 
νον, είσαι χύωκ αίμοβόρος. Οί τύραννοι τάς τρο- 
μερωτάτας τιμωρία; έιτενόησαν, άλλά πάντα 
ούδέν κατ’ έμοΰ ύπερίσχυσαν.

«Φεΰ! νά μή ’μπορώ ν’ άποθάνω .’ νά μ.ή μπο
ρώ ν’ άποθάνω ! νά μή ’μπορώ ν άναπαόσο» τό 
ύπό τών πόνων έκδεδιητημένον σώμά μου ! νά 
σύρω πάντοτε τόν σωρόν τοΰτον τή; κόνεω; τή; 
τώ νεκρώ δμοιοχρόου καί σηπεδονώδου;! νά θεω
ρώ πρό χιλιάδων έτών τό δμοιόμορφον μονότονον, 
τό τέρας έκεϊνο τό έχον χαίτην χασκάζουσαν, τόν 
χρόνον τόν γονιμοποιοϋντα, τόν διηνεκώς παρά
γοντα καί καταβροχθίζοντα τά πλάσματά του.

• Φεϋ! νά μή ’μπορώ ν’ άποθάνω! ώ θεία 
δρ·γή, ήδύνασο σύ νά προφέρη; άποτροπαιότερον 
άνάθεμα ; λ.οιπόν, πέσε τέλος έπ έμέ ώ; κεραυνός. 
Κατακρήμ.νισέ με άπό τοϋ βράχου τοΰ Καρμήλ,ου, 
άς κυλίωμαι έως εί; τούς πρόποδά; του, ά; τα- 
ράττωμαι σπασμωδικώς καί ά; άποθάνω ! ”.

0 Αχάσβερος έπεσε, τά ώτά του ήχησαν καί 
νύξ έκάλυψε τού; οφθαλμούς του. Είς άγγελο; 
τόν έπανήγαγεν εί; τό σπήλαιον καί είπε, κοιμή
σου τώρα ήσύχως, Αχάσβερε- ή θεία οργή δέν είν’ 
αιώνιος. Αμα έζυπνισθείς θά ϊδη; έκεϊνον, οϋ τό 
αίμα είδες ^εϋσαν έπί τοϋ Γολγοθά καί ού τό 
έλεος εκτείνεται καί έπί σέ ώ; καί έπί πάντα; 
τούς άνθρώπους.

Είνε τοΰτο άλληγορία τις ; ό Σχουβάρτη; αίτεϊ 
συγγνώμην καί λήθην πρό; χάριν τής θεοκτονίας 
ήν έκαμαν οί ΐΐβραϊοι; Αίτεϊ παρά τοϋ χριστιανι
κού κόσμου νά έπιτρέψη τέλος νά έπανέλθη αυτό 
τό περιπλανώμενον έθνος είς τόν τόπον τών προ
γόνων του καί ν άναπαυθή μετά οκτώ καί 
δέκα αιώνων δοκιμασίαν καί καταδιωγμού;;

Τό λυρικόν τοΰτο ποίημα δέν είνε πλέον δ ευ
σεβής καί άφελή; θρήνος, 8ν οί προσκυνηταί τοϋ 
μεσαίωνο; άπήγγελλον φωνή έπιχάοιτι καί μεμ- 
ψιμοιρούση, δείχνοντε; είς τό Οαυμάζον πλήθος 
τά λείψανα ήτοι συγγράμματα άπόβλητα, άτινα 
έλεγαν δτι μετεκόμισαν έκ ί’ώμη; καί Ιερουσα
λήμ· Αλλ’ είνε θαυμαστή μελέτη τή; θρησκευτι
κή; φιλοσοφίας περί τών μυστηρίων τής άνθρωπέ 
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νης ζωής, εϊνέ τι; έκστασις τής ψυχής πρδς τδν 
ούρανόν, παρηγορητική τις ιδέα τοϋ θανάτου.

(’£χ τοΰ γαϊίικον νπό Α. I.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙ ΓΗΣ ΧΡΥΣΑΑΑΙΔΟΣ.

Εΐ; ά'πάντησιν τών όσων δ πολυμαθής καί σε
βάσμιος γέρων Κ. Σκαρλάτος Βυζάντιος έδημο- 
σίευσεν είς τδ τελευταίο» φύλλον τής Χρυσαλλί
δας, περί τοϋ ονόματος τοϋ πατρός Αλεξάνδρου 
τοϋ Μαυροκορδάτου, και περί τοϋ ποσού τής δή- 

μευθείσης περιουσίας αύτοϋ, σας παρακαλώ ΐνα 
ευαρεστούμενοι δημ.οσιεύσητε τάίέπόμενα.

Οτε έγραφον τήν συνοπτικήν βιογραφίαν τοϋ 
αοιδίμου έκείνου άνδρδς, ειχον ύπ δψιν διαφόρους 
συγγραφείς περί αύτοϋ πραγματευόμενους, άλλά 
τοσοΰτον πρδς άλλήλους άντιφάσκοντας, ώστε τή
άλτ,θεία διετέλουν είς δυσχερή θέσιν τίσιν αύτών 
έπρεπε νά συνταχθώ. ’Εν πρώτοις Ιάκωβος δ Αρ
γείος, ό καί ύπατος τών φιλοσόφων τής τοϋ Χρι- 
στοϋ μεγάλης εκκλησίας προσεπικαλούμενος, πα
τρίδα μ.έν δίδωσιν είς τόν Μαυροκορδάτου τδ 
Βυζάντιον, πατέρα δέ τδν Νικόλαον, άνδρα έξ 
επισήμων καί τών τά πρώτα τή πόλει φερόντων, 
καί υπερυψοϊ τήν ευγένειαν καί εύζωΐαν, καί τήν 
έν πάσιν αφθονίαν καί δαψίλειαν αύτοϋ· Έπί τά 
ίχνη τοϋ Ιακώβου βαίνων καί Καισάριος ό Δα- 
πόντες, ού τδ ανέκδοτον ύμόμνημα ευρηται παρά
τώ ένταϋθα άξιοτίμςο φίλω Κ. Πάύλω Λάμπρω, 
λέγει δτι δ Αλέξανδρος ήν υιός Νικολάου Μαυρο- 
κοοδάτου, άρχοντος εύγενοΰς χαί πρώτον τής 
Χίον. Ωστε μεταξύ τοϋ παιδαγωγού ’Αλεξάνδρου 
τοϋ Μαυροκορδάτου, ’ίακώβου τοϋ ’Αργείου, καί 
τοϋ γραμματέως τοϋ υιού αύτοϋ ηγεμόνας τής 
Δακίας ’ίωάννου, Καισαρίου τοϋ Δαπόντε υπάρ
χει ουσιώδης διαφορά περί τής πατρίδος τοϋ πα- 
τρδς τοϋ Μαυροκορδάτου. Αφ ετέρου ό ιστοριο
γράφος τοϋ Οθωμανικού κράτους Δημήτριος Καν- 
τεμίρ, πλατύτερου εξιστορώ» τά κατά τήνγέν- 
νησιν τοΰ Μαυροκορδάτου καί σύγχρονος αύτοϋ 
ών (1673—1723) πολλά δέ περί Τουρκίας εξα
κρίβωσα:,πατέρα δίδωσιν είς αύτόν τόν Παντελή 
Μαυροκορδάτου, έξ εύγενών μέν τής Χίου τό γέ
νος έλκοντα,άλλά είς μεγίστην πενίαν περιελθόντα. 
Εις τοιαύτην λοιπόν διάστασιν τών συγγραφέων 
τούτων διατελούντων, ήμεϊς προύτιμήσαμεν- τήν 

τοϋ Καντεμίρου έζιστόρησιν διά τούς εξής μάλι
στα λόγους' ά. Εάν δ πατήρ τοΰ 'Αλεξάνδρου ήτον 
είς τών φερόντων τά πρώτα τή πόλει, ή τή Χίω, 
όπως δ Ιάκωβος καί δ Δαπόντες ίστοροϋσι, διατί 
νά μή λάβη ώς έπώνυμον τδ τοϋ πατρός όνομα (Ν·.- 
κολα ζαδέ τοΰ γένους του'άλ.λά προσέλαβε τό τοΰ 
πενθεροϋ του (Σαρουτζί-Σκαρλάτ-ζαδέ),τών Τούρ
κων άγνοούντων (σημεΐον ούχί περιφανείας) όποιος 
ήν δ πατήρ του ; (Cantem. 1V. 81) β'· Διότι ύπο- 
θέτομεν ότι έκ κολακείας οί δύο συγγραφείς, 
υπάλληλοι τοΰ οίκου του σύναμα διατελέσαντες, 
παρήλλαξαν τό τοϋ πατρός του όνομα, ΐνα κρύ- 
ψωσι τήν ευτελή αύτοϋ καταγωγήν, καί ειπωσι 
περί αύτοϋ δ,τι λέγει δ ’ίάκωβος, ότι δηλαδή κα- 
τήγετο «έκ τοιούτων, έξ ών άξιον προελθεϊν τόν 
γεγονότα τοιοϋτον.” γ'. Διότι έρωτηθείς παρ’ ή
μών δ σεβάσμιος γέρων ’Αλέξανδρος Μαυροκορδά- 
τος, (α) άπόγονος έκείνου, εϊπεν δτι, δσον γνω
ρίζει, δ πατήρ τοϋ έξ άπο^έήτων ώνομάζετο 
Παντιάς, καί δ', διότι καί ό Βλαστός έν τοϊς Χια- 
κοϊς αύτοϋ καί οί πλείστοι τών συγγραφέων Παν 
τελεήμονα τον πατέρα έκείνου άναφέρουσι.

Καθόσον δ’ αφορά τδ τής δημευθείσης περιου
σίας αύτοϋ ποσόν, συνετάχθημεν τώ Γεωργίω 
Ζαβίρα, ού τδ άνέκδοτον σύγγραμμα σώζεται έν 
τή τοϋ Πανεπιστημίου εθνική βιβλιοθήκη, καί δσ- 
τις άναβιβάζει τήν δηώυθεϊσαν ουσίαν τοΰ Μαυ
ροκορδάτου είς δεκατέσσαρα μιλλιόνια στατή
ρων, τήν δέ λέξιν ταύτην έπεξηγεϊ άλλαχόοε έν 
παρενθέσει διά φλωρίων’ πιθανόν δ Ζαβίρας νά 
ενόει διά τής λέξεοις φλωρίων τδ είδος έκεϊνο τών 
χρυσών Τουρκικών νομισμ,άτων (ρουπιέδων) άτινα 
τότεέτιμώντο 60—80 παράδων· Βεβαίως καί 
πάλιν τό ποσόν ήτο μέγιστον' άλλ* άν άναλογι- 
σθώμεν τά μέσα, άτινα τότε οι τής Τουρκίας μεγι
στάνες έκέκτηντο πρός πλουτισμόν, καί ότι παρά 
μόνου τοΰ πατριάρχου Διονυσίου ώφελήθη δ Μαυ- 
ροκορδάτος πλέον τών διακοσίων πουγγίων (Ham
mer XII. 28'2) δέν θέλομεν έκπληχθή διά τό 
υπό τοϋ Ζαβίρα άναφερόμενον ποσόν, άφοϋ όψιαί" 
τερον ή δημευθεΐσα περιουσία Αλεξάνδρου τοϋ·

(α' Ό υίΐ>; τοϋ ές απορρήτων Νικόλαος, ?σχε τρκΐί 
υιούς τόν Άλίςανϊρον, Ιωάννη» καί Κωνσταντίνο»· 15ιω· 
τςύσαντος τοϋ πρώτου, ό ’Ιωάννης μόνος άνευ,ί/Οη tic τά 
οημόαια, καί έγένετο πατήρ δύο νίών, τοϋ ’Αλεξάνδρου καί 

τοϋ Νικολάου. Ό Αλέξανδρος έγέννησεν υίόν Νικόλαον, 
τούτου δέ τοϋ Νικολάου υιός είνε ό επιζών 'Αλέξανδρος· 
Μαυροκορδάτος.

Τψηλάντου, άνδρδς μή έχοντος τήν αυτήν τοϋ 
Μαυροκορδάτου περιωπήν, συνεποσοϋτο είς πέντε 
εκατομμύρια γροσίων.

'Er Λθήχαις τή 2 Matov 1865.
ΕΠΑΜ. ΣΤΑΜΛΤΙΑ4ΗΣ.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

ΤΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΟΤ ΓΟΡΙΝΗ. 

Πολύς λόγος γίνεται άρτι έν Εύρώπη περί τών: 
πειραμάτων τού έκ Λόδη καθηγητοϋ Γορίνη, όγις: 
διά χημικών σκευασιών λίαν περιέργων καί μυ
στηριωδών έπειράθη νά λύση τό δυσδιάλυτου, ΐνα 
μή είπωμεν έςαεί άλυτον, ζήτημα τής κοσμογο
νίας. 0 Κ., Γορίνης κατέτριψε τόν βίον αυτού έν 
μελέτη άδιαλήπτω καί ή ξηρά καί νοσώδης φυ
σιογνωμία του ,δείκνυσιν δτι τά φάρμακα καί α·. 
χημικαί σκευασίαι έμάραναν αύτήν. Οπως ποτ 
αν ·ρ, φρονούντες άξια άναγνώσεως τά πειράματα 
τοϋ Ιταλού καθηγητοϋ,σπεύδομ.εν νά άνακοινώσω- 
μεν αύτά εϊς τούς άναγνώστας τής Χρυσαλλίδος, 

όποις δ Αύγουστος Δεζαρμιέρος, μάρτυς αύτόπτης 
έν Τουρίνω γενόμ.ενος, έκτίθησιν αύτά έν τή Βρετ- 
τανική Επιθεωρήσει.

0 Κ. Γορίνης άρξάμενος κατά πρώτον τών πει
ραμάτων αύτοϋ, παρέστησε τόν σχηματισμόν τού. 
κόσμου, τοϋ φλοιού τής γής, τών ϊρέοιν καί τών 
ηφαιστείων εντός μεταλλικού καδίσκου έκ ψευ-
δαργύρου. Εχυσεν έν τώ ρηθέντι καδίσκω υγρόν . 
τι άποπνέον σφοδράν θειώδη οσμήν, καί μετά ( 
τινας στιγμάς έφάνη σχηματιζόμενον λεπτόν λέ
πυρο» είς τήν έπιφάνειαν. Τό λέπυρον τοϋτο μι
κρόν κατά μικρόν έστερεοποιήθη, όρη ύψώθησαν, 
καί ηφαίστεια ήρξαντο έκσφενδονίζοντα λάβαν. 
Εφάνησαν κατόπιν μικροσκοπικώς σεισμοί, ρα
γάδες δέ, έπόμεναι άληθών εκπυρσοκροτήσεων, ε- 
γένοντο εις τήν επιφάνειαν τοϋ μικρού έκείνου κό
σμου. Μετ’ ού πολύ δ Κ. Γορίνης παρεστη αλη
θή παρωδίαν επών τινων τής Παλαιάς Διαθήκης’ 
διότι αύτοϋ είπόντος «Γενηθήτωό κοσμος®, πα
ραχρήμα δ κόσμος έγένετο. Εκ τούτου καταφαί
νεται ότι δ ’Ιταλός καθηγητής ούδολως παραδέ
χεται τόν σχηματισμόν τών όρέων καί τών η
φαιστείων προξενηθέντα έκ τοϋ έν τοϊς έγκάτοις 
τής γής κρυπτόμενου πυρδς, άλλ άποόίδωσιν αύ- 

τό» είς τήν ενέργειαν τοΰ υγρού, δπερ υπήρχε προ 
"«ής κατασκευής τής γής δπως φαίνεται ήδη, και I

διά τοϋ οποίου καί αυτός έξετέλεσεν έν τώ καδί- 
σκω τήν κοσμογονίαν του.

Αλλ έξ δποίας ούσίας σύγκειται τδ υγρόν εκεί
νο ; ΐδού τδ μυστήριον τοϋ καθηγητοϋ, δπερ είς 
ούδένα μέχρι τοϋδε άπεκάλυψε, καίτοι μεγίστης 
προσενεχθείσης αύτώ ποσότητος χρημάτων.

Αφοϋ τοιουτοτρόπως δ Κ. Γορίνης έσχη,μάτισε 
πολλούς μικρούς κόσμους, σειράς όρέων καί ηφαί
στεια μικρογραφικά μετέφερε τούς θεατάς του είς 
έτερον δωμάτιον ή μάλλον είπεϊν είς άληθές κοι- 
μητήριον. Εκεϊ έδειξε πλεϊστα πτώματα, μετα- 
βληθέντα παρ’ αύτοϋ είς άλη.θεϊς μούμεας, ή μάλ
λον είς άγάλμ'ατα διά μέσου ούδένί τέως γνω
στού. Τδ μάλλον αξιοθαύμαστου δμως εϊνε δτι 
διατηρείται διά τοΰ μέσου τούτου άνέπαφον τό 
πτώμα δηλονότι ούχί μόνον ή κόμη, οί όνυχες 
καίτδ δέρμα διαμένουσίν αλώβητα, άλλά καί αύ
τδ τό αίμα, δ <χώρ, οί πνεύμονες, ή καρδία, τδ 
ήπαρ κλ. φυλάσσοντα τδ σχήμα, τό χρώμα καί 
τήν διάμετρον αύτών. Τά τοιαϋτα δέ πτώματα 
βραχέντα έπί τινα χρόνον είς τδ ύδωρ, άναλαμ- 
βάνουσι τήν ζωτικήν τής σαρκός εύχροιαν καί έ- 
λαστικότητα.

όπόσον πολύτιμος διά τήν επιστήμην εϊνε ή 
μέθοδος αυτή τής ξηράνσεως καί μαλακύνσεως 

ούτως είπεϊν τών πτωμάτων, ήτις μ,όλις άπαιτεΐ 
δαπάνην πέντε φράνκων δι’ έκαστον πτώμα, πε
ριττόν νομίζομεν νά εΐπωμεν. Οί περιφανείς σοφοί 
τής ακαδημίας τοϋ Τουρίνου Βερούττης, Σοβρέοο, 
Μολεσκότης καί δέ Φιλίππης έξέθηκαν τά περί 
τής μεθόδου ταύτης, δι’ έκτενοϋς πρός τήν ρη- 
θεϊσαν άκαδημίαν υπομνήματος- Λέγεται προσέτι 
ότι δ Κ. Γορίνης άνε κάλυψε τδ μέσον τοϋ διατη- 
ρεϊν τάς τροφάς άλυμάντους έπ’ άπειρον. Οποία 
εύρεσις διά τούς θαλασσοπόρους !

Ανθρωπος δστις σχηματίζει κόσμους καί κατα
σκευάζει ηφαίστεια, όπως δ Λουδοβίκος ΙΑ’. κα- 
τεσκεύαζε τήν μηχανήν τοϋ Μαρλή, βεβαίως πρέ
πει νά κρύπτη πάν εϊδος εφευρέσεων είς τόν σάκ- 
κον του. 0 Κ. Γορίνης λοιπόν έπαρουσίασε μάρ
μαρα τεχνητά καί ξύλα ιδίας κατασκευής δμ.οιά- 
ζοντα πρδς έβενον καί πρός καουτζοΰ' τούτων δέ 
ή τιμ.ή εϊν’ έλαχίστη. Ας ίδωμεν άν δυνηθή ν’ ά- 
νακαλύψη καί τήν κατασκευήν τοΰ χρυσοΰ.

