
ΕΤΟΣ Γ'.

ΧΡΥΣΑΑΑΙ Σ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ, ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΤΟΜΟΣ Γ'. | 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 1865. | ΦΥΑΛΑΔΙΟΝ 65.

Π ΑΓΙΑ "ΣΟΦΙΑ

TIPS ΚΟΝΧΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΏϊ. (0

^e&AEX0II, δ’τι ή έκκλησία τοϋ ’ίους-ινιανοϋ εϊνε, 
καθ’ δλας τάς ουσιώδεις αυτής λεπτομέρειας, ή 
νΰν Αγία Σοφία, ί’πδ αρχιτεκτονικήν ε-οψιν ή 
μεταγενεστέρα ιστορία τοϋ κτιρίου χρήζει απλής 
μνείας. Περί τά τέλη τοϋ έννάτου αίώνος, έπί βα
σιλείας Βασιλείου τοϋ Μακεδόνος, επειδή τ δ ανα
τολικόν ήμισυ τοϋ δόμου, ένεκεν ύποπτώσεως 
τοϋ Θεμελίου τών άντηρίδων, έτεινε πρδς πτώ· 
σιν, άναγκαϊον έΟίωρήθη ΐνα ύποστηριχθή διά 
τεσσάρων εξωτερικών αντηρίδων σχηματιζουσών 
έξοχήν φαινομένην έτι πρδς τήν πλατείαν τοϋ 
σεραγίου. ’Εν έτει 896 δ αύ’τοκράτωρ Μιχαήλ 
•ήγειρε τδν πρδς την δυτικήν είσοδον πύργον, πρδς 
τοποθέτησήν ζωδωνοστοιχίας δωρηθείσης ύπό τού 
δόγη τής Βενετίας, καΐ την όποιαν οί Τούρκοι 
μετέπειτα διέλυσαν πρδς κατασκευήν πυροβόλων. 
Μετά ήμισυν αιώνα νέαι έργασίαι έγένοντο ύπδ 
τοϋ αύτοκράτορος Ρωμανού πρδς στερέωσιν τοϋ 
δόμου, καί έν έτει 987, έπί Βασιλ ε'ου τοϋ Βουλγα- 

I ροκτόνου πλήρης επισκευή πρδς στενότητα έγέ-

(<) Συνεχεία άπδ φυλλασ. 64. 

νέτο έσωθεν καΐ έξωθεν. Διά τήν άνέγερσιν τών 
διά τάς εργασίας ταύτας παραπηγμάτων έξωδεύ- 
θησαν δέκα κιντινάρια χρυσού.

Κατά τους έπελθόντας δύο αιώνας ούδεμία ε
πισκευή μνημονεύεται. Αλλά πρδς αίσχος τών έν 
Κωνσταντινουπόλει θεμελιωτών τής Λατινικής 
αυτοκρατορίας, άξιομνημόνευτον καθίσταται, δτι 
μετά τήν επάνοδον τών Ελλήνων αύτοκρατόρων, 
ή έκκλησία τής Αγίας Σοφίας τοσαϋτα είχεν ύπο- 
στή, ώστε άδιαλείπτως ούτοι ένησχολοΰντο πρός 
επισκευήν τών έπί τών προκατόχων των γενομέ- 
νων καταστροφών. Ανδρόνικος ό Γηραιός, ό Καν- 
ταζουζηνδς, καί ’Ιωάννης Α' ό Παλαιολόγος με- 
τέσχον τών έπισκευαστικών εργασιών. Κατά πε
ρίεργον δέ, άν και τυχαίαν, σύμπτωσιν Κων
σταντίνος ό Παλαιολόγος .ό τελευταίος τών χρι
στιανών αύτοκρατόρων, μόνος μεταξύ τών μνη
μονευόμενων ανακαινιστών τής .Αγίας Σοφίας εσχ ε 
τήν τιμήν εκείνην, ήτις άπεδόθη εις τδν πρώτον 
αύτής ιδρυτήν τδν ’Ιουστινιανόν, αξιωθείς δηλ. ίνα 
τοποθετηθή ή εΐκών του μεταξύ τών διά μωσαϊ
κού ζωγραφιών. Καΐ ’Ιωάννης δέ ο Παλαιολόγος, 
ώς έέρέθη, έξεικονίζεται έν τώ συμπλέγματι τής 
ανατολικής άύίδος τής ύποβασταζούσης τδν μέ
γαν δόμον’ άλλ’ ή έξεικόνισις αυτή σήμερον είνε 
εξίτηλος.
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Αδύνατον νά ύπολογισθή έν βεβαιότητι κατά 
πόσον οί κατακτηταί Τούρκοι κατέστρεψαν δι’ 
οίανδήποτε αιτίαν τάς διά μωσαϊκού ζωγραφίας 
τής Αγίας Σοφίας’ οπωσδήποτε όμως τδ μέτρου 
τούτο τού φανατισμού σημαντικώς εβλαψεν ή 
δσον πρότερον υπετίθετο. Χάρις δέ εϊς τήν Ελλη
νικήν εκκλησίαν, ήτις παραδέχεται μέν τάς έζω* 
γραφημένας εικόνας, δέν ανέχεται όμως τήν διά 
γλυπτικής παράστασιν χριστιανικών άντικειμέ- 
νων, έκτδ; μόνου τού σταυρού, τά έκ μαρμάρου 
καί χαλκού κοσμήματα τής Αγίας Σοφίας δέν έ- 
ξεικόνιζον αντικείμενα δυνάμενα νά προκαλέ- 
σωσι τδν μ,ουσουλμανικδν φανατισμόν. Οι σταυ
ροί καθ' δλον τδ κτίριον καί ιδίως έν τώ γυναι- 
κωνίτη μετετράπησαν μάλλον ή κατεστράφησαν’ 
οί άκρωτηριασταί ήρκέσθησαν έν γένει εις τήν α
ποκοπήν τής κεφαλής τού σταυρού (δπερ ΐρκει 
πρδς έξαφάνισιν τού σταυροειδούς σχήματος), 
φεισθέντες τών τριών ετέρων βραχιόνων τού έμ- 
βλήματος τού χριστιανισμού. Αλλως τε, ώς ί$ί- 
θη, απλώς μόνον έγυμνώθη ή έκκλησία άπδ τών 
επίπλων καί πάντων τών πρδς τήν Χριστιανικήν 
λατρείαν αναγκαίων σκευών, καθ’οσον ταύτα ήσαν 
εύμετακόμιςα, καί έκαλύφθησαν ϊνα μή φαίνωνται 
πασαι αί καθαρώς χριστιανικού χαρακτήρος εϊκο- 
νογραφίαι τών τοίχων, τής στέγης καί τού δόμου. 
Οπου σήμερον έλλείπουσι τά μωσαϊκά, πρέπει 
μάλλον νά θεωρήσωμεν τούτο άποτέλεσμα αμέ
σου καί εκουσίου λυμ-άνσεως, ή ένεκα τής άκη- 
δείας καί έγκαταλείψεως εις ήν περιέπεσε τδ κτί
ριον έπί αιώνας, μέχρι τής ύπδ τού τελευταίου 
σουλτάνου διαταχθείσης άνακαινίσεως του.

Αί μεταβολαί άς ή έκκλησία έξωτερικώ; ύπές-η 
ύπδ τήν μουσουλμανικήν κατάκτησιν είσΐ μάλλον 
αξιοσημείωτοι. Τδ βαρύ καί ολίγον κομψόν θέα
μα, δπερ παριστά τδ έξωτερικδν τής Αγίας Σο
φίας, άναμφιβόλως οφείλεται κατά μέγα μέρος 
εις τήν έλλειψιν πολλών συμπλεγμάτων αγαλ
μάτων καί άλλων αντικειμένων τής τέχνης προω 
ρισμένων εις μετριασμδν τών ογκωδών καί άκομ
ψων άναλογιών τών άντηοίδων καί τών βάθρων 
τού κτιρίου. Εκ τών συμπλεγμάτων τούτων έπι- 
σημότερον ήτο ή τών περιφήμων ίππων τών νύν 
έν τή έν Βενετία έκκλησία τού Αγίου Μάρκου ευ
ρισκομένων. Αφ’ ετέρου ή προσθήκη τεσσάρων 
μιναρέδων συνετέλεσεν εις τήν παραγωγήν τού 
αυτού αποτελέσματος τής βαρύτητος καί έλλεί- 
ψεως συμμετρίας καί άναλογιών. ό πρώτος τών 
μιναρέδων τούτων, δ πρδς τήν μεσημβρινο-άνα-

τολικήν γωνίαν, έκτίσθη ύπδ Μωάμεθ β'. ύ δεύ
τερος, δ άρκτο-άνατολικδς, κα'τεσκευάσθη ύπδ 
τού Σελίμη, έφ’ ού καί εϊς τδ τσαμίον έγένοντο 
αξιόλογοι έπισκευαστικαί καί διατηοητικαι έργα- 
σίαι’ οί άρκτο-δυτικοί καί άνατολικο-δυτικοί μι- 
ναρέδες έγένοντο ύπδ Αμουράτη Γ*'. Αί έργασίαι 

αύται, κα>τοι έπιφανεϊς καί κομψαί καθ’ έαυτάς, 
δέν άναλογούσι πρδς τδ κολοσσαϊον οικοδόμη
μα εϊς 8 προσετέθησαν ώς παραρτήματα, καί ό 
περίεργος ρυθμός τής διακοσμήσεώς των χρησι
μεύει μόνον ίνα μάλλον κατάδειξη τήν γυμνό
τητα καί τδ ήττον αρχιτεκτονικόν τού εξωτερικού 
τής έκκλησίας, καθ’ ολοκληρίαν άλλως τε άπο- 
βαλλούσης τδν χριστιανικόν αυτής χαρακτήρα, έ
νεκα αυτών τών προσθηκών.

Αλλ’ δ,τι καί άν ειπωυ,εν περί τών εργασιών 
τών άρχαίων Σουλτάνων, αδύνατον νά μή θεωρή
σωμεν τδν λβδουλ-Μεδζίτ ώς ευεργέτην τής 
χριστιανικής τέχνης, καί κατ’ αύτάς μάλιστα τάς 
πρδς άμεσον συμφέρον τής ίδιας αύτού λατρείας 
γενομένας έργασίας. Από τής βασιλείας τού Α- 
μουράτου Γ* τδ κτίριον δλως παρημελήθη’ επι
κίνδυνοι σχισμάδες έγένοντο εϊς τδν δόμον, ώς 
καί εις πλείστους τών ήμιδόμων. Τό καθολικόν 
μ,ολύβδινον έπικάλυμμα εύρίσκετο εις οϊκτράν κα; 
τάστασιν καί διά τών σχισμάδων εισέδυεν ού 
μόνον βροχή καί χιών, άλλ’ είσήρχοντο έλευθέ- 
ρως σμήνη περιστερών καί άλλων καταστρεπτι
κών πτηνών. Οί θόλοι τού γυναικωνίτου ήσαν πο· 
λυδραγεϊς καί ετοιμόρροποι- Αί στήλαι, πρό πάν
των δέ αί τών άνωτέρων μερών, μετετοπίσθησαν 
καί έξήλθον τής καθέτου’ τδ κτίριον έν συνόλω 
καθ’ όλα του τά μέρη καί τάς συναρμογάς, πα· 
ρίστα οϊκτρά ίχνη μακράς καί βαρβάρου άκη- 
δείας. ό Κ. Λουδοβίκος llaghe παρέστησεν εις 
δύο λιθογραφικά δοκίμια παριστώντα παράδοξον 
άντίφασιν, τδ ένδον τού τσαμ.ίου, οίον ήτο τότε 
καί νύν μετά τάς τελευταίας έπισκευάς. ίί δια' 
φορά τής προσόψεως, καί έπ’ αύτού τού χάρτου, 
είνε άληθώς καταπληκτική’ άλλ’ αί ύλικαί έπί' 
σκευασίαι έχουσι μεγαλειτέραν σημασίαν, ώς 
συντρέχουσαι εις τήν μελλουσαν στερρότητα τού 
κτιρίου αύτού πρός 8 ανάγονται τόσαι πολύτιμ01 
αναμνήσεις, ό μέγας δόμος, καίτοι έπι βαρυνθείί 
διά τεσσάρων δγκωδών καί άκόμψων αντηρίδων, 
κατέστη στερρότερος ή άλλοτε, ί»εκα τής προσ* 
θήκης διπλού κύκλου έκ σφυρηλάτου σιδήρου *8" 
οιζωννύντος -ήν βάσιν. 0 μόλυβδος τού δόμ&υ 
καί τής στέγης άνενεώθη έξ δλοκλήρου. Αί έτοι*

---------------  - ■ ■
μόρίοποι στήλαι τού γυναικωνίτου έπανετέθησαν I 
καθέτως, καί οί ύποβασταζόμενοι θόλοι έστηρί- : 
χθησαν καί έστερ^οποιήθησαν’ Τά μωσαϊκά, καθ ’ 
όλην τήν έκτασιν τού οικοδομήματος, ίκαθαρί- 
οθησαν καί έπεσκευάσθησαν, καί τά έλλείποντα 
αντικατέστησαν δι’ έπιτηδείου άπομιμήσεως τών 
Αρχικών εικόνων, όλα τά σκεύη καί αί συναρ
θρώσεις τού τσαμιού, ήτοι ή στοά τοΰ σουλτάνου, 
ο! άμβωνες καί τά άλλα τής λατρείας άντικείμε- 
να, άνεσκευάσθησαν πολυτελέστατα.

Αί έπισκευαστικαί έργασίαι διάρκεσαν πλέον 
τών δύο έτών, δφειλόμεναι κατά μέγα μ.έρος εις 
τήν πεφωτισμένην ελευθεριότητα τού Ι’εσίτ-πα- 
σά· Λέγεται, δτι απόπειρα έγένετο έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ύπδ τής φανατικής μεοίδος πρδς ύ- 
ποχρέωσιν τού Σουλτάνου ίνα διατάξη πλήρη κα
ταστροφήν τών έπί τών τοίχων μωσαϊκών, ώς 
απαγορευόμενων αύστηρώς ύπδ τού κορανίου. 
Αλλ’ ό Σουλτάνος ήρνήθη £ητώς ίνα συγκατατεθή 
εις τοιαύτην άπαίτησιν, καί, ρητή άύτού συγ
καταθέσει, δ βασιλεύς τής Πρωσσίας έπεφόρτι- 
σε τδν Κ. Σαλτσεμπέργ ίνα έπωφεληθή τής περι- 
στάσεως, δτε δηλαδή τά μωσαϊκά άπεκαλύφ,Οη- 
σαν, ίνα χορηγήση εις τούς περί τής βυζαντινής 
τέχνης άσχολουμένους τδ πλεονέκτημα ίνα έν τώ 
μέλλοντι εχωσιν ύπ’ δψιν ακριβή αντίγραφα όλων 
τών λεπτομερειών τού άρχαιοτέρου συνάμα δέ καί

■ χαρακτηριστικωτέρου μνημείου ταύτης.
Μετά τής ύπό Λβδουλ-Μεδζίτ έπιληφθείσης 

άνασκευής τελευτώσι τά χρονικά τής άοχιτεκτο- 
κκής κατασκευής τής Αγίας Σοφίας. Αλλά τδ σε
βαστόν τούτο κτίριον έχει έτέραν ιστορίαν έν- 
διαφέοουσαν μάλλον τής καθαρώς υλικής τέχνης 
του. Δυνατόν, άνευ μεγάλης ύπερβολής, νά λεχθή 
δτι ή ιστορία τής Αγίας Σοφίας είναι ή ιστορία 
κλάδου τής Ανατολικής έκκλησίας, τής άποχωρι- 
σθείσης Ελληνικής έκκλησίας, καί τή; αρχαίας Αι
γυπτιακής καί Συριακής καί τών νεωτέοων Σλαυ- 
ϊκών κοινωνιών, αίτινες έν συνόλω, οίονδήποτε 
διακριτικόν χαρακτήρα καί άν εχωσιν έν έαυταϊς 
καί οίαιδήποτε ώσιν αί λεπτολόγοι τροποποιήσεις 
διά τό’,διάφορον τής εθνικής άναπτύξεως, συνενοΰν- 
ται έν τώ εύρεΐ σταδίφ τής κοινής αύτών ορθοδό
ξου ομολογίας,καί τού κοινού κατά τής ύπεροχής 
τής Ρώμη; ανταγωνισμού, ί’πδ τήν εποψιν ταύτην, 
ή Αγία Σοφία είναι τδ κέντρον τής Ελληνικής ορ
θοδοξίας, ώς «ΰτη έστίν δ τύπος τής Ελληνικής 
έθνικότητος, ήτοι τού τής βυζαντινής αύτοκρα- 
ιορίας έλληνισμού. Η εκκλησιαστική υπεροχή τής 

Κωνσταντινουπόλεως καί δ έκ τής βυζαντινής έκ
κλησίας προελθών οργανισμός ώφειλον φανεοώς 
ίνα στηοιχθώσιν έπί τής πολιτικής ύπεροχής τής 
αύτοκρατορικής πόλεως.

II ίστορία τής πατριαρχικής έκκλησίας παρι- 
στά άναρίΘμ,ητα ίχνη τού ίθυικού χαρακτήρος. 
Η Αγία Σοφία ύπήρξε τδ θέατρον όλων τών έκ- 
κλησιαστικών τελετών, τών καθαρώς εθνικήν έ- 
χουσών σημασίαν.

Αμα δ αύτοκράτωρ έστέφετο έν τή Αγία Σοφία 
άπελάμβανε τών αύτοκρατορικών προνομίων, ό 
Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος στεφθείς εις Νίκαιαν, δέν 
έλειψε, μετά τήν άπδ τών Λατίνων έπανάκτη- 
σιν τής αύτοκρατορικής πόλεως ίν’ άνανεώση 
πομπωδώς έν'Λγία Σοφίαι τήν τελετήν τής στέ“ 
ψεώς του. ’Αποκλειστικώς έν τή αύτή έκκλησία 
ένεργούντο πάσαι αί άλλαι τελεταί αί εις τήν 
αύτοκρατορικήν διαδοχήν άναφερόμεναι, ώς δ 
γάμος τοϋ αύτοκράτορος καί ή βάπτισις τοϋ .τορ- 
yvpoyerryrov. Επί τού μεγάλου βωμού τής έκ
κλησίας ταύτης ήτο κεχαραγμένος δ νόμος όστις 
καίτοι άπδ τής αρχαίας ί*ώμης παραληφθείς ρί
πτει ζωηρόν φώς έπί τού στενού καί άποκλειστι- 
κού τών Ελλήνων πνεύματος, νόμος άπαγορεύων 
τδν γάμον τών ηγεμόνων τού Βυζαντίου μετά 
ξένης’ καί όταν, κατά τάς ειδεχθείς τής βασι
λείας του ημέρας, δ Ανδρόνικος άποδιοπομπήσας 
τδ αγέρωχου καί τδ πνεύμα τού αποκλεισμού 
τών πάλαι βυζαντινών κυριαρχών, άνεζήτησεν 
εϊς γάμον τήν ’Ιωάνναν, άδελφήν τού κόμητος 
τής Σαβοΐας, μόνον έπισημως έν τή Αγία Σοφία 
άυαβαπτισθεϊσαυ ύπδ τδ όρθοδοξότερου άνομα τής 

; Αυνης, τήν έδέχθη εις τήν κλίνην του. Μετά 
τούτο ή ήγεμονίς αΰτη στεφθεϊσα, κατά τδ πρδ 
άμνημονεύτου χρόνου εθίμου,παρεδέχθη ίνα μετέχη 
πάντων τών προνομίων τής Ελληνικής φυλής καί 
θρησκείας.

Αντικείμενου διδακτικωτάτης σπουδής ήθελεν 
εϊσθαι ή ίστορία τής άρχαίας ταύτης έκκλησίας 
ύφ’ δλα; αύτής τάς σχέσεις μετά πασών τών με
γάλων θρησκευτικών καί πολιτικών επαναστά
σεων τής βυζαντινής ιστορίας. Εάν ή Αγία Σοφία 
ύπήρξε τδ άλαλον θέατρον τών έπιπολαιοτέοων 
καί σοφιστικωτέρωυ διαμφισβητήσεων, ως αί περί 
τοΰ 'Εκωπχοΰ ή τών Τριών Κεφαλαίων, δ υψι
τενής αύτής δόμος αντήχησε πολλακις θηριώδεις 
κραυγάς, καί τδ εμβαδόν της πολλάκις έμολύνθη 
δι’ αίματος κατά τάς σκληράς τών εικονοκλα
στών πάλας’ καί τά μωσαϊκά καί αί ζωγραφίαι,
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αί ύποκρυπτόμεναι έτι διά τοϋ επιχρίσματος 
τών τοίχων της εναλλάξ ύπήρξαν θεαταί λα
τρεία; καί κατάρας τών κομμάτων.

Η Αγία Σοφία ύπήρξεν τ, σκηνή τοϋ θριάμβου 
καί τών διαδοχικών άτυχημάτων πολλών εκκλη
σιαστικών αρχηγών, τών οποίων αί φιλονεικίαι 
έπασχολοΰσιν εΐσέτι τήν προσοχήν τή; ιστορίας. 
’Εκεϊ ό Ιγνάτιος κατόρθωσε ν’ απώθηση, καί έν 
τή πτώσει του μάλιστα, τάς γενομένας ύπδ τών 
άντιπάλων του προσπάθειας ΐνα τδν άναγκάσωσι 
πρδς έγκατάλειψιν τής έδρας του. Εκεϊ, κατά 
τήν ήμέραν τοϋ θριάμβου τοϋ Ιγνατίου, τδ σκή- 
πτρον συνετρίβη έν τή χειρ! τοϋ αντιπάλου του 
Φωτίου, δστις ομοίως άπεξεδύθη διά τής βία; 
τών ιερών του ενδυμάτων, ώς δείγμα τής καθαι- 
ρέσεως καί τής καταπτώσεως άπδ τοϋ τάγματός 
του. Καί δταν ή τόσον πολυχρόνιος μεταξύ Ρώ
μης καί Κωνσταντινουπόλεως περί ύπεροχής πά 
λη έφθασεν έπί τέλους είς τδν ύπατον βαθμδν 
έπί Μηχαήλ τοϋ Κηρουλαρίου, ή τελευταία πρά- 
ξις τών παπικών άπειλών ήτο ΐνα τεθή ρήσις τοϋ 
άφορισμοϋ έπί τοϋ μεγάλου βωμοϋ τής Αγίας 
Σοφίας, Οεωρουμένου ώς κέντρον τής βυζαντινής 
έθνικότητος καί ώσεί παριστώντος τους δίίσχυρι- 
σμους τής εκκλησίας τοϋ Βυζαντίου·

Δύναται νά γραφθή κεφάλαιον λίαν περίεργον 
περί τής ιστορίας διαφόρων άφορισμών καί τών 
άλλων εκκλησιαστικών έπιτιμήσεων, τών οποίων 
ή'Αγία Σοφία ύπήρξε τδ θέατρον. Πρδς λεπτο
μερή συμ.πλήρωσιν τούτου άπαιτεΐται ΐν άκολου- 
θήσωμεν τήν πορείαν τών διαφόρων διαμφισβη- 
τήσεων τών διαταραξασών τήν Ελληνικήν έκκλη
σίαν, καί καταγράψωμεν τάς πολυαρίθμους με
ταπτώσεις τοϋ θριάμβου καί τής ήττης, άς ύπέ- 
στησαν αί είς τήν σύγκρουσιν συμμετασχοΰσαι 
διαφοραί τών γνωμών. Θέλομεν έτι εΰρει άφθο- 
νον ύλην έκλέγοντες τά χαρακτηριστικότερα πα
ραδείγματα τής ένεργείας τής έπισχετικής πνευ
ματικής εξουσίας, ήν μάς παριστώσι τά βυζαντι
νά χρονικά Τδ τοσοΰτον έν τή Δύσει άξιομνημό- 
νευτον παράδειγμα τοϋ 'Αγίου ’Αμβροσίου, κλεί- 
σαντος τδ θυσιαστήριον εις τδν Θεοδόσιον, τοΰ ο
ποίου αίχεϊρες έσταζον εΐσέτι αΐμα, άναλόγω; 
πολλάκις διεδραματίσθη έν τή βυζαντινή βασιλική. 
Λέων ό Φιλόσσοφος άπεκλείσθη τής'Αγίας Σοφίας, 
διότι καταφρόνησα; τδν νόμον τής ελληνικής έκ- 
κλησίας, συνήψε πέμ-πτον γάμον, ό καϊσαρ Βάρδας 
Δημοσίως έδιώχθη άπδ τής αγίας τραπέζης ύπδ 
τοΰ Ιγνατίου ένεκα τοΰ μοιχαλικοΰ γάμου του’καί 

ή αύτή τιμωρία έπεβλήθη εις τδν Τσιμισχήν, 
τδν φονέα τοΰ Νικηφόρου Φωκά.

Εκκλησιαστικαί τινες έπιτιμήσεις τής Ανατο
λής έχουσι σχεδδν χαρακτήρα αποκλειστικά»; ί
διον. Δυσκόλως έν τή ιστορία τής Δύσεως απαν
τάται παραπλήσιον παράδειγμα, τοΰ μοναχού 
Ακοίμητου προσκολλώντος διά βελόνης τήν πα
πικήν πράξιν τοϋ άφορισμοϋ έπί τοϋ φελονίου 
τοϋ Ακακίου καθ’ ήν στιγμήν ούτο; διήρχετο έπί 
τής Μεγάλης Εισόδου. Γεγονδς παραδοξότερον ά- 
ναφέρεται περί τοΰ πατριάρχου Αθανασίου έπί 
τής βασιλείας Ανδρονίκου τοΰ Γηραιοΰ. ό πα
τριάρχης ούτος, ένεκα τής δριμύτητος τοΰ χαρα- 
κτήρός του, έπροκάλεσε τήν κατ αύτοΰ άπέ- 
χθειαν τοΰ λαοϋ καί τοΰ κλήρου, ό δε αύτοκράτωρ 
τδν ήνάγκασεν ΐνα παοαιτηθή τοΰ άξιώματός του 
καί κλεισθή εϊς τι μ,οναστήριον. Πρδ τής άποχω- 
ρήσεώ; του, δ Αθανάσιος συνέταξε δύο άποχαι- 
ρετιστικάς διακηρύξεις’ καί ή μέν πρώτη, ήν έ- 
δημοσίευσεν,ήτο γεγραμμένη μέ πνεΰμά τρυφερά; 
αγάπης, χριστιανική; έπιεικείας πρδς τούς εχθρούς 
του καί ταπεινής ύποκλίσεως είς τάς βουλάς τής 
Πρόνοιας. Η δευτέρα όμως ήτο άντιθέτου φύσεως' 
ήτο τφόντι τυπική παραίτησις συνοδευομένη μετά 
τοΰ τρομερωτέρου αναθέματος, καί έπισήμου ά- 
ποκλεισμού άπδ τής εκκλησιαστικής κοινωνίας, 
έπί τοϋ ούρανοϋ καϊ τής γής πάντων τών έργα- 
σΟέντων καί συμμετασχόντων είς τήν κατ’ αύτοΰ 
δυσμένειαν. Αλλως τε δέν έτόλμ-ησεν ΐνα δημο
σίευση αύτήν, άρκεσθείς, πρίν τής άναχωρήσεώς 
του, ΐνα τήν καταθέση έντδς πήλινου άγγείου, 
έπι τής κορυφή; μιά; τών στηλών τής'Αγίας Σο
φίας. Μετά τέσσαρα έτη άνεκαλύφθη ύπδ παιδιών, 
τά όποϊα άναβάντα διά κλίμακος έξήτουν φωλεάς 
περιστερών, ό αύτοκράτωρ κατετρόμαξε νομί- 
ζων ότι συμπεριλαμβάνεται έν τώ άφορισμώ, καί 
πληροφορηθείς, δτι τοιούτου είδους άναθέματα 
μόνον ύπδ τών ιδίων άναθεματιστών δύνανται ΐν 
άναιρεθώσι, συνήνεσεν ΐν’ άνακαλέση τδν Αθα
νάσιον άπδ τής έξορίας. Π αύτοκρατορική άδυνα- 
μία κατέστη άντικείμενον γελοιογραφίας χαρα- 
κτηριζούση; τήν τότε έποχήν. ό κάτω τοϋ θρόνου 
έστρωμένο; τάπης μίαν ημέραν άφηρέθη, καί αν
τικατέστη διά κεντήματος παριστώντος τί^ αύ- 
τοκράτορα μετά χαλινοϋ είς τδ στόμα, καί δδη- 
γούμενον είς τού; πόδας τοϋ Χριστοΰ, ώς άπλοΰν 
φορτηγδν ζώον, ύπδ τοϋ πατριάρχου Αθανασίου. 
Τδ περίεργον δέ εΐναι, ότι άμα άνεκαλύφθη”1' 
οί έργάται τή; γελοιογραφίας, δ ’Αθανάσιο;

μεινεν ΐνα καταδικασθώσιν είς θάνατον, καϊ έπειδή | 
ό Ανδρόνικος ήρνεϊτο ΐνα συναινέση, _ δ πατρϊάρ- I 
χης άγανακτήσας, έγκατέλιπεν έκ νέου τήν αύ- ι 
χήν, καϊ έπορεύθη εϊς τδ μοναχικόν κελλίον του ; 
ΐνα τελειώση τδν βίον του.

