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Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
(Συνέχεια και τέλος ορα ©υλλάδ. 29).

Η Συμπέρασμα.
ΟΠχΰλο; Σκμπχνή άπέδωκε, μετά σεβασμού και 

εΰλαβε'ας όλως υίϊκής, τά; τελευταίας φροντίδα; 
πρδς τήν πενθεράν του. Ενόμισε καθήκον εαυτού 
νά έπιστατήση μόνος είς τήν επικήδειου τελετήν, 
καί νά διευθόνη αύτδ; τά πάντα. ’Αλλ εάν παν- 
ταχοΰ ή τελετή αΰτη ήναι θλιβερά, είς Παρισιού; 
είναι θλιβερωτάτη. Τά; νεκρώσιμους προσευχάς 
τά; διαπραγματεύονται οι νεωκόροι, ώ; τι εμπό
ρευμα, πολλάκις δέ συμβαίνει, ώστε εΐ; ενα καί τδν 
αύτόν ναόν καί κατά τήν αύτήν ώραν νά τελώνται 
ιερουργία1, άντικείμεναι πρδ; άλληλας, κηδεϊαι, 
γάμοι, βαπτίσεις. . . .

Η απώλεια τής πενθεράς του δέν έθλιψεν ένδο- 
μύχως τδν Παύλον. ’Εγνώοισεν αύτήν ολίγον, διό- 
τι άπεςένωσε τήν άγάπην του, καί ούτως έμειναν, 
καί τοι συγγενείς, ξένοι πρδς άλλήλους. Αλ.λ’ δ-

των
είχον

μως έγένετο αίφνης σκυθρωπό; και σιωπηλό 
χισε πάλιν τδν πρώην μονότονον 
βίον του. Τάς εσπέρα; έμενε καί 
οίκόν του μετά τού πατρδ; καί 
άλλ αί συνελεύσεις αύται δέν 
αυτών θέλγητρου. Σιωπηλό; 
τότε σχεδόν βυθισμένο; εί 
μενε πολλάκις δλοκλήρου: 
Λεζιν, αοιαφορος η ζένος 
λεγόμενον ή πραττόμενον. 
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γον, έστω διηγούμενο; καί περί τής , 
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συνέβαινεν έν αύτω ; Τί 
τήν σιωπηλήν ύπόσχεσιν, 
εί; την γυναϊκά του 
τή; μητρό; των
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ρίθμησε κατ άρχάς μέν τά;
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ήπατήθην η δυστυχής! 
συνεχώς μετά πικρίας

έν τή αγάπη αύτοΰ, 
είς τήν συνήθειαν, έπε- 
τως. ’Αλλ’ αύ-η δέν άπε- 

ώ; πρότε- 
δπερ δεν

,ς εϋρίσκετο λοιπόν, έν άγνοια

εβδομάδας, καί ήδη παρήλθον δύο μήνες έν τή λυ- 
πηροτέρα προσδοκία, έν τή σκληροτέρα στενο
χώρια.

— Θεέ μου ! έλεγε καθ έαυτήν μετ ανησυ
χίας τάς πρώτας ημέρας, διατί δέν έρχεται ;

Επειτα, δτε άπώλεσε πάσαν ελπίδα.
— Δέν θά έλθη, έσκέπτετο, ύπεχώρησεν είς κί

νημά τι συμπάθειας, ούδέν άλλο. Αι! ήπατήθην ή 
δυστυχής !

Καί τήν λέξιν ταύτην, 
έπανέλεγε συνεχώς, λίαν 
καί όδυρομένη.

Ο πενθερός της, πιστός 
καί ύπείκων συγχρόνως 
σκέπτετο αυτήν αδιαλεί 
φάσισε νά έκχύση αύτώ τήν θλίψιν της, 
ρον, καί νά τώ έμπιστευθή μυστικόν, 
ανήκεν εις μόνην αύτήν ...

Ο γέρων Σαμπανή;
του, άπηλλαγμένος τών καθηκόντων αύτοΰ ώς πρε 
σβευτοΰ. Δεν ήρεύνα αύτόν πλέον ούτε ή νύμφη 
του. Δύστηνος γυνή! άφίνετο, χωρίς έναντιότητος, 
εις δλην τήν σφοδρότητα τής λύπης της’ έχενεν ή- 
μέρας, νύκτας ολοκλήρους άϋπνος, καί κατεχομένη 
ύπό στυγνής άπογνώσεως’ δτε δέ ό κάματος διέ- 
κοπτε τήν σύννοιάν της, περιέφερε κύκλω τούς 
ωραίους οφθαλμούς της μετά παραφροσύνης, ώς 
ίνα ζητήση φίλον οφθαλμόν’ έπανευοίσκουσα δέ 
εαυτήν μόνην, πάντοτε μόνην, έπιπτε γονυκλινής 
καί έκάλει τδν θάνατον, ζητοϋσχ αύτόν παρά 
Θεού. ώς χάριν, δπως απαλλαγή τής φρικώδους 
καταδίκης τής μονώσεου; της.

Οπωσδήποτε έν τή έρημ,ία αύτής άπό τίνος υ
πήρχε περισσότερα κίνησις. Τή έίοεαον τά τέκνα 
της συνεχέστερον καί πολλάκις έκράτει αύτά δι’ 
όλης τής ημέρας. Ητον ευτυχής, βεβαίως, δυναμένη 
ν «σπάζεται αύτά έν πάση έλευθεοία, 
ριβάλλη άνεμποδίστως δια τών θωπειών 
τίδων της, άλλ ή χαρά αύτής δέν ήτο δ 
Ιύέα τής πλάνης της, παρούσης άκαταπα 
τόν νούν της, ήρχετο ταχέως νά μετριάσ- 
ΛΓ.ψτ» τ’/iv χαράν ταύζτ}ν.

— Ο τζχτηρ των t/,ε χ 
αναθρέψω αύτά νήπια χα·

ετο ev 
μζτρικΖ 
έν ώοαίγ. τ 

α, άπο 7 
εύθυμο» 
ζητήση 
φιλύρας 
. . Ολκι 

ινει πάντοτε άναξίαν νά 
νά τά διδάξω έν τή νεό* 

καί θλίψει, ή- 
στοργής της. 

ινί ήμερα, 
τρωΐας, εί- 
καί ζωη - 
άνθη άπο 
του, άνά- 
αί είσοδοι 
φιλόξενοι 

ί καί

τητί των ! έσκ 
τις παρέλυε τάς δρμας τής

Δοκτεμοριου εσταμενου, 
κυριακή, τδ χωρίον Τ ε ρ ψ ιθ έ 
χε πλτρωθή ύπό κόσμου, δστις 
ρός ηρχετο έκ τής πόλεως νά 
τών κήπων του, σκιάν ύπδ τάς 
παυσιν έπί τής χλόης του, . 
ε.χον κοσμον, δλαι α: οίκίαι ήνοίγοντο, γ 
και χαροποιαι, να δεχθώσιν ή υιόν, ή συγγενή 
φίλους. Η ζωη διεχεετο πανταχού . . .

Μία δέ μόνη οικία ήτο έρημος καί σιωπηλή, ή 
οιιρια τής Ροζαλιας. Η Ροζαλία δέν περιέμενε τήν 
ήμέραν εκείνην ούτε τδν πενθερόν της, ούτε τά

έκφρονος

τρέχουσα 
είς προϋ-

τοϋ ίσογαίου, 
έν ώρα θέρους.

>, ό δέ 
της. 

σιωπή.

τέκνα της. Σύννους και πλέον περίλυπος τοϋ συνή
θους, ϊστατο άπηγκωνισμένη έπί τοϋ παραθύρου 
τοϋ κοιτώνός της καί σκεπτομένη πώς έμελλε νά 
ενασχόληση τήν ημέραν αύτήν. Απδ καιρού είς 
καιρόν προσήλου μηχανικώς τούς οφθαλμούς έπί 
τών κιγκλίδων τοϋ κήπου, και έθεάτο μετ’ αδια
φορίας τήν κίνησιν τοΰ λαοϋ. Δίφρος τις, σταμα- 
τήσας πρδ τών κιγκλίδων, έφείλκυσεν ιδιαιτέρους 
τήν προσοχήν της. Αμα ό έν αύτώ κύριος έπάτησε 
τδ έδαφος, ή Ροζαλία άφήκε κραυγήν’ άνεγνώρισε 
τδν σύζυγόν της.

— Τέλος πάντων ! άνεφώνησε μετ 
χαράς, ήν δέν ήδυνήθη νά κ ρατήση.

Ταχεία καί απερίσκεπτος, κατέβη 
τάς βαθμίδας τής κλίμακος ινα ύπάγη 
πάντησίν του.

Συνηντήθησαν έπί τοϋ ούδοϋ τής οικίας. Τδ αύ- 
στηρόν ΰφ>ς τοϋ συζύγου της καί τδ ψυχρόν χαι- 
ρέτημά του, δτε προσήλθεν αύτή, κατέστειλον 
πάραυτατήν ορμήν τήν δυστήνου γυναικός.

— Κυρία . . . είπε προσκλίνων.
— Κυρία ! έψιθύρισεν εκείνη μετ έκπλήξεως 

καί νεύουσα κάτω τούς οφθαλμούς.
Τδν είσήγαγεν εϊς δωυ,άτιόν τι 

δπου ήν τδ σπουδαστήριόν της, έ. „Γ_ ..._
Η ί’οζαλία έκάθησεν έπί τοϋ άνακλίντρου. 

Παύλος έπί έδρας τινδς άπέναντι καί πλησίον
Κατ άρχάς έπεκράτησεν έπίμοχθος
Αμφότεροι ήσθάνοντο τοσοΰτον ζωηοάν συγκί- 

νησιν ευρισκόμενοι ήδη κατά πρώτον μόνοι, μετά 
τοσαϋτα έτη χωρισμού, μετά τοσαϋτα συυ,&άντα 
καί δυστυχήματα τετελεσμένα, ώστε κατά τήν 
στιγμήν τής έπισήμου ταύτης συνεντεύζεως, ήτις 
έμελλε ν άποφασίση περί τοϋ μέλλοντός των, ο

ι τε τέλος πάντων ήδύναντο 
μάρτυρος καί μεσολαβητού,

, των, ή φωνή των . . .
Η παρουσία τού συζύγου 

τήν Ροζαλίαν ι 
άλλ δμως

ο σε
νά έκθέση άπερικαλύπτω; 

έλεύσεόνς του" 1?' ’ ' '
εκείνης εντροπής 

τής δειλίας, ή
δέ διά τελευταία.

συγκινήσεώ

έτη χωρισμού, μετά τοσαϋτα 
ώστε 

συνεντεύξεως, ήτι 
'ί των, 

νά όμιλήσωσιν άνευ 
έζέλιπεν ή τόλμη

εσχε βεβαίως διάτης
σημασίαν τήν δ’ποίαν έζήγει υπέρ 

; περιέμενε τδν πρώτον λόνον 
-ε Παύλος ένόει δτι αυτός 

.ς τδ αϊ- 
‘ αλλ έκωλύετο ύπδ τής 

, ήτις γεννάται μ άλ- 
ής αδυναμίας τοϋ χα- 

ςροσπαθεί ας, 
έζήτησε νά 
λεξει;,, με-

αύτής, άλλ δμως 
του μετ ανησυχίας" 
ώφειλε πρώτος 
τιον τής 
ψευδούς 
λον έκ 
ρακτήρος. Ομως 
έκράτησε τής συγκινήσεως του, καί 
εύρη άσημάντους τουλάχιστον τινας 
χρίσου έλθη ή δύναμις τοϋ νά έξηγηθή.

είπε τέλος μετά εύγε- 
δέν σάς προανήγγειλα 

φαίνεται ότι σάς έκπλέττη. 
ι πολλοϋ ηδη, 
αύτοΰ τούς ό-

* 5 γ* L ' 1— Ελέγχω έμαυτδν, 
νείας τίνος ένθέρμου, ότι 
τήν έπίσκεψίν μου, ήτις

— Οχι, διότι τήν περιέμενον πρδ 
άπήντησεν ή Ροζαλία, ϋψοϋσα έπ’ αύτοΰ τού, 
φθχλμοό; της ώραιοτέρου; έκ τής μελαγχολ ικής 
των εκφράσεως.

— Εάν έβράδυνα νά έλθω, δέν είναι, διότε 
έόιστασα, πιστεύσετέ το, θέλετε γνωρίσει τά αϊ- 

τια τής βραδύτητας ταύτης καί θελετε μέ συγ
χωρήσει, ελπίζω.

— όποιαδήποτε καί άν ήναι τά αίτια ταύτα, 
•σέβομαι αύτά.

Οί περιποιητικοί ούτοι τρόποι, οι τόσον αντί
θετοι είς τήν διάθεσιν τοϋ πνεύματος των και εις 
τήν ανάγκην τής καρδίας τουν, συνετε νον εις το 
ν’ αύξήσωσι μάλλον τήν ταραχήν και τήν αμηχα
νίαν των. Η θέσις αΰτη δέν ήτον υποφερτή. Αί
φνης- ό Παύλος ήγέρθη καί ήρχισε βαδίζουν μετά 
ταραχής καί σιωπηλός έν τώ δωματίφ θλίβω/ τό 
μέτωπον αυτού καί έχων τούς οφθαλμούς ημίκλει
στους ύπό τήν δεξιάν χεϊρά του, ώς ίνα μακρύνη 
άφ’ εαυτού πάντα περισπασμόν πνεύματος και 
«υγκεντρώση άπασαν τήν ιδέαν του έπί τού μέ
τρου, δπερ έμελλε να λάβη. Είτα, ήλθε καί έκα- 
θησε πάλιν πλησίον τής γυναικός του, καί διά φι
λικής χειρονομίας έτεινεν αύτή τήν χεϊρά του, στη
ρίζουν αύτήν έπί τοϋ γόνατός του.

— Ροζαλία, τή είπε μετά τρυφερότητος, άς πα- 
ραιτήσωμεν τήν ΰπόκρισιν τής γλώσσης, καί άς 
όιχιλήσωμεν άπό καρδίας ώς άλλοτε, τό θέλεις ;

— 0 Θεός σάς ένέπνευσε τδν στοχασμόν τού
τον ! άπήντησεν εκείνη μετά συγκινήσεως.

Καί τφ άφήκε καί αύτή τήν χεϊρά της. 0 Παύ
λος εθλιψεν αύτήν περιπαθώς, καί υποχωρών είς 
τήν γενναίαν ορμήν συγκινήσεως έπί πολύ συνε- 
χομένης, τήν φιλτάτην ταύτην χεϊρά τήν έφερεν 
εϊς τά χείλη του, καί τήν κατεκάλυψε τοϊς φιλήμα- 
σί του.

Πλέον ή στεναγμός, ήττον ή λέξις, σιγηλός 
δέ τις καί γλυκύς στόνος, μελωδικός ώς τό προα
νάκρουσμα ιερού τίνος ύμνου έφυγεν έκ τοΰ στή
θους τής ‘Ροζκλίας ώς έκφρασις δειλή καί εύγνώ- 
μων τής μεθυσθείσης ύπό χαρά; καί τρυφερότη
τος καρδίας της.

Μετά νέαν καί άφατον σιωπήν, δ Παύλος έ
πανέλαβε τόν λόγον μετά μείζονός τινο; βραδύτη
τας καί περισκεψίας.

— ’Οφείλω νά σοί έξηγήσω τήν διαγωγήν 
μου, είπεν, άλλά διά νά πραξω τούτο είλικρινώ; 
καί καθ’ δλ.οκληρίαν, άνάγκη όσον καί άν ήναι 
πικρόν τούτο, ν άνανεώσω τήν άνάμνησιν τής 
δυστυχίας μας. Μή λυπηθής. Αλλως τε, τήν άνά- 
μνησιν ταύτην θέλομεν έχει άδικον νά τήν άποφύ- 
γωαεν, διότι αί προσπάθειαί μας θέλουσιν άπο- 
βή μάταια; και όλέθριαι.

Καί ό Παύλος εξέθεσε λεπτομερώς δλα τά πα
θήματα τής καρδία; του άπό τής πρώτης ημέρας, 
καθ' ήν έπταισεν ή απρονόητος καί αδύνατος γυνή.

— Σήαερον, έξηκολσύθησε λέγων δ Πχΰλος, 
βέβαιο; δτι ή γενναιότης καί ή άπόφασις δέν θά 
μ’ έγκατέλειπον, έρχομαι προς σε ανευ δειλίας, 
άνευ δις-χγμοϋ, ευτυχής καί ειλικρινής την καρ
δίαν' έρχομαι νά έκπληρώσω τήν υπόσχεσιν μου, 
καί νά πραγματοποιήσω τήν φιλτάτην τών ευχών 
μου. Ερχομαι νά σέ άπαλλάξω τής έξορίας σου, 
νά σ έπζναφόρω είς τά τέκνα σου, εί; την οικο

γένειαν σου, νά «’ αποδώσω τήν θέσιν σου εί; τήν 
εστίαν μου, καί τδν βαθμόν, δστις σοί ανήκει παρ’ 
έμοί έν τώ κόσμω.

— ί2 ! έκραύγασεν ή ‘Ροζαλία ένδακρυ; καί 
ταραττομένη υπό αντικειμένων καί ζωηροτάτων 
συγκινήσεων, τοσαυτη γενναιότης ! τοσαύτη αύ- 
ταπάρνησις ! Είμαι άναξία τόσων εύεργεσιών καί 
θά νομίσω έμ αυτήν έτι πλέον άναξίαν άν συγ- 
κατένευον νά τάς δεχθώ.

— Ροζαλία, είπεν δ σύζυγος φιλικώς πως έ- 
λέγχων αύτήν, σοί ήνοιξα ολόκληρον τήν καρδίαν 
μου, θέλεις νά τιμωρήσγς τήν υπερβολικήν μου 
ειλικρίνειαν δι άρνήσεως;

— Ω ! δέν φοονεις τούτο, άπεκρίνατο αύτή διά 
τίνος χειρονομίας μεστής χάριτος καί ευγλωττίας. 
Αποποιούμαι διότι ή συναίσθησις τοϋ σφάλματός 
μου μέ δίδει νά εννοήσω, δτι είναι τούτο καθή
κον μ.ου.

— Ελησμόνησας λοιπόν τάς προς τόν πατέρα 
μου εκμυστηρεύσεις σου ; τάς θλίψεις καί τας 
έλπίδασ σου, τάς οποίας τώ ένεπιστεύθη;... ή με
τέβαλες ήδη εύχάς ;

— Α ! μή μέ άδική;, μή άμφιβάλλτ,ς περί τής 
ειλικρίνεια; μου. Ο,τι έπεθύμησα, είναι πάντοτε ή 
εύχή μου" καί έλπίζιο δτι δεν θέλεις μέ τήν άρ- 
νηθή. Αλλά νά σέ ζητήσο) τοσαΰτην θυσίαν, ποτέ 
μου δέν τό έφαντάσθην .. . Ανέμενον τήν συγχώ- 
ρησίν μου παρά σ .ϋ, πειθομένη είς μόνην τήν γεν
ναιότητα τή; καρδίας σου, διότι, άλλως, έπίττευον 
αύτήν άδύνατον. Τήν ζωήν μου, έάν ό Θεός ηΰδό- 
κει νά λάβη αύτήν, ά ! δέν έδίσταζα, σοί ομνύω, 
νά τήν δώσω μετ ευτυχίας διά νά εξαγοράσω τό 
σφάλιζα ιζου, διά νά ζήσω μίαν ημέραν, μίαν μό
νην ήμέραν πλησίον σοϋ καί άζίχ σοΰ . . . Αλλά τήν 
προσφοράν σου δέν δύναααι νά τήν δεχθώ, διότι 
γνωρίζω δτι κυβεύεις θύτου τήν τιμήν σου.

— Αφες έμέ, Ροζαλία, κριτήν τής ιδίας μου τι
μής, είπεν ό Παύλος μετ’ άγαθότητος.

— 0 κόσμος είναι άνηλεής, τό γνωρίζει; κα
λώς, έπανελαβεν αύτη θερμότερον, ό κόσμο; ούτε 
λησμονεί, ούτε συγχωρεϊ . ..

— Ακουσον, Ροζαλία, θεωρώ πολύτιμον τήν κοι
νήν γνώμην, άλλά, έσο ήσυχος, δέν έχομεν ενταύθα 
ν άντιπαλαίσωμεν κατ αύτής, θέλει είναι δι η
μάς εύνοϊκή. Οί οίκογενειάρχαι, οί πατέρες δλοι, 
ευ τή μερίμνη καί τή στοργή αύτών υπεο τών τέ
κνων των, καί σκεπτόμενοι, δτι κ έγω επίσης εί
μαι πατήο^ θέλουσιν έπιδοκιμάσει πάντες ανεξαι
ρέτως τήν διαγωγήν μου. Οί γενναίοι άνδρες δσοι 
άγαπώσι καί ήγάπησαν, γινώσκουσιν, οτι δεν κα
ταπνίγεται τόσον εύκόλως κήίσις ζωηρά καί σπου
δαία, θέλουν δε εννοήσει καί ουτοι τήν εμπνευσιν, 
είς ήν υπείκω. Καί αί γυναίκες, κριταί άριστοι 
τών πραγμάτων τής καρδίας, έσο βιβαια, θέλουν 
εκτιμήσει τήν γενναιότητα σου, θέλουν συμπαθή
σει τάς άλγηδόνας σου, απασαι δέ, είμαι πεπει
σμένος, θα μοί σφείλωσι χάριτας, διότι έξωμά- 
λυνα εί; αίαν αύτών τήν δδόν τήν άγουσαν είς τήν 
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έπανόρθωσιν, οτι άποκατέστησα αϋτήν πάλιν εϊς 
τά δικαιώματα αυτής ώς μητρδς καί ώς συζύγου, 
τά όποια έπανέκτησε διά τοσαότης πρός έαυτήν 
αϋστηρότητος, διά τοσαύτης έν τή δυστυχία της 
άφοσιώσεως, διά τοσούτων σκληρών δοκιμασιών 
καί τοσούτων δακρύων ! έκ τών γυναικών οϋδεμία 
θέλει μέ ελέγξει, δτι σοί παρέσχον τήν αρωγά,ν 
τοΰ βραχίονός μου καί τήν ίσχύν τοΰ χαρακτή
ρας μου, ίνα έπανέλθης εϊς τήν αρετήν, εϊς τήν 
τάξιν, εις τδ καθήκον, εϊς τήν κανονικήν καί φι
λόπονου ζωήν τής οικογένειας, οτε αί εϋχαί καί 
αί προσπάθειαί σου πρδς τδν έντιμον σκοπόν τού
τον έτειναν" έξ έναντίας, δλαι θέλουν επευφημήσει, 
δτι κατέβαλαν ύπδ τούς πόδας σου τούς κοινωνι
κούς φραγμούς, οϊτινες εΐσι σκληρώς κεκλεισμέ- 
νοι πρδς τοσαύτας άλλας, αϊτινες μένουσι διά παν
τός πεπλανημέναι καί άπολωλυϊαι, διότι παρέστη
σαν εϊς αύτάς ανωφελή τήν μετάνοιαν, ματαίαν 
τήν συντριβήν, άνεπανόρθωτον τδ σοάλαα, άτε- 
λεύτητον τήν τιμωρίαν, καί ούτω, διότι άπαξ ή- 
μάρτησαν, κατεδίκασαν αύτάς νά άμαρτάνωσι πάν
τοτε. Ελθέ, πίστευσόν με, είπε τελευτών τδν λό
γον, δύνασαι άνευ φόβου νά υποχώρησης είς τάς 
παρακλήσεις μου.

— Θεέ μου ! έκραύγασεν ή Ροζαλία κατεχο- 
μένη ύπδ ταραχής τίνος πυρετώδους, όποια μέ 
κυριεύει ευγνωμοσύνη. Η καρδία μου πλημμυρεϊ" 
θέλω, άλλά δέν δύναμαι νά έκφράσω δ,τι αι
σθάνομαι. Ω ! άφες με, προσέθηκε, δακρύβρεκτος 
καί γονυπετοΰσα, άφες με νά σ εύχαριστήσω . . .

— Ροζαλία, τί κάμνεις ; έγέρθητι πρδς Θεού, 
εϊπεν ο Παύλο; είς μάτην προσπαθών νά τήν έ- 
γείρη.

— Λέγε, έξηκολούθησεν αύτη, διστάζουσα εί- 
σετι καί έν τή ίδια θέσει, έγείρουσα δέ πρδς αύτδν 
το ωραϊον αύτής πρόσωπόν, κατέβρεκτον τοΐς δά- 
κρυσι, λέγε, δέν αρκεί δτι έσυγχώρησας τήν μη
τέρα ;

— Ροζαλία, άπεκρίθη εκείνος ένθέρμως καί α
νοίγουν αυτή τάς άγκαλας του, δέν βλέπεις, δτι 
τήν γυναίκά μου πρδ πάντων θέλω νά συγχωρήσω!