τ
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Έ.Ιιγιϊα έπί τώ ύατάτα τοΰ Λημεριού 
Ιί.Βράϊ.ία Άρμΐΐη.

Τί; λύεται εις δάκρυα 
Τοσοΰτον ασυνήθη ;

Τίνος βαθέως σκάπτουσιν 
Οί στεναγμοί τά στήθη

Καί αίρει μετά θλίψεως 
Το βλέμμα υψηλά ;

Πάντοτε λύπαι’ πάντοτε 
Ολοφυρμοί καί θρήνοι’

Αν λάμψις απροσδόκητος 
Χαρά; τίνος λαμπρύνει

Τοϋ σκυθρωπού μετώπου μας 
Τά νέφη τά θολά, 

ίΐς αστραπή άπόλλυται 
Είς νέα πόνου σκότη’

Σιγώσι, διαλύονται 
Τή; τέρψεως οί κρότοι,

Θανάτου δηλητήρια 
Φονεύουν τήν χαράν.

Είς κλάδον δένδρου κάθηται 
Αποκαμόν νά τρέχη

Πτηνδν καί ψάλλον τέρπεται, 
Νά φαντασθή απέχει

όποιαν τώ ήτοίμασεν 
Η Μοίρα συμφοράν. 

Ανύποπτον, άτάραχον 
Επι τοΰ δένδρου ψάλλει’

’Αλλ' αίφνης εϊς τούς όνυχας 
Σκληρού γυπος εκβάλλει 

Κραυ- άς οδύνης’ έπαυσε 
Τό μέλος τής χαρά;.

Ούτοι; έξαίφνης έπαυσε 
Τοΰ βίου σου- τό μέλος 

ότε σκληρώ; τά στήθη σου, 
Δημήτριε,τό βέλος

’Αώρως έτραυμάτισε 
Τής τόση; συμφοράς.

Φυλλο^ροήσας- έπεσεν 
‘θ κλάδος, τών έλπίδών’ 

'Επι σκοπέλων έθραυσε 
Τό νέον σκάφος κλύδων

Οπου τερπνώς οί Ζέφυροι 
Συνέπαιζον ποτέ.

Εσβέσθη &· θαυμάσιος 
Σπινθήο- τής ευφυΐας”

ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ·

Η φρόνησες τοΰ γήρατος 
Είς ήβην ήλικίας, 

Τοσαΰτα προτερήματα, 
Τοσαϋται άρεταί I 

’Αλλά τί έχρησίμευσαν 
Τής φύσεως τά δώρα 

Οτε τό χώμα νέμεται 
ϊπό τήν πλάκα τώρα 

Τής γλώσσης τήν ήδύτητα, 
Τό πΰρ τών σφθαλμ,ών ; 

ότε σκωλήκων έρπουσιν 
Είς τήν καρδίαν σμήνη, 

Ητις άνδρός ένέκλειε 
Φρονήματα κ’ έκίνει 

Τόν θαυμασμόν, τήν εκπληξιν, 
Τόν ενθουσιασμόν ;

Φεΰ ! κλαίεις, πάτερ δύστηνε, 
0 λογισμός σου φρίττει" 

Τό τρομερόν δυστύχημα 
Τό πνεΰμά σου έκπλήττει

Καί τρέμει καί κλονίζεται 
Καί οπισθοδρομεί.

Πώς ; δέν ευρίσκεις σήμερον 
Βοήθειαν καμμίαν

Είς τάς βαθείας σκέψεις σου, 
Είς τήν φιλοσοφίαν ;

0 στρατιώτης φαίνεται 
όπόταν πολεμή.

Φεΰ .’ Είς παπύρων τμήματα 
Ηδύνεται νά γράφη

Η χειρ, ότι τά σώματα 
Έγκλείουσιν οί τάφοι, 

’Αλλ’ είς.ζωήν αθάνατον 
Άνέρχετ’ ή ψυχή.

0 νοΰς τό λέγει, εις άδυτα 
Μυστήρια είσδύων, 

’Αλλ.’ ή καρδία άγνοεϊ 
Τοΰ πνεύματος τόν βίον,

Κ’ εδώ, εδώ άρέσκεται 
Η πάσχει ή δυστυχεί.

*Εδώ, έδώ άρέσκεται, 
Καί είνε φρικτοτάτη 

Τοϋ τελευταίου χωρισμού 
Η ώρα η έσχατη,

Κανείς δέν τήν παρηγορεϊ 
’Ελπίδος στοχασμός

Τοΰ φιλοσόφου ρέουσιν 
Οί οφθαλμοί ώς βρύσεις, 

ίί; βρύσεις καί τόΰ αμαθούς

Οί οφθαλμοί έπίσης, 
ΕΪνε κοινά τά δάκρυα,

Κοινός ό σπαραγμός. 
Ούδ’ ή θρησκεία ώφελ'εϊ

Ούδ’ ή φιλοσοφία 
Οταν έκ τή; αγκάλη; του

’Εν ώρα άπαισία 
Στερείται τοϋ φιλτάτου του 

Ταλαίπωρο: πατήρ. 
Καί όπου άλλοτ έβλεπε

Τό πΰρ τή; εύφυΐκς, 
Τήν χάριν, το μειδίαμα,

Τά ρόδα τή; δειλία:, 
Τής Ηβης τήν αφέλειαν

Τοϋ βλέμματος τό πΰρ’ 
Έκεϊ νά βλέπη τήν φρικτήν

Σημαίαν τοΰ θανάτου 
Τό δνομα άνευ βλέμματος,

Καί άνευ μικρότατου 
Τά χείλη μειδιάματος,

Τάς παροιάς διαυγής, 
Φεϋ! πλήρης ήκολούθησεν 

Ελπίδων ουρανίων 
Τόν ευτυχή πατέρα του,

Τό ευτυχές παιδίον 
Είς τών Μουσών τό έδαφος

Τήν γήν τή; ’Αθήνας. 
Διψών παιδείας νάματα

0 τάλας νεανία;
Εις τήν πηγήν προσέδραμε 

Νά πίη τής παιδεία:, 
Πλήν φεΰ ! έκεϊ ενέδρευε 

Τής Μοίρας ή οργή. 
Καί τρομερά αντήχησε 

Φρικτή βοή θανάτου.
II έλαφος ε'κ τραύματος 

Σφαδάζει ανιάτου,
Ούδ ιατροί τήν σώ.ουσιν, 

Ούδέ πατρό; στοργή.
• Επεσε κάτω, έπεσεν

Τής αρετής τά άνθη’ 
Τό δένδρον λαϊλαψ έρριψε,

Το δένδρον έμαράνθη’ 
Είς τήν ώραιοτέραν του

Κατέπεσεν αύγήν.
Είς τήν σιγήν τοΰ μνήματος 

Τπό σκιάν ιτέα;
Εν άνθος τή; Ελληνικής

Κοιμάται νεολαίας,
Είς ξένον καινοτάφιον, 

Είς άλλοτρίαν γήν.
Δέν έκλαυσε τό, λείψανου 

II μητρική αγάπη,
Τοϋ νυμφικού στεφάνου του 

Το ρόδον δέν έδράπη
Εί; τού; πατρώου; κήπου; του 

ί’πό τών αδελφών.
Μόνη εγγύς του έμεινε

Τον εραστήν θρηνούσα
Η αρετή λυσίκομο;

Καί μελανοφοροϋσα.
Μόνην αύτήν δέν εέριψεν 

0 έπελθών τύφων.
Έκ 'Αθήκαι- T>/r 14 'Απρι.Ιίου 18651.

Π. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ.

Η ΠΓΩΤΗ ΤΟΤ ΜΑΙΟΪ.

Τώ φίλφ Θ. Ν. Φ.

Γαλήνια ό ουρανός, ·ή θάλασσα εύδία 
Καλύπτετ άπό άπειρα καί παμμεγέθη πλοία 
0 Σύμπα; κόσμο; άνυμνεϊ έπί τή; ύφηλίου 

Τήν Πρώτην τοΰ Μαΐου.
II φυσις άπασα ευθύ; έκ νέου αναθάλλει
Τά δάση περιβάλλονται μέ νέα πάλιν κάλλη 
ί’μνεϊ έκεϊ ή χελιδών είς κλάδον δενδρυλλίου 

Τήν Πρώτην τοϋ Μαΐου.
Σ’ τάς ύπωρεία; Υμηττού νεήλυδε; υμνοΰσιν
Εί; κώμους, εί; συμπόσια ώς κύκνοι κελαδούσιν 
0; κελαδεΐ ή αηδών έπί λεπτού κλωνιού

Τήν Πρώτην τοϋ Μαΐου.
Τά δένδρα θάλλουν βαθμηδόν αί ώ:αι μειδιώσιν 
Η φύσις όλη χαίρεται, κ’ οί Ερωτες πετώσιν. 
ΐ’μνεΐ νεάνις ποταμού 'σ τήν όχθην ίλισσείου 

Τήν Πρώτην τοΰ Μαΐου.
« Μέ ρόδα άπαν-ες υμεϊ; ώ νέοι στολισθήτε 
«Είς έξοχά; όρμήσατε τόν Ζίφυρον γευθήτε 
«κρεμάσατεί; τήν κεφαλήν τόν κλώνον άνθυλλίου- 

Τήν Πρώτην τοΰ Μα'ί'ου.
«Σεϊς άνθη συναθροίσατε, νεάνιδες, ευώδη 
«στεφάνου; σχηματίσατε έκλέγουσαι ροώδη 
«όπως άμέλγει χρυσαλλί; τό μέλι τοϋ λειριού 

τήν Πρώτην τοΰ Μαΐου.”

I. Γ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ.
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ΤΥΧΗΣ ΕΥΝΟΙΑ ΚΛΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ.

(Συνΐχιια άπί> φυλίαδ. 56 )

— Ιδού άσμα τι τοΰ Μοζάρτ δια κλειδοκύμ- 
βαλον ζαΐ βιολίον, θέλετε νά παίξωμεν όμοΰ ;Ι- 
χει στροφάς τινας προξενούσα; έκστασιν. Εύαρε- 
-στεϊσθε νά μέ συνοδεύσητε ; είπε στρεφόμενη πρός 
τόν Ιάκωβον μέ άξιολάτρευτον χάριν.

‘Ο Ιάκωβο; έλαβε τό βιολίον του καί άρχισαν 
νά παίζωσ.ν, δ,τι δέν ήτο δυνατόν νά εΐπωσιν, τό 
έλεγεν ό Μοζάρτ, γινόμενος ούτως διεομηνεύς τ -ΰ 
έρωτος ζαΐ τή; τρυφερότατος’ ήνωσε τάς ψυχάς 
των μετά τάς έδική; του, και μετ’ αύτοϋ ύψώ- 
Οησαν εί; τούς ουρανούς" άλλ’ έπρεπε νά έπανέλ- 
θωσιν εί; τήν πραγματικότητα" δταν ά Κ.δ”Εβιάν 
έπαιζε τήν τελευταίαν στροφήν ■:στήρίξε τήν κεφα- 
λήντη; έπί τών χειρών της,διότι θορυβώδεις συγκι
νήσεις έτάραττον σφοδρό; τό στήθος τας, ώ; κύ
ματα στενοχωρούμενα, τά όποια έπαπειλοΰν νά 
ζαταστρέψωσι πάν τό προστυχόν έάν άφεθώσιν έ
ζ εύθερα.

‘θ Ίάκωβος είδε δάκρυα κυλιόμενα διά μέσου 
τών χειρών τή; καί έκτος έαυτοΰ έρρίφθη είς τούς 
πόδα; τη:. «Σ’ άγαπώ, έψιθνρισε, σέ λατρεύω !» 
Άποκαλύύασα τότε εκείνα τούς ύγοούς είσέτι οφ
θαλμούς τας τόν έθεώρει έν σιωπά, μετ’ ανέκφρα
στου τρυοέρότητσ;. Είτα ώσ:ί καταληφθεϊσα ύπό 
αιφνίδιου τίνος ιδέας, έχαμήλωσεν αύθις τούς ο
φθαλμούς, έπεθηκεν έπί τοϋ μετώπου του ασπα
σμόν καί έγεινεν άφαντος.

Μετά τινα; στιγμάς παρατηρήσας ό Ιάκωβος 
ότι ίμενε μόνος έν τή αιθούση έκείνη άτι; μετε- 
βλήθη πρό; στιγμήν δι’ αύτόν είς παράδεισον, έν- 
νόησεν δτι έπρεπε ν’ άναχωρήση. ΙΙγέρθη λοιπόν 
ζαΐ διαβάς ένώπιον τοΰ έν τώ ποοθαλάμω ίσταμ,έ- 
νου ύπαρέτου, έγερθέντος απαθώς δπως άνοίξη 
τήν θύραν, έξτ.λθεν. ’Αφοΰ δέ ό υπηρέτη; εκλειοεν 
αύθις αύτήν, «ούτοι οί καλλιτέχνζι είναι παράξε
νοι «Μ ρωποι. είπε, και νομίζω οτι καί ούτος δέν 
δαφέρει τοΰ Χάρε-τον.» Ό Ίάκωβος ήτο τώ δν- 
τι τρελός άπό εύδαιμονίαν, τρελός άπό πάθος" 
δέν είσήλθε δέ αμέσως εΐ; τήν οικίαν του, άλλ’ 
ακολούθησα; τήν φέρονταν είς τά ’Ηλύσια πεδία 
όδόν είσήλθεν εΐ; τήν δενδροστοιχίαν, άνακαλών 
εΐ; τήν μνήμην του τήν ήμέραν κσθ ήν πρώτην 
φοράν τήν διήλθε- χωρίς δέ νά τό συλλογισθή πο
σώς εμΐινεν είσέτι άοαετήν ώραν έκεϊ, ώστε δταν 
έφθασϊΥ ε·’ί τήν οικίαν του, κειμένην κατά τήν ό

δόν "λδου, εύρε τήν θύραν αύτή; κ-κλεισμένην, 
καί ήναγκάσθη νά σημάνη έπι πολύ. Τώ ήτο δμως 
άδιάφορον έάν διενυκτέρευε περιερχόμενο; τάς ο
δού; τών Παρισίων" άλλ’ ό οίκοφύλαξ έπί τέλους 
τώ ήνοιξεν, άλλ’ ό τρόπος τής δέξιώσεως ήτο δλως 
αντίθετο; πρό; τάς φιλοφρονήσει; τής πρωίας. 
«Ηξεύρετε βεβαίως κύριε δτι αύριον λήγει ό μήν 
τοΰ ενοικίου σας, κα1. Οά σάς φέρω τήν άπόδειξιν 
έκ μέρους τοΰ ιδιοκτήτου καί πρός γνώσίν σας, 
τώ είπε μέ ύφος κακεντρεχές. Τούτο ήρκει όπως 
έξαγάγη τής φαντασιώδους καταστάσεως τόν 
πτωχόν ποιητήν καί νά τόν έπαναφέρη έπί τής 
γής" ήτο πλούσιος άπό θησαυρούς τοΰ παραδείσου, 
άλλ’ έστερεϊτο δλων τών επιγείων αγαθών, άλ
λως τε οί ΐδιοκτηται δεν πληρόνονται ποσώς δι’ 
έρωτος. Επαπειλοΰμενος ό Ιάκωβος άπό τήν προ- 
τέραν αμηχανίαν ένεθυμήθη τήν μητέρα του καί 
η άνάμνησις αυτή διεπέρασεν ώ; εγχειριδίου κτύ- 
πζμα τήν καρδίαν του. «Είμαι ό άθλιέστερος πάν
των, έλεγε». Τότε ένεθυμήθη έπίση; δτι εί
χε λησμονήσει άπό τίνος καιροΰ νά προσευχηθή, 
και ίσως δ Θεός τόν έτιμώρει διά τήν παράλειψίν 
του ταύτην είς τό πρόσωπον τής μητρό; του.

‘Ο οίκοφύλαξ έν τούτοις πιστό; είς τήν ύπό- 
σχεσίν του άπό τής ογδόη; ώρας έκτύπησε τήν 
θύραν τοΰ δωματίου τοΰ ένοικιαστοΰ’ ό Ιάκωβος 
έζήτησε προθεσμίαν ωρών τινών, είπών είς αύτόν 
δτι δέν είχε συλλογισθή τήν λήξιν τοΰ μηνός, 
άλλ’ δτι έμελλε νά λάβη χρήματα τήν ήμέραν ε
κείνην άπό τά μαθήματα, του, καί τό εσπέρας θά 
έπλήρωνε τό χρέος του, συνιστάμενον εΐ; δεκαπέν
τε φράγκα δ οίκοφύλαξ άν καί δέν ήκουσεν εύ- 
χαοίστως τήν πρότασιν ταύτην, δέν έπέμεινεν έπί 
πλέον άφοΰ παρετήρησε διά τή; άκρα; τοϋ ό- 
δφθαλμοΰ τό κιβώτιου καί τά έν τώ δωμάτιο» ευ
ρισκόμενα πράγματα τοΰ ένοικιαστοΰ του, διότι 
είπε καθ’ έαυτόν, οτι ταϋτα ήξιζον έν εναντία 
πεοιπτώσει πλέον τών τριάκοντα φράγκων.

Ο Ιάκωβο; δέν ήξευρε τί νά κάμη" έδίσταζε ν 
άποταθή έκ νέου πρό; τόν συνάδελφόν του τον 
σαλπιγκτήν παρ’ ού είχε δανεισθή πέντε φράγκα" 
έπειτα έφοβεϊτο νά παρουσιασθή πρός τόν Κά- 
τωνα τούτον τή; ορχήστρας, μήπως άναγνώση έπί 
τοΰ αετώπου του δ,τι συνέβαινεν έν τή καρδία 
του. Μετά πολλήν δθεν σκέύιν άπεφάσισε νά διευ- 
θυνθή πρός τόν Κ. Πρέσλ, εΐ; τόν όποϊον εξέθεσε 

τήν θέσιν του.
— Δέν είναι τίποτε, εϊπεν ούτο; μειδιών, έρ

χεσαι εγκαίρως. Από πολλών ήμερων ή Κ. δ 

Έοιάν μ’ έπεφόρτισε νά σου ποοπληρώσω δέκα 
μαθήμ®7*" συνειθίζει νά προπληρόνη τού; διδα
σκάλου; τοΰ ανεψιού της, δθεν πρέπει νά ύποκύ- 
ιδη; είς τόν γενικόν τούτον κανόνα. Σέ ευχαριστώ 
πολύ διότι μέ συνέδραμε; νά τό εύθυμηθώ. Λάβε 
λοιπόν διακόσια φράγκα.

