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κγριι μ ran
(Συνέχει», καί τέλος, δρα φολλάδ. 27.)

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΔ’.

Εσπέραν τινα, παραμονήν τής άναχωρήσεώς του, 
ό Φερδινάνδος εΰρίσκετο μετά τοϋ Καρόλου εις τι 
τών θεωρείων του Ιταλικού θεάτρου, δπου παρι- 
στάνετο τδ καλόν μελόδραμα, οί Καθαρισταΐ, α
ναμφιβόλους δέ αί έπί τής σκηνής ριπτόμεναι άν- 
θοδέσμαι παρηγόρουν την τεθλιμμένην σχιάν του 
νεανίου Ίταλοΰ, δστις έπλάσθη ίνα άποθάνη παρ 
ήμϊν ώσεί τις κύκνος αρμονικότατος.

— Αύτη λέγεται μουσική! έλεγεν ό Φερδινάνδος.
Καί έκλινε την κεφαλήν’ τδ μέτωπον έν τού- 

τοις τοϋ έκαιε τάς χεΐρας, οί δφθαλμοί του ήσαν 
μεστοί δακρύων.

— Νά άποθάνη τοσούτον νέος ! έλεγεν ένίοτε. 
Αλλά διατί τδν οϊκτείρω ; αύτδς παρέδωκε τώ 

Τψίστω τδ ποιητικόν πνεϋμά του . .. Άπέθανε δο- 
ξασθείς ένωρίς, τουτέστι πρδ τών έχθροπαθειών 
καί τοϋ φθόνου καί τοϋ μίσους καί της έπικρίσεως 
τών μικρών, τέλος πρίν άρχίσωσιν αί συμφοραί 
τής εύφυΐας. Καλώς ποιησας έτάνυσε τά πτερά καί 
άπεπτη !

Καί βλέπων καταπιπτούσας έτι έπί τής σκηνής 
τάς άνθοδέσμας, έλεγε.

— Ναι, ναί ! ρίψατε άφθόνως τά μόρτα, τούς 
ναρκίσσους, την δάφνην καί τά ρόδα ! Πρεπόντως 
τιμάτε τδν θανόντα ευφυή, είναι πολλάκις φό
ρος έςιλεώσεως' ρίψατε άφθόνως τά άνθη !

— Φίλε μου, τώ είπεν δ κύριος Βεδφδρ, ομο
λογώ δτι ή μουσική είναι άρίστη, άλλά περικαλ- 
λεστέρα είναι η δψις καί η εξαίσια κόμη εκείνης 
τής νεάάιδο^, ήτις κάθεται είς τδ τρίτον άπδ ή
μών θεωρεΐον, πλησίον πρεσβύτιδος διαλαμπο ί
σης έν άδάμασι καί συνεπτερωμέγης ώς πετεινός.

— Τήν γνωρίζεις, Κάρολε ; ήρώτησεν ό Φερ- 
δινάνδος.

— Βεβαίως, άλλά δέν σοί λέγω τδ δνομά της 
πρίν τήν παρατηρήσεις προσεκτικός.
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— Φίλε μου, είπεν δ Φερδινάνδος, επιθυμείς 
νά τήν εύρώ ώραίχν ; είναι ωραιότατη, Κάρολε, 
θέλεις νά έπαινέσω τάς χάριτα; καί τήν σεμνότητα 
της ; είναι αμίμητος.

— Εύχαριστώ, ειπεν ό εύγενής Αγγλος, διότι 
μοί επαναλαμβάνεις δ,τι λέγω εις έμαυτόν οσάκις 
τήν απαντώ. Χθες υπήγαινον εις τδν χορόν δι’ 
αύτήν. Εις τήν πίστιν μου αρχίζω νά φοβώμαι... . 
άν έτρελλαινόμην ! . .

— Δηλαδή άν έρωτεύεσο ;
— Τδ ίδιον είναι. 'Αλλ όχι, μά τδν άγιον Γε

ώργιον ! δέν άγαπώ, ή μόνον τήν ελευθερίαν μου.
— Φαίνεται μοι, ειπεν δ Φερδινάνδος, δτι κά

που είδα αύτήν τήν νέαν .. . έχει μορφήν τοιαύ
την, οΐαν δυσκόλως δύναται τις νά λησμονήση. 
Ομοιάζει εις τήν ελπίδα ή είς τήν μελαγχολίαν. 
Πώς δνομάζεται, κύριε Βεδφόρ ;

Αλλά τήν στιγμήν ταύτην ή άδαμαντοστόλι- 
στος πρεσβϋτις έστράφη καί ό Κάρολος έχαιρέτη- 
σεν αύτήν τε καί τήν μετ αύτής νεάνιδα, ήτις έ- 
κλινεν ελαφρώς καταβιβάσασα τά ωραία βλέφαρα. 
Ο δέ Φερδινάνδος έζήτει είς τδν νοΰν του τήν 
μνήμην τής οπτασίας ταύτης, ήτο βέβαιος δτι τήν 
είδέ που.

—— ’Αλλά ποϋ τήν είδες ; ειπεν δ Βεδφόρ, αύτή 
ήλθε από τόπον άπέχοντα διακισίας λεύγας. Πρώ
την ήδη φοράν έφάνη είς τδ’Ιταλικόν θέατρον, σύ 
δέ δέν έφάνης καθόλου εις τδν κόσμον άφοΰ έπέ- 
στρεψες άπδ τά όρη σου.

— Αλλ’ άν τήν είδα είς τά όρη μου ; υπέλαβεν 
δ Φερδινάνδος.

— Αδύνατον, άπεκρίθη ό Κάρολος, κατοικεί 
είς τήν άλλην άκραν, είς τήν πεδιάδα’ δέν σέ πεί
θει ή προτομή της ή ρωμαϊκή καί οί οφθαλμοί της 
οί άπαυγάζοντες ;

— Καί δμως επιμένεις νά μή λέγης τδ όνομά 
της, δικαιούμαι λοιπόν νά υποθέσω δ,τι θέλω διά σέ.

— Ω ! ειπεν ό Αγγλος, και μοί είπες σύ κανέν 
μυστικόν σου, σύ δ ποιητής ό μυστηριωδέστερος 
τών θησαυρών τοΰ φιλαργύραυ ; δέν μοί έκλεισες 
τάς θύρας τής καρδίας σου ; καλή είναι ή προφύ- 
λαξις, άλλ ούχί τδ μυστήριον’ καί είς τί 'χρησι
μεύει ή φιλία ΰπάρχοντος μυστηρίου ;. . .

— Κάρολε ! είπεν δ Φερδινάνδος, ίσως μίαν η
μέραν σοί περιέλθη μακρόθεν επιστολή τις, άπο- 
σφράγισον αύτήν καί θέλεις άναγνώσει τήν ιστο
ρίαν μου. Εντοσούτω, όποϊον είναι τδ αγγελικόν 
εκείνο πλάσμα, όπεο φαίνεται δτι αγαπάς ; είπέ 
μ.οι, σκληρόκαρδε.

— Ονομάζεται Σοφία Μοντλώρ, άπεκρίθη δ εύ- 
γενής Αγγλος, ταπεινώσα; τήν φωνήν.

Ο δέ Φερδινάνδος έθαμβώθη ώς άν έπιπτεν εις 
τδ θεωρεΐον κεραυνός, φέρων δέ τάς χεΐρας έπί τδ 
μέτωπον, έστηρίχθη είς τήν γωνίαν ούτε τολμών 
νά βλέπη τινά. Αλλ’ δ Κάρολος δέν ένόησε τήν 
μεγαλην ταύτην συγκίνησιν, διότι δ νους του ήτο 
αλλαχού ζωηρόιατα προσηλωμένος. Ο δέ Φερδι- 
νάνδος ήγειρε βραδέως τήν κεφαλήν καί έβλεψε 

πρδς τδ μέρος ένθα ήτο ή εγκάρδιος φίλη τής Μαλ
βίνη;- τήν έγνώρισε καί τώ έφάνρ ώς δτε ή κυρία 
Μαρινιάν ώμίλει περί αύτής διά τού πυρδς τής ψυ
χής καί τών ποιητικών της έκφράσεων. Ω ναί, 
ήτο αύτή ή νεάνις, ή δικαίως δνομασθεϊσα Σοφία, 
τουτέστι σοφία μετά πνεύματος καί άγαθωσύνης. 
0 Φερδινάνδος δέν τήν ήθελε διάφορον, τόσον τήν 
έκρινεν όμοίαν πρδς τδ εράσμιον φάντασμα, δπερ 
είδε πλανώμενον εις τδν πύργον τών όρέων, ούτε 
ήθέλησε νά τήν παρατήρηση διά τής βεβήλου διόπ
τρας’ δι’ αύτδν ·η κυρία Μοντλώρ ήτο πρόσωπον 
ιερόν. νΩ πώς έπαλλεν ή καρδία του, διαλογιζο- 
μένου δτι ή πιστό φίλη τής Μαλβίνης εύρίσκετο έ- 
κεϊ πλησίον, άγνοούσα αύτδν καί φέρουσα ίσως 
εις τδν κόλπον της έπιστολήν τινα έκ τής όβέρνη; ! 
"Ω ναί ! τότε ό Φερδινάνδος έβλασφήμησε χιλιά- 
κις τδν κόσμον καί τήν κτηνώδη συμπεριφοράν 
του, ήτις τδν έκράτει, καί τοι πλησίον τής Σοφίας 
Μοντλώρ, χωρίς έλπίδος νά τή ε’ίπη μίαν καν λέ- 
ξιν’ καί δμως τή έπαύριον άνεχώρει καί άνεχώρει 
είς αποδημίαν αιώνιον !

— Κάρολε, είπε μεθ’ όσης ήδυνηθη αδιαφορίας, 
μετά τδ τέλος τής πράξεω; δέν θά ύπάγης εις τό 
θεωρεΐον τών κυριών νά τάς καλλισπερίσης ; εχει; 
πολλήν γνωριμίαν;...

— Δυστυχώς ούχί τοιαύτην ώστε ν άπέλθω εί; 
έπίσκεψιν αύτών !

— ίσως άπατώμαι, είπεν δ Φερδινάνδος, άλλά 
πιστεύω δτε ή φέρουσα τούς άδάμαντας δέν θά 
πεισμώση έάν ύπάγης καί τή δμιλήσης περί τών 
χαρίτων της καί τής θελκτικωτάτης ένδυμασίας . · ·

— Αύτή είναι τρελλή, υπέλαβεν ό Κάρολος, καί 
λυπούμαι άπδ καρδίας τήν ορφανήν κυρίαν Μοντ
λώρ δτι έχει κηδεμόνα τήν θείαν της, τήν ούτως 
ένδυομένην’ ώ ναί ή ένδυμασία της είναι γελοία.

— Τί καλά θά έκαμνες, είπεν δ Φερδινάνδος, 
άν άποδείςης είς πάντα; τούς άγαθούς φίλους την 
πρδς τδν άγγελον τούτον άγάπην σου, περιποιού
μενος καί κολακεύων τήν θείαν τήν άδαμαντοστο- 
λιστον καί έπτερωμένην !

— ’Αλήθεια ! άπεκρίθη δ Κάρολος’ πιστεύεις 
δτι θέλει τό πάρει εις μετρητά ;

— Τδ πιστεύω είλικοινώς καί γνωρίζεις, Κά
ρολε, δτι ποτέ δέν σέ κολακεύω.

— Μοΰ έρέθισες τήν φιλοτιμίαν, είπεν ό Αγ
γλος, άς αποφασίσω μίαν έπίσκεψιν, μάλιστα διότι 
άγαπώ τήν νέαν, καί άς γίνη δ,τι γίνη. ..

— ίδέ τον, είπε καθ’ εαυτόν ό Φερδινάνδος, 
έξελθόντος τού Καρόλου- ίδέ τδν ύπερήφανον δυϊν 
τής ’Αλβίωνος, κύπτοντα ήδη τδν τράχηλον ένώ
πιον τού κάλλους τής δευτέρας ταύτης Μαλβίνης ! 
’Αλλά δέν έπίστευον δτι ήτο τοσούτον καλός, ή 
τύχη ή άποκτηνούσα τούς ανθρώπους, δέν μετέ
βαλε ποσώς τήν εύγενή καρδίαν του’ είναι χρυσίον 
καθαρόν καί μένον εις τδν πυθμένα τού χωνευτη
ρίου’ θέλει έκκαθαρ’.σθή άπδ πάσαν ύλην ξένην.

‘Ο Κάρολος έν τούτοις είσήλθεν είς τδ θεωρεΐον 
καί ήδύνατό τις νάκρίνη,άπδ τήν κύμανσιν τών 

πτερών καί τούς σπινθηρισμούς τών άδαμάντων, 
δτι έπροξένει ευφρόσυνου ταραχήν είς τήν θείαν τής 
Σοφίας. Η δέ κυρία Μοντλώρ έρυθρίασε κατ άρ- 
χάς ώς άν τι έκτακτον τή συνέβαινε, άλλ ή ω
ραία δψις της άνέλαβεν εύθύς τήν προτέραν γαλή
νην καί έρασμίαν σοβαρότητα.

Παρετήρησε δέ δ Φερδινάνδος δτι ό Κάρολος ώ- 
μίλει ταπεινοτάτη φωνή, διότι έκλίνετο πρδς τάς 
κυρίας καί ή συστολή αύτη τδν έπειθεν οτι μεγά- 
λην νίκην έκέρδησεν ή Σοφία’ άλλοτε πάλιν τδν 
είδε άτενίζοντα λοξώς πρός τινα νεανίαν, έλθόντα 
έπίσης είς έπίσκεψιν τής θείας τής κυρίας Μοντ
λώρ. ’Εν τούτοις ήρχετο ήδη ή δευτέρα πράξις 
και δ άγνωστος νεανίας καί δ Βεδφόρ έξήλθον τοϋ 
θεωρείου

— Τί πρόσωπον άηδές καί ενοχλητικόν, είπεν 
δ Κάρολος, έλθών παρά τφ Φερδινάνδω’ νά έλθη 
νά άναμιχθή άδιακρίτω; είς τήν συνομιλίαν μας ! 
Πότε θά γίνη νόμος καταδικάζων τού; ένοχλητι- 
κού; είς θάνατον ;

— Θέλεις λοιπόν νά έξολοθρεύσηςτά τρία τέταρτα 
τοϋ άνθρωπίνου γένους ; άπεκρίθη ό Φερδινάν- 
δος’ άλλ’ είπέ μοι, επιστρέφεις καν ευχαριστημένος;

— Ω μάλιστα καί άν έλειπεν δ καταγέλαστος 
’ - ' ' -- * ' δέν
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έκεϊνος νέος . . . πίστευσον, Φερδινάνδε, δτι 
είδα έτι νεάνιδα έπαγωγοτέραν 
άλλην ;

— Δέν γνωρίζω αύτήν, είπεν δ Φερδινάνδος.
— ’Αλλ’ είπες — ότι κάπου τήν είδες.
— Ναί, εις τδ βασίλειον τών συμπαθειών . . . 