Νικηθεΐσα τέλος,
— Παύλε, έκραύγασε μετά φωνής περιπαθε- 

στατης, καί εχεις την γενναιότητα αύτήν ;
— ΚοθίΤΛν,Ξς να το αν μ,ε ηγαιτοίς *
Και ή φωνή αύτ&υ ήν πλήρης εοωτος /.αί τρυ

φερότατος.
Η Ροζαλία ήγέρθη, καί παράφορος, σχεδόν πα

ραφρονούσα, έρρίφθη εί; τάς άγκαλας τοΰ συζύ
γου της.

Γα εσπέρας, περιπατούσα μετά τού Παύλου, 8ν 
εκράτει δια τοΰ βραχιονος, ύπδ τδ φύλλωμα δεν
τροστοιχίας φιλυρών, καί έν μέσω φωτός αβέ
βαιου νύκτας άστεροφεγγοΰς, ή Ροόαλία τώ έλεγε 
ταπεινή τή φωνή, περί τδ τέλος μακρά; έξαγο - 
ρεύσεως τη;.

— ’Εννοείς τί ύπέφερα, σέ ήγάπων ! σέ ή- 
γάπων ! έπανέλεγε μετά τοΰ θεσπεσίου εκείνου 
τόνου τής φωνής, όστις άπορρέει τής ψυχής καί ύ- 
πείκει εις μόνην τήν έμπνευσιν.

Τήν έπιοΰσαν ήτο ή παραμονή τής έορτής τής 
Ροζαλία;.

0 Παύλος διέταξε νά φορτώσωσιν δλην τήν ί- 
ματοθήκην τών τέκνων του έπ οχήματος, καί έ- 
στειλεν αυτήν εϊς Τερψιθέαν έπιστατούσης τής 
Κ. Μαρισάλ. Τά τέκνα του έπεφυλάχθη μόνος του 
νά οδηγήση, καί μόνος του νά τ’ αποδώση τη μη- 
τρί αυτών.

Ο γέρων Σαμπανή, όστις τήν ήμέραν αυτήν διέ- 
τριψεν είς τού φίλου του Δαμάλ, έπέστρεψε νύ
κτα εις τδν οίκον" τήν έπιοΰσαν λοιπδν ίδων ότι 
τα μικρά δλα έλειπον, χωρίς νά έρωτήση ψυχήν,, 
καί υπείκων είς κρύφιόν τι προαίσθημα, έπορεύθη 
πρδς τδ οίκημα τής νύμφης του, δπου άφίκετο τήν 
έννάτην ώραν τής ποωίας.

Την στιγμήν έκείνην, ό Παύλος, ένδεδυμένος έ- 
πιμελώς, έχων ασκεπή τήν κεφαλήν καί γυμνόν 
τδν τράχηλον, έκάθητο είς τδν κήπον, ύπδ τήν 
σκιάν δενδρώνος πλησίον τής οικίας έγειρομένου, 
καί περικυκλωμένος ύφ’όλης τής οικογένειας του..

Τδ οικογενειακόν τούτο σύμπλεγμα παρέστη εί; 
τάς όψεις τού γέροντος Σαμπανή, πρδς χάρμα τών 
οφθαλμών του, άμα έκαμψε τήν γωνίαν τής οι
κίας ... Εστη αίφνης, ρίπτων τδ σώμα του όπίσω 
καί ύψών τάς χεϊρας καί κινών αύτάς έν είδει 
τηλεγράφου.

— Α ! παμπόνηρε, έκραύγασε μιμούμενος τδν 
θέλοντα νά έπιπλήξη .. .

II απροσδόκητο; έμφάνησις τού πατρός της, 
και ή έπιφώνησις έκείνη έθορύβησαν τήν Ροζαλία·/. 
Νεύουσα κάτω τους οφθαλμούς ήγέρθη νά δεχθή 
τον ασπασμόν αϋτοΰ.

Κατά τά πρώτα ψύχη, μεσοΰντος τοΰ Νοεμ
βρίου, ό Παύλος μετά τής Ροζαλίας ήλθον νά κα- 
τοικήσωσιν είς Παρισιού;, εις μικρόν τι αύτών μέ- 
γαρον, διότι, κατ’ αϊτησιν τής Ροζαλίας, άφήκαν 
τήν παλαιάν κατοικίαν των.

Εκτοτε ζώσιν έν αϋτώ όλοι άφωσιωμένοι πρδς 
άλλήλους, έλεύθεροι καί ανεξάρτητοι, διότι δ Παύ
λος, έχων ήδη λαμπράν περιουσίαν, παρητήθη τδ 
πρώην αυτού επάγγελμα, καί ευτυχείς διότι άγα- 
πώνται ....

Αμαρτάνομεν άν άπαιτήσωμεν ύπέρ τοΰ Παύλου 
Σαμπανή συμπάθειαν καί σέβας. Ο άνθρωπος ού- 
τος έδοκιμάσθη, έδείχθη τοσοΰτον ισχυρός κατά τή; 
δυστυχίας, άδύνατος κατά τής αγάπης, αΰστηοδς 
πρδς έαυτόν, συγκαταβατικός πρδ; τοδς άλλου; ...

Καί ή Ροζαλία .... δέν ήτο καί ή γυνή αύτη 
εϋγενής, άλλ άπατηθείσα ; τδ σφάλμα αύτή; βε
βαίως ήτο μέγα, άλλ όχι καί άνεβ συγχωρήσεως, 
ή μετάνοιά της ταχεία καί ειλικρινής, ή λύπη της 
αληθής, ή τιμωρία σκληρά, δ εξιλασμός βραδύς 

καί πλήρης. Λεν δυνάμεθα νά έλπίσωμεν και υπέρ 
αύτής συγκατάβασιν καί συγχώρησιν;

(Εκ τοΰ Γαλλικού) Κ. Π.
Τ f J. υ

Οί ΧΡΓϊΟβΗΡΑί
( Συνέχεια, ϊδε φυλλάδιον

— Τί σας έλεγα, Δέσποινα ; έπανέλαβεν ό ’Α
κακίας" ιδού είς τών φυγάδων ίππων, δστ·ς έκ 
βρόμου, έκαμεν §ν λουτρόν !

— Μπά ! καί πώς ", οί ίπποι τοΰ τόπου τούτου 
έχουσι τήν έξιν νά έκλαμβάνουν τάς λίμνας άντί 
ιπποστασίων ; λέγει προχωρών ό Κ. Φαβιέρ.

Ακολούθως έπλησίασε καί αϋτδς δ Τερράλ, και 
ειδεν ν’ αποχωρίζεται έν σύμπλεγμα υδροβίων 
Φυτών, καί ή κεφαλή ένδς ίππου πεπυρωμένου, νά 
διευθύνεται πρδς τά έμπροσθεν μέ τά ώτα ύψω- 
μένα καί τούς όφθαλμούς αιματηρούς καί κεκα- 
λυμμένους κατά τδ ήμισυ έκ θυσάνου τριχοειδούς. 
Εφαίνετο δτι ήκουεν, δλως εκστατικός, τούς χρεμε- 
τισμούς δι’ ών οί ίπποι τών οδοιπόρων μας άπήν- 
των είς τούς ϊδικούς του, καί άπεφάσισε τέλος 
νά πλησιάση άνεπαισθήτως εις τήν όχθην τής λί
μνης.

— Δέσποτα, λέγει τότε δ μαύρος, τδ ζώον φαί
νεται κραταιδν καί είναι καλή λεία" ίσως θά έ- 
χομεν τήν ανάγκην του

— Θέσον έπ’ αύτοΰ τήν άρπάγην, άπαντα ό Ι’ον- 
τράν.

0 ίππος ποοεχώρει μετά δυσπιστίας, έφαίνετο 
δέ ώ; καταληφθείς ύπδ τυφλού τίνος φόβου, καί 
ένίοτε έσταμάτα καί άνωρθοΰτο εντός τοΰ υδατος, 
όσάκις έπικίνδυνά μιάσματα ήρέθιζον τδ λεπτόν 
του δέρμα. Οί άλλοι τρεις, ούτε καν έκινοΰντο" 
ίσταντο μόνον ύπδ τήν σκιάν τής κέδρου καί έ- 
κοάτουν τήν αναπνοήν των.

Τέλος πάντων, οτε δ ίππος οϋτος προσήλθε πλη- 
σιέστερον, δ ’Ακακίας έτρεξε πρδς τήν ακτήν, έ- 
ξετάθη ώ; ό δφις, καί ρίπτει έπ αύτοΰ, μετ έπι- 
δεξιότητο; καί δυνάμεοις άξιοθαυμάστου, μίαν Θί\- 
.iiuir, διά τής οποίας έσφιγξε τδ άκρον τοΰ άνω 
χείλους του. 0 ίππος έποίησε τότε πήδημα πρδς 
τά όπίσω άπδ έκπληςιν καί λύσσαν" ό Ακακίας 
όμως δέν παρήτησε τδ σχοινίον, τδ δέ σφίγξιμον 
ύπήοξε τοσοΰτον έπώδυνον διά τον ίππον, ώστε 
μετά τινα άπελπ.στικδν χρεμετισμδν, ένέδωκεν 
είς τήν πειθαρχίαν, καί μ.ετά δύο λεπτά οι σκλη
ροί καί μυτεροί δνυχές του ήκούοντο άντηχοΰντες 
ώς μέταλλα έπί των άναμεμιγμένων μετ άμμου 
χαλίκων τής όχθης.

Αλλ’ άμα ό Τερράλ είδε πλησιέστερον τδ τρομε
ρόν τβ»το ζώον, ήρπασε τήν μολυβδίνην ράβδον ήν 

έκράτει δ Κ. Φχβιέρ, καί έφώνησε μετά δυνάμεως 
πρδς τούς συντρόφους του

— Αμέσως όπίσω διά τδν Θεόν, άς μή με'νη 
έοώ ή Κυρία ! όδηγήσατέ την είς τδ σπήλαιον, 
Δδν-Γοντράν ! άναγνωρίζω τδν ίππον τούτον, είναι 
ό datuorurfiivot; !

— Ησύχασε δά μή διασκεδάζης μέ ήμάς, Ιά
κωβε, τώ λέγει δ Κ. Φαβιέρ" είναι δυνατόν νά 
φοβηθώμεν ένα ίππον επίσης ώς μίαν τίγριν ή ένα 
λέοντα ;

— 0 ζ/α/γ//»7σ//έκο<· είναι έπικινδυνωδέστεοος, 
καθόσον δέν υπάρχει καί στερεώς δεδεμένος, ά
παντα δ Τεράλ· Είναι κακότροπον ζώον. Κρά- 
τει καλά τό σχοινίον, Ακακία" σέ ξεκοιλιάζει μέ 
εν του λάκτισμα !

Καί πραγματικούς ήτον ό χ/α/μοκ/σμώσς, όστις, 
καταπληχθεΐς πρδς στιγμήν έκ τών φωνών καί τής 
έμφανίσεως τών άνθρώπων τών ϊσταμένων έπί τής 
όχθης, ύψονεν έτι μάλλον τά ωτά του, έσειε τήν 
μακράν του χαίτην άτάκτ»; κυματιζομένην, καί 
έθεώρει τδν μαΰρον με δμμα πλάγιον" δ Τερράλ 
έννοήσας, ΰψόνει αμέσως τήν οποίαν έκράτει δά- 
βδον φωνάζων.

— Φυλάξου, κεφαλή έβενίνη !
Καί όντως, ό ίππος δρμ^, ταχύς ώς ό έλιγμός 

τής άστραπής, κατά τού μαύρου" άλλ οΰτος προ- 
λαβών εγκαίρως, προσέκλινεν δπ σθεν τής κέδρου 
περί τήν οποίαν περιετύλιξε τδ σχοινίον, τοΰ ό
ποιου τδ έτερον άκρον έκράτει τδ χείλος τού Λα,ι- 
μοιισμένΟυ, καί συγχρόνως, δι’ένδς κτύπου τή; 
ράβδου καλώς προσφερθέντος, ό Τερράλ ώθησε 
πρδς τά όπίσω τδ άγριον ζώον.

0 Κ. Φαβιέρ διαρκούσης τής μακράς ταύτης 
πάλης, είχε συνοδεύσει τήν σύζυγόν του πρδς τδ 
σπήλαιον.

— Δέν θέλομεν ώφεληθή παντελώς έκ τοΰ κα
ταραμένου αϋτοΰ ίππου, έψιθύριζεν δ Τερράλ, ε
ξετάζω/ αυτόν μετά προσοχής.

— Μπά! τδν λέγει ό μαύρος, τδν νομίζω πολλώ 
οκνηρότερου ή κακόν" αϋτδς τρέμει έπί τών ιγνύ
ων του, δλαι του αί τρίχες εΐσίν άνωρθωμέναι, 
οί δέ χρεμετισμοί του φαίνονται θρηνώδεις μάλ
λον ή άπειλητικοί.

— Ναι, φοβείται, έπαναλαμβάνει ό Τερράλ. 
καταστάς σκεπτικός. Σείει τδ σχοινίον ούτως ως 
νά ήλπιζε νά έκριζώση τήν κέδρον καί ν απόδραση," 
έντοσούσω ούτε κροαίνει, ούτε άνορθοΰται" φοβεί
ται μόνον,|άλλά διατί ; βεβαίως άλλο τι άγριον 
ζώον περιτρέχει είς τά πέριξ, διότι ή θέα τοΰ αν
θρώπου, δέν δύναται νά τφ έμπνέη τόσον φόβον.

— Εγώ δέν άπήντησα τοιούτου είδους ίππους, 
όταν έκυ,νήγουν εϊς τδν τόπον, έπανέλαβεν δ αραψ 
έν μέρε-Ζτετάραγμένος, άλλά εάν ή Δόνα Ελισάβετ 
σέ ήκουε, δέν ήθελε κλείσει οφθαλμόν τήν νύκτα, 
ό δέ τρόυ,ος ήθελε τής άφαιρέσει σεάσαν άνάπαυσιν.

— Εχεις δίκαιον, Ακακία, τδν λέγει δ ήμίδου- 
λος, καί δέν θέλω αναφέρει τούς φόβους μου ούτε 
είς αυτήν ούτε εί; τον Δδν-Γοντράν" εΐ; ήμά; ά-
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ΙΟτε διήλθεν ενώπιον τοΰ κραββάτου τής Ελι
σάβετ, ανίκανων νά κρατηθή, έστάθη δπως τήν 
θεωρήση, άλλ’ έαεινεν έντρομος βλέπων δτι ήτον 

είσετι εςυπ-.ος και οτι είχεν εστηλοοκενούς επ αυ
τού τούς οφθαλμούς της.

— Τί θέλεις να κάμης, Ακακία; τδν ήσώτησεν. 
Μήπως έχομεν νέους νά διατρέξωμεν κινδύνους ; 
ήλθες νά μάς δώσιρς κάνέν σύνθημα ;

— Οχι, δέσποινα, άπήντησεν εύσεβάστως ό 
μαύρος" ήκουσα τάς κραυγάς τών άγριων τούτων 
γαλών, καί επειδή έφοβούμην μήν ταράξωσι τδν 
ύπνον σας, είσήλθον ελαφρότατα έντδς τού σπη
λαίου δπως τάς συλλάβω έντδς τού σάκκου καί 
τά; πνίξω είς τήν λίμνην.

— A ! είναι γαλαϊ άγρίαι, έπανέλαβεν ήσυχά- 
σασα ή Ελισάβετ. Πραγματικώς, ήσαν σύνοικοι αρ
κετά δυσάρεστοι' αλλ αί κραυγαί των ειχον εί
δος τι πενθηρδν καί μ αφήρεσαν πάσαν έπιθυμίαν 
ύπνου' είμαι ανήσυχος καί ιπεφοβημένη εις τά 
σκότη τών άποτόμων|τούτων λίθων ! — Η νύξ είναι 
ωραία, δέσποινα, άπήντησεν ύπούλως ό δούλος, καί 
άν ευδοκείτε νά καθήσετε έπί τής όχθης τής λί
μνης, θά εύρετε εκεί ησυχίαν καί άνάπαυσιν.

— Ναι, τώ λέγει ή ’Ελισάβετ, έχω ανάγκην 
άέρος, διότι έντδς τοιαΰτης καυστικής καί ΰγρας 
ατμόσφαιρας δυσκολεύομαι καί νά άναπνεύσοι.

Ανέστη δθεν καί ήκολούθησε τδν Ακακίαν δσ- 
τις τήν ώδήγησε πρδς τήν όχθην, ένθα εύτυχώς 
δλοι οί άπειροί της τρόμοι έξηλείφθησαν. Εν μέσω 
τής σιγής άπειρία θορύβων άνήγγελλον τήν παν
τοδύναμον τής φύσεως ζωήν κατά τά παρθενώδη 
ταΰτα μέρη. Τδ κυμάτισμα τοΰ ιχθύος έντδς 
τοΰ ύδατος, ό υπόκωφος ήχος κωδωνίσκου σειο- 
μένου ύπδ άνη /όχου τινδς ζώου, ό κρότος τών 
κλάδων τούς όποιους αιφνίδιος τις πνοή ανέμου 
έκίνει' αί άδιάλειπτοι έξ άδημονίας κρούσεις τών 
ποδών τοΰ δαιμονισμένου, δλοι ούτοι οί 
θόρυβοι διεσκέδαζον τδ πνεΰμά της.

ό δέ μαύρος, ακίνητος, πλησίον της διάσε
λών, έβυθίζετο είς βαθεΐς ρεμβασμούς. At χειρέ; 

' του έπαιζον μέ τδ σχοινίον τοΰ σάκκου, τδ» δ
ε ποιον άναπαισθήτως άφινε νά όλισθήση πρδς τδ 

ύδωρ. Αίφνης δέ θέτει τδν έβένινό > του δάκτυ
λον έπί τού ώιαου τής Ελισάβετ, ήτις τδν θεωρεί 
μετ άπειρου περιεργείας.

— Δέσποινα, τή λέγει μετά βραχείας καί Αλ
λοιωμένης φωνής, πιστεύετε δτι είναι αδύνατον 
γυνή λευκή νά έρασθή ένδς μαύρου .

Η νεάνις τώ ένευσε ν άπομακρυνθή δλίγον καί 
τώ άπαντά.

— Ετρελλάθης, Ακακία, καί τολμά; νά άπο- 
τείνιρς τοιαύτας ερωτήσεις ; — Βεβαίως έχω ά
δικον, άπήντησεν εκείνο; ταπεινώς' άλλά τδ κάμω 
διότι ή ωραία αύτη νύξ μ ανακαλεί τάς Ιστο
ρίας τής πατρίδος μου, τάς όποια; δ πατήρ μου, 
βασιλεύς μεγάλης φυλής, πολλάκις μοί διηγήθη. 
Κατά τοιαύτην νύκτα, καθ ήν ή σελήνη διέλαμ- 
πεν έπί τοΰ ποταμού καί τών πεδιάδων και τών

πόκειται vi έπαγρυπνώμεν κατά τδν ύπνον των. I
— Δύνασαι να έπαναπαυθή; εί; τήν άγρυπνον ! 

φροντίδα μου καί νά ήσυχάση; έντδ;τού σπηλαίου, 
μέχρι τών τριών τής πρωία;, Ιάκωβε Τερράλ. Με 
μίαν καλήν καραβίναν είς τούς ώμους, δύναμαι νά 
τά; προφυλάςω άπδ Φατρίαν βονάσων καί τίγρεων, 
έξηκολούθησε γελών ό Ακακίας.

0 Τερράλ. ύπεμειδίασε καί αύτδς διά τάς ανυ
πόστατους του ανησυχίας' ό δυστυχής ήτο αφανι
σμένος έκ τού κόπου, ϊιγή πλήρη; έπεκοάτει έπί 
τής ερήμου' καί δέν ήκουέ τις ούτε τδν ήχον τής 
φωνή; μιά; έλάφου, ούτε] τήν πνοήν μια; αύρας 
έ< τοΰ ύψους τών δένδρων, ό Τερράλ έβοήθησε 
τδν μαΰρον νά δέση τού; ήμιόνους είς τάς μελίας, 
έπειτα δέ συναθροίσαντες διάφορα ξηρά χόρτα, 
τά όποια μετεκόμισαν περί τό σπήλαιόν, κατε- 
σκεύασαν απαλόν τι πρδς διανυκτέρευσιν μέρος. 
Μετά τδ δειπνον τδ όποιον κατεπράΰνε τήν πεί- 
νην των, ό Κ.. Φαβιέρ έθεσεν εις χεΐρας τοΰ Ακα
κία ώραίαν αγγλικήν καραβίναν, «αί μίαν πλα
τείαν ξιφομάχαιραν, συνεφωνήθη δέ ότι δ τελευ
ταίος ούτος θέλει φυλάξει είς την είσοδον τοΰ σπη
λαίου μέχρις ού ό Ιερράλ τδν άναπληρώση μετά 
τρεις ώρας.

Οί οδοιπόροι δθεν άπεκοιμήθησαν βαθέως’ ή Ε
λισάβετ μόνη δεν ήδύνατο νά κλείση οφθαλμόν, 
διότι κατεθλίβετο ύπδ αορίστου τινδς δρμεμφΰτου 
τρόμου. Εν μέσω τοΰ σκότους τοΰ σπηλαίου, καί 
μάλιστα ότε ή άτονία είχε κλείσει τά βλέφαρά 
της, κατεδιώχθη ύπδ άποτροπαίων όπτασιών. Τή 
εφαίνετο δτι δ Γοντράν περιεκυκλοΰτο άπδ σπεί
ρας εχθρών, κατά τήν τυχηράν του ταύτην εκδρο
μήν, και δτι αύτή μόνη ήτο δυνατόν νά τδν σώση.

Κατά τινα στιγμήν νομίζει δτι ακούει έκ τών 
βαθέων τοΰ σπηλαίου μυχών έξερχομένας κραυ- 
γάς παραδόξους καί έκτενεϊς. Αμέσως άντήχησεν 
εις τά ώτά της ύπόκωφός τις καί τοσοΰτον θρηνώ
δης στεναγμός, ώστε άνοιξασα τούς οφθαλμούς 
της καί άναστασα έπί τών αγκώνων, κατελή- 
φθη ύπδ άνικήτου φρίκης. Καί δέν ήπατατο, διότι 
καθορά λάμψιν, καί ύπδ τάς άκτΐνάς της διαγρα- ' 
φομένην καί καίουσαν πρδς άνώμαλόν τι μέρος τοΰ f 
σπηλαίου, σκιάν ηράκλειον' έθεώρει μετά ήλιθιό- 
τητος, αγνοούσα έάν ώφειλε, διά κραυγής ή άλλως 
πως νά έξυπνίση τούς κοιμωμένους, δτε άνεγνώ- 
ρισεν έν τή σκιγ τδν μαΰρον Ακακίαν, κρατούντα 
διά τής μιας χειρδς άκρον σχοινιού άνημμένου έν 
είδει λαμπάδος, καί διά τής έτέρας σύροντα άπδ 
του δέρματος τοΰ λαιμού 8ν ζώον ύπόξανθον καί 
ποικιλλόχρουν μέ στίγματα μέλανα, δμοιάζον πο
λύ πρδς μαύρην γαλήν, καί τοΰ οποίου οί Οφθαλ
μοί προήγαγον άπαύγασμα λαμπρόν. Τρία άλλα 
νεογνά δμοία έπαιζον είς τούς πόδας τοΰ δούλου, 
δστις ήρπασ» καί ταΰτα, καί έβύθισεν έντδς πλα
τέος λινού σάκκου, τοΰ όποιου τήν οπήν έκλεισε 
διά σχοινιού, έπειτα δέ ρίψας τδν σάκκον έπί τών 
ώμων του διευθύ.θη πρδς τήν είσοδον τοΰ σπη
λαίου.

— A ! ΐνδιανήν δούλην ΰγτ ις νά μ’ αγαπά διά 
τήν αγαθότητά μου, καί μ δλην μου τήν ασχή
μιαν, δέν είναι ούτω, Δέσποινα; άλλ υμείς διατί 
λοιπόν τότε αγαπάτε τδν Δδν-Γοντράν, δστις σάς 
λησμονεί διά να ονειρεύεται μέσα δπως κερδήσφ 
χρυσόν, δστις φέρεται πρδς υμάς μετά ,το- 
σαύτης υπεροψίας καί παραβιάσεως ! διατί τδν α
γαπάτε ; άποκριθήτε !

Καί τήν έλαβε βιαίως έκ τοΰ βραχίονος.
Η Ελισάβετ καταληφθεΐσα ύπδ τρόμου τδν ένό- 

μισε κυριευθέντα υπό περιοδικής τινδς μανίας, καί 
τώ άπήντησε προσπαθούσα ν άπαλλαγή τής κρα
τούσες αυτήν χειρός.

