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ΤΔΕΝ τών επακολουθημάτων της μωαμεθανι
κή; κατακτήσεω; έπλήγωσε μάλλον τάς ζαρδίας 
τών χριστιανών, όσον ή άφιέρωσις τής αρχαία; 
εκκλησία; τής Αγία; Σοφίας εις λατρείαν μουσουλ
μανικήν. Εκαστος περιηγητής άπο Δυσμών ερχό
μενος,έστω καί τής ψυχρότερα; φύσεως, αδύνατον 
νά ϊδη πρώτον ήδη την ημισέληνον τοΰ Ισλάμ άκ- 
τινοβόλον έπιβαίνουσαν τοΰ θόλου τής Αγίας Σο
φίας χωρίς νά αίσθανθή συγκίνησίν τινα’ καί ή 
συγκίνησις αυτή ζωηρότερα αποβαίνει, άμα, εϊς- 
δΰσα; υπδ τον άθικτον καί πάντοτε μεγαλοπρε

πή θόλον, θεώρηση τδ θυσιαστήριον, καθ’ ήν ώραν 
Ή υιοί τού προφήτου διατελοΰσι προσευχόυ,ενοι. 
1ιί προς τού; χριστιανού; τής ’Ανατολή; τδ πι- 
άρον τούτο αίσθημα δεν απολείπεται πολύ τή; 
αδιαλλάκτου οργής, μεθ’ ή; θεωροΰσι την κατά- 

οχεσιν τής Ιερουσαλήμ υπδ τών αυτών Τούρκων. 
Αλλ’ ούχ ήττον, άν καί έν τή άγια πόλει ανα
γκάζονται νά ύπομένωσι τήν πολιτικήν κυοιαρ- 

ίχιαν τού απίστου αυτών δεσπότου, τουλάχιστον 
«Κολαύουσι χωρίς υλικών κωλυμάτων τοΰ δι

καιώματος τοΰ νά προςέρχονται εΐ; τά μνημεία 
εκείνα, άπερ είσί τδ ίδιάζον αντικείμενου τής λα
τρείας αυτών, καί δεν ύφίστανται τήν διττήν υ- 
βριν τής θρησκευτική; βεβηλώσεως προςτιθεμένην 
εις τήν άδικίαν τή; κοινωνικής καταστάσεως. Εν 
Κωνσταντινουπόλει, ή Αγία Σοφία ώς τζαμίον 
μεταποιηθεΤσα, είναι δι* αύτούς κατάδηλον μαρ
τυρίου κα) τή; μουσουλμανική; ιεροσυλίας καί 
τής ήττη; τών χριστιανών, Θλιβερά άνάμνησις·, 
τήν οποίαν ετι ζωηροτέραν καθιστά ή τήρησις τοΰ 
αρχαίου ονόματος έν τή τεταπεινωμένη βασιλική.

Εΐςτδν ποιητικήν φαντασίαν εχοντα άνθρωπον, 
τδν έπισκεπτόμενον τδ νέον τζαμίον, αϋτδ τδ οι
κοδόμημα φαίνεται δτι έχει, ούτως είπεϊν, συνεί- 
δησιν τή; ύβρεως, τήν οποίαν ύφίσταται. Ιί κα- 
τάστασι; εις ήν τδ μνημεΧον τούτο ευρίσκεται εί
ναι ώς άφωνο; διαριαρτύρησις κατά τής ασεβούς 
χρήσεως, εις ήν οί Τούρκοι τδ κατεδίκασαν.Καθω; 
αί πρώται έκκλησίαι, ήτο μετ’ ακρίβεια; άνατο- 
λικώ; ωκοδομημένη, διευθυνομένη δηλονότι άπδ 
ανατολών προ; δυσμ.άς, καί επειδή τδ μέγα θυ- 
θιαστήριον, δπερ ήγείρετο έν τή ήμικυκλίω άψίδι 
έκειτο εις τήν άνατολικήν έσχατιάν του οικοδομή
ματος, οί πιστοί είχον κατ’άνάγκην τδ πρόσωπον 
έστοαμμένον πρδς άνατολάς, καί δλαι αί προσφο
ρά! και ίεραί τελεταί έγίνοντο κατά τήν θέσ·.ν 
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άλλοι άρχαίοι συγγραφείς καί πρδ πάντων έκ 
τοϋ πολυτίμου συγγράμματος τοϋ Ducange, 
δςτις είναι δ μέγα; πίναξ τών όσων έγράφησαν 
περί Βυζαντίου τοϋ άρχαίου καί μέσου αίώνος, 
ούχ’ ήττον δέ καί έκ τών άγγελιών τών νέων 
περιηγητών, τών ίσων μάλιστα ήδυνήθησαν νά έ- 

ταύτην. Σήμερον δέ κατά τά; διατάζεις τοϋ μωα
μεθανικού τυπικού έπειδή ό πιστές προσευχόμενο; 
οφείλει νά στοέφηται προ; ττ,ν Μεκαν, ήτοι, έν 
Κωνς-αντινουπόλει, πρές δυσμά;, τδ κουβούκλιου 
έντή νέα Αγία Σοφία κεΐται κατ’άνάγκην έκ
τος τοϋ κέντρου τής άψίδο; ούτως, ώ;τε ό αμ- 
βων, οί τάπητες έφ’ ών γονυπετοϋσι προσευχόμε

νοι και αί μακραί σειραί τών μουσουλμάνων προ
σευχόμενων παριστώσι πρόσοψιν διαφερόντω; αντι
κειμένων προς τάς άπλουστέρα; γνώσεις τή; αρ
χιτεκτονική; αρμονίας. Αντί πραγματικοί; νά 

σχτ.ματίζωσι παραλλήλους γραμμάς κατα μήκος 
τοϋ οικοδομήματος, τά πάντα φαίνονται λοξά 
και ουδόλως συμφωνοϋσι πρός τά καθ’ έκαστον μέ
ρη τής πρώτη; κατασκευής. Θά έλεγέ τι; δτι οί 
άψυχοι τοίχοι του σεβαστού τούτου μνημείου 
διετήρησαν περισσότερον έκ τοϋ πνεύματος έκεί
νου, δςτι; άνήγειοεν αύτούς, ή τά διεφθαρμένα τέ
κνα τή; έκπτώτου Ρώμη; τή; Ανατολής, καί δτι 
άρνοϋνται νά καμφθώσιν εί; τήν θέλησιν τωνύπε- 
ρήφάνων δεσποτών των, ένώπιον τών όποίων οί 
ζώντες χριστιανοί ωφειλον νά κλίνωσι τήν κε

φαλήν. , , ,
Τδ τζαμίον τής Αγίας Σόφιας κατέστη απο 

πολλοϋ άντικείμενον συμφέροντος διά τους πε
ριηγητές τους διατρέχοντα; τήν ’Ανατολήν. Αλλ’ 

ούχ ήττον σπανίω; τδ συμφέρον, οπερ διεγείρει 
τδ οικοδόμημα τοϋτο, ύπεοέβη τήν απλήν πε
ριέργειαν' τδ συμφέρον προσέτι τοϋτο άνήχθη 
μάλλον έπί τής 'Αγίας Σοφίας, τοιαύτη; οποία 
διατελεϊ σήμερον, ή έπι τών συμβεβηκότων καί 
τών χριστιανικών παραδόσεων, αϊτινες συνδέονται 
μετ’ αυτής. Οσοι πραγματικά»; γινώσκουσι τού; 
όρου; ΰφ οΰ; υποχρεοΰται νά ύποβληθή χριστια
νό; τι;, δπω; τύχη τή; εισόδου ένδ; τζαμιού, και 
τήν βάσκανου έπαγρύπνησιν εις ήν υποτάσσεται 
διαοκούση; τή; έπισκέψεω;, ούτοι εύκόλως θε- 
λουσιν εννοήσει πόσον ολίγον συχναί καί δύσκο
λοι ύπώρζαν αί περιστάσεις τοϋ να σπουδάση τις 
έντελώ; καί ακριβώς τήν βασιλικήν ταύτην, τδ 
σπουδαιότερου απάντων τών μνημείων τής βυ
ζαντινή; τέχνης. Ούτως, άπέναντι τοϋ άκρου 
συμφέροντος, όπερ αύτη προσφέρει εί; τδν άρχαιο- 
λόγον καί καλλιτέχνην, ο,τι ήμεϊ; γινώσκομεν έκ 
τών καθ’ δκαστα μερών αύτής, κατά μέγα μέρο; 
ήντλήσαμεν έκ τή; περιγραφής, τήν όποιαν 
ποιείται δ Προκόπιος, σύγχρονο; τής θεμελιώσεώ; 
της ή δ Αγαθίας, έκ τών στίχων τοϋ Παύλου 
Σιλεντιαρίου, έξ όσων έκ πεοιστάσεω; άνέφεοον

πισκεφθώσι τήν Κωνσταντινούπολή πρδ τή; προ
σφάτου δημοσιεύσεως τών συγγραμμάτων περί

ών είπομεν.
Η άρίς-η έκθεσις, όποιαν σή μερον κατέχο- 

μεν, τή; ένεστώσης καταστάσεω; τοϋ τζαμίου 
τής ‘Αγίας Σοφίας οφείλεται είς τήν εύτυχή άνά
γκην, έν ή ή τουρκική κυβέρνησις, έπιχειρήσασα 
έσχάτως τήν επισκευήν τή; οικοδομής, εύρέθη τοϋ 
νά μεταχειρισθή έμπειρον Αρχιτέκτονα εύρωπαϊον 
τδν ιππότην Fossali. Τά θαυμαστά σχέδια τοϋ 
καλλιτέχνου τούτου λιθογραφηθέντα έν τώ συγ- 
γράμματι έπιγραφομενιρ «‘Αγία Σοφία» παρίζ-ώ- 
σιν έν πρδ; 8ν δλα τά μέρη τοϋ μνημείου. Τδ σο
φόν σύγγραμμα τοϋ Κ. Salzenbcrg, περικλείει 
όλα; τάς Αρχαιολογικά; καί Ιστορικά; λεπτομέ
ρειας, αϊτινες δέν ήσαν βεβαίως τή; αρμοδιότητας 
βιβλίου έχοντο; κυρίω; σκοπόν επιστημονικόν. 
Ενώ διεπραγματεύοντο τήν επισκευήν δ συγγρα
φείς έστάλη εί; Κωνσταντινούπολή δαπάνη τοϋ 
βασιλέως τής Πρωσσίας επίτηδες, ΐνα σπουδάση 
καί περιγράψη δλα τά άντ-.κείμενα, τά δυνάμενα 
νά χρησιμεύσωσιν είς διαφώτισιν τή; ιστορίας, 
τής θρησκείας καί τής τέχνης τοϋ Βυζαντίου, ή 
τή; ιστορίας καί τή; καταστάσεω; τής αρχαία; 
εκκλησίας τής ‘Αγία; Σοφίας, τοϋ σεβαστοτέρου 

τών έν τώ Βυζαντίφ μνημείων.
Αδύνατον νά φαντασθή τις συνδρομήν περι

στάσεων εύνοϊκωτέραν διά τήν άποστολήν ταύτην 
τών δσων παρουσιάσθησαν. Μετά μακράν έγκατά- 
λειψιν καί μετά επανορθώσει; άδεξίους καί Ανε
παρκείς, τδ τζαμίον έφθασεν είς τοιαύτην έτοι- 
μό^οπον κατάστασιν,ώςτε κατά τδ έτος 1847 δ 
μακαρίτης Σουλτάνο; λβδούλ Μεζίτη; εκρινεν α- 
ναγκαϊον νά έπιθεωρηθή δλόκληρον τδ οικοδόμη

μα καί νά διορισθή πλήρης τούτου επισκευή. Γι
νομένων τών εργασιών, ότε ίφθασε πλησίον τή; 
βορείου εισόδου ό Κ. Fossali άνεκάλυψεν ύπδ έ- 
λαφρόν τι στρώμα κονιάματος, δπερ εξάπαντος 
έτέθη δπως κρύπτη τδ σχέδιόν !άπδ τών οφθαλ
μών τών Αληθών πιστών,’ ώραίαν τινά ψηφιδω
τήν ζωγραφιάν μόλις βεβλαμμένην καί διατηρού
σαν είσέτι δλην τήν ζωηρότητα τών πρώτων αυ
τή; χρωμάτων. Είς περαιτέραν έρευναν προχωρώ

σαντε; παρετήρησαν δτε τά μωσαϊκά ταϋτα έξε- 
τείνοντο εί; άπαν τδ οικοδόμημα" δ δέ σουλτά
νος, μετ’ έλευθεριότητος πρδς ήν έκαστος φίλο;τών 
τεχνών δφείλει μετ ευγνωμοσύνης νά έπευφημήση, 
βυγκατετέθη είς τά; υπαγορεύσεις τοϋ K.Foesali, 
τοϋ νά έξαφανισθή τδ ς-ρώμα τοϋ κονιάματος καθ 
δλην τήν έκτασιν τοΰ εσωτερικού, έργον, δπερ έ- 
πανέφερεν είς φώς τά πρώτα κοσμήματα τής άο 
χαίας βασιλικής. Τδ τζαμίον ήτον έμπεφραγμέ- 
νον είσέτι δι ορθών παραπηγμάτων πρδς έκτέλε- 
σιν τής σπουδαία; ταύτης έργασίας δπότε έφθα
σεν εί; Κωνσταντινούπολ ιν δ Κ. Salzenberg. 
Μετά ειλικρινούς ευγνωμοσύνης άνεγνώρισεν ούτο; 
τά; εύκολίας,· τά; δποίας έχορήγησεν είς αύτδν 
ή τουρκική κυβέρνησις, ώ; έπίσης καί δ ιππότη; 
Fossali και, άν καί αί αντίγραφα! τών κοσμη
μάτων τή; αρχαία; εκκλησίας, τάς δποίας έδη- 
μοσίευσεν, άνήκουσαι είδικώς εί; τήν ζωγραφιάν 
δέν είναι τοσοΰτον μεγάλου αριθμού, δσον έδύνα 
το νά έλπίζη δ αναγνώστη;, είναι δμω; είς άκρον 
χαρακτηριστικά! καί μεγίστης ώφελείας άξια* 
τόσον ύπδ τήν θρησκευτικήν έποψιν, δσον υπό 
τήν Ιστορικήν καί Αρχαιολογικήν.Ούδέν επεισόδιο·? 
τής βυζαντινής Ιστορία; υπάρχει μεθ’ού δέν είναι 
συνδεδεμένη ή έκκλησία τή; ‘Αγίας Σοφίας. Ού
δέν γνώρισμα διακριτικόν τής βυζαντινής τέχνης 
ύπάρχει, τοϋ ύποίου αύτη δέν περικλείει άφθονα 
παραδείγματα. Είς τά αναρίθμητα ταύτης κα
θέκαστα, άπερ διατηρούνται έν τοϊς μνημείοις, 
έφ’ ών άσήμαντον μεταβολήν έπήνεγκεν δ χρόνος 
καί άπερ δ τε φθόνος καί ή περιφρόνησις τών κα
ταχτητών δέν έφθασε νά καταστρέψη ή τούλά
χιστον νά μετασχηματίση, αυτή παρέσχεν ειδή
σεις πλήρεις ένδιαφέροντος έπί τής διδασκαλίας 
καί τής έξωτεοικής λατρείας τής αρχαία; Ανα
τολικής έκκλησία;. Εί; δλας ταύτας τά; αναζη
τήσει; ή εύρυτέρα καί βαθυτέρα σπουδή τή; τέ
χνης καί τής ιστορίας, τών όποίων τήν άποστο
λήν άνεδέχθη δ ήμέτερος αιών, δφείλει νά παρά- 
<χη αϊσθησίν τινα σημαντικοτέραν καί προσοχήν 
σοβαρωτέραν" ή ‘Αγία Σοφία δέν πρέπει πλέον νά 
ήναι απλού; σκοπό; περιπάτου διά τδν περιηγη
τήν ή άπλοϋν θέαμα διά τδν έραστήν τή; ζω
γραφιάς.

Δύναται τις νά ειπη, δτι ή Ιστορία τή; σεβα- 
’μία; ταύτη; έκκκλησίας άνέρχεται εί; ήν έποχήν 
• Κωνσταντίνος έξελέξατο τότε πρώτον τδ Βυ
ζάντιον διά νέαν μητρόπολιν τοϋ κράτους. Κατ’ 

οί τίτλοι τή; εκκλησιαστική; ιεραρχία; έν

τώ Βυζαντίφ ήσαν λίαν μέτριοι" δ άρχηγδ; τής 
έκκλησία; ήτο άπλοΰ; έπίσκοπος υποκείμενος εί; 
τδν μητροπολίτην τής Ηράκλειας. Αλλ’ άπδ τή; 
μετακομίσεως τής έ'δρα; τού βασιλείου ή νέα 
πρωτεύουσα τοϋ Κωνσταντίνου ήρςατο νά αΰζάνη 
έν άξιώμασι. 11 προσωπική ισχύ; τήν όποιαν ό 
έπίσκοπος έκτήσατο δι’ ήν κατείχε θέσιν έν τή 
αύλή τοϋ αύτοκράτορος, ταχέως ήρχισε νάάντα- 
νακλα έπί τού θρόνου του. Ούδόλως φροντίζομεν 
νά άκολουθήσωμεν τά πρώτα βήματα τής πρδς 
τήν κυριαρχίαν ταύτης προόδου" δπωςδήποτε ε
πέκεινα τού ήμίσεως αίώνος μετά τήν θεμελίωσιν 
τής αύτοκρατορικής πόλεως ό πέμπτος κανών τή; 
βΖ οικουμενική; Συνόδου, συγκροτηθείση; έν Κων- 
σταντινουπόλει τώ 381, ού μόνον άπένειμεν εί; 
τδν έπίσκοπον τή; Κωνσταντινουπόλεως τά πρω
τεία τή; τιμή; Αμέσως μετά τδν έπίσκοπον τής 
‘Ρώμης, άλλ' "ίνα θέση ώς βάσιν τής πρωτοκαθε
δρίας ταύτη; τήν Αρχήν, δτι ί Κωνσταντινούπο
λή είναι ή νέα ‘Ρώμη, έσπειρε τά σπέρματα τή; 
άντιζηλίας πρδς τήν άρχαίαν Ρώμην, τής όποια; 
Αντιζηλία; λύσι; ύπήρξεν δ πλήρη; χωρισμό; τή; 
Ανατολική; άπδ τή; Δυτικής Εκκλησία;.

II άξία τοϋ θρόνου έζεδηλώθη διά τή; καλλο
νή; καί μεγαλοπρεπεία; τών εκκλησιών καί κατ’έ- 
ξοχήν τής μητροπόλεως. Μία τών σκέψεων, αϊτι
νες ύπεχρέωσαν τδν Κωνσταντίνον ΐνα έκλέξη τδ 
Βυζάντιον διά νέαν προτεύουσαν, έβασίζετο είς 
τά; ώφελείας, τάς δποίας ή θέσις αύτοϋ παρεϊ- 
χεν είς τήν άνάπτυξιν τής Αρχιτεκτονικής. Τά 
πλούσια καί ποικίλα μάρμαρα τής Προπονήσου, ή 
ξυλική ήτι; έδύνατο νά παραχθή έκ τών Απεράν- 
των δασών τών πέριξ τοϋ Εύξείνου Πόντου" τδ 
δημιουργικόν πνεύμα καί ή δεξιότη; τών Αρχι
τεκτόνων καί εργατών τής έλλάδος, ταύτα πάν
τα εύκόλως έδύναντο νά χορηγώσι τά δέοντα εί; 
τδ Βυζάντιον, καί άπέναντι τή; μεγαλοδωρίας 
τών ώφελημάτων τούτων, τά όποια δ Κωνσταν
τίνο; μετεχειοίσθη πρδς καλλωπισμόν τών με
γάρων, καθιδρυμάτων καί λοιπών δημοσίων οικο
δομημάτων τή; νέα; πόλεως, ή μεγαλοπρέπεια, 
τήν όποιαν ίδωκεν είς τά; έκκλησία; αύτής, ύπε- 
ρέβη πάσας τάς λοιπά; αύτοϋ έπιχειρήσεις. Η με- 
γαλοπρεπεστέρα τών έκκλησιών τούτων ητο ή 
τή; ‘Αγίας Σοφίας.

Τδ όνομα τούτο πολλάκις κακώς έννοεϊται υφ’ 
δσων νομίζουσιν δτι ή έκκλησία τοϋ Κωνσαντΐ- 
νου ήτο καθιερωμένη είς αγίαν τινα. Τδ καλενδά- 
ριον τή; τε Ελληνική; καί Λατινικής Εκκλησία;
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είναι αληθές ότι αναφέρει πλείονας τής μιας α- ι 
γίας Σοφίας. Ούτως γίνεται λόγος περί μιας άγιας | 
Σοφίας, ήτι έμαρίτύρησεν επί τής βασιλείας τού . 
Αδειανού μετά τών τριών αυτής θυγατέρων Πί- 
στεως, Ελπίδος καί Αγάπης. Ετέρα τις έμαρτύ- ι 
ρησεν ίσως κατά τινα τών τελευταίων διωγμών, 

καθ’ 8ν χρόνον καί ή άγια Ειρήνη- καί τρίτη τις 
είναι είσέτι τό αντικείμενου ΐδιαζούσης λατρείας 
ώς μάρτυς τής αρχαίας πόλεως Φιρμίου. ’Αλλ 
όμως έξ οΰδεμιάς τών άγιων τούτων έχει τό ό
νομά της ή βασιλική τού Κωνσταντίνου. ΙΪ εκ
κλησία αΰτη καθιερώθη εις τήν Θείαν Σοφίαν, 
τουτέστι εις τόν Θεϊον Λόγον, υπό τό όνομα τής 
‘Αγίας Σοφίας, ληφθέν κατ’ αναφοράν τής σπου
δαιότατης εκείνης προφητικής ρήσεως τού ογδόου 
κεφαλαίου τών Παροιμιών, καί οίκεϊον ον τής 
θεολογικίς γλώσσης τού τέταρτου αίώνος. όπως- 
δήποτε έχει τό πράγμα, ή πρώτη εκκλησία, τήν 
οποίαν ωκοδόμησεν δ Κωνσταντίνος από τού έ
τους 325 μέχρι 326, υπήρξεν ούτως ειπεϊν τό 
σπέρμα έξ ού βραδύτερου άνέκυψεν ή νέα ‘Αγία 

Σοφία.
Τά πρώτα έτη τής ιστορίας τής ‘Αγίας Σο

φίας διακρίνονται δι’ άναριθμήτων περιπετειών 
καί περιλαμβάνουσιν, αληθώς είπεΐν, τήν ιστορίαν 
τών τεσσάρων διακεκριμένων εκκλησιών τού 
Κωνσταντίνου, Κωνσταντίου, Θεοδοσίου καί τέλος 
τού Ιουστινιανού.

Μετά τριάκοντα τέσσερα έτη άπδ τής Οεμε- 
λιώσεως τής ‘Αγίας Σοφίας υπό τού πρώτου χρι
στιανού αυτοκράτορος, δ υιός αύτού Κωνστάντιος, 
είτε διότι αΰτη δεν ήτο πλέον ίκανώς μεγάλη, 
είτε διότι ειχεν ύποστή βλάβας κατά τινα σει
σμόν, άνεκαίνισεν αυτήν ένώσας μετ’ αύτής τήν 
εκκλησίαν τής ‘Αγίας Ειρήνης, ήτις επίσης ειχεν 
οικοδομηθή υπό τού πατρός του. Εΐ καί ή εκ
κλησία τού Κωνσταντίου δέν διήρκεσε μακρότε
ρον τής τού πατρός του, έλαβεν όμως τήν δόξαν 
νά καταστή επί πολλά έτη τό στάδιον τής ρη
τορικά^ ευγλωττίας τού άγιου ϊωάννου τοΰ Χρυ
σοστόμου, έν ώ συγχρόνως ή καταστροφή αύτής 
αναπολεί άπαξ διαπαντός τον θρίαμβον καί τήν 
πτώσιν τού ενδόξου τούτου Πατρός τής Εκκλη
σίας. Εν τφ.περιβόλω τής εκκλησίας ταύτης ή 
υπεράνθρωπος τού Πατρός τούτου ρητορεία ίσχυ- 
σε νά απόσπαση καί αυτών τών φαύλων κατοί
κων τής ύλοβίου πόλεως τάς επευφημήσεις, τών 
όποιων ή διήγησις φαίνεται τοσούτον ξένη εις 
νέους τινα- άναγνώστας τών ύπ’αυτού τού ιδίου

ρήτορος γεγραμμένων σελίδων. Εκεί διά τών άτ 
μιμητών αυτού περιγραφών τής ασέμνου περίβο
λος τών γυναικών έπϊσπάσατο τό μίσος τής αΰ- 
τοκροτορικής ιδιοτροπίας τού νεωτερισμού. Η 
εκκλησία αυτή υπήρξε τδ θέατρον τής αξιομνημό
νευτου εκείνης σκηνής, τής τοσούτον βαθέως 
δραματικής, οπότε ό πεπτωκός λειτουργός Εύ- 
τρόπιος ήλθε νά προςκολληθή εις τδ θυσιαστήριον 
τής ‘Αγίας Σοφίας, ζητών καταφύγιον εναντίον 
τής μανίας τού λαού, έν ώ ό Χρυσόστομος διά 
τίνος μεμαλοπρεπούς προοιμίου επί τής άσταθείας 
τού ανθρωπίνου μεγαλείου άφώπλιζε τήν οργήν 
τού όχλου, επικαλούμενος τήν συμπάθειαν αυτού 
επί τον πεπτωκότα αυτού εχθρόν. Ούδέν θαυμα
στόν εάν οί ζήσαντες έπί τών χρόνων τών θέλ
γητρων τής εύφραδούς εκείνης φωνής, άμα αΰτη 
ήναγκάσθη νά σιγήση διά τής σκληρά; εξορίας τής 
έπιβληθείσης εις τόν μέγαν ρήτορα, έπίστευσαν 
ότι βλέπουσιν έκδίκησιν τής θείας Νεμέσεως έν τή 
καταστροφή τής εκκλησίας, ήτις τοσυΰσον συνε
χώς άντήχησεν ήχους μελωδικούς τού χρυσού ε
κείνου κώδωνος. Η ‘Αγία Σοφία διά θείου τίνος 
δόγματος, ώς έπίστευσεν ό λαός, κατεστράφη τό 
δεύτερον κατά τδ έτος 404 εις τάς ταραχάς, α'ί- 
τινες ήκολοΰθησαν τήν έξορίαν τού άγιου ΐωάν- 

νου τού Χρυσοστόμου.
Η τρίτη ‘Αγία Σοφία ωκοδομήθη κατά τό έτος 

41 5 υπό τού Θεοδοσίου τού δευτέρου. Η εκκλη
σία τού Θεοδοσίου διήρκεσε μακρότερον τών δύο 
αυτού υιών. Διήλθε τήν μακράν σειράν τών περί 
τής ένσαρκώσεως1 τού Θείου Λόγου ερίδων- είδε 
τήν αρχήν αυτών καί έπέζησε σχεδόν μέχρι τού 
τέλους, Υπό τδ χρυσούν στέγασμα τής βασιλικής 
τού Θεοδοσίου ό Νεστόριος έσκανδάλισε τήν ορ
θοδοξίαν τού ποιμνίου αυτού καί έδωκε τήν πρώ- 
την ωθησιν εις τδ φερώνυμου αυτού σχίσμα, έ- 
πευφημήσας εις τάς βιαίας διακηρύξεις τού ρή- 

, τορος εκείνου, δςτις άπέβριπτεν από τής Παρθέ- 
νου Μαρίας τον τίτλον τής Μητρδς τού Θεού. 
’Από τού υψους τού άμβωνος ταύτης δ αύτοκρά- 

; τωρ Ζήνων έδημοσίευσε τό λαμπρόν αυτού ένω- 
, τικόν διάταγμα, δι’ ου ματαίως ήλπισε νά κα- 

τευνάση τήν καταστρεπτικήν διχόνοιαν. Η ‘Αγία 
Σοφία τού Θεοδοσίου υπήρξε τδ θέατρον τής 
πρώτης πράξεως τής μακράς πάλης μεταξύ Κων
σταντινουπόλεως καί'Ρώμης,τού μεγάλου σχίσμα
τος τού Ακακίου,οπότε μέ κίνδυνον τής ιδίας ζωής 
εϊς παράβολος μοναχός' προσέρραψε τήν παπική-' 

βούλαν τού άφορισμού έπί τού αρχιερατικού μα-'"

δ?.υ τοΰ Ακακίου, έν ώ ούτος έβαινε πρός τό θυ 
σιαστήριον. ΙΪ εκκλησία αΰτη υπήρξε μάρτυς τής 
λίσεως τής συγκρούσεως εκείνης, ήτις, μετά το 
ταϋτα έτη, κατέληξεν εις τήν πλήρη καί άπό- 
ί.ντον ύποταγήν εις τήν Ρώμην έπιβληθεΐσαν ώς 
ίρον συνδιαλλαγής δια τής διατυπώσεως τού Πά
τα ύρμίσδα.

Τό οικοδόμημα, όπεο έγένετο έπί Θεοδοσίου 
διέμεινεν έπί έκατόν δεκατέσσαρα έτη, από τοΰ 
41ο — 532" αλλά κατεστράφη τό πέμπτον έτος 
τή; βασιλείας τοΰ Ιουστινιανού εις τενα συμφο
ράν, . ήτις έπί τινα έτη κατέστησεν έρημον τήν 
Κωνσταντινούπολή, εις τήν αξιομνημόνευτου δη
λαδή μάχην μεταξύ τής μερίδος τών κυανών καί 
πρασίνων τοΰ Ιπποδρομίου.

Η άνακαίνισις τής ‘Αγίας Σοφίας, ήτις είχε 
καταστραφή έν τή πυρκαϊά τή άναφθείση υπό τής 
οχλοκρατίας άπέβη εις τούς οφθαλμούς τού Ιου
στινιανού καθήκον χριστιανικού εξιλασμού ούχ’ 
ήττον ή αύτοκρατορικής μεγαλοδωρίας. Ούδέν 
άποδεικνύει ότι ή Εκκλησία άπετεφρώθη συνέπεια 
ιδιαιτέρας τίνος πράξεως άσεβείας απ’ ευθείας 
Μ.τ αυτής άναφερομένης- άλλ’ είναι βέβαιον ότι 
εί άρχαϊαι έριδες τών θρησκευτικών μερίδων τής 
Ανατολής υπήρξαν Sv τών κυριωτέρων στοιχείων 
τής διχονοίας, ήτις έξέκαυσε τήν δλεθρίαν ταύτην 
διάσ τασιν. Αυτοί οί στρατιώται, τούς οποίους ή 
έγχώριος κυβέρνησις μετεχειρίζετο πρός κατάθλι- 
ύιν τής αταξίας, καί οϊτινες κατά μέγα μέρος έκ 
των λεγεώνων νεοσυλλέκτων μεταξύ τών ΐίρού- 
ίων, τής άγριωτέρας φυλής τών βαρβάρων τοΰ 
βασιλείου, έλαβον μέγα μέρος εις τάς τερατώδεις 
ϋροσυλίας, αΐτινες μάλλον τής χύσεως άνθρωπί- 
?-υ αίματος έξύβρισαν τά θρησκευτικά τής πό
λεως αισθήματα.