πολλά ήκουσα περί αύτής.
— Αλλ’ αύτή σέ γνωρίζει, φίλε μου . . .
— Μέ γνωρίζει; . . .
— Απόδειξις, δτι, άφοΰ ή θεία της μέ ήοώτη- 

σε τις ήτο ό σύντροφός μ«υ, ή Σοφία, άκούσασα 
τδ όνομά σου, έμειδίασε καί πολλά περί τοϋ κυρίου 
Αρώνου μέ ήρώτησε.

— Δηλαδή; . . .
— Δηλαδή άν άναχωρή; άπδ τήν Γαλλίαν, 

έτελείωσες τδ βιβλίον σου. ’Εγώ δέ είπον δτι 
μέν άναχωρεΐς αύριον, τδ δέ βιβλίον σου έχει 
τέλος τού φοίνικος, άλλ ούχί καί τήν 
του. Μέ ήρώτησε ποϋ απέρχεσαι, άπεκοίθην, εί 
τήν Τουρκίαν,· άλλο δέν έρώτησε. Οθεν, φίλε, τά 
τρία τέταρτα τής έπισκέψεώς μου τά μετεχειρί- 
σθημεν περί σού’ δέν μνησικακώ διά τοϋτο, άλλ 
άδυνατώ νά διασκεδάσω υποψίας μου τινάς δι ά; 
ανήσυχοι . . .

— Φίλε μου, είπεν ό Φερδινάνδος λαμβάνων 
τήν δεξιάν τού Καρόλου, έάν ή νεάνις αύτη γίνη 
μίαν ήμέραν σύζυγός σου, θέλεις γελά διά τήν 
τωρινήν σου ταύτην άνησυχίαν.

— Σύζυγός μου! . . . έπεφώνησεν δ Κάρολος 
ώς άν τις διέσχιζε πρδ αύτού τδ παραπέτασμα τοϋ 
μέλλοντος.

Καί έμεινε ρεμβάζων πρδ τής αρμονική; συμ
φωνίας τοϋ παιζομένου μελοδράματος.

Ή κατ’ επίσημόν τινα έσπέοαν έξοδος τών ά-
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κροατών τοΰ ’Ιταλικού Θεάτρου απεικονίζει πι
στότατα δημοκρατίαν τινά αριστοκρατικήν, διότι 
τά πρόθυρα είναι πλήρη τών έξοχωτέρων τής επο
χής άνθρώπων, συμπυκνουμένων έκεΐ άναμίξ καί 
περιμενόντων τά οχήματα μεθ’ υπομονής άλλά καί 
μεθ ίλαρότητος, ήτις φθάνει μέχρι; ηρωισμού.

‘Ο Κάρολος έν τούτω καί ό Φερδινάνδος διέβη- 
σαν έκ μέσου τής πολυτελούς ταύτης πληθύος καί 
μείναντες πρδ τής έξω πόλη; περιέμενον τά όχη- 
ματά των’ είδον δέ πρδς αύτού; έρχομένην τήν 
κυρίαν Μοντλώρ καί τά πτερά τής θείας της, ών 
ή άμαξα έφθασεν ήδη. ‘Ο Κάρολος έβοήθησε τά; 
κυρία; άναβαινούσας, άλλ’ δτε ή Σοφία έπέρασεν 
ένώπιον τού Φερδινάνδου, έστάθη καί προσέβλεψεν 
αύτόν άγγελικώτατα, αύτός δέ τήν έχαιρέτησε, 
ώ; άν είχον ήδη αλλάξει λόγου; παλαιάς φιλίας 
καί δτε έκλείσθη τής άμάξης ή θύρα είδε πρδ τή; 
πύλης στέφανον κυάνων, λαβών δέ προθόμως αύτδν 
ειπεν εις τδν πλησιάσαντα φίλον.

— ίδέ τον, φίλε, άπδ τδν ούρανόν έπεσε.
— Θεέ τοΰ ελέους! έπεφώνησεν έκεΐνος, έγώ 

τδν γνωρίζω τδν στέφανον τούτον, έπεσεν αληθώς 
άπδ κεφαλήν άγγέλου.

’Αλλ’ Ο Φερδινάνδος τδν έδωσεν αύτώ άφοΰ εί- 
σήλθον εί; τδ όχημα.

— Είναι κτήμά σου, τώ έλεγεν’ αί κομπαστά 
υπερήφανε, εύρες τδν νικητήν σου !

— Καί τί νά γίνη ; είπεν ό Κάρολος- άφοΰ ήτο 
τής τύχης δέν μένει τώρα ή νά τελειώσω τδ ποίη
μα, άλλά σύ διατί δέν μένεις μέ ημάς

— Τι νά κάμω μέ υμάς ; . . . άπεκρίθη ό φί
λος του. ‘Ο κόσμος άποστρέφεται τδ πένθος, έγώ 
δέ τήκομαι άπδ θανάσιμου θλίψιν. Μ4τ ολίγον 
ή φιλία μου έσεται βάρος καί είς σέ αύτδν, βλέ
πεις δτι έν τή καρδία μου υπάρχει πληγή, ήν δεν 
δύναται νά ψαύση ανθρώπινος χειρ’ άναγκη έπι τέ
λους νά μέ καταβάλη καί προτιμώ μάλλον να κα- 
θηυ,αι εις τήν έρημίαν καί νά κοιμηθώ τδν αιώ
νιον ύπνον μειδιών πρδς τήν θάλασσαν καί 
φοίνικας καί τούς άστέρας, μειδιών πρδς 
σιν τήν άποκαλύπτουσαν τδν δημιουργόν της, 
νά έαποιήσω οίκτον είς τού: 
μαρασμόν καί τήν αγωνίαν μου. 
σιν οί άρκτώοι άνεμοι, δέν υπάρχει 
εις τήν χελιδόνα, ήτις τότε 
ούτω καί έγώ φεύγω, διότι 
τή; συμφορά; έφύσησεν ήδη καί ή ψυχή μου 
επιζητεί τδ θάλπος’ έχει ανάγκην έρημία; καί προ
σευχής.

— Α.’ έστέναξεν ό Κάρολος, έλπιζε εί 
τι εύτύ^ημά . . .

Ο δέ Φερδινάνδος σείων τήν κεφαλήν.
— Κάλλιον, φίλε μου ! κάλλιονί νά ήμαι πλου- 

σίως δυστυχής, ή πτωχώς εύδαίμων !
Καί τήν ποοσεχή πρωίαν άπεχωοίσθησαν οι 

φίλοι.

τους 
•ήν φύ-

όρώντας ένταΰθα τδν 
Οταν φυσώ- 
που άσυλου 

πετά πρδς τδν ήλιον’ 
ό ρεγοβόλος άνεμος 

ήδη καί

,θανδν
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Χοίρε, Θεσπρωτία γή, εύκρατος και όμοιάζουσα 
εϊς τήν ‘Ελλάδα κατά τε τάς βαθυκόλπους κοιλά
δας και τήν φοινικοστεφή παραλίαν καί τόν προς 
τήν ελευθερίαν έρωτα ! *Ο Αοιδδς τοϋ Αρόλδου 
έψαλεν ήδη τά θέλγητρά σου, πώς νά τολριήσω νά 
σοϊ ρίψω έγώ ένα έτι στέφανον ; . . ,

Πλησίον τών εκβολών τοϋ Καλαμά, τοϋ Αρ
χαίου ©υάμιδος, ήγείρετο μονήρης τις οίκος ύπδ 
μεγάλων κεράσων καί τινων πλατάνονν περιστε- 
φόμενος έχω.ν δ επάλξεις ώς στέγην, καθώς πάν- 
τες οί οίκοι τοϋ ριψοκίνδυνου κα'ι τοϋ φιλομάχου εκεί
νου λαοϋ. Καί άπδ τών παραθύρων έφαίνοντο τά 
κυανά κύματα τής Ιωνίας, μακρόθεν δέ τά παρά
λια τής παλαιός Κέρκυρας, νήσου περιχαρούς ή- 
τις έθρήνησε βραδύτερον τοσοότους ήρωάς της καϊ 
μάρτυρας. Τδν οίκον δέ εκείνον έπεσκέπτοντο οί 
άνδρειότεροι Σκυπετάραι, οί άρχέγονοι ’Αλβανοί, 
άλλά πρδ πάντων Τόσκαι καϊ Μερτΐται, οσοι έπί- 
στευον είς τδ δυτικόν δόγμα, ήρχοντο συνεχώς 
είς τδ Δάσος, ουτω κλν,θέν διά τάς ιτέας καϊ τάς 
ελαίας τάς έπιστεφούσας τάς περικαλλείς δχθας 
τού Θυάμιδος.

’Εσπέραν δέ τινα, διάφοροι θηρευταϊ νεανίαι ©εσ- 
πρωτοϊ, καθήμενοι έπί τίνος γηλόφου κειμένου 
προ τής θαλάσσης καϊ τών εκβολών τοϋ ποταμού, 
έλεγον ταΰτα.

— Και ποιος, αδελφοί, δύναται νά παραπονε- 
θή διά τδν κύριον Φερδινάνδον, όπου είναι εδώ έζ 
μήνας τώρα; Εγινε σύντροφός μας καϊ δπου είναι 
κίνδυνος, δπου λυπημένος διά παρηγοριάν, είναι 
δ πρώτος δποΰ τρέχει.

— Ενδύθη τδ φόρεμά μας, έλεγεν άλλος, έβα
λε τήν φλοκάταν μας, τδ χρυσοκεντημένον μεϊτά- 
νι μας, τδ σελάχι μέ τά μακρυά πιστόλια, τά 
τοζουλούκια τά ρούχινα καϊ τδ φέσι τοϋ Μαρκο- 
μπότσαρη: είναι άληθινδς Σκηπετάρης, αληθινός 
Τόσκας.

— θΧ'·> δχι, δέν τδ δέχομαι' είναι Μερτίτης, 
διότι κρατεί τήν θρησκείαν μας καϊ έπειτα'τδ χέ
ρι γερδ καϊ τήν ψυχή γλυκεία καϊ μελαγχολική.

— Ιόετε τον, φίλοι μου, είπεν είς αύτών, 
Παύλος ©εόσαρης καλούμενος, ίδέτε τδν αδελφόν 
μας Φερδινάνδον όπου γυρίζει άπδ τό κυνήγι.

Πάντες μεν τότε ήγέρθησαν σπεύσαντος εϊς συ- 
νάντησιν τοϋ νεανίου κυνηγού, τοϋ φίλου των, τδν 
δε Φερδινάνδον ήκολούθουν διάφοροι μεγάλοι σκύλ- 
λοι ιού τόπου, περιβόητοι κατά τδν μεσαίωνα, ών 
τ γενεά διετηρήθη μέχρι τών Ακροκεραυνίων. ‘Ο 
κυνηγός έφερε μακρδν όπλον άπδ τοϋ ώμου, είχε 
δε την μεν κόμην κυμαίνουσαν, τδ δέ φέσιον ερυ
θρόν, ώς πάντες οί ’Αλβανοί. Καϊ ή δψις του ήτο 
ηλιοκαυμένη εί; τδ κλίμα τής Θεσποωτίας.

— Αδελφοί, καλή ημέρα σας!
— Καλώς τδν αύθέντην ! δ Θεός νά σέ διαφυλάξη 

εις τιμήν καϊ εί; υγείαν! άπεκρίθησαν οί’Αλβανοί.

— Σάς ευχαριστώ, είπεν ό Φερδινάνδος, άλλά 
πώς ήτο τδ καλόν τοϋτο ;

Καϊ ό νέος Μερτίτης, δ Παύλος ©εόσαρης, ά- 
πεκρίθη.

— Ηλθαμεν νά σέ καλέσωμεν εις τδν γάμον 
μου’ μετά τρεις ημέρας πέρνω τήν Λειάν, τήν κό
ρην τοϋ Ηλία, τού βοσκού όποϋ βλέπεις εδώ. Τρα- 
γουδισταί θά έλθουν καϊ θά έχωμεν τά τραγούδια 
όποϋ άγαπας τόσον.

— Παύλε, ύπέλαβεν δ Φερδινάνδος, είσαι σχε
δόν γείτων, διότι κατοικείς εϊς τήν παραθαλασ- 
σίαν είς τδ μεσημβρινόν μέρος τών έκβολών τοϋ 
ποταμού, καϊ γνωρίζεις δτι άπδ τδ Δυρράχιον ώς 
τήν άνω Αλβανίαν καϊ τδν κόλπον τής Αρτας, οΰ- 
δένα άλλον Σκηπετάρην άγαπώ καϊ τιμώ τόσον ώς 
σε, έλθέ λοιπόν νά σέ φιλήσω καϊ νά σέ συγχαρώ.

Καϊ έδεξιώθησαν άμφότεροι, δ δέ Ηλίας, είπεν.
— ‘Ο ©εόσαρης είναι ό Αγαπημένος μου καϊ 

τοΰ δίνω ένα θησαυρόν. Η Λειά μου δουλεύει τδ 
μαλλί, τδ βαμβάκι, τδ λινάρι καί κάμνει ολα τά 
φορέματα όποϋ μάς χρειάζονται. Είναι σεμνή ώς 
ένα άστέρι, είναι γλυκειά σάν τάρνάκι. Δίνω άκόμη 
τού γαμβρού μου, έκατδ κριάρια, δύο μουλάρια, 
πενήντα γίδες καϊ δύο καλά τουφέκΙα,

— Λλία , άπεκρίθη δ Φερδινάνδος, σέ συγχαίρω 
*αί σέ διότι Απέκτησες τοιοϋτον γαμβρόν, καϊ τδν 
Παύλον διότι θά πάρη τήν κόρην σου. Συ είσαι αν
δρείος καί γνωστικός.

0 Ανδρέας, άκολουθήσας τδν Φερδινάνδον εϊς 
τήν Θεσπρωτίαν, τδν ΰπηρέτει μετά ζήλου θαυμά
σιου. 0 Φερδινάνδος δέ τδν διέταξε νά φέρη οίνον 
τοϋ Αργυροκάστρου καί έπιον όλοι είς τήν ευδαι
μονίαν τοϋ τελεσθησομένου συνοικεσίου καί εϊς τήν 
καλήν μοίραν τών νεόνυμφων. Μετά ταΰτα δέ οί 
κυνηγοί άνεχώρησαν χαιρετήσαντες τδν Φερδινάν- 
δον, δστις εϊσήλθεν εϊς τήν οικίαν του, δύοντος ήδη 
τοϋ ήλιου είς τά κύματα τής ’Ιωνίας.