— Δυστυχή, άπώλεσες λοιπόν τδ λογικόν, 
λησμονείς δτι αποτείνεσαι πρδς τήν σύζυγον τοΰ 
δεσπότου σου;

>/
Ηκουσε συγκρουομένους πρδς άλλήλους τους δ- 

δόντα; τοΰ μαύρου" τδ στήθος του έξωγκούτο’ οί 
λόγοι του μόλις έξήρχοντο έκ τοΰ κατεςηραμένου 
αύτοΰ λάρυγκος.

— Αλλά δέν μ ένοήσατε, κυρία ; έξηκολου- 
θησε προσηλών έπ αύτής οφθαλμούς κίτρινους 
ώς τδν χρυσόν. Τμάς άγαπώ, υμάς ! δ άφρων, ένώ 
έχω τδ δέρμα μέλαν, καί ένώ είμαι δούλος 1 
τοΰτο δύναται έν τοσούτφ να μέ στέρηση τής ζωής? 
άλλά τί σημαίνει ό θάνατος, έάν σάς άπαγάγω διά 
τών βραχιόνων μου έντδς δάσους, ώς τδ ποθώ 
άπδ δεκαπέντε ήδη μηνών !

— Παραίτει με, άθλιε ! άνακράζει ή Ελισά
βετ παραδερομένη. — Διατί, τή λέγει δ μαύρος, 
γνωρίζω ότι δεν μ’ αγαπάτε άλλ’ δμως ήδη εϊσθε 
λεία μου ! καί δέν όπισθοπορώ ώς οί λευκοί α
πέναντι ένδς [εγκλήματος ϊνα εύτυχήσω ημέραν 
τινά, κατά τήν κατηραμένην ταύτην ζωήν μου.

Τότε μόνον ή νεάνις ένόησε τήν πραγματικό
τητα τοΰ πάθους τού δούλου καί τδν κίνδυνον 
τής καταστάσεώς της. Εντοσούτω δέν άπηλπι- 
ζετο, γνωρίζουσα δτι δ σύζυγός της καί ο ήμι- 
δουλος ήσα» έτοιμοι νά τήν βοηθήσωσιν, και δτι 
ό Τερράλ ιδίως, δέν ήδύνατο νά ήναι συνένοχος 
τοιαύτης προδοσίας.

’Αλλ’ ήθέλησε νά έπικαλεσθή και πάλιν τήν 
φρόνησιν τοΰ μαύρου, καί

’Ακακία, τώ λέγει άποφασιστικώς, όμολό- 
γησον δτι ευρέθης είς στιγμήν παραφροσύνης, διά 
τήν όποιαν ήδη μετανοείς" εϊσέτι είναι καινός να 
σέ σώσω έκ τή; τιμωρίας ήτις σέ άνήκει. Αφησόν 
με ελευθέρων, ή προσκαλώ τδν Κ. Φαβιέρ !

— Ο Δδν-Γοντράν δέν θέλει σάς άκούσει, τή ά- 
παντρί είρωνικώς ό Ακακίας' βλέπει έν όνείρω τδ 
μεταλλεΐον τού Τερράλ ήμιανοιγόμενον ένώπιόν 
του και τούς λίθους μεταβαλλομένους είς χρυσόν. 
— 6 Γ*έντμάν έρχεται νά σέ τιμωρήση, καί νά μ 
άποσπάσή τών χειρών σου, άνέκραξεν ή ’Ελισάβετ 
μετ’ άγανακτήσεως, δ δέ Τερράλ θρλει σέ δείξει !..

— A ! κατατάττετε καί τδν Τερράλ εις τδν α
ριθμόν τών ύπερασπιστών σας, κυρία, ύπέλαβεν δ 
μαύρος. Τωόντι αύτδς σάς αγαπά, διά σάς ύπέστη

γραφείων τών λευκών καί καθ’ ήν ούτοι δέν έφο- 
βούντο ούδένα, ό πατήρ μου έσχε τδ θάρρος νά 
είσδύσφ έντδς μιάς έκ τών κατοικιών αυτών, 
καί ν’ άπαγαγγ, έκεϊθεν μίαν λευκήν γυναίκα τήν 
Οποίαν ήγάπα !

— Η δυστυχής ! ανακράζει ή Ελισάβετ, καί τί 
έγ1νε ’

— Αυτή δέν ήθέλησε ούδέποτε νά παραδεχθη 
τδν έρωτα τού πατρός μου, άν καί εκείνος έθεσεν 
είς κίνδυνον καί τήν ζωήν του αύτήν δπως τήν 
άπαγάγή καί περιεφρόνησεν υπέρ αύτής τήν έκδί- 
κησιν τών λευκών καί τδ μίσος τής φυλής του. 
‘Ημέραν τινά όργισθείς τήν έπλήγωσε διά τών 
φαρμακερών άκοντίων του' έπειτα δέ άπελπισθείς 
να βλέπη αυτήν μειδιώσαν, ενώ ύπέφερε τοσαΰτα 
ώσανεί ήθελεν είσθαι ευτυχή; έαν άπέθνησκεν, έθε- 
ράπευσε την πληγήν της καί τήν έσωσε. Αλλ έβλε
πεν δτι τώ ήτον αδύνατον νά νικήση τήν πεισμονήν 
τη;, καί αποφασίζει νά τήν έπιςωέψή είς τούς συγ
γενείς της. Εκείνη προσεποιήθη δτι εύχσοίστως συ- 
ναινει" ένώ δέ εις άπόστασιν δύο λευγών άπδ τοΰ 
καταστήματος αυτών ό πατήρ μου ανησυχών δέν 
ηκουεν άπό τίνος ώρας τήν φωνήν της, ήνοιξε 
το φορεΐον έντδς τού οποίου τήν είχε κρύψει, έ
κείνη δέν τώ άπαντα τίποτε' έγγίζει τήν χείρά 
της άλλ αύτη έπανέπεσε ψυχρά. Εννοείτε οτι 
άφέθη ν άποθάνη έκ τής πείνης δπως μή είσέλθη 
Ατιμασμένη είς τήν στέγην τών συγγενών της.

— Η πτωχή ! ύπέλαβεν ή Κυρία Φαβιέρ. Ι
δού ή λυπηρά άπάντησις είς τήν έρώτησίν σου ! 
— Καί έν τούτοις,έξηκολ,ούθησεν δ άραψ μετά φω
νής σχεδόν οργίλης, θέλων τις ν’ άγαπήσφ, οφεί
λει νά καταστή πρώτος αύτδς άγαπητός. ’Εγώ, 
έάν ήγάπων ■ μίαν λευκήν ώραίαν ώς υμάς, δέ- 
σποινά μου, ήθελα τήν καταστήσει θεότητα μου, 
και ήθελα τή είσθαι υποτεταγμένος καί υπήκοος 
ύποδεδουλωμένος ώς κύων" δέν ήθελα ζή λ, ϊνα 
τήν άγαπώ, ϊνα τήν θεωρώ, ϊνα τήν προα
σπίζω" ήθελα τήν προτιμά άφ’ δλας τάς ήδονάς, 
άπδ τήν Θήραν, τήν αλιείαν, καί αύτδν τδν πό
λεμον, και από αυτήν τήν ελευθερίαν, διότι έάν 
αύτη έδεσμεύετό ποτέ, ήθελα κατορθώσει νά αί-1 
χμαλωτισθώ καί έγώ δπως τήνακολουθήσω, Si! κατά 
τδν ύπνον μου μόνη ή είκών της θέλει διέρχε
ται τούς οφθαλμούς μου καί άν ένεσαρκοΰτο διά 
ν άκούση τά όνειρά μου, ήθελεν ακούσει προ* 
φερόμενον μόνον τδ όνομά της !

— Δέν έπιστευα δτι τοσοΰτον άγνά αισθήμα
τα εόρίσκουσι θέσιν έντος τής καρδίας ένδς μαύ
ρου δούλου, τδν διακόπτει ή Ελισάβετ, έπί μάλ
λον καί μάλλον έκπληκτος. Μέχρι τούδε σέ έκρινα 
κακώς, Ακακία Καλά λοιπόν, έάν υπηρέτησης άν- 
δρείως τον κύριόν σου είς τήν έπιχείρησίν του, έσω 
βέβαιο; δτι δέν θέλω λησμονήσει τούς λόγους 
σου. θέλω κατορθώσει τδν Κ. Φαβιέρ νά άγοράση 
ώραίαν τινά Ινδιανήν ήτις νά σ αγαπά ■ διά τήν 
ανδρείαν καί άγαθότητά σου !

0 Ακακίας ώθησε κραυγήν γέλωτος τρομερά.
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τήν ποινήν τοΰ σανιδώματος καί έχορήγησε με- 
ταλλεϊον. Τωόντι, μόνον δ μή αγαπών ύμάς είνα·. 
πλεονέκτη; ώς δ Δδν-Γοντράν. Α; ήναι, τή ποο- 
σέθηκεν έπειτα πχρχιτών τδν βραχίονα της, προ- 
σκαλέσατε λοιπδν καί τού; δύο, καί θέλουν έξα- 
ληφθή άπδ τούς οφθαλμούς σας’ άλλά τούτο, ύ
μεϊς τδ ήθελήσατε ! — Κρατούν τά δπλά των, καί 
είναι αμφότεροι γενναίοι, άπήντησεν ή νεχνις. — 
Καλλίτερον δι αυτούς, άπαντα ό μαύρο;' τδ κυ- 
νήγιον θά είναι ώραιότερον καί περιεργότερον, 
διότι μετ’ ολίγον θέλουν έχει έχθρούς τούς όποιου; 
δεν θα γνωρίζουν νά φύγουν.

Η Ελισάβετ ήτιςέσκόπει τότε νά τρέςη πρδς 
τδ σπήλα.ον, έσταμάτησε. — Ποιους άλλους εχ
θρούς έκτδς σού έχουν νά φοβηθούν τώ λέγει συγ- 
κεκινημένη έκ προαισθήματος άπευκταίου.

0 δούλος έξέτεινε πρδς αύτήν τήν χεϊρά του 
μετά επισήμου τρόπου. — Η ζωή των είναι σώα, 
κυρία, έάν συναινήτε νά τούς έγκαταλείψητε έντδς 
τού σπηλαίου τούτου κοιμωμένους, καί νά άπο- 
δράσητε μετ έμού έπί ένδς τών ίππων τούτων 
έάν τδ άρνήσθε, καί μ άναγκάσητε νά σάς συμ- 
παρασύρω διά τής βίας, δύνασθε νά έπικαλεσθήτε 
τήν βοήθειάν των, άλλ έκτος δτι αυτοί άπόλλυν- 
ται, έντοσούτω και ύμεϊς δέν θέλετε μ έκφύγει.

— ’Ανόητος έγώ ν’άκούσω τδν προδότην αυ
τόν ! λέγει ή νεάνις, καί ήθέλησε νά άναλάβρ τήν 
οδόν της, άμέσως »ν έγχειρίδιον ριφθέν παρά τού 
Ακακία, τήν έκαμε νά μείνη καί νά κλονισθή' έ
πειτα δέ δι ένδς πηδήματος άναλαβών αύτδ, τήν 
έσυρε μέχρι τής κέδρου, καί προσήγγισε τδ ά- 
κρον τού εγχειριδίου προς τδ λωρίον τού ένδς ίπ
που.

Μετά ταΰτα, επειδή ή ’Ελισάβετ, καταζα- 
λισμένη έκ τής αγροίκου ταύτης προσβολής, δέν 
εΐχεν είσέτι τήν δύναμιν νά κοάξη, ήρπασε τήν 
ξιφομάχαιράν του καί τήν ένέπηξεν εις τάσπλάγ- 
χνα τών άλλων δύο έμπιστευθέντων αύτώ ίπ
πων καί άμέσως δύο κρουνοί αίματος άνέβλη- 
σαν έκ τών πληγών των.

*Η νεανις έθεώρει τήν παράδοξον ταύτην πρα- 
ζιν, ως θεωρεί τις δνειρόν τι τερατώδ·;' τοσαύτη 
αυθάδεια τήν έσύγχισε. <>ί ίπποι έταλαντεύοντο 
έπί τών κνημών των' μετά ταύτα ό Ακακίας έ
συρε τδν σάκκον ένώ είχε τάς ύποτιθεμένας ά
γριας γαλάς, δ έσχισε καί έξεκοιλίασε διά τού 
ξίφους του τά νεογνά έκεϊνα άγρίμια.

Ταύτα έξέβαλον πένθιμόν τινα καί έκτενή 
μδν, είς τδν δποϊον άπήντησαν κατ άρχάς μακρόθεν 
τραχεϊαι καί λαρυγγώδεις κραυγαί, έπειτα υπόκω
φοι καί τρομεροί βρυχηθμοί, καί τέλος μία άρμο 
νία άσύμφωνο; καί σχήματιζομένη άπδ κραυγάς 
ώσανεί έκ τών δρέων τών δασών καί τών πεδιά
δων έςερχομένας !

Τότε ή Ελισάβετ κατελήοθη ύπδ άπειρου φό
βου καί σκοτοδινιάσεως, άλλ’ ήτις τώ έδωκε φω
νήν, διότι άνέκραξεν άπελπιστικώς.

— Βοήθεια, Γοντράν, βοήθεια, Τερράλ ! έχά- 
θημεν.

Αλλ’ ή φωνή της δέν ήδύνατο νά διαπεράση τήν 
δύσηχον αρμονίαν τών βρυχηθμών οίτινες έπλή- 
οουν τδν αέρα, καί οίτινες προσεπλησίαζον, ώ; χορ
δή τις έπι μάλλον καί μάλλον τανυομένη.

Οί δύο ίπποι, καταβληθέντες έκ τής έξχντλή- 
σεως τού αίματός των, έπεσαν ύπτιοι' οί ζωηροί 
ήμίονοι, τρέμοντες, έκίνουν τούς κωδωνίσκους 
των, άπέσπων τούς χαλινούς των, καί διέτρεχον 
έδώ καί έκεϊ. Τοΰ Δαιμονισμένου τδ δέρμα ή
το άνωρθωμένον καί κάθυγρον, άφρδς δέ έλεύκαινε 
τδ όγκώδές του χείλος' οι πόδες του κατέθραυον 
τήν γήν καί τήν έκαμνον νά πετοί περί αύτόν

‘Η δέ Ελισάβετ έφώνει πάντοτε. Γοντράν, Τεό- 
ράλ ! βοήθεια ! άλλ ή φωνή της καταστάσα άσθε- 
νεσ-έρα ουδόλως ήκούετο.

Η'.
Ο Ακακίας λύσας τότε άμέσως τδν ίππον του 

έκ τού κορμού τής κέδρου, έπήδησεν έπ’ αύτοΰ, 
καί άρπάσας τήν νέχν κυρίαν του, έθεσεν αύτήν 
έπί τοΰ έφιππίου, έμπροσθέν του. ή ατυχής 
γυνή, καταπεπληγμένη, μέ έξηγριωμένους τούς 
οφθαλμού; καί περι'ίπταμένην τήν κόμην, ματαίως 
άνθίστατο πληρούσα πληγών τάς εύθράστους αυ
τής χεϊοας.

— Ω! δέν δύνασαι νά μ έκφύγγ,ς, ύπέλαβεν ό 
δούλος' ύβρισόν με, δέσποινα, καταζέσχισόν με, 
μίσησόν με! Τδ μϊσός σου θέλει αύξήσει τδν έοω- 
τά μου.

— Α! άθλιε, κατασυντρίβομαι ύπδ τούς πόδκς 
τοΰ ίππου σου, άλλά δέν κατορθόνεις νά μ’ άπα- 
γάγης !

0 μέλαψ τότε, άπελπισθείς, έσφιγξε μέχρι κα- 
ταθλίψεως τάς χεϊρας τής Ελισάβετ, καί τή λέγει 
μετά ύποκώφου φωνής.

— ’Αλλά, άφρον πλάσμα, άγνοεϊς δτι ύπδ τούς 
πόδας τοΰ ίππου τούτου ενυπάρχει ό θάνατος, καί 
δτι ούτε μίαν στιγμήν έχομεν ν άπολέσωμεν ;

Η ’Ελισάβετ έτεινε νά πέσν) άλλ’ έκεϊνο; τήν 
άνήγειρε διά ρωμαλέας κινήσεως, καί τήν έθεσεν 
έπί τού έφιππίου' οί δέ βρυχηθμοί πανταχόθεν 
ήκούοντο.

— Βοήθεια . . . Γοντράν . . . Τερράλ ! άνέκρα
ξεν έκ νέου ή Ελισάβετ, έξαντλήσασα πάσαν αύ
τής τήν δύναμιν είς τήν τελευταίαν ταύτην πρόσ- 
κλησιν.

Τήν στιγμήν δέ ταύτην, ό Τερράλ, έγερθε'ς αί- 
φνιδίως έφάνη είς τήν είσοδον τού σπηλαίου, ώ- 
πλισμένος διά τοΰ πυροβόλου του καί τής μακράς 
του μαχαίρας.

Κατεπλήχθη όρων τδν δύσε δή μαϋρον, έφιπ
πον καί σύροντα έντδς τών βραχιόνων του τήν 
νέαν Ελισάβετ. Παρεσκεύασε τδ δπλον του, καί 
έσκόπευε τδν άθλιον αύτδν, δστις άμέσως έφιο - 
νησε.

— ’Εάν προσπαθής νά μ’ έπιτύχγ,ς, κινδυνεύεις 

νά φονεόση; τήν προσφιλή σου κυρίαν, ανδρείε Τεό- 
ράλ ! Είναι, όυς βλέπεις, ό προμάχων μου.

0 δυστυχής Τερράλ έφρισσεν, ή δέ χειρ του έ- 
κλονίζετο ώ; φύλλον τι κινούμενου ύπδ τοΰ ανέμου.

— Φύλαξον τήν δόσιν τοΰ όπλου σου διά τδν 
εχθρόν δστις έρχεται νά σέ συλλάβη, τω λέγει ό 
δοΰλος, καί μάθε δτι ή μικρά αύτη λίμνη, δπου 
έποτίσαμεν τά ζώά μας, καλείται πηγη τώκ τί· 
γς>εων.

Είς τάς λέξεις ταύτας ό ατρόμητος Ιάκωβος 
Τερράλ, ήσθάνθη φρίσσοντα τά μέλη του άπδ τής 
κεφαλής μέχρι τών ποδών' κατά τήν έποχήν εκεί
νην, ή πηγή αυτή είχεν άπαίσιον δι δλον τδ 
Μεξικδν φήμην. Οί περιηγηταί έφρόντιζον πάν
τοτε νά παρεκκλίνωσι τής δδοΰ δπως τήν ά- 
ποφύγωσιν, έκτδς άν ήσαν πολυπληθείς καί έσχη- 
μάτιζον συνοδίαν μεγάλην, όμοιάζουσαν στρατόν 
τών έρήαων. Τά ζώα ταΰτα δεν διήρχοντο έκεΐθεν 
δπως δείξωσι φιλοξενίαν περιποιητικήν έπί τής 
καταξήρου αύτής έκτάσεως, ήτις ήτο ή κατοι
κία των άπδ άμνημονεύτων χρόνων. Αλλ όσοι δυσ
τυχείς ήθελον έχει τήν άφροσύνην νά πλησιάσωσι 
τήν μικράν ταύτην λίμνην, δπου περιπολοΰντες ήρ- 
χοντο νά ποτισθώσιν οί κάτοικοι ούτοι καί κύ
ριοι τής έρήμου, δέν άνεφαίνοντο ποτέ, δπως διη- 
γηθώσι τάς σοβαρά; λεπτομέρειας τής συνεντεύ- 
ξεώ; των μετά τών ιθαγενών τούτων τών ολίγον 
κοινωνικών.

—Ηδη, κυρία μου, ύπέλαβεν δ μέλαψ, εκλέξατε 
μεταξύ τού Τερράλ καί έμοΰ, μεταξύ τού θανάτου 
καί τής ζωής. — Ιίροτιμώ τδν θάνατον, ή νά 
σωθώ παρά σού, τφ άπαντα μετά φωνής πνι
γηρά;. Εύσπλαγχνίσου με, Ακακία! ούδέποτε 
ύπήρξα άδικος ή κακή πρδς σέ ! Αφησδν με νά έ- 
πανεύρω τδν Γοντράν ή καί ν αποθάνω, άλλά 
πλησίον του !

— Οχι, δέσποινα, οχι, τή λέγει έκτδς εαυτού 
ό άραψ' ώμωσα, δ κύριό; μου καί ό Τερράλ ν’ άπο- 
θάνωσιν ένταΰθα' άλλά ύμεϊς πρέπει νά ζήσητε, 
διότι έκείνου; μέν μισώ, ύμάς δέ άγαπώ.

— Αθλιε, φόνευσον καί έμέ ώ; αύτούς, έψιθύ- 
ρισεν ή Κυρία Φαβιέρ, διότι άδύνατον νά σέ άκο- 
λουθήσω, διότι ό Θεό; αύτδς θέλει μέ προστατεύ
σει εναντίον ένδς άνανδρου καί δολοφόνου ώ; σέ, 
αποστελλων με τδν θάνατον.

Εν τοσούτω ό Ιάκωβος Τερράλ, έν τή έκπλήξει 
του, άκούων καί τούς άείποτε προσπλ «ισιάζοντας 
βρυχηθμούς, αμφίβαλλε τίώφειλε νά κάμη, διότι νά 
κτυπήση τδν μισαρδν αύτδν αίθίοπα, ήτο τδ αύτδ 
νά κτυπήση κατά τή; Ελισάβετ. .

Αλλά τήν στιγμήν ταύτην έξέρχεται και δ Κ. 
Φαβιέρ έκ τοϋ σπηλαίου, καί έκ πρώτη; οψεως 
εννοεί δ,τι συνέβη' είδε τδν άραβα σφίγγοντα 
διά τής μιά; χειρδς τήν Ελισάβετ, αύτήν δέ προσ- 
ηρτημένην έπί τού έφιππίου τοϋ άφρίζοντος έκ 
τού τρόμου ίππου. Τδ παράδοξον δέ είναι ότι ούτε 
εί; μυών έκινήθη έπί τού άπαθοΰ; αύτοΰ τοϋ συ
ζύγου προσώπου.

(Εύτέο. Τόμ. Ζ. φυλ. 30)

— Α! ή Εοενινη μορφή θά συναγωνισθή μεθ’ 
ημών! ό νόστιμος ! έχει καλήν δρεξιν' άλλά δέν 
πρέπει τι; να διαφθείρη τού; άνθρώπου; του, έ- 
ψιθύρισεν. ί'ψώσα; δέ τήν φωνήν καί τείνα; πρδς 
αύτον την χεϊρά. — Εδώ, σκυλλί, τώ κράζει.

Ειθισμένο; εις τδν ζυγόν τή; δουλική; ύποτα- 
γής ένώπιον τού κυρίου του, ό Ακακία; δέν ήδυ- 
νηθη νά κρατηθή καί στρέψης τήν κεφαλήν εδει- 
ξεν εΐδό; τι ταραχή; καί άγωνίας* άλλά θεωρών 
τδ κίτωχρον τή; Ελισάβετ πρόσωπον, τής οποίας 
ή λελυμένη κόμη έκυμάτιζεν έπί τοΰ γυμνού του 
βραχίονος, άνέλαβεν δλην αύτοΰ τήν αύθάδειαν καί 
άπήντησε.

—Δέν είμαι πλέον δ σκύλλας σου, Δδν-Γοντράν. 
Δέν σέ έδούλευα μετά τοσαύτη; άφοσιώσεως, είμή 
δπως σέ άπατήσω εύχερέστερον. Σύ άγαπά; τδν 
χρυσόν, έγώ τά; λεύκας γυναίκας, καί ιδού λαμ
βάνω τήν ϊδικήν σου. Αν καί δέν άνέμενον τήν 
ημέραν καθ’ ήν ήδυνάμην νά εκδικηθώ κατά σού- 
πρόσωπον πρδ; πρόσωπον, είναι ήδη πολύ; και
ρό; άφοΰ ήθελα σέ κάμει νά πίη; τδ γάλα τή; 
μανσελλινιέρη; (1), ή σέ καύσει έντδς τή; καλύβης 
σου. ιγίαινε, Δδν-Γοντράν.

0 Κ. Φαβιέρ έβίασεν εαυτόν δπω; έκβάλη κραυ
γήν γέλωτος.

— Α ! βλέπεις, λέγει στραφείς πρδς τδν Τερ
ράλ, δ κατεργάρης αύτδς πιστεύει, είς τήν τιμήν 
μου ! δτι συνελάβαμεν έμού τά ζώα, ή οϊκειότη; 
του είναι αρκετά διασκεδχστική.