0 Ιάκωβο; έταράχθη σφοδρό;.
— Είκοσι φράγκα δι’ έκαστον μάθημα ! θά 

είναι ίσως λάθος" άλλως τε είχεν αποφασίσει νά 
μή δεχθή ούδεμίαν άποζημίωσιν, οπω; δυνηθή 
ούτω νά άνταποδώση μέρος τή; όφειλομένης ευ
γνωμοσύνης διά τζν δεξίωσιν, ής έτυχεν έν τή 
φιλόξενο» ταύτη οικία, χάρις είς τόν Κ. Πρέσλ. 
Οθεν δέν συγκατετέθη έπί οΰδενί λόγω νά δεχθή 
χρήματα προερχόμενα παρά τής Κ. δ’ ’Εβιάν.

Μή δυνηθεΐ; ό Κ. Πρέσλ νά νικήση τήν επιμο
νήν του, έδωσεν εις αύτόν τό ήμισυ τής ποσότητος 
ταύτης ώ; χρέος προσωπικόν.

0 Ίάκωβος έσπευσε νά πλήρωσή τόν οΐκοφύλα- 
εά του, δστις βλέπων χρυσόν εί; χεϊρας του έσε· 
βάσθη έκ νέου τόν ενοικιαστήν του.

— Μ’ δλα ταϋτα, αγαπητέ μ.οι κύριε, είπε, 
δέν ήτο τόση βία. ’Επιθυμεί ό Κύριος νά τοΰ αν
τικαταστήσω τήν μικράν τράπεζαν καί νά προσ
θέσω καί δύω έδρας εί; τό δωμάτιον του ; Περισ
σεύουν ήδη είς τόν ενοικιαστήν τοΰ τρίτου δω
ματίου. ”α ! έλησμόνησα . . ιδού μία επιστολή σας 
τήν όποιαν πρό μικρού έλαβον.

Ητο έπιστολό τής Ζακελίνα;" ό Ίάκωβος δέν 
ίσύχασεν είμή άφοΰ έφθασεν εΐ; τήν τελευταίαν 
σειράν αύτής. II μήτηρ του ήτο μέν καλλίτερα, 
®λλ"ό πυρετός δέν τήν είχεν αφήσει έντελώ;"

Η άνάγνωσι; τής επιστολή; ταύτη; άνεκούφισε 
οπαυδαίω; τήν βαρυαλγή καρδίαν τοΰ Ιακώβου, 
ώ; μετά καταιγίδα αθριος καί λαμπρός ό ουρανό; 
φαίνεται. Πρχισεν δθεν νά βλέτη τά περί αύτόν 
Αντικείμενα ωραία Ο Ερως καί ή χαρά έπανέ- 
κκμύαν έν αύτώ, ώ; τό κελάδημα τών πτη
νών έν τοΐ; δάσεσι τό έαρ. ό Ιάκωβο; έπεριπάτει 
όπό τά μεγάλα δένδρα τοΰ Λουξεμβούργου, πε- 
ριήρχετο τάς δενδροστιχίας και τάς πλατείας, 
‘«νειροπόλε: τόν άσ,τνσμόν τόν όποιον έλαβε καί τόν 
όποΐονθά ήσθάνετο αίωνίως’ένόμιζεν εαυτόν ώς τόν 

ίοτυχέστερον τών θνητών, καί έπεθύμει νά όαο· 
λογήση τήν ευτυχίαν του εί; δλους, όσους συνήντα. 
Κατά τύχην ώραΐον κοράσιον επέταξε τόν στέφα
νόν του είς τούς πόδας τοΰ αίσθηματίου μας καί 

'τΡ<;ε νά τόν λάβη ι,ητοΰσα συγγνώμην, ό ϊάκω 
^Ος ίλαβεν εις τούς βραχίονας του τό έκπλαγέν 

κοράσιον καί τό έπλήρωσε φιλημάτων. ΙΙγόρασεν 
έπειτα γλυκίσματα καί έφιλοδώρησε δλα τά μι
κρά κοράσια καί τά παιδία, τά όποια έπαιζον 
παρά, τήν δεξαμενήν. Οί κύκνοι έλαβον τό μέσος 
των καθώς καί τά μικρά στρουθιά έκ τών γλυκι
σμάτων. £Ο Ιάκωβο; δλον τόν κόσμον έπεθύμει 
νά φιλοδωρήση’ τόσον ή ευδαιμονία του είχεν. 
έκχειλ-σει !

'Λλλά πώς νά ΰπάγη παρά τή Κ. δ’ ’Εβιάν ; 
Δέν θά έβλεπον δλοι οί άνθρωποί τη; καθκ- 
οώ; έπί τοΰ μετιόπου του δτι τόν είχεν ά- 
σπκσθή καί οτι τον ιλάτρευεν ; Εκτο: τούτου άρα 
γε και ή ίδίζ τό έπεθύμει ; Δέν κατεχράσθη τής 
εύνοία; τη; ; ριφθεί; εις τούς πόδας δέν έστησε 
παγίδα εϊς τήν άγνήν της καρδίαν ; Άλλ’ οχ·., ύ’χι, 
έκείνη τόν ήγάπα, τό ήσθάνθη καί το ήσθάνετο 
είσέτι έκ τοΰ φλογερού φιλήματος τό όποιον έ· 
φλεγεν είσέτι έπί τοΰ μετώπου του καί είσέδυ· 
μέχρι τή; καρδία; του. II Οέσις του έξ άλλου μέ
ρους είχε πολύ μεταβληθή, ?έν ήτο μόνον ό διδά
σκαλος τοΰ Ερρ'κου. Καί τί τόν έμελλεν; ήτο 
εύτυχής, ιδού τό παν, έκείνη τόν ήγάπα ’. δέν τώ 
ήρκει;

Ταϋτα διαλογιζόμενος έφθασεν είς τήν οικίαν 
του καί δλως ενθουσιασμένος έσύνθεσε μελωδίαν,, 
τήν όποιαν άφιέρωσεν είς αύτήν. Ελησμόνησεν 
δμω; έντελώ; δτι είχε μάθημα έν τώ Λυκείω," 
ένε-α δέ τής αδικαιολογήτου ταύτη; απουσίας 
του ό δ ευθυντή; αύτού ήνάγκάσθη νά τόν άντικα- 
ταστήση. Πράγμα δέ παράδοξον, ό Ιάκωβο; ου
δόλως δυσηρεστήθη διά τήν απώλειαν τής Οέσεως 
του ταύτης. ’Εφεϋρεν άλλα; πηγάς. μία τών 
όποίων ήτο καί τά ποιήματα του, τά έπιγραφό- 
μενα ό Ώχίακός. "Γή συστάσει τοΰ φίλου του Κ.. 
ΙΙρέσλ, δστις έγνώριζε τόν Κ.Βράντου;, δέν αμφέ
βαλλε ποσώς ότι εντός ολίγου θά έπετύγχανε 
καλήν τινα ποσότητα, τό ήμισυ τή; όποιας έσκό- 
πευε νά στείλη άμέσω; είς Σαίντ-Μαλο. 'Αλλως τε 
αί νέαι του σχέσεις έμελλον εντός ολίγου νά τώ 
άνοϊξωσι στάδιον διδασκαλίας τακτικόν, καί τήν 
εύεργεσίαν ταύτην έχρεώστει βεβαίως εί; τήν Κ.. 
5’ Ί-.βιάν, άν καί δέν έπεθύμει νά τή όφείλη είμή. 
μόνον τον ασπασμόν του. τον ερο»τά του.

Εν τούτοι; ό κεραυνός τής τύχη; έμελλε νά με- 
ταβαλη τόν αίθριον τούτον ουρανόν, ύπό τόν ό
ποϊον εύτύχε··, εις θυελλώδη. Ενώ ή Κ. δ Εβιάν 
δια θελκτικού γραμματίου εύχαρίστει τόν Ιάκω
βον διά τήν προσφοράν τή; μελωδία;, τώ ανάγ
γελλε συγχρόνως ότι άπεφάσισε νά διέλθη πρό
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τοϋ χειμώνας όλίγας ήμέρας εις τήν έξοχήν της 
έν τή πόλει τής- ’Αοράΰς καί τόν περιεκάλει. νά με- 
ταβή καί αύτό; έκεϊ τήν εσπέραν τή; έπαύριον, 
όπως διέλθωσιν όμοΰ όλίγας ώρα;. 0 Ιάκωβος ά- 
νέννωσε δϊ; καί τρις τό γραμμάτων αυτό καί πα- 
ρετήρει τούς τόσον ποθητούς δι’ αύτδν χαρακτή
ρας' άπεστήθισεν έκάστην γραμμήν, έκάστην λέ- 
ξιν, έκαστον γράμμα, καί έν τούτοι; έκ νέου τδ 
άνεγίνωοκεν. Πριν δέ κοιμηθή τδ ήσπάσθη πολλά
κι; τρυφερότατα καί τό έθεσ-.ν ύπό τδ προσκε* 
φάλαιό/ του.

'11 δέ Κ. ’Εβιάν ένα μόνον στοχασμόν ε'χεν 
άπό τή; τελευταίας σύναν-ήσεώ; των. 'Εφοβεΐτο 
μήπως ό Ιάκωβο; τήν περιφρόνηση, διότι τόσον 1 
έσπευσμένως ένέδωκε·/ είς τήν παραφοράν τών αί- 1 
σθημάτων του. Ηδύνατο αληθώς νά φοβηθή τοΰτο 
παρ’ ένδ; νέου τή; τάξεώ; τη; άλλ* άπό τόν Ίά 
κωβον όχι’ ό αληθής καί άγνό; έρως ευρίσκει φυσι
κόν τδν έρωτα δστι; δέν αποποιείται.

ΊΙ Κ. δ’ Εβιάν δέν είχε ποτέ αγαπήσει άν καί 
ήτον εικοσιεξαετής. Γίδη τδ πάθος τοΰτο τήν έκυ
ρίευσε, τήν έξέπληξε, τήν έφερεν ει; έκστασιν.Ούτε 
ίχνος έφαίνετο τήςπροτέρας της διαγωγής. Μήπως 
μετεβλήθη ; ή διεφθάρη τόσω αίφνιδίως; όχι' ναι 
μέν ή'1 εγξεν έαυτήν δι’ ο,τι έκαμε, ποσώς όμως 
δέν μετενόησε διότι ήγάπησεν. ’ίίσθάνετο δτι τοΰ
το πράττουσα εύρίσκετο έντδς τοΰ δικαίου της, 
ώς γυνή έλευθέρα νά φροντίση περί τοΰ μέλλοντος 
της. Αλλως τε τά πάντα τήν προσείλκυον πρδς 
αύτόν, καί δέν ήδύνατο νά έννοήτη διατί ή είς 
τδ δάσος καί τό μελόδραμα συνάντησί; των ένέ- 
βαλλεν εί; τήν καρδίαν τη; παραδόξους ένειροπω- 
λήσεις. ύ έρως δμως αρχίζει πάντοτε σχεδόν άπδ 
όνειροπωλήματα. 11 έπίσκεψι; τοΰ ’Ιακώβου, παν 
ό,τι παρ’ αύτοΰ έμαθεν έδικαιολόγει τήν καρδίαν 
της" τότε ένόησε διατί ή παρουσία του τήν έ
θελξε, τότε έςήγησε τήν άνεξήγητον πρδ; αύτδν 
συμπάθειαν της, ήτις τήν ειχεν έντελώ; αιχμά
λωτον. Δέν έπρεπε νά διακρίνη έπί τής συναντή- 
σεω; ταύτης τήν χεϊρα τή; θεία; Ποονοίας; Θρή
σκο; καθ’ ύπερβολήν ή Κ. δ ' Εβιάν δέν έπίστευε 
ποσώς τήν δύναμιν τής τύχη; επενεργούσαν έπί 
των συμβάντων τής ζωή; μας, άλλ.’ είς μόνον τόν 
■Θεόν είχε προσηλωμένον τδν νοΰν της. Ναι μέν τδ 
λογικόν τη; ήτο λογικόν γυναικός μεγάλην έχού* 
ση; πείραν, άλλ’ ή καρδία τη; ήτο είσέτι παρθέ
νος, ητο καρδία δεκαεξαετοΰς νεάνιδος. 11 μουσική 
καί δ Μοζάρτ είχον έπί αύτής τήν επιρροήν των. 
Οθεν πάρεδόθη όλη εϊ; τήν παραφοράν της, καί

έταράχθη μέν διά τούτο, άλλ’ άντί νά όπισθοδρο- 
μήση έποοτίμησενά μή ζητήση δικαιολογίαν τινα. 
Οθεν άπεφάσισε νά άφιεοωθή είς τδ πρώτον αίσθη
μά της, πήγασαν άπό τήν πρδς τδν Ιάκωβον 
κλίσιν τής, καί νά μή κρύπτη πλέον αύτό. Είναι 
αληθές οτι ό Ιάκωβε; ητο είκοσι δύω έτών, ένώ 
έκείνη ητο είκοσι έξ' πλούσια ευυπόληπτος, φέ- 
ρουσα εύγενεία; τίτλον έμελλε νά ύπανδρευθή τδν 
υίδν ενός άλιέως, πτωχόν τινα μουσικόν τής Βρετ- 
τανίας, παοέχοντα μέν ελπίδα; μεγάλης ίσως φή
μης, περί τής όποιας δέν θά έπίστευον οί 
άνθρωποι, ή θά . έπροσποιοΰντο οτι δέν πι- 
στεύουσι. Τοιαύτη ένωσις Οά έπροξένει σκάνδαλον 
εις την κοινωνίαν, έν τώ μέσω τής όποιας έζη, εις 
τήν οποίαν σκάνδαλον θεωρείται παν εύγενές καί 
ειλικρινές αίσθημα, τδ όποιον πραγματοποιείται 
πμε.-εάητως. Εγνώριζε καλώς ή Κ. δ Εβιάν οτι 
θά τή έσυγχώρουν νά έχη τόν Ιάκωβον εραστήν, 
ποτέ δέ σύζυγον' δθεν άπεφάσισε τδ αύτδ μάλι
στα εσπέρας νά περιφρόνηση τάς προλήψεις τοϋ 
κόσμου, πριν ή περιφρονηθή ύπ’ αύτοΰ, και έγρα
ψε·/ εϊς τδν ’Ιάκωβον νά έλθη πρδς έντάμωσίν της 
εϊς τήν εξοχήν. Φύσι; εύγενής καί ευθεία, ανίκα
νος εΐ; τήν ραδιουργίαν, θά τοΰ έξεμυστηρεύετο 
τδν έρωτά της, Οά τώ προσέφερε τήν άπδ πολλοΰ 
μέν αλλά κατ’ ολίγον εις τά βάθη τής καρδίας 
τη; συλλεχθεϊσαν ευτυχίαν, ή; τήν υπαρξιν ήρχετο 
μόνος του ν’ άποκαλύψη.

’Ανυπομονώ; περιμένων τήν στιγμήν καθ’ ήν 
τήν επαύριον Οά τήν έπανέβλεπεν ό ’Ιάκωβος πε- 
ριεπλανάτο ώς σώμα ζητάν τήν ψυχήν του. Διήλθε 
πολλάκις ύπό τδ μέγαρον τής πεφιλημένη; του, 
άλλ’ όλα τά παραθυρόφυλλα ήσαν κεκλεισμένα. θ'. 
Παρίσιοι δι’ αύτδν ήσαν έρημοι, αφοΰ έκείνη έλ- 
λειπεν, ό ήλιος άνευ άκτίνων, καί ολοι ούτοι οι 
πολυάσχολοι άνθρωποι, αί άμαξαι καί έν γένει οί 
διαβάται άνευ λόγου κατ’ αύτόν ΰπήρχον.

’Ηλθε καΐ ή επαύριον, ό Ιάκωβος καταβαίνων 
τοΰ δωματίου του εύρεν είς τήν θύραν τδν γραμ
ματοκομιστήν, δστις έκράτει έπιστολάς. Μία τού
των ήτο έδική του, στελλομένη παρά τής Ζακελί· 
νης. Ίδοΰ δέ τί τοΰ έγραφεν ή άδελφή του'

«ςΗ μήτηρ μας είναι εϊς κίνδυνον' δλην τήν 
νύκτα είχε παραλογισμοΰς καί σ’ έκάλει . . Εάν 
θέλης νά τήν ϊδης σπεΰσον. Μίαν μόνην έπιθυμίαν 
έχει, καί μίαν μόνην λέξιν εκφέρει *vli [ίου '■ 
’Ιάκωβε μου I» Μή χάνης ούτε στιγμήν' έλθέ, 
έλθέ, έάν θέλης νά τήν άσπασθής μίαν έτι φοράν!’*

‘Ο ίάκωβός άνέβη έσπευσμένως είς τδ δωμάτιό*

του καί έγραψεν έν τάχει έπιστολήν πρδς τήν Κ. 
δ' Εβιάν, άναγγέλλων αύτή, οτι ή μήτηρ του 
άπεθνησκε καί ότι ιερόν καθήκον έκπληρών άνε- 
χώρει διά Σαίντ-Μάλο, δπου θά διατρίψη ολίγα; 
εβδομάδας. Δέν έτόλμησε δέ νά πρόσθεση είς τήν 
επιστολήν ταύτην τήν έκφρασιν τοΰ έρωτός του, 
όχι διότι εφοβεΐτο μήπως ψυχράνη τήν Κ. δ’ 
Εβιάν, άλλ’ εΐ; τοιαύτην περίστασιν, καθ ήν η 
μήτηρ του διετέλει έν αγωνία Θά ήτο ιεροσυλία 
νά γράψη έστω καί μίαν μόνην λέξιν περί έρωτος. 
Καΐ όμως εΐ; τδ ύφος τής έπιστολή; του διεκρίνετο 
ΟΛον τουτό πάθος.

Τδ αύτδ εσπέρας είσήλθεν είς λεωφορείου καί 
τήνέπαύριον έφθασεν εϊς Σαίντ-Μάλο.‘Η έκπνέου- I 
σα μήτηρ του τον άνεγνώρισε καΐ άφού τον ή
σπάσθη, παρέδωκε τδ πνεύμα της ήσυχος έν ταϊ; 
άγκάλαις τών τέκνων της. ‘Ο δέ Ιάκωβος τακτο- 
ποιήσας τάς μικρά; του υποθέσεις άπεφάσισε νά 
φέρη μεθ’ εαυτού τήν αδελφήν του είς Παρησίους' 
Δέν έλλειψε δέ νά διηγηθή εί; τήν Ζακελίναν παν 
ό,τι τώ είχε συμβή' καΐ ήπόρησε μέν αύτη κατ’ 
ίρχάς, κατά βάθος δμω; δέν έξεπλάγη, διότι κό- ι 
μησσα έοωτεύθη τοΰ αδελφού της.