0πω;δήποτε δμ.ως πρέπει νά προσθέσωμεν, δτι 
χαθ’ δλην τήν μακράν σειράν τών πατριαρχών, 
οΐτινες κατέλαβαν τδν πατριαρχικόν θρόνον τή; 
Αγίας Σοφίας, ούδείς δύναται νά συγκριθή πρδς 
τδν Αθανάσιον τοΰτον ένεκα τοϋ ύπερμέτρου, 
χαϊ έστιν δτε μωροϋ, ζήλου του πρδς τήρησιν τών 
χανόνων τής έγκρατείας. Κατήντησεν ΐνα τιμω- 
ρήση καί όνον φαγόντα Sv θριδάκιον έκ τοϋ κήπου 
μοναστηριού, καϊ τδ παράδειγμα τοΰτο τής αύ- 
στηρότητός του δέν είνε πιθανώς σκωπτική σά- 
τυρα' άλλά καί άν έκληφθή ώς σάτυρα, καταδει

κνύει τούλάχιστον τήν ύπδ τοϋ λαοΰ έκτίμησιν 
τοϋ χαρακτήρός του. Δυστυχώ; άπαντώνται άφ’ 
ετέρου μεταξύ τών πατριαρχών καί παραδείγ
ματα χριστιανικής άκηδείας άπίστευτα σχεδόν. 
0 κατά τδν δέκατον αιώνα άκμάσας πατριάρχης 
θεοφύλακτος, καθ’ ολοκληρίαν έκδοτος είς τάς 
εγκοσμίους ήδονάς, διετήρει τούλάχιστον διακο- 
σίους ίππους διά τδ κυνήγιον καϊ τδ ίπποδρόμιον. 
Τδ πάθος τοϋ Θεοφυλάκτου ήτο τόσον παράφο
ραν, ώστε ήμέραν τινα, ένώ ίερούργει μετά μεγά 
λη; πομπή; έν τή Αγίφ Σοφία τήν έβδομάδα τών 

βαθών, έγκατέλιπε κατεσπευσμένο»; τδν βωμόν 
ίνα δράμη είς τούς σταύλους του, διότι έμαθε διά 
τοΰ άρχγ.ϊπποκόμου του ότι ή προσφιλής του φορβά; 
«γέννησε' τόσον ήτο άνυπόμονος ΐνα βεβαιωθή 
κατά πόσον δ τεχθείς πώλος έπεβεβαίου τήν κα
θαρότητα τοϋ αίματος τών γεννητόρων του /

Δύσκολον είνε ΐν’ άναφέρωμεν τά κακά τή; 
Αγίας Σοφίας έπί τής κατοχή; τής Κωνσταντινου
πόλεως ύπδ τών Λατίνων' τδ βέβαιον δμως είνε 
δτι μεταξύ τών άπειραρίθμων βεβηλώσεων τή; 
κατακτήσεως, ούδέν έπλήγωσε πικρότερου τδ έ- 
θνικδν αίσθημα ή ή βεβήλωσις τοϋ δόμου διά τών 
τελετών τή; Δυτική; αίρέσεως. Αί ιερόσυλοι προσ- 
βολαϊ δι’ ών έμολύνθη ή έκκλησία έν τή πρώτη 
μανία τή; κατακτήσεως, διήγειραν μέγαν άπο- 
Τροπιασμδν παρά τοϊς Ελλησι. Τδ κατά τοϋ έθνι- 
κοϋ αισθήματος κτύπημα ύπήρξεν άνυπολόγιστον, 
δταν δ Βαλδουΐνος, ό πρώτος λατίνος αύτοκρά
τωρ, έστέφθη έν τή αρχαία βασιλική. ΙΪ πικρία 
■τής λύπη; αληθώς συνεκεράσθη μέχρι βαθμ,οϋ τι- 
*ος, διότι οί Λατίνοι έστεροϋντο ουσιώδους δρου 
πής τελετής, τής διά τών χειρών τοΰ πατριάρχου

μυρώσεως. Κατά τήν στέψιν τοϋ Βαλδουΐνου, ή 
θέσις τοϋ πατριάρχου κατελήφθη ύπδ τοϋ άπε
σταλμένου τοΰ πάπα, ό Ελλην πατριάρχης έφυγε; 
καί μεταξύ τών παραδόξων έπεισοδίων τής ύπδ 

τών Λατίνων άλώσεως τή; Κωνσταντινουπόλεως 
τδ ήττον δραματικόν δέν εϊνε άναμ.φιβόλως τδ 
ύπδ Νικήτα Χωνιάτου, τοΰ ιστορικού τή; άλώ
σεως, άναφερόμενον, περί τής φυγής του εϊ; Ση- 
λυμβρίαν οίκογενειακώς, καϊ τής συναντήσεώς του 
μετά τοΰ φυγάδος πατριάρχου, μόνου, άνευ ύπε- 
ρασπίσεως, έπιβαίνοντος όνον, καί ζητούντο; ά- 
συλον κατά τών βιαιοπραγιών τών βαρβάρων λα- 
τίνων. Αλλά τδ σχέδιον τής μετ'
ού πολύ εϊς πράξιν έτέθη ύπδ τών νικητών. 0 Ε
νετός Θωμάς Μοροζίνης, πομπωδώς ένεθρονίσθη 
ώς Λατίνος πατριάρχης έν' Αγία Σοφία, καϊ έν τή 
ματαία έλπίδι τή; διαιωνίσεω; τή; ένετικής δια
δοχής, ύπεχρεώθη ενόρκως ΐνα διορίζη έν τή Αγία 
Σοφία κανονικού; άνήκοντας είς τήν έθνικότητά 
του. Εν τούτοι; τδ μέτρον τοΰτο ύπήρξε τόσον 
μάταιον, δσον καϊ ή ακριβής έκπλήρωσί; του ό- 
λιγοδιαρκή;. Εκ τών έξ Λατίνων πατριαρχών τών 
έν τή Αγία Σοφία ένθρονισθέντων μόνον δ πρώ
τος καί ο τελευταίο; ύπήρξαν ήνετοί. Αληθώς εί- 
πεϊν ή έκκλησιαστική πολιτεία τών Λατίνων ού
δέν άποτέλεσμα, κοινωνικόν ή θρησκευτικόν, πα- 
ρήγαγεν έπιμεϊναν έν Κωνσταντινουπόλει. Η έ- 
πιπόλαιος έκείνη πράξι; έχρησίμευσε μόνον ΐνα 
δηλητηριάση τά μίση καί τά; άμοιβαία; έχθρας, 
αΐτινες αρκετά ζωηραϊ ύπήρχον τότε. Τδ μόνον 

, ίχνος δπερ έγκατέλιπον οί Λατίνοι τής έν 'Αγία
Σοφί$ κατοχή; των εϊνε μνημνεϊόν τι, δπερ καϊ 
ό μάλλον αδιάφορος περιηγητή; παρατηρεί έτι 

; μετά συγκινήσεως, τδν τάφον τοϋ μεγαλειτέρου 

• τών τέκνων τή; Ενετίας.
Ο ΤΥΦΛΟΣ ΓΕΡΩΝ ΔΑΝΔΟΛΟΣ 

Ο ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΕΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ, 
ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΪ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.

Δύναταί τις ΐνα λάβ^ ιδέαν τών πρδς τούς Λα
τίνους αισθημάτων τών Ελλήνων, έκ τής έν τή 
έποχή τής πολιορκίας διακηρύξεως τοϋ πρωθυ
πουργού τοϋ Βυζαντίου «προτιμότερον ή κίδαρις 

τοϋ Μωάμεθ έν Κωνσταντινουπόλει, παρα ή τιά
ρα τοϋ πάπα, ή ό πίλος καρδιναλίου.»

Εν τούτοις μετά τήν έπανίδρυσιν τής Ελληνι
κής αύτοκρατορίας βλέπομεν τδν Μιχαήλ Παλαιο- 
λόγον έπ’ έλπίδι ού μόνον άφοπλισμοΰ τής έχθρας 
τή; Δύσεως, άλλά καϊ συνομολογήσει·»; έπωφελοΰς 
ειρήνης έπιλαμβανόμενον τής μακράς έκείνης σει
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ράς τών διαπραγματεύσεων έπί τώ σκοπώ τής 
ένώσεως τών έκκλησιών, αϊτινες έβουκόλησαν τούς 
χριστιανούς τής Δύσεως δι απατηλής φαντασμα
γορίας έπί πλέον τοΰ αίώνος. Άλλ ή απόπειρα 
αύτη υπήρξε ματαία καί ολίγον ειλικρινής. Η έ · 
νωσις, παραδεχθεΐσα έν Αουγδούνφ υφ’ όλας τάς 
πρδς τήν Δύσιν εύνοΐκάς παραχωρήσεις, έπανηγυ- 
ρίσθη μετά τής μ.εγαλειτέρας εξωτερικής πομπής 
έν Αγία Σοφία’ αλλά διά τόν λαόν και τον κλή- 
ρον η έορτή έκείνη ήτσ Απλού; τύπος’ μετά δέ 
τόν θάνατον τοϋ Μιχαήλ, μία τών πρώτων πρά
ξεων του διαδόχου του υπήρξεν ή εξάγνισες τής 
Αγίας Σοφίας, καί έν τή Αγία Σοφίρι αύτής τής 
εθνικής εκκλησίας, μετά ττ,ν βεβτ,λωσιν ήν τέως 
ύπέστη ένώπιον τών Ανατολικών ορθοδόξων.

(Τό τέλος είς τό προσεχές φυλλάοιον.)

ΟΠΟΙΑ. ΊΊΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ

ή

HEPHII'IISIS ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΑΛΟΥ M110NQ·

Α'.

'Εζιστόρησις τής είς Αμερικήν 
αναχωρήσεις μου.

Λέγουσιν δτι ή,δυνόμεθα όχι μ-όνον περιηγούμε
νοι, άλλά και συγγράφοντες κατόπιν τάς έκ τής 
περιηγτ,σεως εντυπώσεις ήμών. Αλλοι δέ τού- 
ναντίον διϊσχυρίζονται δτι πολύ μεγαλητέραν εύ- 
χαρίστη,σιν απολαμβάνομε·? κιΟήμενοι είς τήν 
οικίαν μας, τόν μέν χειμώνα παρά τήν εστίαν, τό 
δέ Οέοος είς τήν δρόσον, καί άναγινώσκοντες τάς 
διηγήσεις τών περιηγητών, έν αίς έξιςοροΰσιν ο
ποίους καί όπόσους κινδύνους υπέφεοον ή άπέφυ- 
γον καί τά παντοΐα Αξιοπερίεργα τά όποια ειδον 
η δέν παρετήοησαν. όπως δήποτε είναι δυσκολώ- 
τατον πράγμα ν άποφανθή τις ποιον τών δύο 
είναι τό προτιμότερον, διότι ένταΰθα ή κρίσις ε
πηρεάζεται υπό τή; όρέξεως, υπάρχει δέ σοφωτά- 
τη παροιμία δτι, «ούδείς περί όρέξεως καί χρώ
ματος λόγος.»

Εγώ έν τούτοις έπειδή, έκ περιστάσεων περιερ- 
γοτάτων καί τοιούτων, οίαι δέν παρέρχονται έν 
σιωπή, ήναγκάσθην νά έπισκεφθώ πλεϊστα μέρη 
τών Ηνωμένων πολιτειών τής Αμερικής, έκρινα 
καλόν νά σημειώσω τροχάδην καί καθ’ δσον ή 
μνήμη μ έβοήθει, τά περιεργότερα τής υπερω
κεανίου περιηγήσεώς μου.

Εταξείδευσα κατά τόν μήνα’Ιούλιον τοΰ 1859 
καί ίδού διατί.

Ονομάζομαι Μάρκελλος Μπονώ, εχω είς τήν 
ράχιν μου τριάκοντα σχεδόν έτη καί είμαι καλ
λιτέχνη; ή, πεζότεοον είπεϊν, έπαγγέλλομαι τόν 
ζωγράφον. Άτιμον έργον η, ζωγραφική βεβαίως δέν 
είναι, δέν είναι δμως καί λίαν έπικερδές, άφότοι> 
μάλις-α ό- ήλιος άντί εύτελεςάτης αμοιβής κατα
σκευάζει εικόνας καί εικόνας πανομοιοτύπους δυ
στυχώς ! Τδ νά λάβη λοιπόν ζωγράφο; επίγειος, 
δηλαδή ζωγράφος έχων σάρκα καί οστά, παραγ
γελίαν νά ζωγραφίση εικόνας είναι εύτυχία σπα- 
νιώτατα όσημέραι παρεχομένη είς τούς μέτριους 
ζωγράφους, οίος είμί έγώ. Δι’ 8 μεγάλω; εξεπλά
γην καί έχάρην ένταυτώ λαβών πρωίαν τινα έπι
στολήν παρά τοΰ γραμματέως τοΰ σίρ Ιακώβου 
Κλίντον άρχαίου ταγματάρχου τών σωματοφυ
λάκων (horse guards) καί κατόχου κολοσσαίας 
περιουσίας, δι’ ής προσεκαλούμην νά μεταβώ ά- 

νυπερθέτως είς τδ μέγαρον τοΰ ίχατομμυριωτά- 
του καί εύγενεστάτου τούτου κυρίου τοϋ κ.ατα- 
γομένου έξ Αρχαιότατης βαρωνικής οικογένειας 
διά νά ζωγραφίσω τήν εικόνα του.

ΕνεδύΟην λοιπόν τάχιστα τδ ίμάτιόν μου, τδ 
όποιον ειχον προωρισμένον διά τάς κρίσιμους πε* 
ριστάσεις καί μετέβην δρομα (ως άπδ τή; πλατείας 
Βρεδά ένθα έκειτο τδ έργοστάσιόν μου είς τδ 
ποοάστειον τοΰ Άγίου ίλνορίου, δπου κατώκει ό 
ταγματάρχης Κλίντον.

Τδ άτομον τοϋτο, ένώπιον του όποιου πάραυ' 
τα μ’ έπαρουσίασαν είχε τότε ήλικίαν πεντήκον 
τα δύο έτών, άνάστημα μάλλον υψηλόν καί ά- 
πεικονισμένη,ν έπί τοΰ λεπτοφυούς καί εύγενοΰς 
προσώπου του ττ,ν μελαγχολίαν εκείνην τήν ίδιά- 
ζουσαν είς τήν αγγλοσαξωνικήν φυλήν, μελαγχο
λίαν κατ’ εξοχήν νοσηράν, άλλόκοτον, προκαλοϋ- 
σαν τήν αύτοχειρίαν καί όνομαζομένην 6 σπ.Ιήν-

Ερριψεν έπ’ έμέ βλέμμα άδιάφορον καί μοί εί- 
πεν είς καθαρωτάτην μέν γαλλικήν υπεραγγλί" 
ζουσαν δέ προφοράν,

— Εισθε δ Κύριος Μάρκελλος Μπονώ ;
— Ναί, ταγματάρχα, άπεκρίθην.
— Σείς έζωγραφίσατε καί έξεθέσατε είς τή* 

τελευταίαν έκθεσιν τήν πομπήν τών στρουθιών ;
— Εγώ αύτδς, ταγματάρχα.
— Μοι άρέσκει ή μέθοδός σας καί έπιθυμώ να 

ζωγραφίση,τε τήν εικόνα μου είς ολόκληρον. Πό
σος χρόνος άπαιτεϊται πρδς άποπεράτωσιν τοϋ 

έργου;

, ■ — Τούτο έξαρταται, ταγματάρχα, έκ τοΰ 
ποσού τού χρόνου τδν οποίον θά μοί άφιερώσητε.

•— θά κάθημαι ένώπιον σάς δσω θελήσετε.
— ’Εν τοιαύτή περιπτώσει έλπίζω νά άποπε- 

ρατώσΐϋ αύτδ έντδς δύο μηνών.
— Δύο μήνες είναι παραπολύ καί Ανατρέπον

ται διά τή; βραδύτητος ταύτης τά σχέδιά μου. 
Δέν είναι δυνατόν ν’ άποπερατωθή έντδς ένος 

μηνός;
•— Πρό παντός άλλου, ταγματάρχα, έπιθυμώ 

τδ έργον μ,ου νά γείνη Αντάξιον τής τιμής, ήν 
μοί άπεδώκατε έκλέξαντές με ζωγράφον σας, έ- 
πομένως δέν πρέπει νά βιασθώ. Αλλ’ έπί τέλους, 
άφοΰ δέν μοί παραχωρείτε παρά ένα μόνον μή
να, θά προσπαθήσω δσον τδ έπ’ έμοί νά έκπληρώ- 
σω τήν έπιθυμίαν σας έντδς τού χρονικού τούτου 
διαστήματος.

— Καθ’ έκάστην, προσέθηκεν ό ταγματάρ
χης, άπουσιάζω δύο ώρας άπδ τής τρίτη; μέχρι 
τής πέμπτης, μεταβαίνων πρδς έπιτήρησιν μιας 
οίκοδ ομης μου, τδ δ’ υπόλοιπον της ήμέρας Θά 
τδ άφιερώσω είς υμάς. Παρασκευάσατε λοιπδν 
ο,τι άναγκαιοΐ διά ν άρχίσωμεν άπδ τής αύριον.

Τήν επαύριον τςοόντι ό σίρ ’ίάκωβος Κλίντον 
παρέστη ένώπιόν μου καί έστη ακίνητος καί σιω
πηλός καθ’ δλον τδ διάστημα τής έργασίας μετ’ 
Αξιοθαύμαστου όντως ευσυνειδησίας, οΐαν δέν 
ευρίσκει τις ούδέ είς τά συνήθη πρότυπα τά πέν
τε φράγκων μισθούμενα. Τήν τρίτην δέ ώραν α
κριβώς ό υπηρέτης ήλθε καί άνήγγειλεν δτι ή 
άμαξα ήτο έτοιμη·

— Είναι ή ώρα εϊπεν δ σίρ ίάκωβος Κλίντον, 
τότε πρώτον άνοίξας τδ στόμα, κατα τή,ν οποίαν 
απέρχομαι πρδς έπιθεώρησιν τής οικοδομής μου. 
Είς αύριον λοιπόν, κύριε Μάρκελλε Μπονώ. Δύνα
σθε έν τούτοις, προσέθηκε, νά διαμείνητε ένταΰθα 
σσφ ευαρεστεΐσθε καί νά έξακολουθήσητε τήν έρ- 
γασίαν έάν τδ κρίνετε άναγκαΐον.

Εμέ όμως μέ κατεκούρασεν ή μακρά καί σιω
πηλή αύτη συνέντευξή, δθεν έσύναξα έν τάχει 
σα έργαλεϊά μου καί άπήλ.θον.

Τήν έπαύριον τά πράγμ.ατα έπανελήφθησαν ά- 
παραλλάκτως δπως καί τήν προτεραίαν, ό σίρ 
ίάκωβος Κλίντον δέν είπε καθ’ δλον τδ διάστημα 
σΰδέ λέξιν, έγώ δέ έκ συστολής δέν τώ άπέτεινα 
τδν λόγον, καί ούτως ή σιωπή δέν διεκόπη είμή 
εκ τής έλεύσεως τοΰ υπηρέτου άναγγείλαντος δτι 
ή άμαξα τού κυρίου του ήτο έτοιμη διά νά τδν 
μεταφέρη πρδς έπιθεώρησιν τής οικοδομής του.

Παρήλθον ούτω οκτώ ημέραι. Εγώ Αναγκαζόμε
νος νά διανύω τάς ημέρα; άπέναντι τού άνθρωπί- 
νου τούτου φαντάσματος κατελήφθην υπό άθυ- 
μίας θανάσιμου’ ήσθάνθτ,ν ττ,ν πλήξιν είσδύουσαν 
εις τδ σώμά μου δι δλων τών πόρων καί ήρχισα 
νά φθονώ τή,ν δχι τόσω έπίζηλον δίαιταν τών 
άδεΛφωτ τής Τράπας. Οι αυστηροί ούτοι άνα- 
χωρηταί, ’έλεγον κατ (δίαν, Ανταλλάσσουσι του
λάχιστον δυο λόγους δσάκι; συναντιόνται «αδελ
φέ πρέπει ν’ Αποθάνωμεν», λέγει ό είς, ό δέετερος 
Αποκρίνεται « Πρέπει ν’ άποθάνωμεν Αδελφέ » 
όπωςδήποτε είναι ομιλία καί ή ομιλία είναι δπλον 
άμυντικδν, άντιφάρμακον κατά της τοιαύτη,ς έ- 
κουσίας δηλητηριάσεως διά τής σιωπής’ άλλ δ σίρ 
’ίάκωβος μέ άπεστέρησε καί τής θλιβερά; ταύτη; 
παρηγοριάς καί μ.έ κατεδίκασε ν άποθάνω χωρίς 
ν’ ακούσω καν ούδέ ττ,ν καταδίκην μου.

’Εφοβήθην δέ μήπως ή διάθεσις αύτη τού νοδς 
έπηρεάστι καί τδ έργον μου καί ζωγραφη,σω μέ 
μελανά χρώματα, δπω; έβλεπον τά αντικείμενα 
μελανά. Διό καί χάριν τής εΐκόνος καί χάριν έμοϋ 
αύτού άπεφάσισα νά δια^ήξω τδν πάγον, καί 
τφόντι τή,ν έννάτην ημέραν ήρξατο ό εξής διάλο
γος μεταξύ έμοΰ καί τοΰ σίρ ’Ιακώβου Κλίντον.

— Θά σημάνωσι μετ’ όλίγον αί τρεις ώραι, 
ταγματάρχα, καί θά υπάγητε ώς συνήθως νά έ- 
πισκεφθήτε τήν οικοδομήν σας, δπερ πολύ μέ λυ
πεί διότι θά Αναγκασθώ ν’ Αναβάλω είς αύριον 
μέρος τι τής εΐκόνος τδ όποϊον έπεθύμουν ν’ Απο
περατώσω σήμερον . . . Αλλά τί ποιητέον, άφοϋ 
ή έζ.λαμπρότη; σας επιθυμεί νά έπισκεφθή τήν οι
κοδομήν είς τάς τρεις ακριβώς.

— Τοιαύτην τάξιν έτήρησα άπδ τής έναρςεως 
της οικοδομής.

— Αν δέν έφοβούμην μή φ«νώ Αδιάκριτος, 
Οά σάς ήρώτων, ταγματάρχα, πρδς ποϊον μέρος 
κεΐται τδ κτήμά σας.

— Περί τδ ποοάστειον τής Ροκετης
— Καί Οά κατοικήσατε έκεϊ, ταγματάρχα ;
— Ναι, είπε, σκοπεύω νά έγκατασταθώ μετά 

ένα μήνα.
— Δέν σάς φαίνεται ότι ή συνοικία αύτη τών 

Παρισίων είναι δπωσοϋν μελαγχολική ;

— θ/?·
— ’Ενόμιζον δτι ή γειτνίασις τών νεκροτα

φείων δέν είναι τόσον . . ·
— ’Εγώ άγαπώ τά νεκροταφεία, εϊπεν δ σίρ 

’ίάκωβο; Κλίντον διακόπτων με διά τρόπου οστις 
μοί (προξένησε ρίγος.
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Αφοΰ τδ νεκρικόν πρότυπόν (/.ου άπήλθε κατά 
τδ είωθδς εις έπίσκεψιν τής οικοδομής του, έκεν- 
τήθην ύπδ περιέργειας κα1. άπεφάσισα νά- ζητήσω 

έκτενεστέρας πληροφορίας.
— Μήπως γνωρίζεις ακριβώς, ήρώτησα τδν 

ύπηοέτην όστις μέ έβοήθει καθ’ έκάστην είς τήν 

διευθέτησιν τών γραφικών σκευών μου, ποΰ κεΐται 
τδ οίκόπεδον έπί τοΰ οποίου δ’ σίρ Ιάκωβος Κλίν
τον οίκοδομεΐ τήν εξοχικήν του οικίαν;

— Ναί, μοί άπεκρίθη δ υπηρέτης' τδ οίκόπε
δον κεΐται έντδς τοΰ νεκροταφείου τοΰ Pcre- 

Lacbaise, και εκείνο τδ όποιον υμείς άποκαλεϊ- 
ται εξοχικήν οικίαν δέν είναι οικία, άλλά τάφος.

Ολίγου δεΐν έπεσεν έκ τών χειρών μου ή γρα- 
οίς. Τότε άνεμνήσθην τών λόγων τοΰ ταγματάρ
χου περί τής ιδιοκτησίας του, είπόντος «σζοπεόω 
νά έγκατασταθώ μετά ί'?α μήνα» ένα δέ μήνα 
ακριβώς μοί ωρισε πρδς άποπεράτωσιν τής είκό- 
νος του. Οΰδεμίά λοιπδν άμφιβολία υπάρχει, διε- 

λογίσθην, δτι ό δυστυχής αυτός μελετά νά φονευ- 
0ή, καί καθδ γνήσιος Αγγλος συνέλαβε τήν άλλό- 
κοτον ιδέαν νά οϊκοδομήση τάφον τής άρεσκείας 
του ύπδ τήν έπιτήοησίν του,φοβούμενος μήπως δέν 
εύρη τδ σώμά του άρκετήν άνάπαυσιν άλλαχοϋ !

Φρίκη μέ κατέλαβε τήν επαύριον δτε έπαρου- 
σιάσθην ενώπιον τοΰ ανθρώπου τούτου, δστις καί 
τοι έχων έν άφθονία παν ο,τι συντελεί πρδς τήν 
επίγειον ευδαιμονίαν, ύγείαν δηλαδή, πλούτη, 
τίτλους, κατεδίκασεν αύτδς εαυτόν εις θάνατον 
καί ωρισε καί τήν ημέραν τής θανατικής έκτελέ- 
σεως. Βαθμηδόν τήν φρίκην διεδέξατο ό οίκτος, 
και συνέλαβον τήν έλπίδα ν’ άνακαλύψω τήν αι
τίαν τής τοιαύτης κατά τής ζωής άποστροφής 
καί ν άποτρέψω τήν πάσχουσαν έκείνην ψυχήν 
άπδ τήν κακοΰργον άπόφασιν.

Καί πρώτον μέν ήθέλησα νά βεβαιωθώ περί 
ενός πράγματος.

— Ταγματάρχα, είπον, άπεφασίσατε άναμφι- 
βόλως νά μή έγκατασταθήτε εις τήν νέαν σας 
κατοικίαν πριν ή περατωθή έντελώς ή εΐκών σα;;

— Ναί, άλλ ώς γνωρίζετε βιάζομαι καί έλ- 
πίζω νά περατωθή έντδς τοΰ δρισθέντος χρονικού 
διαστήματος.

Απδ τής ώρας έκείνης άπεφάσισα, ΐνα μή έ- 
λέγχωμαι ύπδ τής συνειδήσεως, νά ζωγραφίζω 
δπως ή Πηνελόπη υφαινε τδν ιστόν της' κατέ- 
στρεφον δηλαδή καθ’ έκάστην τακτικώς αμα άνε· 
χώρε·, δ ταγματάρχης παν ό,τι έζωγράφιζον πα
ρόντος αύτοΰ.

Δέν ήξεύρω αν ένόησε τδ τέχνασμα' άλλ’ έν 
μια τών ήμερων μοί είπε μέ ύφος αρκετά έπιπλη- 
κτικδν ότι ή έργασία δέν προέβαινεν, δτι δέν θά 
περατωθή κατά τήν λήξιν τής δρισθείσης προθε
σμίας καί ότι Sv δέν εξακολουθήσω μετά πλειοτέ- 
ρας δραστηριότητος θά άναγκασθή νά άναθέση 
εις άλλον, έστω καί κατώτερον τήν τέχνην, τδ 
έργον δπερ μοί ένεπιστεύθη.

— Απόφασιν έχω,προσέθηκε, ν άποστείλω τήν 
εικόνα μου εις τήν έν Αγγλί^ άνεψιάν μου τήν 
ήμέραν καθ’ ήν θ’ άφήσω τδ μέγαρον τοΰτο καί 
θά έγκατασταθώ ....

— Εις τδ περί τήν ‘Ρωκέτην κτήμά σας ϊσω?, 
ταγματάρχα ;

— Ναί.
— Εις τήν οικίαν τήν οποίαν έκτίσατε κα! 

εις τής όποιας τήν έπιστασίαν κατεβάλετε το- 
σοΰτον ζήλον;

0 σίρ Ιάκωβος Κλίντον ένευσεδιά τής κεφα1 
λής καταφατικό/;.

— Αλλ’ είναι λοιπδν άνάγκη άφευκτος, ταγ
ματάρχα, έξηκολούθησα λέγων, ν’άφήσητε τδ 
ώραΐόν τοΰτο μέγαρον, τδ ευρύχωρον, τδ λίαν 
εύάερον και άναπαυτικώτατον’ και νά ύπάγητε 
νά ζήσητε... ή μάλλον νά κατοικήσητε τήν εί; 
Ρωκέτην μικράν ύμών οικίαν ;

— Είναι τωόντι μικρά, κύριε, ή κατοικία ήν 
οικοδομώ εις Ρωκέτην, άλλά τίς σάς έπληροφό- 
ρήσε περί τούτου;

Εϊς τήν έρώτησιν ταύτην, τήν δίκην έπιπλά" 
ξεως γενομένην κατά τής περιεργείας μου, έψέλ- 
λισα λέξεις τινας δι’ ών άπέδειξα εις τδν σιρ Ιά
κωβον δτι άνεκάλυψα τδ μυστικόν του.

— Βλέπω, εϊπε τότε, δτι άνωφελώς σάς κρύ
πτω έπί πλέον τά σχέδιά μου. Σκοπεύω τωόντι 
νά αϋτοχειριασθώ εύθύς αμα ό τάφος καί ή εΐκών 
μου περατωθώσιν' ύπελόγισα δέ δτι θά δυνηθώ 
νά πραγματοποιήσω τήν άπόφασιν μου περί τά; 
άρχάς του έλευσομένου μηνός' άλλ’ ήδη παρατη
ρώ μετά λύπης δτι θά άναγκασθώ ν’ άναβάλλω 
τήν έκτέλεσιν έπί δύο ή τρεις εβδομάδας, διότι 
όχι μόνον ή εΐκών μου προβαίνει βραδέως, άλλά 
και ό άρχιτέκτων έσφαλεν εις τήν έφαρμογήν τοϋ 
σχεδίου κατά τδ όποιον έπιθυμώ νά οίκοδομηθή 
ό τάφος μου, κα! πρέπει τώρα νά κτισθή έξ άρχ^ί 
μία ολόκληρος πλευρά. ίίστε διά ν’ αΰτοχείρι»' 
σθώ είμαι ήναγκασμένος νά περιμένω έωσού ό 
άρχιτέκτων έπανορθώση τδ έκ τής άνικανότητός 
του προελθδν λάθος.ίδου δπόσα πράγματα πάρε' 
χουσιν αί οίκοδομαί!

έκ τοΰ ξηρού ύφους τής δμιλίας τοΰ σΐρ Ια
κώβου Κλίντον καί έκ τοΰ χαρακτήρος τής φυ- 
βιογνωμίας του ένόησα δτι ήθελεν άποβή ματαία 
οίαδήποτε άπόπειρα, στηριζομένη έπί τοΰ ορθού 
λόγου, πρδς άποτροπήν τής μιαιφόνου άποφάσεως' 
όθεν άπεφάσισα ήοωϊκώτατα νά προσποιηθώ ά- 
διαφορίαν, έλπίζων νά φέρω σωτηριώδη τινα άν- 
σίδοασιν.