— Κύριε, τώ άπχντ^ δ Τερράλ, έντδς δύο λε
πτών ή πηγή καί τδ σπήλαιον περικυκλοϋνται ύπδ 
τών θηρίων αύτής.

0 δέ μαύρος, σφίγζας τήνλωρίαν τοΰ 'ίππου του, 
τώ άφήκε τέλος τδν χαλινόν.

— Είμαι, ώ; βλέπετε, πιστό; δούλος, άνέκραξε 
μέ τόνον εύγενοΰς, διότι ιδού σώζω τήν δέσποι- 
νάν μου

— Είσαι άρκετά προνοητικός, παλλικάρι μου,τώ 
λέγει δ Κ. Φαβιέρ, καί έσκόπευσε τδν Αραβα.

Ούτος προσέκλινε τότε έπί τοΰ τραχήλου τοΰ 
ίππου του, τά δε χείλη του ήγγισαν τδ παγετώ
δες μέτωπον τής νεάνιδος, φρυαξάση; κατά τήν 
συνάφειαν ταύτην.

— Προσέξατε, Δδν-Γοντράν, ανακράζει δ Τερ
ράλ, δύνασθε νά χτυπήσετε τήν Δόναν Ελισάβετ.

— Τί; σ’ έσυγχώρησε ν’ άναμιγνύεσαι εί; τά; 
οικιακά; μου υποθέσεις; άπήντησε ξηρώ; δ Κ. 
Φαβιέρ άάολουθών άείποτε διά τοΰ δφθαλμοΰ το 
τρέξιμον τοϋ μαύρου.

Επειτα δέ άνέκραξε μετ’ ισχυρά; φωνής. Φιλ- 
τάτη μου' μήν φοβείσαι ποσώς.

Η βλισάβετ ήκουσε τήν φωνήν έκείνου δν 
ήγάπα, κα$’ ήν στιγμήν, χάρις εί; τδν αέρα δστις 
διήρχετο έκ τού προσώπου της, άνελαβε τας αι
σθήσεις της.

(I) Δένδρον φαρμακερόν έν τξ ’Ααερική.
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130 — 131 —
’Αντέστη εϊσέτι και έσχε την δύναμιν ν’ απάν

τηση.
— Βοήθεια, Γοντράν’ φόνευσον, φόνευσον. Ω ! 

κάλλιαν ν’ άποθάνω διά τής χεερός σου, ή νά γίνω 
λεία τοΰ τέρατος τούτου.

Ο δέ Ακακίας, γνωρίζων τδν ακαμπτον τοϋ ε
ξόριστου χαρακτήρα ήρχιζε νά φοβήται άπόφασίν 
τινα αϋτοΰ απελπιστικήν και έβύθισε τού; πτερ
νιστήρας του είς τά καθγμαγμένα πλευρά τού ζώου 
του.

Τήν αϋτήν στιγμήν δ κτύπος ήκούσθη, ή δέ 
βολή εκτυπησε την χειρα του αραοος, ητις ε- 
στήοιζε τήν ώραίαν Ελισάβετ. Ούτος ώθησε κραυ
γήν πόνου καί λύσσης καί έκίνησε την θλασθεί- 
σαν χεΐρά του, ή; τό αιμα άνέβρυεν έπί τή; νεά- 
νιδος.

0 ίππος του έμεινεν ακίνητος, ό δέ σφικτήρ οσ- 
τι; έκράτει τήν κυρίαν Φαβιέρ έξεσχίσθη. Τότε 
δέ αύτη αίσθανθεϊσα έαυτήν έλευθέραν, έπήδησεν 
έπί τή; γής πριν δ δοΰλος εύρη τόν καιρόν νά 
λάβη τήν μάχαιράν του, καί νά τήν φονεύση, ώς 
είχε σχεδιάσει εάν τω διέφευγε.

( ακολουθεί ).

——————WDGKTS»————...........

ΧΚΠΝΟΓΡΛΦΙΑϊ
ΕΚ. ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ Ν4ΙΙΟΛΕΟΝΓΟΣ.

(Συνέχεια δρα φυλ. 29 )

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΑ’.

Στηατιία ζΐς Αίγυπτον. Μάχη των Πυραμίδων. 
Ναυμαχία ’Αβουχίρ. Στάσιις των Αιγυπτίων.

Ες μεγαλας στρατιάς κατετρόπωσεν εις την 
Ιταλίαν ή μεγαλοφυ'ί'α τοΰ Ναπολέοντος, καί τής 
Αϋστρίας δ αϋτοκράτωο ήναγκάσθη νά κλείση ει
ρήνην, παραδεχθείς ώς δρια φυσικά τής Γαλλίας 
τόν Ρήνον, τάς Αλπεις, τά Πυρηναία, τόν Ωκεα
νόν. 0 δέ Ναπολέων, περάνας ούτω τήν τε στρα
τιωτικήν καί τήν πολιτικήν αϋτοΰ εντολήν, άνε- 
χώοησεν είς Παρισίους, δπου τά πράγματα τής 
δημοκρατίας, κυλιόμενα έν τή ανεμοζάλη τών πα
θών καί τών στάσεων, -ηνοιγον αύτώ νέον στάδιον 
δόξης, τής δόξης ήτις έστεψέ ποτέ τό μέτωπον 
τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου είς τάς Ινδίας.

Πολεμισταί! έπεφώνησεν δ Ναπολέων, καθ ήν 
στιγμήν οί ανδρείοι τής Ιταλίας νικηταί έπεβιβά- 
ζοντο είς τόν στόλον έν Τουλώνι’ ή στρατιά υμών 
είναι ή πτέρ.υξ τοΰ κατα τής Αγγλίας στρατοπέ
δου’ έπολεμήσατε όρη καί πεδιάδας, έπολιορκή- 
σατε τείχη, τώρα σάς μένει δ πόλεμος τής θα- 
λάσσης. Αί ρωμαϊκαί λεγεώνες, ών τά έργα έμι- 
μήθητε μέν πολλάκις, άλλά δέν έφθάσετε μέχρι 
τούδε, κχτετίδήέμουν τήν Καρχηδόνα, έν τή αυτή 

ταύτη θαλάσση καί εί; τάς πεδιάδας τής Κύθνου’ 
ουδέποτε δέ τάς έγκατέλιπεν ή νίκη, διότι ακα
τάβλητος ήτο πάντοτε ή γενναιότης των, μεγάλη 
ή υπομονή καί ή πειθαρχία καί ή σύμπνοια . . . 
Στρατιώται καί ναΰται ! παρημελήθητε μέχρι 
τούδε, άλλά σήμερον ς δημοκρατία μεγάλως πε
ρί ύμών επιμελείται· ή θεά τή; ελευθερίας ήτις 
άνέδειξε τήν δημοκρατίαν δέσποιναν τής Εόρώπης, 
τήν θέλει ήδη δέσποιναν καί τή; θαλάσση; καί 
τών εθνών τών μακράν αϋτής ευρισκομένων.

Καί τότε μόνον ό συνηγμένος έν Τουλώνι στρα
τό; έμαθεν οτι έφέρετο πέραν τών θαλασσών, ϋπό 
τοΰ μεγάλου αϋτοΰ στρατηγού, ίνα δρέψη νέας 
όάφνας, άλλ ήγνόει εντελώς τίνα θάλασσαν έμελ
λε να διέλθη, τίνα; τόπους νά κατακτήση, καί 
περιχαρώς έπεβιβάσθη είς τόν στόλον τή 1 9 Μαΐου 
1798,θαρρών είς τήν μεγαλοφυΐαν τοΰ στρατάρ
χου καί προθΰμως ριπτόμενος εϊς τό στάδιον 
αγνώστων κινδύνων. Η δέ Ναυαρχίς, ή φέρουσα 
τόν Ναπολέοντα καί τό μυστικόν του, ώνομαζετο 
κατά παράδοξον σύμπτωσιν ’Ανατολή . . . πάλ- 
λουσι σήμερον’ οί λαοί άκούοντε; τό όνομα τούτο, 
καί σύμπασα δονεϊται ή Εύρώπη ματαίως μέν έλ- 
πίζουσα είς τήν ειρήνην, ανησυχούσα δέ διά τήν. 
έπικειμένην ρήξιν ... Τό μέλλον κεϊται είς τήν 
ποδιάν τού ϋψίστου.

0 δέ στόλος, κατά τήν διάβασιν αϋτοΰ, εξού
σιασε τήν Μελίτην αμαχητί, άφείς δέ τοισχιλίους. 
φρουρούς, άνήχθη πάλιν είς τό πέλαγος, στρέφων 
τάς πρώρας πρός τά παράλια τής Αίγύπτου. Τέλος, 
τή 1 Ιουλίου, οί μιναρέδες τής Αλεξανδρείας καί 
ό πύργος τών Αράβων, άπεκάλυψαν είς τήν στρα
τιάν τόν σκοπόν καί τό τέρμα τού διάπλου.

Πρώτο; ό Μενού αποβιβάζεται είς τήν ξηράν, 
καί τήν αύτήν νύκτα ό Ναπολέο>ν μετά τοΰ Κλό- 
βερ τον ένταμόνουσιν εί; Μαραβυύτ, δπου άνεπτύ- 
χθη είς τόν οϋρανόν τής Αφρικής τό πρώτον ή 
τρίχοου; τής δημοκρατίας σημαία. Ο δέ στρατάρ
χη;, άνυπομονών νά λαμπρύνη τήν έλευσίν του, 
δέν περιμένει τάς λοιπάς Μοίρας’ γνωρίζων οτι ή 
Αλεξάνδρεια ετοιμάζεται είς άντίστασιν, θέλει νά 
έκπλήξη μέν τούς νέους εχθρούς του δι άγνωστου 
αϋτοΐς τόλμης, νά μεγαλύνη δέ, διά κατακτήσεως 
επωφελούς, τό στρατιωτικόν φρόνημα τών οικείων. 
Καί διχάζων τήν στρατιάν, έφορμά καί εξουσιάζει 
τήν Αλεξάνδρειαν.

Αλλά καί πολιτικής συνέσεως έγκρατής, συνιστα 
διά προκηρύξεων εϊς τούς άνδρείους τήν εύλάβειαν 
πρός τόν οθωμανικόν λαόν καί τήν άνεξιθρησκείαν.

Αλλ ανάγκη νά έκφοβίσητούς κυρίους τοΰ Κάι
ρου καί πέμπει τόν στρατηγόν Δενναί, δστι; τα- 
χυπορών φθάνει μετά τής μοίρας αϋτοΰ είς τήν 
έρημον, καί προφύλαξ τής στρατιάς οδεύει πρός 
τό Ααμαγχούρ. ’Αλλά κατά τήν μακράν ταύτην ο
δοιπορίαν, οί στρατιώται ελλιπείς ύδατος καί 
εκτεθειμένοι είς τόν άσυνήθη καύσωνα τοΰ κλί
ματος εκείνου, ϋπέστησαν μυρίας βασάνου; και 
μαρτύρια, δ δέ Δεσσοάς, καί το; δυσκόλως τα- 

ραττόμενος έν τοΐς μεγάλοις κινδύνοις, έγραφε 
τω στρατάρχη. — Εάν ό στρατός δέν διαβή την 
έρημον ταχύτητι αστραπής, άπόλλυται άνυπερθέ- 
τως.

0 δέ Ναπολέων, άφείς φρουρόν τής Αλεξαν
δρείας τόν Κλέβερ πληγωθέντα ήδη κατά τήν έ
φοδον τής πόλεως, έξάγει τήν στρατιάν πρός τό 
Κάϊρον, άναθείς τήν οδηγίαν τής μιάς τών πτε
ρύγων είς τόν Δουγά, Οστις φέρεται πρός τό Κάϊ- 
poV έκ τής εύωνύμου όχθης τοΰ Νείλου, ίνα προ- 
στατεύση τόν γαλλικόν στολίσκον.

Καί καόσων πνιγηρός, μετ ολίγον ή πείνα, καί 
μάλιστα ή δίιήα έβασάνισαν φοβερά τούς στρα- 
τιώτας τή; δημοκρατίας’ πολλοί άπέθανον, χείρι- 
στον δε πάντων, ό κατοπτρισμός, φαινόμενον ά 
γνωστόν παρ’ ήμϊν, έπεδείκνυεν εί; τού; άκορέ- 
στους οφθαλμού; των πλάνον, άπέραντον. λίμνην, 
εϊς ήν άντενακλάτο ή άμμος των λόφων καί τών 
άλλων τού έδάφους άνωμαλιών. Και τοιαύτη εί
ναι ή πλάνη τού κατοπτρισμού, ώστε ή άπάτηδιαρ- 
κεί ατελεύτητος , έπειϊή δέ έπεφάνη τήν πρωίαν, 
οί Γάλλοι άσθμαίνοντες καί κεκμηκότε; έσπευδαν 
τά βήματα πρός αύτήν, άλλά μετ ολίγον, άνα- 
τέλλοντος τού ήλιου, διελύετο ή μαγεία, καί ή ά- 
πόγνιοσις κατέβαλλε τούς άνδρείους. Τό μέν έδα
φος ήτο πεπυρακτωμένον, καί είτε έβάδιζ ον, είτε 
έκάθηντο, αί βάσανοι ήσαν αί αϋταί, ή δέ νύζ άντί 
νά τάς βαλσαμόνη, έπέχεε δρόσον ψ-ίχροτάτην καί 
έπάγονε τούς πολεμιστάς μέχρι τών όστέων.

Αλλά τήν 8 Ιουλίου φθάνει δ Ναπολέων είς 
τό Δαμαγχούρ καί ή στρατιά λησμονεί τά παθή
ματα τής έρήμου καί τά στασιαστικά αϋτής πα
ράπονα. Τήν 10. κινείται πρό; τό Ραμανίχ, φθά
νει εί; τόν έπιθυμητόν Νείλον καί πρώτος αϋτής 
πόθος είναι, νά ριφθή είς τά δροσερά ύδατα τού 
ποταμού. Αλλά μόλις κορέσασα τήν δίψαν καί ά- 
ναπαυθεΐσα, προσβάλλεται ϋπό Μαμαλούκων’ συν
τάσσεται ϋπό τάς σημαίας, καί τό πυρυβολικόν 
τοΰ Δεσαί διασκορπίζει τούς, πολεμίους. Καί ό 
στρατός οδοιπορεί τήν νύκτα, παοακολουθούμενος 
υπό τού στολίσκου, ένώ ΰπάρχονσι δύο στρατηγοί 
μετά τών έν εφεδρεία πυροβολιστών καί έφιππων. 
Αλλ έπιπνεύσαντος άνεμου σφοδρού, άπομακρύνε- 
ται τής στρατιάς ό ς-ολίσκος, καί αναγκάζεται νά 
πλησιάση εί; τόν εχθρικόν στολίσκον, τόν προστα- 
τευόμενον υπό τών πυροβολισμών Φελάχων, Μα
μαλούκων καί Αράβων τετράκις χιλίων. Εδώ ή αν
δρεία νικά: πολυαριθμοτέραν δύνααΐν καί κατα
στρέφει τάς έχθρικας κανονοφόρους. 0 Ναπολέων 
έν τούτοις άκούσας τόν πυροβολισμόν κινείται, βή- 
,ματι ταχεΐ, πρός τό Χεβρεΐς, καί άπαντά πρό 
τού χωρίου τούς Μαμαλούκους, παρατεταγμένους 
είς μάχην. Διατάσσει δέ οϋτωσεί τόν στρατόν. Συν
τάσσει πέντε μοίρας, έκάστη δέ σχηματίζει τε
τράγωνον έχον οκτώ άνδοας κατά μέτωπον, εις 
μέν τό κέντρον μένει ή άποσκευή καί τό ιππικόν, 
τό δέ πυροβολικόν εις τάς γωνίας. Οι έπίλεκτοι έ- 
/.άστου τετραγώνου άπετέλουν οϋλαμούς, παρα

πλεύρους τών μοιρών και έπικευραϋντας είς τά προσ
βαλλόμενα σώματα.

Οί δέ Μαμαλοΰκοι, άμα πλησιασάσης τής γρα- 
τιάς, έφορμώσι φαλαγγηδόν καί πλημμυροΰσι τήν 
πεδιάδα’ ρίπτονται κατά τών γαλλικών πτερύγων, 
προσβαλλουσιν άπανταχόθεν τά τετράγωνα, άλλά 
πανταχού άπαντώσι τείχη σιδηρά έκπέμποντα πυρ 
καί θάνατον. Αλλη δέ πληθύ; επιπίπτει ορμητική 
κατά τή; δεξιάς πτέρυγος καί τοΰ μετώπου τής 
στρατιάς, πλησιάζει μέχρι βολής τουφεκιού, άλλά 
τό πυροβολικόν άποκαλύπτει τότε τά φλογεοά 
στόματά του καί τούς τρέπει είς φυγήν ταραχώδη. 
Οί δέ Γάλλοι όρμώσι κατά τού χωρίου καί τό 
κυριεύουσι. Μετά δίοιρον πείσμα, οί πολέμιοι, α
φέντες έξακοσίους νεκρού; σπεόδουσι πρός τό 
Κάϊρον έν άταξίρι, καί ό στολίσκος αύτών, τρεπό
μενο; είς φυγήν, άναβαίνει τόν Νείλον.

‘Η μάχη αύτη ήρκεσε νά οίκειώσγ τούς Γάλλους 
πρός τού; νέου; τούτους έχθρούς των, καί έφώτισε τόν 
Ναπολέοντα περί τών μέσων τοϋ πολεμεϊν αύτού;.

‘Η δέ στρατιά, διανυκτερεύσασα είς τό χωρίον, 
οδεύει τήν έπιοΰσαν πρός τό Κάϊρον, άλλά δέν 
άπαντά η χωρία έγκαταλελειμένα καί έρημώσεις 
καί καταστροφής. Τήν μεσημβρίαν τή; άλλης η
μέρας πλησιάζει είς τό χωρίον Εμβαβέχ καί 
βλέπει έχει παρατεταγμένους τού; Μαμαλούκους, 
όπισθεν δέ τή; άριστεράς πτέρυγος τών έχθρών ή- 
γείροντο αί πυραμίδες, μεγαλοπρεπείς μάρτυρες 
τών μεγάλων ευτυχημάτων καί τών μεγάλων συμ
φορών τοΰ κόσμου. Δεξιόθεν τών πολεμίων κατέ- 
βαινεν έπιφανής ό γηραιός Νείλος, άπήστραπτον 
οί τριακόσιοι τοΰ Κάιρου μιναρέδες, καί έξετείνον- 
το αί πάλαι ποτέ γόνιμοι τής πολυανθρώπου 
Μέμφιδος πεδιάδες. Περικαλλεστάτη δέ καί γρα
φική άντετίθετο ή διαλάμπουσα έχθρική ενδυμα
σία καί το κάλλος τών ίππων καί τών ιππέων, 
πρός τήν αύστηοότητα τοΰ δπλισμοΰ καί τής στο
λής τών γαλλικών ταγμάτων, ών έν μέσω συνε- 
χέετο έν άφελεία δ στρατάρχης. Ητο δ Λεωνίδα; 
μαχόμενος μ.ετά τών Σπαρτιατών του κατά τή; 
πομπώδου; δυνάμεως τών Σατραπών, πλήν τών 
στενωμάτων άτινα ώχύρονον τά; Θεομοπύλας. 
Αλλ’αί πυραμίδες ϋπήρξαν εύμενείς πρός τούς 
Γάλλους. Πελεμισταί! τοϊ; κραυγάζει δ Ναπολέων, 
έκ τοΰ ύψους τών μνημείων εκείνων, τεσσαράκοντα 
αιώνες σά; έπισκοποϋσιν !

0 Μουράτ-Βέης έκτείνων τήν δεξιάν του παρά 
τόν Νείλον, κατασκευάζει έκ τού προχείρου χα
ρακώματα καί φραγμού; ένθα τοποθετεί τεσσαρά
κοντα τηλεβόλα καί τετράκις μυρίους γενητσάρου; 
καί σπαχήδας. ‘Η άοισ’τερά αύτοΰ πτέρυξ, φθά- 
νουσα μέχρι τών πυραμίδων, αριθμεί μυρίους 

| Μαμαλθύκβυς, ών έκαστος έχει παρ αυτόν τρεις 
' Φελάχας ώπλισμένους καί ύποχρέους νά μάχωνται 
ΐ όπισθεν τών χαρακωμάτων. Χιλιάδες δέ τινες Α

ράβων, ούχί επίκουροι τών Μαμαλούκων άλλά 
I πρόθυμοι, έν περιστάσει νίκης, διά τήν λείαν καί 
1 την σφαγήν, κατείχαν τό μεταξύ τών πυραμίδων 
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κενόν διάστημα. 0 δέ σύμμαχος τοΰ Μουράτ-Βέη, 
Ιμπραήμης, ήττον φιλοπόλεμος και γενναίος εύρί- 
σκετο πέραν τοΰ Νείλου μετά χιλίων ιππέων, τοΰ 
γυναικωνίτου καί τοΰ πλούτου αύτοΰ, ετοιμ,ος 
νά προσφυγή είς Συρίαν, έάν οί Γάλλοι ένίκων. 
Πλήθος άναρίθμητον πλοιαρίων έφερε πάντα τά 
πλούτη τών Μαμαλούκων.

Ούτω δέ παρατεταγμένοι περιέμενον τήν Γαλ
λικήν στρατιάν οί πολέμιοι.·

Καί ό Ναπολέων συντάσσει τον στρατόν του 
ώς εις τό Χεβρείς, άλλ είς τρόπον ώστε το πύο 
νά ήναι βιαιότερου κατά τών έχθρών. Απαγο
ρεύει νά πυροβολήσωσι μακρόθεν τόν εχθρόν, όστις 
πρέπει νά πλησιάση, διότι έφοβεϊτο μή οί ακρά
τητοι τής Ιταλίας πολεμισταΐ, συνετισμένοι είς 
τήν έφοδον καί ορμήν, δυσκολευθώσι νά μένωσιν 
απαθείς έν τή ψυχργ. ταύτη τών τάξεων άκινησίφ. 
Καί ό μέν Δεναί ίσταται είς τήν δεξιάν πτέρυγα, 
ο δέ Βιάλ είς τήν άριστεράν καί ό Δουγά είς τό 
κέντρον. 0 δέ Ναπολέων πεισθείς ότι τά τηλεβόλα 
δέν ήσαν έπί διευθετών πεδίου, καί έτομένως ή 
πεζή δύναμις τών έχθρών δέν έτόλμα νά έξέλθη 
τών οχυρωμάτων, στερούμενοι πυροβολικού, έλίσ- 
σει τήν στρατιάν του έκ δεξιών, πέραν τής βολής 
τών εχθρικών τηλεβόλων, είς τρόπον δύστε οί Γάλ
λοι κατά μόνων τών Μαμαλούκων θέλουσιν άγω- 
νισθή.

0 δέ Μουράτ-βέης έχων οξυδέρκειαν καί προο
ρατικόν περί τά τοΰ πολέμου, ένόησεν αμέσως δτι 
έκ τής κινήσεως ταύτης έξαρταται ή μάχη, καί 
θέλων νά τήν έμποδίση, άρμα μετά επτάκις χι
λίων ίππων καί έπιπίπτει κατά τής μοίρας τοΰ 
Δεσαί. Αύτη δέ έν πορεία προσβαλλόμενη κλονί
ζεται έπί μίαν στιγμήν, άλλά σχηματισθέντων 
τετραγώνων δέχεται άταράχως τήν ορμήν τών 
Μαμαλούκων, ών ή πρόσθια πληθύς έχύθη κατά τής 
μοίρας. Ο μέν Ρεΰνέ φθάνει έπικουρών προς τήν άρι
στεράν πτέρυγα, ό δέ Ναπολέων φερόμενος άπό 
τοΰ κέντρου τοΰ στρατηγού Δουγά, έπιπίπτει κατά 
τοΰ πλήθους τών πολεμίων μεταξύ ·τοΰ Νείλου 
καί τής δυνάμεως τοΰ ‘Ρεΰνή. Οί δέ Μαμαλοΰ- 
κοι έζήτησαν μετά πεισμονής άνηκούστου νά δια- 
σπάσωσι τάς τάξεις άλλά θνήσκουσι κεραυνοβο- 
λούμενοι υπο τών τετραγώνων ώς ύπδ άπορθή- 
των τινών φρουρίων. Οί άνδρειότεροι τότε ρίπτον- 
ται μετά τών ίππων κατά τής λόγχης τών έπι- 
λέκτων καί καταπίπτουσιν έπ’ αύτών, τό δέ πλή
θος περιέρχεται μανιωδώς τά τετράγωνα καί ζη
τεί νά είσδύση. Από τής στιγμής εκείνης ήττών- 
ται καί μέρος αύτών κεραυνοβολούμενον τρέπεται 
ποός τό εχθρικόν στρατόπεδον, δ δέ ..Μουράτ-βέης, 
μετά τών έπιτηδειοτέρων αυτού άξιωματικών, φέ
ρεται βιαίως προς τό Γίζε άποχωρισθείς ούτω 
τή; στρατιάς του. Εν τούτοις ή Μοίρα τοΰ Βόν, 
κινεί κατά τοΰ ώχυρωμένου στρατοπέδου, καί σ 
στρατηγός ‘Ραμπών σπεύσας καταλαμβάνει κλει
σώρειάν τινα μεταξύ Γιζάχ καί τών Μαμαλούκων, 
έν μεγάλω θορύβω καί «ταξία δίακειμένων. Κα: 

οί μέν ίπποι τών Γάλλων έφορμ.ώσι κατά τών πο
λεμίων πεζών, οϊτινες θεωρούντες τήν ήτταν τών 
Μαμαλούκων, τρέπονται πρό; τό Εμβαβεχ, ικανοί 
δέ κατορθούν νά σοοθώσιν είτε όιά τών πλοιαρίων 
εϊτε κολυμβώντες, άλλά πολλούς ρίπτει είς τδν 
Νείλον δ στρατηγός Βιάλ. Καί προχωρούσιν αί 
λοιπαί μοΐραι, οί δέ Μαμ-αλούκοι, ύπ αύτών καί 
ύπό των τετραγώνων πυροβολούμενοι, προσπαθούν 
νά άνοίξωσι δρόμον και ρίπτονται άπεγνωσμένοι 
κατά τής δυνάμεως τοΰ στρατηγού ‘Ραμπών, άλλ 
ή τόλμη αύτών θραύεται έδώ καί στρέφουσι τούς 
χαλινούς’ έν τάγμα εύζώνων θανατόνει πολλούς, 
διότι διέβαινον πέντε βήματα πλησίον, οι δέ λοι
ποί ή θνήσκουσιν ή πνίγονται εις τόν Νείλον. Ό 
Μουρατβεης φεύγει μετά δισχιλίων πεντακοσίων 
Μαμαλούκων, περισωθέντων μετ αύτού έκ τής 
γενικής έκείνης αιματοχυσίας.