Σπανιώτατα έστερεϊτο τοϋ ώραίου τής δέσεως 
θεάματος ό Φερδινάνδος καί σταθείς εϊς τδ πα
ράθυρου, δπερ έκειτο πρδς τήν δύσιν, έθεώρει έπϊ 
πολύ κατά τήν εσπέραν ταύτην τάς φωτοειδεϊς 
τού ήλιου Ακτίνας αιτινες άπέβαλλον βαθμηδόν 
τήν λάμψιν των. Καί δ μέν όρίζων ήτο όλος πορ
φυρούς καϊ «κοσμημένος ύπδ στεμμάτων χρυ- 

. σών, ή δε θάλασσα έφρισσε ταραττομένη ύπδ τοϋ 
εσπερινού άνέμου. Η άλκυών έν τούτω διέβαινεν 
έπιψαύουσα τά ελαφρά κύματα, οί περίχωροι 
Αμπελώνες έβαλσάμονον τήν άτμοσφαϊραν, αί άη- 
δόνε; έκελάδουν είς τά φυλλώματα, τδ πάν ήτο 
πλήρες γοητείας κατά τήν έπαγωγόν ταύτην τής 
φύσεως έορτήν. . . Αλλ’ δ Παύλος ©εόσαρης είχε 
ύιεγείδει εϊς τδν νοϋν τοΰ Φερδινάνδου τάς Ανα
μνήσεις τής Γαλλίας, διά τοϋτο ό άτυχή; έρημί- 
της πρδς τδν όρίζοντα έτεινε βλέμμα μακρδν με
λαγχολίας.

Τοϋ εσπερινού δέ δείπνου παρασκευασθέντος ό 
Ανδρέας ήλθεν εϊς τδν κύριόν του καί είπε,.

—- Αγαπάτε νά δειπνήσετε ;

— ’Αγαπητέ μου ’Ανδρέα, τώ άπεκρίθη δ Φερ- 
δινάνδος, τήν έσπέραν ταύτην σύ είσαι άριστος υ
πηρέτης, άλλ’ ένίοτε αισθάνομαι τύψεις τινάς 
συνειδότος, φοβούμαι μή διά τής έρημικής ζωής μας 
λυπήσω τήν νεανικήν ηλικίαν σου- καί δμως σοϊ 
έδωσα τήν άδειαν νά μέ παραίτησης. . · .

— Αύθέντα, έπεφώνησε τδ αγαθόν τέκνον τής 
Ισπανίας, καί πού άλλοϋ είναι ή πατρίς ή δπου 
άγαπώμεν ; Ω ! είθε εύρισκες έδώ άνάπαυσιν καί 
ευθυμίαν ! αύτή είναι τώρα ή ευχή μου, δέν έχω 
άλλον πόθον.

— Καλά, ’Ανδρέα! άπεκρίθη ό Φερδινάνδος 
κρύπτων άσθενώς τήν συγκίνησίν του. Ηλθε κάνεις 
σήμερον νά μέ ζητήση ;

— Η Αικατερίνη ή παιδαγωγός τής θετής κό
ρης σας.

— Καί ή κόρη μου ;
— Είναι έδώ, αύθέντα, αύριον ή Αικατερίνη 

θά τήν παραλάβη έπιστρέφουσα έξ Ιωαννίνων, δ
που άπήλθεν εϊς έπίσκεψιν τοϋ γέροντος πατρός 
της.

Καϊ τήν στιγμήν ταύτην ήκούσθησαν φωναί χα
ράς' κοράσιον οκταετές ήλθεν έκ τοϋ άλλου δω
ματίου καϊ έρρίθη είς τάς άγκάλας τοϋ Φερδινάν- 
δου. Τδ ατυχές τούτο πλάσμα είχεν έκτεθή ύπό 
τινων άλιέων καϊ δ Φερδινάνδος ού μόνον τδ έ- 
δωκεν εϊς γυναΐκά τινα Μερτιτών, ϊνα τδ Ανα- 
θρέψ-ρ, άλλά τδ υϊοθέτησε τή άδεία τοϋ έπισκό- 
που Χρυσοπόλεως (Σκούταρι) καϊ τδ ώνόμαζεν, δ 
ταλαίπωρος ί Μαλβίναν, όνομα λατρευόμενον ύπδ 
τής ψυχής του.

Η μικρά κόρη λοιπόν λαμβάνουσα τάς χεϊρας 
αύτοϋ, τάς ήσπάζετο μετ’ άγάπης, αύτδς δέ τήν 
ένηγκαλίζετο, καί ένώ τήν έθλιβε περιπαθέστατα 
εϊ; τδ στήθός τον, ή μικρά τδν είδε δακρύοντα.

— Καί πώς, τώ είπεν ή μικρά δρεινή, έχεις πα
τέρα μου θλίψιν ;

— Απ' εναντίας χαίρω, κόρη μου ! . . πολύ 
χαίρω! άπεκρίθη μετ αλγεινού τόνου.

Τήν έσπέραν δέ ταύτην άνέγνω κεφάλαιόν τι 
τής Γραφής γαλλιστί, διότι ή μικρά ώμίλει ήδη 
τήν γλώσσαν ταύτην, τή έξήγησε δέ τδν θειον λό
γον δι ύπομονής καί κατανύξεως ερημίτου καϊ 
αύτη τδν έβλεπε μετά προσοχής καϊ δτε τδν έ
βλεπε παυοντα τώ έλεγε.

— Πιστεύω τδ βιβλίον καί άγαπώ τδν πατέ
ρα μου, εϊς αύτούς έχω τδ θάρρος καί τάς ελπί
δας μου.

Καί τή έπιούση, έπιστρεψάσης τής παιδαγωγού,
— Πρέπει νά μέ φέρης συχνότερατήν κόρην μου, 

τή είπεν ό Φερδινάνδος, τήν ήμέραν καθ ήν τήν 
βλέπω είμαι πάντων ευτυχέστερος.

Αλλ’ ήλθεν ή ήμέρα καθ’ ήν έμελλε νά τείεσθή 
ό γάμος τοΰ Παύλου καί ό Φερδινάνδος, πριν έξη- 
μερώση ίππεύσας, Απήλθε πρδς βορράν, διέβη τά 
περί τήν οικίαν του δάση καϊ έφθασεν εϊς τήν 
παραλίαν.

Πέντε λεύγας άπεϊχεν ή κατοικία τοΰ Παύλου 
καί ό Φερδινάνδος έφθασε πρωί, ευρών όμήγυριν 
πολυπληθή, ποικίλην κατά τήν ένδυμασίαν καϊ 
δίαλάμπουσαν έν εύθυμία. Οί δέ ’Αλβανοί φέρουσι 
μετ ιδίας χάριτος τδν όπλισμδν καί τήν εικο
νικήν ενδυμασίαν των, ύπενθυμίζοντες μέν εϊς ή
μάς τούς ίππότας τοΰ μέσου αΐώνος, μετέχον- 
τες δέ καϊ βαρύτητός τίνος Ασιατικής κατά τήν 
ένδυμασίαν.

0 δέ Παύλος ©εόσαρης ήγαπάτο ύπδ παντός 
γείτονος άπδ τών δρέων τού Μοντενέγρου μέχρι 
τής παραθαλασσίας, ήτο δέ όνομαστδς διά τε τήν 
Ανδρίαν καϊ τήν είλικρίνειάν του. Εγνώριζον πάν
τες ότι δ έκ Γαλλίας έλθών Φερδινάνδος έφιλιοϋ- 
το μετά τού Παύλου καί τοϋτο ηυξησε πολύ τήν Α
γάπην των πρδς τδν νεωστϊ έλθόντα.

Διά τοϋτο, ώς έλθόντα, τδν περιεκόκλωσαν πε-, 
ριχαρεΐς καίοί νέοι καϊοί γέροντες. ‘Ιερεύς δέ φθάσας 
πρδ μικρού έλειτούργησεν είς χλοεράν τινα πεδιά
δα καί ήτον ώραΐον θέαμα ή πληθύς τών ένόπλων 
Αλβανών γονατιζόντων έπί χλόης έν κύκλω είκο- 
νικωτάτω διά τήν ποικιλίαν τών ενδυμάτων δτε 
έτελεϊτο ή θεία μυσταγωγία. Καί οί νεόνυμφοι 
προσήλθον τότε εϊς τδν βωμόν καϊ ή μέν Λεία 
είχε τδ λευκόν κάλυμμα τών παρθένων καϊ ένα 
στέφανον έκ μυρσίνης, ό δέ Παύλος έφερεν είς τήν 
ζώνην τά πατρικά πιστόλια, τδ τουφέκιον εϊς τήν 
λωρίδα, τδ έπίσης πατρικόν ξίφος, τά χρυσά έ- 
π α ν ω τ ά ρ ι α χαλ τήν φλοκάτην τήν χιονό- 
λευκον. 0 ίερεύς τότε, εύλογήσας τούς νεονύμφους, 
ήλλαξε τούς Αρραβώνας, γυναίκες δέ προχωρήσα- 
σαι Αφήρεσαν τδ στέμμα τού μύρτου καϊ τδ λευ
κόν κάλυμμα τής Λείας,καϊ τή έρριψαν άλλο κάλυμ
μα πορφυροϋν καϊ δύο συμπεπλεγμένους κλάδους 
ίεροβοτάνης. Μετά δέ τήν τελετήν, ό Παϋλος, ϊδών 
τδν Φερδινάνδον πλησίον αύτοϋ ίστάμενον, τδν ένη- 
γκαλίσθη πρώτον, άλλ έμενον έτι Ανεκτέλεστα καί 
τινα έθιμα, 
ζει 
ή 
τά 
μα 
τοϋ συζύγου, καϊ γ 
του. 0 δέ Παϋλος τή έδωσε 
κατά τδ έθιμον, καϊ ή Λεία έγερθεϊσα 
έπί τοϋ ώμου ώς αμαζών έτοιμη νά άπέ. 
πόλεμον μετά γ.ϋ κυρίου της. Καί τούτων

οθεν γέρων τις προβάλλων έγχειρι- 
είς τήν νεόνυμ,φον σάκκον κενόν καί σχοινίον. 

δέ νέα, 
Απέθηκεν 
δουλείας,

περικαλλής ώς ή άρχαία Πηνελόπη, 
εϊς τούς πόδας τοΰ Παύλου, εϊς δεΐγ- 
διότι ή γυνή είναι παρ’ αύτοϊς δούλη 

γονατίσασα ήσπάσθη τήν δεξιάν 
ι τδ τουφέκιόν του, 

τδ έφερεν 
■λθη είς τδν

τε- 
λεσθέντων, ό ©εόσαρης, δστις ήγάπα τήν Λείαν, τήν 
έλαβεν εϊς τήν Αγκάλην, καϊ τήν έθλιψεν εις το 
στήθός του' πάντες δέ οί Σκηπεταροι επευφήμη
σαν καί ήρξαντο τότε οί αγώνες οί μάχιμοι. Και 
έγένοντο μάχιΛ ίτ^ΐέο>ν έπιτετηδευμεναι και πιστο- 
λισμοί καί άλλα δμοια, τουτέστι μονομαχ κι διά 
τοΰ ξίφους καί ήτται καί θρίαμβοι. Οί^Αί.οανοι, 
έθνος διατελοϋν έν άπαύστω πολεμώ, θεωρουσιν ως 
πρώ την αρετήν τδν προς τδ μάχιμον ζήλον, άγα- 
πώσι κυρίως καί πρδ πάντων τήν μάχην, άρέσκον- 
ται δέ, ώ; αληθώς είπεϊν, καϊ εϊς τήν ληστείαν.
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Και ή διά τής βίας κλοπή είναι κατ’αύτούς εύγε- 
κτήσις, εις μάτην δέ δ Φερδινάνδος ήθελη- 
ένίοτε νά τοϊς άποδείξη δτι τούτο ητο έναν- 

τών θείων νόμων καί τής εύγενείας τοϋ 
ί Ο Παύλος Θεόσαρης τδν προέ- 
νά μή έγγίσφ πλέον τοιαύτην

νής 
σεν 
τίον 
χαρακτήοός των. 
τρεψε φιλικώς ' 
χορδήν.

0 Παύλος δέ καί φίλοι του τινες άπήλθον πρδς 
τήν παραλίαν, άκολουθούντος τοϋ Φερδινάνδου και 
τοΰ μετ αύτοϋ συνδιαλεγομένου δυτικού ιερεως 
ούτος δέ ήτο νεανίας έκ τού Ρωμαϊκού Κράτους, 
περιοδεύσας εις πολλά μέρη τοϋ κοσμου. Μετ ο
λίγον έφάνη αλιευτικόν τι πλοιάριον" οτε εφθα- 
σεν εις τήν γην, διάφοροι έπιβάται άποβιβασθέν- 
τες έγονάτισαν καί έδόζασαν τδν Κύριον δια την 
σωτηρίαν των. Οί δέ άλιεϊς διηγήθησαν δτι εΰρόν- 
τες λέμβον κινδυνεύουσαν, έλαβόν τινας τών έπι- 
βατών’ ή λέμβος ήτο πλήρης’ άλλ δτι ή λέμ
βος, κατά τήν εικασίαν των, άπωλέσθη. Εις δε τών 
σωθέντων είπεν δτι τδ πλοϊόν των ητο βρικιον 
Γαλλικδν δπερ άνεχώρει έκ Βενετίας διά τδν Α
γκώνα’ καί δτι τοσαότη ήτο τής τρικυμίας ή δρμ.ή 
έν τώ ’Αδριατικώ Κόλπω, ώστε άπεπλανήθησαν 
μέχρι τής Κερκύρας. Τδ πλοΐον ύπέστη τήν θραύ- 
σιν τοΰ ιστού καί ώθηθέν έπί σκοπέλων έπιφανών 
ήνεώχθη εις δύω, τότε δέ αί έπιβάται έπήδη- 
σαν εϊς τάς δύο λέμβους καί εις τήν θάλασσαν.

6 δέ Φερδινάνδος καί ύ ίεοεύς είδον τότε δια
φόρους Αλβανούς συνερχομένους εις ζωηράν συ- 
νέντευζιν.

— Τής ληστείας ό δαίμων, είπεν δ ίερευς, κα
τέλαβε τους ανθρώπους τούτους’ είναι άδιόρθωτοι, 
κύριε, σχεδιάζουσνν ίσως τήν λήστευσιν τού πλοίου.

— Πιστεύετε ; είπεν Φερδινάνδος.
Καί προέβαλε πρδς τούς Αλβανούς.
— ’Αδελφοί, τοϊς είπε μετά ζωηρότητας, αν

δρείοι είσθε καί καλοί χριστιανοί καί έλπίζω δτι 
θά μέ ακολουθήσετε. Τις εζ υμών με ακολουθεί 
ϊνα έπιβιβασθώμεν εις τδ πλοιάριον καί άπέλ- 
θωμεν εις βοήθειαν τοΰ ναυαγήσαντος πλοίου ;

— Αδελφέ, τώ άπεκρίθησαν νέοι τινές, εΐμεθα 
καί ήμεϊς γενναίοι ώς σύ, άλλά τί χρησιμεύει νά 
ψαρεύσωμεν τούς άποθαμμένους ; τδ πλοΐον είναι 
πλέον έδικόν μας, καί δταν ή θάλασσα θέληση, 
πηγαίνομεν νά πάρωμεν δ,τι εμεινε.