— Κατανοώ πληρέστατα τήν στενοχώριαν 
σας, ταγματάρχα, ύπέλαβον χωρίς νά διακόψω 
τήν εργασίαν μου' αί οίκοδομαί παρέχουσι τφόν- 
τι πολλάς δυσαρέσκειας, άλλ άφ’ έτέρου είναι 
άναγκαΐον κακόν, εκτός άν κάμη τις τήν ανοη
σίαν νά άγοράση τάφον έτοιμον καί νά ύπάγη 
νά ταφή δπως τύχη χωρίς άνεσιν καί χωρίς άνά- 
βαυσιν! Τδ έπ’ έμοί, σήμερον δτε γνωρίζω όπόσον 
ισχυρούς λόγους έχετε έπιζητοΰντες τδ σύντο
μον καί ταχύ, ύπόσχομαι νά διπλασιάσω τήν 
δραστηριότητά μου ώστε νά περατώσω τδ έργον 

μου συγχρόνως μετά τοΰ άρχιτέκτονος.
• Άπδ τής ώρας έκείνης ό σΐρ ’Ιάκωβος μοί προ- 
σεφέρθη μετά πλειοτέρας κοινωνικότητος. Ελα- 
ύοΰμεν καθ έκάστην περί τής προσεχούς αύτο- 
χειρίας του ώς 'περί πράγματος φυσικωτάτου, 
καί μοί έπέδειξε τδ πιστόλιον, δι’ ου έμελλε νά 
διαέρήξ/) τδ κρανίον του.

— Τδ πιστόλιον τούτο, μοί εϊπεν,είναι προϊόν 
νεωτάτης καί περιεργοτάτης έφευρέσεως.

— Μή τοι πρώτος ύμεϊς, ταγματάρχα, θά δο- 
κιμάσητε τήν ποιότητά του ;

— ft! όχι, διότι γνωρίζω τουναντίον τάς άρε- 
τάς του, διά τοΰτο καί τδ έπροτίμησα. Η σφαίρα 
«ώτοΰ είσδύουσα εις τδ σώμα διαχωρίζεται εις 
τέσσαρα μέρη, ώστε είναι σχεδόν άδύνατον νά 
μή άποβή θανατηφόρος ή πληγή, διότι Sv τουλά
χιστον τών τεσσάρων τεμαχίων τής σφαίρας 
προσβάλλει συνήθως κυριώτατόν τι δργανον τής 
ζωής, όσάκις, έννοεϊται, τδ πιστόλιον διευθυνθή 

’’•«τά τοϋ στήθους ή κατά τής κεφαλής.
— Τί νά σάς είπω, ταγματάρχα ! αναγνωρίζω 

μέν τάς άοετάς τού πιστολιού σας, άλλά σάς βε- 
6«ιώ δτι, αν έγώ ό πτωχός καί άσημος καλλιτέ

χνης άπεφάσιζον άκλονήτως, ώς ύμεϊς, ν’ αΰτο- 
χειριασθώ θά μετεχειριζόμην ποός τούτο μέθοδον 
Ιβραδοξοτέραν, φρικωδεστέραν, εύγενεστέραν ϊ- 

•Κ. άναντιόρήτως δμως άσφαλεστέραν.
Μοί κεντάτε τήν περιέργειαν, κύριε Μάοκελλε 

Μπονω, ειπεν δ σίρ Ιάκωβος Κλίντον μετά τίνος 
ίωηρότητος, ποια είναι ή μέθοδός σα; ;

— Η εξής, θά άπέλθω εϊς Άμερςκήν καί θά 
κρημνισθώ εις τούς κατα^ράκτας τοΰ Νιαγάρα, 
ένθα ή σάρξ καί τά οστά μου έν τφ αμα θά συν- 
θλασθώσι, θά μετατραπώσιν εις κόνιν καί θά 
διασκομπισθώσιν εις τδ παφλάζον έκεϊνο βάραθρον 
τδ βροντών ώς ^ευστδς κεραυνός. 6 σίρ ’Ιάκωβος 
Κλίντον έφάνη σκεπτόμενος έφ’ δσων είπον, τά 
δέ χείλη του σχεδόν άνεπαισθήτως διεστάλησαν.

— Εμειδιάσατε, ταγματάρχα, είπον.
— Ούτω νομίζετε;
— Ναί ούτω μοί έφάνη.
— Πιθανόν' άλλά καί άν έμειδίασα δέν ση

μαίνει δτι έπιδοκιμάζω τήν πρότασίν σας.
— Δέν ισχυρίζομαι τδ εναντίον' άλλ’ δπως αν 

εχη έπιμένω λέγων δτι ή διά τού Νιαγάρα αυτο
κτονία δύναταί νά εύχαριστήση καί τάς δυσκο- 
λωτέρας άπαιτήσεις.

Μετά παρέλευσιν αρκετής- σιωπής δ σίρ Κλίν- 
των άπεκρίθη'

— Εχετε ϊσως ύπέρ ύμών τδ δίκαιον' άλλ’ ό 
Νιαγάρας άπέχει πολύ τών Παρισίων, τούλάχις-ον 
τριών εβδομάδων δρόμον, έπομένως άνάγκη νά 
ζήση τις έπί ματαίω τρεις εβδομάδας !

— ft! τρεις εβδομάδες παρέρχονται ταχέως 
καί μάλιστα όταν τις ταξειδεύη, διότι πλήθος 
νεοφανών πραγμάτων διασκεοάζουσι καί τήν δ- 
ρασιν καί τδν νούν. Άλλ’ ϊσως ύμεϊς λυπεΐσθε νά 
έγκαταλείψητε τήν έν τώ νεκροταφείφ οικοδομήν.

— ύχι, άπεκρίθη τδ εύγενές μου πρότυπον, 
δέν λυπούμαι, προκειμένου λόγου περί Νιαγάρα, 
έάν ούτος έκειτο πλησιέστερον, άφοΰ μάλιστα 
τώρα πρέπει νά οίκοδομηθή έξ ύπαρχής ή μία 
πλευρά τού τάφου. Άλλ’ δ Νιαγάρας κεΐται τόσω 
μακράν !

— Τδ βέβαιον είναι, είπον, δτι ούδέν άηδέ- 
στερον τάφου άνοικοδομουμένου. ό Νιαγάρας κεΐ
ται μακράν, τδ δμολογώ' όπόσον δμως άφ’έτέρου 
πρωτότυπος καί κεραυνοβόλος θάνατος ! Τέλος 
πάντων δέν αρμόζει εις έμέ νά προσπαθώ νά σάς 
παραπείσω, άλλ’ αν ήμην έγώ εις τήν Οέσιν σας, 
δέν θά έδίσταζον παντάπασιν.

— Εγώ διστάζω, είπεν δ σίρ Κλίντον, διότι 
δ καιρός τδν όποιον διανύου,εν ζώντες άνευ λό
γου δέν άνακτάται πλέον. Οΰχ ήττον, προσέθηκε, 
θά σκεφθώ περί τούτου, καί σάς παρακαλώ, όπως 
άν έχή, νά δεχθήτε άπδ τούδε τάς εύχαριστίας 
μου, διότι αί συμβουλαί σας άποδεικνύουσιν δτι 
ένδιαφέρεσθε ύπέρ έμοΰ.

Τάς έπομένας ημέρας εύρον τδν σιρ ’Ιάκωβον
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Κλίντον ήττον ομιλητικόν καί έντελώ; παραδε- 
δομένον είς την θυμοβόρον μελαγχολίαν, ώστε μό
λις διά μονοσυλλάβων απεκρίνετο είς τάς ερω
τήσεις μου.

Εσκέπτετο ποϊον τρόπον αυτοχειρίας νά παρα
δεχτή όριστικώς.

Η δέ Απόφασις έγένετο έν ημέρα Σαββάτω τή 
9 Ιουλίου 1859. ότε δηλαδή είσήλθε κατά τδ 
εϊωθδ; εϊς τών υπηρετών ζαΐ άνήγγειλεν ότι ή ά
μαξα ήν έζευγμένη,

— Δέν θά υπάγω πλέον, εΐπεν ό σίρ Ιάκωβος 
Κλίντον, πρδς έπίσκεψιν τής οικοδομής μου. Ύ
στερον δέ στραφείς πρδς έμέ προσέθηκε.

— Κύριε Μάρκελλε Μπονώ, άφοϋ ώρίμως συνε- 
σκέφθην καί έσυζήτησα μετά τοϋ έαυτοϋ μου» 
άπεφάσισα νά παραδεχθώ τήν πρότασίν σας καΐ 
διά τής πρώτης ευκαιρίας θά άπέλθω είς τούς 
κατα^ράκτας τοΰ Νιαγάρα. Σάς προτείνω δέ νά 
συνταξειδεύσωμεν, καί νά άποπερατώσητε έν Α
μερική τήν εικόνα μου, όπου καί θά σας Αναθέσω 
καί τινας παραγγελίας τάς δποίας, έάν εύαρεστή- 
σθε, θά κοινοποιήσητε είς τήν ανεψιάν μου μετα- 
βαίνοντες είς Λονδϊνον άμα παυσω τοϋ ζήν.

Τήν απροσδόκητου ταύτην πρότασίν άκούσα; 
εύρέθην τδ πρώτον είς απορίαν τί νά άποκριθώ, 
διότι vat μέν έπεθύμουν, εύσπλαγχνία φερόμ,ενος 
πρδς τδν ταλαίπωρου ασθενή, νά τδν συνοδεύσω 
κα'ι ν’ αποπειραθώ μέχρις εσχάτων μήπως τδν 
άποτρέψω τοϋ ολέθριου σχεδίου του’ άλλ’ είχον 
σπουδαίας τινας υποθέσεις έν Παρισίοις καί τινας 
ημιτελείς εικόνας, τάς όποία; ώφειλον νά περα
τώσω ταχέως, τδ δέ ταξείδιον είς Αμερικήν άνέ- 
τρεπεν όλους τούς υπολογισμού; μου. Οθεν, φυ- 
σικώ τώ λόγω έδίστασα, άλλ’ ό σίρ Ιάκωβος 
Κλίντον έ νόησε τδ αίτιον τοΰ δισταγμού και 
επειδή ήτο όσω πλούσιος τόσω καΐ μεγαλόδωρος,

— Ηξεύρω, εΐπεν, ότι οφείλω νά σάς Αποζη
μιώσω διά τήν απώλειαν τοΰ χρόνου καί τάς ένο- 
χλήσεις τοϋ ταξειδίου. Είπατε μοι λοιπδν, σας 
παρακαλώ, έάν πεντήκοντα χιλιάδες φράγκα σάς 
φαίνωνται αρκετά πρδς πληρωμήν τής είκόνος 
μου καί άποζημίωσιν δλου τοϋ χρονικού διαστή
ματος, τδ δποΐον θά άφιερώσητε είς έμέ.

Η ποσότης, κατά τδ λέγειν τοΰ Βαλζάκ, ευκα
ταφρόνητος δέν ήτο, καΐ δέν έχρειάζοντο πολύ
πλοκοι υπολογισμοί διά νά καταπεισθώ ότι μέ

ΰπερεσύμφερε νά έγκαταλείψω τάς εικόνας μου 
(τάς όποία; έδυνάμην κατόπιν νά περατώσω) καΐ 
νά Ακολουθήσω τδν σίρ ’Ιάκωβον Κλίντον. Εκτδς

δέ τούτου δμολογώ, καΐ μή ύποτεθή ότι τδ 
λέγω έγκαυχώμενος, οτι ή πρδς τδν δυστυχή τοΰ- 
τον 'Αγγλον μεγάλη συμπάθειά μου καΐ ή έλπίς 
νά τδν σώσω άπδ τοΰ θανάτου ή τουλάχιστον νά 
παρατείνω τδν χρόνον, μέ κατέπεισαν, όσον καί 
τδ χρηματικόν συμφέρον, νά παραδεχθώ τήν 
προσφοράν του.

— Ταγματάρχα, τώ είπον, περιττόν νά λα- 
λήτε περί Αργυρίου- έγώ δέχομαι, διότι θεωρώ 
τιμήν μου νά σάς συνοδεύσω είς τδ ταξείδιον τοΰτο 
τδ . . , πώς νά τδ όνομάσω ;

— όνομάσατε αύτδ διασκεδαστικόν, κύριε 
Μάρκελλε Μπονώ, διότι θά μοί παοέξη ασφαλή 
θάνατον. Αλλ άς μή χάνωμεν τδν πολύτιμον χρό
νον, καΐ άς άναχωρήσωμεν, σάς παρακαλώ, δσον 
ένεστι τάχιον. Τδ έπ’ ίμοί θέλω διατάξει τά δέ
οντα ώστε αυοιον ν’ απέλθωμεν έκ Παρισίων. Απε- 
φάσισα δέ νά ταξειδεύσω άνευ τινδς άλλης συνο
δείας ΐνα μή έφελκύσω ούδενδς τήν προσοχήν έπΐ 
τοϋ ατόμου μου' δθεν θ’ άναχωρήσωμεν μόνοι οί 
δύο ήμεϊς. Λ φιεροϋμαι δέ καθ’ ολοκληρίαν είς τήν 
αβροφροσύνην ύμών, κύριε Μάρκελλε Μπονώ, έλ- 
πίζων νά ταξειδεύσω δσον ένεστι Αναιτότερον καΐ, 
πρδ παντός άλλου, ταχύτερον- Τοιουτοτρόπως 
καθ’ εϊ; έξ ήμών έχει τάς υποχρεώσεις του, καΐ 
τάς μέν ύμετέρας ήκούσατε, ή δέ ίδική μ,ου ύπΟ- 
χρέωσις, ήτι; εΐναι καΐ ή εύκολωτέρα, συνίσταται 
είς τδ νά ζήσω έωσότου φθάσωμεν απέναντι τδν 
περιποθήτων καταρρακτών τοϋ Νιαγάρα.

Μετά παρέλευση» είκοσιτεσσάρων ωρών κατευ· 
θυνόμεθα διά τοϋ σιδηροδρόμου είς Αβρ, διά νά 
σκεφθώμεν έν τή πόλει ταύτη περί τοΰ τρόπον 
τή; είς Αμερικήν μεταβάσεώς μας.

Τοιαύτη εϊναι ή Αληθής έξιστόρησις τής είς τδν 
νέον κόσμον άναχωρήσεώς μου.

Δέν εϊχον λοιπόν δίκαιον έν αρχή τής διηγήσεω; 
ταύτη; νά όνομάσω περιεργοτάτα; τάς άφορμαί 
τοΰ ταξειδίου μου, καΐ δέν σά; φαίνονται, φίλοι 
άναγνώσται, άξιαι τωόντι άναγνώσεως ;

(Έπεται συνέχεια.) 

5ΥΝΟΠΤ1ΚΠ ΕΚΟΕΪ1Σ
ί

λον δι Ανέλπιστου έπιτυχίας άντημείφθησαν- έπΐ 
δέκα μόνας ημέρας έκεΐ διατρίψας, εύρον πληθύν 
χειρογράφων, Ελληνιστί καί ίταλιστί γεγραμ- 
μένων, έξ ών Αντέγραψα τά έξής.

ά) Χρονικόν Μονεμ,βασίας, ή περί εισβολής τών 
λβάρων είς Στερεάν καί Πελοπόνησον, καί περί 
τής στιγμιαίας διασποράς τή; Ελληνικής φυλής, 
έπί τοϋ αύτοκράτορος Ιουστινιανού.

β') Επιδρομή τών Βουλγάρων εις έλλάδα, έπί 
Κωνσταντίνου ‘Ρωμανού.

γ') Περί Βασιλείου Μακεδόνος (έκ τοϋ βίου τοΰ 

όσιου πατρδς ήμών Βασιλείου τοΰ νέου, συγ- 
γραφέντος παρά Γρηγορίου ταπεινού καί φιλοχρί- 
στου μαθητου αύτοϋ.)

δ’) Αλεξάνδρου Νερούλη Ζακυνθίου, Αλωσι; Κο
ρώνης, καί επιδρομή Ανδρέα Δορία, ναυάρχου Κα
ρόλου Ε . είς τά παράλια τοϋ Κορινθιακού κόλπου.

ε') Νικάνδρου Νουκίου Κερκυράιου, πολιορκία 
Κερκύρας υπό Σουλεϊμάνου.

ς') Αθανασίου Σκληρού, Κρητικός πόλεμος, 
ποίημα έκ δέκα περίπου χιλιάδων εξάμετρων ςά- 
χων, καΐ διηρημένον είς 24 ώδάς ή ραψφδίας, 
κατά τήν ϊλιάδα, ήν καΐ έμιμήθη- (τδ ποίημα 
τοΰτο θεωρώ ώς πολυτιμότερον μνημεΐον τής 
κατά τδν μεσαιώνα Ελληνικής φιλολογίας.)

ζ') ίωάννου Εύβοιας, λόγος ιστορικός.
η') ίωάννου Δοξαπατρίου, βυζαντινού ρήτορος, 

σύνταγμα ρητορικής περιέχον τήν ιστορίαν τής 
έπιστήμης ταύτης καί τάς δοξασίας τών έπιση- 
μοτέρων ρητόρων τής άρχαιότητος. καί άνάλυσιν 
τών φιλοσοφικών όρων Εύαγόρου, Μητροφάνους, 
Ακύλα, ών τά συγγράμματα άπο>λέσθησκν. ■

θ’) Παχωμίου ίουσάνου ιδιόγραφος κώδιξ, πε- 
ριέχων πλεϊστα, έν οϊς σχόλια είς Διονυσίου πε- 
ριήγησιν, Πίνδαρον κλπ.

ί) Ιστορία ιατρικής.
ιά) τοΰ άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Συμεών Ιε

ροσολύμων, περί Αζύμων.
Καΐ ταΰτα μέν πάντα είσί γεγραμμένα γλα- 

φυρώς εις τδ άρχαίον Ελληνικόν ιδίωμα. Τά δ’ 

έξής είς τήν καθομιλουμένην τής τότε έποχής.
ιβ') ’Επανάστασις Κρήτης, έπί Αλεξίου Κομ- 

νηνοϋ, καί μετοίκησις έν τή νήσω τών δώδεκα 

άρχοντοπούλων τού Βυζαντίου·
ιγ) Γεργιλά Αθηναίου, διήγησις τής έν έτει 

1485 μεταναστεύσεως τών Αθηναίων είς Ζά

κυνθον.
ιγ') Σουμάκη διήγησις τού ρεμπελιού τών πο- 

πουλάρων (1628).

ί.
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ιδ’) Μάτεση, ήμβρολόγιον (1638 — 1700). 

περιέχον άξιολόγους καί αγνώστους λεπτομέ
ρειας τών έν έλλάδι τότε συμβαινόντων, καί ι
δίως τήν εις Πελοπόννησον και ’Αθήνας εκστρα
τείαν τοΰ Μοροζίνη.

tr') Δημητρίου Χαριτοπούλου Σαλονίτου, Δια
θήκη περιέχουσα άξιολόγους πληροφορίας περί τής 
έν Στερεά, υποκινήσει τών Ενετών, έκραγείσης 
περί τά τέλη τοϋ 1Ζ αίώνος έπαναστάσεως, καθ 
ήν ό διαθέτης μετά τοϋ έν πολέμω πεσόντος α
δελφού του, Φιλοθέου, έπισκόπου Σαλόνων, έλα
βον ένεργητικώτατον μέρος.

ιζ ) Χρονογράφος άπδ Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
μέχρι τοϋ σουλτάνου Σελίμ.

ιή) Θησαυρός έγκυκλοπαιδικής βάσεως, ήτοι 
γλωσσάριου τής καθομιλουμένης έν παραβολή 
πρδς τήν άοχαίαν. (Εν τώ κώδικι προσήρτηνται 
καί έτερα παντοδαποϋς ύλης συνταγμάτια).

Εκ Ζακύνθου μεταβάς είς τήν Δυτικήν Ελλάδα 
έπορεύθην είς ’Αγγελόκαστρον, ένθα συνέλεξα πά
σαν γραπτήν και προφορικήν παράδοσιν περί τής 
μεσαιωνικής άρχής τής πόλεως, ήτις υπήρξεν ή 
έδρα τών δεσποτών τής Ηπείρου ’Αγγελωνΰμων 
Κομνηνών, δθεν έλαβε καί τδ όνομα. Ενταϋθα σάς 
υπενθυμίζω, Κύριε ί'πουργέ, περί ετέρου πολυ
τίμου χειρογράφου' εινε δέ τοϋτο ποίημα έκ πλέον 
τών δέκα χιλιάδων στίχων, γεγραμμένον περί 
τά μέσα τοϋ ΙΕ. αίώνος ύπδ Ζακυνθίου τίνος, 
Ιωάννου Κορωναίου, και έξυμνοϋν τά έν Ευρώπη 
ανδραγαθήματα Μερκούριού Μπούα έξ Αγγελο- 
κάστρου, στρατηγού τής Ενετικής δημοκρατίας, 
διακριθέντος είς πολλάς μάχας μετά τοϋ ύπ’ αυ
τού καί άλλων Ελλήνων στρατηγών διοικουμέ- 
νου Ελληνικού Τάγματος. Τοΰ ποιήματος τούτου 
έν πρωτοτύπω εύρισκομένου έν τή βιβλιοθήκη τής 
Α. Μ. τοΰ βασιλέως τής Ιταλίας Βίκτωρος ’Εμ
μανουήλ, ήδυνήθην 'ίνα λάβω πλήρες αντίγραφου, 
πατριωτική ένεργεία τοϋ Κυρίου Παύλου Λάμ
πρου. ’Εκτός δέ τής μεγάλης ιστορικής άξίας τό 
σύνθεμα τοϋ Ζακυνθίου ποιητοΰ, έχει καί τδ 
πλεονέκτημα όν τδ πρώτον έν ομοιοκαταληξία 
γραφέν ποίημα.

Διελθών δέ τήν Αιτωλίαν καί άντιγράψας πολ
λάς τέως άγνωστους έπιγραφάς, άρχαίας καί με- 
σαιωνικάς, δι’ ών βρίζεται ή τοποθεσία άμφισβη- 
τουμένων πόλεων τής άρχαιότητος, επανήλθαν, 
μετά τεσσαρακονθήμερον απουσίαν.

Τποβάλλων ύμΐν, Κύριε Υπουργέ, συνοπτικώς 
τδ άποτέλεσμα τής άποστολής μου, σάς παρα

καλώ 'ίνα ένεργήσητε πρδς έκδοσιν τών πολυτί
μων τούτων μνημείων τής αγνοουμένης ιστορίας 
τοΰ ήμετέρου έθνους, άτινα άποτελέσουσι πλέον 
τών δγδοήκοντα τυπογραφικών φύλλων.

’Εκφοάζων δέ τήν βαθυτάτην ευγνωμοσύνην 
μου διά τήν υψηλήν τιμήν, ής μέ ήξιώσατε, καί 
ευχόμενος ΐνα έτεροι ευτυχέστεροι έμοϋ άποβώσι 
κατά τάς τυχόν μ.ελλούσας άποστολάς των, εΰ- 
σεβάστως ύποσημειοϋμαι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΘΑΣ.

Εφτά 'Αλωναρίου 1708, είς χωρίο Ζακύνθου Κατοστάρι,

Είς τδ όνομα τοΰ πατρός, καί του υίοΰ, καί 
τοϋ άγίου πνεύματος, νϋν καί άει καί είς τους 
αιώνας τών αιώνων, ’Αμήν.

’Εδώ κάνω κατάγραμμο τής δυστυχισμένης 
φαμίλιας μας, ποϋ καταγόμαστε σκλιτάδα καί 
σκλιτάδα άπδ τήν Ρούμελη, καί ήρθαμε σέ τού
το τδ νήσι τής Ζάκυθου άπδ κατατρεμδ, καί όχι 
άπδ άλλο.

0 πατέρας μας, ποΰ ν’ αγιάσουν τά κόκκαλά 
του, έλέγονταν Γιάννης καί ήταν άπδ τή χώρα 
Αγιθυμία, καί ή μάννα μας, ποϋ ό Θεός νά τή 

σχωράη, Σαλονίτισα, καί έλέγονταν Βιελέτα. 
Γεννηθήκαμε τέσσαρα άδέρφια- ό μεγαλείτερος έ
λέγονταν Φίλιππος καί καλογερεύοντας έπήρε β- 
νομα Φιλόθεος καί εινε 5 δεσπότης, ί δούλος τοΰ 
Θεοΰ, ποΰ νά έχω τήν αγίαν του ευχή έγώ καί 
πασά άλλος χριστιανός, άγκαλά καί αποθαμένος’ 
ύστερα έρχομαι στήν άράδα έγώ, καί ή άδερφή 
μου ή Μάρω, καί τδ αδέρφι μου ό Γεώργης. Καί 
ό πατέρας μου πέθανε χρόνωνε βγδοήντα μέ θά
νατο χριστιανικό, σάν καλός χριστιανός ποΰ ήτα· 
νε, κάνοντας ψυχικά, καί ποτέ στδ ζύγι μήν ά- 
γελώντας" καί άξιώθηκε νά τδν έβγάλη δ Φιλά-· 
θεός δ δεσπότης, ποϋ τοϋ έδωκε και τήν αγίαν 
του εύχή. Καί ή μάνα μας πέθανε άπδ τήν Tot· 
μική ποϋ μάς ήφέραν οί Βενετζιάνοι, καί πολδ 
κόσμο έχάθηκε, χρόνωνε εξήντα τρία.

0 Φιλόθεος είχε γραμμ,αταλλαγή μέ τούς Βε' 
νετζιάνους νά τδ βαρέσουνε λευθερόνοντας τδ 
σκλαβωμένο γένος μας, καί^άγροικόταν μέ τούς 
καπετανέους καί δεσποτάδες τής ‘Ρούμελης.Κατά 
καιρό ποϋ κατέβηκε ή αρμάδα στά Νησιά, ουλή 
ή Ρούμελη έδούλεψε σπαθί, καί έκλαδέψαν πάσα 
ψυχή αλλόπιστων Αγαρηνών. Τότε ήτονε καπε* 
τάνιος Σάλονα καί Λοιδορίκι δ καπετάν Κούρμαί» 
καί μέ πεντακόσιους άρματωλούς έπήρε Σαλονα,

.tu'i' ' ■ ' ■ ............. ' "

Λοιδορίκι καί Επαχτο, καί περιττό άπδ δύο χι
λιάδας Τουρκών έσφάξαν.

Τστεοα σέ λίγο μάς ήρθε ή λοιμική, καί πολύς 
κόσμος έχάθην" τότε καί ή μάνα μας ή μακαρί- 
τισσα, ό θεός νά τήν σχωράη, πέθανε καί ή άδερφή 
μου Μάρω χοονών είκοσι βχτών.

Σάμπως ήρθαν οί Τούρκοι, οί Βενετζιάνοι έμ- 
π?,καν στά κάτεργα καί άφήσαν έμάς τούς δύ
στυχους' καί δ καπετάν Κούρμάς μέ τετρακόσους 
εΰγήκε καί τούς έτσάκισε σέ τέσσεοαις πάνταις. 
Ηρθε καί δ Φιλόθεος, ποϋ δ καπετάν γκενεράλος 
τδν είχε μαζή του, γιατί είχε ύπόληψι καί στί- 
μα, άκουόντας άπ’ ουλους τούς £ουμελιώτας, καί 
ΐκάμαν μέ τδν καπετάν Κούρμα βουλή νά πά
ρουνε καί τδ Ζήτοΰνι' μά δέ ’μπόρεσαν, γιατί έ- 
χλειστήκαν βχτώ πασάδες' καί έκάψαν καί τή 
Φήβα' έχτυπήσαν καί τδ όρδί τού Τουρκοϋ κον
τά στδ Πατραντζίκι, καΐ τδ Ταλάντι έπήραν, καί 
ό Κούρμας λαβώθηκε. Ηρθε ό Λιμπεράκης νά πά- 
ρη τδ Σάλονα, μά δ Κούρμας τδν πήγε τοΰ κυ
νηγιού στδ Καρπενήσι, καί σέ τρίχα νά τόνε 
τιάση καί ολοζώντανο, ό δεσπότης δ Φιλόθεος 
έβαρέθη στδ λαιμό στδ μπόλεμο, καί σέ δέκα 
μέραις έπρίστηκε καί πέθανε, καί δ Κούρμας έ- 
σχοτώθη.

Ηρθαν οί Τούρκοι καί έδιώξαν τούς Βενετζά- 
νους, καί έγώ μέ άλλους πολλούς, άγκαλά καί 
μάς έτάξαν οί Τούρκοι μέ όρκο νά μή μάς πειρά
ξουν, έφυγα μέ τδ άδέρφι μου τδν Γεώργη, καί 

μέ κάτεργο τοΰ καπετάν Στάθη Βλαστού ήρθα σέ 
τούτο τδ νησί τής Ζακύνθου.

Σάν άληθινδς Χριστιανός χοήζοντας νά ήμα'- 
έτοιμος σέ πάσα ώρα καί στιγμή νά παρουσια- 
οθώ είς τδ τρομερόν καί φρικτδ τοϋ Θεοΰ κρι- 
τήοιον, έρεγολάρισα τά πράματά μου' Καί πρώτο 
συχωράω πάσα άνθρωπο, ποϋ μέ έβλαψε, καί ζη
τάω άπ’ούλα τ’άδέρφια μου τούς χρις-ιανούς συ- 
χΑρεσι, σέ οτι τούς έπίκρανα καί έζημίωσα. Αφί· 
νω τδ τίποτές μ.ου είς τδ άδέρφι μου τδν Γ«!>ργη, 
*αί θέλω νά μέ θάψτ, χωρίς καμμία έξόδευσι καί 
Μσμοπομπή, νά μοΰ άφήση μονάχα τδ βρακί καί 
τδ μαύρο ποκάμυσο, καί τίποτες άλλο, καί νά 
μέ £ίξη σ’ ενα ταφί. Καί άν δώση δ πανάγαθος 
Χαί πανοικτίραονας Θεός καί καπιτάρει καί έλευ- 
θερωθή τδ δυστιχισμένο γένος μας άπδ τδν τρο
μερό, καί άπάνθρωπο, καί άντίχριστο, καί άνε- 
λεήμονον ’Αγαρηνόν, νά ξεθάψή τά κόκκαλά μου, 
Χαί τά κόκκαλα τοϋ μακαρίτου αδερφού μ.ας Φι
λόθεου, ποΰ τά έχω κρυμμένα μέ μία σακκούλα

στή σπηλιά, ποϋ έγνωρίζει, καί νά τά θάψχι μαζή 
καί κοντά στά κόκκαλα τών γονιών μας είς τήν 
έκκλησιά τής πατρίδος μας' μά τδ ξαναλέγω, 
σάν έλευθερωθή, καί δχι τώρα, ποΰ'είμαστε σκλά
βοι. Καί άν κάμη έτζι νάχη τήν ευχή τοΰ Φι- 
λοθέου καί έμένα, άλλέως τήν κατάρα μας' γιατί 
έτζι μέ ώρκισε στδ ευαγγέλιο δ μακαρίτης Φι
λόθεος ωσάν έξεψύχου.