Ολόκληρος ή ιστορία τή; άνακαινίσεως τής Ά- 
γί*ς Σοφίας μάς άπο καλύπτει διά τού περίεργο- 
τέοου τρόπου τήν έπιρροήν αύτού τού πνεύματος. 
11 έπιχείρησις τής άνακαινίσεως ταύτης ήρξατο 
ρετά έλευθεριότητος τοιαύτης και προήχθη μετά 
ή-'*άμεως επίσης τοιαύτης, α'ίτινες προδίδουσι κί- 
w'Tpa λίαν διαφέροντα τών άπλών ανθρωπίνων 
■'■'•νήτρων. Η Κωνσταντινούπολή μόλις ήρχιζε, 
^ετα τήν κατεύνασιν τών ταραχών, νά άναλαμ- 
βίνη από τής νάρκης καί νά βλέπη εισερχομένου; 
“άλιν λαθοαίως εϊς τάς εστίας των τούς κατοί- 

της όσοι είχον καταφύγει έπί τής ασιατικής 
~««λί ας οπότε ό Ιουστινιανός επιφόρτισε τόν 
Εχ Τοάλλεων Ανθέμιον νά ποιήση τό σχέδιον τής

νέας βασιλικής έπί τίνος μεγαλοπρεπούς κλίμα· 
κος τέως αγνώστου. Τήν 23 Φεβρουάριου τοΰ έ
τους 532 τεσσαράκοντα ημέρας μ.ετά τήν κατα- 
τροφήν έτέθη πανηγυρικές ό θεμέλιος λίθος τού 
νέου οικοδομήματος. Διαταγαί, ΐνα μεταχειρ·.- 
σθώμεν τάς λέξεις τοΰ χρονογράφου, ές-άλησαν 
ταύτοχρύνω; εις όλους τούς ηγεμόνας, σατράπας 
δικαστές, ταμίας καί νομάρχας καθ’ όλον τό 
κράτος, όπως άποστείλωσιν έκαστος έκ τοΰ ιδίου 
κράτους στήλας, περίστυλα, ορείχαλκον, θύρας, 
μαρμαρα καί εΐ τι έτερον υλικόν δυνάμενον νά 
χρησιμεύση εϊς τό σχεδιασθέν έργον. Δύναταί τις 
νά κρίνη μετά ποιας ακρίβειας αί διαταγαί έξε- 
τελέσθησαν έξετάζων τήν τοσούτον ποικίλη·/, 
αλλά καί τοσούτον μεγαλοπρεπή παράστασιν τών 
στηλών καί μαρμάρων, ατινα σχηματίζουσι τον 
καταπληκτικώτερον χαρακτήρα τής άγιας Σοφίας, 
καί άπερ κατά τό πλεϊστον, καθώς μέλλομεν 
νά ΐδω μεν, εισί τά λάφυρα τοΰ αρχαίου πλούτου 

τής ρωμαϊκής καί ελληνικής αρχιτεκτονικής. Θέ- 
λομεν άρκεσθή νά άναφέρωμεν ενταύθα οκτώ πορ
φυρά; στήλας έξαχθείσας έκ τού ναού τού Ηλιου 
έν Παλμύρα, τάς οποίας δ Αυρήλιος είχε πέμψει 
εις ί’ώμην, εϋγενής δέ τις καί χήρα ρωμαία, κα
λούμενη Μαρκία, τής προικός τής οποίας αί στή- 
λαι αύται άπετέλουν μέρος προσήνεγκε δώρον τώ 
Ιουστινιανώ υπέρ ψυχικής αύτής σωτηρίας.

Συμβεβηκότα τινα τής έπιχειρήσεως είσιν αλη
θώς τοσούτον καθ’ έαυτά περίεργα, καί παρέχου* 
σι τοσούτον εϊόικάς πληροφορίας περί τών ηθών 
καί ιδεών τού χρόνου εκείνου, ώστε παρακινοϋσιν 
ημάς νά έκλέξωμέν τινα μεταξύ σωρείας λεπτο
μερειών κατά τό μάλλον ή ήτταν συναξαοίων, 
αίτινες παρενετέθησαν ύπό τού ανωνύμου χρονο
γράφου, διατηρήσαντος μεγαλήτερον αριθμόν πα
ραδόσεων περί τής κατασκευής τής οικοδομής.

Η ευρεϊα έκτασις, τήν όποιαν ό Ιουστινιανός 
ειχεν αποφασίσει νά δώση εις τήν οικοδομήν, κα
τέστησεν άναγκαίαν τήν αγοράν χώρου έκτεινο- 
μένου εις τό αμέσως παρακείμενον μέρος τής άρ- 
χαίας έκκλησίας, καί καθώς συνήθως συμβαίνει 
αί απαιτήσεις τών ιδιοκτητών ύψώθησαν άναλό- 
γως τής ανάγκης έν ή εύρέθη ό αγοραστής. Σπου
δής δέ άξιον είναι, ότι διάφορον πνεύμα ώδήγει 
έκαστον εις τά έπιχειρήματά του όπως έξασκήση 
τό δίκαιον τής ιδιοκτήτου.

Το ποώτον ποόσωπον εις 8 άπευθύνθησαν ήτο 
χήρα τις καλουμένη Αννα, τής όποιας ή ιδιοκτη
σία έτιμήθη αντί 85 χρυσών λίτρων ύπό τών αϋ· 
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τοκρατορικών έπιτετραμμίνων. H χήρα άπέρριψε 
πα^δησία τήν προσφοράν ταύττ,ν και διεκήρυξεν 
δτι αύτη θά ύπελόγιζε την οικίαν της άξίας 50 
ζεντιναρίων χρυσού. Αλλ’άμα ό'ίουστινιανδς έν τώ 
ένθέρμςο αύτού ζήλφ τού νά ζαταστή κτήτωρ τού 
οικοπέδου, άπεφάσισε νά έμφανισθή αυτοπροσώ
πως ένώπιον τής χήρας, τοσοΰτον αΰτη κατε- 
■πλάγη ύπδ τής συγκαταβάσεω; τού αύτοκράτο
ρο;.καί τοσούτον έξήφθη ύπδ τού ιερού αύτού εν
θουσιασμού, ώστε ού μόνον παρεχώρησε τδν ζη- 
τούμενον τόπον, άλλά καΐ πάσαν άμοιβήν άπέρ- 
όιψε’ περιωρίσθη δέ μόνον νά παραζαλέση δπως 
θάψωσιν αυτήν πλησίον τού τόπου εκείνου, ώςτε 
εϊς άποζημίωσιν τού χωρίου τής παλαιάς αύτή; 
κατοικίας νά δυνηθή νά διακήρυξή τήν τιμήν τού 
κτήματος κατά τήν ήμέραν τής κρίσεως. Η γυνή 
επομένως αΰτη έτάφη παρά τδ σκευοφυλάκων ή 
θησαυρόν τών ιερών σκευών.

Εύνοΰχός τις ’Αντίοχος ονομαζόμενος, όστιά- 
ριος τής αυλής, έδειξε·/ δλως διάφορον· διαγωγήν, 
άλλ’ ήτις ούδ’ έλάχιστον χαρακτηρίζει τδ πνεύμα 
τής έποχής. ΪΙ οικία αύτού έκειτο εις τδ μέρος 
εκείνο, τδ όποϊον σήμερον εύρίσκεται κατ εύθεϊαν 
ύπδ τδν μέγαν δόμον' αΰτη έτιμόθη ύπδ τού 
αύτοκρατορικού πραγματογνώμονος άντΐ 35 χρυ
σών λιτρών. Αλλ ό ’Αντίοχος άπήτησε ποσδν 
πολύ μεγαλήτερον καί έπιμόνω; ήρνήθη ΐνα έ- 
λαττώση τι τής άπαιτήσεώς του. 0 Ιουστινιανός 
έν τή σπουδή αυτού, ήτον έτοιμος νά ένδώση' 
άλλ ό Στρατηγίας, επιτετραμμένος τδν θησαυρόν 
παρεκάλεσε τδν αυτοκράτορα ΐνα εναπόθεση αΰτώ 
τήν ύπόθεσιν, καί οΰτως συνέλαβε καί έλαβεν εις 
φυλακήν τδν ίσχυρογνώμονα ιδιοκτήτην. Η τύχη 
ήθέλησεν, ώστε ό Αντίοχος νά ήναι σφοδρός ε
ραστής τών άγώνων τού ιπποδρομίου και ό 
Στρατήγιος ύπελόγισε τδν χρόνον τής φυλακί- 
σεως οΰτως, ώστε νά συμπεριλάβη τήν έποχήν 
καθ ήν έμελλε νά παρασταθή έκτακτόν τι θέαμα, 
δπερ κατά τήν νεωτέραν γλώσσαν ήθελε ονομα- 
σθή «τδ ώραιότερον ιπποδρόμων τής ώρας τού 
έτους.» Κατά πρώτον ό Αντίοχος έτήρησεν ήθος 
σταθερόν, άλλά καθ δσον έπλησίαζεν ό καιρό; 
τών άγώνων, ό πειρασμός άπέβαινεν ισχυρότερος 
καΐ ή άπόφασις αύτού ηρχισε νά κραδαίνηται. Τέ
λος αμα έφθασεν ή πρωία τής μεγάλης ημέρας, 
έρρηςε φωνάς μεγάλα;, αΐτινες άντήχησαν έξω 
τής φυλακής, καΐ ύπεσχέθη δτι, έάν άπέλυον αύ
τόν πρδ; καιρόν ώςτε νά δυνηθή νά άπολαύση 
τοΰ άγατΓΓ,τού αύτοΰ θεάματος, θά παρεχωρει 

τήν ιδιοκτησίαν αύτού καθ’ άς συμφωνίας θ*· 

προέτεινεν δ αύτοκράτωρ. Τήν άτιγμήν έκείνην 
τδ ιπποδρόμων είχεν άρχίσει καί ό αύτοκράτωρ 
είχε καταλάβει ήδη τήν θέσιν του' άλλ' ό Στρα- 
τήγω; ούδόλως έδίστασε νά τδ διακόψη' ώδήνηοε 
παραχρήμα τδν ’Αντίοχον εϊς τδ βήμα τού αύ- 

τοκράτορος καΐ έν τώ μέσω τών συιηγμένων θεα
τών έτελείωσε τήν άγοράν.

0 τρίτο; ιδιοκτήτης ήτο σκυτοτόμος τις φέ- 
ρων τό κλασσικόν όνομα τού Ξενοφώντος. Παν 
δ,τι έπΐ τής γής έκτάτο συνίστατο είς παράπη·.·- 
μά τι έν ώ ήσκει τήν τέχνην του, ζαΐ δπερ ήτο 
έξοχή τις έπΐ τού τοίχου μιάς τών οικιών αΐτινες 
ήσαν καταδεδιζασμέναι νά καταδαφισθώσιν οπω; 
καθαρισθή τδ νέον έδαφος. Προσήνεγζον αύτώ 
τιμήν πλουσίαν διά τδ παράπηγμα' άλλ’ δ σκυ
τοτόμος, άν καΐ δέν ήονήθη νά τήν παραχωρήσω 
συνέλαβε τήν ιδιοτροπίαν νά απαίτηση ώς έπι- 
σχετικήν συνθήκην, ΐνα οί διάφοροι σκοποί τδν 
αμαξηλατών χαιρετήσωσιν αύτδν, καθ’δν τρόπον 
έχαιρέτων τδν αύτοζράτορα διεοχόμενοι ένώπιον 
αύτού είς τδ ιπποδρόμων, ό 'Ιουστινιανό; συνή-
νεσεν είς τούτο, άλλά μετεχειρίσθη όλιγώτερον 
γενναιότητα είς τδ μηχάνημα, όπερ έπαιξε» είς 
τδν πτωχόν άνθρωπον. Η ύπδ τού ϊενοφώντΟς 
έπιβληθεϊσα συνθήκη έφηρμόσθη κατά γράμμά 
έθεσαν αύτδν άπέναντι τού βήματος τοϋ κέντρου 
ύπερηφάνως ένδεδυμένον λευκήν άλουργίδα. Ο! 
σκοποί καθώς διήλθον έν πομπή ένώπιον τοΰ μέ
ρους, όπερ έκεϊνος κατείχε, άπένειμον τακτικ&ί 
είς αύτδν τδν ώρισμένον χαιρετισμόν' άλλ’ ό δυ
στυχής σκυτοτόμος έστερήθη τοΰ θριάμβου, ύφ ού 
πρότερον έκολακεύθη, διότι ήναγκάσθη, έν τδ 
μέσω τών κραυγών καΐ τού γέλωτος τού πλήθους 
νά δεχθή τδν χαιρετισμόν έστραμμένα έχων τα 
νώτα πρδς τδν σύλλογον !

(‘Η συνέχεια 3Ϊς τό προσεχές φυλλάδιον).

Ο ΣΤΕΦΑΝΩΘΕΙΣ Μ0ΥΣΙΚ05.

ΔΙΗΓΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ. (I)

Τδ ψεύδος είναι, άναμφιβόλως, άποτρόπαιον 
έλάττωμα, καΐ όμως, έάν κατηργεϊτο, ή ζωή θά 
καθίστατο δύσκολο;' ό μάλλον ένθερμος ύπερα* 
σπιστή; τής άληθεία; είναι δυστυχώς ήναγκα* 
σμένος νά ψευσθή εϊς τινας δύσκολους περιστάσεις 
καΐ τά ίπτά θανάσιμα αμαρτήματα ίΐ< τά ό-

(<) Συνέχεια άπό φυλλαδίου 62.

-οϊχ ύ άίχαιος ύποπίπτει καθ’ έκάστην, είναι έ" 

ψεύδη ύπδ τή; άνάγκης ύπαγορευθέντα. ό 
νέος μ«ί μουσικός εναντίον τής εύγενοΰ; καλ- 
Ιπεχνικής του είλικρινείας καΐ τής πρδς τδ ψεύ- 
όος αποστροφής του, ήναγκάσθη διά πρώτην ϊσως 
«οράν νά κρύψη τήν θλιβεράν άλήθειαν είς τήν 
ώραίαν του Γεσουάλδην. Αποκοιμηθεϊσα αΰτη έν 

μέσω τών χρυσών τη; ονείρων καΐ έγερθεϊσα 
ί« τήν έπήρειαν εΐσέτι αύτών, θά άπηλπίζετο 
•χχνθάνουσα τήν άλήθειαν. Οθεν ό Λεονής κατά 
-ήν συνέντευξίν του ύπδ τάς πορτοκαλλέα; τοϋ 
χήπου της έφρόντισεν δπω; μή τή φανερώση τήν 
ιΐ- τόν διευθυντήν τοΰ θεάτρου έπίσκεψίν του. 
ιεί τά κατά τήν προλαβοϋσαν εσπέραν διατρέ- 

ξϊντα. Άφίνουσα δμως αύτήν έν τή μέθη τών 
ελπίδων της, έλαβε τήν σταθερά·/ άπόφασιν νά 
«λισθή μέ θάββος καΐ νά έπαναφέρη εί; τά κύ
ματα τήν τριήρη τής Κλεοπάτρα; του, έάν εΰρι- 
«ε καλλιτέχνας διατεθειμένου; νά τδν συνδρά- 
μωσι καΐ ήττον ύπερηφάνους' ώφειλεν όμως έκά- 
ετην έσπέραν νά έφευρίσκη νέα ψεύδη, καΐ νά 
-ροσΟέτη αύτά εϊς τά τή; προτεραίας, τακτική 
άφόρτ,τος δι’ αύτδν, καθιστώσα μάλιστα εγκλη
ματικά; τάς παρηγοριάς έρωτος ευτυχούς.

Μή τολμών δέ νά έπισκέπτηται συχνά τδν 
διευθυντήν, παρεμόνευεν ένίοτε πολλά; ώρας 
λιτά προπύλαια τοΰ Αγίου Αύγουστίνου δπως 
τόν συνάντηση, τυχαίω; δήθεν, εισερχόμενου ή ε
ρχόμενον τή; οικία; του. ό εύφυής Ιταλός διευ 
ήιντής μή προσέχω·/ παντάπασιν είς τάς ένέδοας 
ταύτας, έδιδε είς τον άτυχή μουσικόν ίλπίδ: 
ϊιφορουμένας. Ημέραν όμως τινά μετά ζωηράν 
ψιλονεικίαν αύτού μετά τίνος contralto, ήθέλησε 
■ δώση πέρα; εί; τάς συναντήσει; ταύτα; τάς 
ίνώπιον τή; έκκλησία; τοϋ Αγίου Αύγουστίνου 
Μι νά όμιλήση έν ειλικρίνεια πρδ; τδν Λεσκήν.

— Φίλε μου, τώ είπε μετά χειρονομιών, τδ 
μελόδραμά σας είναι άδύνατον νά παρασταθή· θά 
“ναγκασθώ νά έξοδεύσω είκοσι χιλιάδα; ταλλήρων 
‘τω; τδ φέρω εις τήν σκηνήν καΐ δέν έχω οΰτε 
μ·κν δραχαήν. Φέρω είς τήν σκηνήν 2ν άριστούρ- 
ΪΊμα τοΰ Δονιζέτη, Rosmonda (Γ Ingbillerra, 

οποίον τόσον έκαμε κρότον εΐ; Πέργολαν τε- 
^'/ταίως, χωρΐ; νά έξοδεύσο» λεπτόν, διότι ή ά- 
30θήκη μου είναι πλήρης ίπποτικών λογχών καί 
θτλων, άτινα απαιτούνται είς παράστασίν του.

'— Αλλά, διέκοψεν ό Λεονής, δέν βλέπω ύ- 
Όϊον μέγα έξοδον θά άπαιτήση ή παράστασις 
τί; Κλεοπάτρας.

^φορουμένας. Ημέραν όμως
ζ;

— Πώς! δέν τδ βλέπετε ! όποίαν διάβολοί* 
δέαν συνελάβατε, νά Οέσητε έπΐ τή; σκηνής δευ- 
τέραν φοράν τήν τριήρη τής Κλεοπάτρας άνα- 
πλέουσαν τδν Κύδνον !

— ’ίλήφθη έκ τής ιστορίας. Κύριε' γνωρίζετε 
τού; τέσσαρα; ωραίους τή; Εύριάδο; στίχους ;

— όχι! είπε ξηρώς δ διευθυντής.
— Ιδού αύτοΐ, έπανέλαβεν ό Λεονής.

Δέν ητο τόσον εύμορφος ή Κλεοζάτοα όταν
Εϊς τήν Ταρσόν τόν κύριον συνείχε τών ‘Ρωμαίων, 

Ένω λαό; ίκ τών οχθών τοϋ Κυδνου τών ώραίων 
Κρατών θυμιατήρια. . · .

Λ .’ τά θυμιατήρια, ό Κύδνος, διέκοψεν ό διευ
θυντής, δλαι αύται αί άνοησίαι θά μού δαπανή
σουν δέκα χιλιάδα; σκούδα ! ζαΐ έκτδς τούτου ή 
μουσική σας έχει μέγα έλάττωμα.

— 0 Λεονής όπισθοχώρησεν ύψώσας τά; χεϊ- 
ράς του πρδς τδν ούρανόν.

— Μάλιστα, Κύριε, έλάττωμα μέγα δι’ ημάς 
τούς Ιταλούς. Η μουσική σα; είναι γερμανική, 
καί συντεθειμένη κατά T0jRobert le Diable,δπερ 
παρέστησαν πρδ μικρού έν Παρισίοι;.
— Α, τούτο είναι άνυπόφορον ! άνέκραξεν ό Λεοτ 
νή;' δέν έγνώριζα κάν αύτδ τδ μελόδραμα, επο- 
μ.ένω; ούτε τό είδα παριστανόμενον, ούτε τήν 
μουσικήν του άνέγνωσα .. . Θέλετε νά είσέλθητε 
εντός τής έκκλησία; ταύτης, οπω; όρκισθώ έπι 
τού εύαγγελίου!

— Α, Κύριε, στδν διάβολον καΐ σεϊ; καϊ η 
Κλεοπάτρα σας, άνέκραξεν ό διευθυντής.

Καί άπεμακρύνθη ταχέως, άφήσα; τον Λεονήν 
ίστάμενον ώ; άγαλμα ένώπιον τού Αγίου Αυγου
στίνου.

Η οργή διεδέχθη μετ’ ολίγον τήν απελπισίαν. 
Προσβολή ελαφρά, ώς αύτή, λαμβάνει ένίοτε εκ
τεταμένα; διαστάσεις, όταν γίνεται είς μή έπι- 
δεκτικάς κράσεις, καΐ μάλιστα εί; νέου; μουσι
κούς. Αμα λοιπόν έπέστρεψεν είς τήν οικίαν του 
ό Λεονής έγραψε πρός τδν διευθυντήν τήν επομέ- 
νην έπιστολήν.

«Μέ εξυβρίσατε έν τή δημοσία πλατείς διά λό
γου καί διά χειρονομιών, ραπισασών τδν αέρα. 
Εν τή ίπποτική σας οπλοθήκη θά εΰρητε βεβαίως 
§ν ξίφος' διστάζω μόνον διά τδ θάρρος σας, άλλά 
δέν απελπίζομαι, αποτεινόμενος πρδς άνδρα έγώ 
ό νεανίας.

«’Επειδή δμως είναι άπηγορευμένη ή μονομαχία 
έπΐ τοΰ παπικού έδάφους, σάς άναμένω μεθαύριο·/ 

e -
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ύπό τή/ Pout - Cenlino έπί τή- οδού Badico- 
liaiii" έκεϊ ή γή είναι ούδετίρα, μή άνήκουσα 
μήτε είς τήν Τοσκάνην μήτε είς τόν Πάπαν. Ο- 
οτις φονεύσει τόν έτερον δέν είναι τιμωρητέος. 
Εκλέγω τό πιστόλιον. Φέρετε τά όπλα σας, τά 
δέχομαι ώ; έδικά μου·

ό ύφ’ ύμών προσβληθεί; 

ΛΕΟΝΗΣ.»

Τήν επιστολήν ταύτην ένεπιστεύθη ό Λεονή; 
εϊς τινα νέον μαθητήν τής γαλλικής σχολής, οστις 
άπήντησ» τον διευθυντήν εις τό Οέατρον, δπου 
ποοσεκλήθη υπό τών ιπποτών τοΰ Bosmonda 

d lngbilterra νά θέση έπί τής σκηνής τό τέλος 
τής πρώτη; πράξεως. ’Επειδή δέ δέν επετράπη 
εις τόν κομιστήν τής έπιστολής νά διατ^έξφ τό 
θέατρον δπως πλησιάση τόν διευθυντήν, ό πρώ 
τος υψίφωνος άνέλαβε νά έγχειρίση τήν επι
στολήν και νά φέρη τήν άπάντησιν. ‘θ διευθυντής 
λαβών τήν έπιστολήν, τήν ήνοιξε καΐ ρίψας τό 
ύ'μμα του έπί τοϋ τέλους αυτής δπως μάθη τίς ό 
γράφων, τήν έθεσεν είς τόν κόλπον του χωρίς νά 
τήν άναγνώση, είπών, .-ηο./ΰ χα.Ιά, κα1. έξηκολρΰ- 

Οησε τήν εργασίαν του.
1 0 υψίφωνος έδωσε τήν άπάντησιν τοϋ διευ-
θυντοΰ είς τόν περιμένοντα νέον, και ώς δλοι, έ-, 
νόμισε δέον νά πρόσθεση κάτι τι είς τήν απάν
τησή. ιΠο.Ιν κα.Ιά, tirai ίύχαριστημέκος.

— Αί είναι ευχαριστημένος, εϊπεν ό Λεονής, 
φαίνεται δτι αγαπά τά τοιαΰτα. Τόσω καλλίτε- 
τερον' έφοβούμην μή άποτείνωμαι πρός τινα ά· 
νανδρον.

Ολην τήν ήμέραν παρεσκεύαζε τά πρός ταξεί- 
διον αναγκαία, άλλ* έστερεϊτο μόνον χρημάτων, 
ώ; πάντοτε. Συνήθροισε λοιπόν δλα τά πολύτιμα 
του πράγματα, μήτε τοϋ ωρολογίου του εξαιρού
μενου, καΐ μετέβη παρά τινι μεταπράτη, δστις, 
ώς δλοι οι τοϋ επαγγέλματος τούτου άνθρωποι, 
τά έθεώρησε με αδιαφορίαν, ώς ανάξια προσοχής, 
δπως τά λάβνι άντί ευτελούς ποσοϋ. Ίο σπου
δαιότερου όμως μελημα τοϋ Λεονή ήτο πώς νά 
άπατήστι τήν Γεσουάλδην. Τή έπροφασίσθη λοιπόν 
δτι έμελλε νά κάμη ταξείδιόν τι δπως έπισκε- 
φθή τήν εξοχικήν οικίαν τοΰ έραστοΰ τής Κλεο
πάτρας, ήν ούτος εϊχεν έν Φιουμικίνρ. Η πρό- 
φασις αύτη ήλπιζεν ό Λεονής ότι ήθελε φανή 
πολύ φυσική είς τήν ερωμένην του.

Αί Ρωμαϊαι γυναίκες δύνανται νά διακοίνωσιν 
έν τή ομιλία: τοϋ έραστοΰ έάν έν τή ψυχή αύτοϋ 

υπάρχει Ολίψις τις, διότι άνατρεφόμεναι έν τώ 
μέσφ τοϋ μουσικού έκείνου κόσμου, έχόυσι τήν 
άκοήν πολύ λεπτήν. Περί τών προμαντεΰσεων 
τούτων ό Βιργίλιος έγραψεν έξιστορών τά περί 
Διδοΰς τό περίφημου έκεϊνο «Quis fatlere pos- 
sit anianlen. Ούδέν δύναται νά άπατήση έσω» 
μίνην, είς τόπον μάλιστα, δπου όλοι τραγωδού» 
καλώς, καΐ αύτοϊ οί έχοντε; κακήν φωνήν.

Κατά τήν συνέντευξιν λοιπόν ταύτην ό Αεο- 
νής κατέβαλεν άπάσας αύτοϋ τάς προσπάθειας 
όπως κρύψη τήν αληθή του θέσιν, άλλ’ οί οφθαλ
μοί τής Γεσουάλδης είσέδυον είς τούς έδικοός 
του, τά ώτά της ήκροάζοντο άλανθάστως τήν 
φωνήν του, παρεκροπομένην ώς έκ τή; άθυμία; 
του τούς νόμους τής φυσικής μελφδίας. Συγκίνη- 
σις ξένη δλως είς τόν έρωτα έκυρίευε τον Λεο- 
νήν, καΐ εμπόδιζε τήν έκχυσιν τών ενδείξεων τή; 
τρυφερότητος καΐ τών αισθημάτων, άτινα συνώ- 
δευον πάντοτε τάς έσπερινάς συνεντεύξεις τών 
δύο έραστών.

Είς γυναίκα ήττον τής Γεσουάλδης άγχίνου>ί 
αιφνίδια αύτη μεταβολή ήθελε γεννήσει υποψίας, 
πολύ δέ μάλλον είς αύτήν. όθεν μέ πάσαν θυ
σίαν άπεφάσιοεν αύτη νά άνακαλύψη τό μυστή
ριον τοϋ έραστοΰ της, καΐ πρός τοϋτο μετεχειρί" 
σθη δλα τά μέσα, δσα εύφυής γυνή δύναται έκ 
τοΰ προχείρου νά έξεύρη. Παρεκάλεσε, άπητησε 
διά τής μελωδική; της φωνής, καΐ έπειδή ό Λεο
νής άπέφευγε, τόν διέταξε μέ ύφος βασιλίσσης 
νά τή άποκαλύψη τό πάν.

— Είμαι πλέον παρά Ίταλΐς, τω εϊπεν, ε·' 
μαι Ρωμαία. Έάν δέν άπώλεσα τόν έρωτά σου, 
δύναμαι νά άκούσω δλας τάς δυστυχίας καΐ αύ" 
τήν τήν απώλειαν τής περιουσίας καΐ τοϋ μέλ
λοντος σου, χωρίς νά καταβληθώ.

11 ομιλία αύτη έφερε τό άποτέλεσμά της έ» 
τοϋ νέου μας μουσικού' ένηγκαλίσθη τήν Γε- 
σουάλδην μετά,τρυφερότητος καΐ διηγήθη είς «ά- 
τήν δλας τάς ατυχίας του, έν αις περιείχετο κβΐ
ή πρός μονομαχίαν πρόσκλησις, ή δέ έξομολόγΧ’ 
σις του αύτη τώ έφερεν άνακούφισίν τινα, διότι 
συνεμερίζετο τήν δυστυχίαν του μετά φίλης - 
γηύαν,ς τό θάρρος νά λάβη μέρος είς αύτήν. Τέ
λος ήλευθεροΰτο έκ τής τυραννίας τοΰ ψεύδους·

Η δέ Γεσουάλδη άκροαζομένη μετά προσοχή; 
τήν έξομολόγησιν ταύτην έζήτει νά μαντεύση ε* 
τε τών οφθαλμών καΐ έκ τών λόγων τοϋ Λεονή. 
έάν ήγαπάτο ύπ’ αύτοϋ, ώς ένδιεφέρίτο ή 
δία της. Εκαστος λόγος, έκαστη φράσις τή συ»" 

χίνει τήν καρδίαν καΐ έπί τέλους διεσκεδάσθη πδ- 
ex αμφιβολία περί τοϋ διακαούς πρός αυτήν έρω- 
w τοϋ νέου, θέατοον, μουσική, μελόδραμα, 
διευθυντής τή ήσαν αντικείμενα αδιάφορα' καΐ 
t»n είσέτι ή μονομαχία δέν τήν άνησύχει πολύ, 
ύ;γινομί»η μεταξύ νέου εικοσαετούς, πλήρους ζέ- 
«ω; καΐ θάρρους καΐ ένός διευθυντοΰ θεάτρου η
λικιωμένου-

•— Λοιπόν, ε’πεν ό Λεονής, αναχωρώ τήν έσ- 
«ώαν ταύτην δ,ά Ponle-Cenlioo. θά άναχωρή- 
Μ μετ ού πολύ καΐ θά φθάσω είς τόν πσοσδιο·’ 
,ιΛίντα τόπον αΰριον τό εσπέρας. Διά κάθε εν
δεχόμενον έπεθεώρησα τό διαβατήριον μου . . . 
Οότως δίδω έν μάθημα είς τόν αυθάδη έκείνον 
δβνθυντήν καΐ είς τρεϊς ήμέρας είμαι ένταύθα. 
ό; τούς πόδας σου, ώραία μου φίλη.

11 Γεσουάλδη έπιώπα" έφαίνετο προσηλωμ.ένη 
εις σκέψιν τινα έξ έκείνων, αϊτινες υπάρχουσιν είς 
τ» βάθος τής ψυχής πριν ή κοινοποιηθώσι, διότι 
ι; αύτών έξαρτάται τό μέλλον τοϋ βίου μας.

Αίφνης έθλιψε μετά σφοδρότητος τήν χεϊρά τοϋ 
Αωνή, ώσεΐ έλαβε τελευταίαν τινά άπόφασίν, καΐ 
«φ είπε.