Αφού δέ οί έπιβάται έβεβαίωσαν, δτι πολλοί έκ 
τών έν τώ πλοίω δέν ήδονήθησαν νά είσέλθωσιν 
εις τάς λέμβους, μείναντες έν αύτω, δ Φερδι- 
νάνδος ποοτείνει τώ Παύλω νά τόν άκολουθήση, 
ούτος δέ θλίβων τήν δεξιάν του.

— Ας κάμωμεν γλήγορα, είπε, νά μή μας ϊδή 
ή Λειά.

Καί έπήδησαν εις τδ αλιευτικόν πλοιάριον δπερ 
ήτο δεδευ-ένον εις τήν παραλίαν, τούς ήκολούθη- 
σε δέ καί ό νεανίας ίερεύς, καί άνεχώρησαν μεσω 
τών κραυγών τών φίλων καί τοΰ μυκηθμού τής 
Θαλάσσης.

Καί τδ πλ°ιάριον άνελήφθη εις ^ήν σκοτίαν

τοϋ ορίζοντας αλλα μετ ολίγον έφάνη έπιστρέφον έπί 
πελωρίων κυμάτων. ‘Ο άνεμος είχε κοπάσει καί «ολί
σθαινε τδ πλοιάριον ώσεί φύλλον ιτέας, ένώ δ’ έπλη- 
σίαζε, δτέ μέν έπιφαινόμενον, ότέ δέ άποκου- 
πτόμενον, ούτε μίά φωνή δέν ήκούετο εϊς τήν 
παραλίαν — έκαστος ΐστατο όρθδς και ακίνητος 
τάς μέν χεϊρας έχων τεταμένας, τδ δέ βλέμ
μα ατενές καί άνήσυχον πρδς τήν θάλασσαν- ού- 
δε'ις έτόλμα νά άναπνεύση. Τέλος δέ τδ πλοιά
ριον έφθασεν εις την παραλίαν, ήτις ητο τδ σύ- 
νηθες άσυλόν του, έρρίφθη σχοινίον και οί έκ τής 
ζηρας τδ έλαβον — τδ πλοιάριον προσεδέθη. Πρώ
τος έπήδησεν έξω δ Παύλος Θεόσαρης, δστις 
ητο λίαν ωχρός αυτός δέ καί δ Φερδινάνδος

; ετι ςωντας τον ιε- 
την λειποψυχίαν, έφε- 
ί τών ναυαγών δ μέν 

ήτο νεανις καί 
ψιάθου* ή 

>4 τήν περιεκύκλωσαν. Η 
άπέβαλε τάς αισθήσεις, άλλά δέν
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έζητει τινά μεταξύ τών άγνωστων
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άπεβίβασαν δύο ναυαγούς 
ρέα σχεδόν άπνουν διά * 
ρον εις τδν οίκον, έκ δέ 
ήτο Βενετδς, ήδη γέρων, ή δέ 
ταύτην άπέθηκεν δ Φερδινάνδος έπί 
Αεία καί άλλαι γυναΐκε, 
ναυαγός 
ήδύνατο 
μος της καί έπλάνα ένθα καί ένθα τά βλέμμα
τα, ώς —
έκείνων _ _______ ......_
αυτήν γονατίζων καί κρατών μίαν τών χειρών 
αυτής καί τδ μέτωπον κατά γής κλίνων, έπε-

Θεε μου, Θεέ μεγαλοδύναμε ! σύ τήν έφερες 
εις τήν γήν ταύτην.

Αλλ ή ατυχής νεανις, άναχωρήσασα έκ Γαλ
λίας εις Βενετίαν, περιήρχετο τδν κόσμον ποθούσα 
νά καταπραύνη μίαν κρυφίαν οδύνην της ! Επιβι- 
βασθεϊσα άπδ τοΰ ’Αγκώνας έπορεύετο μετά τής θε
ραπείας αυτής ΐνα άποκατασταθή εις τήν Ρώμην.

Αίφνης ή δυστυχής άνέφριξεν, ώς έάν μνήμη τις 
σπαρακτική έπανήρχετο εις τδν νούν της καί έσυρε 
κραυγήν ήτις έπλήγωσε τήν καρδίαν τού Φερδι- 
νάνδου.

0 δέΦερδινάνδος ΐς-ατοπλησίον της’καί αύτή έλαβε 
τήν χεΐρα του διά τών τρεμουσών χειρών της καί 
τώ είπεν, ώς άν παρεκάλει άγγελον καί οΰχί άν
θρωπον.

— Κύριε ! μέ έσωσες! . . . Φερδινάνδε ! ΰπέλα- 
βεν είτα μετά φωνής σπαραξικάρδιου, ποΰ είναι ό 
κόμης · . . . πού είναι δ σύζυγός μου ; . . .

Καί δ Φερδινάνδος ήγέρθη, φέρων δέ μετ’ εύ- 
λαβείας εις τά χείλη του τήν λατρευομένην χεΐρα, 
έπεφώνησε.

— Μαλβίνη ! σέ υπακούω !
Καί δεύτερον ήδη έπιβάς τοΰ αλιευτικού πλοια

ρίου, έκοψε τδ σχοινίον διά μαχαιριδίου. Επαυε 
μέν ταραττομένη ή θάλασσα, ήτο δμως ά- 
πόγνωσις ν’ αναχώρηση μόνος’ έκραύγαζον άπδ 
τής παραλίας, παρεκάλουν οί Αλβανοί, άλλά μα- 
ταίως, αυτός ήτο ήδη μακράν καί έκωπηλάτει δο
μών πρδς τδν βράχον οπού έγένετο τδ ναυάγι-ον.

Καί μεθ’ ήμίσειαν ώραν έπα/ήλθε τδ πλοιάριον 

εις τήν άχτήν καί συν αύτφ αί πρώται παρήγοροι 
τοΰ ήλιου ακτίνες, κραυγαί δέ καί σημεία και έ- 
πιφωνή.ματα έμαρτύρουν τήν χαράν τών έν τή πα
ραλία. 01 Αλβανοί έσειον τά φέσιά των φερόμενα 
έπί τών τουφεκίων καί έπυροβόλουν έορτάζοντες 
τήν τε έπιστροφήν καί τήν γενναιότητα τού κυρίου 
Φερδινάνδου. Οτε δέ τδ πλοιάριον έπλησίαζεν εϊς 
τήν ξηοάν, διεκρίνοντο τρεις άλλά μόνον δ είς έ- 
φερεν αύτδ κωπηλατών. Εφθασαν τέλος, καί οί Αλ
βανοί σπεύσαντες άπεβίβασαν γέροντα καί έφερον 
αύτδν πλησίον τής νεάνιδος. ‘Ο δέ γέρων ήτο δ 
κόμης Μαρινιάν, δστις είχε μείνει είς τδ ναυάγη
σαν πλοΐον καί δν δ Φερδινάνδος ήδυνήθη νά φέρη 
είς τδ πλοιάριον τή συνδρομή ένδς ναύτου. Η Μαλ
βίνη τότε έρρίφθη εις τήν αγκάλην τοΰ γέροντος 
καί άμφότεροι έζήτουν καλούντες τδν σωτήρα, έ
φάνη δέ δ Φερδινάνδος εϊς τήν ακτήν, άλλά πολύ 
ωχρότερος καί ακίνητος ώς μάρμαρον. Καί ό Παύ
λος Θεόσαρης έσπευσε πρδς αύτδν, άλλά δέν ήτο 
πλέον καιρός’ ήσαν ήντλημέναι αί δυνάμεις τού 
Φερδινάνδου, αί φλέβες τοΰ στήθους του παρε- 
λύοντο, καί άτενίζων εϊς τήν Μαλβίναν τελευ- 
ταΐον βλέμμα, έξηπλώθη νεκρός έπί τής άμμου.

Η Λεία καί ό Παύλος Θεόσαρης υιοθέτησαν 
τήν θετήν κόρην τού Φερδινάνδου. Τούτου δέ ό 
νεκρός βαλσαμωθείς κατά τδν άνατολικδν τρό
πον άπετέθη εϊς θήκην έκ δρυδς τής Δωδώνης, 
έπενδεδυμένην έσωτερικώς διά πετάλων μολύβδου. 
Μετ όλίγας δέ ημέρας, τυχόντος είς τά ύδατα 
τής Κερκύρας αγγλικού τίνος δικρότου, δ κόμης 
Μαρινιάν, παραλαβών τδ λείψανον έπεβιβάσθη 
μετά τής Μαλβίνης, ής τδ ήρωϊκδν άλγος μόνον 
άπδ τήν ωχρότητα τής όψεως έμαρτυρεϊτο και 
άπδ τήν σπαραξικάρδιον γλυκύτητα τής φωνής. 
Φθάντες δέ είς Τουλώνα, άνεχώρησαν αμέσως είς 
τά ορη των, άκολουθούμενοι ύπό τοΰ Ματθαίου 
όπισθεν αύτών έρχομέναυ καί φέροντος τδ λείψα
νον τού άτυχους Φερδινάνδου.

‘Εσπέραν δέ τινα τοΰ φθινοπώρου έν όχημα 
έστάθη έμπροσθεν τού πευκώνος, τοΰ κειμένου 
είς τδν Πύργον τής κυρίας Μαρινιάν. Ηθέλησαν 
ξένοι δύο νά φθάσωσι πεζοί είς τδ οίκημα, νέος δ είς 
καί νεανις ό άλλος, έφαίνοντο δέ λίαν περίλυποι, 
δέν ώμίλουν καί έβαινον δεξιούμενοι, άργά. Φύλ
λα έν τούτω ξηρά καί κίτρυνα έκειντο έπί τοΰ 
εδάφους καί ή φύσις ήτο μελαγχολική ώς ή ψυ
χή τών δύο νέων. Εζήτησαν τδν κόμητα Μαρινιάν. 
Πενθηφορών τις θεράπων προηγήθη αύτών καί οΰτω 
διέβησαν τδ προαύλιον, όπου έφύετο ήδη τδ 
χόρτον. ‘θ δέ θεράπων ήνέωξε τήν θύραν τού 
παρεκκλησίου, όπου είσελθόντες οί ξένοι εύρον 
γέροντα γονυπετούντα πρδ τοΰ εικονοστασίου — 
ήτο ό κόμης Μαρινιάν.

Καί στραφείς δ γέρων υπεδέχθη τδν κύριον 
Κάρολον Βεδφδρ έλθόντα είς έπίσκεψιν αυτού με
τά τής Σοφίας Μονλώρ ήν εΐχεν ήδη νυμφευθή. 
Χαιρετήσας δέ τούς ξένους, τούς έλαβεν έκ τής 
χειοδς καί τούς ώδήγησε δεξιγ’ έκεϊ τοϊς έδειξε 

δύο μεγάλας πλάκας μαύρου μαρμάρου έφ’ ών 
ησαν έγγεγραμμένα τά ονόματα δύο φίλων αύτών 
— τοΰ Φερδινάνδου καί τής Μαλβίνης.

— Βλέπετε, τοϊς είπε, τήν συμφοράν μου. ’α- 
πεμονώθην έγώ, γέρων ανωφελής, καί αδυνατών 
νά άποθάνω . . . Πάσαν έσπέραν έρχομαι έδώ προ
σευχόμενος έπί τών μνημάτων τών τέκνων μου 
καί παρακαλών νά μεσολαβήσωσι παρά τώ ύψί- 
στω όπως κληθώ όσον τάχιστα παρ’αΰτοϊς. Ηγα- 
πήθησαν σιωπώντες εϊς τδν κόσμον τούτον, άλλ’ 
οί δύο μάρτυρες είναι νυμφίοι είς τδν ούρανόν.

Η Μαλβίνα δέν ήδυνήθη νά έπιζήση, διότι τδ 
άλγος τήν έφόνευσε — τδ άλγος τδ άκοίμητον καί 
τδ απηνές — όλίγας έβδομάδας μετά τήν έπι
στροφήν της είς τδν Πύργον.

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ
(Συνέχεια ορα φυλ. 24 )

Η ΤΙΜΩΡΙΑ.

‘Ο Ερνέστης Σαβράν δέν είχε τδ θάρρος εκείνο, 
τδ έν τή καρδία ένυπάρχον, δπερ έμφαίνει γενναίαν 
φύσιν καί εμπνέει τάς μεγάλας αφοσιώσεις, ούδέ 
τήν άνδρίαν τήν πάντοτε έγρηγορούσαν κατά τοΰ 
κινδύνου και τής αποτυχίας, καί πάντοτε έτοίμην 
νά τούς άψηφίσγ, άλλ’ είχε μόνον τήν πεποιημέ- 
νην εκείνην τόλμην, τήν άπαραίτητον έν τώ κοι- 
νωνικώ βίφ... Φωραθείς παρά συζύγου υβρισθέν- 
τος, δστις ήδύνατο, καί ήτο δικαίωμά του, νά 
τδν φονεύση, άνευ τινδς διατυπώσεως, ήρχισε τότε 
νά φοβήται. Λλλ δπότε εΐχεν, δχι πλέον δολοφό
νον τινά νά φοβηθή, άλλά μόνον νά υπεράσπιση 
εαυτόν, εναντίον νομίμου άντιπάλου, ένεκαρδιώθη 
καί περιέμενε τδν έχθρόν του, ίστάμενος εις θέσιν 
πρέπουσαν μέν άλλ όχι καί ίπποτικήν.

Οί δύω άντίπαλοι ένοή θησαν ταχέως, άνταλ- 
λάξαντες λέξεις τινάς’ δ Παύλος προέτεινε τούς 
ορούς, οΰς δ Ερνέστης έδέχθη άνευ άντιρρήσεως καί 
έχωρίσθησαν μετά ψυχρότατος, άλλ’ άνευ προσ- 
ποιήσεως, ώς άνήκεν είς άνδρας, ών δ εις όόφειλε 
νά είναι δ φονεύς τοΰ άλλου.

Επανερχόμενος εις τήν σύζυγόν του, δ Παύλος 
έπανεύρεν αύτην όπως τήν εΐχεν αφήσει εϊς τήν 
αυτήν θέσιν, είς τήν αύτήν άθυμίαν, ακίνητον καί 
σχεδόν άναίσθητον.

— Σας περιμένω, κυρία, τής είπε μετά σοβα- 
ρόΉΐτος. - ,

Η έννοια τών λέξεων τούτων δέν έφθασε μέν 
είς τδ πνεΰμά της, άλλ ύ ήχος τής φωνής ταύ
της τήν έξήγαγεν αίφνης τής ναρκώσεώς της.

— Είμαι άξια δλης τής οργής σας, είπεν αύτή' 
έν τώ παραλογισμώτηςζ διατάξατε περί τής τύχης
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μου, είμ’ έτοιμη καί αποφασισμένη νά ύποστώ τά 
πάντα.