Αφίνω ακόμα διάτα καί τόνε βάνω σέ όρκο 
φρικτδ είς το άνομα τοϋ Θεού, τοϋ Χριστού, τής 
Παρθένος, εις τά κόκκαλα τών γονιών μας και 
τοΰ άδερφοϋ μας Φιλόθεου, καί έξορκίζω τδν ά- 
δερφό μου Γιώργη, τδ σταυρό τδν μαλαματένιου 
νά μήν τόνε πειράξη' νά τδν άπιθώση σέ μία εκ
κλησία νά λειτουργιέται, καί νά κάμη κολάγι καί 
τόνε στείλη στήν πατρίδας μας τοΰ Παπαθανάαη 
νά τδν άπιθώση ς-ήν έκκλησία μας, γιατί είμαστε 
άνθρωποι καί δέ ξέρομε ποϋ καταντούμε, καί 
τυχόντας σέ καμμία χρεία του μπορεί νά τδν 
πουλήση, γιατί άνθρώποι είμαστε καί πέφτομε 
σέ λάθο' αύτδς δ σταυρός εϊνε τοϋ μακαρίτου ά- 
δερφοΰ μας Φιλοθέου, καί νάχης τήν εύχή του, 
Γεώργη μου, νά τδν φυλάξης.

’Αφίνω καί στον άδερφό μου Γιώργη νά δώση 
50 τσεκίνια στήν κάσα, γιά έλευθέρωμα σκλα
βών, καί 1 0 στδ όσπιτάλε, καί χωρίς άλλο νά 
τδ κάμη' Αλλο τίποτε δέν έχω νά εϊπώ, καί αύ
τή εϊνε ή τέλεια καί υστερινή μου θέλησι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΤΛΟΧ.

ΣΗΜ. Η άνωτέρω διαθήκη ύπάρχει είς τδ έν 
Ζακύνθω μοναστήοιον Ίωάννου τοΰ Προδρομου. 
Σηαειωτέον δέ, δτι ό έν αύτή άναφερόμενος I εωρ- 
γης νυμφευθείς τήν θυγατέρα ετερου συμφυγά- 
δος, Σπαθόγιαννου έκ Ξηρομέρου, διέμεινεν έν Ζα- 
κύνθςο μέχρι τών μέσων τοϋ παρελθόντος αίώνος, 
ότε άμνηστευθείς ύπδ τής Τουρκικής κυβερνήσεως 
έπανέστρεψεν είς Σάλωνα μετά τής οικογένειας 
του, άχρι τανϋν διατηρουμένης. Ο Ενετός ιστο
ριογράφος , Αλέξανδρος Λοκατέλλης, αναφέρει 
πολλά περί τοϋ έπισκόπου Φιλοθέου, καί τοϋ 
άνω διαθέτου Δημητρίου Χαριτοπούλου ή Χα

ρίσου-
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ.

EPOS ΚΑΙ ΨΥΧΗ·

ύ Εοως ήν υίδς τοΰ Αρεως ή κατ’ άλλους τοϋ 
Ερμοΰ καί τή; Αφροδίτης' είχε δύναμίν νά διε
γείρω τά πάθη τών βροτών καί τών αθανάτων. 
Παρίστατο δέ ύπδ τών άρχαίων τυφλό; δπως έξη· 
γηθή η ιδιοτροπία τής έπι^ροής του καί τών ορέ
ξεων του, καί είχε πτερά καί φαρέτραν πλήρη ο
ξέων βελών δηλοΰντα την άστασίαν τών δρέξεών 
του καί τήν ταχύτητα τών εντυπώσεων άς προ

ξενεί. «
Χάριεν έπεισόδιον εξωραΐζει τήν ύπαρξιν τοϋ 

υίοΰ τής Αφροδίτης. Η νέα Ψυχή άπεκοιμήθη παρά 
τήν όχθην τής θαλάσσης' ό Ερως τήν άπαντά καί 
ετοιμάζεται νά δίψη εις αύτήν τά βέλη του' άλλ’ 
αίφνης αισθάνεται εαυτόν συγκεκινημένον και 
λααβάνει διά τήν Ψυχήν ζωηρόν ενδιαφέρον, δπερ 
άδυνατεϊ νά έξηγήση. Πάραυτα δέ αποφασίζει νά 
άρπάση τήν Ψυχήν, ήν παραδίδει αύτώ σύντροφον 
ή Τύχη, καί προσκαλεϊ πρδς τοΰτο βοηθόν τδν 
Ζέφυρον 8ν διατάττει νά μεταφέρω αύτήν εις μα- 
γευμένον τι άνάκτορον, δπου ήθελε νά τήν ά- 
ποκρύψη έκ τών οφθαλμών απάντων καί μάλιστα 
τίς Αφροδίτης.

Χρησμός τις προεϊπεν εις τήν Ψυχήν, ότι ήθελε 
λάβει σύζυγον ενα έκ τών άθανάτων' ένώ δέ έκοι
μάτο βλέπει δνειρον δπερ τή άναγγέλλει δτι ό 
χρησμός ούτος θά έκπληρωθή. Εξυπνα λοιπόν, ά- 
νοίγει τούς οφθαλμούς, καί τά θαυμάσια τά όποϊα 
περικυκλούσιν αύτήν, έπιβεβαιούσι τήν άποκάλυ- 
ψιν ταύτην. Η Ψυχή διατρέχει μετά συγκινήσεως 
τδ άνάκτορον τδ όποϊον υποθέτει δτι κατοικεί 
έκεϊνος δν περιμένει, έν τούτοις ή ήμέρα παρέρ
χεται καί ό περιμενόμενος αύτής δέν φαίνεται' 
περί τδ μεσονύκτιον τέλος έν τώ μέσω τοΰ πν 
κνοτέρου σκότους άκούει τήν φωνήν τοΰ Ερωτος, 
οστις άναγγέλλει αύτή δτι τήν εξέλεξε διά σύζυ
γον, άλλ’ δτι δέν Οά τή είπη ούτε τδ όνομά 
του, ούτε Οά έπιτρέψη εϊς αύτήν νά τδν ΐδη, καί 
δτι καθ’ έκάστην νύκτα Οά έρχηται παρ’ αύτή, 
καί τήν έξορκίζει νά μή ζητήση νά άνακαλύψη 
μυστήριον άπδ τοΰ οποίου έξαρτάται ή αμοιβαία 
των εύτυχία. ό Ερως έφοβεϊτο τήν ζηλοτυπίαν 
τής Αφροδίτης πρδς τήν Ψυχήν'διότι έγνώριζεν δτι 
ή μήτηρ του ούδέποτε ήθελεν υποφέρει νά άγα- 
πηθή γυνή τις ύπδ τοΰ υίοΰ της.

Αλλ’ άκαταδάμαστος περιέργεια κατέλαβε τήν 

νεαράν σύζυγον, ήτις έπί μάλλον ηύξανεν, δσς> 
ούδέν είχε νά κάμη κατά τά; μακράς ώρας τής 
ημέρας. Αν καί ή κατοικία της παρεϊχε μύρια 
θέλγητρα άπεφάσισε νά τά άπωλέση διά νά κο- 
ρέση τήν περιέργειάν της. ότέ μέν έσυλλογίζετο 
δτι ό άνήρ αύτής ήτο ό ωραιότερος τών αθανάτων, 
ότέ δέ δτι ήδύνατο νά ήναι τρομερόν τέρας, τδ 
όποϊον δέν ετόλμα νά παρουσιασθή εϊς αύτήν έκ 
τοΰ φόβου μ.ήπως ίδοΰσα αύτδ ή Ψυχή τδ άπο- 
στραφή. Η τελευταία αύτη ιδέα σφοδράν τή ένε- 
ποίησεν έντύπωσιν καί τέλος άποφασίζει νά ξέν 
θη τή; αμφιβολίας. Οθεν παραφυλάξασα τήν ςιγ· 
μήν καθ’ ήν δ σύζυγο; αύτής άναπαύεται εϊς τά; 
άγκάλας τοΰ Μορφέως, καταλιμπάνει τήν κλίνην 
τη; και λαμβάνει λύχνον 8ν έπί τούτω έκρυψεν. 
0 Ερως κοιμάται ή δέ Ψυχή στρέφει τδ φώς τοΰ 
λύχνου πρδ; τδ πρόσωπον τοΰ νεαροΰ Θεοΰ' άλλά 
ταράσσεται, τρέμει, καί έν τώ μέσφ τής έκπλή- 
ζεως,ήν έπροξένησεν αυτή ή ύπερφυσική τοΰ συζύ
γου ώραιότης, σταγών ζέοντος ελαίου πίπτει έπί 
τής παρειάς τοΰ Ερωτος δστις εύθύς έξυπνα. ’Α
νοίγει τούς όφθαλμούς, καί τδ τέως γαλήνιον καί 
ήδύ αύτοΰ πρόσωπον, άνάπτει ύπδ τοΰ θυμού' 
εγείρεται, εκτείνει τάς πτέρυγάς του'καί άφανίζε- 
ται άφαρπάζων μεθ’ έαυτοΰ πάσαν τήν γοητείαν 
τής ύπάρξεως τής Ψυχής. Τδ μαγευμένον άνά
κτορον κατακρημνίζεται, καί ή Ψυχή μένει μόνη 
έπί βράχου άγόνου πέριξ ήρημωμένης φύσεως.
Η δέ Αφροδίτη μαθοΰσα τότε, δτι έχει άντίπα- 

λον έπί τής γής ώς πρδς τήν ωραιότητα καί τήν 
άγάπην τοΰ υίοΰ τη;,καταλαμβάνεται ύπδ μίσους 
κατά τή; Ψυχή; καί άποφασίζει νά έκδικηθή τδν 
υίόν της.Καλεϊ τήν ένοχον παρ’ αύτή, καί χαίρε
ται βλέπουσα αύτήν κλαίουσαν'τέλος μετά πολλά; 
σκληρά; δοκιμάς, άποστέλλει τήν Ψυχήν είς τδν 
”4.δην παρά τή Περσεφόνη, ήτι; μυστικώς είδο- 
ποιηθεϊσα, έγχειρίζει αύτή κιβώτιον πλήρες με
λανών άτμών. Η Ψυχή νομίζει δτι φέρει τδ κι
βώτιον δπερ περιέχει τήν ωραιότητα τής ’Αφρο
δίτης. Ανοίγει αύτδ, άλλ’ αίφνης τδ πρόσωπον 
αύτής χρίεται διά μέλανος άτμοΰ. Πλήρης τότε 
θλίψεω; έπικαλεϊται τδν σύζυγον, δστι; τήν έγ- 
κατέλιπεν, ή δέ έπίκλησίς της είσηκούσθη' ό Ερως 

I έπανέοχεται παρ’ αύτή, καί ή Ηρα καταπαύει τήν 
ζηλοτυπίαν τής θεάς τοΰ κάλλους. Οί θεοί ήθέ" 
λησαν νά γνωρίσωσι τήν θνητήν, ήτις ήδυνήθη να 
σαγηνεύση τδν Ερωτα, καί νά προξενήση τοσαυ- 
την τή ’Αφροδίτη λύπην. Οθεν ό Ερμής μεταφέ
ρει τήν Ψυχήν είς τδν ούρανόν καί ό Ζεύ; έκ- 

«λαγεί; έκ τή; ώραιότητος αύτής, τήν έπροίκισε 
διά τή; άθανασίας, καί τήν κατέταξεν είς τδν 6- 
λυμπον,δπου ή μετά τοΰ Ερωτος ενωσίς της έπα- 
«,γυρίσθη δι εορτών.

(Εκ τοΰ Γαλλικού) Μ. Π. Λ.

Π ΕΦΙΙΜΕΡΙΔΟΓΡΛΦΙΑ ΕΝ ΡίΙΧΣΙΑ.

’Απδ τής καθιδρύσεως τής πρώτης τυπογρα 
φίας έν ϊ*ωσσία, έπί ίβάν τοΰ Δ’. τώ 1 564, μέ
χρι τοΰ νΰν, δ τύπος ύπήρξεν ύπδ τήν άμεσον 
λογοκρισίαν τή; κυβερνήσεως τοΰ Τζάρου, ώς αρ
χηγού τής εκκλησίας καί τού κράτους' έπί δύο δ’ 
αιώνας δέν έτυπούντο έκεΐ άλλα είμή αύτοκρα- 
τορικά βιβλία. Πρώτη έφημερίς δημοσιευθεϊσα, 
τώ 1703 έπί τής βασιλείας Πέτρου τοϋ μεγάλου, 
ήτον η Έφημερίς τ>}ς Μόσχας, τυπωθεϊσα μέ 
χαρακτήρας Κυριλλείους, μόλις δέ τώ <711 τήν 
νέαν Ρωσσικήν άλφάβητον παραδεχθεϊσα. Κατά 
τδν αυτόν χρόνον έφάνη καί ή 'Εφημερίς της 
Πετρουπό.Ιεως, άλλ’ άμφότεραι αί έφημερίδες 
αύται έξεδίδοντο άτάκτως μέχρι τού 1720, δτε 
η τής Πετρουπόλεως ήρξατο τακτικώς δημο- 
σιευομένη δίς τού μηνός. ’Αλλά καί πάλιν δέν 
έδύνατο νά δνομασθή έφημερίς, διότι ούδέν άλλο 
έδημοσίευεν ή τά αύτοκρατορικά ούκάζια, έπί κε
φαλής τών όποιων ύπεχρεοϋτο νά έχη όλους τού; 
πολυαρίθμους τίτλ.ους τού τζάρου, χωρίς ούδ’ 
ένα νά παράλειψη, καί τούς στρατιωτικούς καί 
πολιτικούς προβιβασμούς.

έν έτει <745 έπί τής βασιλεία; τή; ’Ελισά
βετ έφάνη Φιλολογική τις έπιθεώρησις κατά μή
να έκδιδομένη' ολίγον δέ μετέπειτα έσυστήθη έν 
Μόσχα νέα έφημερίς φιλολογική καί έπιστημονική 
ύπδ τήν έπίβλεψιν τού πανεπιστημίου τή; πόλεως 
έκείνης. Διάφοροι άλλαι έφημερίδες έδημοσιεύθη- 
οαν κατά διαφόρους έποχάς' άλλ’ άπασαι αύται, 
καίτοι άριθμούσαι μεταξύ τών συντακτών των 
τούς περιφημοτέρου; συγγραφείς ΐ*ώσσους, οίον 
τδν Καραμζϊνον, Κριλώβ, Δερζαβϊν καί τούς κλει- 
νοτέρους καθηγητά; τών πανεπιστημίων, δέν έ- 
βχον είμή έφήμερον διάρκειαν.

Απδ τή; άναβάσεω; είς τδν θρόνον τοϋ νΰν 
αύτοκράτορο;, νέα εποχή χρονολογείται καί διά 
τδν τύπον καί διά τά πάντα έν γένει εί; ϊ^ωσσίαν, 
άτε δή τών ποικίλων άπαγορεύσεων καί έμποδίων 
έκλειπουσών. Επί Νικολάου, ή τιμή ένδ; έξωτερι- 
κοΰ διαβατηρίου ήτο πεντακόσια ρούβλια ή 1875 

φράγκα, έν άλλαι; λέξεσιν ή έκ τή; Ρωσσίας έξο
δος άπηγορεύετο'ήδη δέ δτε τδ διαβατήριον μόνον 
δαπάνην πέντε ρουβλίων άπαιτεϊ, πεντήκοντα χι
λιάδες ί*ώσσων άπέρχονται είς τήν άλλοδαπήν δ
πως πεοιηγηθώσιν έτησίως' ώφεληθεϊσαι έκ τής έ- 
λευθεριότητος τοϋ νέου αύτοκράτορο; καί αί Ρωα- 
σικαί εφημερίδες έπολλαπλασιάσθησαν καί άπέ- 
κτησαν πλείω έπιόόοήν, μ' δλον δτι ή λογοκρισία 
έφίσταται πάντοτε, άλλ’ έπιεικεστέρα, ιδίως διά 
τά περιοδικά, τά εβδομαδιαία καί τά μηνιαία 
φύλλα. Αί ΡωσσικαΙ ήμερήσιαι έφημερίδες φυλάτ- 
τουσι μεγάλην έπιφύλαξιν, δταν πρόκειται νά 
συζητήσωσι κυβερνητικήν τινα πράξιν, νά έπικρί- 
νωσι τδ ύπουργεΐον, ή νά έρευνήσωσι τάςέξωτερι- 
κά; τού κράτους ύποθέσεις' καί ούτως δμως δέν 
λείπουσι διά παραβολών, άλληγοριών καί τών 
τοιούτων νά δεικνύωσιν δ,τι δέν δύνανται νά έκ- 
φρασθώσι. Πρόκειται έκ παραδείγματος νά ύπο- 
δείξωσιν ώς άναγκαίαν μεταρρύθμισίν τινα ; ζη- 

τοΰσιν έν τή ιστορία τής Γαλλίας, Αγγλίας ή 
άλλου τινο; έλευθέρου κράτους τήν άνάλογον πε- 
ρίστασιν καί έκφέρουσιν ύποκεκρυμμένως πω; τήν 
ιδέαν των' πρόκειται δέ νά έλέγξωσι τά έλαττώ- 
ματα τοΰ δεσποτισμοΰ ; άμέσω; ή Αυστρία πα- 
ρίσταται τδ κέντρον τών προσβολών των. Θέλου- 
σι νά ένάξωσιν ένώπιον τή; κοινή; γνώμη; μέλος 
τι τή; κυβερνήσεως; δηυ,οσιεύουσι μικρόν άνέκδο- 
τον τρόπον τινα. πρδ; τέρψιν,άλλ’ έν αύτώ άπαν- 
τάται πιστή ή άλήθεια έκτδς τών ονομάτων τών 
προσώπων. Ενί λόγςο οί Ρώσσοι έφημεριδογράφοι 
είνε πολύ έμπειροι περί τήν χρήσιν τή; γραφί.δος. 
Λί πράξει; τών ξένων κυβερνήσεων σχολιάζονται
μετά πλείονος έλευθερία; ή αί τή; Ρωσσική; κυ
βερνήσεως. II άπελευθέρωσις τής Ιταλία; έχαιρε- 
τήθη ύπδ τοΰ ‘Ρωσσικοΰ τύπου ένθουσιωδώ; πο
λύ πρίν ή άναγνωρίση δ τζίρο; τδ νέον βασί- 
λειον. Δέν ένθαδρύνουσι μέν τούς Πολωνούς είς 
έπανάστασιν, άλλ’ ύπερυψοΰσι τόν πατριωτισμόν 
τών Ούγγρων. Αί συζητήσεις τοΰ ίγγλικοΰ παρ
λαμέντου, καί αί έπ αύτών σκέψεις συνειθίζουσι 
τούς υπηκόου; τοϋ ’Αλεξάνδρου Β’ εις τούς συν
ταγματικούς θεσμούς' άλλως τε τά πολιτικά δέν 
πληοούσι μόνα τάς στήλας μιάς ‘Ρωσσική; έφη- 
μερίδος, τούναντίον δι’ έν αϋταϊς άναγινώσκει τις 
άρθρα φιλολογικά, μουσικά; καί δραματικά; 
κρίσεις, τοπογραφίας χωρών, ήθη καί έθιμα λαών, 
ώς καί έν έπιφυλλίδι μυθιστορία; πρωτοτύπους, ή 
μεταπεφρασμένας. Αλλοτε αί μυθιστορίαι ήσαν 
σχεδόν γαλλικαί* άλλά βαθμηδόν τδν Δουμά καί 
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τδν Κοκ έξεθρόνισεν ό Δίκεν; καί δ Θακερέΰ, οδς 
αΰριον βεβαίως θά έκθρονίσωσιν ό Κόλλιν, ή μις 
Βράνδου κλ.

Αί δύο πρώτιστα! ρωσσικαί εφημερίδες εΐσίν ή 

έφημερίς τή; Μόσχας και ή τής Πετρουπόλεως, 
ών έκαστη αριθμεί πλέον τών ένεακισχιλίων συν
δρομητών.’ΙΪ έφημερίς τής Πετρουπόλεως κέκτητα1 
ίδιάζοντα προνόμια, ίσοσταθμοϋντα σχεδόν πρδς 
έν μονοπωλεΐον, διότι καταχωρεί νέα πολιτικά 
καί δλας τας επίσημους τοϋ κράτους πράξεις.Κατά 
τήν αρχήν τοΰ έτους I 863 ή διεύθυνσις τής έφη- 
μερίδος ταύτης περιήλθεν εΐς νέας χείρας, και ό 
νέος ιδιοκτήτης περιελθών τάς πρώτιστα; πόλεις 
τής Ευρώπης, ώς καί τδ Νεοβόρακον καί τδ Πε
κίνου συνεφώνησε μετ ανταποκριτών δπως τώ 
διαβιβάζωσι τάς τελευταίας ειδήσεις. Η έφημερίς 
δ’ αΰτη ής τδ σχήμα ηύξησεν έπαισθητώς έπ 
έσχάτοις,καί ήτις ύπερασπίζεται γενναίως τδ συν
ταγματικόν πολίτευμα, αξίζει νά παοαβληθή 
πρδς τάς σπουδαιοτέρας εφημερίδας τοϋ κόσμου’ 
ή δέ αρχαία αντίπαλος της ή ’Εφημερίς τής Μό
σχας περιήλθεν επίσης εις νέον διευθυντήν, όστις 
προσπαθεί νά καταστήσή αυτήν φύλλον πρώτης 
τάξεως, διότι μέχρι τοΰδε δέν ήτον εΐμή τδ δρ- 
γανον τοϋ Πανεπιστημίου τής Μόσχας, διά τών 
εκθέσεων καί τών γνωμών τής οποίας έπλήρου 
τάς στήλας της. Εισόδημα δέ κύριον έχει τάς 
αγγελίας.

11 σπουδαιοτέρα έφημερίς μετά τάς δύο ταύ- 
τας είνε ή Μέ.Ιισσα τοϋ Βοφρα, ήτις ήτον άλ
λοτε δργανον τοϋ συντηρητικού κόμματος καί συ- 
νετάσσετο υπδ τοϋ εγνωσμένου διά τάς κατά τής 
Αγγλίας σφοδρός προαβολάς του, Βουλγάριν’ 
άλλά σήμερον είνε ή καλλίτερον συντασσομένη 
ριζοσπας-’.κή έφημερίς τοϋ κράτους καί έχει πλέον 
τών πεντακισχιλίων συνδρομητών.

ύ Απόμαχοι: 'Ρώσσος -ήτον άλλοτε φύλλον 

ήμιεπίσημον’ άλλ ύπδ· τήν ένεστώσαν διεύθυνσιν 
αύτοΰ’ δέν παραδέχεται ούδεμίαν ιδιαιτέραν πο
λιτικήν γνώμην, ενίοτε δέ καταφεύγει εις προσω
πικότητας ούχί τόσω έπιχαοίτους. Ευτυχώς διά 
τήν εφημερίδα ταύτην ή κυβέρνησις έν τή συνέσει 
της ύποχρεοί τους αξιωματικούς τοϋ σρτατοϋ νά 
συνδράμωσιν εις περιοδικά τινα έπιστημονικά, 
στρατιωτικά ή ναυτικά φύλλα, καί ό Απόμαχος 
Ρώσσος, εϊνε έκ τών τελευταίων τούτων, έχων 
ώσεί δυσχιλίους συνδρομητάς.

Ο Ταχυδρόμος τοΰ Βορρά είνε τδ δργανον 
τοϋ υπουργείου τών Εσωτερικών καί δημοσιεύει 

τάς έπισήμους ειδήσεις μίαν ή δύο ήμέρας πρΙν 
τών άλλων έφημερίδων. II γαλλιστί έκδιδομένη 
Εφημερίς τής Πετρουπό,Ιεως, δργανον τοΰ υ

πουργείου τών έξωτερικών, συντάσσεται εις γλώσ
σαν καλλίστην καί μετά πολλής περισκέψεως. 
’Αναγινώσκεται δέ άποκλεις-ικώς ύπδ τών’έν Πε- 

τρουπόλεί οίκούντων Γάλλων καί ύπδ τής ύψη- 
λής κοινωνίας τών ϊ’ώσσων, οίτινες ούχί μόνον ά- 
ναγινώσκουσι τήν Γαλλικήν, άλλά καί τήν δμι- 
λοϋσι μετά Παρισιανή; δλως κομψότητος. η’ε- 
φημερίς τής Πετρουπόλεω; διακρίνεται έπί τή 
κατά τής ’Αγγλίας έχθρότητι αύτής, καί ό μάλ
λον άγγλόφοβο; τών συντακτών της είνε δ έν 
Λονδίνω ανταποκριτής της’ χάρις δέ εις τδν αριθ
μών τών έν Πετρουπόλει άποκατεστημένων ξένων, 
αριθμεί περίπου οκτώ χιλιάδας συνδρομητών.

Δημοσιεύεται προσέτι έν Πετρουπόλει ύπδ τδν 
τίτλον Νέα τής Αστυνομίας, ήμερίσιόν τι φύλ
λον δημοσιεΰον ολα τά έν τή πόλε·, ταύτη συμ- 
βαίνοντα γεγονότα, έγκλήματα, έπισήμους καί 
ιδιωτικός αγγελίας, κατάλογον τών αφίξεων και 
αναχωρήσεων, δπερ αποτελεί σπουδαίον κλάδον 
τών αστυνομικών νέων, διότι έκαστος ύποχρεοΰ- 
ται πριν άναχωρήση, διά τήν αλλοδαπήν ν ά- 
ναγγείλη τοΰτο.

0 Ταχυδρόμος τής ’Οδησσού, δστις ιδίως 

προστατεύεται ύπδ τών εύγενών τή; επαρχίας 
καί όστις δέν είνε ούτε άπολυτόφρων ούτε δημο
κράτης, ευχαριστεί έν γένει τούς άναγνώστας του 
διά τήν ακρίβειαν τών ειδήσεων του. Δέν δυνά- 
μεθα νά δώσωμεν τδν κατάλογον όλων τών φύλ
λων,άτινα δημοσιεύονται μακράν τής πρωτευούσης 
πρδς διδασκαλίαν ή τέρψιν τών ήττον εύπορων 
τάξεων, διότι ό άριθμδς αύτών είναι μέγας, καί, 
ώς απανταχού, τροφήν έχει τά έπίσημα ή ιδιωτι
κά σκάνδαλα, τά διάφορα, τάς ποινικά; δίκας κλ.

0 χάρτη; καί ή εργασία είναι πολύ άκριβώτερα 
έν Ρωσσίφ ή έν ’Αγγλία καί δμως ή τιμή μιάς 
ήμερησίας έφημερίδος έν Μόσχα καί Πεπτρουπό- 
λει, δέν ύπερβαίνει πλέον τών δεκαέξ εκατοστών 
τδ φύλλον. Είνε άληθές δτι ή μεγάλειτέρα Ρωσ- 
σική έφημερίς δύναταί νά περιληφθή εις δύο μό' 
νας στήλας τοϋ Χρόνου, άλλ δτι ωφελεί τάς 
Ρωσσικάς έφημερίδας είνε κυρίως ή έτησία συν
δρομή, διότι ή καθ’ οδόν πώλησις φύλλον πρδί 
φύλλον είσέτι δέν επέτυχε.

Τά πρώτιστα περιοδικά έν ϊ’ωσσία συγγράμ· 
ματα, καί όμιλοΰμεν ιδίως περί τών καθαρώς επι
στημονικών, είνε, ό 'Ρώσσος Ταχυδρόμος, ΰ

at Ενετιχαι Σημειώσεις, ό Χρόνος 
Ημών χαΐ ή Ημέρα. Τά συγγράμματα ταΰτα 
εινε τά όργανα τάξεων καί γνωμών διαφόρων, 
διότι ή ϊ’ωσσία, ώς καί πας τόπος, έχει τούς ά- 
πολυτόφρονας καί τούς ^ζοσπάστας της, τούς 
συνταγματικούς καί τούς άντισυνταγματικούς 
της, τούς προστατευτικού; καί τούς έλευθέοους 
της κλ.

Καί μή ύπολάβη τις οτι ή ποικιλία αδτη προ
έρχεται έκ κούφων ιδεών’ διότι εΐς Ρωσσίαν ύπάρ
χουσι γνώμαι δικαιολογημένα!, πεποιθήσεις καί 
έμπνεύσεις γενναίαι, τδ δέ ‘Ρωσσικδν έθνος δ- 
μοιάζει δικαίως πρδς γίγαντα, δστις εγείρεται, 
δοκιμάζει τούς ισχυρού; μϋς του καί τάς δυνάμεις 
του τήν προτεραίαν μεγάλης πάλης.

'θ 'Ρώσσος Ταχυδρόμος είνε άναντιέρήτως 
τδ καλλίτερον περιοδικόν σύγγραμμα τής Ρωσσίας, 
όπερ μ-άλιστα έδωκεν άφορμήν εΐς τήν γέννησιν 
πολλών άλλων συνεπεία τών διαιρέσεων, αϊτινες 
συνέβησαν έκ διαλειμμάτων μεταξύ τών συντα
κτών του. Αί γνώμαί του εΐσιν έλευθέριαι έχουσαι 
καί αγγλικόν τινα τορυσμόν, ό δέ αρχισυντάκτης 
του Κ. Λάτκωφ, είνε εις τών πρώτης τάξεως δη
μοσιογράφων. Από τίνος χρόνου άνέλαβε τήν έξέ- 
τασιν τών άγγλικών θεσμών, καί τοΰτο δεικνύει 
δτι τούς έσπούδασεν άρκούντως. Οί συνδρομηταί 
του υπολογίζονται εΐς έννεακισχιλίους, ό δέ αρι
θμό; ούτο; είνε βεβαίως αρκετός, καί παριστά τδ 
άνθος τής τάξεως τών συνταγματικών ‘Ρώσσων, 
οίτινες διακρίνονται ύπδ τδ όνομα τών δυτικο- 
φρόνων, καί ζητοϋσι τήν χειραφέτησιν τοΰ έμπο- 
ρίου, τδ δρκωτικδν δικαστήριον καί τήν έπέκτα- 
atv τών συνταγματικών θεσμών εις δλην τήν κοι
νωνίαν. Η άπελευθέρωσι; τών δούλων έδωκεν ά
φορμήν εΐς τδν Τώσσον Ταχυδρόμον νά δημο
σίευση λαμπρά άρθρα. Εδημοσιεύετο δέ τδ πε
ριοδικόν αυτό σύγγραμα άλλοτε δίς, τδ μέν, ά
παξ τοΰ μηνδς καί περείχεν ύλην φιλολογικήν, 
φιλοσοφικήν καί κοινωνικήν, τδ δέ, ώς έφημερίς 
έβδου,αδιαία, περιέχουσα άρθρα πολιτικά, νέας 
ειδήσεις, φιλολογικής κρίσεις, έπιστημονικά άρθρα 
καί άνταποκρίσεις έκ Λονδίνου, Παρισίων, Του- 
ρίνου κλ. Πρδ δύο δμως έτών ή εβδομαδιαία δη- 
μοσίευσις έπαυσε, διότι οί συντάκται της άνέλα- 
βον τήν έκδοσιν τής έφημερίδος τής Μόσχας.