Ούτω λοιπόν ή διά τής λόγχης κυρίευσις του 
εχθρικού στρατοπέδου, τά τεσσαράκοντα αύτοΰ 
πυροβόλα, τετρακόσια·, κάμηλοι και αί τροφαί καί 
ή άποσκευή καί τά πλούτη τής εύγενοΰς ταύτης 
στρατιάς τών δούλων, λογάδων τών ιππέων τής 
’Ανατολής, καί πρός τούτοις ή υποταγή τού Κάι
ρου, υπήρξαν τά τρόπαια τής έν Εμβαβεχ νίκης. 0 
δέ Ναπολέων δστις έγνώριζε τήν γοητείαν τών πα
λαιών άναμνήσεων, ώνόρ.ασε τό κατόρθωμα, /17α- 
j τώκ Ζ/ιφαμ/άωκ.

Αλλ’ είς τό Αβουκίρ συμφορά έβάρυνε τόν 
στολίσκον. Τήν 1. Αύγούστου έφάνη δ Αγ'γλικός 
στόλος συγκείμενος έκ δεκατεσσάρων πλοίων τής 
γραμμής καί δύο βρικίων. Τήν άριστεράν πτέ
ρυγα τοΰ Γαλλικού στολίσκου διώκει δ αντιναύ
αρχος Βλαναέ Διχαηλά, αριθμούσαν τόν Μαχητήν, 
τόν Κατακτητήν, τόν Σπαρτιάτην, τόν Νότον, τόν 
Κυρίαρχον Λαόν καί τόν Φραγκλΐνον. Η ναυαρ- 
χίς ή ’Ανατολή, φέρουσα εκατόν είκοσι τηλεβόλα, 
ήν άνέβαινεν δ ναύαρχος Βρυέ, ήτο είς τό κέντρον’ 
κατόπιν έκειτο δ Κεραυνοβόλας, καί τέλος τήν δε
ξιάν πτέουγα διείπεν δ άντιναύαρχος Βιλλενέβ, έ
χων τόν Εύτυχή, τόν Ερμή, τόν Γουϊλλιέλμον 
Τέλλον, τόν Γενναίου καί τόν Τιμολέοντα. Γινομέ
νου, τή προτεραία, ναυτικού συμβουλίου, ή πλειο
νοψηφία ήθελε νά ναυμαχήσωσιν είς πέλαγος ανοι
κτόν, άλλ’ δ ναύαρχος απεφάσισε, τή έξουσία αύ
τού, νά πολεμήσωσιν έν τώ λιμένι. Τοποθετήσας 
λοιπόν τόν στολίσκον δύο λεύγας άπό τής γής, 
άφησε διάστημα ικανόν διά τήν εύκολον διάβασιν 
τρικρότου, παραλείψας νά φράξη αυτήν, ώς έδει, 
διά παλαιών τινων πλοίων. Πλήν τούτου, ήμέλησε 
καί τήν έφόπύισιν τής παραλίας ήτις ήτο άναγ- 
καία τού στολίσκου έπίκουρος, καί τό χείριστον, 
άπεβίβασεν εϊ; τήν γήν μέρος τής ναυτικής δυνά- 
μεως.

Καί άρχεται ή ναυμαχία τήν 6 ώραν διά ζωη
ρών πυροβολημάτων. Μετά μικρόν, πλοΐά τινα 
τού έχθοικοΰ στόλου ύπερβαίνουσι τό μέτωπον 
τής γαλλικής γραμμής καί άγκυροβολοΰσι μέσω

■ συτής ’«.· παραλίας, έ··ώ ό Νέλσων κύτός

τας, 
Ιστούς κα- 
Φθάνει δέ 

τή φοβέρα

διέοχεται κατά μέτωπον μετά τής άλλης δυνά- 
μ,εως. Καί δύο μέν πλοία έκάθ σαν κατά τήν έκ- 
τέλεσιν τού τολαηροΰ τούτου επιχειρήματος, ο γαλ
λικός στολίσκος πολεμεΐται μεταςύ δύω πυρών 
κείμενος, καί αμφοτέρωθεν δ άγων τελείται πει
σματώδης καί φοβερός. Μετά μίαν ώραν δ Μα
χητής καί. ό Κατακτητής έχουσι τό ήμισυ τοΰ πλη
ρώματος νεκρούς, συντετριμμένους τούς διευθ; 
τάς διαχειρίσεις άνεκτελέστους, τους 
τάκεκομμένους καί τέλος βυθίζονται, 
νυξ και οι αντίμαχοι φωτίζονται εν 
ναυμαχία ύπό μόνης τής χλάμψεως χιλίων διακο- 
σίων τηλεβόλων, ατινα βροντώντα συνταράττουσι 
τήν θάλασσαν ώς έν ώρα κραται^ τρικυμίας.

0 ναύαρχος έπληγώθη κατά τάς πρώτας στιγ- 
μάς, τό δε εσπέρας πίπτει πληγείς υπό σφαίρας. 
Είς μάτην ζητούν νά τόν φέρωσιν αλλαχού, ό'χι, 

ό γάλλος 
του ! Καί 
καί τοι 

'ει 
καί πολλά έχ- 

σφαιρών 
Βελλεροφόντης,

ς έπληγώθη κατά τά: 
μάς, τό δε εσπέρας πίπτει πληγείς 
Είς μάτην ζητούν νά τόν φέρωσιν αλλαχού, δχι 
λέγει θλίβων τήν χεϊρα τών φίλων, 
ναύαρχος αποθνήσκει είς τό κατάστρωμά 
μετ ολίγον έκπνέει. Αλλ ή Ανατολή, 
βαρυνομένη υπό συμφορών μεγάλων, διπλασιάζι 
τήν τόλμην καί τήν άνδοείαν της, 
θρικά πλοία, διατρυπηθέντα υπό τών 
της, τρέπονται εις φυγήν, δ δέ " 
δστις τά διαδέχεται, γυμνόνετκι άπό τών τριών 
ιστών του καί αποβάλλει τό ήμισυ τοΰ πληρώμα
τος’ αδυνατών νά διαχε’ρισθή τά ιστία, φέρεται 
ύπό τοΰ άνεμου είς τήν οπισθοφυλακήν τοΰ γαλλι
κού στολίσκου καί οέχεται πάσας τάς σφαίρας 
αύτού. Ετοιμον ήδη νά βυθισθή, κραυγάζει ότι 
παραδίδεταΓ έάν δέ δ Βιλλινέβ κόπτων τάς άγκύ- 
ρας έσπευδε νά κυριεύση αμαχητί τδν Βελλεροφόν- 
την, ήλευθερόνετο μέν καί ή Ανατολή, καί τά άλ
λα πλοία, τά μετά τού έχθροΰ συμπλεκόμενα, ή 
δέ συμφορά ή έπικειμένη, έτρέπετο είς πλήρη καί 
περιλαμπή νίκην. Καί ό Σπαρτιάτης καί ό Κυοίαρ- 
χος λαός καί ό Νότος, ώς ή Ανατολή μάχονται 
ήρωϊκώς καί προξενοΰσι μεγάλας φθοράς είς τούς 
Αγγλους, ών πλοίά τινα δέν πυροβολοΰσι πλέον. 
Αλλά τήν 9 ώοαν μεταδίδεται είς τήν Ανατολήν 
πυρκαίχ, καί ούδεμία προσπάθεια δύναται νά σβύ- 
ση τάς φλόγας έν μέσω τής μεγάλης αιματοχυσίας' 
τό πλήρωμα ρίπτεται είς τήν θάλασσαν, καί οί 
μέν πνίγονται, οί δέ σώζονται, καί ή Ανατολή 
βιβρωσκομένη άπανταχόθεν ύπδ τών φλογών, έκ- 
τινάσσεται είς τόν άέρα καί καταπλήττει ομοίως 
καί τούς δύο αντιμάχους στόλους. Καί το·: δέ τής 
συμφοράς ταύτης έπιτελεσθείσης, οί Γάλλοι μά
χονται πεισματώδεις, ή πάλη γίνεται φοβερά μετ’ 
ολίγον, καί δέν παύει ή τήν μεσημβρίαν τής έπι- 
ούσης, καταστραφέντοον ή κυριευθέντων όλων τών 
γαλλικών πλοίων, άλλά πρδ τούτου δ Βιλενέβ ά- 
πομακούνεται μετά τοΰ Κατακτητοΰ, τού Γενναίου, 
και τών φρεγαδών ή Αρτεμις καίή Δικαιοσύνη,δ δέ 
εχθρός δέν ήτο είς κατάστασιν νά τά καταδιώξη.

Καί ή μέν τύχη έφάνη δυσμενής είς τούς Γάλ
λους εις τήν ναυμαχίαν τοΰ Αβουκίρ, καί δμως 
έξηνγένισαν τήν ήτταν διά θαυμαστής γενναιότη-

Iέφώναξ
’ σθε, κα

τος καί ηρωισμού, ά; καί τδ τρίτον τών πληρω
μάτων έμεινεν είς τά πλοία. Ο Κάζα-βιάνκα, 
παιδιον δωδεκαετές, άναδείξας άνδοείαν καί γεν
ναιότητα ύπερδύναμον, έπνίγη μετά τού πατρδς, 
βν δέν ήθέλησε νά εγκατάλειψη, 0 Θεβενάρ, διοι
κητής τού Νότου, τρυπημένος άπδ τάς σφαίρας, έ- 
νεθάρρυνε μέχρις εσχάτων τούς οικείους’ ό Βλαν-κέ- 
Δυχαήλα, πληγωθείς τό πρόσωπον ύπδ πολυβόλων 
καί μαθων ότι μόνον τρία τηλεβόλα ήσαν είς κα- 
τάστασιν νά πυροβολώσιν, έπεφώνει. Πυροβολείτε, 
πυροβολείτε όλονέν ! καί ή ύστάτη σφαΐρά μας 
δύναται νά καταστρέψη τδν εχθρόν’ ό Πετί-Θαυάρ 
άποβαλών καί τούς δύο μηρούς, ήθέλησε νά άποθά
νη είς τήν θέσιν του ώς δ Β^υέη, καί ένώ ή σφαίρα 
τού άπέκοπτενένα βραχίονα, ούτως ακρωτηριασμένος 

ξε, Ναΰται τού Κεραυνοβόλου, μή παραδίδε- 
—, καλλιον βυθισθήτε εις τδ κύμα’ καρφώσατε 
τήν σημαίαν. Καί διέταττε νά ρίψωσι τδν νεκρόν 
του είς τήν θάλασσαν, άν οί Αγγλοι κυριεύσωσι 
τδ πλοΐόν του. Οτε ό’ έκυριεύθη ό Κεραυνοβόλος, 
οί έχθροί δέν εΰρον ή ένα νεανίαν δόκιμον διοι- 
κοΰντα τδ πλοΐον.

Δύο συμφοραί ήσαν άξιοσημείωτοι εις τδν βίον 
τοΰ Ναπολέοντος, ή μάχη τού Αβουκίρ καί ή τής 
Τραφαλγάρ, διότι ή μέν έκλεισε τδν δρόμον τής Α
σίας, ή δέ τώ ήρπασεν ίσως έν Κράτος, έάν ό Βιλ- 
λινέβ έξετέλει τάς διαταγάς του.

Ο Ναπολέων έν τούτοις, άποζεκλεισμένος έν τή 
κατακτήσει αύτού, ήτις ήτο ήδη ή πατοίς αύτοΰ 
τε καί τών συστρατιωτών , έάν έδίσταζε καί 
δέν έπίστευεν είς τδ μέλλον, δέν ήτο άπλώς ή ό 

’Αλλά βασιλεύει ήδη' ό στρα- 
ό Σουλτάνος τής 
τήν ευφυΐαν του 

είς τους
Η ειμαρμένη τότε κελεύει αύτδν νά φέρη 

ρον παρά τά 
αύτδς στρατάρχη:

•ς,

υίδς τής Τύχης, 
τάρχης τών Γάλλων είναι καί 
Αίγύπτου, οφείλει νά καθιέρωση 
είς τούς πολεμ στάς αύτοΰ καί 
ου 
βασιλικόν ^κή· 
καί δ πολύς 
τίνος άνατολικήι 
είς πάσας τάς θελήσει 
’Ενώ δ έφαίνετο ότι έπλάσθη διά τδν θρόνον τής 
Ασίας, έπροικίσθη όιά τής αναγκαίας καρτερίας 

ίνα διατηρήση τήν έαυτοΰ δύναμιν σεβαστήν κ.αί 
άκλόνητον. Η εφήμερος αύτη βασιλεία του έζωο- 
γόνησεν έν αύτώ σπέρματα απολύτου δυναστείας, 
καί δμιος συμπορεύεται μετά τού αίώνός του, καί 
άρκεΐιαι νά επίδειξη έαυτόν Καλίφην πεφωτισμέ
νου. ’Ανοίγει έν Αίγύπτω τάς σκ.ηνάς τών έν ’Ι
σπανία ’Αβασιδών' αρχηγός στρατιάς άνικήτου, 
έχων επιτελείου συγκείμεναν έκ φιλοσόφων καί 
έπιστημόνων, αναπτύσσει τάς τέχνας τής Εύρωστης 
καί μ 
παρισί-μ d; τδν κόσμον, θέαμα καινοφανές, 
τακτητήν δστις, σεβόμενος τήν θρησκείαν τών 
τημένων, 
γαλείον, 
δος των.
νησεν άκούσα; τήν καταστροφήν τής ναυτικής δυ-

ύπηκό-

ιείθρα τού Νείλου, 
βάφεται διά χροιάς 

ήτις έπιφαίνεται βραδύτερον 
ς, είς πάντα τά σχέδιά του·'

μεγαλύνει τήν θρησκείαν τού Μωάμεθ καί ούτω
.'-‘Is ..εϊ___ ίιχ-.... __ _— κα-

ήτ-
υπενθυμίζει είς αύτούς^ τό παλαιόν με- 
ιιμών δημ.οσίως τά μνημεία τής πατρί- 
Έάν δέν έχωμεν πλέον στόλον, έπεφώ- 
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νάμεω;, ά; μείνωμεν εδώ, ή α; έξέλθωμεν ένδοξοι 
ώ; οί αρχαίοι. Και οί στρατιώται άκούσαντες τδν 
βτωϊκδν τοΰτον επικήδειου, ύπετάχθησαν είς τήν 
τύχην, ούχί δμω; οί εντόπιοι, διότι μετ δλίγον 
Αναβρασμός τις ΰπόκωφος έτάραττε τήν Απέραντου 
πόλιν τοϋ Κάιρου.

Ητο δέ τότε ή έποχή καθ ήν ή φύσις έκτελεϊ 
τδν ετήσιον έκχειλισμδν τοΰ Νείλου, ποτίζουσχ τδ 
αιγυπτιακόν έδαφος,καί αρχαία τις τελετή δοςάζει 
μετ έπισημότητος τδ ευεργέτη χκ τοΰ ποταμού. Ο 
Ναπολέων λοιπόν ήθέλησε να τίμηση τδ πολιτικόν 
τοΰτο καί θρησκευτικόν έθιμον καί προεδρεύων 
τήν τελετήν κάθηται είς σκηνήν μεγαλοπρεπή 
μετά τοΰ Πασά τής πόλεως' αύτοΰ νεύυντος, τδ 
άγαλμα τής μνηστής τοΰ Νείλου βυθίζεται είς τδ 
κΰμα, αύτδς δέ σκορπίζει χρυσίο» εϊς τδν λαόν, 
μοιράζει καυτάνια εϊς τους επισημότερους και χα
ρίζει ένδυμα μεγαλόπρεπες είς τδν Μουφτήν, τδν 
φρουρόν τής οικοδομής δπου φυλάττεται τδ Νει- 
λόμετρον. Καί μετ ολίγον συνεορτάζει ιχετά τών 
εντοπίων τά γενέθλια τοϋ Μωάμεθ, πρυετοιμά- 
σας παράταξιν μεγαλοπρεπή και επίσημον, καί 
διαφώτισα; τήν πόλιν. Κατά τήν αύτήν δέ επο
χήν έξεκίνει διά τήν Μέκαν τδ Ιερόν Καραβάνιον 
τοϋ Καΐρου, και δ Ναπολέων γράφει εΐ; τδν Σερί- 
φην τής Μέκας φιλικωτάτην επιστολήν καί προσ
τατεύει τήν οδοιπορίαν τοϋ Καραβανιού διά πολυ- 
πληθοϋς στρατιωτικής δυνάμεως.

Αλλ ένώ οί κάτοικοι κολακευθέντες έξύμνουν 
τά κατορθώματα τής γαλλικής λόγχης, τοϋ ίμ- 
βραήμ-βεη καί τοϋ Μουράτ οί Απόστολοι, ήγειρον 
απανταχού στάσεις, καί ένοπλοι αθροίσει; ήνάγ- 
καζον τδν στρατάρχην νά μεταχειρισθή τά μέσα 
τής Νεμέσεως πρδς καταστολήν τών έπαναστά- 
σεων. Καί όμως άπδ τήν τέφραν τών πυρακτω- 
θέντων χωρίων άνεφύοντο καθ’ έκάστην νέοι εκ
βιασμοί, καί κοαυγαί έκδικήσεως λυασ (tj δους ή-| 
γείροντο κατά τών αύστηρών μέτρων τής δικαιο
σύνης. Οί Αιγύπτιοι, είθισμένοι εις τήν ανάπαυσιν 
μονοτόνου δουλείας, ειδον αίφνης δτι οί νόμοι 
κατέβαλλον τάς κτηνώδεις αύτών έξεις. Ω ! δέν ει- ί 
ναι εύκολος ή λογική υποταγή, δπου ύπήρχεν ή ί 
Απαθής δουλεία ! Η δουλεία είναι κώδηξ στε
ρούμενο; σχολίων, έχων τους φανατικούς θια- 
σωτας του, είναι τδ Κοράνιον, δπερ έστιγμάτιζε 
παντα νεωτερισμόν, πάσαν ξένην νομ.οθεσίαν, ή 
θρησκεία, ένι λόγω, ήτο φραγμός ανυπέρβλητος. 
Αλλ ή στρατιά τών Γάλλων κατέστελλε διά τών 
οπλών τήν βίαν τών επαναστάσεων, διότι ή φω
νή τών δπλων καί τής δυνάμεως είναι εφικτή 
είς πάντα λαόν.

Πλήν τών μισθοφόρων τοϋ Ιμβραήμ-βεη καί τοϋ 
Μουράτ-βεη, πλήν τών πολλών άπος-όλων, οίτινες, 
έν όνόματι τής θρησκείας, ήρέθιζον τούς Αιγυ
πτίους εις έπανάστασιν, τδ έφεξής φιρμάνιον τοϋ 
Σουλτάνου προύκάλει τούς πιστούς είς τά δπλα 
ύΐαι έπέταττε την καταστροφήν τών Γάλλων.

« 0 λαός τών Γάλλων (είθε δ ύψιστο; νά κατα- 
» στρέψη τδν τόπον του, καί νά άτιμάση τάς ση- 
» μαία; του !) ό λαδ; τών Γάλλων είναι έθνος ά-
• πίστων, έθνος κακούργων άχαλινώτων . . . . 
» Θεωρεί τδ Κοράνιον καί τάς Γραφάς ώσεί μύ- 
» θου; . . . Τπερασπισταί τοΰ Ισλαμισμού ! γεν- 
» ναϊοι προστάται τή; πίστεως, σείς οί ένα μόνον
• λατρευοντες Θεόν, οί εις τδν προφήτην Μωάμεθ 
» πιστεύοντες, ένωθήτε, ώ υίοί τοϋ ’Αβδέο-Αλ- 
» λάχ, ενωθήτε καί σπεύσατε εϊς τδν πόλεαον, 
■ ύπό τοϋ ύψίστου περικαλυπτόμενοι κχί θαό- 
» ροΰντες ! Αί σπάθχι σας, δόξμ τώ Θεώ, είναι 
» κοπτερχί, τά βέλη σας οξέα, τά δόρατά σας Α- 
» δάμαστα, τά τηλεβόλα σας κεραυνοί ! . . .

» Είς σά; έπεφυλάττεται ή δόξα νά τού; κα- 
» ταστρέψητε όλοτελώς’ ώ; δ κονιορτδς ό ύπδ τών 
» ανέμων διασκορπιζόμενος, ουτω; ούδέ ίχνος 
» τών Απίστων Γάλλων νά σωθή, διότι ή έπαγγε- 
» λία του Θεού είναι έπίσημος’ ή ε.ί.τΐς τών χα-
• χο&ργων ματαιω^ήσεται, οί χαχοΰ(>)·οι έζο^ο·
» θρευθήσονται. τώ Θεώ, τφ μεγάλω, τώ
» Παντοκράτοοι !

Αλλ ό Νχπολέων, ανώτερος τών συμφορών καί 
τών κινδύνων, ήγείρετο ώσεί άνεμοζάλη φοβερά, 
έκ μέσου βχθυτάτης γαλήνης, καί διεσκόρπιζε διά 
τής λόγχη; τού; έπκναστάτας, καί έπανήγαγε διά 
τής συνέσεω; καί τής ισχύος τήν ύποταγήν καί 
τήν ησυχίαν.

Πόσον ενγενόστεροι φαίνονται οί Γά.Ι.Ιοι σή
μερον ! (ακολουθεί).

----------- hi"! ----------------

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.
ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ.

Εν τώ έσω Κεραμικώ καί τή ’Αγορά συνεχής 
ϊδρυτο ή Πεισιανάκτιος μέν τδ πριν καλούμενη 
στοά, Ποικίλη δέ, έκ τών ποικίλων καί λαμπρών 
γραφών αΐτινες διεκόσμησαν αύτήν, ύστερον έπο- 
νοαασθείσχ. Πολλοί καί ένδοξοι τή; άρχαιότητο; 
ζωγράφοι, οίοι δ Πάναιος, ό Μίκων, δ Πάμφιλος 
καθωράϊσαν διά τών λαμπρών αυτών έργων την 
κορωνίδα ταύτην τών έν Αθήναις στοών, άλλ ή 
γραφή τοϋ φιλότιμου Πολυγνώτου ύπερέβαλε τάς 
τών άλλων κατά τε τδ κ,άλλος, τήν χάριν καί τήν 
Ακρίβειαν. 0 μέγας δέ ούτο; ζωγράφος, Αγλαο- 
φώντος μέν υίδς, Θάσιος δέ τήν πχτρίδα, έλθών 
εί; Αθήνας, τήν τότε παλαίστραν, ώς εϊπεϊν, έν ή 
άνεδεικνύετο ή Ανθρώπινος μεγαλοφυΐ'α, καί γνω- 
σθέντων τών πλεονεκτημάτων αύτοΰ, δόγματι τοϋ 
δήμου μετέσχεν Αθηναίοι; τήν ίσοπολιτείαν, σπα- 
νιώτατον τοΰτο προνόμιον κατά τά; τότε περί ι
θαγένειας έπικρατούσα; αύστηροτάτας Αρχάς' διό 
καί εύγνωμονών πρδ; τήν πόλιν ιδίαις δαπάναι; 
έγραψε καί τήν στοάν ταύτην καί άλλα θεών ίερά 
/,αί δημόσια καθιδρύματα.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ.