— Καΐ άφοΰ έπανέλθη; είς Ρώμην τί σκοπεύεις 
»ί κάμη; ;

— Νά σέ νυμφευθώ, εϊπεν εκείνος μετά ζί- 
««;.

— Αλλά δέν έχεις περιουσίαν" εϊσαι πτωχός 
•5 όλοι ο.ί μεγάλοι μουσικοί οί ίπΐ τής σκηνής 
«ϋ κόσμου εισερχόμενοι, έγώ δέ άλλο τι δέν 
ί«ρω ώ; προϊκά μου είμή τόν έρωτά μου. Εάν 
ίιν ειχον έκεϊ είς τήν οικίαν μας τέσσερα; αδελ

φές καΐ πέντε αδελφούς θά ήδυνάμην νά λάβω 
’’•έκ τής πατρική; μου περιουσία;. Βλέπεις δτι 
·χ« δλην τήν διάθεσιν ... Ας ίδωμεν τί θά κά- 
μης επανερχόμενο; εί; ΐ’ώμην.

— θά σέ λατρεύω !
— Αλλά τοϋτο δέν θά μάς χορηγήση τά μέ- 

’* τή; ζωής. Δέν πρέπει δέ νά σκέπτησαι πλέον 
*5?ΐ τοΰ μελοδράματός σου, ή Κλεοπάτρα. . .

· Πώ; ! άνεφώνησεν ό Λεονή;' περί τούτου 
**επτομαι περισσότερον παρά ποτέ' λέγουσιν ότι 
θέλησα νά μιμηθώ τήν γερμανικήν μουσικήν'

! τόσφ καλλίτερου, θά παραστήσω τό μελό · 
Ρ*μάμου έν Γερμανία, "ί'πάρχουν είκοσι θέατρα 

'*ίζ μέ περίφημους ορχήστρα;, καί εί; τά είκοσι 
‘■■σάζω τήν Κλεοπάτραν' όταν δέ μεταβώ εί; 

^Ρισίου; μέ τούς στεφάνου; τοΰ Ρήνου, οί διευ-

■»ΐ τών γαλλικών θεάτρων θά μοΰ ζητησωσι 

γονυκλιτώς τήν Κλεοπάτραν μου. όπως έπι
τύχη τι; είς Παρισίους πρέπει νά ήναι ή άποθαμ- 
μένος ή ξένος, θά μετονομασθώ όθεν τότε Αεο- 
νισβοϋργος.

— Καί έγώ ; εϊπεν ή νέα κόρη μετά θλίψε»;.
Εγώ ; Ούδέν τρομερώτερον τοϋ μονοσυλλάβου 

τούτου τού εγωισμού, όταν έξέρχηται έκ τοϋ 
υπερήφανου στόματος ανθρώπου ευτυχούς. Ακού
σατε αύτό άπ εναντίας προφερόμενον ύπό τών 
ρόδινων τή; νεάνιδο; χειλέων ή τών ρυτιδωμένων 
γυναικός ενδεούς, καΐ πάραυτ» η συγκίνησις σδ; 
καταλαμβάνει καΐ δάκρυα άποσπώνται τών οφ
θαλμών σας. Είναι ή απεγνωσμένη φωνή τής άδυ- 
ναμίας καΐ τής δυστυχίας αίτούσης τό διι-ΛίΜμα 
της πρός τήν ζωήν, ως δημιούργημα τοϋ Θεοΰ 
καΐ μέλος τής κοινωνίας τή; Λαλουμένη; άνθρω- 
πίνης· είναι ό συμπαθής τής λύπη; θρήνος ό Κρο
καλών τήν προστασίαν τών ισχυρών.

— Συ .... εϊπεν δ Λεονής πνίγων τούς στε
ναγμούς του, σύ / ’Αλλά δέν θά σέ έγκαταλείψω" 
ή ζωή μου έχει άνάγκην τής ίδικής σου, θά ανα
πνέω τόν αέρα τόν όποϊον σύ αναπνέεις. Εκεί έν 
Γερμανία Οά έχο> τήν έργασίαν μου καΐ θά απο
λαμβάνω έξ αύτής όπως επαρκώ πρός συντήρησίν 
μου" θά δύναμαι νά ζώ, καΐ θά ενθυμούμαι ότι 
έφυγον πένης οπω; έπανέλθω πλούσιος πλησίον 
σου. Σοΰ ζητώ δμως πλέον τοΰ 8ρωτός σου, σοϋ 
ζητώ τήν ύπόσχεσίν σου' δ χωρισμό; μας θά ηναι 
βραχυχρόνιος, καΐ μακράν δέ θά είμεθα ηνωμένο·, 
νοερώς. Μία παροιμία γερμανική λέγβί «δσω μα- 
κρύτερον τά σιόματα, τόσω πλησιέστερα αι ψυ- 
χαί». Την παροιμίαν ταύτην ίχοντες ύπ’όψιν, ά; 
μή χωρισθώμεν ποτέ . .. Δέν σμιλεϊς, άγγελέ 
μου ! . . Εχεις σχέδιόν καταλληλότερον νά ποο- 
τείνη; κατά τήν θλιβεοάν ταύτην στιγμήν ;

— Μάλιστα / εϊπεν ή Γεσουάλδη, ταπεινοΰσα 
τούς οφθαλμούς καΐ τήν φωνήν.

— όμίλει λ,οιπόν /
— Φαίνεται ότι τό σχέδιόν μου είναι δυσεκ- 

τέλεστον, άφοϋ δέν τό μαντεύεις.
— θέλει; νά μ’ άκαλουθήσης, άνεφώνησεν ό 

Λεονής έξαλλος έκ τής χαράς.
11 Γεσουάλδη έσιώπα κλαίουσα.

• — ί*ϊ, ποτέ δέν έτόλμων νά συλλάβω τοιαυ-
την ιδέαν ευτυχίας. Συγκατατίθεσαι ν άναχω- 
ρήσης μαζί μου, νά εγκατάλειψης τήν οικίαν σου, 
τού; οικείου; σου καΐ νά μ άκολ.ουθήση; ; έπι- 
θυμεϊς νά άφοσιωθή; είς έμέ ; ίΐ, τι ευδαιμονία ! 
. . . Σοί υπόσχομαι νά ζώ μόνον διά σέ, νά κα-
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τασταθώ άξιός σου. Ελθέ σύζυγέ μου, θά ησαι ό 
άγγελος τής ευτυχίας μου. Μαζί σου ευρισκόμε
νος θά θριαμβεύσω καί θά ευτυχήσω . . · Αλλ 
ά; μή βραδύνωμεν τήν άναχώρησίν μας ούτε 
στιγμήν' ό Θεός μάς φυλάττει μέλλον ευτυχές.

Η. Γεσουάλδη έπανέλαβε μετά σταθερότατος 
τήν άπόφασίν της καί τώ έςεμυστηρεύθη τό σχέ
διό* της, τό όποιον είχε κάμει μετά πολλής φρο- 
νήσεως. Ούδέν έλησμόνησεν, ούτε τήν πλήρη σε
βασμοί πρός τόν πατέρα της επιστολήν. Εκαμε* 
όλας τάς πρός άναχώρησίν προετοιμασίας, καί 
επειδή έν τή οικία της ταύτη δέν ειχεν άλλον ε
πιτηρητήν ή τόν πρωτότοκον άδελφόν της, τή 
ήτο εύκολον ν’ άπατήση τήν έπιτήρησίν του, καί 
εις τάς δέκα ώρας τής εσπέρας κατέβη μέ όσον 
τό δυνατόν όλιγώτερα πράγματα έπί τής πλα
τείας τοΰ Ααοΰ, όπου ειχον προσδιορίσει νά συ- 
ναντηθώσι.

Τό νυκτερινόν τοΰτο ταξείδιον δεν ήτο δλως α
κίνδυνο*. Ούδέν θλιβερώτερον καί έρημότερον τής 
οδού κατά τό διάστημα τής νυκτός. Καί ό αμα
ξηλάτης αυτός έφοβεϊτο καί δέν συγκατετίθετο εις 
τήν νυκτερινήν ταύτην άναχώρησίν, έάν δέν ίθε- 
τεν ό Λεονής εις τήν χεϊρα του τρία σζοΰδα. Διήλ- 
θον τήν πλήρη χλόης άλλ’ έρημον πεδιάδα, έν τώ 
μεσφ τής οποίας ύψοΰτο τό ξενοδοχοϊον τού Βα
λάνου, τήν κώμην ‘Ρονελιωνην καί τό ζωφερόν 
οάσος Βιτέρβον, ένθα οί επιτάφιοι σταυροί ένούν- 
ται μέ τά ύψίκοσμα δένδρα.Οί δύο έρασταί ούτε 
βλέμμα κάν έρριψαν έπί τών άπαισίων τούτων 
μνημείων, δέν έβλεπον εΐμή εαυτούς έν τώ ζό - 
σμω, ή δέ νυξ αΰτη τοϊς έφαίνετο ότι ήθελε διαρ
κέσει αιωνίως.

ό άνατίλλων ήλιος έπανέφερε τόν Λεονήν εις 
τήν πραγματικότητα. Τό άπαίσιον τού διευθυν- 
τοϋ τοΰ θεάτρου φάσμα ύψοΰτο μετά τοΰ ήλίου 
εις τόν ορίζοντα τών ^ωυζι'ίκών συνόρων, καί μ.ο- 
λονότι ή μονομαχία δέν ε'χε τι έπίφοβον, παρί- 
στατο όμως εις τά αμματα τοΰ οδοιπόρου μας 
μέ τά μελανώτ,ερα χρώματα. Αφιχθείς εις τήν 
Pante-Genlino, μικρόν πολύχνεον, όπου δέκα 
στρατιώται έπί κεφαλής έχοντες ένα λοχίαν έ· 
φρούοουν, δ Λεονής εΐσήλθεν εις τό μόνον έζεΐ ύ
παρχον ξενοδοχείον καί προσεπάθησε κατά καθή- 
ζ.ον να έπιτύχη ένα μάρτυρα έκ τής φρουράς, τόν 
όποιον εύρεν αντί ενός νομίσματος αργυρού πέντε 
παόλων. Η ευτελής αΰτη ποσότης έπροξένησεν 
άμετρο* χαράν εις τόν λαβόντα αυτήν στρατιώ
την, οστις έσπευσεν ούτως ζν ακολουθήσω τόν

Λεονήν εις τάς όχθας τοΰ μικροί ποταμού τής 
Γαλλίας έπί τής άρχαίας ιδιοκτησίας τού Ποοαίνα 
βασιλέως τών Ετρούσκων· Καθ’ ήν «ραν ό Λεονής 
έφθασεν εις τό μέρος τοΰτο ό διευθυντής τοΰ θεά
τρου τής Αργεντίνας σφοδράν είχε φιλονεικίαν 
μεθ ενός υψιφώνου, ίίστις ήθελεν νά καταργήσει 
ί*αν χρόνον πολεμικού τίνος άσματος έν τά» μ®· 
λοδράματι τοΰ Δονιζέτη, διότι δέν ήδύνατο νά 
τό ψάλλη ώς ειχεν.

0 Λεονής έπί δύο ολοκλήρους ώρας έμεινε* έτ 
κεϊ, άλλ' οΰδεμία ανθρώπινος μορφή έφάνη έπί 
τής άπεράντου έκείνης ύφαιατείου πεδιάδας, ήτις 
ώς λίμνη πλήρης έσβεσμένου ορειχάλκου εκτείνε
ται από τών μαύρων κορυφών τοΰ Radicoffani 
μέχρι τών εσχατιών τοΰ Ponte-Centino* ό στρα
τιώτης ταΰ πάπα καθ’ όλον τό διάστημα τούτο 
έζοιματα έξηπλωμένος ύπό μίαν ιτέαν εις τήν ά- 
ζραν τοΰ μικρού ποταμού. Σιωπή θανάτου έβα- 
σίλευε παντού.

Η Γεσουάλδη καταβιβρωσζομένη ύπό ανησυχίες 
κατέβη εΐ; τήν πεδιάδα όπως πληροφορηθή τήν αι
τίαν τής μακράς απουσίας ταύτης’ όταν είδε «ν 
Λεονήν ίστάμενον μόνον εϊς τό άκρον τής πεδιά
δας άνελαβε θάρος καί έτρεξε πλησίον τβυ.

— ©ά έπαναλάβωμεν τόν δρόμον μας, είπε» 
έκεϊνος, αφού λάβω πιστοποίησιν παρά τού αν
θρώπου τούτου, τής φρουράς ολοκλήρου καί τού 
ξενοδόχου ότι περιέμεινα πλέον τής προθεσμία; 
ήν ή τιμή απαιτεί.

11 Γεσουάλδη έσκίρτησεν έκ χαρά; ακούσαΜ 
ταΰτα, καί έτριψε τά βλέμ-ματά της έπί τοΰ 4" 
ρήμου διαστήματος τοΰ χωρίζοντας αυτήν είσέτι 
τοΰ έδάφους, καί επειδή ήτο επικίνδυνον νά έπϊ' 
νέζ.θη αύθις έπί τοϋ παπικού, ύπεχρεώθη ό στρα
τιώτης νά διευθύνη τό* αμαξηλάτην έπί 
οδού Radicoffani.

— ’λδιάφορον ! έλεγεν ό Λεονής, ή περίστ®' 
σι; αΰτη θά μέ συφτήση εις τόν κόσμον. Μονά' 
νομαχία μεθ’ ενός διευθυνταΰ τοϋ θεάτρου ! ίί“ί 
τόν έπαναφέρω εις άλλην ευκαιρίαν άρμοόιω' 
τέραν.

Οί δύο μα; έρασταί έφθασαν εϊς Φλωρεντία*! 
όπου δέν έσταμάτισΕν εΐμή όπως παρευρ»θ“®* 
εις αίαν παράς-ασιν Tou.Rosmonda d’lnghillerra 

εις τό θέατρον τής Μεργζόλης. ύ Λεονής εύρε *®' 
λύ μέτριο* τό έργον τού Δονιζέτη, ΐδών όμως 
θρίαμβον νέου τίνος υψιφώνου γάλλου καλλουμ^ 
νου Δουπρέζ, ανέκραξε*' « ή επιτυχία μον θ® 

ήτο πλήρης έάν ε’ιχον τόν μέγαν τούτον
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τέχνην όπως ψάλλη τό μέρος τοΰ Αντωνίου έν 
^ Κλεοπάτρα μου I »

. ‘ο Δουπρέζ υότος τρία έτη βραδύτερου έμελλε 
«ά φέρη 8Ϊς φώς τόν Γουλιέλμον Τέλλον, περιω- 
μβμίνον τότε εις μίαν πράξιν όπως διασκεδάζη 
εήν βασιλικήν ακαδημία* τής μουσικής.
. Εκ Φλωρεντίας οί δύο δδοιπόροι καττ,υθύνθη- 
mv εις Στουτγάρδην, μίαν τών πόλεων τής ‘Ο
μοσπονδίας, όπου τά ξένα μελοδράματα μεγα- 
Ιειτέραν έχουν ελπίδα επιτυχίας. 'Γούτο έκ φήμης 
έγνώριζεν ό Λεονής, καί ότι προσέτι οί κάτοικοι 
τί; πόλεως ταύτης είναι λίαν φιλόμουσοι. Το 
Κίτρον οί ύποζοιταΐ, ή ορχήστρα, οί χοροί της 
ίόνανται νά παοαβληθώσι πρός τάς τών πρώτων 
τή;’Ιταλίας πόλεων. Καί έν αϋτήτή ατμόσφαι
ρα τής πόλεως ταύτης ύπάρχει φιλοκαλία. ‘θ 
ϊχίλλερ γεννηθείς έν τοϊς περιχώροις αύτής ήγά- 
ίτ.σε περιπαθώς τήν θελκτικήν ταύτην τής Βυρ- 
Τψβέργης πρωτεύουσαν.

‘θ Λεονής δέν ήργησε νά συνδεθή διά φιλίας 
1 μέ τούς καλλιτίχνας τού βασιλικού θεάτρου, καί 
ρ: αυτόν προσέτι τόν διευθυντήν τής μουσικής 
πϋ παρεκκλησίου τοΰ βασιλέως Γουλιέλμου, μέ 
τήν πρόθεσιν νά τώ παρουσίαση τό μελόδραμά 
ταυ, άμα σχετισθή στενώτερον μ,ετ αυτού. Εν 
τώ διαστήμ.ατι δέ τούτο» οί δύο έρασταί διήρ- 
)*ντο εύχαρίστως τόν καιρόν των, περιπατοΰντες 
βΛ’ έκάστην έπί τών δχθών τοΰ Νέκκαρ, τοΰ 
Ελκτικού τούτου ποταμού, τού ποτίζοντος τούς 
>πμώνας τής Κανστάδης, τής ποιητικής ταύ- 
τι:; τής Στουτγάρδης γείτονος. ‘θ Ερως, ό θείος 
«τ ος παρήγορος τών πτωχών νέων άπεκοίμιζεν 
ό τοΐς χρυσοί; όνειροπολήμασ: τόν Λεονήν καί 
Ττν Γεσουάλδην μέχρι τής φρικώδους στιγμής 
ίΐ? έξεγέρσεώς των.

Η Κλεοπάτρα έδόθη εις τόν διευθυντήν τής 
ΗΛυσιχ-ής πρός έξέτασιν, ήτις διήρκεσε δέκα ή- 
Ι*έρας. Εσπέραν δέ τινα εϊσελθών εις τόΕενοδο- 
fhv τοΰ Χξΐυσοϋ Κύ>06)Γ0ς ο Λεονής ϊλαβε τήν 
•ίιοτολήν ταύτην.

' · Τό έργον σας περιέχει πολλά ωραία μέρη' 
!*α διοιδία μάλιστα αύτού είναι θαυμασία, άλλ’ ή 
Η*«ζ.ή του είναι γαλλική, καί εντελώς διάφορος 
*·* γερμανικού ρυθμού. Βεβαίως ή μουσική τοϋ 
*«υ σας είναι καλή, άλλ’άπαιτεΐται είσέτι και- 
& όπως παραδεχθή ένταΰθα.

«Δράττομα· τής ευκαιρίας νά σάς διαβεβαιώ
σω περί τής πρός ύμ&ς άφιώσεώς μου.

z/<d ror itn&vrtijr τοϋ παραχΑησΙον. 

Λ. ΒΡΟΪΓΕΡ.

Περίεργον πράγμα ! άνεφώνησε» ό Λεονής, η 
μουσική μου είναι γερμανική εις Φώρην-, καί γαλ
λική εις Γερμανίαν. Τοΰτο δηλοΧ ότι οί μουσικοί· 
τού καιρού μου δέν εννοούν παντάπασιν από μου
σικήν. Δέν εννοούν καί δέν θαυμάζουν εΐμή τά 
έδικά των έργα ?

Η γλυκεία φωνή τής ερωμένης του έμετρίασε 
τήν όργήν του καί έπανέφερεν έν τή καρδία 
του τήν αρετήν έκείνην, ήν καλοΰμεν ίΐπΐόά. 
Πολλά! πόλεις έν Γερμανία έχουσι τό προνόμιο* 
νά άναθεωρώσι τάς εναντίον τών μουσικών άπο- 
φάσεις. Εις μιαν τούτων έσκέπτετο ό Λεονής νά 
έφεσιβάλη τήν άπόφασιν τοϋ μουσικοδιδάσκαλου 
τής Στουτγάρδης.

— Θά άναιρεθή βεβαίως εις Μόναχον ή εις 
Δαομαστάδ, έλεγε' καί μέχρι τής Βιέννης θά 
υπάγω, έάν ή χρεία τό καλίση.

Ενώ λοιπόν οί δύο έρασταί ήτοιμάζοντο προς 
ταξείδιον, ένεχειρίσθη εις τόν Λεονήν έπιστολή 
τις έκ Παρισίων. ό Σάνδερ Κολόμβος παλαιός 
πρωταγωνιστής έν Ρώμη τής ιστορικής ζωγραφι
κής, φίλος δέ καί τακτικός τοΰ Δεονή άνταποτ 
κριτής τώ έγραφε τά έξής.

Έ>· ΠαρισΙοκ, ΛίάϊΟς '4856. 

Φίλτατε Μουσικοδιδάσκαλε.

Μή άποθαέδύνεσαι. ό Φλούχιος καί δ Μοζάρτ 
ήρχισαν τό στάδιόν των ώς σύ. ό μουσικό; ομοιά
ζει τήν αλόην, ήτις μένει έπί πολύ μέ τά φύλλα 
της, καί αίφνης πρωίαν τινα ανοίγει μετά κρό
του τό άνθος τη:, τό όποιαν θαυμάζει ό λαός.

Η ευκαιρία είναι κατάλληλος έν Παρισίοις. ίΐ 
βασιλική ακαδημία τής μουσικής οόδήν έχει νά 
έξετάση έργον, και φαίνεται ώσεί άναμένουσα 
τήν Κλεοπάτραν σου. ό Ροσίνης δέν ίχει πλέον 
διάθεσιν πρός εργασίαν, διότι πειραθείς νά τονί- 
ση εις γαλλικήν μουσικήν τόν Γουλιέλμον Τέλλον 
άπέτυχεν. 0 ένδοξος συγγραφεύς τοΰ Ponlano 
el Stephame, τού αθανάτου τούτου αριστουργή
ματος, ό Κ. Βέρτων έγραψεν όλίγας θεκτικάς λέ
ξεις εις τόν ’/tyajr' σοί τάς γράφω, ό κ. ίοσσΐ- 
νης ήπατήθη νομίσας δτι δύναται νά γίνη ίοσβίν' 
δέν θά άποκατασταθ? ε!μή εϊς πολυλόγος έν τή 

μουσική. ____ -
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Παριστάνων πάντοτε -ον Bobert le Diable. 
Εχει πραγματικώ; ωραία μέρη τά μελόδραμα 
τοΰτο, καί κυρίως τήν έπιτυχίαν του αποτελεί ό 
χορός τών καλογραιών. Δεν δύναται νά ίδη τις 
διά τών διόπτρων πλέον ακόλαστον πράγμα. ύ 
Ααβασπέρ είναι επίσης ωραίος'- συχνάζουν είς 
αύτόν δπως ίδουν τδν πώγωνά του, καί ούτως 
εισπράττει αρκετά. 'Ροόίρζος ύ ίιιίύο^ος δέν Οά 

ευδοκίμηση ΐπι πολύν χρόνον ενεκα τών έπιπο 
λ-αίων τούτων προτερημάτων του, έξ’ ών η έπιτυ 
χία του προέρχεται. Λέγουσι δέ δτι ή βασίλισσα, 
ήτις είναι ευλαβής, προτίθεται νά απαγόρευση 
τήν παράστασιν τοΰ μέρους τών καλογραιών. Εάν 
τούτο γίνη ό Κ. Μέγερβερ θά μεταβή είς Βερολί
νου. ’ΐδού λοιπόν δύο άνταγωνισταί, τούς όποιου; 
δέν πρέπει νά φοβώμεθα πλέον. Ταύτα λέγων 
νομίζω δτι διερμηνεύω τάς ιδέας ολοκλήρου τή; 
πόλεως τών Παρισίων. Γπήρχεν άκόμη, έν κατα
φύγιο» ή Βωβή τύκ Ποφζί*ω>\ άπό τής
τρομερά; τής Λυώνο; έπαναστάσεω; τοϋ παρελ
θόντος Απριλίου άπέσυρον τό μελόδραμα τούτο 
έκ τού προγράμματος. ’Εννοείς λοιπόν δτι δέν 
είναι δυνατόν νά παρασταθή ή Βω6η των Πορτί 
κων. Σκοπεύουν νά παραστήσουν έκ νέου τον Α- 
λαδίνην, διότι είσέπραττον αρκετά μέ τόν περι- 
στοεφόμενον ήλιον του καί μέ τήν δεσποσύνην 
Ζαβουρέκ, ήτις έψαλλε θαυμασίως'

Προσέλθετε χορεύτρια·, έδώ άγαπηταί,
Προσέλθετε τής καλλονής καί σείς οί έρασταί.

’Αλλ’ ή έπανάλτ.ψιζ αυτή δέν θά φέρη κέρδη, 
«έλουν νέα έργα' δέν υπάρχουν πλέον νέα είς τήν 
οικουμένην ; Ιδού ή έρώτησις τών Παρισινών.

• όθέν έλθέ καί ή Κλεοπάτρα σου θά υποδε
χθώ μέ ένθουσιασμόν.

«έγώ δέν κάμνω τίποτε καί βαδίζω είς τδ 
χειρότερον, διότι ή πολιτική καταστρέφει τήν 
τέχνην. Αί ύπουργικαί κρίσεις άμιλλώνται μέ τάς 
τών θεάτρων. Η εργασία μου ήδη συνίστατάι είς 
τ· νά ζωγραφίζω πρόσωπα, το δέ αριστούργημά 
μου διά τύ όποιον έδαπάνησα πολλά χρήματα, 
ύ θξΐην£>Υ τό>· /Ιάτροχ-Ιοΐ δέν έπω-
λήθη" δύο άγορασταί παρουσιάσθησαν μέχρι τοϋ- 
δε, άλλ ί μέν τούτων μοί είπε» ότι δέν έπρεπε 
νά ζο,γραφίσω τον Πάτροκλον γυανόν. ό δέ τον 
λχιλλέα ένδεδυμένον Εχάθη ή καλαισθησία· θεέ 
μου ποΰ βαίνομε·/ ! όποιο; χρυσούς άίών δταν ό 
μίγας ζωγράφος Δαβίδ ένέδυε τον Αεώάίδαν άπλήν 
περικεφαλαίαν καί τόν έπώλει εις τήν Κυβέσνησίν 

αντί εκατόν χιλιάδων φράγκων' ό διευθυντής μ?ζ 
Κ. Φορβΐν δέν άγοράζε: ειμή σά ερείπια τή; 

Παλμύρας, καί όταν τις τώ προσφέρη αποποιεί
ται, διότι ώς λέγει δέν υπάρχει αρκετόν κίτρινη 
υπό τούς βόλους.

“ Σέ περιμένω καί φλέγομαι ΰπό τής έπιθυμία; 
νά σου κάμνω τήν εικόνα σου καί τήν τής ωραίας 
φουρναρίνας σου, φίλτατέ μου ‘Ραφαήλ τής μου
σικής. Ενοίκιασα μέ πίστωσιν Sv κλειδοκύμβαλον.

ό ατυχής άλλ άφοσιωμένος φίλος σου 

ΣΑΝΔΕΡ.»
I ν I · ” I · · ' · - -

II έπιστολή αΰτη, ήτις περιέχει εικόνα αρκούν
τως πιστήν τοϋ έτους <834, έσχε σπουδαίαν 
έπιό^οήν έπί τής ζωηρά; φαντασίας τοϋ Λεονή, 
καΐ τό ολίγον άργύριον δπερ τώ ίναπε^είπετο ώ- 
ρίσθη διά τό είς Παρισίοι; ταζείδιον. Τήν φοράν 
ταύτην ή Κλεοπάτρα του δέν ήδύνατο ή νά εΰρη 
τόν ήλιον τής Αίγύπτου είς τήν στιλπνότητα τών 
θόλων τοϋ θεάτρου τών Παρισίων.

(Ί1 συνέχεια εϊ; τό πρόσεχε;).

Ο Μ ΑΓΡΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

Η

Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΒΑΝΝΕΚΕΡ.

Ό αδελφικός πόλεμος όσης έληξαν ού πρό 
πολλοΰ έν τή Αμερική, ήθ.λεν εισίαι ανεξήγητος 
δι έκείνους οίτινε; πιστεύουσι τήν έπέμβαει» 
τής θείας Προνοίας έν τοϊς άνθρω.τίνοις πράγμασι». 
άν δέν άπεπερατοΰτο διά μεγάλου αποτελέσματος, 
διά τή. χειραφετήσεως δηλονότι μιάς φυλής μετά 
πολλών αιώνων δουλείαν' τό αποτέλεσμα τοΰτο 
προεβλέπετο υπό τών ενδιαφερομένων όπως προ·· 
λάβωσιν αύτό ή τουλάχιστον όπως τό αναβάλω51 
καί διά τούτο άγωνςζομένων παντοιοτρόπως ’* 
διαιωνίσωσι τήν κοινήν πρ ληψιν ότι οί μαύροι 
έκ κατάρας τοΰ θεού κατά τών υιών τοΰ Χάμ 
φύσει είσί» ανεπίδεκτοι ήθικής βελτιώσεως- Β*1- 
καλούμενοι ούτοι τήν Βίβλον καί τούς εθνικού; 
χρόνους, έξήγον ότι οί μαύροι ποοωρϊσθησαν νά 
ώει διά παντός δούλοι καί βλέποντες είς άρχ*1ί 
μνημεία τήν μορφήν μαύρου άλυσαοδέτου εΜ' 
φώνουν. «ΐδού, πρό άμνημονεύτων αιώνων ή φυλλ 
αΰτη ήτο δεσμευμένη δι άλύσσεωνΛ. 'Αλλά τί 
ήθελον είπεϊ οί ταΰτα (σχυριζόμενοι άν έμάνθ*" 
νον ότι καί οί προπάτορες αυτών Σάξωνε:, '«·· 
δούλοι καΐ έν τοϊς άρχαίοις άναγλύφοις παρίστα’ 
ται φέροντες τόν κρίκον περί τόν τράχηλον; ** 

δουλεία άπήρ'ε τό φυσικόν αποτέλεσμα τής πα
τριαρχικής έποχής, άλλά δι’ αύτό πρέπει κυρίως 
νά καταργηθή, διότι τήν έποχήν έκείνην διεδέξα- 
σο ή τής έλευθερίάς καΐ δημοκρατικής ίσότητος. 
Καί καταργηθήσεται βεβαίως, τάχιόν δέ ή βρά- 
διον ό μαύρος άναλ,ήψεται έν τή οίκογενεία τών 
ανθρωπίνων φυλών τήν άρμόζουσαν αύτή τάξιν.

‘Η φυλή τών μαύρων έσχε τ'-ύς ήρωας και 
τούς επιστήμονας αυτής, τούς τεχνίτα: καί τού; 
βιομηχάνους της, ό δέ αριθμός αύτών θέλει αύ· 
ξήσει, ά,α ή φυλή έκείνη άπελευθερωθή. Τότε 
καΐ οί μαύροι έξουσιν, ώς οΐ λευκοί, τό Πάνθεον 
αύτών, έν τώ όποίω βεβαίως ή προτομή τοϋ Βε
νιαμίν Βαννέκερ, τόν όποϊον έξυμνησεν ό Ίεφφερ- 
σών έν τή ’Αμερική καί ό Κονδορσέ έν Ευρώπη, 
θέλει κατέχει τήν πρωτίστην θέσιν.