0 Σύγχρονος κυρίως εϊπεΐν είνε μάλλον φιλο
λογικόν σύγγραμμα ή δργανον πολιτικόν’ συν
τάσσεται δέ λίαν καλώς καί διακρίνεται διά τδν 
δηκτικόν αύτοΰ άνταγωνισμδν μετά τοΰ Ταχύ- 

δρόμου, τοΰ δποίου είνε άντίπαλος. Διαφέρων ου- 
σιωδώς ώς πρδς τάς γνώμας άπδ τδν Ταχυδρό
μον, δεικνύει δυσπιστίαν μεγίστην πρδς ό,τι ο
νομάζει «πολιτικήν εγωιστικήν καί έμπορικήν 
τής Αγγλίας.» Τοΰ συνταγματικού πολ.ιτεύματος 
προτιμά τδν μεγαλείτερον δεσποτισμδν, δυστυ
χώς δμως άντιφάσκει συνεχώς καταπολεμών τήν 
αριστοκρατίαν και πρδς έκμηδένισίν της έκφέρων 
θεωρίας τοιαύτας, ώστε τή άληθείρι δυνάμεθα νά 
ειπωμεν δτι ή λογοκρισία είνε πολύ επιεικής έν 
Ρωσσίφ. ό άριθμδς τών συνδρομητών του ύπολο- 
γίζεται εΐς επτά χιλιάδας καί πεντακοσίους.

0 Χρόνος Ημών είνε δργανον κυβερνητικόν, 
έχων σκοπόν τήν συγκέντρωσιν’ δέν άφίνει περί- 
στασιν άρμοδίαν χωρίς νά εξύμνηση τούς Γαλλι
κού; θεσμούς καί τήν πολιτικήν τοΰ αύτοκράτο
ρος Ναπολέοντος, καί χωρίς νά καταπολέμηση 
μετ επιμονή; τάς τάσεις τοϋ αγγλικού κόμματος’ 
διά τοΰτο διηνεκής πόλεμο; ύπάρχει μεταξύ αΰ- 
τοΰ καί τοϋ Ταχυδρόμου.ό Χρόνος Ημών είν’ ε
πίσης άντίπαλος τοϋ πανσλαβισμού καί τής Ρωσ- 
σική; κοινωνίας, τήν έποίαν κατηγορεί δτι δέν 
συμβαδίζει μετά τοΰ αϊώνος, άλλά σύρεται ρυ- 
μουλκουμένη ύπδ τής κυβερνήσεως’ έχει δέ πλέον 
τών τετρακισχιλίων συνδρομητών.

At ’Effrtxal Σημειώσεις είνε έν τών άρχαιο- 
τέρων περιοδικών συγγραμμάτων τής ϊ’ωσσία;, 
άλλ’ είνε συγχρόνως καί έν τών καλλίτερον γρα- 
φομένων, διότι δημοσιεύει άρθρα άξιόλογα περί 
δλων τών κλάδων τής φιλολογίας, τών τεχνών, 
τής ηθικής καί τής μεταφυσικής. Είν’ έπίσης άν
τίπαλος τοΰ Συγχρόνου,διότι ούτο; έπήγασεν έκ 
λειποταξία; γενομένης εΐς τάς τάξεις τών Εθνι
κών Σημειώσεων Ιν έτει 1847, καί έχει τρισχι- 
λίους συνδρομητάς.

Ούχ ήττον σπουδαία έφημερίς είνε ή Η pipa, 
δργανον καθαρόν τοΰ Πανσλαβισμ,οΰ καί άριθμοΰ- 
σα περίπου τρισχιλίους σονδρομητάς. Αξίωμα έχει 
ή έφημερίς αυτή τήν ύπεροχήν τής ‘Ρωσσίας έν 
μια γενική ένώσει τών Σλαβικών φυλών. Αλλ 
οποία μορφή νά δοθή εΐς τήν ύπεροχήν ταύτην ; 
ίδου δ,τι διαιρεί τήν μερίδα ταύτην, εΐς πανσλα
βιστής μοναρχικούς καί πανσλαβιστής όμοσπόν- 
δους. Εν τούτοι;, τής διαιρέσεως ταύτης εξαιρού
μενης, όλοι έπιθυμοϋσι πολιτισμόν Σλαβικόν, 
δστις καταβάλλων τήν Αυστρίαν καί τήν Τουρ
κίαν, νά ύπερισχύση έν τή άνατολική Τουρκία 
ύπδ τήν ύπεροχήν τής Ευρώπης. Προς τοΰτο 
μισοϋσι μ-εγάλως τού; Πολωνούς, διότι κωλύουσι 
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τήν ύπέρ τών Ρώσσων συμπάθειαν τών Σλαυϊ- 
κών φυλών, καί διότι άπαιτοΰσι χωρισμόν. Βδε- 
λόσσονται έπίσης τήν Πρωσσίαν, διότι ζητεϊ νά 
έκγερμανίση τό Πόζεν, καί άποστρέφονται ιδια
ζόντως τήν Αύστρίαν. Θεωροΰσι τούς λαούς τής 
δύσεως ώς έν παρακμή, έκτος τής ’Αγγλίας, ήτις 
δμως μικράν συμπάθειαν τοϊς έμπνέει ένεκα τής 
προστασίας ήν παρέχει είς τήν Τουρκίαν’ τό δέ 
κοινόν αύτό μίσος κατά τοΰ δυτικοΰ πολιτισμού 
προύξένησε μέγιστον σύνδεσμον μεταξύ τών παν
σλαβιστών καί τών ριζοσπταστών. Αλλ 0,τι 
διακρίνει τούς τελευταίους τούτους είνε ότι ώς 
άρθρον ούσιωδέστατον τής πίστεώς των θεωρού- 
σι τήν Ελληνικήν έκκλησίαν, ήτις κατ’ αύτούς 
είνε ή τελειότερα ϊκφρασις τοΰ Χριστιανισμού. 
Απαιτοΰσι προσέτι τήν καταστροφήν τής εύγε- 
νείας, ώς τάξεως προνομιούχου, ίσχυριζόμενοι ότι 
μόνον μεταξύ τοΰ λαοΰ απαντάται ή καθαρά έ- 
θνικότης. Κατακρίνουσι τό ένεστός σύστημα τής 
έκπαιδεύσεως, ένεκα τής οποίας έμπεδοΰται ή 
γαλλική, αγγλική καί γερμανική έπιρόοή, καί είνε 
οί κεκηρυγμένοι άντίπαλοι τής έλευθέρας συναλ
λαγής, ήτις κατ' αύτούς είνε καταστρεπτική διά 
τήν έθνικήν βιομηχανίαν. Ως δύναται τις νά 
είκάση, οί πανσλαβισταί ούτοι έμμένουσι πι
στοί έν τώ έθνικώ ίματισμώ καί έν τοϊς αρχαίοι; 
ίθίμοις’ έχουσι δέ κομητάτον, τό όποϊον έπαγρυ- 
πνεϊ υπέρ τών συμφερόντων τής ορθοδοξίας καί 
τοΰ πανσλαβισμού, διευκολύνων
σιν
διά συνεισφορών πολυαρίθμων.Τό κόμμα τούτο επ 
έσχάτοις δμως έξησθένησε πολύ, ένεκα τοΰ θα
νάτου πλείστων έκ τών σπουδαίων αύτού υπερ- 
μάχων’ έν τούτοις ύπάρχουσι καί νΰν μεταξύ τών 
οπαδών του τινες τών εύπαιδευτότέρων καί πλου
σιότερων άνδρών τής Ρωσαίας.

Η περί ρωσσικής έφημεριδογραφίας πραγμα
τεία ύμών αΰτπ ηθελεν είσθαι άτελής, εί μή προ* 
σετιθέμεθα δλίγα καί περί τοΰ έν -ή άλλοδαπή 
Ρωσσικού τύπου. Κέντρα τής ένεργείας αύτοϋ 
είνε τό Αονδϊνον, τό Βερολϊνον καί ή Λειψία, ορ- 
γανον δ’ έπισημότερον ό Κώδων δημοσιευόμενος 
έν Λονδίνιο ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Κ. Χέρτζεν. II 
τρομερά αΰτη έφημερίς προξενεί τόν φόβον είς Ο
λους τούς Ρώσσους υπαλλήλους, διότιυύδέν δια
φεύγει τήν γλώσσαν αύτής. ’Απηλλαγμένη ούσα 
πάσης λογοκρισίας, αποκαλύπτει μετ’ αμείλικτων 
επικρίσεων δλας τάς έπιψόγους πράξεις τών υ
παλλήλων καί δυνάμεθα είπεϊν ότι ούδ’ ό έπί

την άνέγερ- 
έκκλησιών καί την ανατροφήν τών παίδων

Ναπολέοντος τοΰ Μεγάλου άστυνόμος Φουσέ έ- 
γνώριζε καλλίτερον τά έν Γαλλία συμβαίνοντα, 
δσον τό έπιτελεϊον τοΰ Κώδωνος τά έν Ρωσσία. 
Εγκύκλιοι έμπιστευτικαί, απευθυνόμενα! πρός νο- 
μάρχα; ή έπαρχους, έπέτυχον, χάρις εις τήν έφη- 
μερίδα ταύτην, δημοσιότητα, τήν οποίαν ούδό
λως ήλπιζον οί έκδόντες αύτάς’έννοεϊται δέ οίκο· 
θεν δτι τό φύλλον τοϋτο εινε άπηγορευμένον έ» 
Ρωσσία, μ’ δλον δτι εισέρχεται χωρίς νά γνωρίζη 
τις πώς καί πόθεν καί παρά τίνων λαμβάνει τάς 
πληροφορίας του. 11 Ρωσσική κυβέρνησις έστειλε 
κατά διαφόρους έποχάς εις Αονδϊνον κατασκό
πους, ίνα έπιτηρήσωσι τά διαβήματα τοΰ Κ. 
Χέρτζεν, άλλ’ ούτος πάντοτε προειδοποιηθώ περί 
τούτου, ό αύτοκράτωρ άναγινώσκει τακτικώς 
τόν Κώδωνα, καί διηγούνται περί αύτοϋ οτι πρό 
τινων έτών είς υπάλληλος, προσκεκολλημένος 
παρά τω ίδίω αύτοκράτορι αδίκως ένοχοποιού- 
μενός ποτέ ώς προδώσας μυστικόν είς τήν ακρι
τόμυθον εφημερίδα έκείνην, άπεφάσισε νά άνα- 
τυπώση τό μέρος έκεϊνο τοΰ Κώδωνος, τό άπο- 
καλύπτον τό μυστικόν, ίνα μή ό αύτοκράτωρ, 
άναγνούς, όργισθή κατ’ αύτοϋ. Τοιουτοτρόπως ε
πιτυχών τυπογράφον τινα μετέτρεψε, κατά τό 
δοκοΰν, τό άρθρον εκείνο καί έπαρουσίασε τήν ε
φημερίδα μετατετραμμένην είς τόν αύτοκράτορα. 
Κατά συγκυρίαν, έτυχε τότε είς Ιταλίαν ό μέ* 
γας δούξ Κωνσταντίνος, είς τόν όποϊον εστάλη 
έκ Λονδίνου τό φύλλον τοΰ Κώδωνος’ άναγνούς 
δ’ αύτό, τό έσφράγισεν ό ίδιος καί τό έπεμψε 
πρός τόν έν ΓΙετρουπόλει αύτοκράτορα άδελφόν 
του. Βεβαίως ή διπλή έκδοσις ένός καί τοΰ αύτοϋ 
φύλλου έκέντησε τήν περιέργειαν τοΰ αύτοκράτο- 
ρος’ άλλ’ ό υπάλληλός του διά μακρών έδικαιο- 
λόγησεν αύτήν.

Τά κυριώτερα άρθρα τοΰ Κώδωνος μεταφέ
ρονται εϊς έτέραν ομώνυμον εφημερίδα έν Βρυξέλ- 
λαις, δημοσιεύονται δέ προσέτι ούκ δλίγαι σάτυ- 
ραι καί άλλα άπηγορευμένα φυλλάδια καί ποιή
ματα έν Βερολίνςο καί Λειψία’ έν τή τελευταίφ 
δέ ταύτη πόλει έκδίδοται άτ.άκτως καί ό Tru- 
iheller υπό τοΰ πρίγκηπος Δολγορούκωφ, δστις 
άλλοτε ήτο στενός φίλος τοΰ αύτοκράτορος, άλλ 
ήδη, διά λόγους διαφόρους, προύτίμησε τήν εξο
ρίαν έκουσίως καί δημοσιεύει ένίοτε πράγματα, 
άτινα έν τή πατρίδι του ούδέποτε ήθελε τολ

μήσει νά έκφέρη είς φώς.
’Εκτός τούτων υπάρχει είς ΙΙετρούπολιν τύπος 

κρύφιος, τόν όποϊον είσέτι ή άστυνομία δέ* *ΰυ_ 

νήθη νά άνακαλΰψη’ σκοπόν δ’ ουτος έχει τήν 
διάδοσιν επαναστατικών ιδεών, καί πρώτιστον δρ* 
γανον τόν Velicorus, οστις έκδίδοται άτάκτως’ 
είναι δέ ουτος σχήματος μικροΰ καί διανέμεται 
δωρεάν διά τών ταχυδρόμων.

Βεβαίως άξιος θαυμασμού είναι ό οργανισμό’; 
τής έφημεριδογραφίας έν τόπω ένθα ή διανοητική 
έπανάστασις χρονολογείται άπό τής είς τόν θρό
νον άναβάσεως τοΰ νΰν αύτοκράτορος, άλλ άν 
τά περιοδικά συγγράμματα άπασχολώσι μόνον 
τούς συγγραφείς Ρώσσους, τά φιλολογικά έργα 
τών ξένων ούδόλως άμελοΰνται. II ιστορία τής 
Αγγλίας τοΰ Μακώλέη, ή Ιστορία τοΰ Πολιτισμού 
τοΰ Βουάλ, ή Αστρονομία τοΰ Ερτζελ καί ή Πο 
λιτική Οικονομία τοϋ Μίλς, είσί παρ’ αΰτοϊς με- 
ταπεφρασμέναι καί άπολαύουσι μεγάλης τιμής. 
Επίσης καί τά Αγγλικά μυθιστορήματα άναγι- 
νώσκονται έν Ρωσία άπλήστως, τά δέ πλεϊστα 
συγγράμματα τοΰ Δίκενς, τοΰ Θακερέη, τοΰ Κόλ- 
λις, τοΰ Τρολόπ, τοΰ Εβανς καί τών λοιπών μυ- 
θιστοριογράφων είσί έιαρ’ αύτοϊς γνωστότατα. Αί 
άγγλικαί έφημερίδες εισέρχονται εύκόλως έν Ρωσ
σία, άν δ’ ένίοτε άρθρον τι ύπάρχη έπιλήψιμον 
μελανώνεται υπό τοΰ λογοκριτοΰ ή δέ λοιπή έ
φημερίς άφιεμένη ώς έχει στέλλεται είς τόν πρός 
8ν έπιγράφεται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

ΒιογραφΙαι των ΕΛΛήνων Μεγάλων διερμη
νέων τοϋ Οθωμανικού Κράτους. Τηδ Επαιι. 
I. Σταματιάδου, έκδίδοντος Κ. Τεφα'ρίκη. 
Άθήνησι, τύποίς Λ. Κτένα καί Π. Σούτσα, 
1865^

Μετ’ άγαλιάσεως άπό τίνος χρόνου παρατηροΰ 
μεν δτι οι νέοι ήμών λόγιοι ήρχισαν νά άσχολώνται 
ίίς τήν συγγραφήν τής άπό τής άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τής Ελληνικής έπα- 
«τάσεως τοΰ 1821 άγνώστου σχεδόν πατρώας 
ήμών ιστορίας, όλίγιστα μόνον τμήματα τής ί- 
°τορίας τής μακράς ταύτης περιόδου ήρευνήθη- 
««ν, καί ταϋτα λίαν περιωρισμένως. Τό Ελληνι
κόν έθνος ύποστάν κατά τήν μακράν ταύτην πε
ρίοδον πολλάς αλλοιώσεις διετήρησεν όμως δύο 
•πουδαϊα αύτού χαρακτηριστικά, τήν γλώσσαν 
Χ*ί τήν θρησκείαν, άτινα σπουδαίαν έξήσκησαν 
‘’άτής τύχης του επιρροήν, ό Ελλην τού 1821 
ώμίλει τήν γλώσσαν καί είχε τήν θρησκείαν τοΰ

τελευταίου αύτοκοάτορός του, τοΰ πρό τεσσάρων 
σχεδόν αιώνων πεσόντος ήρωϊκώς έπί τών τειχών 

τοΰ τελευταίου προπυργίου του, τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Η ιστορία λοιπόν τής μακράς ταύτης 
πιριόόου, τοσοΰτον ένδιαφέρουσα τήν έθνικήν φιλο
τιμίαν, δέν έπρεπε κατ’ ούδένα λόγον νά παραμε- 
ληθή, τοσούτω μάλλον, δσω διάφοροι ξένοι ού- 
σιωδώς παραμόρφωσαν ένεκα έλλείψεως μέσων 
τά διάφορα αύτής μέρη.

Οαφ σκοτεινόν καί άν παρίσταται τό τμήμα 
τοϋτο τής Ελληνικής ιστορίας, δέν είναι όμ.ως καΐ 
τοιοΰτον. άστε νά άπελπίση πάντα καταγινόμε- 
νον είς συγγρ αφήν αύτοϋ. Πολλά χειρόγραφα, 
πολύτιμον χορηγοΰντα ιστορικήν ΰλην διεσκορπι- 
σμένα εΰρίσκονται έν ταϊς βιβλιοθήκαις τών ιε
ρών Μονών, άλλα δέ είς δημοσίας καί ίδιωτικάς 
τής Εύρώπης βιβλιοθήκας. Πρός τούτοις πολλαί 
ειδήσεις έναπεταμιευθησαν είς συγγράμματα, πολ
λών σοφών περιηγητών κατά διαφόρους κατά τό 
μάλλον ή ήττον άπομεμακρυσμένας έποχάς τήν 
Ελλάδα έπισκεφθέντων. *Εξ δλων τούτων άφθο
νος παρέχεται δλη, ήν δυνατόν νά συμπληρώσω- 
σιν ένίοτε παραδόσεις ή έγγραφα πολλών οικο
γενειών, εύτυχώς διατηρηθέντα.

Εύελπιζόμεθα ότι πάντες θέλουσιν ένθα^όύνει, 
ή τε Κυβέρνησις, καί οί ίδιώται τούς άξιεπαίνους 
τούτους καί φιλοπάτριδας άνδρας, τούς καταγι- 
νομένους πάνυ φιλοτιμώ; είς τό έθνικόν τούτο 
έργον.

0 Κύριος Έπαμ. I. Σταματιάδης, ό πρό μικρού 
τήν ιστορίαν τής πατρίδος του Σάμου συγγρά- 
ψας, φλέγόμενος υπό τοιούτων αισθημάτων, κα
τέγινε καί διά πολλών κόπων συνέγραψε τούς 
βίους τών Ελλήνων Μεγάλων διερμηνέων τοΰ Ο
θωμανικού κράτους, τών άμεσον έχόντων σχέσιν 
πρός τήν έθνικήν ιστορίαν τής περιόδου ταύτης, 
άρυσθείς, ώς ό ίδιος λέγει, τάς περί αύτών πλη
ροφορίας του έκ διαφόρων συγγραφέων, περί Τουρ
κίας συγγραψάντων, καί συμπληρώσας αύτάς έκ 
τών αρχείων διαφόρων οικογενειών, έκγόνων τών 
άνδρών έκείνων.

Τήν συγγραφήν ταύτην έπλούτισεν ό γλαφυρός 
συγγραφεύς δι’ εισαγωγής συντόμου μέν, άλλά 
λίαν περιεκτικής περί τής καταστάσεως τοΰ Ελ
ληνισμού άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως, καί περί τής άρχής τοΰ διορισμού τών Ελ
λήνων ώς διερμηνέων τοΰ Οθωμανικού κράτους. 
Μετ’ αύτήν άρχονται οί βίοι τών περί ών ό λόγος 
διερμηνέων, τριάκοντα οκτώ τόν άριθμδν, άρχόμε- 
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νοι άπδ Παναγιώτου τοϋ Νικουσίου έν έτει 1661 
καί τελευτώντες εις τδν τελευταϊον τών διερμη
νέων Σταυράκην τδν Αριστάρχην τδν έν έτει 
1822 δολοφονηθέντα.

Τδ σύγγραμμα τοϋτο,θεωροϋντες ώς άναγκαιό- 
τατον εις πάντα Ελληνα μεριμνώντα υπέρ τής 
εθνικής ιστορίας, συνιστώμεν στενώς.

ΑΙ

ΤΕΛΕΥΤΔΙΑΙ ΗΜΕΡΑ! ENOS ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

'Ο νοϋς, τδ υψιστον αύτδ οικοδόμημα 
ύφ’ 3 ίμφωλίυουσι τοσοϋτοι ωραίοι στοχα
σμοί, τδ εύγενέ; και μέγα νοητικδν, ό με 
φλογερά; πτέρυγας ποιητιζδς ούτος λόγος 
.... όλο:, δλος αποθνήσκει καί οθείρεται 
καταληφθείς δπδ τοϋ βάρους τής ανάγκης.

Haller.

Η ιστορία τήν δποίαν Οά διηγηθώ, μολονότι 
λυπηρά, θά παραστήση δμως είς τούς ήμετέρους < 
οφθαλμούς ζωηράν έντΰπωσιν, παρατηροΰντας τήν ( 
αλήθειαν είς πάσαν μερικότητά της. Δίδει παρά·· ι 
δείγμα είς τούς νέους τούς ηθικώς μέν λίαν άνε· - 
πτυγμένους, απείρους δμως τών περιπετειών τής 
τύχης. Ισως ώφελήσε·. αύτού; τδ έξης ρητόν «Λα- ; 
./ώ<· πράττει ό παράάει;γζα Ja/ztfaro>>· τά σ/ί.Λ |, 

ιιατα τώΐ &ΛΛωτ.*
Παρελθούση; τής ώρα; τή; άκροάσεως, ήτοι- 

μαζόμην νά δειπνήσω, δτε δ υπηρέτη; μέ είδο- 
ποίησεν, δτι περιμένει είσέτι τί; εί; τδν άντιθχ- 
λαμον ζητών με, καί ϊσω; άπεκοιμήθη μή φαινό
μενο;. Διέταξα ΐνα είσαχθή άφ ού έκάθησα παρά 
τινα μικράν τράπεζαν.

Μετά τινας στιγμάς έπαρουσιάσθη νέο; τις, 
δστις έφαίνετο οτι περιεπάτει μετά κόπου καί 
μόλις ήδυνήθη βοηθούμενος ύπδ ράβδου νά έλθη 
καΐ καθήση είς μίαν άπέναντι μου έδραν. Η οψις 
του μέ συνεκίνησεν’ ήτο οψις ανθρώπου δυστυχούς’ 
τά ένδόματά του μολονότι καθαρά καί ευπρεπή, 
έδείκνυον δμως τδν άγώνά του εναντίον τής πε
νίας’ ήτο μικρδς τδ ανάστημα καί ισχνότατος, 
ώστε ευκόλως ήδύνατο τις νά άπατηθή καί τδν 
έκλάβη άντί σκιάς’ δ τρόπο; του δμως ήτο τόσον 
εύγενής, καί ή φυσιογνωμία του τόσον γλυκεία, 
ώστε ήναγκάσθην έκουσίως νά τδν θεωρήσω μέ 
ήρεμον δμμα.

— Είμί λίαν ευχαριστημένος, κύριε, τώ είπον, 
οτι σάς είδον πριν έξέλθω.

Η σα; σάς περιμένει, ιατρέ’ δέν θά
σάς απασχολήσω λοιπδν, είμή δλίγας στιγμάς, 
ή καλλίτερον επιστρέφω αύριον.

Οί λόγοι ούτοι έξήλθον τοϋ στόματός του ά- 
νίσχυροι. Εφερε τήν χεΐρα έπί τής πλευράς ώς νά 
ύπέφερεν δμιλών.

Τδν έβεβαίωσα δτι μοΰ έμενε καιρός ένδς τε
τάρτου ΐνα τδν άκροασθώ. Μοϋ έξήγησεν δθεν τάς 
περιστάσεις τή; άσθενείας του είς τήν δποίαν έγώ 
ήδη εϊχον εϊσδύσει. Φθίσι; τοϋ πνεύυ,ονος τδν 
εΐλκυε πρδς τδν τάφον.

Τδ λεκτικόν του ήτον έξαίρετον. Ενίοτε μή 
δυνάμενος νά έκφράση τάς ιδέας καί έντυπώσει; 
του Αγγλιστί, μετεχειρίζετο δεξιώτατα τήν λα
τινικήν γλώσσαν, ώστε δέν άμφέβαλλον ότι ειχον 
πρδ έμοϋ επιστήμονα, είς δν ή τύχη υπήρξεν ούχί 
ευνοϊκή. Ούδέν περί τούτου μοί είπεν. ’Αλλ’ δτε 
τδν έσυμβούλευσα νά λαμβάνη τροφήν καθαρά» 
καί τακτικήν τδν είδον νά έρυθριά.

Φαίνεται ότι ή λύπη καί ή πενία, αί πρώται 
άρχαί τών δυστυχημάτων του, έχειροτέρευσαν τήν 
θέσιν του. Ητο μικρά ή συνδρομή τήν δποίαν ήδύ
νατο νά έλπίση έκ τής ιατρική; τέχνης’ τδν ήοώ- 
τησα περί τή; κατοικίας του.

— ιατρέ μοί άπεκρίθη δειλώς, μή λάβετε τδν 
κόπον νά έλθητε εί; τήν οικίαν μου, διότι δέν ει· 
μαι είς θέσιν νά σάς δεχθώ. Καλλίτερον έρ
χομαι έγώ είς υμάς·

Καί μοί προσέφερε ήμίσειαν γινέαν. Σκεφθεί; 
ότι αύτη ϊσως ήτο ή τελευταία, ήτις τώ έμενε, 
ένεθυμήθην τάς παρελθούσας δυστυχίας μου, καί 
δάκρυα έτρεξαν έκ τών οφθαλμών μ.ου. Τώ τήν 
έπέστρεψα καί τώ προέτεινα θέσιν έντδς τί» 
άμάξη; μου.

Ηγνόει διά ποιων λόγων νά μοί έκφράση τήν 
ευγνωμοσύνην του. Εσημείωσα τδ ονομ.ά του 
τήν κατοικίαν του, ήτις έκειτχ είς μίαν τών 
στενών δδών, αϊτινες άγουσιν εις τδ ΜέϊΦαρ ένθ« 
κατωτέρω τδν παρήτησα.

Καθ’ ήν στιγμήν μ.έ άφησε μοϋ έσφιγξε 
χεΐρα- Καθ δλην δέ τήν διάρκειαν τής ήμέρ*< 
ήσθανόμην τήν έντύπωσιν’ τοσοΰτον ήτο ή '//■? 
του ισχνή καί ξηρά, καί ένόμιζον οτι έχω «ρδ 
όφθαλμ-ών μου τήν λυπηράν καί σκελετώδη μ0?' 
φήν του.

Εσκέφθην νά τδν συστήσω εί; ένα ασθενή μ®υ 
πλούσιον καί άξιόλογον κύριον, οστις βεβαιωί 
Οά τδν συνέδραμε’ άλλά μέ έκώλυσεν ή αγνοί* 

| τοϋ ανθρώπου δι’ 8ν ήτοιμαζόμην νά άναλάοω 

φροντίδας. ΙΪ συναναστροφή μετά τών άνθρώπων 
χαί ή χρήσι; τοϋ κόσμου μ.έ κατέστησαν άπιστον.

ΪΙθέλησα νά τδν έπανίδω πρίν έπιστρέψω είς 
τήν οικίαν μου. Μετά κόπου ευρον τδν θάλαμόν 
του. Ητο έντδς οικίας λίαν μικοάς καί σχεδόν 
τής μικροτέρας είς έκείνην τήν συνοικίαν, τήν 
οποίαν ειχον χρόνους νά ϊδω. Η θύρα τής οικίας 
ήτο άνοικτή’ πληθύς δέ fακενδύτων παίδων ϊςα- 
το πρδ αύτής. Εκτύπησα καί παρουσιάσθη γυνή 
χακοενδυμένη.

0 Κύριος Λ. δέν εϊνε είς τήν οικίαν, μοι είπεν 
έξήλθε πρδ έλίγου ΐνα άγοράση τί πρδς τροφήν, 
άλλά δέν θ’ άργήση νά έπιστρέψη. Αναβήτε, άν 
δέν σάς άρέσκη νά περιμείνητε. ό θάλαμός του 
εινε άνοικτδς, άλλως κλέπτην δέν φοβείται, προ- 
σέθηκεν ή άθλια γυνή γελώσα χλευαστικώς.

Εν τών τέκνων της μέ ώδήγησεν είς ένα μικρόν 
καί άθλιον θάλαμον δπου έκάθησα. Τελευταία τις 
άκτίς ήλίου διεοχομένη διά τών ολίγων ρυπαρών 
τεμ.αχίων τών ύέλων, αϊτινες έμενον, διότι τδ 
λοιπόν μέρος τών θυρίδων έκαλύπτετο ύπδ χάρ
του συγκεκολλημένου, έδείκνυε τδ έμβαδδν τοϋ 
θαλάμου. Τά έπιπλά του συνίσταντο άπδ μίαν 
άθλίαν κλίνην, ή άταξία τής οποίας έδείκνυεν 
ότι δ ιδιοκτήτης πρδ ολίγου έξήλθε, τρεις έδρας 
άχυρίνους καί μίαν τράπεζαν σκωληκόβρωτον, 
έφ’ ή; έκειντο τινά βιβλία καί ολίγο·; χάρτης. 
Ούδέν κιβώτιον ένυπήρχεν. ό δυστυχή; Λ. έφερε 
μεθ’ έαυτοΰ πάν ούτίνος ήν κάτοχος. Επεθύμησα 
νά ίδω τίνες ήσαν οί ευνοούμενοι του συγγραφείς 
καί εύρον τδν Πλάτωνα, τδν όράτιον, τδν Apt- 
στοφάνην, τδν Αισχύλον, τδν Λακτάντιον έν τώ 
μέσοι κόνεως. ί’πήρχον ώσαύτως έπί τής τραπέ- 
ζης τινές στίχοι ελληνιστί γεγραμμένοι’ ήτο μ.ία 
ώδή, ϊσως ή έσχατη ήν συνέθεσεν δ δυστυχής Λ.