‘Η πώλησις τής καλύβη; καί τινων μέτρων 
γίς έχορήγησεν είς τόν Ιάκωβόν αρκετόν ποσδν 
χρημάτων όπως κάμη τδ ταξείδιον καί προμθευθή 
τά τής πρώτης αποκαταστάσεις έν Παρισίοις α
ναγκαία. Οθεν μετά τρείς εβδομάδα; άνεχώρησεν. 
Πόσον συνεκινήθη έπαναβλέπων μακρόθεν τδ Βα- 
έβριανδν δ'ρος καΐ τήν αψίδα τοϋ ’Αστέρος ! ’Εν 
?'{ επιστολή του τήν όποιαν άφησεν εί; τδν οίκο- 
Ούλακα ίνα τήν ρίψη εί; τδ ταχύδρομεϊον δέν είχε 
τολμήσει νά παρακαλέση τήν Κ. δ ’Εβιάν όπως τώ 
ϊράψη δύω λέξεις έκεϊ' δθεν αιών τώ έφάνη ό έν 
ε-ωπή διελθών χρόνος. Ίϊάν αύτή δέν τδν ήγάπα 
ϊϊλέον ; διελογ ίζετο. ’Αλλ’ όχι, ή καρδία του τώ 
“πεκρίνετο άντ’ έκείνη;' τώ έλεγεν δτι ό έρως της 
ίένθά έξαλειφθή ποτέ.

Οταν άνεχώρησεν έκ Παρησίων ό Ιάκωβος έγ- 
*ατέλειψε τό πλησ ίον τού Λουξεμβούργου δωμά- 
·ιθν του, δθεν ήδη έκατοίκησεν μετά τή; αδελφή; 

’!Ou πλησιέστερον πρδ; τά ΙΙλύσια πεδία, είς τήν 
Λεωφόρον Νέουϊλλυ. ‘II Ζακελίνα δέν θά ήσθάνετο 
έ'-ϊι κατοικούσα τήν μετοικεσίαν,παρ’εάν κατώκει 

‘υ τό εσωτερικόν τή; πόλεως. Αμα δέ άποκατα- 
'’ταθεΐς ό ’ΐάκώβο; εϊ; τήν νέαν του κατοικίαν 
■-^π&υσε πρδ; τδ προάστυον τοΰ αγίου όνωρίου, 
°~0υ φθάσας διήλθεν ένώπιον τού μεγάρου, τδ 
^<·ΐθν τώ έφάνη όλω; άκατοίκητον. Μήπως κα

τοικεί είσέτι εί; τήν έξοχήν; διελογίσθη, άλλ’ 
ήτο ήδη όκτώβριος, ό άνεμος έφύσα καί τό ψύχος 
ειχεν αρχίσει. Φθάσας είς τήν θύραν τού μεγάρου, 
έστάθη πρός στιγμήν έν αμφιβολία, είτα δέ ύ
ψωσα; τό πλήκτρον έκτύπησεν. Είς τδ κτύπημά 
του δέν ήνοιξαν, δθεν ήναγκάσθη νά κτυπήση έκ 
δευτέρου. Η θύρα ήνοίχθη, καί τις διά τραχείας 
φωνή; ήρώτησε . . Τί αγαπάτε, κύριε ;»

Ο Ιάκωβο; παρετήρησε τδν θυρωθόν, άλλά δέν 
ήτο ό ίδιος. Ηρώτησε λοιπόν έάν ή Κ. δ’ Εβιάν 
εύρίσκετο είσέτι είς τήν έξοχήν- ό θηοωοδς τδν 
παρετήρησε καλώς, ώ; άνθρωπος τδν οποίον'δύ- 
στάζει τι; νά Θεωρήση ώς τρελόν, ή ώς ,άστιευό- 
μενον. Είτα χωρίς νά τώ δώοη άπάντησιν, τόν 
ώθησε διά τής χειρό; του πρός τήν όδδν καΐ έκλει
σε τήν θύραν.

Τρομερά αγωνία κατέλαβε τον Ιάκωβον, ήτι; 
τώ.έπέφερε πυρεττόν έτρεξεν όμως εύθΰςείςτήν 
οικίαν τοΰ φίλου του Πρέσλ, άλλά δέν τδν εΰρέν 
έκεϊ' ό ύπηρέτη; τώ ειπεν ότι έντός ολίγου έμελ
λε νά έλθη' δ ’Ιάκωβο; τδν περιέμεινεν, άλλά 
παρήλθεν 8ν τέταρτον τή; ώρας, καΐ εί; τόν Ιά
κωβον έφάνη ώ; εϊς αιών.

Επί τέλους ό Κ. Πρέσλ έφθασε, καί εύριον τδν 
Ιάκωβον είς τήν αίθουσαν «Πόθεν έξήλθες, φίλτα- 
τε ; τώ είπε μετ’ έκπλήξεώ; <ί Δέν έγνωρίζατε 
λοιπόν, άπεκρίθη ό ’Ιάκωβος, ότι μετέβην εί; Σαΐντ- 
Μάλ.ο, όπως παρευρεθώ κατά τά; τελευταίας στιγ- 
μάς τής άτυχούς μητρός μου καί λάβω τάς εύλο- 
γίας της, ή Ιό. δ’Εβιάν δέν σας έπληροφόρησ: περί 
τούτου ; . . .
— I! Κ. δ’ ’ββιάν ; εϊτ.ε·ι ό-Κ. Πρέσλ μέ είδος 
τι φρίκη;, παοατηρών ασκαρδαμυκτί τδν ’Ιάκωβον.
— Μάλιστα, έλαβον την τόλμην νά τήν ειδο
ποιήσω δταν άφήκκ τους Παρισιού; πρδ τριών εβ~ 

δομάδο/ν.
Ό Κ. ΙΙρέσλ παρετήρησεν οτι ό Ιάκωβο; ούδέν 

έγνώριζε, καί ότι ήτο έντελώς ήσυχος' τδν ελα- 
βεν οθεν έκ τών δύαν χειρών καί τδν έθεώρησε μετ 

οίκτου.
— Ίί Κ. δ’ ’Εβιάν πρδ πέντε ημερών απίθανε, 
τώ ειπεν. Είς τάς λέξεις ταύτας ό ’Ιάκωβο; έλει- 
ποθύμησεν, όταν δέ συνήλθεν ό Κ. Πρέσλ τώ προε- 
τεινε νά τδν φέρη εί; τήν οικίαν του.
— *Οχι, ειπεν ό ’Ιάκωβος, επιθυμώ νά μάθω τά 
πάντα. . . . είμαι γενναίος . . . δ αιφνίδιο; ούτος 
θάνατος. . . ώ Θεέ μου ! Θεέ μου !

Ό Κ. Πρέσλ ήγνόει τί νά τού εϊπη.
— Φαίνεται, τώ ειπεν έπί τέλους, οτι ή Κ. δ’ Έ-

I
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βιάν έπασχε πρό πολλοϋ άπδ καρδιακόν νόσημα, 
τδ όποϊον ήγνόει' τήν πρωίαν λοιπόν τήν εύρον 
έπι τής κλίνη; τη; άποθαμένην.

Ό Ιάκωβο; ήρχισε νά κλαίη.
— Τήν ήγάπα; ! τώ εϊπεν δ Κ. Πρέσλ μετά γλυ- 
κύτητοζ. Καί έγώ έπίση; τήν ήγάπων, άλλ’ εί; σέ 
ανήκε περισσότερον νά τήν άποκτήσης.

Ούδέν άλλο προσέθηκεν, άλλά λαβών τδν Ιά
κωβον έκ τοϋ βραχίονο; καί είσελΟών μετ’ αύτοϋ 
εί; τήν άμαξάν του τδν ώδήγησεν είς τήν οικίαν 
του. ‘Ο ’ίάκωβος έρόίφθη εί; τά; άγκάλας τής Ζα
κελίνα; και « ΐιχέθανε ’’άνέκραξεν. ‘Η αδελφή του 
έκλαυσε πολύ μετ’ αύτοϋ, δταν δέ καθησύχασε, 
τώ είπε' «φίλτατε αδελφέ, ονειρον ήτο καί πα- 
ρήλθε’ συχνά Οά όμιλώμεν περί αύτής ! θά τής 
φέρωμεν άνθη.. . »

‘Ο Κ. ΙΙρέσλ. άνεχώρησε καταλυπημένο;" κα
τώρθωσε νά μήν ειπϊ) ο,τι δέν έπεθύμει, καί ούδε- 
μίζ υποψία ήγέρθη έπί ιοΰ πνεύματος τοΰ Ιακώ
βου περί τη; άληθείας.

’Αλλ.’ ιδού ή αλήθεια. II Κ. δ’ Εβιάν έδηλητη- 
ριάσθη. Ο θυρωρός τής οικίας, εί; τήν οποίαν κα- 
τωκει ό Ιάκωβος είχε λησμονήσει νά δώσφ τήν 
έπιστολ.ήν του εις τδ ταχυδρομείου' τρεις δέ ημέ
ρα; έπειτα εύροιν αύτήν εί; τδ θυλάκιόν του' « ώ, 
εϊπεν, αύτή δέν άξίζει τδν κόπον νά τήν δώση 
τι;’ καί έπειτα ό Κ. ’Ιάκωβο; μοϋ είπεν οτι δι’ 
αύτή; έζητοϋσε συγχώρησιν άπδ τήν Κυρίαν Κό- 
μησσαν διά τήν απουσίαν του είς τδ μάθημα τής 
έπαύριον. ΊΙ απουσία έγεινε, λοιπόν ή επιστολή 
ήτο περιττή' διατί νά κάμω τό έξοδον ; ’Εκρά- 
τησε δέ διά καπνόν τά τέσσαρα σολδία, τά όποια 
έλαβε διά ταχυδρομικά. Ταϋτα είναι τό δώ- 
ρόν μου, είπε, δέν είναι πολλά.»

Ίϊν τοότο.ς ό Μαργαρίτα είχε ταραχθή διότι 
δέν είδε τδν Ιάκωβον νά έλ.θ-η τό εσπέρα; εκείνο 
εί; τήν εξοχήν οπού τδν είχε προσκαλέσει. Ίον 
έπερίμενε τήν έπαύριον ώ; και τήν έπομένην ήμέ
ραν, άλλά δέν έφάνη. Δέν ήδύνατο λοιπόν ή δυστυ
χής γυνή νά μαντεύση τήν αιτίαν, καί φυσικώς ύ 
ποψιάζετο τδ χειρότερον πάντων, δτι ό ’ίάκωβο; 
τήν έγκατέλειψεν, ή δέ χγτη του καρδία τήνπεριε- 
φρόνει, παρά τήν θέλησίν του ϊσω;, έ-εκεν τή; ά
μεσου παραδόσεώς της. ’Εκείνη δέν έτόλ.μα νά τοϋ 
γράψη έκ νέου, διότι έγνώριζεν δτι ό Ίάκωβο; έ 
λαβε τήν πρόσκλησίν της καί άπήντησε μάλιστα 
ότι θά έλθη εις τήν εξοχήν. Μήπως ήτο άσθενής ; 
... Ασθενή; καί μόνο;, άνευ περιποιήσεω;! Βε
βαίως τούτο θά συμβαίνγ·, έλεγε καθ’ έαυτήν, καί

θά ασθενή βαρέως, άφοϋ δέν έγραψεν. ΊΙ ΰποψίχ 
αύτη τήν ήνάγκασε νά έπανέλθη είς Παρισιού; καί 
νά διευθυνθή εί; τήν οικίαν τοϋ Ιακώβου. Άν«- 
βάσα εϊ; τινα άμαξαν κατεβίβασε τά πα.-απετά- 
σμζτα καί έφθασεν εις τήν όδόν *Αδου κεζαλυμ- 
μένη. δπως μή τήν άναγνωρίσωσιν. ’λπετάνθή εις 
τδν θυοωοον τρέμουσκ καί ήρώτησε πεοι τοΰ Ια
κώβου, άλλ’ εκείνος αισθανόμενος τήν ενοχήν του 
διά τήν λησμονηθεϊσαν έπιστολήν, άπήντησε ψυ- 
χρώς δτι ό νέος ούτος άνεχώρησεν αϊφνιδίως διά 
ί’ενην,' έπιστρέψας εί: τήν πατρίδα του.
— Γνωρίζετε ποία αιτία τόν έκάλεσεν έκεϊ, έ^θί- 
ρισεν ή Κ.δ’ Εβιάν έρυθριώσα ύπό τδ κάλυμμά της.
— ’Αγνοί), κυρία. . . άπεκρίθη ό θυρωρός μέ ύ
ποπτον μειδίαμα. Τό μειδίαμα τοϋτο και ό τόνο; 
τής φωνής του διεπέρασαν τήν καρδίαν τής νέα; 
γυναικδς, καί δμω; δέν άπεφάσιζεν είσέτι ν ανα
χώρησή.
— Καί δέν άφήκε τίποτε . . . τίποτε διά κανέ
να, τίποτε διά τήν κόμησσαν δ’ Εβιάν, έν ττ, οι
κία τής όποιας έδιδε μαθήματα μουσικής;

Ο θυρωρό; εις τήν απροσδόκητου ταύτην έρώ- 
τησιν έθορυβήθη ολίγον, άλλ’ ή σύγχυσί; του δέν 
διήρκεσεν έπί πολύ.
— Δέν άφησε τίποτε θεσΛοσΰη/ σάς λέγω, ούτε 
λέξιν, καί διά νά διακόψν) τήν ομιλίαν έστρεψε τά 
νώτά του.

‘Η Κ. δ’ ’Εβιάν είσήλθεν εις τήν άμαξάν τη; 
καΐκατέβη πλησίον τής Μαγδαληνής' άπδ έκεϊ 
πεζή έπανήλθεν εί; τήν οικίαν τη;. Εκεϊ περιέμενι 
νέα παρά τοϋ Ιακώβου καί έπί πολλάς ημέρα; 
καί νύκτα; έκυμαίνετο μεταξύ έλπϊδος καί άπελ- 
πισία;. « Εάν άνεχώρει όπως ϊδη τήν μητέρα του 
θά άφινεν έπιστολήν, θά έγραφε δύω λέξεις» έ
λεγε καθ’ έαυτήν' ούτως ή μέν ανησυχία της ηύ- 
ξανεν, ή δέ ψυχή της έπληροϋτο λύπης καί στε
νοχώριας.

Τό εσπέρας τής δεκάτη; πέμπτη; ήμέρας ηχού
σε τδν θεϊόν της λέγοντα μεγαλοφώνως πρό; τόν 
Κ. Πρέσλ,
—Κεφαλαί καλλιτεχνών, βλέπετε. . . δλοι οί καλ- 
λιτέχναι καί οί μουσικοί πρό πάντων έχουν 
καοδίαν είς τήν κεφαλήν' ή σταθερότης των ψ»'·»' 
γει διά τών ασμάτων. Δέν γνωρίζουν τί πρέ«Μ 
νά κάανουν ΐνα ώσι πιστοί . . Τοϋτο είναι καλόν 

ί δι’ ημάς τού; μή έχοντας τό ιερόν πυρ! . ·
Διπλούς κτύπος υπήρξε τοϋτο διά τήν Κ. δ

. Εβιάν. ’Εμάντευσαν τόν έρωτά τη; καί τή 
στρεφον τόν τελευταϊον τή; καρδίας τη; πόθον*

ή φαντασία της καί ή συνείδησις τη; τήν ήφάνιζον, 
δθεν άπεφάσισε ν’ άποθάνφ.

Μεσονύκτιον έσήμανεν. Έπλησίασεν είς τό 
κλειδοκύμβαλου καί έπαιξε τό άσμα τοϋ μοζάρτ, 
τό όποιον είχε παίξει μετά τοϋ Ιακώβου" έγονά- 
τισεν έπειτα, προσηυχήθη καί είσήλθεν είς τό δω-

Τήν έπαύριον τήν εύρον νεκράν έπί τής κλίνης 
της λευκήν καί ακίνητον' είχε πίει τδ περιεχόμε- 
νον είς μικράν φιάλην οξύ δηλητήριου. όμίλουν 
έπί τινα καιρόν έν Παρισίοις περί τοϋ αιφνίδιου 
τέλους, οι δέ λόγοι ε’ξηκολούθουν πάντοτε. Ίΐ ά· 
πώλειά της άφήκε κενόν δυσαναπλήρωτων έν ταϊ; 
μιγάλαις αΐθούσαις.

Σήμερον ούδείς σκέπτεται πλέον περί τής άτυτ 
χοΰς έκείνης γυναικός έκτδς τοϋ ανεψιού της. οστις 
τήν ήγάπα ώς μητέρα του, καί τοϋ Ιακώβου καί 
τής Ζακελίνα;, οϊτινες συχνότατα στολίζουν μέ 
άνθη τόν τάφον της. ’Εγεινε μέν ό Ίάκωβο; ένδο
ξός, άλλ’ ή φήμη του δέν ήδυνήθη ποσώς νά τδν 
παρηγορήση διά τήν απώλειαν τής Μαργαρίτας.

’Εκ τής Devue Germaniquc. 

ΠΕΡΙ ΣΕΙΣΆΧΘΕΙΑΣ.

0 Πλούταρχος (έν βίω Σόλωνο; κεφ. 1 5.) άνα- 
?:?ε’· δύο ερμηνεία; τών αύτοϋ περί τή; σο- 
λωνειου σεισάχθεια;, μίαν μέν τήν τών περί Αν- 
οροτίωνα —συγγραφέα άτθίδος, πιθανώς μαθη- 
'ήν τοϋ ΐσοκράτους — καθ’ ου; αύτη μετριότης 
ιόχων ήτο, κατορθωθεϊσα έκ τή; έπαυξήσεω; 
τών μέτρων καί τή; τιμ.ήσεως τών νομισμάτων' 
ίλλην δε τήν τών πλ.είστων, κκθ ού; ή σεισάχθεια 
Κον άναίρεσις τών χρεωτικών συμβολαίων.

όύε ήμέτερος κ.Ι.Σ.ώς όυ.οιάληθε; πράγμα παρα
δέχεται τήν όευτέραν γνώμην,εύρίσκων δ’ οτι αύτή 

■«ταμαρτυρεΐ τοϋ τε Σόλωνο; καί τή;Αθηναίων πο
λιτεία; παρανομίαν καί αδικίαν μεγάλην έξ άκρου 
φιλελληνισμού του αγωνίζεται πάσαι; δυνάμεσι 
* «νασώση, ε: δυνατόν, άπό τή; ατιμία; αύτή; 
•ον Σάλωνα καί του; συστασιώτας του' άούεται 

πρδς τήν δικαίωσιν ταύτην, επιχείρημα έκ 
•ο; γαλλικής ιστορίας, ήτοι τήν περί τά; άρχάς 
•λ; μεγάλης έπαναστάσεως γενομένην oixoroitt- 
*ί>' *ρίσι>·, άλλ’ άν ό κ. Σ. έγίγνωσκε πλήν τή;

τώ Λγγλς.» G. Grole καί όσα άλλα άνδρες 
®θφοι περί · τοϋ ζητήματος τούτου σοφώς έγρα- 
Ψ**, βεβαίως ούτε τδν Σόλωνα Οά διέβαλον ώς

τδν αϊσχιστον τών δημαγωγών, ούτε εις άνάγκην 
Οά περιήρχετο τήν τών Αθηναίων πολιτείαν νά 
παραβάλη πρός τήν τότε κατά^ασιν τής Γαλλίας, 
δτε τά ανθρώπινα πάθη άφηνιάσαντα είχαν κα- 
ταπατήση πάν δικαίωμα Οεοϋ καί άνθρώπων' έ·.· 
ω οί ’Αθηναίοι καί έκόντες εξέλεξαν τόν Σόλωνα 
εις τό νομοθέτησα·, καί άσμενοι οί πλεϊστοι ύπέκυ- 
ψαν εις τάς διατάξει; του. Ενταϋθα εξελέγχει έξ 
έπιστολής καί τόν Grote, δτι αύτός έν μέρει μό
νον ήτοι διά τούς πενεστέρου; άπεδέχθη τήν ά- 
ναίοεσιν τών χρεωτικών συμβολαίων' άλλ’ ή τοϋ 
Grote γνώμη κατ’ ουσίαν δέν διαφέρει τοϋ ό,τι 
δοξάζουσι περί σεισάχθειας καί οί όνομαστότα- 
τοι τών Γερμανών, οίοι ό Βοίκχιος, ό Ερμανος, ό 
Βαξμούθιος, ό Σχοίμανο; καί άλλοι.