— Πρέπει πάραυτα νά εγκατάλειψης την οι
κίαν αύτήν τήν οποίαν ήτίμασες και ένθα μέλλεις 
ν άφήση; τήν άπελπισίαν καί τδ πένθος. Θά σ έ- 
ξαποστείλω εις τήν μητέρα σου, άποδίδων αύτή 
καί τήν περιουσίαν σου, άνέπαφον, δέν θέλω νά 
κρατήσω τίποτε ίδικόν σου' είθε δ Θεδς νά μέ 
δώση τήν δύναμιν νά διώξω έκ τής καρδίας μου 
τήν φρικώδη άνάμνησίν σου ! εμπρός, κυρία, προ- 
σέθηκε δεικνύων αυτή τδ ενδιαίτημά της, έτοι- 
μάσθητι!

— Μίαν χάριν, είπεν αύτή ίκετεύουσα.
— Λέγετε.
— Συγχωρήσατέ με νά άσπασθώ τά τέκνα μου.
— Έσκέφθης περί αυτών, δτε έστιγμάτιζες τδ 

ονομα, δπερ φέρουσιν; δχι, δχι, κυρία, τά φιλή- 
ματά σου είναι έναγή, αί θωπεΐαί σου θέλουν τά 
κηλιδώση. Παραγνωρίσασα τά πρδς αυτά καθή
κοντα σου, παρητήθης έκουσίως άπδ τής χαράς 
τοΰ νά τά ίδής αύξοντα πλησίον σου; άπώλεσας 
τδ δικαίωμα τββ^νά τά εκπαίδευσης, και δέν έ
χεις πλέον ούτε τδ δικαίωμα νά τ’ αγαπάς. Δέν 
θέλεις τά ίδεϊ πλέον, αυτή θά είναι ή τιμωρία σου. 
Η χάρις αΰτη, τήν όποιαν ζητείς, σοϊ τήν άπο- 
ποιοϋμαι. ’Εν τούτοις, προσέθηκε, παύσας μικοδν 
καί μετά τίνος ενδοιασμού, καί έγώ έχω χάριν 
τινά νά σέ ζητήσω.

— ή, λέγετε, άνεφώνησε χύνουσ’ άφθονα δά
κρυα καί διά φωνής διακοπτομένης ύπδ λυγ
μών" δέν θέλετε φοβηθή τουλάχιστον άρνησιν!

— ‘Ο Παϋλος έφάνη διστάζων, έπειτα διά 
τόνου φωνής οδυνηρού καί βεβιασμένου έπρό- 
φερε βραδέως και μίαν πρδς μίαν τάς έπισήμους 
ταύτας λέξεις.

— Λέγε μου σέέξορκίζω είς τδν Θεόν: Τά τέ
κνα μου δύναμαι νά τά έναγκαλισθώ;

— Θεέ μου! άρκούντως έτιμωρήθην, άνεφώνη- 
σεν εκείνη μετ’ απελπισίας. Τιμώρησε με, δέν θέλω 
παραπονεθή άλλ’ αύτά τά άθώα τουλάχιστον, άς 
μή πάθωσι διά τά ΐδικά μου σφάλματα" μή τά 
στερήση; τής αγάπης σου. Αγάπα αυτά, δύνασαι 
νά τά άγαπάς, τδ χρεωστεϊς, σοϊ τδ ομνύω !

— Φευ! διατί πρέπει νά έχω τδ δικαίωμα ν’ 
αμφιβάλλω περί τής ειλικρίνειας τών δοκών σου ;

— Τί δύναμαι λοιπδν νά σάς εϊπώ, έάν δέν 
θέλετε νά μέ πιστεύσετε, καίτοι μαρτυρομένην 
τδν Θεόν;

— Δέν μοί ώρκίσθης καί άλλοτε καί ένώπιον 
μάλιστα τοϋ θεού;

— Είμαι πολύ ένοχος" ούδέν δύναται νά έλατ- 
τώση τδ σφάλμα μου" άλλά τέλος, προσέθηκεν 
αύτη μετά φωνής πλήρους δυνάμεως καί ένερ- 
γείας, έμπνεομένης ύπδ τής μητρικής μερίμνης, 
άντικειμένης δέ πρδς τήν ταπεινωτικήν θέσιν της, 
ή περιφρόνησις έχει τά δριά της" έξηχρειώθην 
τοσοϋτον διά μιας ώστε νά φρονήτε δτι θέλω 
ψευσθή καί πρδς τά τέκνα μου, δτι θέλω ψευσθή 

περί τής καταγωγής των; όχι είναι αδύνατον! 
Μή μ’ εύσπλαγχνίζεσθε ποσώς, άλλ’ έστέ δίκαιος 
πρδς τά άθώα εκείνα τέκνα. Δύναα,αι νά υπο
ταχθώ πρδς τιμωρίαν τοϋ σφάλματός μου, εις τδν 
σκληοδν χωρισμδν, τδν όποιον μοί έπεβάλετε, άλ
λά καί υμείς, έάν δέν ήσθε βέβα.ος περί τής 
γενναιότητάς σας, έάν άμφιβολία τις διαμένη έν 
τφ πνεύματί σας, μή μ αποχωρίζετε τών τέκνων 
μου, είναι καθήκόν σας.

— Σάς πιστεύω, κυρία, είπε ψυχρώς" σάς πι
στεύω, έπανέλαβε μετά συγκινήσεως.

Η κυρία Βανδεμιέρη, άκούσασα τήν έξήγησιν 
άπδ τδν Παΰλον περί τών αίτιων, αιτινες τδν ή- 
νάγκαζον νά χωρισθή άπδ τής γυναικός του, διέ
ταξε τήν ΰπηρέτριάν της νά προετοεμάση διά τήν 
Ροζαλίαν τδν θάλαμον τής νέας κόρης" έπειτα διά 
σοβαρών τινών λέξεων, άπέπεμψε μετά τοαχεότη- 
τος τούς δύο συζύγους ταύτοχρόνως, άναβάλλουσα 
είς αύριον τήν περί τών σκοπών της άπάντησιν. 
Διέβαινον τήν αίθουσαν δπως άποσυρθώσιν έκαστος 
είς τά ίδια, δτε ή Ροζαλία, ής, ή νέα αύτη δοκι
μασία, έκτδς τών τόσων άλλων, είχεν εξαντλήσει 
τάς δυνάμεις, ήσθάνθη έαυτήν λειποψυχοϋσαν καί 
κλονιζομένην" ό Παϋλος, πλησίον της έτι ών, ήλ
θεν είς βοήθειάν της, καί τήν συνώδευσεν, ύποστη- 
ρίζων αύτήν μέχρι τοϋ θαλάμου της. Αφοΰ τήν έ
βαλε νά καθήση διετίθετο ν’ άναχωρήση, δτε ή 
δυστυχής γυνή, έπικαλουμένη δλον αύτής τδ θάρ
ρος διά τής τελευταίας προσπάθειας της, έρρίφθη 
εις τούς πόδας του, καί συνάπτουσα τάς χείρας 
μεθ’ ικεσίας.

— Εύσπλαγχνίσου τήν μητέρα, είπε μετά φω
νής ήλλοιωμένης ύπδ τοϋ θρήνου.

'Ενώπιον τοσοϋτον αληθούς καί ίσχυράς θλίψεως, 
ένώπιον μετανοίας τοσοϋτον ειλικρινώς έκφρασθεί- 
σης, δ Παϋλος συνεκινήθη καί έσυγχώρησε στιγ- 
μιαίως τά παραπτώματα της, ίνα τήν παρηγορήση 
ίκετεύουσαν.

— Σάς οίκτείρω, κυρία, είπε μετά γλυκύτητος. 
Εξερχομένου δέ αύτοϋ.

— Οικτείρατε τήν σύζυγον, προσέθηκε διά τής 
αυτής φωνής, μή τήν καταρασθήτε !

Είς τάς λέξεις ταύτας το μίσος τοϋ συζύγου έ
πανέλαβεν δλην αύτοϋ τήν έντασιν, καί ινα μή θλίψη 
πλειότερον τήν ένοχον δι’ ύβρεώς τίνος, άπεμα- 
κρύνθη μετά ταχύτητος, περιοριζόμενος είς τδ νά 
τή ρίψη, ώς άποχαιρέτημα, περιφρονητικόν τι 
βλέμμα ούτινος ένόησεν έκείνη κάλλιστα τήν σιω
πηλήν καί έξευτελιστικήν σημασίαν.

— Είσαι δίκαιος, Θεέ μου ! ήμην άξια τής τι
μωρίας μου ! άνεφώνησε κατηγορούσα έαυτήν εί- 
σέτι μέχρι καί είς αύτδν τδν παραλογισμδν τής 
απελπισίας της.

Είσελθών είς τδν θάλαμόν του καί είς ώραν ποο- 
χωρημένην, δ Παϋλος, ώς άνθρωπος νουνεχής, άπε- 
δίωξε τάς λυπηράς σκέψεις του, αιτινες έπολώρ- 
κουν τήν ψυχήν του, καί ίτακτοποίησεν ήσύχως 
τάς υποθέσεις του, διέθεσε τά πάντα ώς άν έμελ

λε νά άποθάνη, φροντίσας ώστε μετά τδν θάνα
τόν του τά »ϊς τήν τιμιότητά του έμπιστευθέντα 
συμφέροντα νά περαιωθώσιν εύσυνειδότως, τδ 
μέλλον τών τέκνων του νά έξασφαλ'.σθή, και ο 
γέρων πατήρ του νά λάβη μέχρι τέλους τας απαι- 
τουμένας περιποιήσεις. Διατάξας ταΰτα, εγραψε 
δύω ή τρεις έπιστολάς, έπειτα ολιγοσύλλαβόν 
τινα καί πρδς τήν ‘Ροζαλίαν, έν ή ούδεμία μομ
φή ενυπήρχε, μάλλον δ’ίσως ήν συγχώρησίς τις! 
ΪΓεριέκλεισε μετά φροντίδος τάς έν ε’ίδει διαθή
κης έπιστολάς ταύτας είς ένα μόνον φάκελλον, 
δν μεταξύ σφραγίζω?, κατελήφθη ύπδ τών πρώ
των λάμψεων τής ημέρας. Σβύων τότε τδ φώς, ε- 
κάθησεν είς ήμιφώτιστόν τινα θάλαμον, είς τήν 
αύτήν έκείνην θέσιν, εϊς ήν πρό τινων" ώρών ή 
‘Ροζαλία είχε καθήσει τελευταϊον καί ήρχισε να 
σκέπτεται θλιβερώς.

— Εξετάζων τδν βίον μου, έλεγε καθ εαυτόν, 
συναισθάνομαι τήν συνείδησίν μου ήσυχον. Ισως 
έπραξα καλόν τι, άλλά κακόν ούδέποτε, ώστε νά 
αίσθάνωμαι τύψιν συνειδήσεως. Ηθέλησα νά πλου- 
τήσω διά νά έχω ανεξαρτησίαν" καί δταν παρα- 
δειγματιζόμενος ύπδ τοσοότων άλλων, ήδυνάμην 
νά έξοδεύσω τάς ωραίας μου ημέρας είς τας εύ
φροσύνας καί τάς αγαλλιάσεις τής άνθηράς ήλι
κίας, είς τάς ήδονάς, τάς ύποίας ή νεότης συγ- 
χωρεϊ, έκουσίως άπεστερήθην πάντων, καταδικά- 
σας έααυτδν είς άπαυστον καί ίσχυρογνώμονα έρ- 
γασίαν όπως επιτύχω τάχιον τδν έντιμον σκοπδν, 
ον προεθέμην. Καί λοιπδν, τί μ έχρησίμευσεν ή 
πολυχρόνιος έκείνη γενναιότης καί ύπομονη, η 
ισχυρά έκείνη καί ειλικρινής άφοσίοισις πρδς τά 
καθήκοντά μου ; Τίς ή άνταμοιβή τοσούτων πεισ
ματωδών προσπαθειών ; Πλούσιος είμαι" άλλ ευ
τυχής, ύπήρξα ποτέ ; Η εύτυχία ήτο δι’ έμέ ή τά- 
ξις καί ή τής οικογένειας μου στοργή" άφ δτου 
υπάρχω δλα τά αισθήματα μου έψεύσθησαν καί 
νέου καί άνδρός. Ησθάνθην πάντα είλικρ νώς, μετά 
ζωηρότητος, καί πάντοτε τά συμβάντα ήλθον να 
μ’ έξάξωσι τής απάτης" ή δέ πείρα μ. άπέδειςεν 
δτι ύπήρξα παίγνιον τής ιδίας μου καρδίας. Η 
πηγή τοΰ πλούτου μου μέ επιτρέπει ν αμφιβάλλω 
περί τής αρετής τής μητρός μου, άγαπώ καί με
ταχειρίζομαι ώς πατέρα μου άνθρωπον δστις, 
καί πιστεύω τοϋτο, δέν έχει δικαίωμα είς τήν ίε- 
οάν ταύτην προσηγορίαν. Η γυνή μου ποδς την 
όποιαν ούδεμίαν έπραξα αδικίαν, καί αύτή μάλι
στα μοί αποδίδει τήν αύστηράν ταύτην δικαιο
σύνην, φεϋ ! πολλά καλώς τδ ένόησα, ή γυνή 
μου μ’ έπρόίωσεν άναξίως, άνευ αιτίας, άνευ δι- 
καιολογήματος καί με θυσιάζει, εις ποιον; εις άν
θρωπον, δστις τήν περιφρονεΐ. Τά δε τέκνα μου, 
τά τέκνα μου αύτά, μήπως εχω πολλήν βεβαιό
τητα δτι είναι έδικά μου ;

Είπε καί έθλιψε τήν κεφαλήν έντδς τών χει- 
ρών, στηοίξας τούς αγκώνας του έπί τών γονάτων, 
καί προσηλώσας τούς οφθαλμούς πρδς τήν γην, ήρ- 
χισε νά χύνη δάκρυα, δάκρυα θαλερά, ώ; τού; 
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σταγόνας εκείνους, οιτινες προηγούνται πάντοτέ 
ύετοϋ ραγδαίου καί θυελλώδους.