Τά κατά τήν στοάν δέ ταύτην περιγράφει συν- 
τόαως καί Ακριβώς ό Παυσανίας έν Αττικών κεφα- 
Ααιω ιέ. και ις . ως εφεζτ,ς.

« Ίοϋσι δέ πρδς την στοάν ήν ποικίλην δνομά- 
ζουσιν Απδ τών γραφών, έστιν Ερμής χαλκούς κα
λούμενος Αγοραίος καί πύλη πλησίον (1) Επεστι 
δέ οί τρόπαιου Αθηναίων ιππομαχία κρατησάντων 
Πλείσταρχον, 8ς τής ίππου Κασσάνδρου καί τοϋ 
ξενικοϋ τήν αρχήν, αδελφός ων, επετέτραπτο. 
Αυτή δέ ή στοά πρώτα μέν Αθηναίους εχει τεταγ- 
μένουη έν Οίνόή τής ’Αργείας έναντία Λακεδαιμο
νίων' γέγραπται δέ ούκ ές Ακμήν άγώνος, ούδέ 
τολμημάτων ές έπίδειξιν τδ έργον, ήδη προήκον, 
αλλ’ άρχομένη τε ή μάχη καί ές χεϊρας έτι συνιόν- 
τες. Εν δέ τώ μέοω τών το·'χων Αθηναίοι καί 
Θησεύς ’Αμαζόσι μάχονται... τελευταίοι δέ τής 
γραφής είσιν οί μαχεσάμενοι Μαραθώνι. Βοιωτών 
δέ οί Πλάταιαν έχοντες καί όσον ήν Αττικόν ίασίν 
ές χεϊρας τοΐς βαρβάροις. Καί ταύτη μέν έστιν ίσα 
παρ’ άμφοτέρων έςτδ έργον. Τδ δέ έσω τής μάχης 
φεύγοντές είσιν οί βάρβαροι καί ές τδ έλος ώθοϋν- 
τες Αλλήλους' έσχαται δέ τής γραφής νήές τε αί 
Φοίνισσαι καί τών βαρβάρων τούς έσπίπτοντας ές 
ταύτα; φονεύοντες ο'ι Ελληνες. (2) Ενταύθα καί

(1) 0 Ερμής δέ οΰτο; πρδς τή έπικλήσει Αγο
ραίος, ήν έλαβεν ώς έν τή Αγορά ών, ώνομά.ζετο 
ώς έκ τής πύλης ταύτης καί Ερμής πρδς τή πυλίδι.

(2) Εν τή εΐκόνι ταύτή Αναφέρει ό Αίλιανδς οτι 
έφαίνετο καί κύων ακολούθησα; τδν κύριόν του εϊς 
τήν μάχην καί κατά τών Περσώγ ύλακτών, 

Μαραθών γεγραμμένος έστιν ήρως, άφ’ ού τδ π»· 
δίον ώνόμασται, καί θησεύς. άνιόντι έκ γής ει
κασμένος, ’Αθηνάτε καί ήρακλής. Τών μαχομέ- 
νων δέ δήλοι μάλιστά είσιν έν τή γραφή Καλλί
μαχός τε-, δς Αθηναίοι; πολεμαρχείν ηρητο, καί 
Μιλτιάδης τών στρατηνούντων, ήροις τε Εχετλος 
καλούμενος. Ενταΰθα ασπίδες κεϊνται χαλκαΐ καί 
ταϊς μέν έστιν επίγραμμα Απδ Σκιωναίων καί τών 
έπικούρων είναι, τάς δέ έπαληλιμμένας πίσση, μή 
σφας ό τε χρόνος λ.υμήνηται καί ο ίδς, Λακεδαινονί- 
ων είναι λέγεται τών άλόντων έν τή Σφακτηρία νήσω. 
Ανδριάντες®δέ χαλκοί κεϊνται πρδ μεν τή; στοάς 
Σόλων... ολίγον δε απωτέρω Σέλευκο; .... »

Προς τούτοις ύπήρχον καί έτεραι είκονογρα- 
φ.ίαι παριστώσαι διάφορα ιστορικά ή μυθολογικά 
γεγονότα' καί μία μεν είκόνιζε τάς Αμαζόνας έν 
Τροία πολεμούσας κατά τών Ελλή'-ων, έν έτερα 
δέ, έν ή διεγράφετο τής Τρωάδος ή άλωσις, πα- 
ρίσταντο οίτε αρχηγοί τών Αχαιών εϊς συνέλευ- 
σιν συνηγμένοι και διαβουλευόμενοι έπί τώ κατά 
τής Κασσάνδρας Ασεβεί τολμήματι Αϊαντος τοϋ 
Λοκροϋ, αύτός τε δ Αίας καί ή Κασσάνδρα καί άλ
λοι αίχμέΐλωτοι. Εν άλλη γραφή είκονίζοντσ οί 
ΐϊρακλεΐδαι έπικαλούμενοι, κ.ατά τοϋ Εύρυσθέως, 
τών Αθηναίων τήν έπικουρίαν, καί. έν άλλη πάλιν 
έξετίθετο ό κατ’ Εύρυοθέωςπόλεμος τών Αθηναίων' 
καί αί Α^ύο δέ αύται εικόνες ήσαν έργον τοϋ ένδο
ξου ζωγράψου Παμφίλου.

0 δέ Πολύγνωτος τάς έκ Τροίας γυναίκας έν 
τή στοά γράφων, πρδς διαιώνισή/ τής καλλονής, 
τής έρωμένης αύτοΰ ’Ελπινίκης, διά ταύτης τδν 
πρόσωπον τής Λαοδίκης άντικατέστησεν.



= 136

Διεκάλλυνον δέ τήν στοάν ταύτην άλλα τε πολ
λά αναθήματα καί ανδριάντες χαλκοί Κυνεγεί- 
ρου (τοΰ άδελτσΰ τοΰ Αισχύλου) καί Αμυνίου.

Εν τη στοά ταύτη καί Ζήνων ό Κιττιεύς έπηζε 
την καλιάν τή; φιλοσοφίας αύτοΰ, τής έκ τούτου 
στωΐκής έπο'ομασθείσης, καί οί περικαλλείς αύτής 
θόλοι αντήχησαν τά του στωϊκισμοΰ δόγματα, 
τά μεγάλα μέν καί έξυψωτικά τοϋ άνθρωπίνου 
νοος, άλλ’ ανακόλουθα πρδς άλληλα και είς υπερ
βολικήν τινα άλαζονίαν καί παντελή πάντων τών 
έν τώ κόσμω κτισαάτων καταφρόνησιν έξωθοΰντα 
τδν άνθρωπον.

Τής στοάς ταύτης αγνοείται μέν κυρίως ή θέσις 
σήμερον, εικάζεται δμω; έκ τή; ύπδ τοΰ Παυσα- 
νιου τοπικής αύτής κατατάξεως, δτι τά έν τη 
πρδς τούς κεντρικούς στρατώνας τοϋ τε πεζικού 
καί τοΰ ιππικού άγούση οδώ τοΰ Αρεως δεικνυό
μενα λείψανα τοίχων μετά οκτώ στηλών δύο πο- 
δών καί ήμίσεως διάμετρον έχουσών, άπετέλουν 
μέρος· τής ποικίλης στοάς. Εκτός τούτου ούδέν 
άλλο Ιχνος διασώζεται τοΰ περιβλέπτου έκείνου 
οικοδομήματος. Π. Γ.

--------------- —ε-ϋΗΒΧΤ··—--------------

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.
0 ΙΙΙΊΓΚΙΨ ΒΟΜ.ΠΜΦ.

0 αγαπητός τής Μεσημβρινής ‘Ρωσσίας Κυβερ- 
νήτωρ καί ένδοξος τοϋ Καυκάσου στρατάρχης 
ΙΙρίγκιψ ΜιγαηΛ Βο^ντζωφ έγεννήθη έν Μό
σχα. Τήν ανατροφήν του ό εύγενής ούτος θνη- 
τδς έλαβεν έν Αγγλία, δπου δ πατήρ του διε- 
τέλει Πρέσβυς Αικατερίνη; τής Β. Η περίστα- 
σις αυτή, ήτις δι’ άλλους ΰπήρχεν Λω; αφορμή 
βλάβης τού αισθήματος τοΰ εθνισμού, καί έξασθε- 
νησις τοΰ πατριωτικού έγοίΐσμοΰ, απεναντίας παρα 
τώ Βοροντζώφ συνετέλεσεν εις ένίσχυσιν. Νηπι
όθεν λαβών τά παραδείγματα τού πατριωτισμού 
και τή; αύταπαρνήσεως εϊς τδν τόπον τών μεγά
λων πολιτών, προσεπάθησε νά μιμηθή τούτους καί 
εί δυνατδν νά τούς ύπερβή. Πεπροικισμένος λοιπδν 
δι’ δσων έβύζαξεν έπί ικανούς χρόνους αγαθών αρ
χών καί πατριιοτικών παραδειγμάτων, παρεδόθη 
εις τήν υπηρεσίαν τής γεννησάσης αύτδν Γή; καί 
προσήνεγκεν αύτή παντός είδους έκδουλεύσεις, 
είτε στρατιωτικά; είτε πολιτικά; δσάκις έκατέ- 
ρων έπήρχετο χρεία.

Οί κατά τού Ναπολέοντο; πόλεμοι τοϋ 1S13 
"καί 1814 ήνέωξαν τδ στρατιωτικόν στάδιον τοϋ 
Κόμητος Βοροντζώφ. Διακριθείς έπί ανδρεία 
καί φρονήσει καθ’ δλον έκεϊνον τδν ύπέρ ανεξαρ
τησίας τής πατρίδος του άγώνα, ηύτύχησε τώ 
1 8 I 5 νά όδη γήση τά στρατεύματα τού Αύτοκρά- 
τορός του εϊς Γαλλίαν, καί έν τή χώρα ταύτη νά 
διαμείνη μέχρι τού 1818 ώς αρχιστράτηγος τής 

ρωσσικής μοίρας μετά τών επίλοιπων συμμαχι
κών στρατευμάτων, άτινα τότε κατέσχον τήν έ- 
παναστάτιΟα Γαλλίαν. Αςιοι καί σημαντικοί α
γώνες ήσφάλισαν αύτώ τήν υψηλήν ταύτην θέσιν 
απδποΰ 1813, οτε έκαμε τδ γενναίου καί τολμη
ρόν κίνημα τού νά άποπειραθή τήν κυρίευσιν τοϋ 
Λεΐπσικίου. Κατά τδν Αύγουστον τού έπιόντος έ
τους ώδευσεν έπί τήν νήσον Ελβαν, ένθα κατέ- 
σχε θέσεις τινάς, τών Γάλλων είς τήν ΰποχώρη- 
σίν των άσχολουμένων. Αλλ έκτδς τούτου διεκρί- 
θη εϊς τάς μάχας τοΰ Βάουτζεν καί τών Οίάρχων’ 
έκυρίευσε δέ τήν Κασσέλην, ήν δ Βασιλεύς ίερώ- 
νυμος Βονοπάοτη; ήναγκάσθη νά παραίτηση, α
πέκλεισε τδ Αμβοϋργον καί είσέδυσεν είς Γαλλίαν 
τώ 1814, είσήλθεν είς ‘Ρήμους (Reims) τή 19 
Μαρτίου καί κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων 
κατέσχεν αύτός τδ προάστειον τής Βιλλέττας.

Αλλά κατά τήν έποχήν ταύτην δέν διεκρίθη είς 
μόνα τά στρατιωτικά δ Μιχαήλ Βοροντζώφ. Τώ 
1818 παρέστη ώς αντιπρόσωπος τοΰ Ηγεμόνας 
του εϊς τδ διπλωματικόν συνέδοιον τής Aix-la- 
Chapelle . Ενταύθα τοσοΰτον διέπρεψε καί το
σοΰτον εύηρέστησεν είς τδν Κύοιόν του, ώστε έ- 
πανακάμψας εϊς τήν πατρίδα του έτυχε μεγίστων 
τιμών καί ανταμοιβών, άναβιβασθείς είς τδ μέγα 
αξίωμα τοΰ στρατιωτικού διοικητοΰ τής Λευκή; 
‘Ρωσσίας καί τής Βασσαραβίας καί μετ ολίγον 
περιλαβών καί τδ πολιτικόν τού άντιβασιλέως. 
Τ&> 1826 έπέμφθη καί Πρέσβυς Πληρεξούσιος 
έν Ακεομανίω δπως έξομαλύνρ τάς μεταξύ ‘Ρωσ
σίας καί Τουρκίας διαφοράς.

0 Πρίγκιψ Βοροντζώφ διοικών τήν Λευκήν Ρωσ- 
σίαν κατέστη πανταχοΰ ταύτης τδ άντικείμενον 
τής γενικής λατρείας, διά τοΰ περιποιητικού τρό
που του καί τής έμφοονο; διοικήσεώς του, δικαι- 
ώσας πληρέστατα τήν έκλογήν τοΰ Αΰτοκράτορός 
του. Η έπικρατούσα τάξις καθ δλην τήν περιφέ
ρειαν τής δικαιοδοσίας του, ή έπελθούσα βελτίω- 
σις τής ηθικής καί υλικής καταστάσεως δλων τών 
πόλεων τής διοικητικής περ φερείας του, ή απί
στευτος πρόοδος καί ή άνάστασις, οΰτως είπεΐν, 
νέας τάξεως πραγμάτων, ποθητής καί παρ αϋτοΐς 
έτι τούς Ευρωπαίοι;, δικαίως έπέσυρον τήν εύλά- 
βειαν καί λατρείαν δλων τών κατοίκων τής Λευ
κής Ρωσσίας ^καί προσηκόντως πάντες τώ άπο- 
δίδουσι τδ όνομα ΙΙαχημ. Αλλ δ Κόμης προσ- 
εκαλεΐτο καί αλλαχού νά προσφέριρνέας είς τήν 
πατρίδα του υπηρεσίας. Στάδ^ον εύρύ εϊς ανάπτυξε ν 
τής ένεργείας του καί θεραπείας τοϋ πάθους του 
πρδς παροχήν εκδουλεύσεων τή πατρίδι αυτού, ή- 
νοίχθη πρδ αύτοΰ άπδ τού 1844 6 Καύκασος. Διά 
νά δώσωμεν δμως ιδέαν τινά εΰκαινεστέραν τοϋ 
μεγαλείου τής υπηρεσίας του ταύτης, ήτις είναι ή 
ιστορία τών ημερών μας, πρέπει νά παρεκβώμεν 
ολίγον είς τά τοΰ πολέμου τοϋ Καυκάσου. ·Τότε δυ- 
νάμεθα δεόντως νά έκτιμήσωμεν καί τδ έπίκαιρον 
τής έποχής, καθ ήν προσεκλήθη είς τδ στάδιον 
τούτο καί τήν Ικανότητα, ήν άνέπτυξε κατά πάν
τα καί έν πάσι.
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ΠΡΙΓΓΙΨ ΒΟΡΟΝΤΖΟΦ.

Η μακρά τοΰ Καύκασού γραμμή εκτείνεται άπδ 
τής Μαύρης θαλάσσης μέχρι τής Κασπίας. Η μα
κρά δέ αΰτη άλυσσις κόπτεται, οΰτως είπεΐν, κατά 
τδ στενόν τού Δαοιέλ {ΓΙύΛην τρϋ θιοΰ) τάς Κα,σ- 
,-τιαί'άς IJύ.ίας τών αρχαίων, καί σχηματίζει δύο 
διακεκριμένα τοΰ Καυκάσου τά τμήματα, τδ Προσ- 
εύξεινον καίτδ πρδς τήν Κασπίαν’ καί τδ μέν ΙΙροσεύ- 
ξεινον τοΰ Καυκάσου τμήμα κατοικούσι πλεΐσται 
φυλαί δποΐαι αί τών Ονβίσσων ((Jbiches) τών 0- 
σητών (Ossetes), τών Αδηγών (Adighes), τών 
Καβαρδιανών (Kabardiens) καί τών Αβσιαζών 
(Abscfaases), αϊτινες δλαι περιλαμβάνονται είς τδ 
κοινόν όνομα τών Τσερκέζων ή Κιρκασιών. Τδ δέ 
ύπδ τής Κασπίας βρεχόμενον κατοικεΐται ύπδ φυ
λών καί όλιγαριθμοτέρων καί άγριοτέρων. Διακρί- 
νονται δμως έν αΰταϊς αί φυλαί τών Ιγκούσων 
(Inguches), τών Αέσγων (Lesghes), τών Κίστων 
(Kistes) τών Κουμίκων (Aunaiksl καί πρδ πασών 
τών Τσετσένσων (Tchechens) ύπδ τδ όνομα τών 
φποίων συγχίζονται δλαι αί τδ μέρος τοΰτο κα-

Εΰτέρ. Τόμ. Ζ'. φυλ. 30) 

τοικοΰσαι φυλαί, εί καί διαφόρου γλώσσης καί θρη
σκευτικών παραδόσεων ύπάρχουσαι. Εκ τής ύια- 
κρίσεω; ταύτης άμέσω; βλέπει έκαστος, δτι συγ- 
χίζομεν διάφορα πράγματα, περιλαμβάνοντες ύπδ 
τδ κοινόν τών Τζερκέζων όνομα τούς πολεμοϋντας 
σήμερον Καυκάσιου; κατά τή; Ρωσσίας υπδ τδν 
περιβόητου Σίαμΰλ.

Μετά |ήν έπί Παύλου Αΰτοκράτορο; κατά τδ 
1 8(>0 γενομένην συγχώνεμσιν τού Βασιλείου τής 
Γεωργία; είς τήν Ρωσσικήν αυτοκρατορίαν καί τήν 
άποκατάζ-ασιν τής Τίφλιδοςείς Ρωσσικήν πόλιν,ήρ- 
χισε κυρίως ό αποκλεισμός τοϋ Καυκάσου. ό δέ θρη
σκευτικός φανατισμός, ήδη πρό τινων έτών έξαφθείς 
παρά τού όνομας-οΰ Σεΐκ-Μανσούρ τού 1789, έγέν- 
νησεν άσπονδον τδ μίσος μεταξύ τών είς Τίρλιδα 
άποκατατάντων Ρώσσωνκαί τών Ιαών τοΰ Καυκά
σου. Η Ρωσσία δμως υπήρξε* ευτυχής, καθότι οί 
δύο πρώτοι διοικηταί τή; Γεωργίας, δ τώ 1806 
δολοφονηθείς έν Τίφλιδι παρά τών αποστόλων τής 
Περσίας στρατηγός Ζιζιάνωφ καί ό όνομαστδς καί

» lg 
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περικλεής στρατάρχης ’Ιερμόλωφ, ό μέχοι τοΰ 
1826 διευθύνας τά τοΰ Καυκάσου, άμφότεροι, λέ- 
γομεν, κατόρθωσαν δι έμφρονος και περιποιητι
κής διαγωγής νά προσελκύσωσιν πρδς εαυτούς καί 
νά υποτάξωσι σχεδόν τάς κυριωτέρας φυλάς των 
Τζερκέζων, έκτείναντες την επιρροήν των άποτε- 
λεσματικώς καί μέχρι τών Τσετσένσων. Πθελον 
δέ βεβαίως περαιώσει καί τήν συγχώνευβιν δλων 
τών χωρών τούτων άπονητί, άν τδ θρησκευτικόν 
αίσθημα μή άναπτυσσόμενον έτι μάλλον δέν έδιδε 
νέαν δύναμιν είς τήν περιζωνύουσαν τά όρη ταΰτα 
πυρκαϊάν.

Χαδής' Ισμαήλ, έκ τής φυλής τών Λέίγων έ- 
κήρυξεν εαυτόν προφήτην τοΰ Θεοϋ. Τώ 1823 ά- 
νεκάλυψε τά μυστήρια του είς τδν Μωλάχ- Μω- 
χαμέδ, δστις τά μετεβίβασεν είς τδν Χαζή Μολ- 
λάχ. Κατά τήν διδασκαλίαν ταύτην οί παλαιοί 
έρμηνευταί τοΰ Κορανίου άπερρίφθησαν, καί ό Μολ- 
λάχ έκηρύχθη ό έξ άνωθεν νόμος καί λόγος έχων 
είς τήν όιακρισίν του πάντας τούς πιστούς. 0 νέος 
ούτος αρχηγός, άνάψας τδν πόλεμον πεισματώδη, 
τδν διετήρησε μέχρι τοΰ 1832, οτε έπεσε φο- 
νευθε.ς έν τή μάχη τοΰ Χιμρύ. Ιίλήν διάδοχος 
αύτοΰ εύρέθη δραστήριος επίσης είς τών ιερέων 
— .Ί/οιρ/όω»'— δστις έζήλθεν τής μάχης φέροιν 
πληγάς δύω έκ τουφεκιού και μίαν έκ λόγχης. 0 
Σ>αμΰ.ί έξελέχθη τώ 1834 πρώτος ’Ιμάμης μετά 
τήν δολοφονίαν τοΰ. άκλεοΰς Χαμσάδ-Βέγ. Από τής 
έποχής ταύτης άρχεται έ δεινότερος θρησκευτικός 
πόλεμος τών Ττετσένσων, οϊτινες τοΰτο φέρουσι 
σύνθημα : <ι ό Μίωχάαεθ είναι ό πρώτος προφήτης 
» τοΰ Αλλάχ ! δ1 ΔΙαμύλ είναι ό δεύτερος αΰτοΰ 
* Προφήτης ! » Τδ Δαγεστάν ύπάρχει κέντρον τοΰ 
πολέμου τούτου.

Η Ρωσσία έννοήσασα τδ σπουδαίο* τής περιστά- 
ιΛ’.ως, έπεμψε διαφόρους στρατΐηγούχ^-καί έκάστοτε 
ή'ϊ.λαζε συστήματα, άκολουθοΰσά ,,κότε μέν·τό τοΰ 
επιθετικού πότε δέ τό τοΰ άμυντ.κοΰ πολέμου. Οί 
στρατηγοί ούτοι, έν Οίς διεκρίθησαν δ Γράββε καί 
ό-άσς, κατόρθωσαν νάέμποδίσωσι τήν ένωσιν τών 
Τσετσένσων καί Τσερκέζων καί πολλάκις νικάς έ- 
φερον μεγάλας κατά τοΰ ΣΙαμύλ* άλλά τά πράγ
ματα προεβαινον μεγαλυνόμενα, καί προσιοριναί 
τινες επιτυχίαI τοΰ Σίαμδλ έπί τοΰ φρατηγοϋ Ναϊδ-. 
χάρδ ήπείλουν τήν έπανάστασιν καί αύτών τών 
Τζερκέζων. Τδ πράγμα άπέβαινε σπουδαίου καί ά- 
πητεΐτο συγκέντρωσις οΰ μόνον στρατιωτικής Αν
δρείας, άλλά καί πολιτικής φρονήσεως. 0 Αύτο- 
κράτωρ, παράδειγμα έχων τήν λευκήν Ρωσσίαν 
έρριψεν άμέσως τό όμμα έπί τοΰ Κόμητος Μιχαήλ 
Βοροντσωφ.

Τώ J S44, άνακαλέσας τδν Ναιδχάρδ έδωκε 
τήν αρχηγίαν τοΰ κατά τδν Καύκασον π'λέμου είς 
τδν Βοροντζώφ. Απολαύων ούτος τδ δικαίωμα τής 
ζωής καί τοΰ θανάτου, δύναται νά διορίζη καί παύη 
υπαλλήλους μέχρις 6 βαθμού, δύναται νά δόση ά- 
μοιβάς καί παράσημα εις τόν στρατόν, άνευ τής 
ρπικυρώσεως τοΰ Αΰτοκράτορος καί νά παραδώβη

εις τά δικαστήρια τούς υπαλλήλους καί αξιωματι
κούς παντός βαθμού. Καί τούτων ποιείται δικαιο- 
τάτην καί έμφρονα χρήσιν.