Ούτοι πάντες διττήν παραδέχονται τήν ευερ
γεσίαν τή; σεισάχθειας. Διά τής σμικρύνσεως (υ- 
ποτιμήσεως) τή; δραχμή; ώφελήθησαν άπαντε; οί 
οοειλέται, άποτίναντε; τά κατά μνά; άπαριθμοΰ- 
μενα χρέη διά δραχμών νέων έξ 100 ισοδυνάμων 
μέ παλαιάς 72/32/69.

Πολλοί τών πολιτών είχαν ήδη καταστραφή 
καί τδ φάρμ.ακον τοϋτο τοϋ Σόλωνος δέν είχε 
δύναμιν τινα δι’ αύτούς' οί μέν τούτων έμελλαν 
ν’ άπολέσωσι τά έγγεια κτήματά των, υποτεθει
μένα είς τά χρέη, ούδ’ είχαν έλπίδα τινά νά τ 
άπολύσωσιν, οί δέ δανεισθέντες έπί τοϊς σώμασιν 
ή έδούλευσαν έν τή ’Αττική ή έπράθησαν έπί ξέ
νη; ή έφευγον ή έκηρύχθησαν άτιμοι.

Τού; δανειστά; λοιπόν καί δέσποτα; τούτων, 
άπανΟρωποτέοους όντα; τών άλλων έγνου καί νά 
ζημιώση πλέον έκείνων δ Σόλων κάμνων οχι ώ;

1 άνατροπεύ; τή; κοινωνία; άλλ ώ; θεοσεβή; καί 
φιλάνθρωπος πολίτη;, δ; τι; διεΐδεν ότι άλλως 
παρεβαίνετο ό νόμος τής φύσεως, καθ δν ό Ελλην 
έγεννάτο καί έπρεπεν ελεύθερος νά ζή.

Καί ταύτας μάλιστα τάς πράξεις του σεμνυ- 
νόμενος άδει έν τοϊς ΐάμβοις' ότι δήλα δή απέλυ
σε τά ύπκείμενα κτήματα, ότι έλευθέρους τού; 
έκ χρεών δουλεύοντας κατήγαγεν έκ τής αλλο
δαπή; τού: διά χρέη παραθέντα; καί άποκατέ- 
στησε πάντα; τούτου;, ώς καί τού; εις άτιμίαν, 
διά χρέη, καί φυγήν περιπεσόντας, εν τή πατρί- 
δ·. ποιήσας εντίμους.

Ανάλογου τή; χριστιανικωτάτης πράξεως δέν 
είνε ή γαλλική άφηνίασις καί έξαγρίωσ·.;, προ; -?,ν 
πρώτος ό κ. Σ. παρέβαλε τήν αιώνας διαμείνα- 
σαν καί είς δόξαν μεγίστην τού; Αθηναίους προα- 
να-'οϋσαν νομοθεσίαν τοϋ Σόλωνος.* « ‘
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Αν έξήταζεν ολίγον τά περαιτέρω Οά εδρισκεν 
δτι και άλλοι έκαμαν παοαβολάς πρδς τήν σει
σάχθειαν, άλλά παρέβαλαν ό'μοια, οιον την ά- 
ναίρεσιν τής έκ τών χρεών έπ ίσης δεσμ.εύσεω; 
(nexum) και δουλώσεω; τών έν Ρώμη δημοτών 

γενομένην διά τοϋ Κατιλίνα νόμου έν έτει 429 ή 
440 άπδ κτίσεως ί’ώμη; καί ούσαν πιθανώτατα 
άπομίμημα τή; σεισάχθειας τοϋ Σόλωνος. Τήν 
πράξιν ταύτην, ήν πρώτο; ό κ. Σ. έν τή ιστορία 
άπεκάλεσε παράνομον καί άδικον, εγκωμιάζει δ 
Λίβιος διά τών λέξεων- 40 anno plebes ronia- 
nae vetat aliud iniliuiu liberlali laOtum esl, 
quod recti desierunl.

Οτι ό Σόλων δέν έκαμεν ολικήν αποκοπήν 
χρεών, ώ; ούδ’ αναδασμόν γαιών τδ μαρτυρεί ή 
άπαγόρευσις άμφοτέρων τούτων, ήν επέβαλε διά 
νόα,ου ίδιου, (πρβλ. Δημοσθένου; τόν κατά Τιμο- 
κράτους λόγον).

Τδ μαρτυρεί ετι εμμέσως καί δ Πλάτων, δστις 
έν νομ. τούς τε αναδασμού; καί τά; χρεών ά- 
νακοπά; εΐ; νομοθεσία; μόνον δωρικών πόλεων 
αποδίδει·

Οτι τοιαύτη δέ ήτον ή άοχή τής σολωνείου 
νομοθεσίας άναγνωρίζομεν καί έκ δύο άλλων δια
τάξεων- ήγουν ό Σόλων εις τδ μέλλον δέν έθηκε 
μέν δρους τοϋ τοκίζειν, άπηγόρευσεν δμως, καί έν 
Ρώμη έγεινε, τδ έπί τοϊς σώμασι τοκίζει·/ καί ΐνα 
μή συγκομίζωσι πάλιν οί πλούσιοι τά έγγεια 
κτήματα έθηκεν όρον, δ<· εκώ.Ιυε χτάσθαι γήν 
ύπόσην βούΛοιτύ τις, ιός λέγει έπικυρών δ ’Αρι
στοτέλης έν ταϊ; πολιτείαις ή τοϊς πολίτικοι; του.

(Έκ τών τοΰ Γ. Κ. Παπααΐ.ιώτον).

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ.
0 άγγελος τής τελευταία; στιγμής, τόν όποιον 

Θάνατον καλοϋμεν, εινε δ προσφιλέστερος πάν
των τών αγγέλων. ’ΕξελίχΟη ΐνα δέχηται τήν 
καρδίαν τοΰ ανθρώπου καθ’ ήν στιγμήν ούτος 
θέλει παύσει τοϋ ζήν, μεταφέρων αύτήν ήδέω; 
άπδ τοϋ ψυχρού ήμών κόλπου εΐ; τήν αγαθοερ
γόν θερμότητα τοϋ παραδείσου. ‘Ο άγγελο; τής 
πρώτης στιγμής τοΰ ανθρώπου είνε αδελφός τοϋ 
αγγέλου τούτου. Οί δίδυμοι ούτοι άγγελοι έναπο 
θέτουσι δύο φιλήματα έπί τών χειλέων τοΰ αν
θρώπου, ό μέν ΐν άποξηράνη τά δάκσυά του όταν 
άρχηται τοΰ ζήν, δ δέ ΐνα εϊσέλθη μειδιών εις 
τήν άλλην ζωήν, αφού κλαίων είσήλθεν εις 
ταύτην.

ζωή, ώ; τό θαλάσσιον ύδωρ, καθίστα
ται ήδυτέρα άναβαίνουσα είς τδν ουρανόν.

Τό γνώθι σαυτότ οδηγεί πρδ; τήν αρετήν- 
άλλ ή αρετή δδηγεί πρδ; τδ γτωθι σαυτόν.

Διαιρούνται εΐ; δύο τάξεις οί έρασταί τή; 
φύσεως- οί μέν βλέπσυσιν αύτήν μέ οφθαλμόν ζου- 
γραφικοΰ κηπουρού, δνειρευομένου φανταστικά; 
πόλεις καί θέα;· Αλλ ύπάρχουσι καί άλλοι οΐ- 
τινες, ούτως εΐπεϊν, εχουσιν οφθαλμού; καθιε
ρωμένους, διακρίνοντε; έν τώ παρόντι κόσμω 
τό σπέρμα ώραιότέρου κόσμου- ούτο: θεωροϋσι 
τδν ναόν τή; φύσεως ούχί ώ; έκθεσιν εικό
νων και αγαλμάτων, άλλ’ ώ; βασίλειον πλήρες 
μαθημάτων, ζωής και φωτός

(jean Richter.)

ΠΟΙΚΙΛΑ.

* 0 Αρίστιππο; εις τδν έγκαυχώμενον οτ·. ά- 
νέγνωσε ΧΟ.Μ,ά προσφυέστατα άπεκρίθη ότι, υ
γιείς λέγεται οχ·. ό πολυφάγο; άλλ’ δ καλώς χο- 
νεύων τήν τροφήν καί μή πάσχων έκ δυσπεψία;.

— Τί δυσκολώτατον; ήρωτήθη φιλόσοφος 
— Τδ γνώθι σ αύτδν, άπεκρίθη — Τί δ εύκολώ- 
τατον ; — Τδ άλλους συμβουλεύειν

Ετερο; δέ φιλόσοφο; ελεγεν ότι, όσα μανθάνο- 
μεν μετά πλείονο; κόπου ταΰτα καί έπί μακρό- 
τερον χρόνον ένθυμούμεθα, καθώς οί διά τοΰ 
ίδρώτο; αύτών άποκτήσαντε; χρήματα φυλάτ- 
τουσιν αύτά επιμελέστερου παρά οί κληρονομή- 
σαντες αύτά παρ άλλων.

’ ’Ιωάννης δ Μανθεβούλλη; άγγλος συγγραφεύ; 
λέγει, ότι Ιωάννης δ 
που; 
πρός τούς Ελληνα;
σεω; 
ουτω συντόμως δι αύτών άπεκρίθησαν 
πάπαν- «Τήν σήν άκραν εξουσίαν ήν έπί τών 
σών υπηκόων έχει; ασφαλώς δμολογοΰμεν, τήν 
σήν φιλαργυρίαν χορτάσαι ούκ ίσχύομεν- δ διά
βολο; μετά σοϋ, οτι δ Κύριος μεθ ημών.»

άπας έστειλε δύο έπισκό- 
είς Κωνσταντινούπολή ΐνα συνδιαλεχθώσε 

περί τής τών εκκλησιών ένώ- 
καί τών τοΰ πάπα πρωτείων. Οί δέ Ελληνες 

πρδ; τδν

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Έκθαμβος τί μέ κυττάζιις 
Καί με βλέπεις κι" απορείς ; 
Μή βέ μέλει, μή τρομάζης 
Θα γιλάιγ: άν μ' εύρη;. 
Έυπροστά σου ίγώ κείμαι. 
Έ/ον γράμματα έπτα 
Δέν μέ βοίσκεις, άπλοΰν είμαι 
Καί αρχίζω άπο ... . Α.

Αυβι; τοΰ έν τώ προηγούμενοι φυλλαδίω «ί- 

νίγματος. — Η ΧΡΤΧΑΛΑ1Σ.

Η EUAYAIS ΤΗΣ ΟΖΕΡΛΙΗΣ.
(Συνέχεια άπό φνλ. 5G)

έρχεται νά κάμη άλλο, παρά νά εξύβριση τήν δυ- 
βτυχίαν μου; Βλέπετε, αύθέντα, έχω καί έγώ 
δίκαιον νά άποστρέφω,μαι αύτοΰ; τούς Λαμβέρ- 
τας. Αύτοί διέδωσαν περί έμοΰ παντδ; είδους συ- 
κοοαντίας, αύτοί συνεβούλευσαν τούς ανθρώπους 
νά μή έμπιστεύωνται πλέον τάς υποθέσεις των είς 
έμέ, καί νά μή παίζωσι μαζί μου . . . Νέ παρέ
στησαν ώς άνθρωπον άνευ τιμής, ώ; κλέπτην . . .
Καί ή άχιεία έκείνη μάγισσα τολμά ακόμη νά 
έρχεται είς τδν οικόν μου'. Καί ή παληογυναϊκα 
μου τολμά ακόμη νά εχη σχέσεις πρδ; αύτήν ; 
Μά τήν ψυχήν μου ! τάρα Οά τής δείξω έγώ ε
κείνη; τής άθλια; /

Καί δ χωρικός, πλήρης οργής, εδραμε πρός τόν 
οικόν του. Ο Γρανσάμ. άποκαλύπτων είς τόν ‘Ρα- 
βινότον τήν υπαρξιν τής σχέσεως εκείνης, ΰπεχώ- 
ρησεν εις τδ αποκλειστικόν έκεϊνο αίσθημα τοΰ ε
γωισμού, οπερ διηύθυνεν όλα; τάς πράξεις του- έν 
τούτοι; προβλέπων όποια καταιγί; ήθελεν ένσκή- 
ύει ένεκα αύτοΰ έπι τή; ετοιμοθάνατου έκείνη; 
γυναικός, ήτις έπιμόνως τόν έξελιπάοησε νά κρά
τηση τδ μυστικόν, μετενόησε διά τήν μή τήρη- 

«ιν αύτοΰ.
— Ραβινότε, ανέκραξε, μή τήν ΰορίσης. Σκέψου 
ότι είν’ έπικινδύνως ασθενής . . . Τή ύπεσχέθην νά 
μή σοί εϊπω περί αύτοΰ.

’Αλλ’ δ ‘Ραβινότος δέν τόν ήκουε καί έπροχώ- 
ρει πάντοτε πρό; τήν θύραν' δ δέ Γρανσάμ, έπί 
τώ άξιεπαίνω σκοπώ τοϋ νά τόν έμποδίση νά 
προσβάλη τήν Αικατερίνην εδραμε καί αύτός όπι
σθεν του, ώστε άμφότεροι είσήλθον σχεδόν ταύ- 
τοχρόνως είς τό μόνον δωμάτων, τό οποίον κα
τοικεί ή οικογένεια. Αλλ’ άμφότεροι έμειναν έκ
πληκτοι έπί τη, άπροσδοκήτω μεταβολή, ήτις 
προσέβαλε τά βλέμματά των. Εϊχον αφήσει νά 
εϊσέλθη αήρ καί φως εΐ; τήν σκοτεινήν έκείνην καί 
πλήρη καπνού τρώγλην, έν τή όποια μόλις έδύ- 
νατό τι; ν’ άναπνεύση πρό μικρού. Τά έπιπλα 
ησαν εί; τήν θέσιν των, ή κλίνη ειχεν έπιστρω- 

. θή διά σινδόνων μεγίστης λ.ευκότητος, καί πΰρ 
λαμπρόν έκαιεν έν τή εστία. Τα παιδία ήσυχα 
Χαί φαιδρά, έπβ'.ζον πρδς άλληλα εις μίαν γω
νίαν. ίί τράπεζα ήτο κεκαλυμμένη ύπδ ιαμα
τικών βοτάνων έπεμελώς έπισημειωμένων, τοοφαί 
έλαφραί, αγγεία προωρισμένα διά φάρμακα, ένί 
λόγιρ όλα όσα ζήλο; προνοητικό; έκρινεν ανα

γκαία διά.ένα ασθενή ΰπήρχον έκεϊ. Πάντα δέ 
ταΰτα έγένοντο ώ; έκ μαγεία; κατά τό βραχύ 
διάστημα τή; απουσία; τοΰ ‘Ραβινότου καί τοΰ 
προστάτου αύτοΰ.

Καθ’ ήν στιγμήν είσήλθον, δ ευεργετικό; δαί
μων τή; πτωχή; ταύτης οικίας ήτον ακόμη έκεϊ, 
έκπληρών τδ αγαθόν αύτοΰ έργον- ό δαίμων δ’ 
ούτος ήτον ή Σουσάννα Λαμβέρτου. ΙΙολλάκις ή 
ασθενή; τήν παρεκάλεσεν έπιμόνως ν’ άπομακρυν- 
Οή έπί τώ οόβω μή ό ‘Ραβινότος εισερχόμενος ή
θελεν εϋρεθή απέναντι αύτής, άλλ.’ η Καλή Γυ
ναίκα, εναντίον τών παρακλ.ήσεων καί ικεσιών 
τούτων, δεν ήθέλησεν ούδέν ν αμελήσει ές όσων 
έδύναντο νά παράσχωοιν άνακούφισίν τινα ή άνά- 
παυσιν εϊς τήν πάσχουσαν. ‘ Γπήγαινε δ έκείνη 
καί ήρχετο μετά ζωηρότητας, τήν οποίαν δέν έ- 
δύνατό τι; νά προσδοκά έκ τής ηλικίας της, πάν
τοτε προσεκτική καί ατάραχος, αναίσθητος δ' 
είς τόν κίνδυνον, δστι; τήν ήπείλε; έν τή άφιλα- 
ξένω αύτή στέγμ

Ειχεν ήδη προπαρασκευάσει ποτόν τι τό οποίον 
προιύρι^ο νά πραύνη τούς φρικώδεις πόνους τή; α
σθενούς, καί τό προσέφερε πρό; αύτήν τή μι£ χει- 
ρί, ένώ τή έτέρα. ύψωνε τήν κεφαλήν τη; μέ όλα; 
τά; προφυλάξεις, όταν ή Αικατερίνη ώχρίασεν αί
φνης' απώθησε τό σωτηριώδε; πατάν καί έκπέμψα- 
σα κραυγήν φρίκη; έπεσε λειποθυμημένη έπί τοϋ 
κραββάτου της. 1ϊ δυστυχής είδε τόν σύζυγόν τη; 
προβαίνοντα εί; τήν θύραν τοϋ δωματίου.

Γνωρίζομεν ήδη δποίαν οργήν έδειξεν δ Ραβι- 
νότος, ότε ό Γρανσάμ τώ ανήγγειλε τάς έπισκ-ψει; 
τή; Σουσάννα; Λαμβέρτου- ά; κρινγ, λ.οιπόν έκα
στος τί συνέβη εϊ; τόν άγριον εκείνον άνθρο>πον} 
δταν εϊδε τήν γυναίκα, ή; καί μόνον τό δνομα 
τώ ένεποίει μανίαν, διαμένουσαν εΐ; τδν οικόν του 
καί έκπληροΰσαν μετά εύσεβάστου άταραςίας τό 
καθήκον δπερ άνεδέχθη.’Επανελθών έκ τή; έκπλή- 
ξεω; αύτοΰ, έπήδησεν αίφνης πρός αύτήν, καί με 
βλέμμα πόρινον, μέ χείλη ώχρα, μέ πυγμάς έ- 
σφιγμένας, άνέκραςε μετά φρικωδών βλ.τσφημιών. 
— Διαβολογυναίκα ! ή κ.ημνίσου άπ’ εδώ, ή . . .