— Δέν υπάρχει λοιπδν τίποτε ίερδν έν τώ κό- 
σμω τούτω ; άνεφώνησε μετ άγανακτήσεως" ού
δέν αίσθημα έληθές, ούδεμία μόνιμος στοργή ! 
ούδαμοϋ ειλικρινής έριο; ! όσοι μεταχειρίζονται 
τάς γυναίκας ώς φρούδα παίγνια, έχουσι λοιπδν 
δίκαιον, καί δσοι ώς έγώ τάς σέβονται καί τάς 
καθιστώσι σεβαστά;, ένοϋντε; τήν τύχην αύτών 
εις τήν έκείνων καί τιμώντες αύτάς διά τοΰ δι
πλού ονόματος τής συζύγου καί τής μητοδς εί
ναι άνόητοι καί παίγνια απάτης. 0 Θεέ μου ! νά 
μή δύναται τις νά σέβεται τήν μνήμην τής μη
τρός του, νά μή δύναται νά ύπολήπτεται τήν γυ
ναίκα εις τήν όποιαν έδωκε τδ Ονομά του, νά φο- 
βήται ν αγαπά τά τέκνα του, νά μή τολμρί ν’ α
γαπά πλέον κανένα, νά ζή άνευ στοργής καί άνευ 
έρωτος, δυσπιστών πρδς τδ εϋνοϊκώτερον μειδίαμα, 
άπιστων πρδς τήν φιλικωτέρχν ένδειξιν, περιφρο- 
νών δλα τά αισθήματα ! νά εχη τις τήν καρδίαν 
τριάκοντα έτη κενήν παντδς αισθήματος καί τήν 
ψυχήν έξηραμένην έκ τής απάτης ! Τί έπραζα καί 
τοσοϋτον σκληρά ύπήρξεν ή ειμαρμένη μου ; Μή
πως λοιπδν, ώ Θεέ μου, πρέπει ν αμφιβάλλω καί 
περί αύτή; τής προνοίας ;

’Ηγέρθη καί ήρχισε νά περιπατή τεταραγμένος.
— Αύτή τήν οποίαν ήγάπων τόσον, είπεν α

κόμη μετ έκφοάσεως οδυνηρά;, αύτή, τήν όποιαν 
έπίστευον τόσον καθαοάν, τόσον ειλικρινή, και νά 
τδ εϊπώ, τόσον εύτυχή διά τδν έρωτά μου, άπδ 
τής πρώτης ημέρας μέ έξηπάτα ! αύτή ούδέποτε 
μέ ήγάπησεν ! όποία ύπήρξεν ή άδυναμία μου ! 
Η σκληρά αύτη βεβαιότης, δτι ούδέποτε μέ ή
γάπησε, δτι πάντοτε μέ ήπάτα, μέ προξενεί ό- 
δυνηοοτέοαν λύπην άπδ τής προδοσίας αύτής καί 
τών όλεθρίων αποτελεσμάτων. Εν τούτοις αύριον 
ή μάλλον μετά τινας ώρας, δτε τδ αίσχος της δια- 
κοινωθή διά τοΰ διαζυγίου μας καί δια τής μο
νομαχίας, ή ατιμία της θελει αντανακλασθή έπ 
έμέ. Καί άλλοι μέν θέλουσιν ευρει εύχαρίστησίν 
τινα είς τήν συμβάσάν μοι δυστυχίαν, εϊς άνθρω
πον έντιμον προδοθέντα έν τή εμπιστοσύνη του, 
είς νόμιμ.ον σύζυγον άτιμασθέντα καί είς πατέρα 
άναλαμβάνοντα εϊς έ»?τον ολόκληρον τήν δύσκο- 
λον έκπαίδευσιν τών τέκνων του, όταν η ευτυχία 
δλη τής οικογένειας του καταστοαφή, το πράγμα 
είναι τόσον γελοϊον, τή άληθεία, προζενον τοσου- 
του γέλωτος! Τδ δνομά μου δπερ ή ανεπίληπτο; 
διαγωγή μου καί αι πραζεις τοΰ βίου μου κατέστη
σαν σεβαστόν, θέλει γίνει αντικείμενου γέλωτος ! 
άντικείαενον τών χονδροειδέστατων σαρκασμών, 
μύθος.» καί χλεύη τών άεργων, έν τώ σκότει μέν, 
άλλ’ αρκούντως έκφανώς ώστε νά προσβληθώ παρά 
πάντων καί τοσοϋτον έπιτηδείως ώστε νά μή δύ- 
ναααι νά ύπερασπισω εμαυτον. * Και εις την χα 
μερπή ταύτην έξουθένωσιν, είς τούς άτιμου; τού
τους λόγους, είς τά ύβριστικά ταΰτα μειδιάματα 
τά όποία είναι εξευτελιστική ποινή σφχλμα.ο; 
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ούχί ίδικοϋ μου, πρέπει έξ ανάγκη; νά υποταχθώ 
καί νά υποφέρω τδ στίγμα, καί νά καταπιώ τάς 
περιφρονήσεις επειδή ή γυνή μου, άπατηθεΐσα παρ’ 
ένδς αισχρού, έλησμόνησε τήν τιμήν καί τά κα- 
θήκοντά της καί μέ ήνάγκασε νά τήν χωρίσω ! Ω 
ανθρώπινος δικαιοσύνη ! ώ θεία δίκη !

Εν τούτοις ό εωθινός θόρυβος τής μεγάλης πό
λεως, έκ τοϋ ύπνου εγειρόμενης, ήοχισε ν ακούε
ται. 0 Παύλος έπανορθώσας τήν αταξίαν τής εν
δυμασίας του, έζήτησε τό όχημά του. Ιΐριν ή έ- 
ζέλθη ήθέλησε ν άσπασθή τά τέκνα του’ ήνοιξε 
μετά ποοφυλάςεω; τήν θόραν τού κοιτώνός των, 
καί τά εύρε κοιμώμενα, τδ μειδίαμα έχοντα εις 
τά χείλη, περιχαρή και πλήρη χάριτος καί έν αύτώ 
τω ύπνω. Δυστυχή τέκνα ! ορφανά πρίν ή παρέλθη 
ίσως μία ώρα ! Ο Παύλος τά ήσπάσθη, διά φιλή
ματος καί ή μήτηρ των τ αφύπνιζε καθ έκάστην 
πρωίαν. Απατηθέντα έκ τής θωπείας ταύτης, ή- 
νοιζαν τους οφθαλμούς' ό Παύλος δστις κατ’ άρ- 
χάς άπεμακρύνθη ϊνα μ.ή ταράξη τήν ησυχίαν των, 
έστράφη πριν ή τ άφήση, δπως ρίψη έπ αύτών 
τελευταϊόν τι βλέμμα στοργής, ϊδών δέ αύτά έ- 
ξεγερθέντα καί εύδιάθετα, έποίησε πρδς αύτά μα- 
κρόθεν, έν ε'ίδει θωπείας, νεϋμά τι, καί έφαίνετο 
πεοιμένων τήν πρώτην λέξιν των, ώς λέξιν άπο- 
χαιρετήματος, μεθ’ ήν νά φύγη. Αμφότερα συγ
χρόνως διά φωνής γλυκείας καί ζωηοας έπρόφε- 
ραν έν όνομα, άμφότερα τδ αύτδ, δπερ καθ’ έκά
στην έλεγον τδ πρώτον' έκάλεσαν τήν μητέρα των! 
Δύστηνα τέκνα !

0 Παύλος άπεμακρύνθη βιαίως, .τήν απελπι
σίαν φέρων είς τήν ψυχήν.

Περί τήν δεκάτην ώραν ό ΰβρισθείς σύζυγος 
καί ό Ερνέστης Σαβράν συνηντώντο, συνοδευό- 
μενοι έκαστος ύπδ δύο> μαρτύρων, έπί θέσεως εις 
μονομαχίαν καταλληλότατα έκλεχθείσης, κειμέ- 
νης δέ περί τήν Μομμάρτην, είς ήν έφθασαν διά 
διαφόρων περιστροφών καί δύσκολων καί επικιν
δύνων ατραπών.

Ο Παύλος ούδέποτε είχε μονομαχήσει. Είς 
ήλικιαν καθ ήν θέλει τις να δοκιμαζη ολίγον άπ’ 
ολα, είχεν, έν διαστήματι μηνών τινων, φοιτή
σει είς σχολεΐον οπλασκίας (salle d armes) ένθα 
έςησκείτο, σπανίως δμως άνευ διαθέσεώς ή προ
θυμίας. Καί ήδη έμελλε τδ πρώτον νά αϊσθανθή 
τήν κοαταιάν έκείνην συγκίνησιν, ήν καί ό άν- 
δρειότερος δοκιμάζει εί; τήν θέαν τοϋ άφώνου στό
ματος οπλου τίνος, διευθυνομένου ύπδ έμπειρου 
χειρός, ΰπδ βλέμματος ύπομονητικοϋ, δπλου τήν 
ηχηρήν φωνήν τού οποίου άκούει τδ θύμα, άφού 
μόνον -’πληγώθη θανασίυ.ως. Υποτάσσεται τις είς 
τδν θάνατον, θυσιάζει ευχαρίστως τάς ήμέρας του 
υπέρ τής υορισθεισης τιμής του, ύπέρ δικαιώμα
τος παραγνωρισθέντος, ύπέρ πράγματος δπερ πι
στεύει δίκαιον. Τινές μάλιστα, έκ τών έχόντων 
ευγενεσνερχν φυσιν, αοεσχ,ονται ν αψηφώσι του; 
κινύ· όνους και ζητοΰσι τήν έκ τούτων συγκίνησιν. 
Πολλοί τών άνθρώπων τέλος πάντων άναπτύσ- 

σουσι τδ θάρρος των πολλαχώ; καίπολυτρόπως' άλλ’ 
οΰδείς ήθελε μείνει έπί μακρδν άπαθής είς τήν 
σιωπηρήν απειλήν ένδς πιστολιού...

Γενομενων τών συμφωνιών ύπδ τών μαρτύρων, 
δ Παύλος ίστατο κατά μέρος, προσπαθών νά κρύψη 
τήν προφανή άνησυχίαν του, ήν τώ έπροξένει η 
διά χαμηλή; φωνής συνομιλία τών φίλων του, ή 
βεβιασμένη στάσις των καί ή απελπιστική βρα- 
δύτης τών λαμβανομένων παρ αύτών μέτρων.

0 Ερνέστης Σαβράν μόνος έπίσης έκάθητο είς 
την άλλην άκραν τοΰ εδάφους, καί άπεκάπνιζε μεθ 
ακρας γαλήνης τδ σιγάρον του. ‘Η θέα τών προε
τοιμασιών μ,ονομαχία; δέν ήτο νέα δι αύτόν" είχε 
πολλάκις κτυπηθή, διότι ήν επιρρεπής είς τά 
βίαια ταύτα παίγνια. ‘Η βεβαία στάσις του καί 
το άδιάφορον τοϋ ήθους του άντέκειντο πκραδόξως 
προς τήν νευρικήν συγκίνησιν τοϋ άντιπάλου του, 
καί όμως πότερος αύτών ήν δ γενναίος καί ό με
γαλόψυχος ;

Ετέθησαν τριάκοντα βήαατα μακράν άλλή- 
λων εχοντες καί τδ δικαίωμα νά προόώσιν δεις κατά 
τοϋ ετέρου δέκαβήματα εμπρός καινά ρίψωσι κατά 
θέλησιν. 0 Ερνέστης έπροχώρησε κατ’ άρχάς, βή- 
ματι ταχεϊ, καί κρατών κατά σκοπόν τδ πιστό- 
λιον μέχρι τής χαραχθείσης γραμμής. 0 δέ Παύ
λος έμεινεν είς τήν θέσιν του, άκίνητος καί συ
νεσταλμένος, σκοπεύσου τδν αντίπαλόν του" αίφνης 
ήκούσθη ό κρότος διπλού πυροβολήματος. 0 Παύ
λος έφερεν άκουσίως τήν χεΐρα έπί τής καρδίας 
του, ώ; διά νά βεβαιωθή άν έπαλλεν εϊσέτι. 0 δέ 
Ερνέστης περιέγραψε ημικύκλιον, ήπλωσε τάς χεΐ
ρας δριζοντίως καί έπεσεν αναίσθητος έκτάδην. Η 
σφαίρα τδν έκτύπησε κατά μέτωπον εις τδ μεσό- 
φουον, καί δ θάνατος έπήλθεν έν άκαρεΐ ....

Ο Παύλος, ίδών τδν Ερνέστην πεσόντα, έπλη- 
σίασε τούς φίλους του, θλίψας αύτοϊς τήν χεΐρα, 
χωρίς νά προφέρη λέξιν, καί άπεμακρύνθη. Επα- 
νελθων εις τδν οίκόν του, μικρόν πρίν τής ώρας 
καθ ήν άνοίγεται τδ γραφεϊόν του, εύρεν αύτό πε- 
πληρωμένον θπδ πολυαρίθμων πελατών, ούς, ή 
φήμη τής δυστυχίας του, διακοινωθεΐσα, είχε κα
ταταράζει, φοβουμένους μή πάθωσι τά συμφέρον- 
τά των. άλλά τούς οποίους ή παρουσία του ήρκε- 
σε νά καθησυχάση. Εν τούτο ς ή σιωπηλή αύτη εϊ- 
δοποίησις τώ έδωκε νά νοήση ότι ή φροντίς τής 
πιστώσεώ; του τω διέταττε νά ϊκανοποιήση, όσον 
και άν ήθελε ζημιωθή, τάς απαιτήσεις τοϋ επαγ
γέλματος του, καί δι ύπερηφάνου βλέμματος, ύ- 
πήγεν είς τδ χρηματιστήριον. Ολων οί οφθαλμοί 
εστραφησαν πρδς αύτδν, καί έπί μίαν στιγμήν, 
υπήρξε τδ άντικείμενον τών συνδιαλέξεων. Μέχρι 
τοϋόε, έν τούτοις, δέν έγνώριζον εϊμή τήν προ
δοσίαν τής γυναικός του, καί τήν αίφνιδίαν ποι
νήν αύτής' τά δέ συμβάντα ταϋτα, άπδ στόματος 
είς στόμα παραμορφωθέντα καί διά τής παχυλή; 
φαντασίας τών οικονομολόγων καλλωπισθέντα, 
άπώλεσκν τδν οδυνηρόν χαρακτήρα τής αλήθειας, 

παρουσιαζόμενα ύπό χρώματα ρομαντικής τίνος 
πλεκτάνης έρωτικής. Αλλ’ ολίγον κατ ολίγον ή 
ολέθρια έκβασις τή; μονομαχίας είσέδυ εί; τδ 
κέντρον εκείνο, δπου τά πάντα γινώσκονται, δπου 
πασα είδησις εισχωρεί, δπου παν ψεΰδο; πιστεύε
ται, δπου πασα δυστυχία εύρίσκει ήχώ, μυριά
κις έπαναλαμβανομένη, καί δπου ούδεμία χειρ τήν 
συνδράμει" τότε ή χλεύη δέν συνέπτυξε πλέον οΰ
δέν χείλος, καί δταν άπεσύρθη, ό Παύλο; ήδύνα
το νά κρίνη άπδ τήν έκφρασιν τών φυσιογνω
μιών, άπδ τδ σέβας τδ όποιον έκαστο; τώ άπέ- 
διδεν έν τή διαβάσει του, δτι ή ατυχία του δέν 
ήτο πλέον μυστήριον. Καί ήτο ζωηρά δι αύτδν 
παρηγοριά τδ νά βλέπη δτι, όχι μόνον δέν διήγει- 
ρε γέλωτα ή οίκτον, άλλ έξεναντία;, έγένετο σε
βαστό; καί έν τή δυστυχία του αύτή.