Καθ ήν έποχήν 6 Κόμης Βοροντζώφ άνέλαβε 
τήν διοίκησιν τού Καυκάσου ή εξουσία τοΰ ΣΙαμύλ 
κατέστη άπειρος. Οί Αζαρες, οί Κϊφαι, οί Κου- 
μίκάι καί άλλαι φυλαί λησμονήσασαι τά πα— 
λαιά των έχθη ήνώθηοαν μετά τών Λέζνων καί 
Τσετσένσων, καί ό ΣΙαμύλ είχεν ήδη αρχίσει τήν 
μόρφωσιν Θεοκρατικής Μοναρχίας καί τόν οργα
νισμόν νέας καί συμπεπηγυίας κοινωνίας έν Δαγε- 
ς·άν' ό Κόμης Βοροντζώφ έστρεψε κατά πρώτον 
τήν προσοχήν αύτοΰ πρδς ανάστασιν τής ύπεροχής 
τών ρωσσικών όπλων καί έξάλειψιν τής προσβολής, 
ήτις έγένετο έν τώ φρουρίω τοΰ Δάργω είς τδν ς-ρα- 
τηγδν Γράββε. Επιχειρήσας λοιπόν τήν έκστρατειαν 
τού 1845 έκυρίευσε καί κατέστρεψε τήν μίαν 
τών κυριωτέρων φοολεών τοΰ ϋίαμύλ, τδ φρούριον, 
λέγομεν, τοΰ Δάργω. Μετά τήν νίκην ταύτην, καθ 
ήν έλαβε παρά τού αύτοκράτορος Νικολάου τδν τί
τλον τοΰ Π ρ ί γ κ ι π ο ς, ό Βοροντζώφ έσκέφθη ότι 
ιόφειλε νά άκολουθήση διάφορον μέθοδον παρ ε
κείνην, ήν ήκολούθησαν οί προκάτοχοί του, έκλέ- 
γοντες ή τδν αμυντικόν πόλεμον μόνον ή τάς έπι- 
κινδύνους καί κακώς συνήθως άποβάσας εκστρα
τείας. Ηρχισε λοιπόν πρώτον τήν διαίρεσιν τών φυ
λών- διά τούτου προσέβαλε είς τά καίρια τδ μέγα 
τής εθνική; ένώσεως σχέδιον τού 2’αμύλ" δεύτε
ρον άπεφάσισε νά προσβάλη εις πολλά συγχρόνως, 
μέρη τούς Τσετσένσους, ώστε νά διαίρεση τάς δυ
νάμεις αύτών καί νά τούς καταπλήξη. Εί; αμφό- 
τερα επέτυχε πληρέστατα. Δι όλης τής έπιμονής 
καί τής φρονήσεως, ήτις ανέκαθεν τθν έχαρακτή- 
ρισεν, πραγματοποιεί-όλονέν τδ βχέδιόν του τού
το. Μέχρι τοΰδε κατόρθωσε νά περιορίση τδν Σ’α- 
μυλ έντδς τού στενού κύκλου τοΰ Δαγεστάν καί, 
άν ό Θεός χαρίση αύτώ ζωήν, άμφιβολία δέν μέ
νει, ότι θέλει περαιώσει τήν ένδοξον ταύτην κα- 
τάκτησιν, έλευθερόνων άπδ τά δεσμά, ώς άλλος 
Ηρακλής, τδν πολύπαθη Προμηθέα, τοσούτους, λέ
γομεν, λαούς, άπδ τά δεσμά δι ών κατακρατεί 
αύτρύς, έπί τού αυτού Καυκάσου, ή αμάθεια καί 
ή βαρβαρότηι.

0 Πρίγ. Βοροντζώφ απέκτησε καί υιόν, διακρί- 
νόμενον έπί στρατιωτική ανδρεία καί πολεμική 
φρονήσει. X.

ΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΤΜΒΙΟΝ ΕΙΣ ΤΙ1Ν ΜΑΚΑΡΙΤΙΔΑ 

ΒΙΡΓΙΝΙΑΝ ΔΕΑΠ.

Είς τήν Λάρνακα τής Κύπρου, τής ωραίας ταύ
της νήσου, 

Εγεννήθ ή Βιργινίαως τδ άνθος τοΰ ναρκίσσου’ 

‘Η φωνή της, γλυκύ μσμα συμπαθητικού αγγέλου, 
Τήν μαγείαν έγγυάτο παραδείσου άνεφέλου.
Είχε κάλλος Νηρηΐδος, κ’ ήσαν θείοι λειτουργοί της 
'Η εύγένεια, τό πνεύμα καί τοΰ ήθους ή γλυκύτης. 
Τήν ανατροφήν, τά έργα, συμπεριφοράν καί τ άλλα 
Εσυνώδευον άκόμη προτερήματχ μεγάλα.
Η παιδεία δέ πρδ πάντων κτήμα τόσης ευφυΐας, 
Κατεκόσμει ώς άδάμας τήν ψυχήν τής Βιργινίας. 
Αλ.λά ©ΐΰ ! ειδον τάς Μοίρας είς τήν κορυφήν τού 

όρους
Τού υψιτενούς έκείνου τοΰ Κυπριακού προώρους, 
Νά καθόσουν σ’ τάς χιόνας ή Κλ.ωθώ ν άφίνη νήμα, 
Λάχεσις νά τδ τυλίσση μέ τό πένθιμου της σχήμα, 
Καί ή Χτρωπος όργωσα διά κοπτεροΰ δργάνου, 
Χορηγεί σ’τήν Btργινίαν τρίπηχον στολήν σαβάνου" 

Αποτέμνει παν της βήμα, 
Νά ιδού την εις τδ μνήμα !

Ο Αιθήρ τής Κύπρου τότε σκοτεινότατος παρέστη, 
Οταν ή λαμπρύνουσά τον φωτεινή λαμπά; έσβέσθη* 
Ταύτη; ήτο πεπρωμένον έτη δεκαέξ νά ζήση,
Δ τάς καρδίας τών γονέων χαίνουσαν πληγήν ν άφήση, 
Καί ν άποσβεσθή ώ; άστρον έκ τοΰ κύκλου τών 

παρθένων,
Τδ ώρά'ίσμα τής Κύπρου καί τδ άνθος τών ε

παίνων.

Εν Κύπρφ τήν 12 ’Οκτωβρίου.

-------------------ιι..——. -

Η ΚΡΗΝΗ.

άμμα^ώτ τοΰ έαρός, τής ρύσεως τε.Ιεΐται, 
Κ' ή γύσις νύγρη τρυφερά.
Πηγή, τά Λίίά σου νερά 

Κριτάς έπικα.ίεΐται.

ΏΧ είπατε, άν αίετε ποτέ τοιαΰτα χά.Ι.Ιη.
Σάς ίμωτα ρέαυκός· αϊάήμ, 
ίΓώ> άρραβώνων <5 γωστήρ, 

Τό ρόόον οπερ θά.ί.Ιει.

Ναι, είνε ή χάρη, Λέγετε, ειπέρ ποτέ ωραία. 
‘Ωμαίοκ είναι τό πτηνού, 
7 ό χεΛαδοϋν τΰ>τ ουρανών 

Τά βεΛγητρα τά νέα.

‘Ωμαία εΐν ή ποι/ιενίς ή ^a.Llovaa την rpvoi-j. 
To γώς τό τρέριον τής αύρης 
Καί ό άστηρ ό ρρυσαογης

‘Ο ^αιρετών την όνσίν,

vf.l.C tv χ έγώρει^ιαρατών .Ιεέων σον ναράτων. 
Πο.ί.έά-η,ις έρχοραι ζητών, 
Τόν θροδχ ενταύθα σταριατών,

Τών π.Ιίνων ρου βημάτων.

Και μ απαντάς : « άεν μειόια προς τονς νε- 
χρούς ή γύσις.

ε /7μός σάς ειν έρημοι γαρδ,ς,
< Και μεσημβρία χαι βορράς, 

ε Αιάτο.Ιή χαι όύσις. ·

Π^^ν α.Ι.Ιοτε τό .Ιυχαυγές σαπιρειροΑΐθονς
σι έέί.Ιον.

Είς τά νερά σον θεωρών
Περιειρρόνονν τόν χαιρόν,

Ε γ.έεύαζον τό με.1.1ον.

Και οτε θώρα τιμα.Ι^η σοί Ιστε.ΙΛεν ίρίόων 
Τό σέ.Ιας τό εσπερινόν, 
Εγγύς αύτών τών μυρσινών, 

Παρά, τι· ριΐθρον εΐθον

Ενμέτοιπον άστερωπόν, οις ,έυχανγές ωραϊον. , 
Τής Μονσης ήτο, χ ή χαρά, 
Τά στήθη μου τά νεαρά,

Λεν έπεσχέφθη πνίέον.

Χαίρετε, νάματα, .Ισιπόν τών παιύιχών χαι- 
ρώ> μου.

νί'ροΰ τό γάντασρια γε.Ιών, 
Τών ημερών μου τών κα.ίών,

Χ.Ιευάζει τό παρόν μου.

Ανταναχ.ίατε σείς .Ιοιπύν τιρ χαρμννήν τών
A (οκτωκ

'Αν ή μου θοΤερέι,
Ώς ταραττόριενα νερά,

Θυ.Ιον έμιραΐι ει πόντον.

Καί άν αί νύμιραι τών αγρών προσέΛθουν νά 
,Ιουσθώσι.

‘Ώς· όγει.έόμενον όασμον,
Τοΰ άοιόοΰ τόν άσπασμόν, 

Είπέτε νά όεχθώσι.

Σύρος, Σεπτειιβρίυυ 11.
ΜΥΡΩΝ.

Λ Ν ® Π ·

ΙΙό^ς θά κρύπτεται τοσαύτη 
11οΰ μέ φλέγει πυρκαϊά ;

Κάθε νόημα, κάθε βλέμμα, 
Φανερόνουν τά κρυφά.

•ι ' ,
ΤόΛ) αγάπη είς μικρόν στήθος 

Συνθλιμένη, δέν βαστα·
ΙΙανταχόθεν εκχειλίζει, * 

Και ώσάν χείμαρρος όρμά.
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Καί νά κρύψω δέν μέ άφίνεε

Τήν ύπέρμετρον χαράν
Η·ΰ ή ψυχή μου δοκιμάζει 

Δ:ά τήν πρώτην της φοράν.

Άχ, νά έγίνοντο τά πάντα 
Τών αισθήσεων μου ήχώ, 

Νά μοΰ έπέστρεφαν τά όσα 
Δι’ έσέ, άγάπη μου, εκφωνώ.

ΙΓ’.
Ώ πώς ή άγαλλι'ασις

Τήν κόρην στολίζει,
Μέ κάλλη, μέ θέλγητρα 

Πολλά τήν πλουτίζει ?

Πλήν πόσον τό δάχρυον
Αύξάνει ήδονάς,

Χαρίζον τής θλιψεως
Μυρίας καλλονάς.

Εις τόν γλυκοενθύμιστον
Καιρόν ποΰ τήν είδα,

‘Οπόταν άνέπνευσα
Αγάπην και έλπίδα,

Μοΰ έφάνη ώς άρχάγγελος
Τής θείας εύσπλαγχνίας, 

Έκπλύνων μέ δάκρυα
Τής γής τάς κακίας.

1Δ'.
‘Η χαρά σου είναι χαρά μου, 

’Αν λυπήσαι, μέ λυπεί,
Συνιστουν τήν ΰπαρξίν μας

Δύο κορμιά καί μία ψυχή.

Τήν φωτίαν ποΰ άναψε τόσον 
Τάς καρδίας μας φλογερά, 

Αντί ό χρόνος νά τήν σβέση, 
Εμπρησμόν καταντά,

Βάλε μας ς τάς πόλεις μέσα 
Ποΰ τά πάντα θορυβούν,

Βάλε μας ς τήν μοναξίαν
Ποΰ τά πάθη όλα σιωπούν.

Ούτε ό κόσμος μας έφέλκει, 
Ούτε ή έρημος σιγή,

Ό εις τοΰ άλλου του είναι κόσμος 
*0 εί; τοΰ άλλου του έπαρκεϊ.

ΙΕ.
Έλθέ έδώ πού μικρόν κΰμα ■·; ν

Σβύννεται στόν αίγιαλόν,
Παριστάνον τής ζωής μας 7 **

Τής παρούσης τό τερπνόν. £

’Ελθέ έδώ διά νά μου λέγης 
Οτι μέ ύπεραγαπας,

Είς τόν βίον μου διά νά χύνης
Τού ούρανοϋ τάς ήδονάς,

‘Όσα εΐπεΐς, τής έρημίας
*Η φωνή νά τά άντηχή,

Κι έδώ ή αύρα νά τά φέρη
Πνέουσα λεπτή λεπτή.

Νά διαχέη καί άβρώς καί ήδέως 
ΠανταχοΟ μέ τά πτερά,

Όσα άρωμα τα προσφέρουν 
Τ’ άνθη, οί λόγγοι, τά βουνά.

1ΣΤ'.
Τί μας μέλει άν καθ’ έκάστην 

Πιπτουσιν οί βασιλείς;
Τά στοιχεία τής οικουμένης

Άν ταράττη ή καταιγίς.

Έδώ ό ήλιος τήν ήμέραν
Άπό φώς μάς πλημμυρεΐ,

Εύδία νύζ έδώ διαλάμπει 
Καί τά πάντα ζωογονεί.

Μάς χαρίζει τό έαρ τ’ άνθη
Καί τό θέρος τούς καρπούς,

Τό φθινόπωρον τόν οίνον,
‘Ο χειμών αισίους οιωνούς·

Έδώ πάντοτε ένωμένους
‘Η άτυχία δέν μας νικά,

Καί γλυκύς σκοπός μας είναι
‘Ο εις τόν άλλον ν’ άγαπά.

- - - - - - ο- - - - - -  
Α'.

Είς τόν τόπον, δπου οί δύο 
Εύρισκόμεθα συχνά,

Ένθα μάς χαλοΰσε ή φύσις,
Μέ μειδιάματα έλκτικά,

Τής νεότητος ποΰ ή θύρα
Μάς παρίστατο ανοικτή,

Κ' ή οικουμένη τής άγάπης 
Συγκεντρώνεται όλη έχει,

Ποϋ ένομίζαμεν τά πάντα
Πώς τήν τύχην μας ύμνοΰν, 

Καί τόν πρώτιστον παλμόν μας,
Ότι γλυχοχαιρεταΰν,

Έκεϊ 'ποΰ άλλοτε εύτυχοΰσα, 
Τώρα ύπάγω, άν ήμπορώ,

Κι έχω πλέον δάκρυα νά χύσω, 
Τόν χαμόν μας νά θρηνώ.

ΛΑ.
Έστοχάσθην πώς ς τόν κόσμον 

Έκτιμάται ή άρετή·
Έστοχάσθην πώς ή άγάπη 

Μέ τήν εύτυχίαν συζή·

Έστοχάσθην πώς ύπάρχει 
Φίλος τς ειλικρινής ·

Σ’ όλα αύτά κ' είς άλλα καί άλλα 
Ήπατήθην ό άτυχης·

Οΰτω έμίσησα τά πάντα 
Καί άσυλον έκεϊ ζητώ·

Οπου άνθρώπινον σημεϊον 
Πλέον ποτέ νά μήν ίδώ·

Νά έκφωνώ μόνος τόν ύμνον 
Τής άπελπισίας πικρώς·

Ν’ άποχρίνεται έκεϊ μόνος 
Τής έρήμου ό μυκηθμός,

ΗΘΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ ΓΤΝΑΙΚΟΣ

( Συνέχεια, δρα φυλλάδιον 29).

τάς παχυλάς ήδονάς τής ακολασίας είναι καί οίκ
του καί Αργής άξιοι, καί οίκτου μέν διότι ή έξις 
τής ήδονής ταύτης άφαιρει άπ’ αύτούς τήν δύνα- 
κιν τοΰ αληθώς έρ^ν χωρίς ν’ άφαιρέση καί τήν 
χρείαν τούτου. Εσωτερικώς βασανιζόμενοι άπδ 
τήν συναίσθησιν τοΰ δτι διέφθειρον τδν εύγενή τής 
ψυχής των χαρακτήρα καί έξηχρείωσαν εαυτούς, 
θέλουν νά παύσωσι τοΰ νά ήναι άνθρωποι, ώστε ά- 
παλλαττόμενοι άπδ τδν βαρύν τής συνειδήσεως έ
λεγχον, νά παραδοθώσιν ήσυχοι είς τάς βδελυράς 
αύτών έξεις, άλλά ματαίως, δέν δύνανται νά πνί- 
;ωσι τήν φωνήν τής ψυχής, τής συνειδήσεως, τήν 
όποιαν αισθάνονται είς τδ στήθός των. Αύτη μέ- 
χοι τελευταίας άναπνοής τούς καταδιώκει έντδς 
έαυτών, τούς καταδικάζει, κατασπαράττει τά 
σπλάγχνα των παραπονουμένη αιωνίως διά τήν κτη
νώδη κατάστασιν είς ήν τήν εφερον" οργής δέ ά
ξιοι, διότι είναι φόβος καί φόβος μέγας, μήπως 
λαμβάνουσαι αί γυναίκες τήν φιλίαν καί σχέσιν των, 
υποπέσουν διά τών έπαγωγικών αυτών τρόπων καί 
ήθών είς τά παθήματά των, εις τούς έρωτικούς 
πόθους των.

0 έρως είναι ήδονή άφατος, τής όποιας όλα τά 
πλάσματα τοΰ κτίστου προσκαλούνται νά μεταλά- 
βωσιν, άλλά ή ήδονή αυτή είναι μεμιγμένη πολ
λάκις μέ αισχύνην καί μεταμέλειαν' δταν ή άλή- 
θεια δέν τήν ποδηγετή τότε δ έρως δέν είναι ή ά
γάπη έκείνη, ήτις είς τά ούράνια δώματα έχει τό
σην σημασίαν, δέν είναι τδ άκρον άγαθόν είς § ό 
άνθρωπος δύναται νά φθάσγι, άλλ’ είναι ήδονή 
πρόσκαιρος, σατανική, ήτις έγεννήθη μετά τήν 
κάθοδον τής παρακοής, έναντίον τής ευδαιμονίας 
τής άνθρωπότητος. ή σαρκική ήδονή δέν προ
ξενεί τήν ευδαιμονίαν, ήν ή ένάρετος συζυγία δια- 
χέει έπί τής γής, ταύτην νά παράξη δύναται μό
νη ή αμοιβαία τών συζύγων άγάπη, ή αγαλλίασες 
έκείνη τής ψυχής τήν όποιαν αισθάνονται _οί Ενά
ρετοι σύζυγοι είς δλην αύτών τήν ζωήν, ίΐ τότε, 
όποια ευφροσύνη, ποιον Αριστούργημα έρωτος καί 
νοήσεως δύω οικείων ψυχών, καρποί στενής όμο- 
νοίας δύω καρδιών άνταγαπωμένων ! Θεία τότε 
χαρά γεννάται, τήν οποίαν ουδέ γλώσσα δύναται 
νά εύφράνη, ούτε νοΰς νά σχηματί ση, ούτε κάλα
μος νά περιγράψΐ), άλλά καί δσοι τήν αισθανθούν, 
εκπλήττονται πώς ήδυνηθησαν νά τήν άποκτήσω- 
σι, πώς ευρέθη έν τη γη ή ουράνιος αύτη δωρεά !

Αί γυναίκες φυσικώς έπιρρέπουν είς τδν έρωτα 
μάλλον τα^ν άνδρών, είναι ή ζωή των δλη έρως, 
δλη άγάπη καί ούδέν άλλο, είς αύτάς έπιφοιτ^ καί 
ώς άπδ φυτώρια διαδίδεται καί είς τούς άνδρας, 
διδ δταν θέλωσινά έρώι^ι, έρώσιν έκ καρδίας καί 
ούχί έκ πάθους βδελυκτοΰ, δ δέ έρως αύτών 
είναι τόσον ^σχυρδς, ώστε, καί άν όμονοήσουν τά 
στοιχεία δλα τής φύσεως διά ν άποσπάσωσιν αύ
τδν άπδ αύτάς, δέν θέλουν τδ κατορθώσει άν καί 
μυρία μεταχειρισθώσι τεχνάσματα, άλλά κατά 
δυστυχίαν συμβαίνει πολλάκις, ώστε δ κραταεδς 
ούτο; έρως αϊτών νά γενναται _δι’ άνδρα άνάξιον

’Αλλά σείς, ώ γυναίκες, άφοΰ βλέπετε τήν α
δικίαν ταύτην εις ήν οί άνδρες σας κατεδίκασαν, 
άφοΰ έπί τοΰ παρόντος δέν δύνασθε ν αναχαιτίσα
τε τήν άλογον αύτήν βουλήν των, δέν παραδειγμα- 
τίζεσθε καί δέν άπωθήτε τήν διαφθοράν διά τήν 
οποίαν σάς κατηγορούν; έξυπνίσατε πλέον' είναι 
καιρός νά θέσητε θώρακα τήν άρετήν καί τήν 
σωφροσύνην καί δόρυ τήν άγχίνοιάν σας διά νά δυ- 
νηθήτε νά πολεμήσητε τήν άκάθεκτον ορμήν καί 
αβουλίαν τών άνδρών ήτις σάς κρατεί ύπδ τά δε- 
σμά καί διά ν’ άποδείξητε δτι δέν πρέπει είς τδ έ
ξης έναντίον τής δικαιοσύνης καί τής άμοεβαιότη- 
τος νά σάς θεωρούν ψευδώς νήπια.

01 καταδαπανώντε; άνοήτως τήν ζωήν των εί;
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Itujs&v, διχ τοΰτο συμβαίνουν τόσα δεινά έ-rcst— 
»6δικ, τά όποια κατέκωμώδησχν ευφυείς συγ
γραφείς τόσον σπουδχίω; καί τόσον γελοιωδώς, δ
θεν διά νχ (κλείψωσι τ άτοπα τχΰτά, πρέπει αί 
γυναίκες νχ μή π στεύωσιν εί; τχ; πρώτα; δο
μή; τή; καρδία; των, εί; τχ; πρώτχς στιγμχ; τή; 
σκέψεώ; των, διότι δεν θέλει πχρέλθει πολύ κχί 
ή καρδία των θέλει γνωρίσει δτι δ άνήρ 8? έξε- 
λέζχντο ελατήριου τών διανοημάτων των ήταν ά- 
νάςιο; τοδ τοιούτου δώρου, δθεν θέλουν μετανοή
σει δια τήν απάτην των τχύτην τήν μάταιου 
καί άδιόρθωτον καί εις μάτην Θέλουν ζητήσει 
τήν θεραπείαν τής έπωδύνου αβουλίας των’ αυτή 
μαύρη κχί σκοτε νή θέλει τχϊ; εκτυλίσσει τδν α
πέραντου μίτον τή; κακοδαιμονία; των. II εκλο
γή τοϋ (ρωμένου, τοϋ συζύγου, νχ εϊπω κάλλιον, 
είναι τδ δυσκολώτερον τών έργων τοϋ ανθρώπου, 
δθεν πριν ή άποφχσίσρ τις νχ δώσρ ω; τδ κάλλι- 
στον δώρον, τήν καρδίαν του, πρέπει νά έξετάση 
που πρέπει νά τήν ρίψη, διότι πϊν δ,τι πυγαίοι; 
καί άδιακρίτως πράττομεν, δέν δύναται νά έχη ή 
συνεπεία; παραγώγου; τή; κακοδαιμονία; μα;.