0 οίκο; ολόκληρο; έτρεμεν ύπό τά κατεσπευ
σμένα βήματα τοϋ χωρικού, τά δε παιδία, βλε- 
ποντα τον πατέρα τουν όρμώντα ούτως, έ;έβαλον· 
φωνάς τρόμου. ’Αλλ’ ή Σουσάννα, άντί νά στρ.- 
φή ή μετατόπιση ολίγον διά ν άποφύγη τό κα
ταπληκτικόν κτύπημα, δπιρ τήν ήπείλει, . ασχο
λούμενη τουναντίον περί τήν πάσχουσαν, ούδέ νά
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συλλογισθή ήθελε τόν κίνδυνον εκείνον. ’Ησθάνθη 
τδν γιγάντων γρόνθον τοϋ ‘Ραβινότου ϋψούμενον 
ύπέρ τήν κεφαλήν της, καί ούδ’ ό ελάχιστος μυς 
τοϋ εύγενοΰς και σεβασμόν έμπνέοντος προσώπου 
της δέν έπρόδωσε τδν φόβον. Χωρίς δέ νά άτενί- 
ση πρδς τδν μανιώδη, τφ έτεινε τό κυμβίον δπερ 
έκοάτει εΐ; τήν χεΐρα καΐ δι' αγγελικής ποαότη- 

το; τφ είπε,
— Κρατήσατε αύτό ... ή σύζυγός σας εύοίσκε- 
ται εΐ; κακήν κατάστασιν.

Η αταραξία αύτής, ή γλυκύτης τής φωνής της, 
ή ηρωική έκείνη μεγαλοψυχία, κατέστησαν έννεόν 
τδν τρομερόν ‘Ραβινότον, εΐ; δν άναγεννήθη ουτω; 
ειπεϊν δύναμις υπερφυσική τις ισχυρότερα τή; θε- 
λήσεως καΐ τής οργής αύτοΰ αίφνης. Εμεινε λοι
πόν ακίνητος, μέ στόμα κεχηνός, ή σπασμωδι- 
ζώς ΰψωθεϊσα χείρ του κατεβιβάσθη κατ’ ολίγον, 
οί μυς τοϋ προσώπου του περιήλθον εϊ; τήν φυ
σικήν αυτών κατάστασιν, καΐ τέλος έλαβε τδ 
κυμβίον οπερ τφ έπαρουσίασεν, ενώ άφ’ ετέρου ή 
Σουσάννα έξηκολούθει παρέχουσα εί; τήν λειπο- 
θυμήσασαν ασθενή δλας τάς φροντίδας, δσας ή 
θέσις της άπήτει.

0 Γρανσάμ. οστις ήτο θεατής άφωνος, «ί μ.ή 
αδιάφορο; τής ταχείας ταύτης σκηνής, προχώρη
σα; πρδς τδν ‘Ραβινότον, τφ είπε μέ ήθος έξωρ- 
γισμένον,
— Λοιπόν, κύριε, τί σημαίνει τοσαύτη οργή ; Ε- 
νόμισα πρός στιγμήν δτι ήθέλατε κτυπήσει τήν 
άζιότιμον κυρίαν Λαμβέρτου, καΐ, μά τήν ψυχήν 
μου! ποτέ δέν θά σάς τδ έσυγχώρουν ! Εϊνε ά 
νάξιον, εϊν επαχθές, ειν’ αποτρόπαιο·/ καί ήθέλατε 
πληρώσει ακριβά, σάς ορκίζομαι, τήν πράζίν σας 
ταύτην.

’Αλλ’ ή Σουσάννα παρετήρησε μετά τής αυτή; 
αδιαφορίας τήν ύπερβάλλουσαν αγαθότητα τοΰ 
Γρανσάμ, μεθ ής καΐ τήν τυφλήν οργήν τοϋ ‘Ρα- 
βινότου’ άντΐ δέ ν’ άποκριθή έζηκολούθησε τήν υπη
ρεσίαν της, ένφ ό οικοδεσπότης, κρατών τδ κυμ
βίον είς τήν χεΐρα έλεγε χαμηλή τή φωνή πρός 
τόν ξένον μέ εϊδός τι τρόμου.
— Εϊνε μάγισσα, μά τήν ζωήν μου, είνε μάγισ
σα, καθώς λέγουν ... μ’ έμάγευσε καΐ δέν γνω
ρίζω τί συμβαίνει.

Εν τούτοις ή ασθενής, χάρις εις τάς περιποιή
σεις, άς τή έπεδαψίλευον, ήνοιξε τέλος τού; οφ
θαλμούς. Η θέα τοΰ συζύγου της, σχεδόν άλα
λου καΐ πράου, παρούσης καΐ τής -ουσάννης, συ- 

νετέλεσεν ύπέρ παν άλλο όπως έπςφέρη τήν 
κατάπαυσιν τή; λειποθυμίας ταύτης, ήτι; ήτον 
αποτέλεσμα τοϋ τρόμου. Αί μεμαραμέναι παρειαί 
τη; έχοωματίσθησαν ολίγον, καί άπευθύνασα με- 
λαγχολικδν μειδίαμα πρδς τόν ‘Ραβινότον, έμελ
λε νά δμιλήση, δταν ή Καλή Γυναίκα τή είπε 
μετά επιτακτικής τίνος γλυκότητος,
— Μείνατε ήσυχο; πτωχή μου Αικατερίνη’ πάσα 
συγκίνησις, είς άσθένειαν όποία ή ύμετέρα, απο
βαίνει κινδυνώδης . . . ’Ακολουθήσατε τάς συμ- 
βουλάς, τάς όποία; σας έδωσα, καΐ μήν ένδιαφέ- 
ρεσθε τόσον δι’ έμέ. Ούδένα φοβούμαι, καΐ οίος- 
δήποτε καί άν ήνε ό κίνδυνος, οστις δύναται νά 
μέ άπειλήση, έγώ δέν θά σάς εγκαταλείψω.
— Αυτή εϊνε ενεργητική καί επιτήδεια ώς λέαι
να! ε’σκέφθη ό Γρανσάμ, άποσυρόμενος εί; σκο
τεινήν τινα γοινίαν, και έν ανάγκη θά ήτον ά
καμπτος.
— Π θεέ μου ! έχετε τήν καλοσύνην νά έπανίλ- 
Οητε καί πάλιν δπως μέ ίδητε; ύπέλαβεν ή Αικα
τερίνη συνάπτουσα τάς χεΐρας. Εϊσθε δ άγαθός 
μου άγγελος.
— Ας μή έχη πολλήν εμπιστοσύνην ! εϊπεν ό ‘Ρα- 
βινότος, μέ ύφος αγριωπόν χωρίς εντούτοις νά 
παρατήρηση τήν Κ. Λαμβέρτου. Σήμερον έσώθη 
μέ μόνον τδν τρόμον, χάρις είς τήν μαγείαν έκεί
νην, διά τής οποίας δέν γνωρίζω πώς, μοΰ έκόπη- 
σαν αί χεΐρε; καί οΐ πόδες’ άλλά κάμμίαν άλλην 
φοράν . . .
— Τίποτε δέν θά μ’ έμποδίση νά έπανέλθω έδώ, 
εϊπεν ή Καλή Γυναίκα μετά σταθερότητος καΐ 
διακόπτουσα τάς πρός άναχώρησιν προπαρασκευάς 
της, ένόσφ ή δυστυχής αύτή γυνή έχει ανάγκην 
τής συνδρομής μου . . . Είμαι μηδέν απέναντι τής 
σκληρά; ασθένειας, ήτι; τήν καταβιβρώσκεΓ έν 
τούτοι; αί φροντίδες μου δέν θά τή λείψωσιν ένό- 
σω τήν άμελοϋσιν έκεϊνοι, είς του; όποιου; έπρε
πε νά ήνε προσφιλέστερα. Τοΰτο επιβάλλει τό τής 
φιλανθρωπίας καθήκον, τό όποιον έγο» θά έκπλη- 
ρώσω.

Η άντίστασις αύτη έξήγειρεν δλην τήν οργήν, 
τήν σχεδόν περισταλεΐσαν, τοΰ χωρικού.
— Σάς απαγορεύω νά έπανέλθητε είς τόν οϊκον 
μου, ανέκραξε μέ φωνήν ήχηράν, καΐ μάθετε κα
λώς ίτι άν άλλοτε σάς έδρω έδώ . . .
— Σιωπή, ‘Ραβινότε, σιωπή σάς παρακαλώ, εϊ
πεν ό Γρανσάμ μέ φωνήν μειλίχιον καΐ έπεμβαί- 
νων έκ νέου εϊς τήν έριδα. Τολμάτε νά δμηλήτσ 

βυτω πρδς μίαν άγαθήν καΐ άζιότιμον γυναίκα, 
τό είδωλον τού τόπου, ήτις έρχεται εί; τόν οίκον 
σας, καίτοι λαμβάνουσα τοσοΰτον άθλίαν υποδο
χήν, διά νά έκπληρώση μίαν καλήν πράξιν ; 'Ε
πρεπε νά αίσχύνησθε τοιαύτην αγνωμοσύνην άν- 
ταποδίδοντες πρδς αύτήν !

‘θ ‘Ραβινότος έστράφη πρδς αύτόν δλως έκθαμ
βος, διότι τδν ειδεν άναλαμβάνοντα τοσοΰτον θερ
μώς τήν ύπεράσπισιν γυναικός διά τήν όποιαν 
ολίγα; στιγμάς πρότερον ειχεν έκφρασθή μετά 
τοσούτου μίσους. Ό δέ Γρανσάμ. κατεβιβασε τήν 
κεφαλήν μετά τίνος ταραχής, ούχί τόσον έκ τή; 
έκπλήξεως τοϋ χωρικού, δσον έκ τοϋ άπαθοΰς 
καί ψυχρού βλέμματος, δπερ ή Σουσάννα Λαμβέρ
του έστήριζεν έπ' αύτοΰ.
,— Ας μέ συγχώρηση ό αύθέντης μου, εϊπε κλί- 
νουσα, διότι παρασχοδσα δλην μου τήν προσοχήν 
εί; τήν πτωχήν Αικατερίνην, δέν παρετήρησα τήν 
παρουσίαν του, ίνα τφ προσφέρω τά ταπεινά σε- 
βάσματά μου . . . Βλέπω μετά λύπης, έζηκολού- 
θησεν έξετάζων αύτόν μέ είδος τι οίκτου, ότι ή 
έν Παρισίοις διαμ,ονή του δέν ήτο τοσοΰτον ευ
νοϊκή είς τήν υγείαν του.
— ‘Υπάρχουσιν άσθένειαι, αί όποΐαι ούδαμοϋ θε
ραπεύονται, κυρία Λαμβέρτου, έψιθύρισεν ό Γραν
σάμ. μέ φσ,νήν ήλλοιωμένην, καΐ ήξεύρετε κα
λώς . . . ’Αλλά, ύπέλαβεν έναγωνίως, διά νά έ- 
πανέλθωμεν είς τήν έριδά σας μέ αύτόν τδν έζημ- 
μένον ‘Ραβινότον, νομίζω δτι ένεκα τής μνησι- 
κακίας, τήν όποιαν σάς φυλάττει διά τήν γνω
στήν σας ύπόθεσιν, εϊνε φρόνιμον νά μή έπανέλ
θητε πλέον ένταϋθα.
·— Καί τίς λοιπόν θά νοσηλε-όση τδ δυστυχές αύ
τό πλάσμα, εϊπεν ή Σουσάννα, χαμηλή τή φωνή. 
Δέν γνωρίζετε δτι υποφέρει τά; φρικωδεστέρας 
άλγηοόνας καί ή κατάστασίς της εϊν’επικίνδυνος ;
— θά στείλω νά παρακαλέσω τδν ιατρόν τής 
κοινότητος Κ. Γερμανόν νά τήν έπισκέπτηται καθ’ 
έκάστην καί νά τή παοάσχη δλην τήν συνδρομήν 
ήν απαιτεί ή κατάστασίς της. Εγώ άναδέχομαι 
δλην τήν δαπάνην, άν έν τούτοι;, Σουσάννα δέν 
μέ κρίνεται ανάξιον τού νά συμμετάσχω τή; ά- 
γαθοεργίας σας.

Ή Καλή Γυναίκα έκαμε σημεΐον συγκατα- 
θέσεω;.
— Λοιπόν έσυμφωνήσαμιν, ύπέλαβεν ό Γρανσάμ, 
τού όποιου τδ μέτωπον ήτο κεκαλυμμένον ύπό 
ψυχρού ίδρώτος, χωρίς νά γνωρίζη τις τήν αιτίαν, 

ό Κ. Γερμανός θά προσφέρη άπό τού νύν δλην τήν 
συνδρομήν του εϊ; τήν ασθενή, καί έγώ θά φρον
τίζω νά στέλωσιν άπό τδν πύργον δ,τι εϊνε άνα- 
γκαϊον ... Πιστεύω, ‘Ραβινότε, ότι ή συμφωνία 
αΰτη δέν σά; δυσαρεστεϊ.
— Λ ! θεέ μου ! εϊπεν ό ‘Ραβινότος μετ’ αναλ
γησίας ύψών τους ώμους’ δέν άξίζει τδν κόπον. 
Αφού λέγουν ότι ή άσθένειά της εϊνε ανίατος, δια- 
τί νά κάμητε τόσα έξοδα.’Αλλως τε κάμετε ό,τι 
θέλετε, φθάνει μόνον νά μή βλέπω εϊ; τόν οίκον 
μου άνθρώπου;, τών οποίων ή παρουσία δέν act 
εινε εύάρεστο;.

Η Σουσάννα δέν έξέφρασε τήν περιφρόνησίν της 
διά τήν άποτρόπαιον ταύτην αναλγησίαν, εΐμήι 
ύψωσε τό βλέμμα πρό; τόν ουρανόν. Εϊτα δέ 
λαβοΰσα τδ κάλυμμά τη;, έπλησίασε πρό; τήν 
Αικατερίνην, πρδς τήν όποιαν ταπεινή τή φωνή·, 
άπηύθυνε παρηγόρου; τινα; λόγους.
— 0 Χριστός καί ή Παναγία νά σοΐ τά άνταπσ- 
δώσωσιν, εϊπεν ή Αικατερίνη μέ τόνον βαθείας 
εύγνοιμοσύνης, προσπαθούσα νά έγερθή. θ’ άποθά
νω εύλογοΰσα τό όνομά σας.
— Σιώπα, ανόητη! άνέκραξεν ό ‘Ραβινότος, ό 
διάβολο; νά έπάρη καί σέ καΐ έκείνην !
— Φίλε μου, έψιθύρισεν ή ασθενής, δέν έχω άλ
λο παρά εύχάς νά τή δώσω, καί θά παρακαλώ 
τόν Θεόν δι’ αύτήν, καθώς και διά τά παιδία μου!

‘Η Καλή Γυναίκα, καθ’ ί.ν στιγμήν ήτοιμάζε- 
το ν’ αναχώρηση έπλησίασε πρό; τόν Γρανσάμ, 
καΐ τφ είπε μετά οργής αμα καΐ οίκτου, δει- 
κνύουσα τόν ‘Ραβινότον.
— Ιδού ό άνθρωπος εϊ; τδν όποιον είχετε ύλην 
τήν εμπιστοσύνην σας !

Καί χωρίς νά περιμείνη άπάντησιν έξήλθε τ·ς 
οικίας’ μόλις δ αύτη έγένετο άφαντος, και ύ 
Γρανσάμ κατελήφθη ύπό δυσθυμίας τινός, ήτις 
μετετράπη έντδς ολίγου είς έκτακτον καί πυρεσ- 
σώδη ανησυχίαν. Ελαβε λοιπόν τήν βακτηρία.» 
καΐ τον πίλον του, λέγων μετά φωνής τετα
ραγμένης,
— Πρέπει νά τήν φθάσω καί νά έλθω είς εξηγή
σεις μετ’ αύτής, άδιάφορον, ο,τι και άν σνμβή. . . 
Μέ ειδεν έδώ καί θά νομίζη ίσως ότι συνωμότου-: 
μεν κατ’ αύτής . . . ‘Τγίαινε ‘Ραβινότε ! ύ- 
γίαινε, καί μή ζάμης τίποτε τό όποϊον νά λύ
πηση τήν Σουσάνναν Λαμβέρτου. Ιδίως δέ μή τή 
είπης τίποτε τών σχεδίων μας ! ’Ακολούθως θά έ- 
πανέλθ ο, χωρίς δμως νά τό μάθη κανείς. Υγιαίνει
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Καί έξήλθεν ώς τρελός, άφίνων τδν ‘Ραβινό- 
τον δλως έκπληκτου ένεκα τής αιφνίδιας ταύτης 
άναχωρήσεως.

Η Σουσάννα ειχεν ήδη άρκούντως μακρυνθή 
δταν ό Γρανσάμ έτρεξε πρός συνάντησίν της" άλλ’ 
ή ανησυχία είχε δώσει είς τόν κύριον τή; Όζε- 
ραίη; ταχύτητα και ευκινησίαν παιδικήν, ήτις ηύ- 
ξανεν έφ’ δσον αί σκέψεις του καθίσταντο ένοχλη- 
τικώτεραι καί πυρετωδέστεραι. Κατέλιπε λοι
πόν τήν ατραπόν, ήτις έφίρε πρός τδν οίκον τοΰ 
‘Ραβιυότου, διήλθε τήν μεγάλην όδδν καί άφίκε- 
το εί; τήν πάροδον. Τότε μόνον έκ του δψου; τοϋ 
μικρού βουνού, έ; ού έφαίνετο ολόκληρον τδ κτή
μα του. παρετήρησε τήν Κ. Λαμβέρτου, ήτις έπρο- 
χώρει ησύχω; ύπό τήν σκιάν τών αΐγείρων.

Πλησιάζων τήν γυναίκα έκείνην, τήν οποίαν 
μετά τοσούτου ενδιαφέροντος προσεπάθει νά φθά- 
ση καίτοι ασθενής ών καί τοΰ ήλιου πυρίνας ακ
τίνας έκπέμποντος, ζατελήφθη ύπό τρόμου μεγί
στου, καί σπασμ.ωδικός κλονισμός έτάραξεν δλα 
αυτού τά μέλη. ’Εν τούτοι; δέν άνέστειλε τδ τα
χύ βήμα του, άλλά τουναντίον ΰπέκυπτε δύναται 
τις είπειν εϊς τήν μαγνητικήν έκείνην έπήρειαν, 
ήτις έλκει τδ μικρόν πτηνδν πρδς τό χαϊνον ςήμα 
τοϋ όφεως" δλη του ή θέλησι; άνθίστατο πρδς τήν 
προσέγγισιν ταύτην, τό μέτωπόν του έζαλύπτε- 
το υπό ιδρώτας, αί κνήμαί του έζάμπτοντο ύπ’ 
αύτόν, καί δμως έβάδιζε με βήμα άνισον. μέν 
καΐ αναποφάσιστον, άλλά ταχύ.