ό Βενιαμίν Βαννέκερ έγεννήθη έν τή κομητεία 
τής Βαλτιμώρης, έγγύς τής κώμης Ελλικοτ-Σμίλ, 
τώ έτει 4732. ό πάππος αύτοΰ καΐ δ πατήρ εί
χον γεννηθή έν τή ’Αφρική, καθώς καΐ ή μάμμη 
αύτοΰ και ή μήτηρ, ώστε ούδέ σταγόνα αίματος 
οΰτως ειπεϊν λευκού είχεν εις τάς φλέβας του. ‘Η 
μήτηρ τοϋ Βενιαμίν διεκρίνετο έπί ευφυΐα είς 
δέ τών ανεψιών της δ Βρηνβούργ Μύρτων έκέκτη- 
το μεγάλην και όρμηιικήν ευγλωττίαν, ήτις τον 
είχε καταστήσει περιβόητον έν τοϊς περιχώροις. 
Διηγούνται περί αύτού ότι μια τών ήμερών είχε 
μεταβή είς έκλογικήν τινα περιφέρειαν τή; Βαλ
τιμώρης ϊνα ψηφοφορήση,διότι μέχρις ού πρό πολ
λοΰ καί οί μαύροι ίδιοκτήται είχον τό δικαίωμα 
τής ψήφου' άλλά κατά τό αύτό έτος τό δικαίωμα 
εκείνο τοϊ; είχεν άφαιρεθή, οτε δέ ό Πόρτων, ά- 
γνοών τό τοιοΰτο, προσήΰ.θεν ΐνα καταθέση τήν 
ψήφον του, τώ έμποδίσθη ή είσοδος. ’Αγανακτή
σω; έκ τής άπαγορεύσεως ταύτης δ Μύρτων άνέ 
βη είς τό κατώφλιον μιά; θύρας και έκεϊθεν έξε- 
φώνησεν ενώπιον πολυαρίθμου ακροατηρίου λόγον 
λίαν εύγλωττο», όστις καί προφητικός δύναται νά 
αληθή, «ό νόμος ούτος,εΐπεν, εϊνε φανερά άντίφα- 
σι; τοΰ αξιώματος έκείνου, δπερ οί πατέρες σας 
προύκήρυξαν έν τφ διακηρύξει τή; ανεξαρτησία; 
των καί τό οποίον ήλπιζον νά έ^πεδώσωσι έντό; 
μικρού έν τή γενική ελευθερία. II λοιπόν ή άντί- 
φασις αΰτη θέλει αρθεί λ έσεται άναποφεύκτως 
πηγή αίματη-.ών επαναστάσεων.» Τό πλήθος εχει- 
ροκρότητε τοός λόγους καί διεμαρτυρ.ήθη κατά
τοΰ αδίκου νόμου.

‘Ο μαύρος ρήτωρ ήταν, ώς είπομεν, ανεψιός τή;
I

μητρός του Βεν-αμίν Βαν-.έκεχ ‘]Γ γυνή ά’τη : τοΰ νέου Βενιαμίν, διότι, έφεί/.κ-υσε τήν προσοχή·

ήτο τοσοΰτον ζωηρά καί ακάματος, ώστε έβδο- 
μηκοντούτης ούσα ύπερέβαινε τάς όρνιθας είς τόν 
δρόμον, ‘ο σύζυγός της όστις ήτο δούλος δτε τήν 

ένυμφιύθη, άξτ,γόρασε μετ’ ού πολύ τήν έλευθε- 
ρίαν του- τότε δε ή-όρασαν αγρόν στρεμμάτων 
τινων, παραχωρηθέντα ύπό τού Ριχάρδου Ζίρτ εϊ; 
τόν Ροβέρτον Βαννάκη καΐ εις τόν πενταετή τότε 
υίόν του Βενιαμήν Βαννάκη (οΰτως έγράφοντο 
τότε οί Βαννέκερ) τή <Ο Μαρτίου 4 738 αντί έ- 
πτακισχιλίων λιβρών καπνού, ‘θ τόπος εις τόν 
όποϊον ό Βενιαμίν έγεννήθη, ητο σχεδόν έρημος, 
διότι, τώ 4 732, ή Βαλτιμώρη συνέκειτο έκ δε
καπέντε ή είκοσι μόλις οικιών ή μάλλον πενιχρών 
καλυβών.

Είς τοιαύτην λοιπόν ούχί τόσ« έπίζηλον κοινω-
νίκην κατάστασιν έγεννήθη καί η*ξησεν ό νέος Βε
νιαμίν, προωρισμένος βεβαίως ών νά συνδράμη 
τού; πτωχούς καί αμαθείς γονεϊ; του εις τήν 
καλλιέργειαν τής έπαύλεως των' άλλ’ οτε έπλη- 
σίασεν εϊς τήν ανδρικήν ήλικι'αν, έψοίτησεν είς 
τί σχολείον έν τοϊς πιριχώροις, ένθα έμαθε τήν 
άνάγνωσιν, τήν γραφήν καΐ τάς τέσσαρα; τής α
ριθμητικής πράξεις, δ,τι δηλονότι έν ταϊς με- 
σημβριναϊς έπαρχίαις τής Αμερικής ούδέ σήμερον 
διδάσκονται οί δούλοι. Τά δλίγιστα τούτα δέν 
έξήοκουν εΐ; τήν φιλομαθή τοϋ Βενιαμίν φύσιν, 
δστι; άλλαξα; διδάσκαλον ανέπτυξε περισσότερον 
τάς γν<όσ=ις του, καί τοι ήναγκασμένος ών διά 
τή; έργασίας του νά πορίζηται τά -πρός τον βίον. 
Κοινώς θεωρείται έν τή προκαταρκτική παιδείαότι 
οί μαύροι έπιδίδουσι πλέον τών λευκών, άλλά 
φθάσαντες ε·; τήν ύψηλοτέραν μάθησιν, δ:ν 8ύ- 
νανται ευκόλως νά άντιληφθώσι τή* παιδείας, α
νεπίδεκτοι αύτή; δ«τες. Αν ή παρατήρησες αΰτη 
έχηται αλήθειας, ούδόλως όμως δύναται νά ίφαρ- 
μοσθή είς τόν Βενιαμίν Βαννέκερ, τοΰ οποίου 
τό -πνεύμα άνεπτύχθη καΐ ταχέως καΐίνευού- 
δεμιάς βραδύτητος.

"Οτε διήγειρεν αίφνης τόν θαυμασμόν τών α
γραμμάτων γειτόνων του μόλις ήγε τό τριακαστόν 
τής ήλικίας έτος" κατεσκεύασε δηλαδή ώρολό
γιον, τοϋ όποίου τά ίλαττήρια ήσαν πιθανώς τά 
πρώτα έν ’Αμερική κχτασκευασθέντα. Τό ώρο
λόγιον τοΰτο έποίησεν ό Βαννέκερ τόσον επιτη
δείου;, χρώμενος δμως έτέρώ ώ; Λροτύπω, ίίστε 
εΐ; περιφέρειαν πεντήκοντα μιλλίων ούδ»’.; έκέ- 
κ.τητο ώρολόγιον τσσόύτω τέλειον. Τό δέ δργόν 
του τοΰτο έσχε μεγίστη-/ έπιρροήν έπΐ τής τύχη;

■θ
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αστρονομικούς τινας πίνακας, ό αύτομαθής αστρο
νόμος εϊχεν ήδη όλοάχερώ; περατώσει τούς ίδι
κούς του. δι’ ών καταδείκνυε πολλά λάθη έν τή 
’Αστρονομία τοΰ Φεργουσώνος καί έν τοϊς ‘Αστρο- 

I νομικοί; πίναξι τοΰ Λεδβέτερ.
’Εν έτει 1792 έδημοσιεύθη τδ πρώτον ήμερο- 

λόγιον τοΰ Βαννέκερ. Τδ όνομα τούτο τέως άγνω-, 
στον, ήρξατο περιβαλλόμενου λαμπρότητά τινα1 
καί τδ έπιδν έτος οι τυπογράφοι Γοδδάρ καί Αϋ- 
ξέλ ζητήσαντες έδημόσιε.·σαν νέον αύτοϋ ήμερο- 
λόγιον, έν αρχή τοΰ όποιου προέταξαν βιογραφικάς 
τινας σημειώσεις περί του μαύρου άστρονόμ.ου.

■>Εϊμεθα ευτυχείς, έλογον οί έκδόται έν τώ 
προλόγφ αύτών, δυνάμενοι νά προσφέρωμεν είς 
τδ κοινόν πράγμά τι όπερ θεωρητέον ώς φαινόμε- 
νον, ήτοι ημερολόγιου ακριβέ; συντεταγμένον ύπό 
ενός μαύρου. Κολακευόμεθα δέ οτι τδ φιλάνθρω
πον κοινόν θέλει άποδεχθή τδ έργον ήμών ούχί 
μόνον διά τήν μεγάλην αύτοϋ άξίαν (ήν άλλως 
άνεγνώρισαν οί επισημότεροι αστρονόμοι τή; Α
μερικής, έν οϊς καί δ περικλεής Ριτευχούς) άλλά. 
δι’ αύτά τά αίτια, άτινα ήνάγκασαν τούς έκδό- 
τα; νά προτιμήσωσιν αύτό παντός άλλου, διά τήν 
ζωηοάν δηλονότι έπιθυμίαν των τού νά έξαγάγω- 
σιν έκ τής άφανείας ένα νοΰν δαιμόνιον καΐ διαψεύ- 
σωσι πρόληψίν τινα ήτις άπό πολλών αιώνων υ
πάρχει κατά τών μαύρων.»

0 Βαννέκερ κατενόει άριστα οποίαν επιρροήν 
ή φήμη αύτοϋ έδύνατο νά έξασκήση έπί τής τύ
χη; τών δμοφύλων του, καί μ δλον οτι άείποτε 
διεκρίθη έπί μετριοφροσύνη,, έκαυχάτο δμως πάν
τοτε έπί τή συμπαθεία ήν τά έργα αυτού έφείλ- 
κυον ύπέρ τής ’Αφρικανικής φυλής. ’Εν τοιούτω 
πνεύματι έγραψε πρός τόν Θωμαν Ίεφερσώνα, 
γραμματέα τότε τής έπικοατείας ύπό τδν Ούασιγ- 
κτώνα, πέμπων αύτώ Sv άντίτυπον τοΰ ήμερολ.ο- 
γίου του. ’ΐδου δέ τί τώ άπηντησεν ό Ιεφερσών.

«Σάς εύχαριστώ είλικρινώ; διά τήν έπιστολήν 
σας τών 19 ίσταμένου καί διά τδ ημερολόγιο», 
οπερ μοί έπέμψατε. Ούδείς είναι εύτιχέστερος έ
μοΰ, δυναμένσυ νά βεβαιώσω, ώ; καί ημείς άπο- 
δεικνύετε δτι ή φύσις παρέσχεν είς τους μαύ
ρου; αδελφού; μας, προτερήματα όμοια πρός τά 
τών ετέρου χρώματος ανθρώπων, καί ότι άν δεν 

έκαλλιέργησαν αύτά, τοϋτο οφείλεται είς τήν κα
κήν ζωήν τήν όποιαν διάγουσιν έν τε τή Αφρική 
καί έν τή ’Αμερική. Δύναμαι δέ έν πάση ειλικρί
νεια νά ομολογήσω ότι ούδείς εύχεται πλέον έμοϋ 
και έπιθυμΰ νά συντέλεση Μ? τήί καταπαύσεων 

τής οικογένειας 'Ελλικδτ, ής μέλη τινα κατεΐχον 
εύρεία; γνώσεις μηχανικής καί έσπευσαν νά ζητή- 

«ωβι τον μαΰρον τεχνίτην καί τώ προσφίρωσιν 
δ,πι έκεϊνο; ούδ’ έφχντάζετο καν. ’Εν ίτει 1789 ά 
Βενιαμίν έλαβε παρά τοΰ Γεωργίου ’Ελλικότ τούς 
Πίνακας τοΰ Μάγιερ, τήν ’Αστρονομίαν τοΰ Φερ- 
γουσίου καί τού; σεληνιακού; πίνακας τοΰ Αεδ- 
βέτερ’ πρδς δέ τούτο·.; διάφορα αστρονομικά ερ
γαλεία, τά όποια συνώδευσεν ό άποστέλλων διά 
τών αναγκαίων τής χρήσεω; αύτών οδηγιών. Απδ 
τής στιγμής εκείνη; ή αστρονομία κατέστη τδ κύ
ριον μίλημα τοΰ Βενιαμίν καί ό σκοπός τής 
ζωή; του’ δπως δέ δυνηθή άνετώτερον νά ένα- 
σχοληθή περί τήν σπουδήν τής έπιστήμη; ταύτη; 
άπεφάσισε νά ζήση μεμονωμένο; εϊς τι είδος 
ησυχαστηρίου καΐ επειδή ήν άγαμος, έβίου άμε- 
ρίμνως έκ τής έπαυλεως, ?,ν οί γονείς του θανόν 
τες τώ ειχον καταλίπει, τήν μέν ήμέραν καλ- 
λιεργών αύτήν, τήν δέ νύκτα δαπανών πολλάς 
ώρας περί τήν έρευναν τών ούρανίων σωμάτων.

’Αλλά αδύνατον εινε τά έξοχα πνεύματα νά 
διαφύγωσιν έν τώ κόσμω τούτω τόν φθόνον. Οταν 
οί τέως φίλοι του δέν τδν έβλεπον πλέον τοσοΰ
τον συνεχώς είς τούς άγρούς, τδν κατηγόρησαν 
<υ' όκνηρδν, δταν πάλιν τδν έβλεπον κοιμώμενον 
τήν ήμέραν ώρας τινας ίνα τήν νύκτα έπισκοπήση 
τδν ουρανόν, τδν ένέπαιζον ώς ύπνηλδν καΐ εύήΟη. 
Ενί λόγφ μικρόν κατά μικρόν τδν εύρον τοσοΰ

τον ειδεχθή καί άποτρόπαιον, ώστε συστηματική 
καταδίωξις ήγέρθη κατ’ αύτοϋ. Είς σημειωματά
ριου δέ τι ιδιόγραφον αύτοϋ τής 1 8 Δεκεμβρίου 
■1790 ύπήρχεν ή επομένη σημείωσις, δεικνύουσα 
τάς διαθέσεις τών εχθρών του.

»‘O . . . μ' εϊπεν ότι δ . . . έκλεψε τδν ίππον 
καί τδν μανδύαν μου καί ότι ό ρηθείς. . . σκο
πεύει, δοθείσης ευκαιρίας, νά με δυλοφονήση. ‘Ο. . 
μέ συνεβούλευσε νά μή δέχωμαι κανένα νύκτωρ έν 
τή οικία: μου.»

Τά ονόματα ήσαν έν τή πρωτοτύπςο ολογρά
φως γεγραμμένα’ άλλ’ έπειτα ό Βαννέκερ τά έ- 
σβεσεν έπιμελώς, ώς εί δέν ήθελε νά άναδεχθή 
τήν εύθύνην πραγμάτων λίαν δυσαπόδεικτων.

Οταν δ Βενιαμίν εύρέθη κάτοχος τών βι
βλίων, περί δν είπομεν, άπεφάσισε νά σύνταξη £ν 
ημερολόγιου’ αλλά τδ τοιοΰτο έργον δέν ήτο τώ 
καιρώ έκείνφ, όσφ τήν σήμερον εΰκολον, δτε ύπάρ- 
χουσιν ακριβέστατοι χρονολογικοί πίνακες. ‘θ 
Βαννέκερ συνέταξε τού; ίδικούς του μετά μεγίστης 
εύχερείας καΐ δτε ό Γεώργιος ’Ελλικδτ τώ έπεμψε

-τή; κτηνωδίας εί; ίν άπδ πολλοϋ χρόνου καί έ
νεκα περιστάσεων, τάς δποίας άς μοί έπιτραπή 
νά άντιπαρίλθω, διατελεΐ ή φυλή αυτή. 'Ελαβον 
τήν ελευθερίαν νά πέμψω τό ήμερολόγιόν σας 
πρός τόν -Κ. Κονδορσέ, γραμματέα τής ’Ακαδη

μίας τών επιστημών -έν Παρισίοις, καί μέλος τής 
φιλανθρωπική; έταιρίας, διότι τδ θεωρώ ώ; έγ
γραφον δυνάμενον νά δικαιολογήση τους μαύρους 
κατά τών προλήψεων,^δς μέχρι τοϋδε έχουσί τινε; 
κατ’ αύτών.»

Οτε τό ήμερολόγιον έκεϊνο έξαδόθη, ό Βαννέκερ | 
ήγε τό πεντηκοστόν ένναπον έτος τής ηλικίας του, I 

•καί έδέξατο τά μαρτύρια τής ύπολήψεω; Όλων 
τών σοφών τής Αμερικής. ’Εν έτει 1789 μετά 
τήν παραδοχήν τοϋ συντάγματος,διορισθείσης επι
τροπής δπως χαράξη τά όρια τή; Κολομβίας, 
προσεκλήθη καί ό Βαννέκερ νά λάβη μέρος είς αύ- 
τήν’ καίτοι δέ οί επίτροποι τόν μετεχειρίζοντο 
ώς ίσον, ούτος δμως έδείκνυβ μετριοφροσύνην με
γίστην, ούδέποτε συγκατατεθείς νά καθίση εις 
τήν αύτήν μετ’ έκείνων τράπεζαν.

ό Βαννέκερ έξηκολούθησε συντάσσω» καί δημο- 
«εύων τά ημερολόγια αύτοϋ μέχρι τοΰ 1802, 
εκτός δέ πολυαρίθμων καΐ πολυτίμων περί αστρο
νομίας καί μαθηματική; σημειώσεων, δσαι ευρέ- 
θησαν μεταξύ τών έγγραφων του, ύκήρχον καί 
τινε;, έξ ών καταδείκυται ότι έκέκτητο αρκούν
τως έπιστημονικά; γνώσεις. Παραθέτομεν δέ τι- 
νας έκ τών σεμειώ σεων έκείνων.

»27 Αύγούστου 1797. Ημην όρθιος πρό τής 
θύρας μου δτε ήκουσα κρότον πυροβόλου καί μετά 
πέντε ή έξ δευτερόλεπτα, μία ή δύο μολυβδίδες 
έπεσαν έν τή οϊκίγ μου. Εκ τούτου άρα φαίνεται 
ότι ό ήχος φίρεται -ταχύτερου τή; πφαίρας τοΰ 
τηλεβόλου.»

»23 Δεκεμβρίου 1790. Περί τήν τρίτην ώραν 
τή; πρωίας ήκουσα κρότον καί ήσθάνθην κλονι
σμόν, όμοιον πρός έκείνον 8ν προξενεί δυνατός 
κεραυνός. ’Εξήλθον, άλλ’ ούδέν νέφος παρετήρησα’ 
επεται λοιπόν ότι μέγα; σεισμός συνέβη είς τι 
μέρος τής σφαίρας. ·

Κατά δέ ’Απρίλιον τοΰ 1800 έγραφε.
«Κατά πρώτον, δεκαεπταετήςών παρετήρησα 

τώ 1749 μέγιστον άριθμδν άκρίδων, ότε δέ τάς 
είδαν άναβαινούσα; κατά χιλιάδας έπί τά δένδρα 
«πίστευαν ότι θά καταβροχθίσωσι τους καρπού; 

γής, καί θά προξενήσωσι πείναν είς τόν τόπον’ 
τούτου ένεκα ήρξάμην νά τάς φονεύσω, άλλ’ έπεί- 
«θην εντός μικρού ότι αί προσπάθεια! μου ήσαν

άγονοι. Μετά δεκαεπτά έτη, ήτοι τώ 1706 έ- 
φάνήσαν άκ νέου αί ακρίδες' φρονιμότερος δέ 
τότε ών, διότι ήγον τδ τριακοστόν τέταρτον 
τής ηλικίας έτος·, δέν ποοσεπάθησα νά τάς κατα- 
στρέψω, διότι έγνώριζον δτι δέν ήσαν τόσον κα
ταστρεπτικά! δσον έφανταζόμην. Καί τρίτον έ- 
φάνησκν, τφ 1783, ήτοι δεκαεπτά έτη, ώστε 
κατά τήν αύτήν αναλογίαν θά τά; έπαναίίωμεν 
πάλιν τώ I 800. ΓΙ θήλειχ έχει έν τήούρζ αύτή; 
Sv κέντρον έξύ 6>ς άκανθα, δι’ ού τρύπα τοΰ; 
κλάδους τοΰ δένδρου καί άποθέτει είς τάς δπάς 
αύτά; τά ώά τη;. ‘Ο κλόνο; μετ’ ού πολύ ξηοαί- 
νεται και πίπτει, τότε δέ τό ώόν έκ τίνος αιτία; 
δυσεξεγήτου έμπήγνυται εί; μέγα βάθος έν τή γή 
καΐ διαμένει αύτόσε έως δεκαεπτά έτη, ώς εϊπο- 
μεν ανωτέρω.»

Τό επόμενον απόσπασμα εϊνε άξιον τοϋ Πλινίου.
»Κατά Ιανουάριον τώ 1797, παρετήρησα μιά 

τών ήμεοών ότι αί μέλισσαί μου ήσαν έκτός τών 
κυψελών αύτών καί εφαίνοντο λίαν απασχολη
μένοι’ μία μόνη κυψέλη έμενεν ήσυχο; καΐ δέν 
συμμετιΐχε τής κινήσεως τών άλλων. ’Ερευνήσας 
τδ αίτιο», άνεγνώρισα δτι αί μέλισσαί ειχον κε
νώσει τήν κυψέλην ταύτην, καί δτι ούδέ σταγόνα 
μέλ.ιτο; κατέλιπον έν αύτίι. Τη 9 Φεβρουαοίου 
έφόνευσα τάς μέλισσας τών περικύκλω κυψελών 
καί εύρον πλεΐστον μέλ.τ έν αύταϊ;. Νομίζω λοι
πόν οτι, αί ισχυρότεροι άφήρεσαν τδ μέλι τών 
άσθενεστέρων καί ότι αύται διωκόμενοι έκ τής 
κατοικίας των, άπεφάσισχν ν’ άνακτήσωσι τόν 
καρπόν τής εργασία; των ή ν’ άποθάνωσιν.»

0 Βαννέκερ άπεβίωσε τώ 1804 άγαπώμενος 
καί σεβόμενος παρά πάντων εκείνων δσοι τόν έ- 
γνώρισαν’ καίτοι δέ ούδέν μνημεϊον δεικνύει τόν 
τύπον έν ω έγεννήθη καΐ διήλθεν ή εργατική καΐ 
πολυμήχανος έκείνη «παρξις, ή ιστορία όμως ο
φείλει νά βεβαίωση δτι ό μεγαλοφυέστερο; καί 
αϋτομαθέστερος επιστήμων, τδν όποιον παρήγα- 
γον αί μεσημβρινοί έπαρχίαι τής ’.Αμερικής, είναι 
δ Βενιχμίν Βαννέκερ, αύτόχρημα ’Αφρικανός.

0 Βενιαμίν ’Ελλικότ, δβτι; υπήρξε φίλος ει
λικρινής τοΰ Βαννέκερ καί συνήθροισε περί αύτοϋ 
ποικίλα ανέκδοτα, ίδου πώς εκφράζεται περί 
αύτοϋ.

»Καθ’ όλο» τδ διάστημα τοΰ μακροϋ βίου του 
δ Βαννέκερ προσείλκυσε τδν σεβασμόν καί τήν 
αγάπην δλων τών γνωρίμων του, ίδίγ δέ έκείνων, 
οϊτινες έδυνήθησαν νά έκτιμήσωσι τήν εύφυ'ίαν καί 
τάς εύρείας γνώσεις του. Καίτο·. διήγε βίον τακ-
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τικόν κχί μεμονωμένον, έν τούτοι; ού^όλως ήν 
χαρακτήρας μισανθρώποο, οιότι εϊς εύγβνίις, όστις 
τό» συνανεστράφη, εκβράζεται ουτω π<ρί αύτοΰ. 
«Τό» ενθυμούμαι πολύ καλώ;, ειχεν ήθος εϋάρε 
στον καί γλυκύ, έκέκτητο δέ καί τι εύγενέ; ίν τώ 
έξωτερικώ αύτοΰ. Το πνεύμα του ήτον όν.ολογου- 
μένω; λίαν άφηρημένον Ινεκα τών μαθηματικών 
μελετών τον, άλλ’ έν τούτοι; έδέχετο λίαν εύχκ- 
ρίστως τά; επισκέψεις μας. Ετερο; δ ’Αμερικανός 
όμιλεΐ οΰτω περί αύτού. «Ημην παιδίον δτε τόν 
έγνώρισα, καί ήσθάνθην μεγάλην συμπάθειαν προ; 1 
αυτόν, διότι είχε τού; τράτου; λίαν εύγενεΐς. Ητο 1 
χαοίεις, γενναίος, φιλόξενο;, φιλάνθρωπο:, τιμήεις 
καί ευάρεστος. Έκέκτητο γνώσεις ποικίλα; καί ’ 
ιγίνωσκε τά καθ’ έκάστην συμβαίνοντα- διεκρίνετο 
όμω; ιδίως διά τήν μετριοφροσύνην καί τό άπέ- 
ριττον αυτού. Τον έβλεπον συχνάκις. Η λευκή 
πυκνή κόμη του τώ έδιδεν ήθος σεβάσμιον.Τά έν- 
δύματά του έκ λεπτού υφάσματος κατά τόν τότε 
συρμόν, συνέκειντο έζ ενός έπενδύτου μέ ΰρθιον 
περιλαίμιου, έκ μακροΰ υπενδύτου καί έκ πετάσ- 
σου πλατύφυλλου.

”Τό χρώμα του ήν μαύρον, ο’χί όμως καί κι- 
τρινόχρουν εί; οιανδήποτε δ’ ώραν τής ήμερα; 
καί τής νυκτός καί &< ύπήγαινέ τις . παρ’ αύτώ, 
τόν εΰρισκε πάντοτε εγγύς τραπέζη; κεκαλυμ- 
μίνης όπό βιβλίων καί χαρτιών, καί επειδή ητο 
μέγας μαθηματικός, είχε συνεχή αλληλογραφίαν 
πρός τού; λοιπούς μαθηματικού; δπως, άνταλάσση 
τάς σκέψεις του έπί τών δυσδιάλυτων ζητημάτων. »

(Εκ τή; Revue Britanique).

TO

ΕΝΔΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ.

Επορευόμην εις τό κυνήγιον τών λαγωών βτε 
εις τήν καμπήν τής όδού άπήντησα νέαν τινα χω
ρικήν έπ ονου, ήτις έφορε; κοντόν μεσοφούστανον 
καί λευκόν κεφαλόδεσμον, ήτο δέ ζωηρά ώς 
στρουθίον καί δροσερά ώς ραφκνίς.
0 δνο; ήν επίσης ώραϊος'ή ουρά του έκινίίτο χα- 

ριέντως, ενώ τά ώτά του έσχημάτιζον άνεμιστή- 
ριον, καί έκαμάρονεν ώς νά έφερε ν έπ’ αύτοΰ 
δλον τόν κόσμον, καί δτε έχαιρέτα διά τή; γλώσ- 
σης τάς δνακάνθας τάς έπί τή; όδοϋ, έδείκνυεν 
ίδόντας ούτε πολύ μακοούς, ούτε πολύ κίτρινους 
δι’ονον.

όπισθεν ήκολούθει μέγα λαγωνικόν.
Εχαιρέτησα τήν χωρικήν καί
— Καλησπέρα, κόρη μου, τή ε'ιπον, δύνασαι 

νά μοί δείξης τό» δρόμον τού δάσους;
Εμελλε νά μοί άποκριθή, άλλ ό όνος ήρχισε 

νά όγκάται καί νά λακτίζη ώς αν ήτο αυτό; πρός 
θν άπηύθυνα τήν έρώτησιν.

Ταύτοχράνως ή νεάνι; κραυγάζει καί φέρει τήν 
χείρά της πρός ένα κόφιίνΟν ένθεν έςέρχεται μι
κρά γαλή.

Μέ&» πήδημα πηδά ύπέρ τά ώτα τού όνου 
καί φεύγει πρός τούς λειμώνας.

0 όνος δγκάτζι, δ κύων γαυγίζει, ήνείνις πα- 
ραπονεϊται. — A. F ή γαλή μου ! έχάθη ’ καί 
ή νουνά μου ήτις μοί τήν ένεπιστεύθη τόσον, 
τί θά είπη ;

Ευθύς δρμώ προ καταδίωξιν τής φυγάδος, καί 
την προφθάνω, ή ουρά της είναι ήδη μεταξύ τών 
δακτύλων μου, αλλά πηδά ρυάκά τινα, άναβαί- 
νει έπί λεύκης, καί έγώ πίπτω εϊς τό ύδωρ, 
πρός μέγαν φόβον τών βατράχων, οίτινε; έξήλθον 
διά νά άερισθώσιν. ιδού έγώ λοιπόν διαβεβρεγμέ- 
νος ώς σπόγγος, μακράν τού όπλου μου καί λα
σπωμένος ώς ό κύων μου. ίίμην μανιώδης, ζητώ 
μίαν πέτραν, έν ξύλον, άλλά μεταστρεφόμενος; 

j βλέπω ότι ήδη έξεδικήθην.
ΪΙ ανόητος γαλή άφήκεν ήδη τήν λεύκην διά 

νά τρέξη καλλίτεεον, άλλά δέν έσκέφθη τό λα- 
γώνικόν, δπερ δι’ ενός πηδήματος τήν συνίλαβε 
καί έθραυσε τήν κεφαλήν της, ώσπερ πίθηξ 
θραύει καρύδιον.

Δέν αγαπώ ποσώς τό α’μα, άλλ* ομολογώ ότι 
ό φόνος ουτος δέν μοί έπροζένησε δυσαρέσκειαν. 
Οθεν έθώπευσα τόν φονέα, δς τις δμως ήρχισεν 
ευθύ; νά τρέχη, ώς άν πάντες οί χωροφύλακες 
τοΰ τόπου ετρεχον πρός καταδίωξίν του.

Δέν μοί έμενε πλέον ή μία διέξοδος' νά υπά
γω πρός τόν ό·ον δς τι; ήρχισε τό βάδισμα καί 
πρός τήν νεάνιδα ήτις έξεκαρδίζετο γελώσα- Τά 
ενδύματα μου ήσαν κεκολλημένα έπί τών οστών 
μου, πράγμα δπερ προστιθέμενον εις τήν ίβχνο- 
τητά μου μοί έδιδε τό ήττον ευάρεστο» ήθος.σω- 
λήνος καπνοδόχου.

Εκτός τούτου καί άν δέν ήμην πολύ γελοίος· 
ήμην όμως πολύ τεταραγμένος καί πεινασμένο;. 
διότι ό σάκκος μού αντί ενδυμάτων περιείχε μί** 
δεσμίδασιγάρων καιίν κουτίονφωσφορικών πυρείων·

11 νύξ έπλησίαζε, καί πρός συμπλήρωσιν 

σκηνής καταιγίς προεμηνύετο.

Παρεκάλεσα τήν ’Ανίκαν (ούτως εκαλείτο ή 
χωρική) νά μοί δείξιρ ξενοδοχείόν τι.

•— Ξενοδοχείο», ειπβν ή νεάνις, δέν γνωρίζω 
ούδέν εΐ; τά πέριξ μέχρι δύο λευγών άποστάσεως' 
άλλ’ ιδού ημείς είμεθα εϊς τό χωρίον' βλέπεις 
φήν λευκήν είκείνην οικίαν ; είναι ή τής μητρός 
μου, άκολουθησόν με καί θά εύρη; καλόν πΰρ.