Είσήλθε καθ’ ήν στιγμ.ήν έκράτουν Sv βιβλίον 
είς τάς χεϊρας. Εξεπλάγη ειδών ξένον είς τήν 
οικίαν του, δστις δέν έλαβε φροντίδα νά τδν ειδο
ποίηση περί τής άφίξεώ; του Αφ ού μέ έγνώρι- 
«ε, μ,οί έτεινε τήν χεΐρα εύσχημόνως’ ή σύγχυσι; 
καί ή εσωτερική συγκίνησις δέν τώ έπέτρεψαν νά 
δμιλήση. Τώ έπαρουσίασα μίαν έδραν παρακαλών 
αύτδν ΐνα άναπαυθή.

— Πιστεύω ότι ήσθε καλλίτερα άπδ σήμερον 
τδ πρωί, τώ είπον.

Εφερε τήν χεΐρα έπί τής δεξιάς πλευράς καί μέ 
ακατάληπτου σχεδόν φωνήν μοί άπεκρίθη οτι 
πάντοτε τήν εσπέραν αισθάνεται έαυτδν έν χειρό
τερα καταστάσει. Πτρετήρησα τδν σφυγμόν του’

έκτύπα εκατόν τρεις κτύπους τδ λεπτόν.
Εξήλθε τής οικίας ΐνα εύρη υπηρεσίαν είς μίαν 

πλησίον τυπογραφίαν’ άπατηθείς είς τάς ελπίδας 
του έπέστρεψεν αισθανόμενος ασυνήθη χαλάρωσιν 
τών δυνάμεών του. Συνεκινήθην καί έκράτησα 
έπί δύο λεπτά τήν χεϊρά του χωρίς νά κινηθή. 
Τέλος τδν παρεκάλεσα νά μέ συγχωρήση νά τδν 
έρωτήσω, πώς άνθρωπος πνευματώδης, ήλθεν είς 
αύτήν τήν θέσιν.

Αντί νά μοί άποκριθή έπεσε λειποθυμημένος 
είς τάς χεϊρας μου. Τδν έφερον έπί τής κλίνης 
καί έκάλεσα εύθύς τήν οικοκυράν του. Τήν ήκουσα 
νά κτυπά τήν θύραν καί νά μέ έρωτά τί τήν ή- 
Οελον.

— Σείς εισθε, ήτις φροντίζετε περί αύτοϋ τοϋ 
νέου, τή είπον, καλή γυνή ;

— Βέβαια ! εϊπεν αυτή. Διά νά μέ έρωτήση; 
περί τούτου μέ έκαμες νά άναβώ ύλην τήν κλί
μακα μέ τήν έλπίδα ότι θά πληρωθώ ; 6 Κύριος 
δύναται μόνος του νά φροντίζη δι’ έαυτόν’ μοϋ 
οφείλει τριών εβδομάδων ένοίκιον καί δέν μοϋ 
έδωσεν ούτε Sv σολδίον. . . . Καί θά έξηκολούθει 
άν δέν τής έκλειον τδ στόμα, θετών είς τήν χεΐ
ρα της ήμίσειαν γινέαν. Τή ειπον ότι θά τής πλη
ρώσω τδ χρέος του άν τδν μετεχειρίζετο καλώ; 
καί τήν έστειλα νά άγοράση μίαν φιάλην οϊνου 
τοϋ Πόρτ. Εκλεισα τήν θύραν καί έκάθησα παρά 
τήν κλίνην τοϋ Λ. Αί προσπάθειαι τάς οποίας έ- 
λάμβανον άντί νά καταπραΰνωσιν, έφαίνοντο έτι 
μάλλον αύξάνουσαι τήν ταραχήν του. Τελευταίου 
ήρχισε νά κλαίη καί μόλις τδν ήκουσα νά ψιθυρίζη.

— Ιατρέ, δ τρόπος σας είνε εύγενής, πολύ 
εύγενής καί αφιλοκερδής. Καί μέ απελπισίαν μοί 
έδειξε τδν άθλιον θάλαμον είς 8ν εύρισκόμεθα.

— Είμί πεπεισμένος, τώ ειπον, ότι ούδέν έ- 
πράξας επάξιον τοιαύτη; τύχης.
— ί’ϊ ! έπανέλαβεν, άφέθην εί; άνοήτου; καί φι
λόδοξους ελπίδας, κατέστρεψα τήν ζωήν μου δι’ 
όνειρα μάταια μέλλοντος μεγαλείου. Αγωγή α
νώτερα μοϋ ένέπνευσεν ιδέας υπέρ τήν θέσιν μου’ 
έγεννήθην ΐνα ζώ έκ τής ήμηρησίου έργασίας, η 

μάλλον νά γείνω θύμα τή; πενίας.
— Αλλ’ οί συγγενείς, οί φίλοι δέν έμαθον περί 

τής θέσεώς σου ;
— Π ! ιατρέ, οί φίλοι. . . Φίλους δέν έχω, 

εκτός άν σείς μοί έπιτρέψητε νά σάς ονομάζω 
ούτω’ συγγενείς έχω πολ,λούς.

— Ανααφιβόλως άγνοοϋσι τήν θέσιν είς ήν 

εύρίσκεσθε.
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— όχι" τοΰτο τοίς εινε πολύ γνωστόν' άλλά 
την άποδίδουσιν εις σφάλμα μου' άλλως καί άν 
ήθελον νά μέ βοηθήσωσι, πιστεύω δτι δέν θά ή- 
δύναντο.
— ίσως είσθε δυσηρεστημένο; κατ’ αυτών" ίσως 

σά; απέκλεισαν τής οικία; των ;
— όχι, δχι, ιατρέ" μόνον έπαυσαν νά άπαν- 

τώσιν εΐ; τάς έπιστολάς μου Αλλ’ εντός δλίγου 
δέν θά έχω ανάγκην ούτε συγγενών ούτε φίλων" 
ή θέσις μου είνε έκεϊ! (καί έδείκνυε τδν ούρανόν). 
Ω .' ιατρέ αισθάνομαι, καί εΐς τοΰτο πιστεύω καί 
σεις νά συμφωνήτε, δτι ολίγαι ήμέραι ζωής μοί 
μένουσιν.

Εί; μάτην τδν παρεκάλεσα νά μοί είπη τους 
συγγενείς του, ΐνα δυνηθώ νά τοϊ; ζητήσω συν
δρομήν εις τήν τοιαύτην θέσιν του.

— Ανωφελές εινε νά μέ έρωτάτε περισσότερον" 
ούδέν εΐς τδν κόσμον δύναταί νά μέ άναγκάση νά 
τδ εϊπω. Ω ιατρέ, προσέθηκεν εγειρόμενος ολίγον 
έπί τής κλίνης, θά μοι ήτο πολύ σκληρόν νά 
άποθάνω έν τώ μέσω τών παραπόνων καί ελέγ
χων των·

Καί ήρχισεν έκ νέου τά δάκρυα.
Ητο ήδη άργά" ειχον νά κάμω δύο επισκέψεις, 

δθεν έσκέφθην νά άποσυρθώ. Τώ έσύστησα θερμώς 
νά μή σηκωθζ τής κλίνης μέχρι τής προσεχούς 
μου έπισκέψεως, καί νά μή κοπιάση παντελώς.

— Εσο ήσυχος, τω είπον, έγώ θά λάβω τήν 
εύχαρίστησιν νά θεραπεύσω πάσαν ανάγκην σου 
καί θά στείλω ένα άνθρωπον νά σέ υπηρετή.

Ιίθελε νά μοΰ έκφράση τήν ευγνωμοσύνην του, 
άλλ ή συγκίνησις τδν έμ,πόδισε. Μοί έδωσε τήν 
χεϊρά του' οί οφθαλμοί του έλαμπον έξ άφωνου 
ευγλωττίας προσβαλούσηςτήν καρδίαν μου· Φεΰ ’ 
ήτο τδ τελευταϊον λείψανον ύπάρξεως σβεννυμέ- 
νης βαθμηδόν. 

Πάσαν έσπέραν ήρχόμην παρά τήν κλίνην του, 
άλλ’ ή θέσις του όλονέν έπεβεβαίου τάς υποψίας 
μου. Η ΰπαρξί; του έφαίνετο καταβαλλόμενη 
ημέρα τή ήμέοα διότι αί φυσικαί δυνάμεις τήν 
έγκατέλειπον. Η φυσιογνωμία του διετήρει έτι 
λάμψεις θάρρους καί έλπίδος. Κατά τάς μακράς 
ώρας καθ άς πλησίον αύτοΰ έκαθήμην, ήρώτων 
έμαυτδν, πώς ήτο δυνατόν εί; τόσω νέος νά έχη 
τόσον πολλάς καί ποικίλας γνώσεις.

ιατρέ, μοί έλεγε, άν πρδ τριών ετών ειχον 
τήν πείραν τήν όποιαν έχω, άν έγνώριζον νά διοι
κήσω φαντασίαν ζωηράν καί νά καταβάλω ανόη
τους επιθυμίας, θά έζων τώρα πλήρη; νεότητος

καί άνάπλεως καλών έλπίδων" έν ώ τώρα άπα- 
θνήσκω εις τδ άνθος τής ήλικίας μου, πιεζόμενος 
υπδ τή; πενίας καί έχων άνάγκην εύσπλαγχνίας. 
Πλήν προσεγγίζω είς τήν αιωνιότητα" προβαίνων 
πρδς αύτήν χωρίς φόβον. ί! Θεέ μου! πόσας αλή
θειας μοΰ άποκαλύπτει αύτη/ πόσα πράγματα 
περί τών οποίων ποτέ δέν έσκέφθην!

Ητο κάτοχος πολλών γνώσεων, έξ ών δυστυ
χώς δέν είχε μάθει νά ώφελήται. Ητο καλός έλ- 
ληνιστής καί ήγάπα πρδ πάντων τάς τραγωδίας 
τοΰ Σοφοκλέους. Μίαν έσπέραν τδν ήκουσα άπαγ- 
γέλλοντα μίαν τών στροφών τοΰ χοροΰ τοΰ ΟΓ- 
δίποδος.

— Καί κοιμώμενος καί έγρηγορών, μοί ειπεν, 
άείποτε έχω εΐς τήν μ,νήμην μου παρόντα; τού; 
στίχους έκείνους.

Τδν ήρώτησα άν παραπονήται, διότι κατέστρε
ψε τήν ζωήν του σπουδάζων τού; κλασσικού; έκεί
νους συγγραφείς.

— θΖι> &Χ1 ίατρέ ·/ θά ήμην αχάριστος. Πώς 
δύναμαι νά παοαπονεθώ διότι ήδυνήθην νά έχω 
διηνεκή σχέσιν μετά τών συγγραμμάτων τών ένδο- 
ξοτέρων άνδρών; Βεβυθισμένο; είς τήν σπουδήν τής 
φιλοσοφίας καί τής ποιήσεω; τών Ελλήνων καί 
Λατίνων ένόμιζον δτι έζων εις τά ϊϊλύσια πεδία 
καί άνέπνεον τδν αέρα τών θείων έκείνων χωρών" 
άλλ' έδώ, έδώ εΐς τήν κλίνην τοΰ θανάτου, έχω 
τούλάχιστον τήν παρηγοριάν οτι θά ίδω έκείνους 
τούς άνδρας. Γνωρίζουσι τδν έρωτα 8ν τρέφω 
πρδς τά συγγράμματά των, είς τήν σπουδήν τών 
όποιων κατέστρεψα τήν ζωήν μου. θά μέ δεχ" 
θώσιν ώς υίόν των, ώς μαθητήν των.

Συχνάκις τδν ευρισκον καθήμενον παρά τήν 
κλίνην του καί άναγινώσκοντα τδν δεσμώτην 
Προμηθέα τοΰ Αισχύλου, τδν όποιον ύπερηγάπα. 
Τότε ή ώχρα καί ισχνή μορφή του άνεφλέγετο 
ύπδ ένθουσιασμοΰ καί χαράς.

— Διατί, τδν ήρώτησα, δέν ζητείς θέσιν δι
δασκάλου εΐ; τινα οικίαν ; Μοί άπήντησεν ότι έ- 
προτίμα νά έργάζηται μέρος τής ήμέρας καί νά 
κοπιάζη γεωργών.

— Ουδέποτε, προσέθηκε, θά ΰπέφερον νά α
κούω στρεβλουμένους ύπδ τεσσάρων μυών τού; 
έκλεκτού; μου συγγραφείς·

Πτωχέ / ό ένθουσιοσμός σον σέ κατέστρε
ψε ! σέ άπεχώρησε τής κοινωνίας καί σέ ήνάγκα- 
σε νά έργάζησαι μοχθών ίνα διατηρήση; W 
ζωήν. Δέν ήθέλησε νά ζητήση βοήθειαν εΐμή δπου

υ '
ζ φαντασία τώ έδείκνυε, βοήθεια ματαία καί α
πατηλή «πω; καί ή φαν τασία του. 1

Η άγανάκτησις, ή αδημονία ή φρικτή, μετέ- 
βαλον τδ άλλως άσθενέ; έκ φύσεως σώμά του. : 
Μέ έβεβαίωσεν ότι άνευ τή; συνδρομή; μου θά ι 
ίπέθνησκεν ύπδ άπελπισία; έν τή κλίνη του. Ε- · 
αώλησε τδ ώρολόγιόν του καί μέρος βιβλίων καί 
ΐνδυμάτων" καί όταν ηλθεν είς έμέ μοί προσέφε- ( 
μ τήν έσχάτην ήμισείαν γινέαν, ήτις τώ έμενε.

Θεέ μου ! Πόσον ή ίστορία του ομοιάζει μέ 
τήν έδικήν μου! ίίδυνάμ.ην λοιπδν νά μείνω άσυμ- 
ααθή; πρδ; αυτόν; ’Εν ζ> μοί διηγείτο τά διά
φορα συμβάντα του ένόμιζον οτι έβλεπον προ 
τών όφθαλμών μου τήν εικόνα τών τεσσάρων έτών 
τή; έν Λονδίνω δυστυχίας μου.

Η τρομερά <-ιγμή έπλησίαζεν’ ήσθάνετο αυτήν 
προσεγγϊζουσαν άλλ’ έφαίνετο ύπομειδιών. Πα- 
ρήγγειλα εί; τδν ύπηρέτην, ίνα μέ ειδοποίηση εύ- 
ίΰς.Κατά τά; πέντε τής εσπέρας έλαβον Sv γραμ
μάτων τοΰ άτυχούς Λ.έν ώ μοί έλεγενοτι επεθυ- 
μει νά μέ Ιδη καί νά καταθέτη τήν τελευταίαν του 
Ποήν έντδ; τών κόλπων μου, καθότι ήμην δ μό
νος φίλος, δστις τώ έμενον έπί τής γής. Ηνα- 
γεάσθην νά μείνω είς Sv ιατρικόν συμβούλων μέ
χρι τών S'. Εί; τά; επτά έπορεύθην εις τήν οι
κίαν του.

Εισερχόμενος εΐ; τδν θάλαμον τδν είδον βεβυ- 

ίισμένον εί; ύπνον.
— Είναι εΐ; παραφοράν, μοί είπεν ό ύπηρέτης.
— Περί τίνος ώμίλει ; τδν ήρώτησα.
— ϊατοέ! ώμίλησε περί επιστήμη; καί είς 

τδ τέλος περί τίνος νέας, ήν άπεκάλει σκληράν 
χαί ύπερήφανον.

’Εκάθησα παρά τού; πόδας τής κλίνης,
Τδ πρόσωπόν του έκαλύπτετο ύπδ ώχρότητος 

ίανασίμου'οί μέλανες δφθαλμοίτου,οί άλλοτε τό
σον ζωηροί, τόσον έμπλεοι θάέρους καί ευψυχίας, 
έφαίνοντο χανόμενοι έντδς τών βολβών του. Αι 
’αρειαί του ώσαύτω; ήσαν ώχραί" Θανάσιμο; δε 
ΐδρώ; έπλήρου τδ μέτωπον καί τήν κόμην του.

’Ενώ ίστάμην θεωρών τδ λυπηρόν αύτδ θέαμα 
καί έσκεπτόμη,ν ότι ή ίσχυροτέρα ψυχή κατά τήν 
«ροσδιωρισμένην ώραν οφείλει νά εγκατάλειψη τδ 
ασθενές σώμά της, ήνοιξε τούς δφθαλμούς, μέ ά- 
Χγνώρισε καί προσεπάθησε νά λάβη τήν χεί- 
?ά μου.

— Ιατρέ, είπε μέ φωνήν σταθεράν, εϊμεθα εΐ; 
*ήν ύστάτην πράξιν τή; τραγωδίας.

Είς τού; λόγου; τούτου; δέν ήδυνήθην νά κρα-

τήσω τά δάκρυά μου, έλυπούμ-ην δέ ώ; άν άπέ- 
Θνησκεν υίός μου.

— Αφ’ου μέ άφήσατε, ιατρέ, ώνειρεύθην. Α
κούετε ; . .· Εύρον τδ τετράγωνον τοΰ κύκλου καί 
πρδ; άμοιβήν τή; άνακαλύψεως ταύτη; έπεθύμουν 
νά άποθάνω.

—> ’Ελπίζω, τώάπεκρίθην ότι σκέψεις καλλίτε- 
ραι σέ καταλαμβάνουν τήν στιγμήν ταύτην.

Ανέπνευσεν.
— *Εδέχθην τδν ιερέα τδν οποίον μοΰ έστεί- 

λατε. Ω ιατρέ, έσκέπτετο νά φιλονεική μέ ένα 
πλησιάζοντα εί; τδν θάνατον περί τής αιωνίου 
κρίσεω;. Μοί κάμητε τήν χάριν νά μοί άναγνώ- 
σητε Sv τών μικρών βιβλίων τά όποία έχω έπί 
τή; τραπέζη; ; Αναφέρει περί αθανασίας τή; ψυχής" 
καί έγώ θέλω νά άποθάνω έχων πίστιν είς ταύ
την τήν αλήθειαν.

— Α ! άνφώνησεν, όταν άπετελείωσα τήν άνά- 
γνωσιν, ήθελον νά είμαι προητοιμασμένος μέ άρ- 
χά; σταθερά; καί άδιαφόρους πρδς τήν θρησκείαν.

Επεσεν έπειτα εί; άθυμίαν βαθείαν. Μετ’ ολίγον 
ήγέρθη τή; κλίνη; καί μαινόμενος άνέκραξεν.

— Εμμα, Εμμα ! μέ έγκατέλειψες καί μέ α
γνοείς. Τίς θά σοί είπη οτι άπέθανον προφέρων 
τδ ονομά σου; Θεέ μου ! Πόσον ητο ώραία άνα- 
βαίνουσα είς τδ ταχύ όχημα τδ όποιον ήτο έδι· 
κόν της ....

Είς τάς ένδεκα μόλις έδείκνυε σημεία ζωής. 
Μίαν στιγμήν ήνοιξε τού; οφθαλμού; καί παρα 
τηρήσας ημάς μέ όμμα πεφοβισμένον,

— Διατί λαμβάνετε τά φώτα; είπε μέ φω
νήν άγωνιώσαν, μή τά έγγίξη κανείς ! Οχι, όχι, 
ιατρέ, μή τά σβύνητε !

— Οχι, φίλε μου, άνάπτουν καί τά δυο έπί 
; τή; τραπέζης, τώ άπεκοίθην συγκεκινημένος.

Καί είδον οτι ή ζωή μετά τών αισθήσεων τον 
έγκατέλειπε·

— Περίεργον ! είμαι εί; σκότος! είπε μέ φωνήν 
ασθενή. ft/ ή καρδία μου ! . . . Τίς έγγίζει τήν 
καρδίαν υ.ου; Τί πάγος είνε. αύτός ; . · .

’Επλησίασα. 0 δυστυχή; δέν έζη πλέον !

(’Εκ τοΰ ’Ιταλικού.) Ν. I.
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ό άνθρωπος δεσμεύεται καί παρασύρεται ύπό 
τών παθών καί δμως πολλάκις δέν τυφλώνεται 
ύπ’ αυτών. Τότε δέ δμοιάζει πρδς φυλακισμένου 
δστις διά τοΰ σιδηροφράκτου παραθύρου τής φυ
λακής του κατασκοπεύει τόν έλεύθερον χώρον 
τών δασών, τών άγρών καί τοΰ ουρανού ... ή 
τοιαύτη θέα καθιστά σκληροτέραν τήν συναίσθη 

σιν τής καθείρξεώς του.
Αί άρεταΐ καί τά προτερήματα, καθώς τά 

χρυσά καί αργυρά νομίσματα, ούδεμίαν άξίαν 

έχουσι κρυπτόμενα καί μή χρησιμοποιούμενα.
Είναι άσυγκρίτως εύχειέστερον νά πράξω- 

μεν πολλά καί καλά έργα, παρά νά εΰχαριστή- 
σωμεν, νά στολίσωμεν καί νά ύποκρύψωμεν Sv 

καί μόνον έλάττωμά μας.
",* Χιλίους τρόπους έφευρίσκομεν διά νά αχο- 

τύΐωμεκ εύχερέστερον τόν χρ0Γ0>·' ό δέ χρόνος 
μίαν καί μόνην, άλλ’ άλάνθαστον έκδίκησιν με
ταχειρίζεται .... Εκείνος δηλαδή τρέχει, ημείς 
δ’ έξαφανιζόμ,εθα !

Πρδς άπομάκρυνσιν πάσης άφορμ.ή; δυναμένη; 
νά προζενήση πειρασμούς εί; τούς δυτικού; ιερείς, 
παρ’ οί; δ γάμος ώς γνωστόν είναι άπηγορευμέ- 
νος, επίσκοπός τις διέταξεν όπως πάντες οί ύπό 
τήν δικαιοδοσίαν του κληρικοί ύπηρετώνται ύπό 
θεραπαινών ηλικίας άνωτέρας τών εξήκοντα έτών. 
Κατά τήν πρώτην δμως μετά τήν διαταγήν ταύ
την περιοδείαν του, μετ’ έκπλήξεως παρετήρησεν 
έν τινι κωμοπόλει τόν έφημέριον υπηρετούμενου 
ύπό τριών χαριεστάτων νεζνίδων χωρικών, ών ή 
μεγαλητέρα μόλις ειχεν ηλικίαν είκοσιν έτών.

— Πώς παρέβητε τήν διαταγήν μου, κύριε 
εφημέριε, ανέκραξε πλήρης οργής καί άγανακτή 
σεως* δέν άπηγόρευσα ρητώς νά . .

— Μάλιστα, Σεβασμιώτατε, εϊπεν δ ίερεύς· 
έπεθύμουν πολύ καί έγώ νά ευρώ έξηκοντούτιδα 
ύπηρέτριαν, ώς πρέπει, άλλά τοιαϋται καλαί 
πραγματεϊαι είναι ήδη σπάνιαι καί μετά πολλής 
δυσκολίας εύρίσκονται μονοκόμματοι' δθεν έσυλ- 
λογίσθην δτι είς τό αύτό καταντά τις έξαγόμενον, 
έάν λάβη τρεις, αί δποίαι δμοΰ λαμβανόμεναι ν’ 
άποτελώσι τον ύπό τής ύμετέρας σεβασμιότητος 
βρισθέντα αριθμόν έτών.

Εν τή πρωτευούση τής ρωσσικής αυτοκρα
τορίας πάς έν καταστάσει μέθης συλλαμβανόμενος 
φυλακίζεται, καί μετά τήν άποφυλάκισίν του 
ύποχρεοΰται νά σαοώνη τούς δρόμους έπί τινας. 
ώρας. ’Εν Δανία, Σουηδία καί Νορβηγία οί μεθύ- 
ονιες καταδικάζονται είς πρόστιμον. ’Ενώπιον δέ 
τής δικαιοσύνης ή μέθη δέν λογίζεται ώς έλα- 
φρυντική περίπτωσις.

— Ημην μεθυσμένος, λέγει δ κατηγορούμενος, 
δέν ήξευρον τί επραττον.

— Τόσω χειρότερον, άπαντά δ δικαστής πρός 
αυτόν. Πρέπει νά μάθης δτι ή μέθη σέ κατας-ρέφει.

Oi irrij ευρωπαϊκή Τουρκία χαί ταϊς'Η- 
yujib'aic 11γευο>ίαις Βοεροί. Ο: Βοεμοί εϊσίν 
διεσκορπισμένοι καθ’ δλην τήν Ευρώπην, καί Ονο
μάζονται Βοεμοί, Γύφτοι, Τσιγγενερ καί έν τή 
Ανατολή ΤσιγκάνοΓ ή ινδική καταγωγή τών εί
ναι σήμερον άναμφισβήτητος καί άποδεδειγμένη 
διά τοΰ φυσικού των τύπου, τοΰ κατά φυλά; διορ- 
γανισ.μοΰ των καί πρδ πάντων τής γλώσσης των, 
ήτις σύγκειται έκ διαφθοράς τής σανσκριτικής, 
μεμιγμένης μέ λέξεις λαμβανομένας έκ τών ιδιω
μάτων τών ΰπ’ αύτών κατοικουμένων τόπο>ν. Η 
είς τήν Ευρώπην έμφάνισί; των συμπίπτει μέ τάς 
είσβολάς τοΰ Ταμερλάνου εί; τήν Ινδικήν, καί 
γενικώς παρεδέχθη δτι οί καταδιωγμοί τοΰ Μογ- 
γόλου κατακτητοΰ κατά τών μή Μουσουλμάνων 
Ινδών ύπήρξεν αιτία τών μεταναστεύσεων τδν 
άπειραρίθμων τούτων ορδών κατά τόν ΙΕ . αιώνα-

’Αλλ’ δ Ηρόδοτος άφ’ ετέρου δριστικώς άναφέ: 
ρει Σιγύννας, λαόν κατοικοΰντα περί τούς αύτούς 
σχεδόν τόπους, δπου καί νΰν οί Τσιγγάνοι κυρίως 
κατοικοϋσιν. Είς τά ’Αργοναυτικά, είς Απολλώ
νιου τδν Ρόδιον καί είς τδν Σράβωνα άπαντάται τό 
αύτδ όνομα. Εντεύθεν δρμώμενοι συγγραφείς τινες 
ίσχυρίσθησαν δτι οί Σιγύνναι ούτοι ήσαν πρόγονοι 
τών νΰν Τσεγκάνων, κατοικούντων έν Βλαχία πρδ 
άμνημονεύτων χρόνων. Αλλ’ δ διϊσχυρισμδς ούτος 
μέχρι νεωτέρων αποδείξεων ούδεμίαν δύναται νά 
έχη ύπόστασιν. Είναι απλή ιδέα ύπδ ούδενδ; ίςο- 
ρικοΰ μνημείου ύποστηριζομένη.

Διεσπαρμένοι καθ’ δλην τήν Ανατολήν οί Τσιγ
γάνοι άποτελοΰσιν άληθές έθνος έν τή Μολδοβλα* 
χία. Τώ 1848 ή προσωρινή κυβέρνησις τής χώρας 
ταύτης έχειραφέτησε τά δυστυχή ταύτα πλάσμα
τα, άλ.λά μετ’ όλίγον πάλιν ύπεδουλώθησαν ενεκα 
τής Τουρκικής προσβολής καί μόλις κατά τδν πό
λεμον τοΰ 1854 έκ νέου ήλευθερώθησαν.

Πρδ τής χειραφετήσεως ύπελογίζοντο έν μέ» 
Μολδαβία εις 60,00, έν Βλαχία είς 130,000. 
Πρεσβεύουσι πάντες τό ’Ανατολικόν δόγμα' οί έν 
Σερβία καΐ Τουρκία άναβιβάζονται εϊς 200,000 
περίπου, μουσουλμάνοι τό θρήσκευμα, έκ τούτων 
οί μέν είσί νομάδες, οί δέ πλειότεροι σιδηρουργοί 
καί πεταλωταί. ’Εν ’Αλβανία καί Μακεδονία δεν 

ύπερβαίνουσι τάς 40,000

ί
Η ΔΕΣΠΟΣΥΝΗ ΔΕ ΜΑΛΕΠΕΡ ')■

Η έξέτασις αύτη όλίγον διήρκεσε' μεταταΰτα 
ήξήλθον καί διευθύνθην, άφοΰ έκλεισα τήν θύραν, 
πρδς τήν αίθουσαν μή δίδων προσοχήν είς τάς 
μανιώδεις ύλακάς τοΰ σκύλακος.

Κατ’ έκείνην σχεδόν τήν στιγμήν εΐσήλθεν ή 
βαρώνη μετά τής θυγατρός της. — ίϊ! θά ξε
ψυχήσω ! άνεφώνησε καταπεσούσα έπί τοΰ ανα
κλίντρου της, Βωαναΐ! Βωαναΐ, δγλίγωρα φέρε 
μου τήν μυροδόχον μου. θά σκάσω άπδ τδν γέ
λωτα ....

— Η παραλαβή λοιπόν θά ήτον αστεία; άνέ- 
κραξα έγώ.