Τήν αύτήν ήμέραν, ήΡοζαλία, έν καρδία συντε
τριμμένη, τεταπεινωμένον έχουσα τδ μέτωπον, ά- 
νεχώρει πρδ; τδν έξοχικδν οίκίσκον, §ν ή μήτηρ 
τη; είχεν εί; Τερψιθέαν (Bellevue). Τήν πρωίαν 
είχε τά πάντα ομολογήσει πρδ; τήν μητέρα τη;, 
ήτις, εγωιστή; καί έν τή οδύνη της, καί ύπερα
κριβής εις τά; άρχάς της, ουδόλως συνεκινήθη, 
ύπδ τή; ειλικρίνειας τής θλίψεως τής θυγατρός της" 
άποβλέψασα δέ εις μόνον τδ μέγεθος τοϋ σφάλμα
τός της, τήν μετεχειρίσθη άσπλάγχνως, διατάξασα 
αύτή, νά μή έμφανισθή πλέον ένώπιον της. Η ‘Ρο- 
ζαλία, ένθυμουμένη τά τέκνα της, ήρώτα έαυτήν 
έάν ή μήτηρ έχρεώστει νά φέρη είς τήν θυγατέ
ρα τη; τδν τελευταϊόν αύτδν κτύπον, "να τήν κα- 
ταθραύση" ήρώτα έάν δέν ήτο μάλλον καθήκόν της 
νά τήν παρηγορήση έν τή θλίψει της, δτε πάντες, 
όσοι τήν ήγάπων, έγκατέλειψαν αύτήν, δτε ή κοι
νωνία τήν άπώθει. Δυσαρεστηθεϊα πλέον ή λυπη- 
θεϊσα έκ τοϋ δτι δέν εύρε στήριγμα ούδέ προστα
σίαν ύπδ τήν μητρικήν στέγην, όπέκυψεν έν σιγή 
είς τήν καταδίκην ταύτην, χωρίς ν άντιτάξη είς 
τήν σκληρότητα ούτε tv παράπονον, χωρίς νά ζητή- 
ση νά έλαττώση αύτήν, ούτε δι’ ικεσία; τινός. 
Εισερχομένη είς τδν θάλαμόν τη;, άφοΰ άπεχώοη- 
σεν άπδ τής μ,ητρός της, εύρε γυναϊκά τινα περι- 
μένουσαν αύτήν. Ην δ’ αύτη ή θαλαμηπόλος της, 
τήν οποίαν έκάλει παιδαγωγόν, γυνή έξαίρετος, 
ήτις τήν άνέθρεψε, ήτις τήν ήκολούθησεν ύπαν- 
δοευθεϊσαν, καί ήτις σήμερον ήρχετο εϊσέτι νά τήν 
παρηγορήση.

— 0 Θεό; δέν μ’ έκατέλειψε λ.οιπδν, άνεφώνη- 
σε ριπτομένη είς τάς άγκάλα; τή; άγαθής Ιωση- 
φίνη; της, διότι μέ στέλ,λει μίαν φίλην. Αμφότε- 
ραι δ’ ήτοίμασαν τά; άποσκευά; των, άσχοληθεΐ- 
σαι τδ πλεΐστον τή; ήμέρας, καί περί δειλήν ή 
‘Ροζαλία έφευγε καί δεύτερον τήν πατρικήν οικίαν, 
άλλ’ ήδη ίνα ύπάγη καί κλεισθή, είκοσι καί δύω 
έτών μόλις τήν ήλικίαν, είς τήν έρημίαν, ένθα 
έμελλε ν’ άποτίση τήν ποινήν τοϋ σφάλματός της, 
εϊ; τήν μόνωσιν καί έγκατάλειψιν μακράν παντός 
προσφιλούς δντος.

Τή έπαύριον τδ πρωί, ό Παύλο; έλαβεν έπιστο

λήν τινα τή; κυρίας Βανδεμιέρης, ήτις τδν έπλη- 
ροφόρει περί τή; άποφάσεω; αύτής περί τής θυγα
τρός της, τδν διέταττε δέ νά διαθέση τήν περιου
σίαν τής Ροζαλίας έπ’ όνόματι τών τέκνων της 
καί νά τήν διαχειρισθή αύτδς ούτος, ώ; φυσικός 
αύτών κηδεμών. ό Παύλο; δέ διέταξε νά δοθή 
παν δ,τι άνήκεν είς τήν γυναϊκά του, τήν ιματιο
θήκην, τά βιβλία της, τά χαρτία της, τά κοσμή- 
ματά της, ώ; καί αύτά τά μικρά καί περιττά 
σκεύη" ούδέν άνήκον αύτή ήθελε νά διατηοήση έκ- 
τδς ένδς μόνου έν τούτοις, τής είκόνο; τη;.

Ενώ οί τής οικίας έξετέλουν τά; θλιβερά; ταύ
τα; προπαρασκευάς, καί ύπδ του; οφθαλμούς τού 
κυρίου, ό πατήρ Σαμπχνή; περιήρχετο ένθεν κα- 
κεϊθεν περίλυπος, τήν κεφαλήν έχων κεκυφυΐαν, 
τδν οφθαλμόν ένδακρυν, καί τά; χεΐρα; έπί τής 
ράχεως" έπί τέλους είσέδυσεν ήσύχοος εις τδ δω- 

ι μάτιον, ένθα ήτο μ,όνος ό υίό; του. 0 δύσμοιρος 
αύτδς είχε μάθει έξωθεν μ6/ον καί παρ άδιαφό- 
ρων ή υποδεεστέρων τά συμβάντα, άτινα έτάρα- 
ξαν τήν οικογένειαν, ούδ’ έδύνατο νά πεισθή περί 
τής αλήθειας αύτών. ϊνα πιστεύση τήν νύμφην 
του ένοχον, έπρεπε τούλάχιστον ν άκούση καί τήν 
μαρτυρίαν τοϋυίοΰ του. Μετά τινας στροφάς είς τδν 
θάλαμον, έπελήφθη τήν πρώτην στιγμήν, καθ ήν 
εύρέθησαν μόνοι, καί έπλ.ησίασε τδν Παύλον, πεί
να; αύτώ τήν χεΐρα, χωρίς νά τώ είπή λέςιν.

0 Παύλος τήν έθλιψε μετά συγκινήσεως.
— Ας ίδώμεν, Παύλε, είπεν ό πατήρ έν αμη

χανία καί μετά βραχεΐαν σιωπήν, μή κλείεσαι έτσι 
μόνος σου" δέν τολμώ νά σέ κυττάξω, μέ φοβίζεις.

0 Παύλο; άνήγειρε τήν κεφαλήν μετά κόπου.
— Δέν θέλοο νά σέ προξενήσω θλίψιν, έπανέλα

βεν δ άγαθδς άνθρωπο; μετά δισταγμού, έν τούτοι; 
πρέπει νά έννοή;, δτι δέν δύναμαι νά μ,είνω ξέ
νο; τή; θλίψεώ; σου' αύτή ή διαβολο-μετακόμισι; 
μοϋ γυρίζει τά μυαλά. Είπέ με, προσέθηκε δυσκο- 
λώτερον έκφραζόμενος, μήπως... μήπως λοιπόν 
είναι άληθή όσα λέγουσιν ;

0 Παΰλ.ο; διεκοίνωσε προ; τδν πατέρα του έ- 
ξομολόγησιν ήμιτελή, ϊνα έχη τδ δικαίωμα νά τδν 
διδάξη τινα διαγωγήν έχρεώστει νά τηρήση πρδ; 
του; ξένους καί ποδ; εαυτόν.

— Μ’ ένόησες, τδν είπε τελειόνων.
— Μάλιστα, αποκρίνεται ό γέρων βαθεω; συγ

κινηθείς, θ’ άκολουθήσω τά; όδηγία; σου κατά 
γράμμα. Θεέ μου, τί; ήθελε ποτέ πιστεύσει; . . .

— Καί τχν θέλη; νά μέ ύποχρεώσης, διέκοψεν 
ό υίδς, έπ’ ούδεμιγ αίτίιχ νά μή προφέρη; τδ δνομά 
τη; ένώπιον μου.

— Θέλω τδ κάμει δσον είναι δυνατόν, άλλά 
δένσοΰ $δ κρύπτω, τοϋτο θά μ είναι ολίγον τραχύ. 
Τί νά σ’ ειπώ, ή έξι; είς.μάτην κάμνει τινα; 
άπόφασίν, ή έξι; είναι ϊσχυροτέρα τή; άποφάσεως. 
Τί; ποτέ δύναται νά λησμονήση τόσον ταχέως ένα 
τέκνον, τδ όποιον άγαπα ποδ χρόνων... Ματαίω; 
θά είπή τις, αύτή είν ένοχο;, αλλ έκεϊνο ποϋ υ
πάρχει έδώ μέσα, είπε μετά χειρονομία; ένεργη- 
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ΐικής, τύπτων β.αίως έπί τής καρδίας του, δέν ειμ- 
πορεϊ ν’ άποσπασθή εύκόλως. θέλεις ίσως άναγκα
σθή νά μ’ έπαναφέρης ενίοτε είς τδ καθήκον μου.

Εν τούτοις ήλθον νά εϊδοποιήσωσι τδν Παύλον, 
δτι ό ηνίοχος ήν έτοιμος ν αναχώρηση. Τότε πα- 
ρήγγειλε τδν άνθρωπον της εμπιστοσύνης του νά 
συνοδεύση καί νά έπιτηρή δύω φακέλλους έσφραγι- 
σμένους, οΐτινες έπρεπε νά έγχειρισθώσιν ασφαλώς 
εις την Ροζαλίαν. 0 μέν περιείχε περιγραφήν τοϋ 
έτησίου είσοδήματός της καί της ολοσχερούς προί
κας της, δ δέ, έπιστολάς τοϋ Ερνέστη Σαβράν, 
τάς όποιας δέν εΐχεν εϊσέτι εκείνος έπιστρέψει είς 
τήν έξαδέλφην του, καί τάς όποιας φίλος τις δια
κριτικός κατέθεσε παρ’ αύτη μετά τδν θάνατον 
τοΰ θύματος. 0 Παύλος δέν εΐχεν ανοίξει τδν τε
λευταίου τούτον φάκελλον.

0 θόρυβος, δν έπροξένησε τδ δχημα αναχωρούν, 
άντήχησεν όδυνηρώς είς τάς άκοάς τοϋ πατρδς και 
τοϋ υιού' τήν στιγμήν ταύτην τά βλέμματά των 
συνηντήθησαν' έξέφραζον τήν αύτήν άλγεινήν έκ- 
φρασιν.

— Τετέ .. . τετέλεσται, λοιπόν, είπεν ό γέρων 
μετά κόπου, τετέλεσται διά παντός ;

— Διά παντός ! έπανέλαβεν δ Παύλος, στρό
φων τήν κεφαλήν. (άκολουθεϊ.)

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΡΩΣΣΙΑ. ΚΑΙ ΡΩΣΣΟΙ.

(Συνέχεια δρα φυλ. 26 )

ΓΟ βίος 8ν διάγει ό Ρώσσος αρχών έν ταϊς γαί- 
αις αύτοϋ δέν ομοιάζει τδν έν ταϊς πόλεσι καί 
έν τη αυλή’ διότι έδώ μέν είναι δούλος, έκεϊ δέ 
δεσπότης. Απδ πρωίας καθήμενος έπί εύρυχώρου 
θρανίου, περιτετυλιγμένος διά τής οικιακής έσθή- 
τος αύτοϋ, ροφών τδν καπνόν του διά μακρας 
καπνοσύριγκος, ακροάζεται τους [υποτελείς του. 
Αλληλοδιαδόχως βλέπεις ερχομένους τδν επι

μελητήν τών κτημάτων, τούς δημογέροντας, 
τούς λογιστάς, πάντας τδν πίλον ύπδ μάλην έ
χοντας καί τά βιβλία των άνά χεϊρας. Δίδουσι 
λόγον τής διαχειρίσεως αύτών, έκθέτουσι τά απο
τελέσματα τών παρελθουσών εργασιών, καί συ- 
ζητοϋσι τά περί τοΰ μέλλοντος σχέδιά των. Βελ- 
τίωσις τής καλιεργείας τών γαιών, τής δενδρο- 
τομίας, της δ<ατηρήσεως τών νομών, τών κήπων' 
σχέδια μεταρρυθμίσεως τοϋ βίου τών δουλαποί- 
κων, τής χρηματικής ή καρπικής άποφοράς αύ
τών, τής συνδρομ.ής αύτών κατά τήν νεοσυλλε- 
ξίαν, τής έλαφούνσεως ή αύξήσεως τών φόρων, τοι- 

αύτά stet τά ζητήματα τά έπαίχολοϋντα συνήθως 
τούς Ρώσσους άρχοντας.

'Αλλά τών έντεύξεων τούτων ούδαμώς αποκλείον
ται ούδ οι χωρικοί, άλλά γονυπετείς παρουσιά
ζονται εϊς τδν κύριον αΰτών, κρατούντες έπί κε
φαλής τάς άναφοράς των. Αν δέ δέν κατέστησαν 
ανάξιοι τούτου, λαμβάνουσι παρά τοΰ δεσπότου 
φιλόφρονα ΰποδοχήν καί άν ή άναφορά των ήναι 
δίκαια, άμεσον αύτής ενέργειαν. Τότε δέ άοχί- 
ζουν ενδείξεις τής ευγνωμοσύνης αύτών καί εύχαί 
ατελεύτητοι, άν ό δεσπότης δέν τούς άπεχαιρέτα 
δίδων αύτοϊς τήν χεΐρα είς φίλημα.

Τδ έθιμον δέ τοϋ παρουσιάζειν άναφοράν έπί 
κεφαλής είναι άρχαιότατον. Καί τοι δέ οί Ρώσ- 
σοι άρχοντες μάλλον τών πατέρων αύτών έξοι- 
κειωθέντες πρδς τά εύρωπα'ϊκά ήθη, ζητοϋσι παν- 
τοιοτρόπως νά τδκαταργήσωσιν, ούχ ήττον ύφίστα- 
ται παρά πολλαΐς άρχαίαις οίκογενείαις. Καί τού
το ώς έκ τής επιμονής, ώς ε'ιπον, τοϋ Ρωσσικοϋ 
πνεύματος καί τής άπαραβιάστου αύτοϋ άφοσιώ- 
σεως πρδς τά πατροπαράδοτα έθιμα.

Τήν έννάτην τής πρωίας ώραν, ό Ρώσσος αρχών 
πίνει τδ τέϊ του, χωρίς ν άφήση τήν καπνοσύριγγά 
του, ή νά διακόψρ τάς έργασίας του. Τήν ένδεκά- 
την άριστα, εΐτα περιέρχεται τδ κτήμα αύτοϋ, 
τήν τετάρτην μετά μεσημβρίαν δειπνεί καί τήν 
όγδόην πίνει τδ δεύτερον τέϊ. Καί το'οϋτον βίον 
διάγει. Ερχονται άκολούθως αί θήραι, αί αλιεία!, 
αί επισκέψεις, αί έορταί, αί μακρυναί έκδρομαί, 
αί διαποικίλλουσαι τήν μονοτονίαν καί συντέμνου- 
σαι τήν διάρκειαν τής θερινής ώρας.