Ευχαρίστως θά έρ^ιπτόμην ύπό ευγνωμοσύνη; 
έπί τοΰ τραχήλου τής Ανίκα;, έάν τό έπέτρεπεν 
ή ένδυμασία μου.

Ούτως η Ανίκα μέ παρουσίασε» εί; τήν μητέρα 
της καί έδιηγήθη εΐ; αυτήν τήν σκηνήν τοΰ 
ρύακος.

H καλή γυνή άφήκε τό ροδάνι τις, Ανοιξε μέ
γα ιματιοφυλάκιο», μοί προσέφερε δεσμίδα φορε

μάτων τυλιγμένων μετά πολλή; τής επιμέλειας, 
καί μοί εΐπεν.

— 'ΐδού, κύριε οδοιπόρε, πράγματα τά ίποϊα 
6ά σοί είναι πολύ ωφέλιμα' είναι τά ένδύματα 
τοΰ μακαρίτου συζύγου μου, ό θεό; νά άναπαύση 
τήν ψυχήν του ! είναι ολως διόλου νέα καί πολύ 
ζεστά, ό δυστυχής δέν τά είχε φορέσει ή άπας 
μόνον, ό Κυρ Γεώργης έ πεταλωτής, ήθέλησε νά 
τοΰ τά πωλήσω διά δύο σκούδα καί διά τρεις 
γιριαϊς σιτάρι, άλλ’ έγώ δέν ήθέλησα νά τά χω- 
ρισθώ.
. Εσπευία νά υπάγω εις τό πατάριον διά νά έν- 
δοθώ τά νέα μου φορέματα, τά οποία ήσαν έξ 

ωραίου πρασινωπού κατυφέ, έχοντα καί μεγάλα 
χάλκινα κομβία;

Οτε άνεφάνην ή χήρα ήρχισε νά κλαί^ν διότι 
τής ένεθύμιζον τόν μαχαρίτηχ. Ειχον, έλεγε, 
τού; ιδίου; οφθαλμούς, τήν ιδίαν ρίνα, τό ίδιον 
στόμα, καί τόν ίδιον σχηματισμόν τοΰ σώματος 
έκείνου. ’Εγενόμην πολύ ευαίσθητος διά τούς 
επαίνους τούτους, άλλά πολύ περισσότερον διά 
τήν πρόσκλησιν τής ’Ανίκα; όπως καθήσω εις τήν 
τράπεζαν.

Μετά τό δείπνον, τό όποιον ήτο αγροτικόν καί 
λιτόν, ή χήρα μοί παρουσίασεν ώραΐον κυανοΰν 
?·«θον, καί ή Ανίκα έπήγε νά ζητήση τήν Μα- 
ροΰλαν-Η Μαροΰλα ήτο α"ς-ήμερος ώς άρνίον καί 
λωποτέρα τού γάλακτός της. Αφήκε δέ νά τήν 
ήϊίλξωσι χωρίς νά κινηθή, καί έγώ δίς έκένωσα 

*ον κύαθόν μου.
Αί δύο γυναίκες ελαβον τάς ρόκας των, έγώ 

^*ψα ίν ιπγάρον, καί ώμιλήσαμεν περί τοΰ μα- 

*«ρίτου Θωμά τοΰ οποίου ό θάνατος άπετίλει 
l^i’a κενόν έν τώ οίκφ.

V

— Αλλ’-ή Ανίκα θά ύπανϊρευθή τάχίω’ς, εΤπον 
ε?ς τήν χήραν, καί -ΐότε δέν θά ήσαι μεμονωμένη.

Εδώ ή νεάνις έρυθρίασε καί άφήκέ νά πέση ή 
άδρακτος αύτής ?,ν βραδέως έσήκωσε. ·

— Προ πολλοΰ θά ύπανδρεόετο, εΐπεν ή χήρα,, 
άλλά εΐ; τό χωρίον διατρέχει φήμη, ότι ο μα
καρίτης Ιβρυχο.1&χ2ασι, καί ό Γιάννης τοΰ Δη- 
μήτρη, δ άέ^αβωνιαστικός τή; Ανίκα;, έΐπεν βτι 
δέν θά νυμφευθή ποτέ τήν κόρην ενός βρυχό- 
.Ιαχα.

— ό Κυρ Γιάννης εχει πολύ άδικον, εϊπον 
έγώ.

— Αύτό τοΰ λέγει καί δ Χονδροκώστας, ?ξη- 
κολουθησεν ή γχρ-ΐΛ Χονδροκώστας είναι νάύτης 
καί πολύν καιρόν έταξείδευσεν εις τά νησία, δ- 
πόθεν έπανήλθεν μέ ίν ώραιότατον πράσινον πτη 
νόν τό οποίον δμιλέΐ ώς χριστιανός, Δέν έΐναι 
καθιο; δ Γιάννης, δ οποίο; μίαν Κυριακήν έίς τόν 
εσπερινόν εκοψε τδ μεγάλον δάκτυλόν του dla 
χά άποφύγη τόχ xJfjpor εϊς ri στρατιατιχάτ. 
Καΰμένε Θωμά ! άνέκραξεν ή γραία έκβάλλουσα 
τό έκ κυανοΰ βάμβακος μανδηλιόν της. Δεν το 
πιστεύω ότι έβρυκολάκίασε, διότι θά τόν έβλεπον 
τότε έγώ η αγαπητή του Σουσάνά, καί θά μου 
ώμίλει χωρίς αμφιβολίαν. Καί έν τούτοι;, £ρο- 
σέθηκε ρίπτουσα περί τό δωμάτιον βλέμμα άνή- 
συχον, συμβαίνουσι θόρυβοι μοναδικοί εις τήν οι
κίαν ταύτην. Ας γίνη τό θέλημα τοΰ θεοΰ. —- 
Καί έκαμε δί; τό σημεϊον τοΰ σταυρού.

Η καταιγίς έξερδάγη. ό άνεμος έμυκάτο έν 
τή υψηλή καπνοδόχη" αί βρονταί έβρυχώντό κάι 
άνάμεσον τών ύαλίων έφαίνοντο τά δένδρα τών 1 

κήπων κλίνοντα τά μέν πρός τά δέ, ώς φαντά
σματα τά δποϊα ώμίλου» τό ίν εις άό ούς Ίοΰ 
άλλου.

ή Ανίκα ήναψεν ίν κηρίον τή; λαμΛραξ, και 
τότε ύπολαις τις άπατηθείσα έκ τοΰ φωτός τό 
όποιον έξέλαβεν ώς την ανατολήν τήξ ήμέραζ, ά
φήκεν έκ τοΰ υψους τοΰ κλωβοΰ της τήν μελαγ
χολικήν αύτής φωνήν.

’Αφοΰ δέ ή καταιγίς κατηυνάσθη όλίγον, ήκο- 
λαύθησα τήν μητέρα τής ’Ανίκα; ί?ς τό δωμά

τιον τοΰ πρώτου πατώματος, εϊς τόν θάλαμόν τοΰ 
μακαρίτου' άλλ’ ή χήρα δέν ήδύνήθη νά κράτηση 
τά δάκρυά της άπέναντι τής κλίνης όπου άπέθα- 
νεν δ σύζυγός της, καί άπελθοΰσα μέ άφήκε 

μόνον.
Μία ώρα παρήλθεν άφ’ δτου έπεσα εις τήν κλί

νην καί έμελλον νζ άποκοιμηθώ, όταν ήκουσα
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παραδόξους θρήνους είς τδ μεταξύ τής κλίνη; καΐ ■ 
•τού τοίχου μικρόν διάβημα" τοίες θρήνους διεδέχθη 

θόρυβος όμοιος μέ τδν ρόγχον θνήσκοντος.
— ’Αγαπητέ μακαρΧτα, ανέκραξα μέ γεναιό- 

τητα όλίγον προσπεποιημένην, θα μέ κατηγορής 
ίσως διότι ένεδύθην τά ενδύματα σου Εκαμα κακά, 
τδ δικολογώ" η ενδυμασία αυτή δεν έγένετο δι’ 
έμέ, ’Αλλά θά τά έπιμεληθώ πολύ σέ βεβαιώ, καΐ 
αύριον θά τά άποδώσω είς τήν χήραν σου, άφοϋ 
έγώ αύτδς τά καθαρίσω.

Μόλις έτελείωσα τδν μονόλογον τούτον, ό θό
ρυβος έπανήρχησεν άλλά πλησιέστερος, θορυβωδέ- 
στερος καΐ τρομερότερος- παρετήρησα δέ είς τούς 
πόδας τής κλίνης δύο μεγάλους καΐ στρογγύλους 
οφθαλμούς προσηλωμένους έπ έμοΰ·

£ξω δέ αί βρονταΐ έξηκολούθουν πάντοτε ή 
δέ βροχή επιπτεν ώς χείμα^ος.

Αίφνης άστραπή τι; έφώτισε τδ δωμάτιόν καΐ 
έξ άμφύτου δρμής έστρεψα τούς Οφθαλμούς μου 
πρδς τδ παράθυρου και είδον αντικείμενον τδ ό- 
ποίον μέ έκαμε νά φρίξω" είδον πελώριον ίππον 
δστις έτρεχεν είς τδν άέρα" δ άνεμος άνύψου τήν 
χαίτην του, η δέ ούρά του έφαίνετο ότι έσάρονε 
τά νέφη. Τρις ή άστραπή άνεπήδησεν έκ τών νε
φών, καΐ τρις είδον διερχόμενον τδν μ.υστηοιώδη 
τοϋτον ίππον. Είς τούς πόδας τής κλίνης οί 
οφθαλμοί έλαμπον πάντοτε, οΐ δέ θρήνοι έγίγνον 
το τρομακτικότεροι έν τώ μεταξύ τής κλίνης καΐ 
τοΰ τοίχου διστήματι.

Τέλος νέα άστραπή διέσχισε τούς ουρανούς- 
είδον πάλιν τδν Ιππον, ή μάλλον τήν κεφαλήν 
καΐ τήν ουράν του, αΐτινες μόνα·, έκυματίζοντο 
έν τφ στερεώματι’ τδ σώμα έξηφανίσθη. Ητο 
τρομερόν! ό θόρυβο; έπλησίαζεν έπΐ μάλλον καΐ 
μάλλον καί αϊφνης ήκουσκ όπισθεν τοϋ προσκέ
φαλου μου βραγχνήν φωνήν ητις εϊπεν ". — Εί
μαι έγώ /

Έ^ρίγησα" άλλά μετ’ ολίγον κατελήφθην ύπδ 
αισθήματος εντροπής καΐ οργής. Κατέβην ησύ- 
χως εις τδ μεταξύ τή; κλίνη; μου καΐ τοϋ τοίχου 
διάστημα, ήκουσα τδν θόρυβον., έ^ριψοκινδόνευσα 
τήν χεϊρά μου, άπήντησα όπήν καΐ ήρπασα δύο 
κέρατα !

— Είμαι έγώ! έπανέλαβε ταύτοχρόνως ή 
βραγχνή φωνή. Εςέβαλον μεγάλην κραυγήν καΐ 
έπεσα σχεδόν αναίσθητος.

ή χήρα ήτις μέ ήκουσεν, ήγέρθη καΐ έτρεςε 
νά έξυπνήση τού; γείτονας. Αφοΰ δέ ώπλίσθη- 
σαν μέ δρέπανα,μ» δίκρανα καΐ μέ τουφέκια, εί

σήλθον είς τδ δωμάτιόν μου καΐ μέ εύρον κρα
τούντα μέ χεϊρά συνεσταλμένην j... τίνα; τδν 
διάβολον ή τδν βρυκόλακα ; όχι τήν αίγα Μα- 
ροΰλαν.

ή αίξ κατώκίι ύπδ τδ δωμάτιόν μου καΐ εί
χεν άναβή έπί τίνος καταπακτής, άφ’ ής ή χ»ζρ 
μου τήν συνέλαβεν.

Η άνακάλυψις αΰτη μέ καθησύχασεν.
— Αλλ ό Ιππος, άνέκραξα αισθανόμενος ίπα · 

Χίβγάμεποπ τύ>· pdtfor //οι», τί άπέγεινεν ;
— Είσθε πολύ άγαθδς μοΐ άπεκρίθη άνθρωπός 

τι-, δσ-1; ήτο ό πετ«λωτής-’ή καταιγις τδν συνέ- 
τριψε’ δέν μένει πλέον έκ τοϋ ωραίου μου τεχ- 
νοσήμου παρά ή κεφαλή καΐ ή ούρά.

Ταύτοχρόνως είδον στίλβοντα είς τούς πόδας 
τής κλίνης τά δύο χάλκινα κομβία τοΰ έκ κα- 
τυφέ ένδύματος· Ησαν οί μεγάλοι στρογγυλοί 
οφθαλμοί οΐτινες τόσον μ’ έφόβισαν.

Εμελλον νά άποπέιχψω τούς άπελευθεοωτάς 
μου χωρικούς ότε αντήχησαν είς τδ δωμάτιόν αί 
λέξεις αύται. — Είμαι έγώ ! είμαι έγώ ’.

— Κύτταξε I άνέκραξαν άπαντες, ό παπαγάλ- 
λος τοΰ Χονδροκώστα ! Εφυγε λοιπόν ;

Ητο πραγματικώς τδ ώραΐον πράσινον πτηνΰν 
τδ όποϊον ώμίλει ώς χριστιανός.

Τήν επαύριον τά ένδύματά μου ήσαν ξηρά, καΐ 
ουτω άπέδωκα είς τήν χήραν τά τοϋ μακαρίτου, 
άφοΰ τά έκαθάρισα καλώς, κατά τήν ΰπόσχεσίν 
μου.

Μετ’ οΰ πολύ έπληροφορήθην δτι ό Γιάννης 
τού Δημήτρη, ώς τδν έλεγεν ή γραία, γενόμενος 
άνδρειότερος μετά τήν άνακάλυψίν μου, ένυμ“ 
φεύθη τήν ώραίαν Ανίκαν.

(’Εκ τού Musee des Families) Μ.

ΙΙΟΙΗΣΙΧ.

Εις τών άπολαυόντων μεγίστης υπολήψεως 
καΐ άγάπη; παρά τοΐς συμπατριώταις του, ό Γε
ώργιος Λαγουϊδάρας, υιός παλαιού άνωτέρου αξιω
ματικού έν τώ άγγλοϊονικώ ςρατώ, άνήρ δέ εύγ»' 
νής τήν ψ>χήν καΐ τούς τρόπους, και κάτοχοί 
εκλεκτής παιδεία:, άφηρπάοθη πρδ μικρού α** 
τά; άγκάλας τή; οικογένειας του, ώραίας άναμνή" 

σεις άφεΐς παρά τώ κοινώ τής Ζακύνθου.
Τοΰ διακεκριμένου τούτου άνδρός εύχαρίσ'#» 

δημοσιεύομεν τδ κατωτέρω ποιημάτων, είς χεϊρα» 
ήμών περιελθδν ύπό τίνος τών φίλων αύτοΰ.

Η ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣ1Σ.

Είς τά πράσινα λειβάδιχ 
’ϊ τών άνδΰν τήν ευωδιά, 
Ποΰ βελάζουν τά κοπάδια 
Σκορπισμένα είς τά βουνά,

Τήν νεογέννητην ήμέραν
Καί τήν μελανήν βραδυά 
‘θ βοσκός μέ τήν φλογέρα 
’Απ’ τά δάση χαιρετά.

Καθαρά, γλυκά νεράκια 
Μουρμουρίζουν σιγανά,
Κ’ είς τά δένδρα τά πουλάκια 
Κελαϊδοΰν ζευγαρωτά.

Τρυφερό ’ναι τδ χορτάρι,
Τά λουλούδια ζωηρά,
Σάν άπδ μαργαριτάρι 
Στολισμένα άπ’ τήν δροσίά'

Βρίσκεις ευγλωττον τήν φύσιν 
’ς δλην τη; τήν σιγαλιά, 
Κ* ήμπορεϊ νά σ’ έξυπνήση 
Χίλια πάθη ’ς τήν καρδιά,

X’ έχω ελπίδα πώς έκείνη
Είς εσέ θά μ’ ένθυμή,
Καί ποτέ δέν θά σ’ άφίνη
Τήν καρδιά νά μ’ άρνηθή.’

Αν ποτέ σου περπατήσει;
Είς τά δάση μοναχή
Κ.’ άηδονάκι άγροικήσγς
Λυπημένο νά λαλή,

Τότ’ έσύ στοχάσου εμένα, 
Κ’ ένθυμήσου πώς κ’ έγώ
Τούς καΰμούς μου διά έσένα 
’Σάν ί κείνο τραγουδώ-

Σ άνθοστόλιστο τδ στρώμα 
Ποΰ ’ναι τδ ένδυμα τής γής, 
Μιά μοσκοΰλα μ’ άχνδ χρώμα 
Μαραμένη δταν ίδής,

Εύσπλαχνίσου την καΐ στάσου 
Νά τήν δώσγ,ς μιά ’ματιά, 
Καΐ τόν δύστυχον στοχάσου 
ΙΙοϋ 'ναι άχνδ; σάν τήν μοσκιά.

Αν ποτέ σου όταν χαράξη

Αστρο ίδής στδν ουρανό,
Χωρίς μ’ άλλο νά ταιριάζη ,
Αλλά νά 'ναι μοναχό,

Καΐ μςσοβασιλευμένο 
Ποΰ φωτίζει χλωμερά, 
θύμου εμένα τδν καϋμένο 
‘θποΰ ζώ στήν μοναξιά"

Καΐ όποΰ φθείρομαι διά σένα,
Καΐ σάν τ’ άστρο ”χω κ’ έγώ
Πάντα μάτεα θολωμένα,
Πάντα πρόσωπο χλωμό. .

Κ’ άν ίδής αγάλι ’γάλι 
’Από πάνω άπ* τό βουνό 
έϊσάν πνεύμα νά πρυβάλλτ) 
ένα σύγνεφο λευκό,

Τ

Πες πώ; εϊν’ ή χωρισμένη
’Απ’ τδ σώμα μου ψυχή,
Ποΰ στδν Τψιστον πηγαίνει
Καΐ δυδ δάκρυα σοΰ ζητεί.

ΤΟ ΕΝΕΧΤΡΟΝ.

Εΐ: τήν Μέμφιν, της Αίγυπτου τήν μητρόπολη τής Μέσης* 
Πλούσιοι πολλοί χατώχουν, μεγιστάνες τρυφηλοί.
Μεταξύ δέ τών όλβιων χαί ίπιφανών, πολύ

Πρώτος ητο 0‘Ραμέσσης.

Άλλ’ ή Τύχη τά τοϋ βίου, ώς ή Φοίδη τά πελάγη, 
Καΐ άνάγει χαΐ κατάγει.

•Ως ή άστραπή τήν πόλιν φη’μη αίφνης διατρέχει, 
Ό τρισόλβιο; ‘Ραμέσση; ίτι ίν σπουδή πολλή 

Τά ύπάρχοντα πωλεΐ,
Τά μεγάλα μέγαρά του μέ τού; έκ Σφιγγών πυΜένας, 
Τά; ωραία; του έπαυλεις, τού; πλουσίους φοινικώνας, 

"Ό,τι είς τδν κόσμον ίχει. 
Τά πωλεΐ δέ διά τί ;

Δι ’ ένέχυρον ίν μόνον, ίν, άλλ’ είς αύτδν ίξίας 
Αμύθητου, ίξαισίας,

Τδ δποΐον νά λύτρωση άλλως πω; αδυνατεί.

Τδ ένέχυρον δποΐον ; αίνιγμα σοφόν προβάλλω.
— Μή κειμήλιον ώραΐον ; μη τι άγαλμα βεών ;
— Όχι I 3χι! ύπέρ ταΰτα τιμιώτερόν τι άλλο.
— Μή άδάμας ευμεγέθης ώς περιστεράς ώόν ;
— Όχι! όχι ! ύπέρ τοΰτο τιμιώτερόν τι άλλο,
— Μή δ Φοΐνιξ, τδ ώραΐον, τδ άδάνατον πτηνδν, 

Ό που εύγενώ; άπλόνει τά ολόχρυσα πτερά, 
Και μέ στέμμα άδαμάντων »ΐ; τόν ήλιον πέρα ;
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— Όχι! ίχι! ύηδρ- τοριο άλλα μάλλον ποβωόν.

Τδ ένέχυρον τδ μέγα, 8 ·πμήεις θησαυρός του 
Τδ σκιλίβρωμα ϋπηρχι», ή-μομία τοϋ πατρός του !

Καΐ δ (ύσιβής 'Ραμέσσης άφοΰ έθηχιν ιΐς μνήμα 
Έκ τών ϊανιιστών λυτρώσας το καλόν καΐ αυΟις κτήμα, 
Τή έπαύριον έφάνη δάόοον πτωχικήν κρατών,
Καΐ τόν άρτον είς τους δρόμου; τής Αίγυπτου έπαιτων.

■ 1. καραΣουτςας.

Σημά^σις τον πριητοΰ. Ο: Αιγύπτιοι έταρί- 
χευον, ώς γνωστό/, τά σώματα τών θανόντων, 
διατηοοϋντες ταϋτα αλώβητα πρδς τήν μέλλουσαν 
άναβίωσιν. ’ολιγώτερσν ίσως γνωστδν είναι δτι αί 
μομίαι αύ’αι έδίδοντο παρά τών συγγενών καί 
ώς ένέχυρα ή παρακαταθήκαι είς. δανειστάς. Ητο 
δέ αΰτη ή ασφαλέστατη τών υποθηκών, διότι έ
καστος έφιλοτιμεϊτο έκ παντός τρόπου ν’ άποτίσρ 
τδ δφλημα, δπως άπαλλάξφ έκ τών ξένων χειρών 
τδ πολύτιμον ένέχυρον. Αύτδ άπήτει ή εύσέβεια 
καΐ ή πρδς τδν θανόντα τιμή- Έδ έθιμον- τοϋτο τής 
άρχαίας Αίγυπτου ένίπυευσέ μοι- τήν. Ιδέαν τοΰ 
ανωτέρω ποιήματος.

■ ;

ΠΥΡΟΜΑΝΙΑ·

ΟΚΑΣΣϊΒΕΚΙΑΣ.

I.

Καθ 8ν αιώνα. ό Σοφός Γκάλλ ύίπεστήριζεν έκ 
τής πανεπιστημιακής έδρας σπουδαίαν άνακ.άλυ- 
ψιν νέου κλάδου τής Ιατρικής, τήν. Κρανιοσκο
πίαν, συμβάν λίαν περίεργον διεβεβαίου προση- 
κόντως τήν αλήθειαν τών λόγων του.

Αμα τοϋ ήλιου άνατείλαντος καΐ ρΐψαντος 
τάς χρυσοειδεϊς αύτοϋ ακτίνας έπι τών χαμηλών 
λοφίσκων τοϋ Σογκάουν, χωριδίου τής Γερμανίας, 
ουτινος αί ίμίκτιατοι στέγαι τώ»,· οικιών έστιλ
βαν ύπδ τδν κυανοϋν. ούρανόν, ασυνήθη έκεϊσε, 
έμπροσθεν μικρότατου. οινοπωλείου άχυροσκεποΰ;, 
άνθρωπος τις περίπου -τριακονταετής έκάθητο 
έπακουμβών έπί σαθρδς τραπέζη;, πάντη θύν
νους, περιστρόφων τά βλέμματα του τήδε κακίϊ- 
σε, καί ενίοτε πίπτων είς μελαγχολία*. Η χον
δρή καΐ πεπλατυσμένη ρίς του ή-rov υπέρυθρος, 
έπικαλύπτουσα τδν διεσπαρμένου μΰστακά του, 
καΐ ή κεφαλή του όγκωδεστάτη, έφόρει δέ πίλον 
καΐ χονδρόν επανωφοριού περισφιγγόμενον ύπδ 
δερμάτινης ζώνης. Τήν γαλήνην τοϋ οινοπωλείου

διέκοψαν δύο άλλοι είσελθόντες καΐ άναγγείλαν- 
τες δτι πυρκαϊά μαίνεται τδ χωρίον. Σημειωτέου 
δτι καί τήν παρελθοϋβαν νύκτα δύο κατά συνέ
χειαν συνέβησαν, ώςτε οί ^ιάτοικοι ησαν ήδη κε- 
κοπιακότες καί ή λύπη εΐκονισμένη έπί τοϋ προ
σώπου των. Ας έκ τών πλησιεστέρων χωρίων έ- 
πισπεύσασαι άντλίαι άπδ τής προτεραίας διέμε- 
νον είσέτι, ώςτε ύπήρχον άρκεταΐ άβφάλίιαι, άλλ' 
ητον άνάγκη νά γνωσθή τίς δαίμων, αλιτήριος 
έθετε πϋρ συνεχώς εις. τδ χωρίον ! ό καπνός 
λαμβάνων νέας δυνάμεις έκ τής καύσεως άχυρων 
καί οικιών ανέβαινε περιελισσόμενος καί ώς νέ
φος καταμέλαν έπεκάλυψε τδν όρίζοντα τοϋ χω- 

ίριδίου, ένώ πάντες εις τδ σύνηθες σάλπισμα τής 
πυρκαϊάς, έσπευδον, οί μέν φέροντες σάκκους, 
άλλοι δέ διάφορα είδη δοχείων πλήρη ύδάτων, 
καΐ άλλοι σκεπάρνας και πλεϊστα έπιβοηθητικά 
μέσα, δπως άποσβέσωσι τδ πϋρ.

0 Κασσαβέκιας (ούτως ώνομάζετο ό ρηθεΐς άν
θρωπος) άμα ήκουσε τούς λόγους οϊτινες άντηλ- 
λάγησαν μεταξύ τών νεοελθόντων, ήγέρθη, έθεσε 
τδν πίλον του καΐ δρομαίος έσπευσε πρδς τδ 
μέρος είς δ έμαίνετο τα πϋρ,ένφ-ίδρώς κρύος πε- 
ριεχύθη έπί τοϋ μετώποχ του. Οι παριστάμενοι 
έθεώρουν αύτδν μετά περιεργείας, άλλ’ ήγνόουν 
τί συνέΰαινεν.

Οί δύο φίλοι πιόντε; άρκετδυ οίνον έφιλονείκη- 
σαν δλίγον καί έπειτα έξήλθον σπεύδοντες καΐ 
ούτοι πρδς άπόσβεσιν τοΰ- πυρός.

Μόλις παρήλθε»·8ν τέταρτον τής ώρας, καί 
σπουδαία έκκρηξις έλαβε χώραν έν τινι οικία, έν 
γ, υπήρχε πυρΐτι;' αΰτη μή προληφθεϊσα, ήναψε 
καΐ διέδωσε τδ πϋρ είς τάς πλησιεστέρας οικίας, 
αϊτινες πάραυτα έτινάχθησαν εις τδν άέρα, συμ- 
πκρασύρασαι είς τά πλήθη τών καπνών των πλεϊ
στα άνθρώπινα πτώματα.

θρήνος, κοπετός καΐ οδυρμδς ήκούοντο, καΐ 
7ύπη κατέλαβεν άπαντα; τούς -κατοίκους, οϊτινες 
έθεώρουν τδ χωρίον των καταστραφέν έξ ολοκλή
ρου, μόνο; δ’ δ Κασσαβέκιας ααθήμενος έπί τί
νος σκεύους ήμικαοϋς έθεώρει τδ πϋρ, έγέλα, έ- 
χαίρετο, καΐ συνεχώς περιέστρεφε τούς οφθαλμούς 
•του δεικνύων τήν χαράν του ...

Έοϋτο δέν παρήλθεν αδιόρατου τήν σπουδαίαν 
Γερμανικήν άστυνομίαν, ής. οί υπάλληλον πάντες 
έκ διαλειμμάτων προσήρχοντο καΐ παρετήρουν 
«ότόν καθήμενον ώσεΐ δαίμονα πρδ τή; Κολά 
σεως, έπιγελώντα τήν δυστυχίαν του, υπόνοια δέ 
τις ούχί άβεβαία έπεκράτησεν δτι ουτος. ήτον ή 
αηγή τοϋ κακοΰ. Εν τέλει ή σύλληψίς του ήτον 
άτοφασισμένη καΐ τδ ένταλμα έκδεδομένον.

ill.

II.

Φρίκη ανέκφραστος κατέλαβε πάντας τούς 
περιστοιχοϋντας τήν πυρκαϊάν* οίτινε; ένόμιζο7 
δτι εύρίσκοντο ίν τινι αιθούση μαγική. Καΐ τωόν
τι, αί κραυγαΐ τών παθόντων, ό δαϋπος. τών κα* 
ταπιπτόντων πτωμάτων,. ό έπιπνέω* σφοδρό; 
βούδας, τδ λυμαινόμενον πϋρ κατά πολλάς δια* 
κλαδώσεις, ό γενικός διαδοθείς φόβος, ό κρότο; 
τών καταπιπτόντων λίθων καΐ τών κρημνιζομέ' 
νων οικιών, ώμοίαζον μέ Κόλασιν βρίθουσαν δαι
μόνων, φοβούμενων καΐ. αύτήν τήν κατοικίαν των·

Μετά πολύωρον αγώνα, τδ πϋρ κατχυνάσθη ι 
έπί τοσοΰτον ώστε μετά τινας στιγμάς ουδεμία 
γλώσσα πυράς έμαίνετο, άλλά βαρόοσμοι· άνεδί- 
ίοντο εις τδν άέρα αί κατακαεϊσαι ούσίαι, συμμι- 
γεϊσαι μετά τών συστατικών τής άτμοσφαίρας. 
Τότε ό Κασσαβέκιας ήγέρθη καί περιπεσών είς 
τάς συνήθεις σκέψεις καΐ ρεμβασμούς, κρατών δέ 
καΐ τήν ράβδον του διηυθύνθη πρός τινα στενω
πόν πρδς νότον τοϋ χωριδίου, ένθα άναμφιβόλως 
ην ή κατοικία του.

Η οικία του δέν διέφερε καθόλου τάς συνήθεις 
τών άλλων χωρικών, τδ έσωτερικδν τ.ύμοίρΜ υλών 
Εμπρηστικών καΐ διαφόρων οξέων, άτινα άνέδιδον 
βαρυτάτην ίσμήν, καί έπηρέαζον ούκ ολίγον έπί 
τίς υγείας τών τε τέκνων του καΐ τής γυναικός 
του. Εκτο; τών άναγκαιοτάτων περιείχε καΐ όπλα 
δίστομα, πλήρη, ικανά έν άνάγκη νά ύπερασπί- 
ζωσι τδν κύριόν των.

Πρδ ημερών τδ πτωχόν του τέκνον έπασχεν, 
ό δέ κρότος τής. έκκοαγείσης πυρίτ.ιδος, κα; ή έ- 
ΐϊιί^οή τών πέριξ υλών κατέστησαν τήν όψιν του 
μελανωτάτην καί υποκίτρινου. 1ί δυστυχής μή- 
Τορ διήρχετο τάς νύκτα::ς άϋπνος κκθημένη έπί
“οϋ προσκέφαλου του καΐ ίκετεύουσα τήν Ποτά*

■»· 
τύπος τής άγαθότητος

χία/ θεοτοκοχ πρδς σωτηρίαν τοϋ παιδίον τη; 
Ητον άληθής χριστιανή, 
κχΐ τής συζυγικής λατρείας.