— ”Ω ! τώρα τώρα, νά σάς τά είπω ! άπε
κρίθη ή αγαθή βαρώνη καταληφθεϊσα έκ νέου άπδ 
γέλωτα' φαντασθήτε, δτι ό άββάτος καί οί συ
νεταίροι αύτοΰ μάς έπερίμενον κάτω εί; την αί
θουσαν μέ τήν κεφαλήν άσκεπή καί μέ δλον τδ 
άνήκον σέβας. Οτε δέ ή κόρη μου προέβη, ό γίγας 
έγονυπέτησε μέ πσλλήν χάριν, δπως λάβη τήν 
ταινίαν, τήν όποίαν τώ άνήρτησε χιαστί εί; τδ 
στήθος,ένώ οί άλλοι μέ τρομερόν θόρυβον έχειρο- 
κρότουν Τέλος ή σιωπή έπανήλθεν, ό δέ άββάτος 
έγερθείς, μ’ απήγγειλε μικρόν λόγον, ένώ έγώ τδν 
έολεπον τήν κεφαλήν ύψωμένην έχουσα,διότι μόλις 
τά πτερά μου έρθανον μέχρι τών αγκώνων αύτοΰ. 
Αφοΰ δέ έτελείωσεν ούτος τήν δημηγορίαν του, 
έστράφην πρδς τδν βαρώνον, έπί τοΰ βραχίο
νος τοΰ οποίου καί έστηριζόμην καί τφ είπον υ
ψηλή τή φωνή, — Σάς παρακαλώ, κύριε, νά έκ- 
φράσητε σείς τήν ευγνωμοσύνην μου εί; τόν νέον 
τούτον, δ.ότι μή γνωρίζουσα τήν διάλεκτον τοΰ 
τόπου δέν ένόησα καλώς τούς λόγους του' άλλά 
δέν είμαι διά τοΰτο όλιγώτερον εύχαριστημένη 
διά τά αισθήματα αύτοΰ. — Αλλά, κυρία, άνέ
κραξεν ό βαρώνος, σάς ώμίλησε νομίζω Γαλλι
στί ! Τότε δέ μέ κατέλαβε τοιοΰτος γέλως, ώστε 
<πί Sv τέταρτον τής ώρας έκρυπτόμην ύπδ τδ βι- 
«ίδιόν μου. Επειτα δέ άφοϋ έπιον οίνον ύπέρ τής 
ύγείας ήμών άπεσύρθησαν.

Μετ’ όλίγον εϊσελθών ό βαρώνος άπετάνθη πρδς 
την σύ,υγόν του. — "Απειρον πλήθος, εϊπεν, είναι 
είς τδν δρόμον, καί μέ φαίνεται, δτι σκοπεύουν 
νά άναβώσιν εις τήν οικίαν μας, άλλά δέν Οά τό 
κατορθωσωσι, διότι ύψωσα τήν γέφυραν. — Λοι
μόν μάς έφυλακώσατε δλους ! άπεκρίθη ή βαρώνη 

άστειευομένη, καί άνευ τής άδείας ύμών δέν δυ- 
νάμεθκ ούτε νά έξέλθωμεν, ούτε νά είσέλθωμεν.

Μεταταΰτα έπεράσαμεν είς τδ έστιατόριον. Μ’ 
έξέπληξεν δμως πολύ τδ διάπυρον πρόσωπον τής 
δεσποσύνης δέ Μαλεπέρ καί τδ άφηρτμένον ήθός 
της. Ελάμβανε μέρος είς τήν συνομιλίαν μέ ασυ
νήθη ζωηρότητα, όποίαν δέν εϊχον είδή ποτέ είς 
αύτήν, ένώ έπροσπάθει έζ άλλου μέρους νά φανή 
γαλήνιος καί αδιάφορος. ’Επειτα δέ μετά τόν δεϊ- 
πνον άπεσύρθη προφασισθεϊσα τήν ήμερούσιον 
κόπωσιν- ό βαρώνος άπεκοιμήθη επί τού άνακλίν- 
τρου, καί έγώ ήρχισα μετά τής βαρώνη; χαρ- 
τοπαίγνιον, τδ όποϊον πάντοτε διήρκει μέχρι τοΰ 
μεσονυκτίου.

Περί τήν ένδεκάτην εΐσήλθεν ή Βωαναΐ περί
τρομος.

— Κάτι συμβαίνει έξω, εϊπεν' έσυνάχθη ένας 
σωρός κόσμο;" έάν ό κύριος βαρώνος ήθελε κατα- 
βή είς τήν αύλήν ίσως ήθελεν εννοήσει πόθεν προ
έρχεται δλος ούτο; ό θόρυβος' άπ’ έδώ δέν ά- 
κούεται.

— ϊσως θέλουν νά μας διασκεδάσωσι διά τινο; 
αρμονία;, εϊπεν ή βαρώνη άναμιγνύουσα ήσύχως 
τά χαρτία.

— Θά ύπάγω νά ίδω! άνέκραξεν έγερθείς ό 
βαρώνος διαμιά;' μείνε σύ Χαμποβέρ, μή διακό
πτης τδ παιγνίδιόν σου.

Μόλι; δέ μάς άφήκε και ό μέγα; κώδων τής 
έκκλησία; δυνατά ήκούσΟη σημαίνων.

— ό κώδων τοΰ κινδύνου σημαίνει ί άνεφώνη- 
σα έγώ.

— Θα συνέβη καμμ-ία πυρκαϊά, εϊπεν ή βαρώνη. 
Τδ δυστύχημα τοΰτο εϊναι συχνόν έδώ, έπειδή αί 
οίκίαι εϊναι ξύλινα·, κα1. σκεπασμέναι μέ άχυρον. 
Τάς έορτά; πάντοτε συμβαίνει πυρκαϊά ένεκα τής 
πυράς, τήν όποίαν οΐ χωρικοί άνάπτουν εις τάς 
εστίας των, ίνα εύωχήσωσι τά τηγανητά μέ κα- 
ρυδέλαιον φαγητά των.

(I) Συνέχεια άπο φυλλαίίου 61.

— Τούλάχιστον έπρεπε νά ίδωμεν φλόγας, εϊ- 
πον καί ήγέρθην πρδς κατόπτευσιν έκ το"· παρα
θύρου. Βαθύτατου σκότος κατεκάλυπτε τδν ούρα- 
νδν καί τήν γήν, ή δέ ατμόσφαιρα ήτο πνιγηρά, 
προμηνύουσα καταιγίδα. Αδύνατον ήτο νά άνα
γνωρίση τι; τήν θέσιν τοΰ χοιρίου, είμή μόνον διά 
τών έξερχομένων έκεϊθεν πένθιμων ήχων καί τών 
διακρινομένων μεταξύ τοϋ βαθέος σκότους απεί
ρων μικρών φώτων πρό; τήν αύτήν διεύθυνσιν κι- 
νουμένων. ΐϊσαν δέ έκ ρητίνη; δφδες, τά; όποιας 
έκράτουν οί χωρικοί, οΐτινες σωρηδόν διευθύνοντο 
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πρδ; τδ φρούριον. Μέ ψυχικήν αγωνίαν παρετή- 
ρουν ταΰτα πάντα, δτε δ βαρώνο; εισήλθε κατε
σπευσμένο»; εΐς τήν αίθουσαν- έκράτει έν βαρύ 
τουφέκιον ές εκείνων, τά όποια μετεχειρίζοντο 

έν καιρώ πολιορκίας.
— Είναι στάσις, έφοδος, μάς ειπεν (οργισμένος 

καί ατάραχος- υπέρ τού; τετρακοσίους ή πεντακο- 
σίου; ίσως είναι συναγμένοι άνω τοΰ πρός τήν 
πύλην χάνδακος, φωνάζοντε; καί ωρυόμενοι.

— Καί τί θέλουσι λοιπόν ; εϊπεν ή βαρώνη μή 

ταραχθΐϊσα πολύ-
—Τίς ήξεύρει; έπανέλαβεν δ βαρώνος- έπαρου- 

σιάσθη δ άγροφύλαξ νά τοϊς όμιλήση, καί έκεΐνοι 
έξέβαλον κραυγάς ακόμη μανιωδεστέρας, φωνά
ζοντες. — ’Τδν λββάτον, τδν λββάτον ■ » ώς νά 
τδν είχομεν ημείς αιχμάλωτον . . . Μερικοί έχουν 
τουφέκια, άλλ' οί περισσότεροι είναι οπλισμένοι 
μέ ύννεις, άροτρα καί σκαπάνας. Κίνδυνος δέν 
•υπάρχει νά μάς άρπάσωσιν ούτω; έξ εφόδου, φο
βούμαι δμω; μή τοϊς έλθγι η ιδέα νά είσδύσωσιν 

έκ τίς κρύφιας θύρας.
— Πώς είναι δυνατόν τοΰτο; ήρώτησεν ή βχ- 

ρώνη άρχίσασα ν’ άνησυχή.
0 βαρώνο; ένευσε καταφατικώς διά τίς κεφα

λής, άλλ' έπειτα ανέκραξε μέ άράν τινα. — όχι, 
έγώ δ ίδιος Οέλο> ΰπερασπισθή τήν είσοδον, ό δέ 
πρώτος παρουσιασθείς θέλει φονευθή ώς σκύλο;, 
καί δλο·. δ είς κατόπιν τοΰ άλλου !

■— ”ί1! Θεέ μου ! θεέ μου ! άνεφώνησεν ύψό- 
νουσα τάς χεΐρα; πρδς τον ούρανδν ή βαρώνη, 
καί ή κόρη μου!

— "Ύπαγε νά τήν φέργ,ς έδώ, άπεκρίθη ό βα
ρώνος, έγώ δέ θέλω παρατηρήσει έκ τοΰ έξώστου 
τοΰ δωματίου της πώς θέλουν πλησιάσει εϊς τήν 

κρυφίαν θύραν.
— Είς έμέ δέν δίδετε διαταγάς ; τόν ήρώτησα 

καί έγώ τότε.
— Έλθετε μετ’ εμού μ άπεκρίθη λακωνικός. 
II βαρώνη έλαβε κηρίον καί προπορευομένη η

μών διευθΰνθη εις τδ σπουδαστηρίου τό προηγού- 
υ,ενον τοΰ δωματίου της θυγατρός της.

—Θά άπεκοιμήθη, φαίνεται, διότι ή Ούρα είναι 
κλειδωμένη- άλλ’ έχω τό άντικλείδιόν μου, εϊπεν 
ή βαρώνη έξάγουσα έκ τοϋ θυλακίου της έν κλει
διού- σχεδόν πάντοτε εισέρχομαι τήν νύκτα καί 
τήν θεωρώ κοιμωμένην.

Καί έπέρασεν εις τόν διάδρομον- κατ’ εκείνην 
δμω; τήν στιγμήν ρεύμα άέρο; έκλόνισε τδ έπί

τή; τραπέζη; κηρίον καί έκίνησε τά παραπετά
σματα τών παραθύρων.

— Τίς ήνοιξε τήν δίοδον ταύτην · άνέκραξεν 
έκπληκτος δ βαρώνος, στραφείς καί παρατηρών 
φάτνωμα θύρας τίνος, ήτις ήτο κρυφία έξοδος πρδ 
καιρού κεκλεισμένη.

— Καί άγει πρδς τον κήπον ή θύρα αύτη; 
ήρώτησα έγώ βλέπων τήν σύμπτωσιν τοϋ περι
στατικού τούτου μετά τοΰ πρδ δλίγου έκπλήξαν- 
τός με.

£ΙΙ βαρώνη έν τούτοι; ήνοιξε τδ δωμάτων τής 
θυγατρός της καί είσελθοϋσα έξέβαλε κραυγήν* 
άνθρωπός τις ήτο μέσα- . . καί δ άνθρωπος ούτος 
ήτον δ λββάτος !

Η δεσποσύνη δέ Μαλεπέρ, όρθια καί τά; χεΐ- 
ρας έχουσα τεταμένα;, εϊχε θέσει ώ; προτείχισμα 
τό σώμά τη; έμπροσθεν τοΰ Αββάτου, δστις "ίστα- 
το ακίνητος καί ώς άπολιθωμένος είς τδ μέσον 
τοΰ δωματίου. — Σώθητι! φύγε, άνέκραξεν αύτη 
δεικνύουσα αύτώ τήν θύραν μέ βίαιου κίνημα.

’Εγώ δέ τότε ώρμησα ευθύς ίνα τω εμποδίσω 

τήν έξοδον, δ δέ βαρώνος σύρας συγχρόνως τδ 
πυροβόλου του έπυροβόλησεν. άλλ’ ή βολή διελ- 
Οούσα άνωθεν τής κεφαλή; τοΰ Αββάτου έκτύπησε 
τδ περιθώριο·/ τοΰ καθρέπτου έκεϊ, δπου και βλέ' 
πετε τήν έντομήν ταύτην....

Ε'.

— Καλά έλεγον έγώ δτι βολή τις εϊχε χαλά
σει τδ περιθώριο·/, έψιθύρισε·/ ό Γερουσάκ κτύπων 
έπί τή; ταμβακοθήκης του,

— Λύτήν έπρεπε νά φονεύσγ, ό πατήρ τη;.! εϊ· 
πον έγώ, παράφορο'; άπό ύπόκρυφον μανίαν.

— Ο,τι σά; εϊπον, εί; έν λεπτόν διέτρεξεν, 
έξηκολούθησεν ό δέ Χαμποβέρ. ό λββάτο; έφώρ- 
μησε κατ’ επάνω μου, μ’ έρριψε κατά γή; καί 
είσελθών είς τόν διάδρομον έγεινεν άφαντος . .. · 
Παραζαλισθεις ήγέρθην ώ; άνθρωπος εϊς βάραθρον 
καταπεσών καί τοϋ δποίβυ αί φυσικαί δυνάμεις 
έπί μίαν στιγμήν έπαυσαν. Έν άληθεία άγνοώ 
πώς ήδυνήθην ν’ άνακαλέσω εϊς τήν μνήμην μου 
τήν σκηνήν, τή; όποιας υπήρξα άφωνος μάρτυς. 
Μετά τήν δραπέτευσιν τοΰ Αββάτου έπεκράτηβε* 
έπί μικρόν σιωπή. 1ϊ βαρώνη καταπεσοΰσα έπί 
μιας καθέδρας έκρυψε τό προσώπου εϊς τό μανδϊ' 

λιόν της, ή δέ δεσποσύνη δέ Μαλεπέρ κάτωχροί 
καί στηρίζουσα τήν μίαν χεΐρα έπί τής έστίας, 

ούτε τήν κεφαλήν ούτε τό βλέμμα έχαμήλονεν.

— 0 άνθρωπο; ούτος είσέβη βεβαίως δολίως 
έδώ ; είπε τέλος δ βαρώνος μέ τραχεϊαν φωνήν.

— Οχι, Κύριε, άπεκρίθη αύτη άτρόμητος- έ- 
πήλθεν ή στιγμή τά πάντα νά ομολογήσω .... 
νά έκφράσω τή; καρδίας μου δλα τά αισθήματα. 
, ... καί θέλω τδ κάμει μετά θάρρους . . .

’Αλλ’ έξασθενισθείσης τή; τόλμης της έπρό- 
σθισε μετά τόνου άδυνάτου καί άκουσίως ταπει- 
νοΰσα τού; οφθαλμούς. —"Εδωκα τήν καρδίαν 
μου εΐς άνθρωπον, δστις κατά τάς ιδέας τοΰ κό
σμου δέν εϊυαι δμοεό; μου ....

— Αυτόν τόν χωρικόν . .. τόν άγαπα;; άντί- 
κοψε βιαίως ό βαρώνος.

— Ναί, άπεκρίθη, καί ούδείς δύναταί νά μέ α
ποχώρηση αύτοΰ............ Εϊμεθα ηνωμένοι ....
εινε έραστής μου .... ανήκω εϊς αυτόν...........

— Ψεύδεται! ψεύδεται.' μή τήν πιστεύετε, ά
νέκραξεν ή βαρώνη αϊφνιδίως έξελθοΰσα έκ τής 
έκπλήξεώς της καί ριφθεϊσα είς τό μέσον πατρός 
καί θυγατρός. ΕΪνε στιγμή θέρμης, παραφροσύ
νης . . .. Εινε δυνατόν αύτδ τδ όποιον λέγει; 
. . . Πώ; ήθελε συμβή τοΰτο ; . . . . ένώ ποτέ 
δέν έλειψεν άπδ πλησίον μου ;. . . . Βεβαίως ! έ- 
ψεύσθη .... ούτε γνωρίζει κδν αύτδν τδν άν
θρωπον.

— ΕΪπον δλην τήν άλήθειαν ! άπεκρίθη ή δε
σποσύνη δέ Μαλεπέρ πρός τόν ούρανδν ύψοΰσα 
τούς δφθαλμούς μέ παράδοξον ένθουσιασμόν καί 
πάθος. ΙΙγάπησα τδν νέον τούτον, διότι κατέχει 
δλα τά πλεονεκτήματα τή; ταπεινής τάξεώς του, 
τήν απλότητα, τήν εμπιστοσύνην καί τήν αυστη
ρότητα τών ηθών .... Ναι, τδν αγαπώ ! έξηκο
λούθησεν έξαπτομένη, καί μετ’ αύτοΰ δέν φοβού
μαι τήν ένδειαν . . . . Οί εύρωστοι βραχίονές του 
εινε συνειθισμένοι είς τήν εργασίαν, καί έγώ θέ
λω συμμερισθή τδν παρ’ αύτοΰ πολυπόνω; κερδι- 
ζόμενον άρτον...........Τδν είσήγαγον έδώ άπό-
ψε δπως τω εϊπω, οτι άπεφάσισα νά φύγω μα
ζί του τήν ιδίαν ταύτην νύκτα . . . καί μέ κατήν- 
τησεν εΐς τήν έσχάτην ταύτην άνάγκην ή βία, 
τήν όποιαν θέλετε νά μεταχειρισθήτε .... διά 
νά λυτρωθώ άπδ φρικώδη δυστυχίαν, ύπανδρευο- 
μένη άνευ τής συγκαταθέσεώ; μου τόν έκάλεσα 
πρδς βοήθειαν μου. . . . τεθεΐσα ύπδ τήν προστα
σίαν αύτού ....

— Είναι παράφρων ! .... τδ δυστυχές τέ
κνου μου παραφρονεί! άνέκραξε διαστρέφουσα έκ 
τής απελπισίας τάς χεΐοας ή βαρώνη.

ό δέ Βαρώνο; στραφεί; πρδ; έμέ μέ έϊπε μέ 

άταραξίαν φρικωδεστέραν καί τή; μανιωδεστέρας 
οργής. ■— θά τδν φονεύσω αύτδν τόν άθλιον .. .

— Καί τότε, άνέκραξεν ή νέα κόρη μετ’ ά
γριας δψεως, τίς θά άποκαταστήση τήν ένοχον 
κόρην, τιμίαν σύζυγον; . . .

0 γέρων εύγενή; ύψωσε τήν χεΐρα καί έκινή- 
θη νά τήν κτυπήση είς τδ π ρόσωπον, δπως τή ά- 
φήση σημεϊον αιώνιας άτιμώσεως- άλλ’ ούτε τήν! 
ήγγισε καν.

— Ύπαγε ! συγκατανεύω, νά σέ νυμφευθτ, 

είπε πρδς αύτήν. Ύπαγε, ά κολούθει αύτόν . . 
δέν εϊσαι πλέον τέκνον μου .... σέ διώκο» κα
σέ άποκηρύττω .... Κατηο αμένη ή στιγμή, καθ' 
ήν έγεννήθης .... καταραμένη ή ώρα, καθ’ήν ό 
ύψιστος σέ άνέσυρεν έκ τού τάφου ! . . . καταρα
μένη νά ήσαι καί εϊς τόν κόσμον τοΰτον καί εί; 
τδν άλλον ! . . .

— Θέλετε μέ συγχωρήσει μίαν ήμέραν ! . . . 
ύπεψιθύρισεν ή δεσποσύνη δέ Μαλεπέρ κύπτουσα 
τήν κεφαλήν.

Ητον ή τελευταία λέξις ή/ ήκουσα έκ τών χει- 
λέων αύτής έξελθοΰσαν. ό δ έ βαρώνος τείνας μοι 
τήν χεΐρα ώς ζητών υποστήριγμα. — "Ελθετε, 
μέ εϊπεν.

ΙΙρίν δμως έξέλθω έστρεψα καί πάλιν τούς οφ
θαλμούς καί τήν εϊδον διά τελευταίαν φοράν !

όποία νύξ, Θεέ μου! ή καρδία μου κατεσυν- 
τρίφθη, τήν δέ θανατηφόρου αύτής πληγήν παρη
γοριάν εύρισκον νά άναξέω, μεγαλύνων,έάν ητο δυ
νατόν,τάς περιφρονήσεις, δι ών ή υπερήφανος αύτη 
κόρη άντήμειψε τήν άγάπην μου, καί τδ άνόητον 
πάθος, είς δ τά πάντα είχε θυσιάσει. ’Εν τή υπερ
βολή τή; άγανακτήσεως καί άπελ.πισίας μου, ήθε- 
λεν ίσως μέ ελέγχει ή συνείδησις δι’ έγκλημα, έάν 
ειχον τήν έξουσίαν νά διαθέσω τήν ζωήν της- 
τοσούτον σφοδρός καί άνηλεής ϋπήρχεν ό έρως

0 βαρώνος μέ ειχεν άκολουθήσει εί; τδ δωμά- 
τιόν μου- κατατεθλιμμένος, ζοφερός, άφωνος, έ- 
περιπάτει μηχανικώς μεγάλοι; βήμασι, πλη
σιάζω·/ ενίοτε είς τό παράθυρου, 'ίνα άναπνεύσγ. 
Τίποτε δέυ ήκούετο έξωθεν- άυαμφιβόλως άπροσ- 
δόκητόυ τι περιστατικού εϊχε καθησυχάσει του 
τοΰ λαού άυαβρασμόυ, διότι οί χωρικοί εϊχου ά - 
ποσυοθή τής πύλης τοϋ πύργου. Περί τό μεσονύ
κτιον δ άγροφύλαξ εισήλθε κατατεταραγμένος καί 
αμήχανων. — Συγγνώμην ζητώ, εϊπε διστάζω·/, 
άλλ’ έρχομαι νά σας αναγγείλω ... Η Κυρία βα
ρώνη εϊνε κάκιστα . . . τήν άνηγείραμεν νεκράν.
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Τώρα δμως συνήλθεν ολίγον καί είαϋλθκν είς τδ 

δωμάτιον της.
— Μόνη; ήρώτησεν ό βαρώνος.
— Μετά τής Βωαναί, άπεκρίθη ό άγροφύλαξ 

μετά ήλλοιωμένης φωνής καί άποστρέφων τήν 
κεφαλήν I

Κατέβημεν. Η βαρώνη ίδοΰσα ήμά; έρρίφθη 
πρός τδν σύζυγόν της μέ σπασμωδικούς λυγμούς.

— Ανεχώρησεν ! . . . . δέν ήδυνήθην νά τήν 
κρατήσω!. .. . άνέκραξεν, άλλά δέν Οά τήν έγ- 
καταλείψω τοιουτοτρόπως. . . . ©έλετε λάβει οί
κτον, κύριε, διά τήν άθλίαν ταύτην άπονενοημέ- 
νην ... Θά μέ άφήσητε νά τήν ακολουθήσω.. . . 
έχω τουλάχιστον τδ δικαίωμα, . . . χρεωστώ νά 
τήν άποσπάσω άπδ τδν ποταπδν αοπαγα. . . . 
θέλει έλθει στιγμή, καθ’ ήν θέλει βδελυχθή έαυτήν 
διά τό ατόπημα, τδ όποϊον έπραξε. . . . τότε 
θέλω τήν επαναφέρει. . . . καί θέλω υπάγει, όπως 
κατακλεισθώ μετ’ αύτής εϊς τδ βάθος ένδς μονα
στηριού ... ή θρησκεία μάς διδάσκει νά ήμεθα 
οικτείρμο ες . . . . τά μεγαλήτερα εγκλήματα, 
κατά τήν αγίαν αύτής διδαχήν, έξιλεοϋνται διά 
μακράς μετάνοιας. . . .

— Διά τής μετάνοιας έξαλείφεται τδ έγκλημα 
ένώπιον τοΰ Θεοΰ, άντέκοψε μέ σκληρότητα ό βα
ρώνος άλλ’ ή ατιμία μένει εις τδν κόσμον '. . . . 
εϊμεθα δέ έξ αίματος καΐ περιωπής, ώστε νά μή 
τήν λησμανήσωμεν ποτέ.

Η δυστυχής γυνή έπέμενε πολύ ακόμη μέ 
σφοδράν λύπην καί διά κραυγών, αϊτινες μ’ έπρο- 
ξένουν ρίγος ώς έκφράζουσαι τδν πόνον τής ίδιας 
μου καρδίας. Αλλ ό βαρώνος έμεινεν άκαμπτος. 
— Ούδέν δύναται νά έχπλύνη τδ αϊσχός μας, ε- 
λεγεν, οΰτε νά άποφύγωμεν δυ.άμεθα τδ όνειδος 
τοϋτο’ τώρα πρέπει ή άθλία αυτή νά ΰπαν- 
δρευθή τδν έραστήν της. . . .

Τδ έπίλοιπον τής νυκτδς ουτω διήλθε, καΐ ή 
ημέρα μάς εΰρε καΐ τούς τρεις είς τήν αύτήν θέ
σιν ωχρού;, καταβεβλημένους καί ήφανισμένους- 
Εγώ δέ είτε δώτι τό πάθος εϊχεν εξαντλήσει τάς 
δυνάμεις μου, είτε διότι ύπέφερον πλειότερον κατά 
τήν διάρκειαν τών τελευταίων καΐ τρομερών έ
κείνων σκηνών, κατέπεσον αίφνιδίω; βαρέως άοθε- 
νής ώστε οί περί έμέ κατετρόμαξαν. Τδ κακόν 
προέβη μέ φρικώδη ταχύτητα καΐ τήν έπαύριον 
ήμην είς κίνδυνον θανάτου. Μία δέ μόνη ένθύμησις 
συγκεχυμένη μοί έμενεν έξ δσων συνέβησαν τότε 
περί έμέ’ ενθυμούμαι μόνον ότι εϊς τήν έκ τής 
θέρμη; παραφροσύνην μου έφανταζόμην τόν εαυ

τόν μου παιδίον καΐ δτι άπέθνησκον’ έπειτα μέ 
έθετον εντός φερέτρου καΐ μ’ έφερον μέ έπικη- 
δείους ψαλμούς είς τδ στενόν τοΰ Μαλεπέρ, δπου 
άφαιρών τδ σάβανόν μου έπανέβλεπον τδ φώς 
του ουρανού. II σκηνή αυτή τοΰ θανάτου μου καΐ 
τής άναστάσεώς μου άδιακόπως έπανήρχιτο είς 
τήν τεταραγμένην φαντασίαν μου και μετέβαινον 
άπδ τήν έκλειψιν τών δυνάμεων μου είς ταραχήν 
σφοδροτάτην. Τέλος ή ζωή έθριάμβευσε κατά τών 
έσχάτων τούτων παροξυσμών καί μίαν ήμέραν οί 
όφθαλμοί.μου ήνοίχθησαν.Ηγέρθην δέ ώς ό Λάζαρος’ 
ή άσθενής ορασίς μου έστη έπί γυναικός καθημένης 
παρά τδ προσκεφάλαιόν μου. Η γυνή αύτη ήτο ή 
βαρώνη, τήν όποίαν δέν άνεγνώρισα κατ’ άρχάς, 
ώς μή φέρουσαν μήτε ψιμμύθιον μήτε φακούς* έ
πίσης καί ό βαρώνος έκεϊ εΰρίσκετο, άμφότεροι 
άγρυπνοΰντες νύκτα καί ημέραν πλησίον τή; κλί
νης μου, καί άναμφιβόλω; είς τάς περιποιήσεις 
αύτών χρεωστώ τήν ζωήν μου Εζ εβδομάδας διήρ- 
κεσεν ή ασθένεια μου, ό δέ ιατρό; 8ν ειχον προσ- 
καλέσει έκ τοΰ Δ. . . . πολλάκις είχεν αποφασί
σει, δτι δέν εμελλον νά έπιζήσω τήν έπαύριον. 0 
γέρων ούτος ό μικρόσωμος, παρατηρητή; καΐ ό- 
ξύνους, μάντεύσας τήν αιτίαν τού πάθους μου, μέ 
είπε μίαν ημέραν παρούσης τής βαρώνης, δτε 
ήρχισα νά αναλαμβάνω,

— 0 άήρ τών όρέων τούτων εινε δριμύ; διά 
τους όντας είς άνά^ρωσιν, καί πρέπει νά συλλογι- 
σθήτε ακόμη, δτι δ χειμών ένταΰθα διαρκεϊ όκτώ 
μήνας, αί δέ οδοί καταντούν άδιάβατοι ένεκα τή; 
χιόνος. όθεν είμαι τής γνώμης νά άναχωρήση ό 
Κύριος δέ Χαμποβέρ καΐ εγγυώμαι, οτι μ’ δλην 
τήν άδυναμίαν του θέλει άνθέξει εί; τδ ταξείδιον. 
Ί·.άν δέ δέν δύναται νά ύπάγη έριππος τότε τόν 
φέρομεν έντδς φορείου ....

Ανεστέναξα άσθενώς καί έκινήθην οπω; σηκω
θώ’ ή δέ κίνησις αύτη έξασθενήσασα τά; δυνάμεις 
μου, μοϋ κατεσύγχισε πάλιν τάς ιδέας.

— Ναί, Ιατρέ, έτραύλισα, θέλετε μέ συνο
δεύσει . . . . θ άναπανθώμεν έπί τή; χιόνος είς 
τδ στενόν τοΰ Μαλεπέρ . . . καΐ έκεϊ θέλετε ρ· 
αφήσει ....

— (>Χ[’ θΧι, θ* ΰπάγωμεν άκόμη μακρύτερα, 
διέκοψεν ό ιατρός· Θέλετε υπάγει πρδς τό* πάτε· 
ρας σας οστις σά; περιμενει.

— Τόν πατέρα μου, είπον, κατανυχθε'ις εί; 
ένθύμησιν ταύτην, ήξεύρει] δτι ασθενώ; . . · fy*' 

θον τίποτε περί αύτοϋ ; . . .

. ‘11 βαρώνη ήτένισε τόν ιατρόν ανησυχώ; καί 
ώς δισιάζουσα νά μ’ άποκριθή.

— Είπέτε τον τά πάντα, Κυρία, άνέκραξεν έ- 
κεΐνος. ’ Αναφέρετε^ιΰτώ περί τής έπιστολής, ήν 
έλαβεν ό βαρώνος ....

— Άς ήναι, μόνον ολίγα; λέξεις, είπεν αύτη 
αύπτουσα πρός έμέ. ‘Ο πατήρ σα; γράφει δτι εί
ναι έν καλλίστη υγείφ, χάριτι θεία, άλλ’ δτι ά- 
παίσια πράγματα συνέβησαν . . .