II Σουσάννα άφ’ έτέρου, ούδόλως ύπώπτευεν 
ότι ίγγύς αύτής ήτον άνθρωπος οΰ τδ βλέμμα ή- 
κολούθει δλα; αύτής τά κινήσεις. Βαδίζουσα, χω
ρίς νά στρέφη την κεφαλήν, έστέκετο μόνον 
έκ διαλημμάτων διά νά συνάςη φαρμακευτικά 
τινα βότανα, φυόμενα ε:; τά άκρα τής οδού. 
Τέλος θόρυβος βημάτων πλήξας τήν ακοήν της, 
τήν ήνάγκασε νά στραφή όπισθεν" άναγνωρίσασα 
δέ τότε τδν κύριόν της έμεινεν ακίνητος, είτε διά 
νά τδν περιμείντ εξτε διά νά τδ παραχώρηση έκ 
σεβασμού τδν δρόμον.

‘Η τοσούτω φυσική αύτη πραξις έπηΰςησε τήν 
ταραχήν τού Γρανσάμ, δστι; νεύσας τούς οφθαλ
μούς ήρυθρίασεν άλλ.ηλοδιαδόχως καί ώχρίασε. 
Τδ βλέμμα τή; Καλή; Γυναικός, τδ τοσούτω μει
λίχιον καί ίαδινόν καί παρήγορον πρό; πάντα;, 
είχε, φαίνεται, δι’ αύτδν τί τδ ταραχώδες- έστά- 
θη λοιπδν αίφνης πρό αύτή;, χωρίς νά δυνηθή νά 
έναρθρώσφ λόγον.

— Αύθέντα, ήρώτησεν ή γραία μεθ’ άπλότητος, 
έζητεϊτε έμέ; Εχετέ τι νά μοί είπητε ;
— Εγώ! ύπετονθόρισεν ό Γρανσάμ προσπαθών 
νά μειδιάση, ναι, κυρία . . , δηλαδή, οχι . _ , 
ήθελον μόνον νά σά; έρωτήσω. . .

’Αλλ’ άδύνατος ν’ άντιστή έπί πολύ εις τά; εν
δομύχους ταύτας βασάνου;, έστήριξε τήν χεϊρα 
έπί τίνος δένδρου καί έψιθύρισε μετά τόνου σπα
ραξικάρδιου.
— Θεέ μου · πόσον υποφέρω !

Οίκτος ανυπόκριτος έζωγοαφήθη τότε έπί τοΰ 
προσώπου τής Σουσάννη;.
— Δέν είνε αληθές, είπε μέ φωνήν ήχηράν, δτι 
ή ζωή είνε μακρά καί λίαν αλγεινή, δταν ίχη τίς 
τυψιν συνειδότος έν έαυτώ; Είνε λοιπόν, Κά
ρολε Γρανσάμ, αί τύψεις τοϋ συνειδότος αί ό
ποια·. σάς έ-ησθένισαν καί έγήρασαν προώρως; 
Είνε αί τύψεις μάλλον ή ή επιθυμία τή; έκδική- 
σεως, ήτις σά; έφερεν εί; τδν τότον τούτον, ένώ 
έγώ έπίστευον δτι ένόσιο έζων δέν ήθελον σάς 
ίδεί πλέον ;
— Καί διατί δέν αποδίδετε τήν έλευσίν μου καί 
εις αίσθημα αξιέπαινου ; Μ’ δλον δτι έχασα πάν 
δικαίωμα νά ήμαι υπερήφανος έμπροσθεν υμών, 
κυρία Λαμβέρτου, μέ νομίζετε λοιπόν τοσοΰτον 
ανίκανον πάσης εϋγενοΰς καί αφιλοκερδούς σκέ- 
ψ^ως;
— Ισως όχι, κύριε" άλλ άν τοιαύτη σκέψις ύπήρ- 
χεν έν τή κεφαλή σας, ήθελεν είσθαι ήττον ισχυρά 
ή τό επαχθές αίσθημα δπερ άπορροφα δλον τδν 
νοΰν σας, τδ όποιον διευθύνει δλας τάς πράξεις 
σας, τδν φόβον . . . "Ω μή διαμαρτύρεσθε, μή μο- 
λύνητε τά χείλη σας ! ‘Η Θέα μου είνε μισητή, τό 
γνωρίζω, καί μάρτυρα τούτου έχω τήν σκυθρωπήν 
φυσιογνωμίαν σας, τήν ταραχήν, τδν τρόμον τής 
ομιλίας σα;. . . Λοιπόν τί θέλετε ; διατί επανήλ
θατε ένταΰθα με κίνδυνον νά μέ συναντήσητε μό
νην, ώς συνέβη τήν στιγμήν ταύτην ; Δέν έτήοη- 
σα πάντοτε τδν λόγον μου ; Τδν κύριον τή; *0- 
ζεραίη; δέν ήγάπησαν, έξετίμησαν, έσεβάσθησαν 
δλοι ; Δέν έχει ούτος δείγματα ικανά τής εχεμύ
θειας μου ; και έν τω τρόμω, δστις άδιαλείπτως 
τδν καταβιβρώσκει, αισθάνεται τήν ανάγκην νέου 
όρκον, δ·.ά νά θαρδή έπί τή; αιώνιας σιωπή; μου;
— Μή πιστεύητε αύτό, Σουσάννα, ειπεν ό Γραν
σάμ μετά σπουδής" μήπως δέν γνωρίζω πόσον 
πιστή είσθε εί; τού; όρκου; καί τά; ύποσχ εσείς

[σας; Άφ’ ετέρου δέν έκράτησα καί έγώ έν δλ?

ακρίβεια τούς δρους, όσους μοί έπεβάλετε ; 0
νίίς σας ήθέλησε νά μέ φονεύση και τόν έσυγχώ- 
ρήσα, περιπλέον δέ άνέλαβον τήν όπεράσπισίν του, 
^όν άφησα, ώς καί ιερότερο·/, νά διαθέτη τήν πε- 
ραιυσίαν μου, τώ έδωσα ολην τήν έμπιστοσύνην 
αου... Θά ήσθε λοιπόν πρδ; έμέ πλέον αύστη- 
μ, παρ’ δσον έγώ υπήρξα πρδς τδν Διονύσιον !
— Κύριε Γρανσάμ, ειπεν ή Καλή Γυναίκα σοβα
ρά τή φωνή, δέν έχω τίποτε νά σά; συγχωρήσω, 
ύιότι δέν είμαι δικαστής σας. Άπευθύνθητε πρός 
-ό·» θεόν, δστι; μόνος καταμετρεί τό έγκλημα 
χ5ί τήν ποινήν" έγώ δέ, πτωχόν πλάσμα, τό ό- 
-άον ή τύχη κατέστησε κάτοχον τοϋ φρικύδους 
ρΜτικοΰ σας, δέν Οά πράξω άλλο ή νά σά; ανα
τελώ έν τή μνήμη ό,τι σάς είπον κατά τήν φρι- 
ϊώδη έκείνην καταστροφήν, καθ’ ήν σάς ήνάγκασα 
,ί φανήτε γενναίος. Άν ή συνείδησίς μου μοί υπη- 
γόρευε νά άποκαλύψω 6,τι γνωρίζω, δέν ήθελον 
ποτέ διστάσει" άλλ’ επειδή φρονώ δτι ή φιλαν
θρωπία καί ή θρησκεία μέ διατάττουσι νά σά; ά- 
ρήσω τόν καιρόν όπως μετανοήσητε, επειδή ανέ
χομαι νά σάς βλέπω άπολαμβάνοντα αγάπην, ύ- 
τόληψιν, σεβασμόν, δστις δέν σάς οφείλεται, σά; 
λέγω δτι πρέπει ή ζωή σα; νά ήνε άληθώ; ζωή
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μετάνοιας καί νά μή ώφελήσθε έκ τής θέσεώς σα; 
όπως βλάψητε τούς πλησιάζοντας δμάς.
«βτα, τά οποία δι’ έμέ εινε φίλτερα τ 
Κόοουσι καθ υμών οργήν καί μ.ΐσος. Εινε δέ 
τα ό' υιό; μου Διονύσιος, καί ή σύζυγός 
kai; δέ Σαινσομόν. Εφ’ δσον δέν 

Ws τδν ενα, ούτε τόν άλλον εί; τ". 
Μ1. ησυχίαν των, δέν έχετε τίπ 
παρ’ έμοΰ" ώρκίσθην ένώπιον τοϋ Θε: 
ένώπιον τής μνήμη; τών Οανόντων. 
μέραν καθ’ ήν θελήσετε νά ίκδικηθήτε, 
ι'^ητε αμείλικτου εΐ; τά; καταδιώξεις μου. 
®» θελήσω δε καί τότε νά 
’•Μ όμως μοί έπιβάλ.λει νά 
foov καί ή Θεία πρόνοια.

0 Γρανσάμ. πρδ; τούς 
^εδς, μή τολμών ουδέ νά

διότι ή πικρά αυτή μονωδία πάρέλυσε τάς 
Κάμεις του.

Πώ; δόνασθε νά φοβήσθε, κυρία, ύπέλαβε τέ- 
μετά ταπεινότητο;, δτι λείπω άπό τά; έπι- 

€1ΐμου; υποχρεώσεις, S; άνέλαβον ένώπιόν σα; ; 
θ υίό; σας Διονύσιος δέν είν’ έξησφαλισμένος άπό 

ιδιοτροπίαν μου; ‘Η έκκάρπωσις τής έπαύ-

λόγου; τούτου; έμενεν 
σα’/εύση, ούδέ νά δμι-

λεως δέν τώ έπεκυρώθη δυνάμει συμβολαίου έπί 
είκοσιν έ'τερα έτη ; Τί δύναμαι νά πράξο» κατ’ αυ
τού πλέον; '11 δέ ’Αδελα'ις ή γυνή αύτή, τήν ό
ποιαν τόσον ήγάπησα, δ·.’ ήν ΰπέστην τόσα δει
νά, μέ νομίζετε λοιπόν τόσον αγενή, ώστε νά η- 
μαι αναίσθητος εϊς τάς περιποιήσεις, είς τήν αγά
πην, τήν οποίαν άδιαλείπτως μοί έπιδαψιλεύει; 
Ακούσατε. Γνωρίζω, ώς καί σείς ίσως, ότι άπό 
τήν καρδίαν της δέν έξηλείφθη όλοσχερώς ή εϊκών 
ένός άλλου, εύτυχεστε’ρου ίσως" γνωρί,ω δτΓαύτη 
θλίβεται εις τήν άνάμνησιν τή; ανιαρά; έκείνης 
στιγμής, καθ’ ήν συγκκτετέθη νά ένωση τήν τύ
χην τη; μετά τή; ΐδική; μου, καί ίσως ή σκυθρω
πή καί μονήρη; ζωή, τήν οποίαν διάγει παρ’ έ- 
μοί, ού αί θλίψεις δι αύτήν είσιν ακατανόητοι, 
επαυξάνει τάς άεννάους λύπα; της. Γνωρίζω δτι 
εϊ; Παρισίους, συνήντησε πολλάκις τδν άρχαίον 
αϋτ?ς φίλον, τον πρώην μνηστήρα τη;. Ομίλησαν, 
άνεπόλησαν βεβαίως τό παρελθόν ... Λοιπόν, 
Σουσάννα, εναντίον όλων τούτων, ούδ’ οργήν, ού
δέ μίσος κατά τής Άδελα'ίδος φυλάττω. Τήν 
□ίκτείρω μόνον έν τφ βάΟεε τής καρδίας μου, καί 
μακράν τοΰ νά θελήσω νά επαυξήσω τά κρύφιά 
αυτής δεινά, έπεθύμουν, διά τών μεγαλειτέρων 
θυσιών νά ελαττώσω τό βάρος αύτών.

‘Π Καλή Γυναίκα τόν παρετήρει μετά δυσπι
στίας, άλλ’ ό Γρανσάμ έκράτει ακινήτους τούς οφ
θαλμούς πρό; τήν γήν, καί οί χαρακτήρες του δέν 
ίξέφραζον άλλο, είμή ζωηράν φυσικήν θλίψςν.
— Είθε νά γσθε ειλικρινής, ύπέλαβεν έκείνη στε- 
νάξασα" είθε αί ΐδέαι, άς συ^έλαβον περί υμών 
όταν σά; εΐδον έπιστρέψαντα έκ Παρισίων νά ψευ- 
σθώσιν / ’Εν τούτοις, κύριε, έκ τής πρώτη; έπι- 
σκέψεω; τήν οποίαν έκάματε, δικαιούμαι νά πι- 
στεύσω ότι δέν ήλθατε αέ ιδέας ειρήνη; καί γεν- 
ναιοφροσόνης.
— Α ! εννοείτε τόν 1’αβινότον, ειπεν σ Γρανσάμ 
μετά σπουδής" είνε αληθές δτι δέν έχ:ι καλ.ήν 
φήμην, καί άρχίζο) καί έγώ νά πιστεύω δτι δι
καίως. ’Αλλά σκέφθητε, Σουσάννα, δτι ιοφειλον 
εις τδν άνθοωπον ταΰτον μερικά; έξηγήσεις διά 
τόν τρόπον, μεθ’ ού τόν άπέπεμψα κατά τήν ή- 
υ,έραν τοΰ συμβάντος . . . Τέλος επειδή σάς δυ- 
σαρεστεϊ, δέν τόν έπαναβλέπω πλέον" τά ευεργε
τήματα, άτινα θά πράξω είς τήν πτωχήν γυναί
κα του, μέ άπαλλάσσουσι πάσης πρδς αυτόν υ- 
ποχρεώσεως. Λϊσθάνεσθε δέ καλώς, Σουσάννα, ότι 
ό Ραβινότος ούτε δύναται, ούτε οφείλει νά έχη tc 
κοινόν πρός ή μάς.
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Η Σουσάννα έσιώπα, δ δέ Γρανσάμ, ΰπολαμ- 
βάνων δτι δέν εϊχεν αρκούντως καταπολεμήσει 
τάς περί ‘Ραβινότου υπόνοιας, έμελλε ν’ άρχίση 
έκ νέου, δταν ή Καλή Γυναίκα τόν διέκοψε μετά 
μεγαλοπρεπούς τίνος χειρονομίας,
— Αρκεί, κύριε, ύπέλαβε* δέν έχετε άνάγκην νά 
δικαιολογηθίτε. Εγώ ούδέ φοβούμαι, ούδέ δύνα
μαι νά φοβηθώ τινά. Καταφρονώ τάς μηχανορρα
φίας καϊ τούς δόλου;, καί Οά άποθάνω ε’ν ειρήνη 
δταν ή θιία Πρόνοια έπινεύση . ·. . Αλλά σάς κρα
τώ έδώ, λησμονήσασα δτι πολύ έπίπονος δι’ υ
μάς αποβαίνει ή τοιαύτη συνδιάλεξις. ’Απδ τοΰ 
νΰν, οφείλω έξ οίκτου πρός τήν θέσιν σας νά σάς 
αποφεύγω. Χαίρετε ! καί έχετε κατά νοΰν δτι καί 
ή θεία μακροθυμία εξαντλείται, δταν παραγνωρί
ζω τις τήν ώραν τής μετάνοιας.

Καί κλίνασα ψυχρώς, άπεσύρθη* άλλ’ δ Γραν- 
σαμ έφαίνετο λίαν τεταραγμένος έκ τών διαθέ
σεων τής δυσπιστίας εις ήν τήν άφινεν. ’Απεφά 
σισε λοιπόν νά προβή περαιτέρω, καί έδράξατο 
αύτήν έκ τοΰ βραχίονος.
— Σουσάννα, ύπέλαβε μετά προφανούς άγώνος, 
θέλω νά σάς αποδείξω πόσην εμπιστοσύνην ίχω 
εις τά; υποσχέσεις σας. Μοι ώμιλήσατε μόλις περί 
τή; Αδελαίδος, καί έν τούτοις γνωρίζω πόσον 
υποφέρετε, άποχωριζομένη αύτής* δέν ανθίσταμαι 
πλέον νά τήν βλέπητε δσον θέλετε κατά τήν έν 
’οζεραίη διαμονήν μας . . . Σουσάννα, πέπεισμαι 
δτι δέν θά τή μάθητε νά μισή καί καταβρονή έ 
κείνον, τόν όποιον οφείλει όπωςδήποτε νά αγαπά 
καί σέβηται.

‘11 Κ. Λαμβέρτου δέν έδύνατο νά πιστεύση είς 
τοιαύτην καλοκάγαθίαν, δι’ 8 τό πρόσωπόν της 
έλαβεν έκτακτόν τινα έκφρασιν.
— Είνε δυνατόν ή καρδία σας νά μετεβλήθη ; ά
νέκραξεν. Ο πόνο; καί αί τύψει; σάς κατέστησαν 
αγαθόν ; Οίαδήποτε καί άν η ή αιτία τής χάριτο; 
ταύτη;, σά; ευχαριστώ, διότι μοί τήν προσεφέρα- 
τε . . Θά έπανίδ.» τήν ’Αδελαΐδα, τό αγαπητόν 
μου τέκνον, τήν θυγατέρα τή; φιλτάτη; μου Ελισ- 
σάβετ. Π ! ευχαριστώ, Κ. Γρανσάμ. Τέρα μόνον 
δύναμαι νά πιστεύσω ώς ειλικρινείς τού; σκοπούς 
σας. θά τρίζω άμέσω; είς τόν πύργον νά έναγκα- 
λισθώ τήν Αδελαΐδα.
— Εί; τόν πύργον, δέν εισθε τόσον έλεύθεραι καί 
ήσυχοι δσον άμφότεραι επιθυμείτε. ’Εγώ εμπι
στεύομαι εί; σά; αδιακρίτως. ‘Η ’Αδελαΐς θά έλθη 
νά σάς ίδη.

— Πού, Κύριε ;
— Είς τήν έπαυλιν, ώς άλλοτε . * . χαίρετε!

Καί ά Γρανσάμ διηυθύνθη ταχέως πρός τήν ’ο- 
ζεραίην, ένώ ή Καλή Γυναίκα, ακίνητος καί ρί 
οφθαλμού; έστραμμένου; πρός τόν ούρανόν, έλεγε 
μετά θερμής δεήσεω;,
— ίϊ Θεέ μου ! έλέησον τόν αμαρτωλόν τούτον 

δστις θέλει νά έπανορθώση τά σφάλματά του! 
Διάνοιξον τήν καρδίαν του είς αγαθά; καί αμέμ
πτους ιδέας.

Καί άνέλαβε τόν δρόμον τη; βήματι β-β|,τ 
καί έμπλεως χαράς* καθ’ ήν δέ στιγμή» έπλησία- 
ζεν εί; τήν έπαυλιν, παρετήρτ.σε τόν υίόν της 
δστις άπεμακρύνετο κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν Χιά 
μέσου τών θάμνων, ώς εί ήθελε νά διαφυγή τά 
βλέμματα. Ο,τι δ’ έξέπληξε τήν Καλήν Γυναικζ 
ήτον δτι ό Διονύσιος ήν ένδεδυμένο; μετά πλείονος 
ύπεο άλλοτε έπιμελείας, καί είχε τά εορτάσιμα 
φορέματα του, ώ; εί έπρόκειτο νά κάμη έπίοη- 
μον τινά έπίσκεψιν.