Μετά τήν έλευσίν του ή δυστυχής, σύζυγος ή- 
ρωτα τά λαβόντα χώραν δυσ-υχήματα έκτου πυ- 
?δς. έθρήνει δέ καΐ κατηράτο έκ βάθους καρδίας 
το* αίτιον τούτων. Νέφος φλογερόν διήλθε διά

τοΰ προσώπου τοΰ συζύγου της είτε έκ μετάνοιας 
είτε έξ έργής καΐ μ.ανίας.

Ηχος τυμπάνου ήκούετο άπώτερον καΐ μετ 
ολίγον ή οικία του πεοικυκλώθη ύπ άριθμοΰ τί
νος στρατιωτών οϊτινες έζήτουν τήν απαγωγήν 
του έν τάίς φυλακαϊς ώ; υπόπτου, φέροντες καΐ 
ένταλμα συλλήψεως έκδοΟέν ύπδ τής Αρχής.

0 Κασσαβέκιας Οά παρεδίδετο μόνος, άν ή 
δυστυχή; σύζυγός του δέν τδν κατεκράτει, άδη- 
μονοΰσα, θρηνοΰσα, καΐ όλολύζουσα. Μυριάκις 
παρίσταναν αύτή οί στρατιώται, ότι ύποπτος μό
νον έκηρύχθη, καΐ ότι πρέπει νά καθησυχάση 
τήν ταραχήν της- αΰτη ουδόλως έπείθετο, έπέ- 
μενεν είς τδν σκοπόν της, έπέμεν» διότι ήγάπα 
τδν σύζυγον της έστω και Σατανάν" όξΰχολος γάρ 
δ· έρως λέγει ό Λουκιανός καΐ διότι ή στοργή τοΰ 
φιλτάτου της τέκνου τήν άπετύφλωσεν ώμοίαζεν 
αληθώς τήν ΐίκάβην, έκ τών χειρών τής οποίας 
άπεσπάτο δαλίως πρδς θυσίαν ή γενναιόψυχος 
θυγάτηρ τή; Πολυξένη.

0 κακούργος ήδη ώχρία, καΐ θέσας. έντδς τής 
οικίας τήν σύζυγόν του καΐ τδ. ίτοιμοθάνατον τέ
κνον του, έκλεισε·/ ίσχυρώς τήν θύραν της ή·/ 
ήλειψε δι’ ύλης τίνος εμπρηστικής καΐ ειτα παρε- 
δόθη (ΐς χεϊρας τών στρατιωτών, οϊτινες άπήγα-. 

• "γον. αύτδν είς τήν ’Αστυνομίαν, έν ή έδικάσθη κα1. 
κατεδικάσθη εί; θάνατον δια τήν επαύριον.

Τά δάκρυα έρρεον σωρηδόν έκ τοΰ προσώπου 
τής συζύγου του, πνιγόμενα ένίοτε ύπδ λυγμών, 
καΐ περιέβρεχον τδ θανατιοϋν τέκνο-/ της. Μετά 
μικράν άποχώρησιν τοΰ Κασσκβέκια έκ τοΰ οί" 
κίσκου ήσθάνθησαν βαρεϊαν ίσμήν καΐ κρότου: 
όπλων. Εστράφησαν, καΐ τή άληθεία, ειδον τήν 
οικίαν περικυκλωθεϊσαν ύπδ φλογών, κα1. τά έν
τδς αύ-τής. όπλα κροτοΰντα, συνεκαίοντο δέ φρι- 
κωδώ; τό τε τέκνον καΐ ή. σύζυγός τ»·>. Ρίγος 
διήλθεν διά τοΰ σώματος πάντων τών στρατιω
τών, ένώ μειδίαμα σατανικόν καθ όλην τήν ώραν 
τής νέας πυρκαϊά έβασίλευεν έπι τών χίιλέών 
του. 0 δυστυχή; ητον ήδη πάράφρων μετά τδ

. . ΐ’ ή άθλία σύζγ-,

τεριέσφιγγε τδ φίλπα- 
ταϊς άγκάλαις καΐ κατεπ·/ίγετο ύπό

τελευταϊον του κακούργημα, 
γόςτου δι’ έσχάτην φοράν 

τόν της έν 
τών καπνών καΐ τών υλών.

IV.

Νύξ βαθεϊα έπεκράτει, έντδς δέ υπογείου φυ
λακής παχύτατων τειχών ό δυστυχής Κασσαβέ-
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κιχ; έκάθητο μόνο;, σύντροφον έχων τό σκότος 
κχϊ τδ σύνηθε; μειδίαμα του’ έπί τών χειρών 
ταυ έκρέματο σφαϊρα σιδηρά.

Α μύδρον φώ; δ.εχύθη έντδς τής ειρκτή;, ζαΐ 
Αββάς τι; κρατών τήν άγίχν Κοινωνίαν, προσήλ- 
θεν αύτώ καϊ άναγνώσας ευχήν Ttva, τδν ήρώτα 
επανειλημμένο»; καί τδν παρηγόρει,άναμιμνήσκων 
αύτώ συνεχώς τήν αιώνιον ζωήν, έάν έδείκνυεν ά" 
ληθώς μετάνοιαν, χα'ι έάν προσέπιπτεν είς τδ έ
λεος τή; θρησκείας.

Δάκρυα αλλεπάλληλα έρρευσαν έκ τών όφΦχλ- 
μών του, ένώ μετ’ όλίγον πεισθβϊς έχ τής τεχνι
κή; τοΰ ίερέως συμβουλές ήρξχτο ώς εξής. «Δυ
στυχές έγώ! Υποφέρω νηπιόθεν, έγώ είμαι ή αι
τία όλων αύτών τών πυρκαϊών, έγώ δι’αυτής 
ταύτη; τή; χειρδς, τήν όποίαν ήδη έπιβαρύνει 
σφαίρα σιδηρά,έδεσα άπειράκι; πΰρ,ούχΐ μόνον εί; 
αύτδ τδ χωρίον, άλλά καί είς πολλά άλλα χωρία 
καί πόλεις τή; Γερμανία;’ πάσχω ή μάλλον ευ
χαριστούμαι νά πράττω τοιαϋτα.Εάν ή θεία έκδί- 
κησι; έπισπεύση, είμαι έτοιμος, διότι η έκδίκησι; 
είναι δώρον τοϋ θεού. Πάτερ ήμαρτον, έγώ έδεσα 
πύρ είς τδν οικόν μου, χχΐ έκαυσα αυτόν μετά 
τής έναρέτου συζύγου μου, καί τοΰ τέχνου μου ? 
ώ ! ήμην τότε παοάφρων ! — Φρίκη διεχύθη είς 
τδ πρόσωπον τοϋ σεβασμίου ίερέως, όστις τδν 
ήρώτα έπανειλημμένως, άν έγκαρδίω; μετημε- 
λήθη δέ τά κακουργήματα του. — Είμαι πλέον 
καλά, βλέπο» του; δαίμ.ονας σύροντας τήν ψυχήν 
μου εί; τήν αιώνιον Κόλασιν. ίϊ θρησκεία ! πό
σον τέρπονται οί καταφεύγοντες πρδς Σέ, έν και
ρώ κινδύνου ! ώ θρησκεία ! τήν όποίαν τριάκοντα 
έτη έλησαόνησα, γενοϋ παρήγορος ! » ’Αμφότεροι 
έχλαιον βαθέως, μετά δέ ταΰτα δ ίερεύς,κοινωνή- 
σας αύτδν, έξήλθε συμβουλεύων τδν καρτερικόν 
θάνατον ! Ούτο; δμως έγέλα ώ; συνήθως.

Μετά τινας στιγμή; ό δυστυχής Κασσαβέκιας 
εύρέθη κρεμάμενος ύπδ κλοιού έπί τίνος δένδρου, 
ή δέ κεφαλή του κοπεϊσχ έστάλη εί; τδ Μουσεΐον, 
ένώ το σώμα του έτάφη έντδς αγνώστου μέρους. 
Οί ιατροί σχίσαντες διά πριόνος τήν κεφαλήν ευ- 
ρον δλως διάφορον τήν κατασκευήν τοϋ έγκεφά- 
λου καί δλων τών μελών τής κεφαλής. 0 Δυστυ
χή; έπασχε Πυρομανίαν Γ

Εν Γερμανία ύπάοχουσι δύο άλλοι όμοιοπαθεΐ;, 
Επιτηρούμενοι ύπδ τή; Κυβερνήσεως, αί κεφαλαί 
δέ τούτων θά κοσμώσιν άλλα ίσως μουσεία μετά 
τδν θάνατόν των ! Παρετηρήθη δτι όπισθεν 
τοϋ ίνίου των υπάρχει έζόγκωσί; τις ασυνήθης.

J. Γ. ΧΡΣΣΟΕΖΡΠΙΣ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Γγωριχά χαί άζτύματα τών Λρυϊύων.
Παρατιθέμεθα τά γνωμικά καί άζιώματα τών 

Δρυΐδών, όποϊα περιήλθον μέχρι; ήμών’ πρέπει 
δμως νά παρατηρήσωμεν δτι μόνον ή παράδοσις ’ 
τά 8ιετήρησε, διότι ουδέποτε Ιγραφον αυτά" είναι 
δμως πιθανόν νά συνετέθησαν άπδ άλλους λχ- 
βόντας δμως ύπ’ οψιν τά τών Δρυϊίών έθιμα.

1. Είς τά δάση είσάγεταί τις ύπδ τών ιερέων.
2. 6 ίερδς ιξός κόπτεται διά χουσοϋ δρέπανου 

καί μετά μεγάλου σεβασμού τήν ίκτην, εί δυνα
τόν, ήμέραν τοϋ έτους.

3. Παν δτι γεννάται κατάγεται έχ τοΰ ούρανοϋ.
4. Δέν πρέπει νά έμπιστεύηταί τις τά μυστή

ρια τών έπιστημών εί; τίν γραφήν, άλλ’ είς τήν 
μνήμην.

5. Πρέπει νά φροντίζη τε; πολύ περί τή; άνα
τροφής τών παίδων.

6. Οί άπειθεϊ; πρέπει νά άπομακρύνωνται τών 
θυσιών.

7. Αί ψυχαί είναι άθάνατοε.
8. Αί ψυχαί μετά τδν θάνατον τοϋ σώματος 

μεταβαίνουσιν είς σώματα άλλων.
9. 0 κόσμος έάν άπολεσθή, θά άπολεσθή δια 

τοϋ πυρδς ή τοϋ υδατος.
10. Είς έκτακτους περιστάσεις πρέπει νά θυ- 

σιασθή άνθρωπο; Γ Τδ δέ μέλλον προλέγεται ή έκ 
τής πτώσεως τοϋ σώματός του, ή έκ τής έεή; 
τοΰ αίματός του ή απλώς έκ τής πληγή; του.

11. θί αιχμάλωτοι τοϋ πολέμου ή θύονται 
έπί τών βωμών, ή έγκλειόμενοι έντδς λυγίνου κα
λάμου καίονται ζώντες πρδς τιμήν τών θεών.

1 2. Τδ έμπόριον μετά τών ξένων άπαγορεύεται.
13. ό τελευταίος φθάσας είς τήν γενικήν συ- 

νέλευσιν τιμωρείται μέ θάνατον.
14. Τά παιδία άνατρέφονται μέχρι τής ηλικίας 

δεκατεσσάρων έτών μακράν τοϋ πατρδς. καί τής 
μητρός των.

1 5. Τδ έν ταυτη τή ζωή δανεισθέν άργόριον 
αποδίδεται τοϊ; δανεισταΐς είς τδν άλλον κόσμον·

1 6. Υπάρχει άλλος κόσμος έκτδς τούτου.
17. θί φίλοι οΐτινες έκουσίως φονεύονται διά 

νά συντροφεύσωσι τούς τεθνεώτας φίλους των, 
θέλουσι ζήσει μετ’ αυτών είς τδν άλλον κόσμον.

1 8. Πασαι αί έπιστολαί, αΐτινες δίδονται εις 
τδν τεθνεώτα ή ρίπτονται είς τήν πυράν θέλου.” 

I σιν άποδοθή πιστώ; είς τίν άλλον κόσμον.

19. 0 απειθή; διώκεται, δέν λαμβάνει ούδε
μίαν δικαιοσύνην καί είς ούδεμίαν τίθεται αρχήν.

20. Πάντες οι οίκογενεεάρχαι είναι βασιλεϊ; έν 
σβίς οίκίαις των’ έχουσι δικαίωμα ζωή; καί θα
νάτου έπί τών γυναικών, τών τέκνων καϊ τών 
δούλων των. Τοιαϋτα είναι τά κνριώ τέρα τών 
Δρυΐδών αξιώματα’ άρκεϊ νά διατρέξη τις αύτά 
διά νά έννοήση πόσον ήτο εϋκολον εί; τούς ίερεϊ; 
τούτους νά άγωσι καϊ νά φέρωσι τήν κοινήν γνώ 
μην καϊ τά πνεύματα πάντων.

’δυστύχησα εχ σιύηρούρόρου. ’Ενώ τοσαϋτα 
χατά τήν Δύσιν παρέχει καλά τοϊ; άνθρώποις ό 
«ιδηρόδρομος, ουχ’ήττον δμω; ένίοτε συμβαίνου- 
οιν έζ αύτού καί δυστυχήματα. Τοιοΰτόν τι συ 
νίβη έσχάτω; τή 28 τοΰ παρελθόντος Μαΐου έν 
Αγγλίφ μεταξύ τών σταθμών Headcorn xxl 
Slaplehurst. ‘Ο σιδηρόδρομος είχε νά διαβή έκ 
γέφυρας τίνος’ άλλά δυστυχώ; τά σίδηρα είχον 
ταρεχτραπή τή; φυσικής αυτών θεσεω; καί η 
πρώτη σιδηράμαξα (wagon) έπεσεν’ άλλ έκ τή; 
σφοδρά; ταύτης κινήσεω; έπεσαν καί άλλαι όκτώ 
έχ τών αμαξών. Ουτω λοιπόν 10 μέν εφονεύθη- 
«αν, έξ ών έπτά γυναίκες, 20 έπληγώθησαν και- 
□ίω;, και 90 άλλοι περίπου έπληγώθησαν ελα
φρώς. Η εταιρία τοϋ σιδηροδρόμου τούτου έπροσ- 
διόρισε σύνταξίν τινα είς τού; άκρωτηριασθέντα; 
έκ τών βαρέως πληγωμένων, κα’. είς τού; πλη- 
«ιεστάτου; συγγενείς τών θανόντων.

’Χάρτης έχ ζύ.Ιου. Είς τδ 'Εμπορίαν έφημε- 
ρίδα τή; Γενούη;, άναγινώσκομεν νέχν έφεύρεσιν 
τήν έξή;· ‘θ Ιταλό; Κ. Maucci, πρδ καιροϋ ά- 
ποκαταστημένος εί; τήν Βόρειον Αμερικήν έφεϋρε 
άπλούστερον τρόπον πρδ; κατασκευήν χάρτου έξ 
οίαςδήποτε ύλη;, ήτοι ξύλων, καλάμων, άχυρων 
καϊ άλλων φυτικών ουσιών. Τδ σκληρότερον ξύλου 
γίνεται ώς ό βάμβαξ. ‘Ο εφευρέτη;, δ; τι; ήδη 
έλαβε προνόμιον διά1 7 έτη, έπεμψεν εΐ; Ιταλίαν 
χάρτην κχτεακευασμένον έκ ξύλου έλάτης έζ α
πλού άχύρου καί έκ μίγματος άχυρου καί πα- 
λαιοπάνων, πρδς δέ φυτίλιόν τι κατεσκευασμένον 
έκ ξύλου έλάτης,οπερ δύναται νά άντικαταστήση 
τά έκ βάμβακος. Σημειωτέον οτι ό κατασκευα- 
ζόμενο; χάρτη; είναι άριστος πρδ; γραφήν καϊ 

®’ίσ;η; ποιότητος.

ό παρά τοΰ Ναπολέοντος συγγραφείς βίος 
τού Καίσαρος έδωκεν άφορμήν ου μόνον είς άνα- 
ρίθμητα κριτικά υπομνήματα, άλλά καί ένεψύ-

χωσε γραφίδας καί χρώματα. Αναγινώσκομεν είς 
τάς Γαλλικά; έφημερίδα; δτι ό Κύριος Ερρίκο; 
Μοντώ συνέθεσε Λεύκωμα τής ζωής τοΰ Καίσα
ρος (Album de la vie Cesar), έργασία δι’ήν 
έτυχε γενικών επαίνων. Τύ λεύκωμα τούτο πε- 
περιέχει τά επισημότερα συμβάντα τή; ζωή; τοϋ 
Καίσαρος’ ώς αριστούργημα δέ θεωρείται ό έν τφ 
λευκώματ; τούτφ -θρίαμβος τοΰ Καίσαρος.

'Ο θεάς ΠΛοΰτος. Ο: αρχαίοι παρίστανον τδν 
πλούτον τυφλόν διανέμοντα τά δώρα αύτοΰ άνευ 
τάξεως μέτρου είς τούς καλούς, τούς κακού;,τού; 
τρελλού; καϊ τού; σοφού;, έγκαταλείπων τούς 
μέν έν πενία, τούς δέ πληρών έν αφθονία άγαθών. 
ύ πλούτο; βαδίζει βρηδέως καί υποσκάζων’ άλλά 
φεύγει, έκτε'ίνων τά πτέρυγά; του, οπερ σημαίνει 
δτι τά δώρα αυτού όλίγον διάμένουσιν.

*,* ότε δ Αλέξανδρος έπολιόρκει τήν Τυρόν τδ 
332 π. χ. είδε κατ’ όναρ Σάτυρον. ’Εγερθεϊς έκά- 
λεσε παρ’ αύτώ τού; όνειροκρίτας, οΐτινες εξήγη
σαν είς αύτδν ότι ό Σάτυρο; είναι εικονική πα- 
ράφασις τή; έννοία; Σά-Τυρος. Μετ έλίγας ήμέρας 
έκυρίευσε τήν Τύρον.

'Παραύείγσατα γεγχαιο^-υχίας. Εις Γάλλο; 
στρατηγός, είς τδν όποϊον έν τώ μέσω τή; μάχης 
άνήγειλαν δτι δ υίό; του έφονεύθη.—Ας σκεφθώμεν 
είπε, νά νικήσωμεν τώρα τδν έχθρδ·', καϊ αύριον 
θά κλαύσω τδν υίόν μου- — Υπασπιστή; τις τοϋ 
γαλλικού πυροβολικού άπώλεσε διά τής αύτή; 
σφαίρας ήτι; έφόνευσε τδν περίφημον στρατηγόν 
'Γυρέγγον, τδν βραχίονά του’ ό υίό; του ηρχισε 
νά κλαίη, καί νά φωνάζη. — Σιώπα τέκνον μου, 
τώ είπε δεικνύων τδν Τυρέγγον’ ιδού τίνα πρέπει 
νά κλαίωμεν.— Ταύτα μά; άνενθυμίζουσι καϊ τό 
περίφημον έκεϊνο τή; μητρός τού Βρασίδου λο - 
γιον, δταν ήκουσε τον θάνατον τοϋ υιού της’ Πολ- 
λού; αύτοΰ κάρρονας έχει ή πατρί;.

*7/ γή xai ό ή.Ιως. 0 Φραγγϊσκος ’Αραγώ, 

θέλων νά δώση είς τού; μαθητά; του ευνόητο 
ιδέαν τοϋ μεγέθους τή; γή; συγκρινομένου πρός 
τδ τοϋ ήλιου,έστοχάσθη νά άριθμήση πόσου; κό/.- 
κου; σίτου μέτριου μεγέθους εμπεριέχει μία λίτρα. 

■ Εθρε λοιπόν, δτι εμπεριέχει 4 0,000, έπομένω; 
| έν δεκάλιτρον πρέπει νά περιεχη 100,000, έν 
ίέκατόλιτρον 1,000000 καί 12 δεκάλιτρα 1,20? 
000. Συνάθροισα; τότε εί; ένα σωρόν τά 12 δε
κάλιτρα τοϋ σίτου έθΐσεν άντικρύ ενα μόνον κόκ-



4Τ1 ΧΡΤϊΑΑΑΕ. ΧΡΥΣΑ ΛΛΙΣ. ί7ί

κον καί εΐπεν εις τούς άκροατάς του. Ιύού έν 
συνάψει ή γή καί δ ήλιος. Η έξομοίωσις αυτή έζέ- 
πλτ,ξε τούς μαθητάς.

*Σοχο.Ιάττα. — Τδ Κακάον είναι ή βάσις της 
κατασκευής τής Σοκολάττα;, ήτις τοσούτον ευά
ρεστο; είναι εις τήν γεΰσιν" είναι δέ βΰνθεσι; σακ- 
χάρου κακάου, καί άλλων τινών αρωματικών ου
σιών, όποϊαι η βανίλλη καί κανέλλα. Καταναλί 
σκεται δέ κυρίως εις έκ Ισπανίαν καί τήν Νότιον 
Αμερικήν. 1Ϊ κατά τδ 1856 εξαγωγή αυτής έκ 
τής Γαλλίαςύπερέβαινε τάς 268,000 χιλιόγραμμα.

*Πίρίφηιια άργνρωρυχιϊα. Τά μάλλον αξιώ
ματα καί πλουσιότερα αργυρωρυχεία είναι τά έν 
τή Μεζική Περουβία, Εύκνέμω (Bonus—Acres) 
ΧιλλΙ, έν ταίς Ηνωμένα·.; πολιτείαι; καί Κολομ
βία. Εις τήν Ευρώπην δέ άξια λόγου αργυρωρυ
χεία είναι τά έν Ούγγαρία, τά έν Τρανσυλβανία, 
τά έν Νορβηγία, καί Σουηδία, τά έν Σαξωνία κλ. 
Εις πάντα τά έν Εύρώπη αργυρωρυχεία δ άργυρος 
απαντάται δπδ τήν μορφήν θειούχου αργύρου, έν 
δέ τή ’Αμερική ού μόνον ύπδ ταύτην τήν μορφήν 
άλλά καί ύπδ τού χλωρούχου αργύρου. Μ.**

* Φωνή ’Ιχθύων- Περί τού αντικειμένου τού
του 0"K.Armand Moreau ύπέβαλεν εις τήν ’Α

καδημίαν τών Επιστημών εν Παρισιοις υπόμνημα, 
έν ώ διά παραδειγμάτων καταδεικνύει ότι ιχθύς 
τινες έκφέρουσιν ήχους ή φωνάς διά νευρικής τίνος 

ένεργείας άπαραλλάκτως, ώς εξάγεται φωνή έκ 
τοΰ λάουγγος τών τή; άνωτέρας κλάσεως ζώων.

Οί ιχθύες τού γένους τής Τρίγλης έκφέρουσιν 
ιδίου; τινας ήχους, διό και καλούνται παρά τών 
Γάλλων άλιέων Grondins καί παρά τών Αγ- 
-λων Gurnards, ήτοι ιχθύες γρνζονπς.

6 Αριστοτέλης άναφέρει ίχθύν καλούμενον -Αύ- 
ζ,α παρά τοίς ΕλλησΓ καί μέχρι σήμερον οί Ιτα
λοί μεταχειρίζονται τήν λέξιν fyyovor όπως δη- 
λώσωσιν είδος ιχθύος, ού ή φωνή ή δ ήχος είναι 
όμοιος οργάνου. Εις τδ γένος τής Τρίγλης ή άε- 
οοφόρος κύστη είναι έφωδιασμένη μέ ίσχυράς καί 
παχεϊς μύωνας, οΐτινες έξεταζόμενοι διά- μικρο
σκοπίου φαίνονται χαρακωτοί. Δέχονται δέ δόα 
υπερμεγέθη νεύρα, άπδ τοϋ ιερού δστοΰ προϊόντα, 
κάτωθεν τών πνευμογαστρικών νεύρων καί έγγύ- 
θεν τοϋ πρώτου ραχιαίου ζεύγους, ό μυξώδης 
ύμήν τής άεροφόρου κύστεως αποτελεί διάφραγ
μα, τδ οποίον υποδιαιρεί τήν κοίλην εις δύο δευ- 
τεοεόοντα μέρη, κοινωνοΰντπ πθδς άλληλα διά 

κυκλοτερούς έπη;. παραπλήσιας κόρης οφθαλμού.
Τδ διάφραγμα τοΰτο έξχταζομενον διά μικρο

σκοπίου επιδεικνύει πολυαρίθμους κυκλοτερείς 
καί συγκέντρους περί τήν οπήν, αποτελούσα; 
σφιγκτήρα, όστις απορροφά μυώδεις τινας ίνας, 
πιπτούσας καθέτως έπί τών έφαπτομένων τοΰ 
κύκλου.

Τοιαύτα διαφράγματα υπάρχουσι κατά τδ 
μάλλον ή ήττον έντελώς εις διάφορα άλλα είδη 
ιχθύων, συντελοΰντα ώ; όργανανα τής φωνής 
των. ό Μ. Moreau απέδειξε τούτο διά πειραμά
των. Φονεύσα; Τρίγλαν, είσηζεν ασθενές τι ξυ
στόν ήλεκτρικδν εις τά νεΰρα τά όποϊα συνενοϋν- 
ται μετά τή; άεροφόρου κύστεως, καί αμέσως 
παοήχθησαν οί χαρακτηριστικοί ήχοι τοΰ γένους 
τούτου τών ιχθύων.

Τδ αύτδ άποτέλεσμα παρήχθη καί διά τοϋ 
ερεθισμού τών μυώνων, άλλ’ υπδ δυνατωτέρου 

ρευστου;

Η νήσος ΜαύΙρα iy Αyy-llq. Συνιστάται 
έν Λονδίνςο εταιρία, ής τδ κεφάλαιον συνίσταται 
έκ λιρών 250,000, έπί τώ σκοπώ νά κάτβ- 
στήση τιχνιχήν Maiipar διά τούς άσθενεϊ; 
τούς έχοντας μέν ανάγκην κλίματος ήπιωτέρου, 
μή δυναμένους δέ νά ύποστώσι τάς δεινοπαθείας 
καί τούς κινδύνους μακροΰ πλοΰ. Η νέα Μαδέ
ρα θέλει κεϊται πλησιέστατα τοϋ Λονδίνου καί 
σύγκειται έξ ΗΟ στρεμμάτων ή 566,580 τε
τραγωνικών μέτρων γϊ,ς. βέλει εΐσθαι κεκαλυμ- 
μένη δι’υέλων καί μεταπεποιημένη εις θαυμαστέ’ 
τοπογραφίαν, έν ή θά διατηρήται διά διαφόρων 
μέσων η θερμοκρασία καί ή κατάστασις τής ίτ· 
μοσφαίρας ώς υπάρχουσιν έν τ?ί νήσω Μαδέρα, 
τή πλησίον τών παραλίων τής Αφρικής κείμενη, 
καί άνηκούση τή Ισπανία. Εν τώ ώραίιρ τούτω 
τόπιρ θέλουσι κτισθή οίκίαι διά τούς έκ στηθι
κών νοσημάτων πάσχοντας. Πλεϊστοι ιατροί τοΰ 
Λονδίνου, οπού ή φθίσις δεινώς μαστίζει τούς κα
τοίκους, έπγ,νεσαν τήν έπινόησιν ταύτην ώς άλη- 
θώς ωφέλιμον.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Έν οίχί·ις, ίν χαλύβαις χ’ ίν σχηναΐς, φίλε,μ’ευρίσκεις- 
χ ’ ίν τω Οΰρανω ή ίσως ίν τω ’Αδη μ’ αναμένεις, 
καί ίν πόλισιν ωσαύτως χ’ ίν φρουρίοις πρώτη «είμαι- 
Άν τδ πρώτον γράμμα χόψτμ,ή γη πδσα τότε ιιμβι. 
άνω, κάτω στρέψον, ωε, πόΟεν άρρωγήν προεμενεις ; 
άνευ της ΰπάρξεώς μου χ’ ίγώ θνήσκω καί ού Ονηακειί-

Λύσις τοΰ ίντώ προηγουμένω φυλαδ. αινίγματος—DAW-*

Η ΔΕ3ΠΟ2ΥΝΉ ΔΕ ΜΑΛΕΠΕΡ Ί)·

Η θαλαμηπόλος ώθησε πλησίον της Κυρίας της 
μικράν τράπεζαν, έπί τή; δποίας άπέθεσε, μεταξύ 
δύο κηρίων, μικρόν κιβώτιον. Η Κυρία δέ Μαλεπέρ 
τδ ήνοιξεν" ήσαν δέ έν αυτώ διάφοροι θήκας εις 
χωρίσματα βελούδινα, διά ζάχαριν, διά καφφέ 
καί δύο μικρά κυμβία άργιλόπλαστα, αυτά ταύτα 
τά ευρισκόμενα τώρα έπί τή; εστίας. ...

— Α ! έψιθύρισα σνμπιέζων διά τών χειρών τδ 
μέτωπόν μου, καλά τό ελεγον έγώ !...

0 Μαρκέσιος Οεωρήσας με έχαμογέλασεν ολί
γον καί έξηκολούθησεν,

— όταν δ καφφές έγεινεν, η Κυρία δέ Μαλε
πέρ πληρώσασα ή ιδία τά δυο κυμβία μοί έπα- 
ρουσίασε τό ?ν καί λαβούσα τό έτερον, είπεν. — 
Δεσποσύνη Βωαναί, ειδοποιήσου τήν θυγατέρα μου, 
ότι αναμένω αυτήν" τίποτε περισσότερον μή τή 
είπγ,ς, σέ παρακαλώ.

έρ^ίγησα, άφωνος διέμεινα" ή Βαρωνίς μειδιά- 
σασα διά τήν συστολήν μου ταύτην μ.’ είπε σχε
δόν είρωνικώς. — ’Εάν ήσθε κόρη ίσως ήτο συγ- 
χωρητέα τοιαύτη συστολή" καί σιωπήσασα έπί 
μικρόν έπρόσθεσε μετά τόνου σοβαρωτέρου, — Η 
κόρη μ.ου αγνοεί ότι ηλθετε, καί διά τούτο μή 
άπορήσητε, έάν δέν σάς υποδεχθώ όπως σάς άνήκει.

— Πρδς τδ παρόν ούδέν άξεώ, εΐπον έντόνως, 
έλπίζω μόνον νά κατασταθώ άξιο; τη; προωρι- 

‘ σμένης μοι εύδαιμονίας.
Κατ' αυτήν σχεδόν τήν στιγμήν εΐσηλθε καί ή 

δεσποσύνη δέ Μαλεπέρ μέ βήμα έλαφρόν διά τής 
αντιθέτου θύρας. Άλλ’ ίδοΰσά με έστάθη άποτό- 
μως καί μ’ έφάνη ότι έδοκίμασε νά φύγν;. ίΐ μή- 
τηρ τη; ήγέρθη τότε, επειδή φαίνεται έννόησε 
τόν δισταγμόν τη;, καί έπανήγαγεν αυτήν διά της 
Ζειρδς, λέγουσα μοι περιχαρώς.— Σάς παρουσιάζω 
τήν κόρην μου. Κύριε Μαρκέσιε" ή μοναξία, βλέ
πετε, τήν κατέστησεν άγρίαν, άλλ’ όταν συνανα
στροφή, τον κόσμον θέλει συνοικειωθη.