Η Ασπχσία, ή διδάσκαλος Σωκράτους, Περικλέ- 
ους, Αλκιβιάδου καί τόσων άλλων μεγάλων άν- 
δρών, ή δαιμόνιο; αύτη γυνή, ήτις έξουσίασε τδν 
μάλλον ακατάστατον λαόν τή; Ελλάδος, έλεγε 
πολλάκις διδάσκουσα τάς γυναίκας, αϊτινες ήκουον 
τούς λόγους αύτής ώ; χρησμούς. « Νέα κόρη κλί
νει πάντοτε διά τής άγαθάτητος καί ειλικρίνεια; 
τής καρδία; της νά πιστεύη πάντα όστις τήν κο
λακεύει ώς φίλον τη;. Ενώ αύτη, εύτυχώ; συμ
φωνούσα μ δλην τήν φύσιν, ρίπτει περί έαυτήν 
καθαρά και αγαθών θελητικά βλέμματα, πόθεν νά 
ύποπτεύσσι δτι 8ν τοΰ όποιου ή προσέγγισες προ
ξενεί τόσον τερπνά; κινήσει; εϊ; τήν καρδίαν 
της, τοΰ όποιου οί λόγοι προσηνέστατα εΐσρεου- 
«ιν εϊ; τήν ψυχήν τη;, οτι λέγω τδ δ» τοΰτο έμ
πορε! ν άφανίση τήν ευτυχίαν τη;, καί δμω; εν
ταύθα κρύπτεται άληθώ; ό άγαπητάς άπατεών ! 
Οστι; άφοΰ ή αγαθή αφροσύνη τών γυναικών δέν 
άφήση ύπόλοιπόν τι νά έπιθυμή γίνεται τόσον 
διάφορο; άπδ τδ πρόσωπόν τδ όποιον ΰπεκρίνατο, 
δταν 8ν μόνον ελπίδας βλέμμα ήδύνατο νά τδν 
φέρη εϊ; έκστασιν, δσον έμποροΰν νά ήναι άλλή- 
λων διάφορα δύω έτερογενέστατα όντα. Τ’ ασφα
λέστερου μέσον νά προφυλάττη ή γυνή τήν καρδίαν 
τη; κατά τών επιβουλών τών άτιμων άνδρών εί
ναι, εάν τού; γνωρίζωσι τόσον ακριβώς, ώστε νά 
μή τάς έμπνέουν σέβας, (διότι ώ; έπί τδ πλείστον 
τοΰτο είναι διά τοϋ όποιου άποκτώσιν ούτοι δο- 
λίως τήν άγάπην των) έά»έχωσιν αί γυναίκες με
γάλην μέν ύπόληψιν περί τή; άζίας των, μικράν 
δέ περί τών τοιούτων άνδρών, εάν τ’ άδικα τού
των προτερήματα δι’ ών θέλουν νά βεβηλώσωσι τήν 
ηθικήν τών γυναικών καταβ.βάσωσιν αί γυναίκες 
εις τήν αληθή τιμήν των καί κατανοήσωσιν δτι 
είναι τής αφροσύνης δ κολοφών νά θέλουν νά πλη- 
ρόνωσιν είς τους τοιούτου; άνδρας διά τά κέρδη, 

τά όποια άπολαύουσιν άπδ τήν καταδοΰλωσιν τών 
γυναικών, έάν άντί τοΰ νά θχμβόνωνται αί γυναί
κες διά τών όσα λέγουν ότι αισθάνονται οί τοι- 
οΰιοι άώρε; άπδ τάς γυναίκα; καταλχμ.βάνωσιν
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ουτοι ειλικρινω; οτι μονήν την αναπχυσιν τών ε
πιθυμιών ή τή; κενοδοξία; των ζητούν άπό τάς 
γυναίκα;, έάν χωρίς νά αίσχύνωσιν αί γυναίκες ά- 
νοήτω; τήν φύσιν, άποδίδουν εί; έαυτάς τδ αύτδ 
δίκαιον, τδ όποιον αποδίδουν είς (κείνους, και 
έάν δι ασχολιών κχί διατριβών κάμνουν αί γυ
ναίκες άμβλυτέρχν τήν δξΰτητα τής ευαισθησίας 
των καί ένώ διά μια; καθυποβάλλουν τδν νούν 
αυτών είς όσον είναι δυνατόν πολλάς καί παντο- 
δχπά; ασχολία;, εμποδίζουν παν ιδιαίτερον τοι- 
οϋτον υποκείμενον νά κχτεξουσιάζρ όλην των τήν 
καρδίαν, νχ προφυλάττωνται αί γυναίκες άπδ αυ
τού; κχί νά έπιβλέπωσιν εις τά χρέη καί καθή- 
κοντά των τά όποια τχϊς απαγορεύουν νά έχουν 
σχέσεις μέ άνδρας άνάγώγους καί άναξίους ίνα 
προσφέρωσιν εί; αυτά; ευδαιμονίαν τινά.

Γυνή ευθύ; άφοΰ άρχίση (λέγει δ Βειλάνδος) νά 
έμβαίνη εί; ελπίδας ανακαλύπτει τά θέλγητρά της. 
Τά θέλγητρα είς τά όποια εόρίσκονται τόρα καί 
οί δύω, είναι χαριστικά πρδς τδν έρωτα, ϋπερβαρύ- 
νουσι μέν τήν φίλην, θαμβόνουν δέ τά ομματα τοΰ 
φίλου’ πρδς δέ τούτοι; ό πόνος κατά φυσικόν λόγεν 
ζητεί άνακουφισμδν καί προσηλούται είς παν 
ότι τοϋ ύπόσχεται πάρηγορίαν, καί άφ ένδς μέν 
μέρους ή ύποφαινομένη προόρασι; νέων ήδονών, 
ή θέα τοϋ δυναμένου νά τά; προξενήση ή πρδς 
τοΰτο επιτήδεια κατάστασι; τής ψυχή; του, άπ’ 
άλλου δέ ή κενοδοξία, τδ μέγα τοΰτο τής γυ
ναικεία; καρδία; ελατήριου, ή χαρά, νά εϊπω ούειβς, 
εί; τδ νά φανή νικήτρια μιας άντιζήλου τη; ου\χ 
αρκετά άςιέρχστος, ν άναπληρώσρ τήν άπώλειαλ 
τής προζενησάση; τδ μέγα πάθος αιτίας, ή έ- 
πιθυμία τοϋ νά εξάλειψη τήν μνήμην της, ίσως 
δέ κχί ή άγαθότη; και κλίσις τής ανθρώπινη; <ρ·ό-* 
σεω; εί; τδ νά ευτυχή άλλους. Πόσον πολλαί πε
ριστάσεις ένοϋνται νά μεταμορφώσωσιν άνεπαε- 
σθήτω; τδν μέν φίλον είς εραστήν, τήν δέ φίλην 
είς τδ κυριώτερον πρόσωπόν νέα; μυθιστορίας.

0 μισθός όστις άποζημιόνει τά; γυναίκα; τά; 
αγρυπνούσα; εί; τήν έκλογήν των καί όστις πλου- 
σιοπαρόχω; άντιπληρόνει τά; ήδονάς δσαι άπο- 
στεροϋνται διά τή; άρνήσεως τοϋ επιψόγου έ
ρωτος τών άνδρών, έίναι ή χαρά ήν αισθάνον
ται διότι άπηλλάχθησίν λυπηρών συνεπειών, είναι 
ήεύχαρίστησις ήν απολαμβάνουν διότι διά τοϋ εό- 
γενοϋ; αύτών πολιτεύματος απέδειξαν ότι τδ φύ- 
λον αύτών γνωρίζει τά δικαιώματα του, δέν άλη- 
σμονεϊ τά χρέη του. Ολαι αί γυναίκες, ώ; άλη
θώ; έστί, δέν δύνανται νά έχουν (ξιδιασμένα εξω
τερικά θέλγητρα καί προτερήματα, μήτε έπι- 
φθόνου; χάριτας δι ών νά (μπορούν νά έλκύσωσι, 
ν’ άρέσκωσι νά μαγεύωσι, διά τή; ποικιλία; καί 
τών ωφελειών ίσα; ευρίσκουν εΐ; τήν· μετά τών 
άνδρών συναναστροφήν των, νά καθίστανται εις αύ-

τος τδ όποιον υστερείται τήν έσωτερικήν πηγήν 
τών πολλαπλών τούτων καί μηδέποτε παλαιου- 
μένων θέλγητρων. Τδ κάλλο; τούτο έν πρώτοι; 
άποτελει ίσχυροτάτην (νέργειαν εί; τούς άνδρας, 
άλλ αποβάλλει όλίγον κατ’ ολίγον τήν ελκυστι
κήν του δύναμιν μέχρι; αδιαφορία; καί περιφρο- 
νήσεως πολλάκις άναλόγως τής σχέσεως τήν ό
ποιαν λαμβάνομεν μέ τδ' ύποκείμενον τδ εχον 
τοιοϋτον κάλλος, διότι ή τοιαύτη σχέσις έχει ώ
ρας, ημέρα;, ολοκλήρους βίου περιόδους, οτε ίδιο- 
τροπίαι τινέ; τή; καρδία;, έκπλήξεις, διαθέσεις, 
κεκοπιασμέναι ζωτικαί δυνάμεις, φροντίδες καί. 
ταραχαί τής ψυχής, σπουδαΐαι άσχολίαι, ήλικία, 
γεννούν τήν καταφρόνησιν πάσης τού κάλλους μα
γείας. θϊς μάτην πλήττει ή καλή Κίρκη τδν άπδ 
τής Αθηνάς λαβόντα τδ άντίδοτον τού πάθους 
τούτ°υ Οδυσσέα προστάζουσα αύτδν νά δεχθ$ 
οϊαν μορφήν επιθυμεί νά τού δώση- ό μέν Οδυσ- 
σεύς μένει άμεταμόρφωτο; ή δέ Κίρκη φαίνεται 
ένώπιόν του οεχί πλέον μάγισσά τις άλλά γυνή, 
άπδ τά; συνήθεις ήτις διά τού σωματικού μό
νον κάλλους θέλει νά καταλάβη τδν ήρωα τού Ι
λίου, άλλ εύθύς ύστερον άφοΰ αί σειρήνες έψαλ- 
λον ένώπιόν του μέ τδ θελκτικόν έκεϊνο καί γλα
φυρόν τών θεαινών ύφος κολακευτικά»; τους θριάμ
βους αύτού, άφοΰ τώ έλεγον δτι γινώσκουσι πάντα 
τά παρόντα, πάντα τά μέλλοντα, άφοΰ άπδ τα 
φαινόμενα μέλη τού σώματός των έβλεπε τδ ου
ράνιον κάλλο; αύτών, ήσθάνθη άκαταμάχητον όρ- 
μήν, άπώλεσε τήν εις εαυτόν έξουσίαν του, καί 
άναμφιλέκτως ήθελε πηδήσειν έίς τήν θάλασσαν 
ήτις έκαλυπτεν αύτάς διά νά τάς περικαλύψη. 
εις τάς άγκάλας αύτού έάν οι συμπλωτήρε; αυ
τού δέν έδιπλασίαζον τούς δεσμούς μεθ ών ήτον 
είς τδν ιστόν δεδεμένος. Αγνοώ έάν ό θειος Ο
μηρος μέ τδν μύθον τούτον, σκοπόν προυτίθετο 
νά παραστήση τήν αλήθειαν τού περί ού ό λόγος 
αντικειμένου, άλλ είναι βέβαιον ότι μύθος ούφε- 
λιμώτερο; εί; τού; νοήσαντας τήν άλληγορίαν του, 
δεν έπλάσθη έτερος. Η Κίρκη ήτο θεά ωραία ό
σον γίνεται, αλλα δεν ήδυνήθη νά νικήση τδν μέ- 
γαν άνδρα τή; Ιθάκης, διότι είχε φαίνεται κάλ
λη μόνον σωματικά, υστερείτο δέ (κείνα τής 
ψυχής, διότι έπίστευεν οτι ζη έτι ή φρόνιμος 
καί ώραία του Πηνελόπη, αί Σειρήνες όμως ολί
γου έδέησε νά τδν καταβάλωσι, διότι ή θεία φω
νή τής μεγάλη; φρονήσεώ; του άπεπνίγη εϊς 
τά; πρώ·φκς φανταστικά; όρμάς, είς τά; συγκι- 
νήσει; τάς δποία; ήσθάνθη καί έμεινεν ένώπιόν 
του μόνο; ό πόθο; τής άπολαύσεως, καί έλησμο- 
νήθησαν καί δοκοί καί χρέη καί ελπίδες’ ουτω 
γίνεται καί εί; πολλούς άλλου; άνδρας, συμβαί
νει πιήλλάειι; νά νοήσωσι πολλά; Κίρκας, άλλά 
τυγχάνει καί πλειστάκι; νά νικηθώσιν άπδ πολ
λά; γ Σειρήνα; αϊτινες εκτυλίσσουν^ τόσον άφειδώς 
καί τοσοΰτον τεχνικώ; ένώπιόν των τά κάλλη 
τοΰ σώματός των, ώστε πριν ή συλλογισθώσι 
τδν κίνδυνον εί; 8ν πρόκειται νά ύποπέβωσιν,

τού; άπαραίτηται, έχουν δμως ώς έστίν αυτα
πόδεικτον φυσικήν *αί ηθικήν τινα δύναμιν ήτις | 
πολλάκις είναι άνωτέρα τών[λαμπρών ^θέλγητρων, 
προτερημάτων καί χαρίτων, άλλως δέν είναι δυ
νατόν νά έξηγηθή ό έρως όστις πολλάκις έγεν- 
ν-ήθη μεταξύ άνδρών πλουσίων, ώραιων καί ευ- 
γενών μέ γυναίκας πτωχά;, άσχημου; και αγενείς 
καί τό άνάπαλιν4 ή φύσι; βεβαίως ήτις βεβαίως 
τά πάντα διά τήν εύδαψ.ονίαν τοΰ ανθρώ
που εποιήσατο, δέν άφίησιν άπροστάτευτον το 
πλάσμα της εκείνο τδ όποιον έστερήθη φυσικών 
τινων πλεονεκτημάτων, τδ περικαλύπτει μέ γοη
τείαν τινά, ήτι; καθυποβαλλει υπο τους πόδας 
τη; τά επίπλαστα ταύτα θέλγητρα Παρετηρήθη 
ότι ή γυνή δταν ύστερεΐται τών έζωτερικών φαι
νομένων τά όποια ελκύουν τού; άνδρας, βιάζεται 
έκούσα ακόυσα πολλάκις νά περιορίζεται είς τήν 
μόρφωσιν τής ψυχής αυτής ήτι, πολλαπλασιά
ζει τάς δυνάμει; τού πνεύματός της καί ήτι; την 
καθιστά άνταξίαν έπί πολύ εκείνων τών γυναικών, 
αϊτινες μόνον είς τά εξωτερικά θέλγητρα περιο
ρίζονται, διό άς μή θανμάζωμεν δταν βλέπωμεν 
περιβλέπτους άνδρας ν άρνώνται έρωτα εις ω-1 
ραία; νέα; καί νά τδν προσφέρωσιν όλ.οκαυτωμα 
είς τας άσχήμ.ους, ούτε παλιν ν απι ρώμεν όταν 
βλέπωμεν καλάς γυναίκας νά περιφρονώσιν ευ- 
γενεστάτους καί κομψοτάτους νέους και να ρι- 
πτωνται είς άγκάλα; άνδρών υστερουμένων τών 
επίκτητων τούτων αγαθών, διότι τήν τοΰ έρωτος 
αιτίαν δέν δυνάμεθα νά τήν προσδιορίσωμεν, κα
θότι αύτη δέν είναι είς τδ πρόσωπόν τού έρών- 
τος, άλλ’ είς τήν καρδίαν του. ό έρως όστις 
τυφλός παριστάται έχει οφθαλμού; πολλάκις (- 
ξυδερκεστέρους τών ζωηροτέρων καί λ.αμπροιε- 
ρων καί αδίκως τινές τδν κατηγορούν οτι πάντοτε 
ρίπτει τά; σαγίνας του είς τδ τυχαϊον, τά; ρί
πτει πολλάκις τόσον έσκεμμένω; καί έπιτυχώς, 
ώστε αδυνατεί τις νά πιστεύση τήν τόσην επιτη- 
δειότητά του.

Αί γυναίκες δύνανται εύκοθώτερα άπο του; 
άνδρας νά φθάσωσιν όλων τών πραγμάτων τήν 
τελειότητα, διότι τδ κινούν αύτάς εί; δλα των 
τά διαβήματα είναι δ έρως, άλλά δέν πρέπει 
άρα τδ διπλοϋν όφελος τθ όποιον άπρλαμβάνου- 
σιν αύται άπδ τήν δύναμιν τού πνεύματός των 
νά τά; βοηθήση νά νικήσωσι καί τα; δυσκολία; 
όσαι είναι μέ τούτο συνο>δευμέναι. Τδ κάλλος τών 
γ·υναικών δπερ λαμβάνει μάλλον ή δίδει, είναι 
μέν εξαίρετος τι; βερενίκη, θαμβόνουσα τού; οφ
θαλμού;, άλλά δέν δύναται νά μεγαλύνη τάς γυ
ναίκας, έάν δέν φροντίζουσι νά λ,αμπρύνωσι καί 
τού νοδ; τά προτερήματα, θέτουσαι καί δι αυ
τά τόσην σπουδήν όσην φροντίδα καταβάλλουν 
διά ν’ αύξήσωσι τδ κάλλος αύτών, διότι ή γυνή 
ή έχουσα πνεύμα μέ γνώσεις, με φιλοσοφίαν, με 
αϊσθησιν τοϋ καλού καί μέ άγχίνοιαν, είναι ικανή 
νά λάβη τδν θρίαμβον καί τοι άσχημος, άπδ τάς 
τά; χεΐρά; παντός ζώντο; ’Αφροδίτη; άγάλμα-
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ίρμοΰν τυφλώς, δρμητικώτερον τοϋ Βορρέως είς 
τούς πόδας των, ζητοΰντες έλεος, εύσπλαγχνίαν 
και άφανίζονται. Αί γυναίκες τότε συναισθάνον
ται την νίκην των και χαίρουν διότι έρμαιόν των 
άποκαθιστοΰν νέους οδυσσεϊς, νέους Αλκιβιάδας, 
άλλ’ ας μην όπερηφανεύωνται ώ; ποτέ η Τιμάν- 
δρα η τδ Γλυκέριον, άν. ποαγματικώς φαίνεται δτι 
ένίκησαν διότι ή νίκη των είναι προσωρινή, εί
ναι όμοια έκείνης τοϋ Ναπολέοντος ήν έποιήσατο 
έν Βατερλώ, διότι θέλουν έξυπνίσει άπδ τδν λήθαρ- 
γόν των οί άνδρες καί θέλουν διασείσει τδν άφό- 
ρητον ζυγόν των καί καταβάλλουν τάς νέας ταύ- 
τας Σειρήνας, πληροΰντες αύτάς μεταμελείας, λύ
πης, άπελπισίας άθεραπεύτου πολλάκις. Η δυσ
τυχής Γλυκερία κατέβαλεν αληθώς τδν ’Αλκιβιά
δη·?, άλλ’ άφοΰ κατεκορέσθη τδ πάθος του, άπέ- 
βαλεν αύτήν, την έφερεν έν τώ άνθει τής νεότήτός 
της είς τδν τάφον κλαίουσαν και πνιγηρώς με* 
ταμελουμένην, (ακολουθεί).

ΠΟΙΚΙΛΑ,
Η έπινόησις τοΰ ταχυδρομείου άποδίδεται είς Κΰ- 

ρον τδν βασιλέα τών Περσών. Η έκτασις τοϋ κράτους 
αύτοΰ καθίστη τήν μεταξύ αύτοΰ και τών σατρα
πών του συγκοινωνίαν μακράν καί δυσχερή, ί’πολο- 
γίσας πόσον διάστημα ήδύνατο είς μίαν ήμέραν 
νά διατρέξρ ίππος καλδς καί άπδ ρυτήρος έλαυ- 
νόμενος, συνέστήσε σταθμούς απέχοντας κατά 
τόσην διάστασιν άπ’ άλλήλων, έν αύτοΐς δέ έθε
σεν ίππους καί ιπποκόμους. Κατέστησε δέ σταθ- 
μάρχας έργον έχοντας νά παραλαμβάνωσι τάς 
έπιστολάς τών ταχυδρόμων καί μεταβιβάζωσιν 
αύτάς είς τούς μέλλοντας νά διαδεχθώσι αύτούς, 
νά δέχωνται τούς κεκμηκότας ίππους καί άφίνω- 
σιν άλλους. Ουτω λοιπδν τδ ταχυδρομείου ωδευε 
νυχθημερόν χωρίς ούτε ή βροχή, ούτε ή χιών, 
ούτε τδ ψύχος, ούτε ή θερμότης, ούτ ούδεμία άλ
λη τοιαύτη δυσκολία νά δύναται νά διακόψη τδ 
έργον του. ή έφορία δέ τών ταχυδρομείων κατέ
στη έν τ^ αύτοκρατορία άρχή σπουδαία καί επί
ζηλος καί δ Ααρεΐος ήρξεν αυτήν πριν άναβή 
περσικόν θρόνον.

Κατηγορούν ποτέ έν Γαλλία υπουργόν τινα τών 
στρατιωτικών δτι έπάχυνεν εϊς τήν άρχηγίαν 
τών στρατευμάτων. Αλλ αύτδς χωρίς νά θορυβη- 
θή δι’ δσα δ φθόνος έσάλπιζε κατ’ αύτοΰ, έγρα
ψε πρδς τδν βασιλέα. —τ « Μεγαλεώτατε, υπέβα
λα είς φόρους τδ κράτος καί έντεΰθεν προσεπορί- 
σθην ποσά μεγάλα. Μέ τδ τρίτον αύτών έπλήρω- 
σα τδν στρατόν σου, μέ τδ έτερον τρίτον έξηργύ- 
ρωσα τά γραμμάτια τής διατροφής, τά δποία δι’ 
έλλειψιν χρημάτων έδοσαν τδ παρελθόν έτος είς 
τούς άξιωματικούς, καί μέ τδ έτερον τρίτον έπά- 
<ζυνα τδν μόσχον μου.» 0 δέ βασιλεύς άπεκρίθη.

« Καλώς έπραξας προνοήσας τοΰτο, διότι άλλως 
ήθελον τδ προνοήσει έγώ. »

Νεανίας τις άγαθδς έλαβε κατά νοϋν νά παραγ- 
γείλει εικόνα εαυτού’ άλλά φοβούμενος μή οί γο
νείς τής νέας δι’ ήν προόριζε τήν εικόνα ταύτην, 
εύρόντες κατά τύχην αύτήν είς τάς χεϊρας τής 
κόρης, δείξωσιν είς τδ πρωτότυπον τήν θύραν, 
είπεν είς τδν ζωγράφον.—- « Κύριε, κάμε τήν ει
κόνα μου, ώς σοί παρήγγειλα, άλλά κάμε την 
τοιαύτην ώστε νά μή δύναταί τις νά γνωρίση δτι 
είναι έδική μοι?.»

Η άντιζηλία, ήτις άλλοτε έπεκράτει μεταξύ 
Ισπανών καί Πορτογάλλων είχε περιέλθει είς τοι- 
οΰτον βαθμόν μίσους, ώστε άναφέρουσι περί αύτής 
τδ εξής άνέκδοτον. ίερεύς τις Πορτογάλλος έλει- 
τούργει είς έκκλησίαν τινά έν Ρώμη καί άπήγ- 
γελλε τάς νενομισμένας εύχάς. ’Ισπανός τις πα
ρών ε|ς τήν λειτουργίαν έπανελάμβανε, καθώς συνη
θίζεται, τάς ?ύχάς ταύτας. 0 δέ Πορτογάλλος, 
παρατηρήσας τοΰτο, άφησεν είς τδ μέσον τήν εύ- 
χήν καί έκ νέου τήν ήρχισε πολλάκις, άλλά βλέ
πων δτι δ Καμτιλανδς έξηκολούθει άποκρινόμενος 
είς τάς εύχάς, έστράφη πρδς αύτδν καί μετ’ οργής 
τώ είπε. — « Δέν δμιλώ πρδς σέ.» Επειτα έφυγε 
ένδεδυμένος ώς ήν τήν ίεράν στολήν ίνα ζητήση 
καί εύρη άλλον ναόν δπου νά μην έχη τδν έπάρατον 
Ισπανόν νά τοΰ άποκρίνεται,

Ϋπάρχουν έπίθετα υπερθετικά μή έχθντα βαθ
μόν θετικόν ; ήρώτησε διδάσκαλός τις μαθητήν 
εύφυα. « Μάλιστα, διδάσκαλε, υπάρχει ό Πάπας 
τδν όποιον.δαμάζουν παναγιώτατρν ένφ συνήθως 
ούτε άγιος είναι.

Είναι δμολογούμενον δτι διά νά παρογορηθή 
τις είς τήν δυστυχίαν του πρέπει νά ΐδη άλλον δυσ- 
τυχέστερον αύτοΰ. Ιδού δέ άπόδειξις. Πτωχός 
τις δερβίσης, έπήγαινε γυμνόπους, δι έλλειψιν ύ- 
ποδημάτων είς προσκύνησιν τοΰ τάφου τοΰ προ
φήτου, καταρώμενος τήν τύχην καί αϊτιώμενος τδν 
θεόν τής σκληρότητος. Φθάσας δμως είς τήν Πύ
λην τοΰ έν Κυόβα μεγάλου τζαμιού, βλέπει άλ
λον πτωχόν τοΰ όποιου οί πόδες ήσαν έντελώς κε- 
κομμένοι. Εκ τής θέας τοΰ δυστυχεστέρου τούτου 
άνθρώπου παρηγορεϊται δ άγαθδς δερβίσης καί ά- 
ναγνωρίζει δτι καλλίτερου είναι ya στερήταί τις 
ύποδήματα π«ρ« πόδας.

«Π Ε Ρ I Α Η Ψ I Σ.
Η Μετάνοια, τέλος.— Οί Χρυσοθήραι, συνέ

χεια. — Σκηνογραφίαι έκ τοΰ βίου τοΰ Ναπολέ
οντος. τ-Αρχαιολογία— Ποικίλη Στοά. — Βιο
γραφία— 0 Πρίγκηψ Βοροντσώφ. — Ποιήσεις.— 
Ηθικαί Με^έται, Περί Γυναικός. —>■ Ποικίλα.

Εικονογραφίαν — Ποικίλη Στοά. — 0 Πρίγκηψ 
Βοροντζώφ.

Παράρτημα. —· 0 ϊποκόμης τής Βραζελόννης.