‘θ.βαρώνος είσήρχετο κατ' έκείνην τήν στιγμήν 
καΐ μοί έδιηγήθη δ ίδιος τάς άπευκταίας ήμέρας 
τής G Οκτωβρίου, ‘θ πατήρ μου είχε συμμε- 
θέξει τών συμβάντων τούτων, διότι, αφοΰ διέτρε- 
ζε τούς μεγάλε ετέρους κινδύνους συνοδεύων είς 
Παρισίους τήν βασιλικήν οικογένειαν, εΐσήλθε δι’ 
όλίγας ώρας έν τή οικία του καί τήν έπαύριον έ- 
κουσίως του έξωρίσθη. Έμελλον δέ νά τόν έπα- 

νεύρω είς Ταυρϊνον.
‘Ο ιατρός ήλπιζεν, δτι αί τρομεραΐ ειδήσεις ή

θελον μέ άποσπάσει τής φονευούσης με μονίμου 
ιδέας’ καί τιρόντι ό ηθικός κλονισμός, 8ν έδοκίμα- 
σα, άπέτρεψβ τους συλλογισμούς μου άπδ τών ι
δίων μου βασάνων, αίφνίδιον άναλαβόντος ενέρ
γειαν. Ανασηκωθείς έπανακούμβισα έπί τοΰ προ- 
σκεφαλαίου μου καί ήκροαζόμην άναγενωσκομένας 
τάς εφημερίδας, τά; οποίας ό βαρώνος είχε λάβει 
συγχρόνως μετά τή; έπισ-ολ.ής τοΰ πατρός μου. 
Επί βν τέταρτον τής ώρας έλησμόνησα ποΰ ήμην, 
καί ποΰ τδ πάθος μέ είχε καταντήσει, τόσον ή 
διήγησις τών φρικωδών σκηνών καί τά καθέκα
στα αύτών μοΰ ειχον έπισύρει τήν προσοχήν. Καί 
αύτήν άκόμη τήν δεσποσύνην δέ Μαλεπέρ ειχον 
λησμονήσει’ άλλά πριν ό βαρώνος άποπερατώση 
την άνάγνωσιν άτυχώς οί οφθαλμοί μου έπανε- 
παύθησαν έπί μικρού τινδς κλάδου, πρασινίζον- 
τος μεταξΰ τών ϋέλων τοΰ παραθύρου’ Ήτο δ 
εϊδ ος άρταγένη; τήν όποίαν Sv απόγευμα έφερεν 
ή δεσποσύνη δέ Μαλεπέρ έπί τοΰ στήθους της, 
καί τήν όποίαν ήρπασα, δτε αΰτη τήν άπέ^ιψεν 
»ι; μίαν γωνίαν τής αιθούσης μαραμένην καί 
συντετρίμμένην. Τδ μαραμένου τοϋτο κλαδίον 
*'·χε κάμει ρίζας καί τά μικρά χλωρά καί πράσι
να φύλλα του ήρχιζον νά έρπωσι περί τδ χείλος 
τοΰ άγγείου, δπου καί ώς πολύτιμον φυτδν τό 
ειχον φυτεύσει. ΙΪ καίουσα κεφαλή μου είς τήν 
θέαν ταύτην έπανέπεσεν έπι τοΰ προσκεφαλαίου 
καί εβυθίσθην πάλιν εί; πικρούς συλλογισμούς. 0 
βαρώνος έξηκολούθει τήν άνάγνωσιν, άλλά δέν 
τδν ήκουον πλέον’ ή άνάμνησις τών παρελθόντων 

βνσάνων μου πυρετόν ήναπτεν είς τάς φλέβας μου 
άγανακτήσεως καΐ θλίψεως.

‘θ ’ΐατρδς παρατηρήοας τδ αίφνίδιον τούτο 
ξανακύλισμα μέ εϊπεν άποτόμως.—Άφεύκτως, 
κύριε, αύριον πρέπει ν’ άναχωρήσητε !

Τό εσπέρας εύρέθη μόνη ή βαρώνη έπί μίαν 
στιγμήν παρά τδ προσκεφάλαιόν μου. Αγνοώ δέ 
μέ ποιαν έκφρασιν ψυχής τήν έθεώρουν τότε συλ- 
λογιζόμενος έκείνην τήν όποίαν δέν ήθελον νά ο
νομάσω, άλλ’ ή άτυχή; γυνή άναλυθεϊσα είς 
δάκρυα, — Τήν θρηνώ ώ; νεκράν I . . . μέ εϊπε 
χαμηλή τή φωνή.

Περί τό μεσονύκτιον ό βαρώνος καί ή σύζυγό; 
του άπεσύρθησαν άφοΰ μοΰ έσφιγζαν τήν χεΐρα. 
Η δέ καλή Βωαναί καί αύτή, άφοΰ έφερε με
ρικούς γύρου; είς τδ δωμάτιον μου μ έκαλονύ- 
κτησε μέ περίλυπον ύφος, άσύνηθε; είς αύτήν.

— Αΰριον, λοιπόν ξαναβλεπόμεθα τήν είπον 
μηχανικώς.Άλλ’ αΰτη χωρίς νά μ’ άποκριθή έζήλ- 
Οεν εχουσα τό μανδήλιον είς τούς οφθαλμούς της.

Εμεινα δέ μόνος μετά τίς θεραπαίνης, ήτις 
εϊχε μείνει τήν νύκτα έκείνην παρ’ έμοί, επειδή 
έως τότε ό βαρώνος έκοιμ&το είς τδν θάλαμόν 
μου, μή εμπιστευόμενος εις άλλον τάς περιποιή
σεις άς άπήτει ή θλιβερά κατάστασίς μου. ΙΪ καλή 
κόρη έκάθησε παρά τήν κλίνην μου, τά; χεϊρας 
έσταυρωμένας εχουσα καΐ ήρχισε μονόλογον εις 
χυδαϊκήν διάλεκτον είς έμέ άκατανότον. Μ’ έφάνη 
δέ δτι έθρήνει τήν άναχώρησίν μου καί τήν τών 
κυρίων αύτής. Τδ διά τής ρινδ; μουρμούρισμα ε
κείνο μ’ άπεκοίμησεν, οί κεκμηκότε; οφθαλμοί μου 
έκλείσθησαν καί κατά πρώτην φοράν άπδ πολλοϋ 
χρόνου έκοιμήθην κατά συνέχειαν πολλάς ώρας 
ύπνον βκθύτατον.

ύτε τήν έπχύριον έξύπνησα ήτο η ημέρα άρκε- 
τά προχωρημένη καί αί χαροποιαί άκτϊνες τοΰ 
άνατέλλοντος ήλιου είσεχώρουν πανταχόθεν εις 
τδ δωμάτιον μου, τοΰ οποίου ή θύρα καΐ τά πα
ράθυρα ήσαν ήνεωγμένα. ‘Ο ιατρό; εΰρίσκετο 
πλησίον τή; κλίνης μου.

— a! Α.' μ’ εϊπεν εύθύμως, βλέπω ότι εισθε 
καλή τέρα. Πρέπει λοιπόν νά ώφεληθώμεν τή; 
λαμπρά; ταύτης ημέρας’ μετά μίαν ώραν αναχω- 
ροΰμεν’

’Εστάθην καί μέ ένέδυσαν ώς παιδίον καί 
έπιστηριχθείς είς τδν βραχίονα τοΰ αγαθού ια
τρού, έδοκίμασα νά κάμω βήματα τινά, άλλ οΰτε 
μέχρι τής θύρας ήδυνήθην νά υπάγω' τοσαύτην 
εϊχον άδυναμίαν.
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— Μή άποθαρρύνεσθε, εϊπεν, έπαναφέρων με 
έπί τής καθέδρας. Σας ήτοίμασα ήδη καλόν καΐ 
αναπαυτικόν φοοεΐον μέ καλά παραπετάσματα' 
είνε κάτω είς ‘τήν κλίμακα' έάν δέν δύνασθε νά 
βαδίσητε σα; φέρομεν ήμεϊ;.

— Θά άποχαιρετήσω πρώτον τδν βαρώνον καΐ 
τήν κυρίαν βαρώνην, τώ είπον, πλήρη; λυπηρά; 
συγκινήσεως.

— Σάς έφείσθησαν τοΰ; σκληρού; αποχαιρετι
σμούς των, μοΐ άπεκρίθη, ήθελεν είσθαι έπαύξησις 
συγκινήσεως καΐ λύπης, ήν δέν είσθε είς κατά- 
στασιν νά ύποφέρητε. Πρδ πολλών ήμερων είχον 
έτοιμασθή περιμένοντες τήν στιγμήν, καθ’ ήν ήθέ- 
λετε είσθαι εκτός κινδύνου καΐ τήν νύκτα ταύττ,ν 
άφησαν τό» πύργον.

— Επΐ πολύν καιρόν ; ήρώτησα έξαφνισθεΐ; είς 
τήν εϊδησιν ταύτην.

— ίσως διά παντός' μεταναστεύουσιν, άπε- 
κοίΟη περιλύπως ό ιατρός.

Μ’ έπλαγίασαν δέ ημιθανή έντδς τοΰ φορείου 
καΐ άφέθην νά μέ φέρωσιν ώς πράγμα τι ακίνητον, 
χωρίς νά έρωτήσω ποΰ μέ άπηγον καΐ χωρίς 
νά ρίψω έν τελευταϊόν βλέμμα δπισθέν μου. 0 
ιατρός μέ ήκολούθει έφιππος' δτε δέ έφθάσαμεν 
είς τδ στενδν του Μαλεπέρ καταβάς ουτος ήνοιξε 
τό παραπέτασμα τοΰ φορείου. Ο καθαρός άήρ μ’ 
έζωογόνησε, ζαΐ άνεγείρας τήν κεφαλήν, περιέ- 
τρεςα διά τών έφθαλμών τήν μελαγχολικήν ταύ
την τοποθεσίαν. II σκιά τών βράχων μέχρι τών 
συνόρων τοΰ στενού έξετείνετο, τά πίπτοντα κί
τρινα φύλλα έπλήοουν τήν ατραπόν, ένώ ό χεί
μαρρος έπάφλαζεν είς τά βαθέα βάραθρά του, είς 
τών οποίων τδν ύπόζωφον πάταγον άνεμιγνύετο 
ή γλυκύθυμος μικρά φωνή μελισσοφάγου τίνος, 
καθημένου έπΐ τοΰ λίθου, ένθα είχον ποτέ άποθέ- 
σει το φέρετρον τής δεσποσύνης δέ Μαλεπέρ. Είς 
τήν Θέαν ταύτην άνεστέναξα καΐ έκρυψα τδ πρό
σωπον είς τδ μανδήλιόν μου.

0 ιατρός κύψας πρός έμέ. ·— Πώς είσθε ; μέ 
ήρώτησεν άνησύχως.

έθλιψα τήν ζητούσαν τήν ίδικήν μου χεϊρά 
του νεύσας αυτώ νά έπανακλείση τδ παραπέτα
σμα. Φρικώδης τότε διήλθε τόν νοΰν μου ιδέα, 
ακατανόητου ήσθάνθην επιθυμίαν, νά ριφθώ εί; τήν 
άβυσσον καΐ διά παντός ν’ άναπαυθώ ύπδ τά 
παγετώδη ΰδατα τοΰ χειμάρρου. ΙΪ παραφορά 
δμως αΰτη κατέπαυσεν, οτε φθάσας είς τήν κα
τωφέρειαν τοΰ δρους, άήρ γλυκύτερος έδρόσισε τδ 
πρόσωπόν μου καΐ ό ήλιος τή; μεσημβρίας άνε-

ζωπύρησε τά καταβεβλημένα μέλη μου. Ουτω δέ- 
άφινον τόπον, ένθα είχον αντλήσει έν όλίγαις ή- 
μέραις ο,τι ανθρώπινος καρδία δύναται νά δοκι
μάσω) άπδ πάθο; ισχυρότατη καΐ θανατηφόρου 
λύπην.

Μεθ’ ημέρας οκτώ άφίχθην εί; Ταυρϊνον, όπου· 
καΐ έπανεϊδον τδν πατέρα μου. 0 δέ ιατρό; συνο- 
δεύσας με έως έκεΐ, άνεχώρησε πάλιν διά τήν κω- 
μόπολίν του. Κατεθλίβην διά τήν άναχώρησιν αύ
τοΰ, διότι ήμην άφωσιωμένος αΰτώ ώς είς παλαιόν 
φίλον. ΙΪ έπιστήμη καΐ ή έχέμυθος οξυδέρκεια 
αύτοΰ μέ είχον έπιτυχώς βοηθήσει' είς αύτόν 
έχρεώστουν τήν δύναμίν δι’ής ύπερενίκησα τήν 
λύπην μου. Καί δι’ άλλο ακόμη αίτιον άνόητον καί 
άνήκουστον έπεθύμουν τήν παρουσίαν του' ήδύνατο 
νά μοΐ όμιλή περί έκείνης, ήτις είχεν αφήσει έν τή 
καρδία μου παντοτεινήν ένθύμησιν. Καθ’ ήν δέ 
στιγμήν άπεχωριζόμεθα έσχον τήν άνανδρου κα) 
τήν αλγεινήν αδυναμίαν νά τώ είπω μετά πνιγη
ρά; φωνής αύρων αύτδν κατά μέρος. — « Τίς ή· 
ςεύρει, τί άπέγεινεν ή δυστυχής νέα ! Σάς καθι
κετεύω πληροφορήθητε περί αύτής. . . ϊσως μετε- 
νόησε καΐ άφησε τδν άνθρωπον έκεΐνον. ... Οι 
γονείς αύτή; τήν έδιωξαν καΐ τήν έγκατέλιπον. . . 
Καΐ δταν ακόμη ήθελε φρικιάσει διά τδ σφάλμα 
της, ούδείς ήθελε τήν συντρέξει. .. ίϊ ! ή ιδέα 
αΰτη μέ κατασπαράττει . . καΐ τό αϊμά μου ή
θελον προσφέρει διά νά τήν λυτρώσω καΐ τήν ά- 
ποσπάσω άπδ τάς χεΐρας έκείνου τοΰ άθλίου. . .’ 

0 ιατρός’ θεωρήσα; με μετά οίκτου μοΐ ά- 
πήντησε λακωνικώς. — Ακούσατέ με, λησμονώ,- 
σατέ την . . . Διατί ένδιαφέρεσθε διά τήν εύτυ- 
χίαν ή τήν δυστυχίαν αύτής, άφοϋ μόνη της έξέ- 
λεξε τήν τύχην της !. . . .

ό δέ πατήρ μου ούδέποτε μέ ήρώτησε περί 
τοΰ αντικειμένου τούτου, καΐ οΰτε έγώ άνέ'φερον 
τίποτε πρός αύτόν. Λπεφεύγομεν διά σιωπηλής 
συνενοήσεω; άμφότεροι ο,τι ήδύνατο νά μάς άνα- 
καλέστ, είς τήν ένθύμησιν τδ άπαίσιον σχέδιον του 
συνοικεσίου, ένεκα τοΰ όποιου καΐ έπορεύθην εϊ; 
τδν βαρώνον, ή τήν έν τω φρουρίω δέ Μαλεπέρ 
διαμονήν μου.

Ημέραν τινά έν τούτοις περί τά τέλη τοϋ 1 792 
ό πατήρ μου έλυσε τήν σιωπήν. Είχομεν φθάσει 
είς Ostende, όπου '"πλήθος μεταναστών ύπήρχε 
τότε,' ετοίμων, ώς ζαΐ έγώ, νά διαβώσιν είς Αγ
γλίαν. 0 πατήρ μου ειχεν υπάγει πρδς συνάντησιν 
μερικών φίλων του, ένώ έγώ μή φροντίζων νά 
τοΰ; ίδω έμεινα μόνος έν τώ ξενοδοχείω.

^οΰμαι δέ οτι τής νυκτδς προχωρούσης κατελή
φθην ί>πό ανέκφραστου μολαγχολίας. Έθεώρουν 
μεταξύ τών ύέλων τοΰ δωματίου μου τήν χι- 
όνα βραδέως πίπτουσαν καί συσσωρευομένην έπΐ 
τών στεγών τών πλησίων έκεΐ οικιών,τών σχημα- 
τιζουσών ύπδ στακτόχρουν ούρανόν μεγάλα; οδον
τωτά; έντομά;, δτε, ό πατήρ μου εϊσελθών έκαθη- 
βεπαρά τήν εστίαν κατατεθλιμμένος. Τδν έπλη- 
σίασα ανήσυχος διότι έν τή εποχή έκείνη εΰρισκό- 
μεθα είς άδιάκοπον φόβον πλάττοντες ολέθριας 
εικασίας, τάς όποία; ΰπερέβαινε πάντοτε ή έκ- 

βασι;.
— Εχομεν ειδήσεις άπό τήν Γαλλίαν; ήρώ

τησα τρέμων,.
0 πατήρ μου έκαμε σημεΐον άρνήσεως καϊ μέ 

•είπε μετά ήλλοιωμένης φωνής. · Εμαθον τδν 
θάνατον ενός παλαιού φίλου μου . . . Τον εγνωρι- 
σας καϊ σΰ, υιέ μου, καΐ θά σέ λύπηση τδ δυστύ
χημα τοΰτο, άν καΐ αί σχέσεις σας ένεκα λυπη
ρών περιστάσεων διεκόπησαν.

— Πώ;! άνεφώνησα, άπέθανεν δ βαρώνος δέ 

Μαλεπέρ ! . . .
— Εσχάτως προσεβλήθη αίφνιδίως, άφοΰ έ- 

ζησε μήνας τινά; έστερημένος αισθήσεων, άπε
κρίθη ό πατήρ μου.

— Καί ή βαρώνη; ήρώτησα, τόν ήκολούθησε ; 
τήν είδατε ;

Πρός άπόκρισιν έκίνησεν τήν κεφαλήν περιλύπως.
1— ’Απέθανε καΐ αΰτη ! άνεκραύγασα.
— Πρό πολλοΰ ύπέκυψεν, ή λύπη τήν έφόνευσε 

καϊ αυτήν, εϊπεν ΰποκώφω; ό πατήρ μου" ό βαρώ- 
νο; κατά τά; τελευταίας του στιγμάς κανένα δέν 
είχε πλησίον του, κανένα έκτδς πτωχή; τινο; θα
λαμηπόλου τής γυναικός του, ήτι; τώρα έσχάτως 
είργάζετο ποριζομένη τά πρό; τό ζήν αύτοΰ α
ναγκαία. Οτε εμαθον ταΰτα ήρεύνησα δπως αν
ταμείψω αύτήν, άλλ’ αΰτη είχεν ήδη αναχωρήσει 
εΐ; Γαλλίαν.

Τέλος δέ άφοΰ έπεκράτησε μακρά σιωπή είπον 
πρός τδν πατέρα μου.

— Καϊ ήξεύραυν τί άπέγεινεν ... ή δεσποσύνη 
δέ Μαλεπέρ ;. ..

Εδίστασεν ολίγον νά μ’ άποκριθή καΐ έπειτα 
μ είπεν έντόνως. ·— Τώρα πλέον οικογένεια δέ 
Μαλεπέρ δέν ύπάρχει.

Εκτοτε πλέον δέν έπρόφερον τό όνομα τή; 
δεσποσύνης δέ Μαλεπέρ καί ό πατήρ μου έστοχά- 
βθη οτι τήν είχον λησμονήσει. ’Αλλ’ έν τούτοις ή 
“νάμνησι; έκείνη διέμεινεν έν έμοΐ καθ’ δλην τήν

νεόττητά μου, ζαΐ μόλις τολμώ νά ομολογήσω 
δτι έν τφ ώριμωτέρα ηλικία μου ύπήρξεν εμπόδιου 
είς νέους δεσμούς. Καΐ σήμερον έτι κατεσπαοά- 
χθην εΰρεθεΐς ένώπιον τής είκόνος ταύτης . . . . 
Ναι, είς τήν θέαν αύτής έρρίγησεν, ώς άλλοτε, ή 
άθλια καΐ γεγηρακυΐα καρδία μ,ου . . , Φεΰ ! ή 
καλητέρα καί όδυνηροτέρα σελΐς τοΰ βίου μου 
άπροσδοκήτως μοι ήνοίχθη πάλιν !. . .»

ΣΤ'.

ό Μαρκέσιος στήριξα; τους αγκώνας έτσί τής 
τραπέζης άνεστέναξε καί έγέμισεν ποτήριον οίνου 
τής Ισπανίας, τό όποϊον καΐ έκένωσε διά μιάς

— ’Αληθώς ατυχής υπήρξες είς τόν πρώτον 
έρωτά σου, άνέκραξεν δ Γερουσάκ μόλις έννοήσας 
τήν περί έρωτος μεταφυσικήν.

Εγώ δέ πλήρη; ζηλοτυπίας καΐ άγανακτήσεω; 
δέν άπέσπων τά βλέμματά μου έκ τή; είκόνος, 
καΐ ότε ό Μαρκέσιος επαυσεν σμιλών, έψιθύρισα 
μετ’ οργής καταφρονητικής. —· ύ Αββάτος αύ
τδς, τόν όποϊον έκείνη τοσοΰτον ήγάπησε, θέλει 
είσθαι τώρα γεροζαρωμένο; τίς καμπούρης ζητου- 
λιάρης. Πόσον ήθελα νά τδν έβλεπον !

Κατά τήν ώραν τής διηγήσεως ή Βαβελοΰ, 
ή'τι; είχε πολ.λάκις ήμιανοίξει τήν θύραν, έπλη- 
σίασεν ακροθιγώς μετά τό τέλος τή; διηγήσεως 
όπισθεν τοΰ θείου μου καϊ άνήγγειλεν αύτώ, δτι 
ό έφημέοιος Ααμβέρτ ζητεί κατάλυμα διά τήν νύ
κτα έκείνην, καθώς πολλάκις τώ συνέβαινε.

— Καλώς νά όρίση ! άνέκραξεν ό θεΐό; μου 
άνεγερθεϊς, άλλά ποΰ είνε ;

— Είς τδ μαγειρείου, άπεκρίθη ή Βαβελοΰ, 
στεγνόνει τά κατεβρεγμένα ενδύματα του" πρδ 
ολίγου έβρεξε ραγδαίως.

Καί τφόντι ή βροχή έόρεεν έπΐ τών ΰέλων, ή 
δέ ατμόσφαιρα άνεπαισθήτως είχε ψυχοανθή, άν 
καί ή νΰξ δέν ήτο προχωρημένη.

■— Ρίψον κλήματα είς τήν εστίαν, έπαγώ’α- 
μεν, εϊπεν δ Γερουσάκ καΐ κάιΛβ μας καΐ καφέ, 
καλόν καί ζεστόν καθώς τόν άγαπά ό εφημέριός 
μας.. . . Θέλει; μέ συγχωρήσει, ακριβέ μοι Μάξι- 
με, έπρόσθεσεν έπειτα, νά σοΐ παρουσιάσω τόν 
έφημέριον Λαμβέρτου, αξιότιμου άνθρωπον, πρό 
δεκαπενταετίας έφημερεύοντα είς τήν ένοριαν 

Μαλεπέρ.
— Ευχαρίστως, άπεκρίθη ζωηρώς ό Μαρκέ

σιο;.
Καΐ ένώ ό θεΐό; μου υπήγε πρδς άναζήτη-’.ν
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τοϋ ξένου, έπρόσθεσεν «ύτδί αποτεινόμενος πρό; 
έμέ.

— ‘Ο εφημέριος δέν πρέπει νά αγνοί όλοτελώ; 
ΐσως τήν καταστροφήν τ'~ν Μαλεπέρ’ πιθανόν καί 
νά ήκουσε περ1. τών συμφορών τοΰ οίκου τούτου. 
Δεν έτυχε νά τον έρωτήσητε σείς ποτέ ;

— Μάλιστα, εξοχότατε, άπεκρίθην έρυθριών’ 
άλλά νομίζω, ότι τίποτε δέν γνωρίζει έκτό; άν 
εύσπλαγχνίμ φερόμενο; ήθέλησε νά άποσιωπήση 
το σφάλμα τής δεσποσύνη; δέ Μαλεπέρ.

‘Ο πατήρ Λαμβέρτος είσήλθεν διηγούμενος ύπό 
τοΰ θείου μου μέ τδ παλαιόν του ένδυμα, κατα
βρεγμένο; καί μέ τά χονδρά σανδάλια του, τά 
όποια άφινον σημεία έπί τοϋ έδάφους, δεικνύοντα 
οτι μακρδν είχε κάμει δρόμον είς τά; πλήρεις αρ
γιλώδους λάσπης όδούς. ’Αλλά πολλά ολίγον 
οροντίζων περί τής πενιχρά; του ενδυμασίας, έ- 
χαιρέτησίν άπλώς κα! χωρί; αυθάδειαν τδ υψηλόν 
υποκείμενον, τδ δποίον κα! τδν άντεχαιρέτησε μέ 
τδ άνγ,κον αΰτώ σέβας. Τώ έκαμε δέ θέσιν πλη
σίον του άναζωπυρήσας και τά ξύλα τή-, έστίας, 
δπως αύτδ; στεγνώση τά έμβαλωμένα υποδή
ματά του.

— ’Αγαπητέ ίερεΰ, δοξάζω τόν δψιστον τδν 
σκορπίσαντα μέχρι τή; κοιλάδος μας τδ ποίμ.νιόν 
σα;, εϊπεν άστειευόμενος δ Γερουσάκ’ αλλέως δέν 
ήθέλομεν λάβει τήν εϋχαρίστησιν νά σά; έχωμεν ί 
απόψε έδώ.

— ’Αληθώς, άπεκρίθη μέ έκφρασιν λύπη; έκ- 
πληξάσης μ.ε, προσεκλήθην δι’ ύπόθεσιν άφο 
ρώσαν τδ επάγγελμά μου. Ή περίστασις ήτο 
σπουδαία’ ίσως μάλιστα δέν ήθελον προφθάσει, 
διότι μέ τοιαύτην καταιγίδα εΐςπαν βήμα άπαντά 
τις χειμάρρου;, οίτινες πανταχόθεν τοΰ κλείουν 
τήν οδόν.

'Αφοΰ δέ ό πατήρ Λαμβέρτος έξήρανε τά έν 
δύματί του καί έπιε τδν καφέ του, δ Μαρκέσιο; 
άρχισε τρόπον νά τδν έρωτα περί τή; έποχή; 
καθ’ ήν ειχεν έλθει εϊς τδ χωρίον, και έπί τών α
ναμνήσεων, τάς όποιας, ήδυνήθη νά συλλέξη, άφο- 
ρώσας τοΰ; άρχοντας τοΰ Μαλεπέρ. Ό ίερεύς έν- 
νοήσα;, ώ; φαίνεται, δτι ύπδ συμφέροντος έκι- 
νεΐτο ό δέ Χαμποβέρ έρωτών αύτόν, τδν έπρόλα- 
βεν άποκριθεί- μετά θλιβεράς σοβαρότητος.—ότε 
πρδ έξ έτών ήλθον έδώ, ή οικογένεια δέ Μαλεπέρ 
εϊχε λησμονηθή’ ούτε άνέφερον κίν τδ έξιοθρήνη- 
τον συμβεβηκδ; τό μ-.άναν τήν τιμήν τοΰ οίκου 
εκείνου. . .

— Εν τούτοι; έχετε ίσως πληροφορίας περί 

αύτών ; άνέκραξεν δ Μαρκέσιος. Δέν ίμάθατε τί
ποτε περί τής θυγατρός τοΰ τελευταίου ΒαρώνουΤ 
τής Μαρίας δέ Μαλεπέρ;

‘θ αγαθός Γέρων ανύψωσε τούς οφθαλμού; καί 
τά; χεϊρας πρός τδν ούρανδν μετά συγκεκινημένης 
φωνή;.

— ‘Ο Θεδ; άς έλεήση εκείνην, ήν (ονομάσατε. 
Συγχωρήσατε αυτή τήν προσβολήν, δι' ής κατέ
στη ένοχος πρό; ύμά;. Τήν έξιλέωσε διά φριχτών 
δδυνών.

— Ί ήν έγνωρίσατε ; ήξεύρετε ποΰ έτελείωσε 
τήν άθλ’αν της ζωήν; διέκοψεν ό Μαρκέσιος κα
τατεταραγμένος·

— Εϊνε ίστορία λυπηρά, έψιθύρισεν δ ίερεύς υ
ψών τού; ώμους και ώς νά έδίσταζε ν ανακαλέ
σω τήν ένθύμησιν έκείνην. ’Αλλ’ ε’πιμένοντος τοΰ 
Μαρκεσίου ειπεν. Ό ©ιός, βεβαίως, τοΰ όποιου 
αί βουλαί εισιν ακατανόητοι μας συνήντησεν.

Και συλλογισθείς έπί μικρόν έπανέλαβεν. 
—-Κατά τήν εποχήν τής φυγής τή; δεσποσύνη; δέ 
Μαλεπέρ έκ τοΰπύργου εφημέρευανείς Αγιον Κ... εΐ; 
μικρόν τι χωρίον πρδς τήν κάτω Προβιγκίαν, οπού 
καί διέμενεν ή οικογένεια τοΰ Φραγκίσκου Πτνατέλ, 
τοΰ ’ACGdrov έπονομασθέντο;. Οδτος έκαλλιέργιι 
μικρόν τι μέρος γής τδ όποιον κατείχε πρδ έκα- 
τδν έτών κατά διαδοχήν, ή δέ μήτηρ του, καλή 
γυνή, οικονόμο; καί δραστήριος, έκυβέρνα ιόν οίκον 
ζώσα έν άρμονία μετά τή; νύμφης της, τήν yr 
ναϊκα τοΰ πρωτοτόκου της. Μίαν τών ημερών μοί 
έφερεν αΰτη επιστολήν όπως τήν άναγνώσω αυτή, 
διότι ούδείς έκ τών οικείων έγνώριζε γράμματα. 
Τή ανήγγειλε δέ ή επιστολή έκείνη δτι ό δευτερό
τοκος υιός αύτής Φραγκίσκος εϊχε νυμφευθή τή» 
θυγατέρα τοΰ βαρώνου δέ Μαλεπέρ.

— Πώς ; τδν ύπανδρεύθη ! ανέκραξε μέ κίνη
μα άγανακτήσεω; δ Μαρκέσιος. Διά τοΰτο λοιπό» 
ή βαρώνη μοι έλεγεν, ότι εκλαιε τήν κόρην τη; 
ώς νεκράν ! ’Αλλά παρευθύ; συνελθών έπρόσθεσεν.

— ’Εξακολουθήσατε σα; παρακαλώ, κύριε έφί' 
μέριε.

— «Να’, τά πάντα ειχον τελειώσει, έπανε- 
λαβεν έκεΐνος άναστενάξας, τά πάντα διά τή» 

ατυχίαν αύτής καί εκείνου ειχον τελειώσει. ‘Ο γά
μος έτελέσθη δι’ έγγράφου συγκαταθέσεω; του 
βαρώνου.παοαλειφθέντων τών άλλων τύπων, διότ1 
έσπευδαν νά παύσωσι τό σκάνδαλον. Οί δέ νεόνυμ
φοι άνεχώρησαν αμέσως καί έμελλον νά φθάσωσι 
είς άγιον Κ......

(ακολουθεί)