Η νέα κόρη άνταπεκρίθη μόνον δι’ ύποκλίσεως 
εϊς φιλοφρονητικόν τινα λόγον τόν όποιον έψιθύρισε 
Χαί έκάθισε μετά ταύτα σύννους,ψυχρά καί σχεδόν 
«γέρωχο;. Πραγματικώς ή ζοφερά αΰτη διάθεσις, 
^ν ή μήτηρ τη; έπροσπάθει νά δικαιολογήση,προέ- 
δαινε μέχρι; υπερβολικής συστολής, μέχρι; έντε- 

*βΰς έλλείψεως φιλαρεσκεία;" τοσούτον ομω; θέλ- 
ή —_______

(I) Συνέχεια άπδ φυλλαίίου 62.

γητρον ειχεν ή μορφή της, ώστε μ’ δλην τήν φα
νερά* αδιαφορίαν της άκαταμαχήτω; έΐλκυε τάς 
καρδίας. Η παρούσα εΐκών μικράν ιδέαν δίδει περί 
τού έζαισϊου τούτου πλάσματος" ποια τωόντι γρα- 
φις ήδύνατο νά παραστήσ-ρ τδ δροσερόν χοώμά 
της, τήν γλυκυτάτην λάμψιν τών βλεμμάτων της, 
τδ ηδυπαθές μειδίαμά της; ίΐ / ναι, ήτο θαυμα- 
σίως ωραία, ίχουσα τά άκαταμάχητον έκεΐνο θέλ
γητρου, τδ δελεάταν τόν πρώτον άνθρωπον, καί 
τδ όποιον τόν ίδιον αύτδν όφιν ήθελε μαγεύσει, 
έάν πεπλασμένος ήτο έκ της θνητή; ημών ύλης. 
Κατεθέλχθην ύπδ της ώραιότητος της κόρης ταύ
της, ή δέ ταραχή τής ψυχής μου τοσούτον μεγάλη 
ύπήρξεν, ώστε έχασα τήν παρουσίαν τοϋ πνεύμα- 
ματός μου καί θά μ’ ένόμισαν άναμφιβόλως εύήθη 
κατ’ εκείνην τήν έσπέραν, καθ’ ήν έγώ κατά πρώ- 
την φοράν ήσθάνθην ότι έμμανώς ηρχιζον ν’άγαπώ.

‘Π ΚυρΓα δέ Μαλεπέρ έπινε τόν καφφέ της διά 
μικρών ροφημάτων, δίδουσα πάντοτε αυτή τροφήν 
εις τήν συνομιλίαν.

— Ακριβή μου, είπε ^ίπτουσα βλέμμα έπί τού 
άπλοΰ στολισμού τής θυγατρός της, διατί είσαι 
τόσον κακώς ένδεδυμένη μέ αύτήν τήν Ινδικήν έ- 
σθήτα καί πέδιλα άνευ πτερνών ; Καί τήν κόμην 
σου, πώς τήν έχεις οδτω χαμηλά δεδεμένην και 
χωρίς πούδραν; φαίνεται δέν σ’ έκτένισε σήμερον ή 
Βωαναί, καί διά τούτο είσαι τόσον άσχημος.

— Τωόντι ! μτ,τέρ μου, έψιθύρισεν η νέα κόρη 
ΰψοϋσα τους οφθαλμούς έπί καθρέπτου ευρισκομέ
νου ένώπιόν της. καί έντδς τοΰ οποίου πρά ένδς 
τετάρτου έθαύμαζον έγώ τήν ώραίαν ξανθήν κόμην 
της μεμερισμένην εις ατημέλητους βοστρύχους 
καί άνηρτημένην διά κτενίου έκ χελωνοστράκου, 
τήν διαφάνειαν τής έπιδερμίδος της καί τδ κομ
ψόν ανάστημά της, τδ μόλις πεοισφιγγόμενον έν
τδς ’Ινδικής έσθήτο; κυανής μέ μεγάλα κλαδία. 
Αμα άπήντησε τδ βλέμμα μου εις τον καθρέπτην 
έστρεψε πάραυτα τήν κεφαλήν έξ αμηχανίας μάλ
λον ή δειλίας.

— Συγχωρήσατε την, Κύριε, έξηκολούθησεν ή 
Βαροινις άπευθυνθείσα προς εμέ" δέν έγνώριζεν ότι 
θά εϊχομεν ξένον τήν έσπέραν ταύτην, άλλως 
ηθελεν ένδυθη καταλλήλως διά τόν δεΐπνον. ’Επι
θυμώ πολύ νά έπιμεληται τήν ενδυμασίαν της, 
άλλά δέν μέ ακούει, διίσχυριζομένη πάντοτε, ότι 
δέν δύναται νά περιπατήσει μέ πέδιλα ύψηλό- 

πτερνα.
— ‘Η δεσποσύνη έχει κατά τι δίκαιον, άπε- 

κρίθην, είναι πρβγ{εατικβ; δύσκολον νά κρατή τις 
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εαυτόν ε!ς ίσοσταθμίαν μέ ύποδημάτια ώς τά έδι- | 

ζά «χ:. Κυρία Βαρωνίς.
— Καθόλου, ύπέλαβεν αΰτη ζωηρώς' δέν είναι 
παρά συνήθεια- έγώ δέν δύναμαι νά χάμω ούτε έ» 
βήμα έξω τοΰ δωματίου μου μέ σανδάλια, ένώ 
μέ τά μικρά ταΰτα ύποδημάτια περιπατώ κάλ- 

λιστα.
Καΐ προέθεσε τδν μικρόν πόδα αύτής, ύποδε- 

δημένον μέ τον παράδοξον έκεΐνον τρόπον, κτυ- 
πώσα διά τή; πτέρνης τόν τάπητα. Ε-ρόσθεσε δέ 

έπειτα μέ αναστεναγμόν.—’Εχόρευσα μέ τοιαϋτα 
ύποδημάτια εί; τινα χορόν προσωπιδοφόρων, έν τώ 
μεγάρω τοΰ ί’ιχελιέως, όπου μετίβην ένδεδυμέ-η 
ώ; ποιμενίς. Πόσο; καιρός έκτοτε παρήλθιν !

Επειτα μεταβαίνουβα άπό τά; παιδαριώδεις εις 
σοβαρωτέρας ιδέα; έπανέλαβεν,— 12 ! είναι φρι
χτόν, Κύριε, νά ζή τις, ώ; ζώμεν ήμεϊ:, μακράν 
τών συναναστροφών , σχεδόν άνευ συγκοινω
νία; μετά τοΰ κόσμου, ότε ήλθον εΐ; τά άγρια 
ταΰτα μέρη δέν έφανταζόμην, ότι ήθελον ταφή 
διά παντδ; ένταϋθα' ούσα νέα καί έχουσα αρκετά 
έτη έμπροσθεν μου, έλεγον δτι ήθελον μ’άπομείνει 
μερικά ώστε ν’ απόλαυσα» τόν κόσμον, καΐ διά 
τοΰτο ΰπέμεινα τήν έρημίαν μου κα1. τήν πλήςιν 
μου, άφίναυσα άδιαφόρως νά παρέρχεται ό καιρό; 
καΐ ή ναύτης μου νά μ.’ αποχαιρέτα, ‘θ Βαοώ- 
νος άπό εύγένειαν κινούμενο; ήθελε νά μ’ έπανα- 
γάγη εί; Παρισίου;, άν καΐ ήγάπα τήν εξοχήν' 

άλλ’ οσάκις τήν άνοιξιν καΐ τό φθινόπωρον έγίνετο 
λόγος περί τοΰ ταξειδίου τούτου, πάντοτε έμπο- 
διζόμην, ένεκα τών πολλών τέκνων, τά όποϊα ά- 
πέκτησα. Εάν δέν έτακτοποί'-υν κατ' αύτδν τον 
τρόπον τδ κατάλυμά μου, καϊ έάν δέν είχον μετ 
έμοΰ τήν καλήν Βωαναΐ ήθελον άποθάνει έκ τή; 

πλήξεως καϊ τής ανία;.
— Ευτυχώς σάς άπέμίινεν Sv τέκνον, Κυρία 

Βαρωνί;, άπεκρίθην μετά συστολής, καΐ ένασχο- 
λουυένη ε’ς τήν ανατροφήν τή; θυγατρός σας 
διεσκίδάζατε άναμφβόλως τήν μονάς αν σα;.

— Είναι άληθές, άπεκρίθη αΰτη κύπτουσα πρδ; 
τήν δεσποσύνην δε Μκλεπέρ, δπω; προσαρμόσω, 
είς τήν κόμην τη; ταινίαν τινα τυχαίο»; εύρεθεϊσαν 
έαπροσθέν της' ή μικρά αΰτη δέν έλε·ύε ποτέ 
άπδ πλησίον μου' έγώ τήν έδίδαςα ν’ άναγινώσκη' 
••'θέλησα ακόμη νά τήν διδάξω μουσικήν, άλλά νά 
σας εϊ.τω τήν αλήθειαν δέν τδ κκτώρθωσα . . · 
μόνη της σχεδόν άνετράφη ή κόρη μου. Μεταξύ 
τών έπίπλων άτινα έφερον έκ Παρισίων, εύρέθη 
καί τις μικρά βιβλιοθήκη άπό έκλεκτά συγγράμ

ματα τοΰ θείου μου δ’ ’Αρβλαή, δικαστοΰ, φιλο
σόφου καί πεπαιδευμένου, σχέσιν εχοντος μετά 
τών ένδοξοτέρων άνδρών τής έποχής έκείνης. ‘η 
θυγάτηρ μου έλαβε κατοχήν τών νέων καΐ παλαιών 
τούτων συγγραμμάτων καΐ τά άναγινώσκει μέ τήν 
μεγαλειτέραν εύχαρίστησιν. Σήμερον δ.ήλθεν δλην 
τήν ήμέραν άναγινώσκουσα ογκώδη τινα τόμον.

Έτόλμησα τότε νά άποταθώ πρός τήν δεσπο
σύνην δέ Μαλεπέρ,καΐ τήν ήρώτησα όποϊον ήτο τό 
βιβλίον, τό τοσοΰτον ένδιαφέρον αυτήν.

— Η φιλοσοφική ιστορία τών δύο ’Ινδιών ύπδ 
τοΰ ’λββά ϊ’αϊνάλ, μ’ άπεκρίθη. Είναι αξιόλογου 
βιβλίον, άλλά δυσανασχετώ διά μερικά χωρία ευ
νοϊκά υπέρ τών ’Ιησουιτών.

— Καΐ πώ;! καταφέρεσθε έναντίον αύτών ; 
τή είπον Μήπως είσθε, δεσποσύνη, οπαδός τοΰ 

Ίανσενίου.
— "Οχι, Κύριε, τίποτε δέν είμαι, άπεκρίθη 

έντόνως.
— Χαίρω, ότι ή κόρη μου άγαπά τήν άνάγνω- 

σιν είναι καταφύγιου εναντίον -ής πλήξεω;, έξη- 
κολούθησεν ή Βαρωνΐς, παίζουσα μέ τήν ταμ- 
βακοθήκην της· έγώ δμως δέν έχω πνεΰμά έπ·.· 
δεκτικόν σπουδής, καΐ διά τοΰτο δέν υποφέρω 

τά εμβριθή συγγράμματα.
— ’Αλλά θά έχετε ένταϋθα άλλα μέσα δια- 

σκεδάσεως, είπαν έγό» άπορων διά τήν άνίατον 
κουφότητα τής γυναικός ταύτης, καΐ έάν μ.οΐ έπι· 
τεέπητε μίαν συμβουλήν, Κυρία Βαρωνΐς, ήθελον 
σά; παρακινήσει νά περιδιαβάζητε είς τά ωραία 
ποιμενικά ταΰτα ορη, τά όποια έχουν περισσό
τερα άνθη παρά χόρτα' μήτε οί ωραιότεροι κήπο< 
δέν παριστάνουσι μαγευτικώτερον θέαμα.

— Ναι, πραγματικώς εΐναι ωραία, εΐπεν άπρο- 
σέκτως' άλλά αί όδοΐ είς τά μέρη ταΰτα δέν εΐ
ναι καθώς αί τών Βερσαλλιών' πρέπει διά νά 

φθάση τις έκεϊ νά διέλθη ένα πλήθος κρημνών.
— Τότε άναζητήσατε πλησιέστερον, τή είπον- 

είς τήν θέσιν σας, Κυρία Βαρωνΐς, ήθελον ένδια- 

φέρεσθαι εις τά καθέκαστα τοΰ άγροτικοΰ βίου 
ήθιλον καταβαίνει είς τό χωρίον καΐ ήθελον ε-·0' 
χωρεϊ εϊς τά; καλύβας τών γεωργών . . .

— Οΰφ ’ άνεφώνησεν αΰτη γελώσα. Τί είν αυ
τά όπου μέ συμβουλεύετε ! *Εγώ δέν δύναμαι να 
τούς υποφέρω άπό μακράν δταν τούς βλέπω τα; 
Κυριακάς, καΐ θέλετε καϊ νά τού; πλησιάσω ;

’.Αστραπή άγανακτήσεως διέλαμψεν εί; του; 
οφθαλμού; τή; δεσποσύνης δέ Μαλεπέρ, ταΰτβ 
άκουσάσης, καϊ κίνημά τι άνεπαίσθητον εκβ|*6*

πρός τδ νά απομακρυνθώ, τής μητρός τη;' «ξ έναν- 
' μίας δέ επιδοκίμαζε σιωπηλώς τούς άδικούς μου 

λόγου;' μετά τινα; ςιγμάς στραφεϊσα πρός έμέ μή 
εΐπεν όλιγώτερον σοβαρά.— Καϊ υπάρχουν τωόντι 
ώράΐα άνθη, Κύριε, είς τά δρη μα; ;

— Τά λαμπρότερα τών κήπων μα; ! Βλέπει 
τι; εκτάσεις μεγάλα; κατασκεπάστου; άπδ Ια 
κυανόλευκα' παρεκεΐ άκόνιτα μέ χρανόν ίώδω, καϊ j 
τόσα άλλα ωραία και σπάνια φυτά· ’.Αλλά τά μέρη 
ταΰτα τά γνωρίζετε καλώ; ύμεϊ;, δεσποσύνη; 
περιδιαβάζετε συχνάκις έκεΐ ;

— Ούδέποτε, Κύριε, άπεκρίθη μετά ψυχρότη
τα;' διότι ή μήτηρ μου εξέρχεται μόνον τήν Κυ
ριακήν μεταβαίνουσα είς τήν έκκλησίαν καί δέν 
μοΐ έπιτρέπει ούτε έν βήμα νά κάμω άνευ αύτής.

— Ιδού, ήλθε καϊ ό Βαρώνος» είπεν ή Κυρία 
δέ Μαλεπέρ στρεφομένη πρδς τό ήμιηνεωγμένον 
παράθυρον, έμβαίνει είς τήν αυλήν !

Καΐ τωόντι ήκούσθη θόρυβος, ύλακαΐ κυνών, 
καϊ σχεδόν παρευθύς τόδάπεδον παρακειμένης αι
θούσης έτριξεν υπό τδ στερεόν βάθισμα τοΰ Βα
ρόνου, δστις έπαρουσιάσθη κρατών κυνηγετικόν 
πυροβόλου καϊ εϊς τήν δάχιν φέρων σάκκον. Τί, 
βληθεία άν τόν άπήντων άλλοϋ ήθελον τόν έκ- 
λάβει ώ; λαθροθήραν, ’λφοΰ δέ έ^διψε τόν πίλον 
σου είς τόν σκίμποδά καΐ έσπόγγισε τό ήλιοκαυ- 
μίνον μέτωπόν του, προσελθών τότε μέ ήσπά
σθη έγκαρδίως καΐ μ’ ήρώτησε περί του πατρό; 
μου.

— Καλησπέρα, Κυρία, καλησπέρα κόρη μου, 
είπε μεταταΰτα' μαντεύσατε τί κυνηγών σάς έ
φερον ·%

— II λαγωούς, ή πέρδικας, είπεν ή δεσποσύνη 
δέ Μαλε ρ, είσάγουσα τήν χεΐρα της έντδς τοΰ 
«άκκου.

— Καΐ τό Sv καϊ τό άλλο, άπεκρίθη ό Βαρώ- 
Ός θριαμβευτικό»;. ’Εχω τρεϊ; άγριόρνιθας, δύο 
έροθράς πέρδικας καΐ δύο λαγωούς, διά τούς δ- 
«όίους έτρεξα δλην τήν ήμέραν, καϊ πάλιν δέν ή
θελον κατορθώσει τίποτε, έάν δέν μέ συνέδραμεν 
θ μεγαλόσωμος έκεϊνος νέος, όστις είχε κερδίσει 

Χατά τούς τελευταίου; αγώνας τδ κασσιτέρινόν 
έγγειον.

~~ 0 Πινατέλ ; ήρώτησεν ή νέα κόρη.
Ναι, αύτδς, άπεκρίθη ό Βαρώνσς έξαπλόνων 

■Βί» άγραν του. Εύρέθη έκεϊ κατά τύχην μέ τό» 
Ιεύνα του, κύνα, τί, αλήθεια, διά τδν όποιον ήθελον 

•ωσει ευχαρίστως δέκα σκούδα. Νά ίδήτε, έκτύ- 
Ϊ’1,Χ τόν λαγωόν εί; τά νεφρά,καΐ έκυλίσθη, έπε

σεν εί; τδ βάθος ένδς κρημνού' οί κύνες έφο- 
βήθησαν νά καταβώσιν' ώς καΐ αύτός δ φοβερός 
Λέανδρος δέν μ’ ύπήκουσε. Τότε ό Γΐινατέλ έ- 
τρεξεν είς άναζήτησιν τού ζώου μέ τόν κύνα του 
καϊμοΐ τδ έφερεν. “A I έπρόσθεσε, κενών τδν 
σάκκον του, τί είναι πάλιν αύτδς δ άνθρωπίσκο; ;

— Νά ίδωμεν ! ανέκραξαν αί δύο γυναίκες·
ΙΙτο δέ μικρός άνθρωπίσκος ξύλινος, είδος τών 

κούκλων τή; Νουρεμβέργης, άτέχνως κατευνα
σμένο; διά τή; άκρα; μαχαιριδίου.

— Καί τί παριστάνει τό ξύλινον τούτο κομ- 
μάτιον ; εΐπεν ή Κυρία δέ Μαλεπέρ παρατηρούσα 
αύτό χωρίς νά τδ έγγίσρ.

— Νομίζω, κυνηγόν, άπεκρίθη δ Βαρώνός. 
διότι κρατεί πυροβόλον.

— Απατάσθε, πάτερ μου, είναι βοσκός φυ- 
λάττων τά ποίμνιά του καΐ στηριζόμενος έπΐ τής 
ράβδου του, διέκοψεν ή δεσποσύνη δέ Μαλεπέ» 
άρπάζουσα τόν άνθρωπίσκον.

— Μή, μή τό έγγίζω.ς, κόρη μου, άνευ χειρο
κτίων, άνέκραξεν η βαρωνΐς' τίς ήξεύρει άπδ ποιας 
χεΐρας κατεσκευάσθη ή χωριάτικη αύτή εϊκών' 
βεβαίως κανένας βοσκός τήν έκαμεν εί; τδν σταϋ- 
λόν του καθήμενος είς τά άχυρα.

— Ναϊ, πολλά πιθανόν, άπεκρίθη ή νέα κόρη 
συνθλίβουσα έντδς τοΰ θυλακίου αύτής τδν άν
θρωπίσκον.

— ϊσως είναι εϊκών τις άγιου, τήν όποίαν θά 
έφύλαξεν ό θηροφύλαξ είς τόν σάκκον μου, δπως 
μοι φέργ, εύτυχίαν, έπρόσθεσεν άφελώς ό βαρώνο; 
άπαλλκττόμενος τών όπλων του. ’Επειτα £(ψα; 
τήν πυριτοθήκην του έπί τής μικρά; τραπέζης έξη- 
πλώθη είς σκίμποδά άκουμβήσας τούς αγκώνας έπΐ 
τών έκ δαμάσκου μαργαριτολεύκου προσκεφα 
λαίων. 11 κυρία δέ Μαλεπέρ καθημένη αντίκρυ 
αύτοΰ, έπαιζε μέ τό ριπίδιόν τη; ροφοΰσα άπό 
καιρόν εί; καιρόν Ισπανικόν ταμβάκον έκ μικρά; 
κεχρυσωμένης ταμβακοθήκη;. Φαντασθήτε δμω; 
τήν άντίθεσιν τών δύο τούτων προσώπων' δ μέν 
μέ τδ χονδρόν κυανόχρουν ένδυμά του, μέ τά δερ
μάτινα υποδήματά του μέχρι γονάτων, ήλιοκαυ- 
μένος, άναστήματο; κολοσσαίου καΐ μέ χεΐρας 
πλατείας καΐ τριχώδει;' ή δέ άλλη μέ τάς κο- 
σίμβας της, μέ τά τρίχαπτά της, λεπτοκαμωμένη, 
χαρίεσσα καϊ τήν κομψότητα έχουσα μεγάλης κυ
ρίας. ’Εγώ ίστάμην έκπληκτος καϊ τούς έθεώρουν.

ό βαρώνος έζήτησε πληροφορίας περί τής αύ- 
λής, καϊ ή συνδιάλεξις φυσικό» τώ λόγο» κατήντη- 

σεν έπΐ τών τελευταίων πολιτικών συμβεβηκότων
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Ό γέρων εύγενή; μή κατανοών τήν έντασιν τής 
τολμηρά; στάσεως, ώς τήν άπεκάλει, έξεφράζετο 
κατ’ αυτής μέ πολλήν άγανάκτησιν και καταφρό- 
νησιν. ■— Ημείς τίποτε δέν φοβούμεθα, Κύριε, μ’ 
είπεν έντό-ω;, ένόσφ υπάρχει βασιλεύς' αύτδ; 
είναι ό κύριος, καί αταν θέλη τδ άποδεικνύει' δι 
ένδς κινήματος, διά μια; λέξεω; θέλει καταθραύ- 
σει τους ταραχοποιούς.

— Τί; ήξεύρει · ύπεψιθύρισεν ·η δεσποσύνη δέ 
Μαλεπέρ μ.υστηριωδώ; πως.

’Αμέσως δέ εννόησα, άμα είδον τδ κίνημα αύ
τής, ότι ή Φι.Ιο-jo'fiwi ΊοτορΙα ιών ύύο Ινδιών 
είχε προαγάγει καρπού;" αλλά δέν ανησύχησα 
παντελώς διά τό άποτέλεσμα αύτών, θεώρησα; 
την ροπήν ταύτην πρός τάς νέας ιδέας ΐνειροπό- 
λζμα ψυχής γενναιόφρονος.Μετάταύτα εΐσήλθομεν 
εϊς τήν μεγάλην αίθουσαν, ϊ*α δειπνήσωμεν, καί 
νευσάσης τής βαρωνίδο;, προσέφερον τδν βραχίονα 
μου εις τήν δεσποσύνην δέ Μαλεπέρ, πλησίον τής 
οποίας καί έκάθησα. ’Αλλά καθ’ δλον τοΰτο τδ 
διάστημα δέν έστρεψε ποσώς αύτη τού; οφθαλ
μούς προς έμέ, οσάκις δε τή άπέτεινον τδν λόγον 
μ’ άπεκρίνετο άποτόμω; καί μέ προφανή ψυχρό
τητα, ενώ ούτε λυπημένη ήτο, ούτε δυσηρεστη- 
μένη' έξ εναντίας μάλιστα μ’ έφαίνετο μειδιώσα 
καί ρεμβάζουσα, δπερ αύτήν μέν καθίστα θελκτι- 
κωτέραν, έμέ δέ τόν δυστυχή έμμανή.

’Αφοϋ έδειπνήσαμεν εΐσήλθομεν πάλιν εί; τήν 
αίθουσαν καταφώτιστον ούσαν, ώ; νά έπρόσμενον 
πολυάριθμον συναναστροφήν.'Αι καθέδραι ύπήρχον 
τεθειμένα-, εΐ; ημικύκλιον αντίκρυ τή; εστίας, ήτις 
ήτο ήμισκεπασμένη από παραπέτασμά τι χρυσό- 
κεντημένου, παρ-.ςάνον τά σύμβολα τοΰ οίκου Μα* 
λεπέρ, τδ κλειδοκύμβαλον ανοικτόν, καί ή τρά
πεζα τοΰ παιγνιδιού έμπροσθεν τοΰ ανακλίντρου, 
ίΐ βαρωνίς καθίσκσα εί; τδ κλειδοκύμβαλο* έπαιξε 
μέλος τι εύκολο*, κυττάζουσα τήν οροφήν καί τα- 
λαντεύουσα τήν κεφαλήν μέ θριαμβευτικόν ύφος. 
Εν τώ μεταξύ δέ τούτω δ βιρώνο; έ'-οιμήθη βα- 

θέως, ή δέ δεσποσύνη δέ Μαλεπέρ ειχεν άποσυρθή 
ολίγο* κατ’ όλί ον εις γωνίαν ενός παραθύρου, 
ώστε έβλεπαν τήν μίαν μόνον πλευράν τοΰ προ
σώπου της. Ιστατο δε τδ μέτωπον στηρίζουσα 
έπί τή; χειρδς καί παρατηρούσα διά τών παρα 
θυροφύλλων τδ σκοτεινό* διάστημα ε’ς τό βάθος 
τού οποίου διεκρίνοντο δύο ή τρία φώτα δεικνύ- 
ο*τα τή* θέσιν τοΰ χωρίου καί τάς οικίας, ένθα 
ακόμη ήγούπνου*.

— Θέλετε νά παίξωμεν χαρτία, κύριε; μ’ ή-

ρώτησε* ή βαρωνίς άφήσασα τό κύμβαλο*- σας 
προτείνω τό αγαπητόν παιγνίδια* τού θείου μου, 
τό πικέτο, εί; τό όποιον πάντοτε έκέρδιζε*' ήμη* 
μαθήτρια του' άλλά τώρα δέν πιστύω νά τό εν
θυμούμαι καλώς ίπειτα από τόσον καιρό*.

Έπλησίασα εις τήν τράπεζαν τοϋ παιγνιδιού, 
κείμενη* πλησίον τοΰ παραθύρου εις τρόπον ώστε 
μόνον τά παραπετάσματα μ’ έχώριζοντής δεσπο
σύνης δέ Μαλεπέρ, ήτις τότε άφήσασα τδ παρά- 
Ο,ρον ήλθε καί έκάθισεν όπισθεν τή; μητρό; της.

— Δέν παίζετε λοιπόν ποτέ, κυρία βαρωνίς ; 
είπον άνακατόνων τά χαρτία.

— Πικέτο, όχι, Κύριε, άπεκρίθη. ό βαρώνο;, 
άφοΰ δειπνήσει κλείει εύθΰ; τούς οφθαλμούς- ή 
θυγάτηρ μου πάλιν δέ* κατόρθωσε νά διακρίνφ 
ποτέ τόν ‘Ρήγα τή; Κούπας άπδ τόν Φάντε τοΰ 
Καρ^ώ' τοιουτοτρόπως δέ μή έχουσα σύντροφον 
παίζοι ενίοτε τήν υπομονήν, δπερ έστί τρόπος 
τού παίζειν πρός άνακάλυψιν τοϋ μέλλοντος.

— θέλετε μοί παραχωρήσει τό δικαίωμα νά 
παίξω καί έγώ μίαν ; είπον άστειευόμενος.

— Μετά πάσης χαράς, άνέκραξε μέ τόν αύτόν 
τόνον θεωρούσα τήν θυγατέρα της’ θά συμβουλευ- 
θώμεν τά χαρτία διά νά μάθωμεν, έάν προσεχώς 
ωραίος τις νέος μςλαγχροινός θά νυμφευθη μίαν 
ώραίαν ξανθήν.

Εΐ; τόν άμεσον τούτον υπαινιγμόν ή δεσποσύνη 
δέ Μαλεπέρ κατερυθρίασεν,ένώ αί λεπταί όφρΰς τη; 
έλαφρώς συνεσπάσθησαν. Μετ' ολίγον δ' έγερθείσα 
έζήτησε τήν άδειαν παρά τής μητρός της και ά’ 
πεσύρθη άφοΰ μ’ έχαιρίτησε σιωπηλώς,

— Α ! κυρία, εϊπο* πρός τήν βαρωνίδα, φο
βούμαι μήπως τά χαρτία δέν μοί δώσωσιν εύνοϊ- 
κήν άπάντησιν !

— Εν τοιαύτγ, περιπτώσει θά ψευσθώσιν, έπα· 
νέλαβεν αΰτη ζωηρώ; παρουσιάζουσά μοι τά χαρ
τία. — Κόψατε, είπε, γαμβρέ μου !

Επαίξαμεν πεντάκι; ή έξάκις τό πικέτο" ή 
κυρία δέ Μαλπέρ ήτο κατενθουσιασμένη' τής έ
φαίνετο, ώς έλεγαν, δτι εΰρίσκετο εις Παρισινήν 
συναναστροφήν.

Αμα έσήμανε τό μεσονύκτιον ό βαρώνο; έγε?- 
θείς, μέ είπε, παρατηρώ* τδ ωρολόγιο*. — 
ζητούμεν συγγνώμην, διότι σά; έκρατέσαμεν το- 
σον αργά, ενώ είσθε κβκοπιασμένο;! Π βαρωνι« 
δμω; πταίει, ήτις μ’ έσ ,νείθισε ν’ αγρυπνώ κ®- 
θ εσπέρα;.

Καί έπροπορεύθη εμού κρατών λαμπάδα, 
τήν συνήθειαν τής αρχαίας φιλοξενίας, δπω; !*-

4δηγήση ό ίδιος εί; τό προωρισμένο* δι’έμέ δω
μάτιο*. Πριν δμω; άποσυρθή μοί έσφιγξε τήν χείοα 
λέγων μοι πλήρης ττυγκινήσεως. — Η άφιξίς σ«ί 
μ’ ένέπλησε/ άγαλλιάσεως, ακριβέ μου κόμη, αΰ- 
ριον δέ δταν έξυπνήσατε θέλω σας ομιλήσει.