VI.
Επανελθοΰσα εΐ; τήν έπαυλιν ή Κ. Λαμβέρτου 

ήρώτησε τήν Αου’ίζόνην, τήν π εριεργοτέραν καί ά- 
δολεσχοτέραν τών θεραπαινίδων της, τό αίτιον τον 
μυστηριώδους περιπάτου τοϋ υιού της* έμαθε δ’ 
δτι ολίγα; στιγμάς πρό τής έλεύοεω; της, εις νέος 
χωρικό; έκ Πεχερίας, κώμης κειμένης ήμίσειαν 
λεύγαν μακράν τή; Όζεοαίης, έλθών έκόμισε μία’ 
επιστολήν, τήν οποίαν δέν ήθελε νά δώση είμή 
είς τόν Λαμβέρτον αύτοπροσώπως. Αμα δέ ό Α
γρονόμο; άνέγνωσεν αύτήν, ένεδύθη τά έορτάσιμά 
του ένδύματα καί έξήλθε κατεσπευσμένοι; χωρίς 
ούδέν νά είπη, άφοΰ δμω; άπέπεμψε τόν τής έπι' 
στολή; κομιστήν, παρ’ ού ή Λουϊζόνη ούδέν έδυ

νήθη νά μάθη.
Τό γεγονός τούτο, δπερ έν ταϊς πόλεσιν οϋό» 

καν παρατηρήσεω; άξιον ήθελε κριθή, είχε μ.εγι· 
στην σημασίαν έν τή άκυμάντω καί ήρέμω ζωί 
τών χωρικών τή; έπαύλεω;. Τί έγραφεν ή επι* 
στολή αύτη; διατί εστάλη μετά τόση; μυστικό- 
τη το;; πώ; ό Ααμβέρτο; τοσοΰτον κατεσπευσμΕ* 
νως καί άνευ αμφιβολίας μετέβη είς τήν κατεί»1' 
γουσαν ταύτην πρόσκλησίν ; ' Η Καλή Γυναϊκ» 
αύτή, ήτις έγνώριζεν δλας τά; υποθέσεις τοΰ uiOT 
της, μυρίας έκαμε έπί τοϋ άντικειμένου τούτου 
σκέψεις* άλλά γνωρίζουσκ δτι αί μάλλον περί"Λ°' 
κοι περιστάσεις £χουσι τάς άπλουστέρας έν.ο'* 
αίτιας, καί βεβαία, δτι ό Διονύσιο; ήθεΪΑ τβ 

-άντα τή εξηγήσει μετά τήν επιστροφήν του, έ- 
,έβαλε σιωπήν εί; τήν Λουϊζόνην, ήτις, ελλείψει 
θετικών πληροφοριών, απείρους έζέφερε τάς ύπο- 
θέσεις, δπω; ή είς τό είδος τοϋτο γόνιμος φαν
τασία της έγέννα, καί διέταξε νά προπαρασκευά- 
σωβι λιτόν άριστον. ‘II Σουσάννα δέν άμφέβαλ- 
χεν ότι είς τόν πρώτον λόγον τοϋ συζύγου της 
ή Κ. Γρανσάμ ήθελε σπεύσει πρός αύτήν, καί έ- 
πεθύμει ινα ή έπαυλις τήν ύποδεχθή ίορτασί- 

ρω; πως.
Ο,τι δέ προέβλεπεν ή Κ. Λαμβέρτου έπραγμα- 

τοποιήθη, διότι ή 'Αδελαΐς έσπευσε ταχύτερου ή 
όσον ή γραία έφαντάζετο δπως ίδη αύτήν. ‘II 
Καλή Γυναίκα ένησχολείτο ήδη περί τήν κατάρτυ- 
σιν λιτή; τραπέζη; έκ καρπών καί γαλακτερών 
εΐ; τό δωμάτιον τής αποθήκης, δταν βήματα έλα- 
φρά καί κατεσπευσμένα ήκούσθησαν είς τό παρα
κείμενον δωμάτιον καί ταύτοχρόνως έφώνησε φω
νή τι; γλυκεία καί πνευστιώσα.
— Σουσάννα ! φιλτάτη μου Σουσάννα, ποϋ εισθε 

*Η Κ. Λαμβέρτου ήσθάνθη φρικίασίν τινα, ώς
έκ τής οποίας άφησε νά πέση έκ τών χειρών της 
τό φέρον τούς καρπούς κάνιστρον* τήν αύτήν δέ 
στιγμήν ή ’Αδελαΐς έ^ρίφθη είς τάς άγκάλας της.

Επί πολλήν ώραν αί δύο γυναίκες ’έμειναν ένη- 
γχζλισμέναι, χωρίς νά δύνανται ν’ άποσπασθώσιν 
έλλήλων. ‘II Άδελαΐ; έχυνε δάκρυα θαλερά καί 
«ασμωδικώς έσφιγγε τήν Σουσάνναν, ή; ή συγ 
αίνησες, καίτοι άταραχωτέρα, δέν ήτον όμως ό' 
λιγώτερον βαθϊΐα. Σπανίως ειδον τήν Καλήν Γυ- 
τεΐζ.α κλαίουσαν* έν τούτοις δύο θχλερά δάκρυα 
Ερευσαν τήν στιγμήν έκείνην έπί τών γηραιών 
χχρειών της, καί μεγάλη βεβαίως πρέπει νά ήτον 
ί ταραχή της διά νά δώση τά εξωτερικά ταϋτα 
σίγματα τής άδυναμίας.

Τέλος άπεχωρίσθησαν άπό τάς άγκάλας άλλή- 
καί έμειναν παρατηρούσαι άλλήλας έν σιω- 

‘Η ’Αδελαΐς εϊχε πολύ υποφέρει άπό τινων 
Ανών* τό πρόσοιπόν της έγένετο ισχνόν, οί δφ- 
Μμοί τη; ήσαν έσβεσμένοι, καί έν τούτο·; αυτή 
7·τον ύπέρ ποτέ ώραία, καίτοι ή ώραιότης τη; 
£7.ε λάβει έτερον χαρακτήρα. ‘Η ενδυμασία της, 
^ί»ν άτημελή; ούσα, έδείκν.υε τήν σπουδήν μεθ' 
γ4 ίζήλθε τοϋ πύργου, άμα έλαβε τήν πρό; τοϋ· 

®όΐιαν. Έσθή; λευκή, μασχαλιστήρ μέλας καί 
■■‘Τάσος ψιάθινο;, τοΰ οποίου αί ταινίαι έκυμάτι- 

εις τού; ώμους της, τή εδιδον καλλονήν έξαι- 
’ί«ν, βυνάδουσαν έντελώ; πρό; τήν ωχρότητα καί

πρό; τήν μελαγχολικήν έκφρασιν τής φυσιογνω
μίας της.
— Σείς μόνη δέν μετεβλήθητε, καλή μου Σου
σάννα, εϊπεν ή Κ. Γρανσάμ. μέ μειδίαμα ευτυχίας* 
ούτε αϊ ταραχαί, ούτε αί λύπαι τή; ζωή; δύναν- 
ται νά μεταβάλωσι τήν έπαγωγόν γαλήνην τή; 
ψυχή; καί τών χαρακτήρων σας, ένώ έγώ . . . 
Ίδέτε, Σουσάννα, ήΟέλατε ποτέ αναγνωρίσει τήν 
Αδελαΐδα, τήν αείποτε γελώσαν κόρην σας, τήν 
αγαπητήν σας χρυσαλλίδα ;
— Πάντοτε, κόρη μου, εϊπεν ή Καλή Γυναίκα
έναγκαλιζομένη αύτήν έκ νέου, ίΐ ! σά; ειδον ήδη 
άπό τής έπανόδου σα;! Νά; διεχώρ'σαν, μάς 
εμπόδισαν νά βλέπωμεν άλλήλας, άλλά μαθοϋσα 
δτι έπεστρέψετε, έχώθην όπισθεν τοϋ φραγμού 
τοϋ κήπου, καί έκεϊ έπερίμεινα, μέχρι; ού έκ τύ
χης σά; ειδον . . . Σά; είδον άπό μακράν χωρίς 
νά τολμήσω νά σάς έναγκαλισθώ, χωρίς νά σάς 
απευθύνω ένα περιπαθή λόγον................Αλλ ά-
νεγνώρισα τούς χαρακτήρα; σας, ίνόμισα δτι 
ακούω τόν ήχον τής φωνή; σα;, καί ήμην εύ-
τυχή; .’
— Καλή μου Σουσάννα! άν έγνωρίζετε πόσον καί 
έγώ ύπέφερον διά τήν απουσίαν σας, άν ήξεύ- 
ρατε ....

Καί έφάνη κατεχομένη ύπό ιδέα; τίνος έποδό- 
νου, ή δέ φωνή τη; έσβέσθη εΐ; τά δάκρυα.
— Ησυχάσατε, φίλη μου, τή εϊπεν ή Κ. Λαμ
βέρτου παρουσιάζουσα αύτή μίαν έδραν* άναπαυ- 
θήτε ολίγον. Θεέ μου ! πώς εισθε τόσον περίκο- 
πος, πώ; πνευστιάτε ούτω; ; Αν ησθε άκόμη ύπό 
τήν παιδαγωγίαν μου, θά σάς έπέπληττον πολύ.. 
Πίετε ολίγον γάλα, αύτό θά σά; κάμη καλόν, 
τέκνον μου!

Ταϋτα λέγουσα ή Σουσάννα ήνάγκαζε τήν Α
δελαΐδα νά καθήση εγγύς τής τραπέζη; έν ή εϊ
χε παραθέσει λιτόν άριστον, καί προύτίθετο νά 
τήν υπηρέτηση μέ τήν μητρικήν έκείνην φροντίδα, 
τής δποίας είχε διατηρήσει όλην τήν συνήθειαν* 
άλλ’ ή νέα γυνή περιέφερεν έπί τών εδεσμάτων 
έκείνων μελαγχολικόν βλέμμα, καί ύπέλαβε μετά 
μειδιάματος.
— Σουσάννα, ειχον δίκαιον νά είπω πρό ολίγου 
ότι ούδέν μετεβλήθη έν ύμίν. Ιδού οί καρποί τούς 
όποιους ήγάπων, ιδού τό άφρόγαλα, τό όποιον 
μάς συνήθροιζεν, όταν έγώ, δ ί’ουστάβος καί ιϊς 
άΛΛος, έπεστρέφομεν περιχαρώς έκ τοΰ περιπά
του ένταύθα. Ναί, ίδού έν άριστον, καθώς έκεϊ-
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να, τά όποϊα ΐΜΆζ προσε φέρετε είς τους καιρού; 
εκείνους τή; ευδαιμονία; καί ειρήνης! Είσθε καΐ 
τόρα έπίσης πρόσχκρις, έπίσης αγαθή, έπίσης υ
ποχρεωτική, ώς καΐ τότε, ό,τι όμως δέν υπάρ
χει πλέον εινε ή φαιδρότης έκείνη, ένεκα τή; ο
ποίας εύρισκον τούς καρπού; αύτούς τοσοΰτον εΰα- 
ρέστους, καΐ ή ύγεία τής παιδικής ηλικίας, ήτι; 
μ’ επίτρεπε πάντοτε νά τιμώ τήν αφελή τράπε
ζαν σας.
— Καί όμως, φιλτάτη μου ’Αδελαίς, εϊπεν ή Κα
λή Γυναίκα ήμισεία τγ φωνφ καΐ λαμβανομένη 
τών χειρών αύτής, αν δέν ύπάρχη πλέον ή εύχα- 
ρίςήσις,τήν όποιαν ευρίσκετε τότε εΐ; τούς απλούς 
αυτούς καρπού;, υπάρχει ακόμη ή φιλία ήτις 
τούς εκαρύκενεν ... Αδελαίς, άφ ότου δέν εϊδομεν 
άλλ.ήλα;, έχομεν πολλά πράγματα νά εϊπωμεν.
— Ύ)! ναι, φίλη μου, πολλά πράγματα, καΐ 
πράγματα τοιαϋτα, τά όποια διατάζω ακόμη νά 
ομολογήσω είς σας αυτήν, τήν δευτέραν μητέρα 
μου, είς σά; ήν άφινα νά άναγινώσκγ, πάντοτε εί; 
τήν καρδίαν μ,ου ώ; έν άνοικτω βιβλίω.

Τά βλέμματα τής Καλ?.; Γυναικός προσηλώ- 
θησαν έπί τής Κ. Γρανσάμ, ήτις έχαμήλωσε χα- 
μ.αΐ τά έδικά της.
— ’Αδελαίς, εϊπε μετ’ απερίγραπτου γλυκύτη- 
τος, δέν μ* έσυνειΟίσατε ποτέ νά σάς ελέγχω διά 
σφάλματα, καΐ δέν πρέπει νά έρυθριατε δπω; μοί 
άποκαλύόητε τάς λύπας σας . . . Αδελαίς, έςη- 
κολούθησε μετά μικράν ανάπαυλαν, είσθε λοιπόν 
πολύ δυστυχής;

Η δυστυχής νεάνις έρόιψε τούς βραχίονας τη; 
περί τδν τράχηλον τή; τροφού της, καί είπε μ.ετά 
Φωνής ύπό τών λυγμών διακοπτομένης.
— Τόσον δυστυχής, φιλτάτη μου Σουσάννα, ώστε 
έξηντλήθη καί ή ισχύ; καί τό θάρρος μου ! Δέν 
ευρίσκω πλέον παρηγοριάν ούδ’ εΐ; αύτήν τήν 
προσευχήν ! Τά πάντα μέ κατκδιώκουσι, τά πάν
τα μέ άπειλοΰσι, τά πάντα μέ φο&ζουσι! —εϊς, 
σείς μόνη μ.’ αγαπάτε εί; τήν γην, σεΐ; μόνη 
δύνασθε νά μέ παρηγορήσατε, νά μ’ έ-θαρρύνητε, 
νά μ’ ένισχύσητε . . . *Ανευ υμών έχάθην !

Η Κ· Λαμβέρτου προσεπάθει νά πραύνη διά 
λόγων περιπαθών τήν βαθεϊαν εκείνην απελπισίαν 
ήτι; έξερράγη τέλος, άφού έπΐ πολύν χρόνον συ- 
νεκρατεΐτο' άλλ’ ή ’Αδελαίς δέν έδιδε προσοχήν είς 
τά; παρηγοριάς τη;, καΐ έπανελάμβαν: πάντοτε.
— ’Εχάθην ! έχάθην !
— Αλλά τέλος πάντων, κόρη μου, τί συνέβη μετά 

τήν έξ ’οζεραίης άναχώρησίν σας; ’Εξηγήθη^- 
μοι άφόβως,’Αδελαίς, μή δέν ήμαι διατεθειμένη 
νά συγχωρήσω δλας τάς αδυναμίας σας, νά επα
νορθώσω δλα τά λάθη σας, άν ήσθε ένοχος ; Τί 
δύνασθε νά φοβηθήτε άπό τήν αρχαία* φίλην σας- 

Λέγετέ μοι λοιπόν τήν άλήθειαν'μή δ σύζυγό; σι; 
έφάνη σκληρός καΐ άκαμπτος πρός υμάς ; μή δεν 
σάς αγαπά. ;

‘11 Αδελαίς άπεκρίθη πρός ταύτα χαμηλή -ή 
φωνή καΐ μέ ειδός τι τρόμου.
— Μέ άγαπα ακόμη, Σουσάννα, καΐ αύτό εινε η 
μεγαλειτέρα τών βασάνων μου.
— Τί σημαίνει τοΰτο, ’Αδελαίς ; τί δηλοϊ ή πχ- 
ράδοξος αύτη γλώσσα ;
— Ό,τι έχο> νά σάς είπω είνε τρομερόν, καΐ έν 
τούτοις πρέπει νά ομιλήσω, πρέπει νά σά; άπο- 
καλόψω τά; απόκρυφους άλγηδόνας, αΐτινες μέ 
κατατήκουσι. Σουσάννα, σάς είπον ήδη μετά πό
ση; δυσαρέσκειας έδωσα τήν χεΐρα μου είς τόν άν
θρωπον έκεΐνον, οστις σήμερον εινε σύζυγ'ός μίϋ* 
άλλ’ δμω; άλλοτε ειχεν έκεϊνος ένώπιον τών ορ
θά* μών μου γόητρον τι γενναιοφροσύνης καΐ άφο- 
σιώσεως, τό όποϊον μ’ εκαμνε νά νομίζω δτι τόν 
αγαπώ- σήμερον τό γόητρον τοΰτο έλειψεν. ’Από 
τής ολέθριας ημέρας, καθ’ ήν ό υιός σας έτόλμη- 
σε νά έπιβουλευθή τάς ήμέρα; του, αγνοώ τί συ
νέβη έν έμοΐ, άγνοώ όποία φρικώδης υπόνοια πα· 
ρεισέδυσεν είς τήν καρδίαν μου, καΐ άκουσίως μου, 
εναντίον τών προσπαθειών μου όπως ανακαλέσω ε:; 
τήν μνήμην μου τάς παρελθούσας υπηρεσίας τον, 
εναντίον τής εύγνωμοσύνης, εναντίον τοΰ καθήκον
τος, ήρχισα νά τόν μισώ, νά τόν πειιφρονώ . .- 
‘Υβρίσατε με,έπιπλήξατέ με άλλά τί δύναμαι κατϊ 
τών συμπαθειών ή αντιπαθειών μου; Εκαστη στι"' 
μή τής ζωής μου πλησίον αύτοΰ είνε νέα βάσανο;' 
τά πάντα έν αύτώ μέ έξοργίζουσι, μέ καταπλήτ- 
τουσιν’ δ θόρυβο; τών βημάτων του μοί προςενέί 
φρίκην, ό ήχο; τής φωνής του μοί έπάγει τρόμο’, 
ή επαφή τής χειρός του εϊνε δ? έμέ έπαφή φ®?' 
μακεροΰ ερπετού. Εί; τήν θέαν του, τό παν πλη* 
ρούται δυσαρέσκειας καί φρίκης, καΐ αύται αί μυ" 
στηριώδεις του άλγηδόνε; έπαυξάνουσι τόν τρό
μον, 8ν μοί εμπνέει . . . Καί δ άνθρωπος αύτός 
είνε ό σύζυγό; μου, ό κύριό; μου, Σουσάννα, εΐ’* 9 
πατήρ τού υίοΰ μου, ϋπεσχέθην ένώπιον τού θεού 
νά τόν αγαπώ καΐ σέβωμαι καΐ οφείλω νά ζήβω 
καΐ ν’ άποθάνω μετ αύτού ! ίί ! Σουσάννα, ϊ·0*"* 
σάννα, αΐσχύνομαι καΐ έμέ αύτήν !

(ακολουθεί)