Εντούτοις έγώ καίτοι κεκοπιασμένο; ούδαμώς 
ήδυνήθην *ά κοιμηθώ τήν νύκτα εκείνην. ‘Η εΐκών 
-ής δεσποσύνης δέ Μαλεπέρ μ’ ήκολούθει υπό τά 
παραπετάσματα τής κλίνη; μου. '".Αμα εκλειον 
τους όφθαλμώς τήν ώνειρευόμην, και ότε έξυπνου* 
4 νους μου ύπό τή; αύτής έντυπώσεως κατείχετο. 
Εΰρίσκον δμως ηδονή* εΐ; τήν ταραχήν ταύτην, 
εί; τό είδος τούτο τής μέθης, άν καί ήσθανόμην 
τόν εαυτόν μου παρασυρόμενον, νικωμενον, νπο- 
δουλούμενο* ύπό έλξεω; άνωτέρα; άπασών τών 
δυνάμεων τοϋ λογικού καί τής ψυχής μ.ου. Ευτυ
χώ; ή παραφορά αΰτη διελύθη μέ τό σκότο;, καί 
τό ενοχλούν μχ γοητευτικόν φάσμα έγεινεν άφαν- 
τον κατά τά; πρώτας τού ήλιου ακτίνας, έγώ δε 

διά μιά; από τοϋ ενθουσιασμού κκί τών λαμπρών 
ελπίδων μετέπεσον 'εί; θυμοβόρον μελαγχολίαν. 
Οΰτω διεκείμην, ,βτε είσήλθε* ό βαρώνος εις τό 
δωμάτιόν μου. Ειχον ηδη έγερθή μολονότι τό ώ- 
ρολόγιονζτοϋ πύργου δέν είχε σημάνει τήν έβδό- 
μην πρωινήν ώραν, ‘θ βαρώνος λαβών μίαν κα- 
θέδραν έκάθισε πλησίον μου καί άνευ προοιμίου άνηρτημένα. 
ήρξατο λέγων,

— Ακριβέ μοι κόμη, έκ τή; ύποδεξιώσεώ; μας 
δύνασθε νά έννοήσητε τήν πρό; ύμα; διάθεσίν μας. 
Εγό) έκ πρώτη; όψεως σάς ήγάπησα, διότι ομοιά
ζετε καθ’ δλοκλ.ηρίαν τόν πατέρα σας, τό* εύγε- 
νέστερον άνθρωπον άφ’ όσου; ποτέ έγνώρισα. Τί 
βαρωνίς επίσης κατεθέ'χθη έκ τοϋ πνεύμα-.ό; σας, 
τού προσώπου σας, καί τής συμπεριφορά; σα;. Εν 
μόνον τώρα πρόκειται νά μάθω, έάν τά πρό; τήν 
θυγατέρα μ.ου αισθήματα ύμώνή/αι ευνοϊκά.

— Λ.' καί αμφιβάλλετε, κύριε ! ‘II δεσποσύνη 
είναι καλλονή; έξαισίας, θέλω δέ θεωρήσει έμαυ- 
τόν τόν εϋδαιμονέστερον τών θνητών, έάν λάβω 
αυτήν σύζυγον !

— Λοιπόν άφοΰ έχει οΰτω;, έπανέλαβεν εύθυ
μο»; ό βαρώνο;, δέν μένει άλλ,ο παρά νά συντά- . 
ξωμεν τό προικοσύμφωνον και νά προσδιορίσωμεν 1 
τήν ημέραν τού γάμου.

— Δέν προβλέπετε άρα γε ’’κανέν εμπόδιο* ; 
έπέφερον μετά δειλία;.

— Ποιον έμπόδιον ; είπεν έκπληκτος, άφοΰ 
έχετε τή* ίδικήν μου συγκατάθεσιν καί τήν τής

: βαρωνίδος;

Καί μ’ έτεινε τήν χεΐρά του εις σημειον ύπο- 
σχέσεως, πολύ άσφαλεστέραν κατ’ εμέ οίουδήποτε 
συμβολαίου’ συγχρόνως τώ έζήτησα τήν χάριν νά 
άναβάλη έπί τινας ημέρας τήν πλήρωσιν τών ευ
χών μου.

— Σ5; καθικετεύω, τώ είπον, νά μή διακοινώ- 
σητε εις τήν δεσποσύνη* δέ Μαλεπέρ, δτι έσυγκα- 
τανεύσατε εΐ; τήν αιτησίν μου' χαρίσατέ.'μοι μόνον 
ολίγα; ημέρας, όπω; επιτύχω έκ τής ιδίας αύτής 
τήν συγκατάθεσιν,

— Δέν σά; τό άρνοΰμαι, έίπεν ούτο; γελώ·/. 
Προσφέρετε αύτφ τά; θεραπεία; σα;,ωραίε Αδωνι- 
πρέπει έκ χάλυβος νά έχη ή θυγάτηρ μου καρδίαν, 
διά -νά μήν ένδώσρ εις τά; εύχά; σας. . . Τώρα 
δέ, έπρόσθεσε, θά προγευματίσωμεν καί θά πε- 
ριέλθωμεν τόν πύργον μέχρι; ότου έξυπνήση ή 
βαρωνίς, ήτις εγείρεται πάντοτε περί τήν μεσημ
βρίαν.

‘θ πύργος τοϋ Μαλεπέρ τήν σήμερον είναι σω
ρεία ερειπίων, άλλ’ έν τή έποχή εκείνη οϋδ’ εϊς 
λίθος είχεν άποσπασθή τών -γηραιών τειχών του. 
‘Ο έσωτεμαό; στολισμός ήτο πολυτελέστατο;, ή 
δέ οπλοθήκη καί τό άοχειοφυλακεϊον περιείχον 
πολλά κειμήλεια μεγάλη; αξίας' εις έν τών 
πυργιών ειδον σημαίας έκ κίτρινου μεταξωτού 

:; «ΐ; άπλούν δόρυ έκ ξύλου μαύρου, 
τά; οποίας είχε φέρει ‘εϊ; έκ τών αρχόντων τή; 
οικογένεια; Μαλεπέρ άπδ τήν πρώτη* σταυροφο
ρίαν. ‘θ βαρώνο; στ:/ματήσας ενώπιον τοΰ τρο
παίου, μέ είπε παρατηρώ* αύτό. — «Εάν ποτέ οί 
νόμοι κατήργουν τοΰ; τίτλους τής εύγενείας, μόνον 
δέν ήθελον κατορθώσει νά καταφρονηθώσι αι πα- 
λαιαί αύται σημαΣαι ώ; παλαιά ράκη’ οΰτω καί 
ί,μεϊ;- ενόσω ή γενεά μα;, υπάρχει δικαιωματικώ; 
θά διατηρηθή εύγενή; μ.' όλα; τάς επαναστάσεις.»

Σάς αναφέρω δέ τοΰ; λόγους του τούτους, όπως 
σά; δύσω ιδέαν τινα περί τών άρχών αύτού, καί 
συγχρόνως ϊνα έννοήσητε τόν άκαμπτον χαρα
κτήρα, δν βραδύτερου άνέδειξεν.

ύλίγον προ τοΰ γεύματος ήλθεν ή Βωαναί έκ 
μέρου; τής βαρωνίδο; καί μέ παρεκάλεσε νά περά
σω εις τόν θάλαμον αυτής. Τήν εύρον δέ μόνην 
πρός μεγίστην μου δυσαρέσκειαν.

— Καλημέρα, κύριε, είπε δϊδουσά μοι χαριέν- 
τω; τήν χειρα της ν’ άσπασθώ. 0 βαρώνος μέ 
προδιέθεσε περί τή; πρωινή; σύνδιαλέξεώς σας, 
διά τούτο καί ήμην ανυπόμονο; νά σά; ϊδω κα
νά σάς έκφράσω τήν άγαλλίασίν μου διά τόν ά- 
βρόφρονα τρόπον σας. Καί έγώ επιδοκιμάζω ην
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έπανέλαβεν

ιδέαν σας ταύτην, τοΰ νά κερδίσητε πρώτον τήν 
καρδίαν τή; θυγκτρός μας" τούτο τρανώς άποδει- 
κ-ύει τά ίππο-ικά ύμών αισθήματα.

— θέλω προσπαθήσει, κυρία, είπον άφήσας 
στεναγμόν.

— ’ίδού κατάλληλος περίστασις,
ή βαρωνίς. II θυγάτηρ μου είναι ε'ς τόν κήπον, 
καταβήτε νά τήν εύρήτε- σπεύσατε, καΐ μή χά
ση τε έν τέταρτον συνομιλίας εύαρέστου τήν όπ.ίαν 
σάς έπεφύλαξα.

H δεσποσύνη δέ Μαλεπέρ έβάδιζε βραδέω: 
ύπό τήν σκιάν τοΰ περικυκλοΰντος τόν κήπον ζυ- 
γιοφύτου, εΐς’τήν άκρχν τού όποιου υπήρχε σκιάς, 
άν όνομάσωμεν ούτως είδος άναδενδράδος λευκο- 
πρασίνου, δπου ελίσσονται λεπτοί κλάδο·, άνα^- 
ριχομένων φυτών. Επροχώρησα μέ πάλλουσαν καρ
διάν εί; δενδροστοιχίαν παράλληλον τής τοΰ ζυ 
γιοφύτου, άλλή τοσοΰτον άφτ,ρημένη ήτον ή νέα 
κόρη, όίστε δέν εννόησε τήν έμφάνισίν μου. "Επει
τα τήν είδον εϊσερχομένην έν τή σκιάδι καΐ σόν- 
νουν καθιζόμενη* έπί τοϋ εδράνου, δπου είχεν α
φήσει τδ εργόχειρό* της. ’Αφού έμεινε στιγμάς 
τινας μ’ έσκυμμένην τήν κεφαλήν καΐ τό μέτω
πον έστηριγμένον έπί τή; χειρδς ήρχισεν έπειτα 
μετά σπουδής νά έργάζηται. Ετό/μησα τότε νά 
τήν πλησιάσω, καΐ έπειδή άμα μέ είδεν ήγέρθη ν’ 
απομακρυνθώ, έσπευσα νά τή είπω,

— ‘II μήτηρ σας μοί έπέτρ-.ψε νά έλθω νά 
σάς ευρώ' δέν θέλετε μοί παραχωρήσει τήν τιμήν 
τοΰ νά δεχθήτε τδν βραχίονά μου, ΐνα άναβώμεν 
εί; τήν αίθουσαν ; Έκλινε» αΰτη τήν κεφαλήν μέ 
σχήμα μή έκφράζον μήτε συγκατάνευσιν, μήτε 
άρνησιν, καΐ έξηκολούθησε τδ έργον της χωρίς νά 
ύψώστ, τού; οφθαλμούς πρδς έμέ. Εγώ πάλιν υπερ
βολικά συγκεκινημένο; ών έσιώπων έν αμηχανία, 
διά τήν οποίαν καί αύτή ϊσω; ήπόρει. Έκαθήμην 
δέ πλησίον αύτής έπί τοΰ έδράνου και ειχον λάβει 
μέ τρόπον τδ ακρον πλατεία; ταινίας ούρανοχρόου 
μεταξωτού, τήν όποιαν έκέντα μέ αργυρούς κροσ
σού; και ήρχισα νά παρατηρώ τήν εργασίαν, άν 
καί πολλά μετρίαν, ώ; τι άρισ-ούργημα- άφοΰ 
δέ αρκετά τδ έθαύμασα, τδ έπανέθεσα μέ σέβας 
έπί τών γονάτων της έρωτήσας διά ποιον εϊχε 
προωρισμένον τδ έργον έκεϊνο τών χειρών της.

— Δι’ έκείνον δστις γίνη άξιος αύτού, μ’ άπε- 
κρίθη, έξαπλόνοοσα αύτδ έπί τών γονάτων της 
καί προαρμόζουσα ένα κροσσδν άνωθεν τοΰ κεν
τήματος.

Μήπω; θά γίνή ίπποτικό; αγών ; είπον ά- 

στειευόμενο;- άν έχη ούτως, δεσποσύνη, Οά είσέλ- 
θω εΐ; τό στάδιον καί Οά διαφιλονεικήσω εναντίον 
πάντων τδ βραβείο».

— Δεν τδ πιστεύω, κύριε, είπε χαμογελώσα.
— Καί διατί όχι, δεσποσύνη ; ζωηρώς έγώ. 

έπανέλαβον- έάν περί τη; ζωής μου αύτής έπρό- 
κειτο, έκουσίω; ήθελον τήν εκθέσει διά μικρότε
ρο» ακόμη πράγμα, διά μίαν ταινίαν, δι’ ίν άν
θος έδικόν σας !

Αλλ’έπειδή όστρεψεν αυτή τήν κεφαλήν εξα
γριωμένη, ΐνα μέ τιμωρήση διά τήν αυθάδεια» 
ταύτην, έπρόσθεσα,

— Σάς καθικετεύω, είπατε μοι, τί νά κάμω 
διά νά κατασταθώ άξιος πράγματος τόσον πολυ
τίμου δι’ έμ ;

— ΙΙρέπει νά νικήσητε απειραρίθμους συναγω
νιστή;, μοί άπεκρίθη μέ σκωπτικήν κρυψίνοιαν.

— Θά τούς νικήσω ! άνεφώνησα πλήρης πε- 
ποιθήσεως.

— Ούτε θά τδ δοκιμάσητε καν, μ’ εϊπε πά
λιν ήσύχως καί μειδιώσα.

— Καί τί; θέλε·, μ’ εμποδίσει; ΰπέλαβον.
— Τήν έρχομένην Κυριακήν, έξηκολούθησε μέ 

τδν αύτδν τόνον, είναι ή επέτειος εθνική εορτή, 
άπασα δέ ή νεολαία τών περιχώρων θά λάβη 
μέρος είς τά διάφορα παίγνια- τό απόγευμα οί 
άνδρες θέλουσι συναγωνισθή έπι τής πλατείας τοΰ 

χωρίου, κα'· ό εϋστροφότερος καί ισχυρότερος θέ
λει κερδίσει τήν ταινίαν ταύτην. Βλέπετε λοιπόν 
κύριε, ότι δέν δύνασθε νά συναγωνισθήτε μέ τοι- 
ούτους άγωνιστάς, καΐ έχω δίκαιον λέγουσα, δ-τι 
ούτε θά τό φαντασθήτε καν νά τοϊς διαφιλονική- 
σητε τό βραβεϊον.

— Λοιπόν, δεσποσύνη, έπανέλαβον παρευθύς 
πειραχθεις, ένεκα αδυναμίας, άπδ τήν έξηγησιν 
ταύτην, ή ταινία, τδ εργον τούτο τών χειρών σας 
θέλει καθέξει θέσιν πλησίον τοΰ έκ κασσιτέρου 
άγγείου, βραβείου επίσης τοΰ άγώνος ώς τούλάχι
στον έλεγε χθες το εσπέρας ό πατήρ σας ; Νομί
ζω, οτι μεγάλω; θέλετε τιμήσει τδ μαγειρικόν 
έκεϊνο άγγεϊον.

Τήν έπείραςα καΐ έγώ, καΐ πολύ βαθύτερα, 
παρ’ δσον έστοχαζόμην, διότι κατερυθριάσασα μ' 
εϊπεν έμπλεως άγανακτήσεως καΐ μέ ύπόκρυφον 
απειλήν.— Περιφρονεΐτε σεϊς τάς άπλά; διασκε
δάσεις τοΰ όχλου ’ ή αλαζονεία σας καταφρονεί 
τους έργατικούς τούτους ανθρώπους, τών όποίων 
ή έργασία σά; τρέφει- άλλ’ υπομονή, υπομονή ! · - 

Κατάλληλος ώρα δέν ύπήρχε νά τή παραδώσω

μάθημα περί πολιτικής καΐ φιλοσοφίας καί τή ' 
ί',πον άπλώς καΐ μόνον, — Σάς δικβεβαιώ, ότι < 
βύδένα καταφρονώ, ούτε τδν ταπεινότερον, άλλ ' 
ομολογώ, ότι αισθάνομαι συμπάθειαν, ή άντιπά- ( 
Οειαν, προερχομένην έκ τή; ανατροφή; μου.

— Εϊπίτε μάλλον έκ τών προλήψεων σας, έψι- 

θύριοεν αυτή.
Δέν ήθέλησα πάλιν νά έπαναλάβω τήν λέξιν 

ταύτην, μήπως δώσω αιτίαν έριδος. δθεν προσέ ' 
θεσα. Άγαπώ, είναι αληθές, έξαιρετικώς τήν κοι- ' 
νωνίαν έν τή όποια ζώ, καΐ είμαι πεπεισμένος,ότι 
ζαΐ ήμεϊ; θά άσπα-.θήτε τάς αύτάς ιδέας, δταν > 
καταταχθήτε είς τήν αύτήν τάξιν, μετά τών | 
όαοίων σας, μεταξύ τών ώραιοτέρων, τών πλέον < 
εξιεράστων, τών πλέον θαυμαζομένων.

— Έγώ ποτέ! εϊπεν υποκώφ »ς καί κινήσασα i 

ττ,ν κεφαλήν.
— Πώ; ! άνεφώνησα, δέν έπιθυμείτε νά γνω- 

ρίσητε τδ άνθος τής κοινωνίας περί ή; σα; έδω- 1 
χεν ή*η ή ανατροφή σας ιδέαν τινά ; δέν έβαρύν- 
θητβ τήν μονοτονίαν ταύτην; δέν θέλετε νά ίδέτε 
τήν μεγάλην έκείνην πόλιν τών ΙΙαρισίων, περί 
τις όποιας τοσούτος λόγος γίνεται;

— όχι, κύριε, μ’ άπεκρίθη έξ έναντίας άπο- 
«τρέφομαι δ,τι δύναται νά μ’ άπομακρύνρ άπδ 
τά μέρη τούτα- λύπην δέ άνέκφραστον ήθελον 
αίοθανθή, έάν έγκατέλειπον τά άγαπητά μας ορη. 
, Η μέ στίρεδν τόνον προφερθεϊσα ομολογία 
εύτη δέν μ’ άπεθάρρυνε- διότι προφανές ήτον, 
ότι έάν ή δεσποσύνη δέ Μαλεπέρ ήθελεν έπιμείνει 
νά διέλθή τήν ζωήν της έν τώ άρχαίω φρουρίω 
όπου καί είχε γεννηθή, ή έκλογή αύτής ήθελε» έξ 
βνάγκης πέσει έπ'έμοΰ μή υπάρχοντας άλλου μνη- 
οτήρος. Επειτα ποοβλέπων καί έγώ τρικυμίας, 
ρελλούσας νά έπαπειλήσωσι τόν ήσυχο» καΐ λαμ
πρό» βίον 8» τή ύπεσχόμην, δέν μέ δυσηρέστησεν 
ή ιδέα τοΰ »ά κατακλεισθώ μετ’ αυτή; είς τήν έ- 
ρηαίαν ταύτην.

■ Μετά τινας στιγμάς σιγή; τή ειπον — Εχετε 
δίκαιον ίσως, ναί, έχετε δίκαιον νά προτιμάτε 
βντΐ δλων τήν ησυχίαν καί τήν ασφάλειαν, ήν ά-

I φλαύει τις ένταύθα. 0 βίος σα; πζνταχόθεν άλ
λοθι ήθελε ταράττεσθαι υπό συμβάντων, άπδ τά 
όποια ουδεμία ανθρώπινος πρόβλεψις ήδύνατο νά 

προφυλάξη. Εάν δέν καταπραΰνθή ή έπανά- 
«τασις, τί; ήξεύρει, θεέ μου ! τί μέλλει ν’ άπογίνη 
ή εξευγενισμένη καί πνευματώδης κοινωνία, περί 
Ί? πρδ ολίγου σας ώμίλόυν. Προτιμότερου νά 
*«φή πς έντδς τής βνθυτέρα; μοναξίας, ή νά ή

ναι μάρτυς τής διαλύσεως καΐ καταστροφής τή; 
άρχαίας Γαλλικής κοινωνίας, έπί τής δποίας η νέα 
φορά τών πραγμάτων τοσαύτας πληγάς κατέφε- 
ρεν. Αί μέν τάξε.ς διελύθησαν, οι δέ εύγενεϊς με
ταναστεύουν, ή διασπείρονται ε·; τά; επαρχίας. 
’Επιστρέφω» ϊσω; είς Παρισιού; πλείστας αίθουσα; 
θέλω εΰρει ερήμους καΐ οίκου; κεκλεισμένου;. 
Ταϋτα προβλέπω» καΐ έγώ υποτάσσομαι έκου- 
σίως εϊ: τό νά άποσυρθώ τοΰ κόσμου και νά ζήσω 
ώ; απλούς αρχών έπαρχιώτης.

— Σείς, κύριε ; μέ άντέκοψεν αΰτη αποτόμους- 
καΐ θέλετε τδ κατορθώσει ; ί*Ι θά δμοιάσητε τήν 
μητέρα μου, ήτις άκαταπαύστως ενθυμείται τά; 
συναναστροφές, τάς έπισκέψει;, τό χαρτοπαίγνιο», 
τούς χορού; καΐ δλα; έν γένει τάς διασκεδάσει; 
είς τάς δποίας είσθε καί ΰμεϊ; συνηθισμένος.

— ’Εξ δμών κρέμαται νά μήν επιθυμήσω τί
ποτε είς τδν κόσμον, τή άπεκρίθη» μέ άκούσιον 
έκχυσιν τρυφερότητο; καΐ έρωτικής άφοσιώσεως.

’Αλλ’ εί; τού; λόγους μ-ου τούτους ώπιοθοδρό- 
μησεν αΰτη μέχρι πού άλλου άκρου τοΰ έδράνου 
ύψώσασα τού; ώμους μέ τραχύ ΰφος καΐ υπερήφα
νο», τό όποϊον ήθελε» άσχημίσει όποιανδήποτε 
άλλην γυναίκα, καΐ όμως διά σατανικής γοητείας 
καθίστα ταύτην έτι θελκτικωτέραν. Έπειτα ά- 
διαφοοήσασα εντελώς περί τή; παρουσίας μου κα’. 
ίυς βαρυνθεΐσα τήν συνομιλίαν έπανακούμβησεν 
έπί τοΰ δρυφράκτου καϊ έθεώρει τήν εξοχήν με
ταξύ τοΰ είδους τούτου τοΰ δικτυωτοΰ. II κίνη- 
σ ς αΰτη διετάραξε τδ έκ γάζης σκιάδιόν τής καΐ, 
μολονότι είχε τήν κεφαλήν έστραμμένην, έβλε
πον μεταξύ τή; ξανθής κόμης τη; τδ αξιολά
τρευτο* σχήμα τοΰ προσώπου της, τόν στιλπνόν 
κρόταφον καΐ τδν ώ; τοΰ κύκνου λαιμόν της, όπι
σθεν τοΰ όποιου έκυμάτιζον δύο άκρα μελανή; 
ταινίας. ’Επί πολλήν ώραν τήν έθεώρουν ανήσυ
χος. σκεπτικό; καί καταγοητευμένο;, περιμένω» 
νά στρέψη έκ νέου τού; οφθαλμού; πρό; έμέ, μή 
τολμώντα νά τή απευθύνω τόν λόγον. Άλλ’ εκείνη 
ούδόλως ήλλαξε στάσιν, μάλιστα έφαίνετο δυ- 
σχεραίνουσα καΐ βεβυθισμένη εί; σύννοιαν. Εςαί- 
φνης τήν βλέπω έρυθριώσαν καϊ άνασκιρτώσαν’ 

: έδυνατό τι; νά μέτρηση τού; ταχείς παλμού; τή; 
: καρδίας της' μεταξύ τών απλών πτυχών τοΰ έκ 

μουσελίνης μανδηλίου της, έστηρίχθτι δέ τρεμουσκ 
έπϊ τού δρυφράκτου, ώ, άίσθανομένη έαυτήν έ
τοιμη* νά ύποκυψη εί; υπερβολικήν συγκίν,-.σι». 
Άνη-·έρθην τότε μέ άνέκφραστον παλμόν καρδία- ■ 
καΐ όρθιο; όπισθεν αύτή; παρετήρουν άνωθεν το C
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ώμου τη;, προσπαθών νά άνακαλύψω τό αίτιον 
τής τοσοΰτον μογάλης ταραχής’ άλλ είς μάτην, 
οόδε’ς έφαίνετο, καί τά πάντα σ.ωπηλά καί έρη
μα πέριξ ΰπήρ/ov' μόνον μακρόθεν διίκρινον τάς 
πλ.υτρίας ένησχολημένας νά στεγνόνωσι τά πανία 
των πλησίον τής πηγής, δπου καί δ όρεοκόμο; 
μου έπότιζε τά φορτηγά ζώά του' έκεϊθεν δέ τοΰ 
χωρίου έφαίνοντο τινες χωρικοί διισκορπισμένοι 
είς τήν εξοχήν καί τινες πτωχοί αϊπόλοι άκολοο- 
θούντες τά πλανώμενκ ποίμνιά των.

Τοΰτο ολίγα; στιγμάς διήρκεσενζΗ δεσποσύνη 
δέ Μζλιπέρ άνέπνευσε βαθέως, έσπόγγισε διά τοΰ 
μανδυλίου τδ πρόσωπόν της, τοΰ όποιου ή καίουσα 
έρυθρότης ειχεν ήδη διαλυθή, καί έστράφη μετά 
ταύτα υπερήφανος καί ήρεμος, βέβαια ουτα, δτι 
τίποτε δέν ε’χον είδεϊ. Καί πραγματικώς εϊ; άμ- 
φιβολίαν εύρισκόμην, άγνοών πώς νά εξηγήσω τδν 
άλλόκοτον εκείνον τρόπον, καί παρ όλίγον νά 
πιστεύσω δτι ήπατώμην.

Μετ’ όλίγον ήκούσθη ό κώδων, άναγγέλλων τδ 
γεύμα. 'Η δεσποσύνη δέ Μαλεπέρ έγερθεϊσα προη- 
γήθη έμοΰ ύπδ την πρόφασιν νά συλλέξρ άνθη, 
δπως άποφύγη τδν βραχίονα μου, τδν δποΐον ή- 
τοιμαζόμην νά τή προσφέρω, ότε όμως έφθασα 
είς τήν θύραν τής αιθούσης συνήντησα αύτήν πά
λιν, καί τότε προσκλίνασα άπέθεσε τά άκρα.τών 
δακτύλων έπί τοΰ μανικιού τοΰ ένδΰματός μου 

καί εΐσήλθαμεν όμοΰ.
Κατά τδ διάστημα τοϋ γεύματος ή δμιλία πε- 

ρ'-εστράφη κατά φυσικόν λόγον έπι τών πολιτι
κών και τών τελευταίων συμβάντων.

— ‘Η ταραχή έως έδώ διεδόθη, μ’ εΐπεν ό 
βαρώνος. Οί χωρικοί καί μάλιστα ή νεολαία ύπδ 
κακού δαίμονος παρωξύνθησαν. "Απαν τδ χωρίον 
εΐναι κατατεταραγμένον καΐ τδν αναβρασμόν 
τούτον υποκινούν καΐ όποτρέφουν αί πολίτικα! ει
δήσεις.

— Αί πολίτικα! ειδήσεις I ανέκραξα' καί διά 
ποίου μέσου λαμβάνουσι 
ούτοι άνθρωποι;

— Διά μέσου απείρων 
γέλ α φόρων» μ’ άπεκρίθη 
νομάδων εμπόρων, οΐτινες διατρέχουσι τά χωρία 
τάς πραγματείας των έπι τής ράχεω; φέροντες' 
δι’ οκνηρών κυκλώπων τών οποίων τδ επάγγελμα 
συνίαταται είς τδ νά συχνάζωσιν εις τάς έορτάς 
καί τάς πανηγΰρεις καί νά άπεκδόωνται είς τούς 
γυμνικούς αγώνας. Τά δέ νέα, τά όποια διακοινώ- 
νουσ·.. διαδίδονται άπδ στόματος είς στόμα μέ

πληροφορίας οί άπλοι

καΐ άκουράστων αγ
ά βζρώνος* διά μέσου

ακατανόητο* ταχύτητα' μάλιστα μερικοί υποκι
νούντο; τήν ανταρσίαν έπροξένησιν τδμεγαλείτε- 
ρον κακόν διαδόσαντες εσχάτως ότι ή συνέλευσις. 
έςεδωκε ψήφισμα νά κατεδαφισθώσιν οί οίκοι τών 
αρχόντων άπδ τών ώχυρομένων πύργων μέχρι 
τών μικοοτέρων οικιών. Διά μιάς λοιπόν οί χω
ρικοί άνασηκωθέντες ώς μυομηκοφωλιά έφωρμη- 
σαν κατά τοΰ φρουρίου τοΰ Μωσάνου,τδ όποιον ήτο 
κτισμίνον κατά τδν τελευταϊόν συρμόν, έχον τήν 
ισόγειον είσοδον εΰρύχωρον ώς αίθουσαν χορού. 
Τήν επαύριον άπόσπασμα τοΰ συντάγματος τή; 
Βουργωνία; σταθμεύον είς Δ.. . άφίχθη πρός κα
ταστολήν τής στάσεως ταύτης,. άλλά δυστυχώς 
κατόπιν έορτής, διότι οί χωρικοί είχον διασκορπι- 
σθή άφοϋ κατηρήμωσαν, έλεηλάτησαν καί κατέ. 
καυσαν τό φρούριον.

— Τόπος εις τδν όποϊον έκτελοϋνται τοιαϋται 
βιαιοπρζγίαι ατιμωρητί είναι τόπος χαμένος, εΐ* 
πον έγώ περιλύπως.

— ‘Η εποχή είναι κακή’ άλλ’ είμαι ήσυχο; ώ; 
πρό; τήν εκβασιν τών διατρεχάντων, έπρόσθεσεν 
ό βαρώνο; μετ’ άταμάχου πεποιθήσεως. Οί πρό
γονοί μας έγίνωσκον τί έστιν εμφύλιος πόλεμος, 
διότι δέν είναι πρώτη φορά καθ’ ήν αί φατρία; 
κζτε'θλιψζν τδ βασίλειο*' πολλάκις μάλιστα, άλ
λοτε είχον πολιορκηθή τά παλαιά ταΰτα τείχη, 
άλλ’ ούδέποτε οί Ουγενότοι έπέβησαν αύτών. Ου
τω καί ήμεΐς θέλομεν ύπερασπισθή του; νόμου; 
μας, τήν πίστιν μας και τά δικαιώματα μας!

Έξελθών τοϋ εστιατορίου ό βαρώνος έλαβε τό 
πυροβόλον καί υπήγε νά περιέλθρ τους αγρούς 
του, ως έλεγεν άστειευόμβνος, διότι ό περίπατός 
του διήρκει μέχρι τής νυκτός. Έμεινα λοιπόν έγω 
μόνος μετά τής βαρωνίδος, έπειδή ή δεσποσύνη δε 
Μαλεπέρ είχε γίνει άφαντος καθ’ ήν στιγμήν ει- 
σερχόμεθα είς τήν αίθουσαν. Τήν ήκολούθησα όμως 
διά τών οφθαλμών, καί τήν είδον άποσυρθεϊσαν 
εϊ; ένα θάλαμον, διά τής ήμιηνεωγμένης θυρας τοϋ 
όποιου διέχρινον τήν σκιάν αύτής, ένώ έπεριπάτει, 
άμυδρώς διαγραφομένην έπί τού εδάφους.

— Λοιπόν κύριε, έδοκιμάσατε νά προσφέρητε 
τά; θεραπείας σας; μ’ήρώτησεν ή βαρωνίς άνβτ 
λαμβάνουσα τήν θέσιν τη; είς τδ ανάκλιντρου.

— Φεΰ ’ μάλιστα, κυρία, άπεκρίθην, άλλά δεν 

έχω καμμίαν έλπίδα.
—Ά ! άν-φώνησε, δέν βλέπο> τήν αιτίαν. Κατ 

άρχάς ίσως ή θυγάτηρ μου δέν θά σάς περιποιηθϊ 
όσον αξίζετε, διότι εΐναι φύσει όλίγον ευαίσθητος, 
άλλά κατά βάθος σάς έκτιμα, πις-εύσατέ μ*· 

(άκολουθιΐ)