Η ζωή δέ αύτη είναι αληθώς έξαισία. Βασιλεύς 
έπί τοϋ θρόνου αύτοϋ είναι έκατοντάκις ήττον εύ- 
τυχής τού έν τή έπαύλει αύτοϋ βογιάρου. Καί έν- 
ταύθα όμιλώ περί τών αρχαίων έκείνων άρχόντων, 
οΐτινες, άπολαύοντες άπ’ αιώνων τής έζουσίας ταύ
της, έξωκειώθησαν φυσικώς πρδς τάς πομπάς αυ
τής καί δέν σκέπτονται είμή πώς νά καταστήσω- 
σιν αύτήν γλυκείαν καί πατρικήν εϊς τούς πολυα
ρίθμους υποτελείς των. Αλλ ύπάρχουσι καί όψί- 
πλουτοί τινες καί παρεισγεγραμμένοι άρχοντίσκοι 
μεταχειριζόμενοι τήν δοθεϊσαν αύτοϊς έξουσίαν 
πρδς κατάθλιψιν καί βίαν, καί ούτοι είσίν οί 
άθλιώτατοι τών ανθρώπων. Πολλάκις οί χωρικοί 
των εκδικούνται διά τάς καταδυναστεύσεις αύτών 
καίοντες άνηλεώς αύτούς τε καί πάσαν αύτών τήν 
οικογένειαν. Πολλά τοιαϋτα παραδείγματα έκδική- 
σεως δικαίας καί φοβέρας έτυχον νά ιδώ.

Μεταξύ δέ τών αρχαϊκών έκείνων άρχόντων, περί 
ών άρτι έλάλησα, μοί συνέβη ν’απαντήσω τινά, δσ- 
τις τοσούτον άποτελεσματικώς άπήλαυσε τής εύ- 
τυχίας καί πολυτελείας του ώστε κατήντησεν άκί- 
νητος έξ ύπερσαρκίας. 0 δέ οικονόμος αύτοϋ, φύ- 
σκων μέν καί αύτδς, έπιδεκτικδς όμως ετι κι- 
νήσεως, τδν φκτειρεν εϊλικοινώς.

—Πώς! τδν έλεγον έγώ, δέν υπάρχει λοιπόν ού- 
δεμία θεραπεία εις πάθος τοσούτον σπαραξικάρδιου;

—- ’Αναμφιβόλως υπάρχει ή εγκράτεια, άλλ ή 

έγκράτεια καί ό κύριός μου ευρίσκονται είς άδιάλ- 
λακτον πόλεμον άπδ εικοσαετίας ήδη.

— ΐπάρχει και τδ ιατρικόν Πέτρου τοϋ Μεγά
λου, μέ είπεν εις τδ ους φίλος μού τις.

— Καί τί είναι τάχα αύτδ τδ ιατρικόν ;
— Είσαι λοιπόν περίεργος νά τδ μάθης ;
— ’Ακοϋς περίεργος!
0 φίλος μου ευρών λοιπόν εύκαιρίαν μέ έσυρε 

πρδς παράθυρόν τι καί έκεϊ μέ άφηγήθη τδ επό
μενον άνέκδοτον.

— Ημέραν τινά, Πέτρος δ Μέγας, άγνωστος 
περιηγούμενος κατάγτήν διοίκησιν τοϋ’Ολονέτζ, όπου 
κατά διαταγήν του έγίνοντο γυμνάσια ναυτικά, 
άπήντησε προγάστορά τινα διευθυνόμενον είς Πε- 
τρούπολιν.

— Τί υπάγεις νά κάμης εις Πετρούπολιν; τδν 
ήρώτησεν αίφνης δ Τσάρος.

— Νά κυτταχθώ άπδ τούς ιατρούς.
— Καί διατί, σέ παρακαλώ ;
— Διά τήν ύπερσαρκίαν ταύτην ήτις μέ κουρά

ζει καί ής άνωφελώς έπάσχισα νά απαλλαχθώ.
—Γνωρίζεις τινά ιατρόν εις 3ν νά έμπιστευθή^τήν 

σοβαράν ταύτην θεραπείαν; ήρώτησε Πέτρος ό Μέγας.
— Ούδένα.
— Τότε σέ δίδω έγώ συστατικόν είς τόν φί

λον μου τδν πρίγκηπα Μεντζικώφ. Αύτδς πάλιν θά 
σέ συστήση είς τινα τών αύτοκρατορικών ιατρών.

Μόλις λοιπόν φθάσας είς Πετρούπολιν ό περιη
γητής ήμών πάραυτα έσπευσε πρδς έπίσκεψιν τοϋ 
Μεντζικώφ ΐνα τφ δώση τδ συστατικόν τοϋ άγνώ- 
στου άξιωματικοϋ. Η άπάντησις ήν ταχεία.

Τή επαύριον δίφρος ταχυδρομικός διήρχετο θορυ- 
βωδώςτάς δδούς τής πρωτευούσης καί έπί τοϋ δίφρου 
τούτου έβλεπες προγάστορά τινα χεϊρας καί πόδας 
δεδεμένον καί διαγωνιζόμενον μεταξύδεσμοφυλάκων.

— Τί τρέχει λοιπόν ; ήρώτησε διαβάτης τις. 
—Α! τίποτε' ένα διάβολον φέρομεν είς τά μεταλλεία.

Δύο έτη παρήλθον μετά ταΰτα, καί Πέτρος ό Μέ
γας έφαντάσθη νά έπισκεφθή τά μεταλλεϊά του' 
άλλά πρδ πολλοϋ τδ συμβάν τοϋ φύσκωνος έφυ
γε/ έκ τής μνήμης του, ή δέ φυσιογνωμία τών 
έργαζομένων ύπδ τά βλέμματά του δέν ήτο βε
βαίως παρορμητική εϊς άνάμνησιν αύτοϋ.

Αίφνης άνθρωπός τις μακράν ρίψας τδ σκαπτή- 
ριόν του, τρέχει πρδς αύτδν καί ρίπτεται εϊς τά 
γόνατά του.

— ;Ελεος ! Ελεος ! φωνάζει.
Πέτρος ο Μέγας τδν παρατηρεί θαυμάζων, έ

πειτα δέ μειδιών.
— A ! είσαι σύ ; Λοιπόν έλπίζω ότι ηύχαρι- 

στήθης παρ έμοϋ' ιδού άπηλλάγης ήδη τής ύπερ
σαρκίας σου. Τώρα, τί λεπτόν καί λιγηρδν σώμα 
τδ έχεις! Λαμπρά θεραπεία, μά τήν αλήθειαν! Ύ
παγε λοιπόν καίένθυμοϋ δτιή εργασία είναι τδ καλ- 
λίτερον άντίδοτον είς τήν άσθένειάν σου.

Καί ό άχε.Ιευΰερωθεις χαχονργος κατέλιπεν ά
νευ θλίψεως τδ μεταλλεϊον εκείνο τδ χρησιμεϋ- 
σαν αύτφ ώς νοσοκομείον, όμνύων είς τδ έξης, 

καί είς τά έσχατα τοϋ κινδύνου άν έλθη, νά μή ζη- 
τηση τήν συνδρομήν τών αύτοκρατορικών ιατρών.

0 χαριεντισμός δέ ούτος Πέτρου τού Μεγάλου θά 
μάς φανή αναμφιβόλως πλησιέστατος τη σκληοότητι. 
Καί αληθώς παράδοξος καί θαυμασία ήνή φύσις τοϋ 
ήγεμόνος τούτου ! ήτο κράμα σκληρότητος καί|εύ- 
γενείας, απλοϊκότητας καί μεγαλείου, εΰπροσηγορίας 
και υπεροψίας. Είδον αλληλογραφίαν αΰτοϋ πε- 
ριεργοτάτην, διατηρουμένην έν τοϊς άρχείοις τοϋ 
Ναυαρχείου είς Πετρούπολιν. ’ΐδού δέ μεταξύ 
άλλων επιστολή τις πρδς τήν Γερουσίαν κατά 
τον πρδς Τούρκους πόλεμον αύτοϋ. Αδύνατον νά 
φαντασθηςτι εύγενέστερον καί φρονιμώτερον ταύτης.

σ Κύριοι, οί τήν Γερουσίαν συνιστώντες.
« Σας αναγγέλλω ότι έγώ μεθ όλων μου 

τών δυνάμεων άνευ αμαρτήματος τίνος ή έλλεί- 
ψεως έκ μέρους μου, άλλά μόνον καί μόνον έκ 
ψευδών ειδήσεων, είμαι τοσούτον σφικτά περι
κυκλωμένος ύπδ τών τουρκικών δυνάμεων, τε
τράκις περισσοτέρων τών έμών, ώστε πάσαι αί 
οδοί δι’ ών ήδυνάμην νά λάβω πολεμεφόδια διε— 
κόπησαν, καί ώστε, άνευ αμέσου αρωγής τοΰ 
Θεού, δέν δύναμαι νά ποο'ίδω είμή τήν πλήρη 
καταστροφήν μου ή τήν αιχμαλωσίαν μου. Αν 
λοιπόν τδ τελευταίου τοΰτο συμβή, δέν οφεί
λετε νά μέ θεωρήτε ώς βασιλέα καί κύριόν σας, 
ούδέ νά έκτελέσετε ούδέν τών διά τής ιδίας μου 
χειρδς ΰπογεγραμμένων διατάξεων, ούδέν τών 
όσα εύρεθώ είς τήν άνάγκην νά σάς ζητήσω, 
μέχρις ου έγώ αύτδς παρουσιασθώ έμπροσθεν 
ύμών. Αλλ άν φονευθώ καί λάβητε βεβαίαν καί 
θετικήν εΐδησιν περί τοΰ θανάτου μου, σάς πα
ραγγέλλω, κύριοι, νά έκλέξητε τδν διάδοχόν μου 
μεταξύ τών άξιωτέρων έξ ύμών.

« ΠΕΤΡΟΣ »
*0 δούλος Ρώσσος έξαρτάται έξ όλοκλήρου 

άπδ τοϋ κυρίου του, δστις δύναται καί νά τδν 
πωλήση καί νά τον άνταλλάξγ, αρκεί μόνον νά 
μή τδν άποχωρίση τής γής είς ήν άνήκει. Αλλ’ 
δμως, δσω δεσποτική καί άν ήναι ή εξου
σία τοϋ κυρίου, ευκόλως δέν δύναται νά φθάσρ 
είς τήν κατάχρνσιν. Διότι, έξ ένδς μέν, ύπό- 
κειται εις ειδικούς νόμους, ών τήν έκτέλεσιν έπι- 
βλέπει ή αστυνομία τοΰ κράτους, έξ άλλου δέ 
εϊς κανονισμούς τάξεως ών ή φύλαξες ανάγε
ται είς τδν κοσμήτορα τών εύγενών. 0 ϊ’ώσ- 
σος εΰγενής, έκκλίνας εις σπουδαϊον αμάρτημα, 
ή τιμωρείσαι παρά τών δικαστηρίων, ή τίθετας 
ΰπό κηδεμονίαν παρά τών όμοτίμων αύτω εις. 
συμβούλιον συνελθόντων. Πρέπει λοιπών νά μή 
δίδωμεν πίστιν είς τούς συγγραφείς τούς ζω- 
γραφοϋΐ|τας τήν ρωσσικήν δουλείαν ώς τήν τε- 
ρατωδεδτέραν καί τήν θηριωδεστέρ αν πασών.

Δέν είναι μέν κύριος δ Ρώσσος δούλος, άλλ 
έχει καί αύτδς τδ κτήμά του δπερ καλλιεργεί 
καί ου τούς καρπούς συγκομίζει καί καταναλίσκει 
αΰτός. ιδού πώς δ πρίγκηψ, περί ου άρχόμε- 
νοι έλαλήσαμεν, διοργανίζει τήν διανομήν τής;
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γή; έν τοίς κτήμασιν αύτοϋ. Λαμβάνει ώ; βά- 
σιν τών υπολογισμών του τδν αριθμόν τών έρ- 
γατών, καί ούτω εις τδ χωρίον τδ περιέχον, 
λόγου χάριζ, πεντήκοντα έργάτας, σημειοι κλή
ρου; πεντήκοντα καί πέντε, ώστε έκαστο; μέν 
λαμβάνει τδ μέρος αύτοϋ, τά δέ περιττεόοντα 
πέντε δίδονται άλληλοδιαδόχω; εϊ; τους φθά- 
σάντας τδ δέκατον ογδοον έτος των καί θέλοντας 
νά νυμφευθώσι καί νά καταγραφώσιν εις τδν 
κατάλογον τών έργατών.

At συμπληρωτικά^ δέ αύται μερίδες δόνανται μέν 
νά καταληφθώσεν υπδ τών πρώτων έλθόντων χωρι
κών, άλλ έπί συμφωνία νά τάς άποδώσωσι τοίς 
φυσικοί; αύτών κάτοχοι; άμα ούτοι φθάσωσι τήν 
ύπδ τοϋ νόμου τεταγμένην ηλικίαν.

Εν περιπτώσει δέ αύξήσεω; τοΰ άριθμοΰ τών 
έργατών, ό πρίγκηψ ούδεμίαν εισάγει είς τάς με
ρίδας αύξησιν, άλλ’ άναπληροϊ αύτά; διά μετανα- 
στεύσεω;.

— Υπάρχουν όμως καί άλλοι κύριοι προσδιο- 
ρίζοντε; καθ έκαστον χωρίον μερίδας ίσα; τδν 
άριθμδν πρδς τους έργάτας ού; περιέχει, ώστε 
προστεθέντος νέου εργάτου καταφεύγουσιν είς νέαν 
διανομ.ήν. Η μέθοδος δέ αύτη εννοείται πόσον εί
ναι έπισφαλή;’ διότι εύνοεΐ μέν τούς οκνηρούς καί 
νωθρούς, άποθαρρύνει δέ τούς έπιμελεϊ; καί <pt- 
λεργούς, οΐτινες τωόντι δέν δόνανται νά δοθώσι 
προθύμως είς καλλιέργειαν άγροϋ τινδς άφοΰ Οεμ<ρι- 
βάλλωσιν άν ούτος τοίς άφεθή, ή δέ όκνηρία τοΰ 
δούλου είναι ή καταστροφή τοϋ κυρίου.

Η μερίς ή διδομένη τώ δούλω πρέπει νά επαρκή 
πρδς διατροφήν αύτοϋ τε καί πάση; τής οικογένειας 
του, δ δέ κύριος τίποτε έκ τών προϊόντων δέν α
παιτεί, είμή υπδ τδν όρον τοϋ Οβρόκ ή φόρου. Πλη- 
ρόνεται δέ δ φόρος ούτος ή δι’ έργασίας ή διά χρη
μάτων. Καί κατά μέν τήν ποώτην περίπτωσιν, δ 
κύριος δέν δύναται ν’ άπαιτήση παρά τοϋ δούλου 
εργασίαν χρονιωτέραν τών τριών ήμερών καθ’ έ- 
βδομάδα. 0 δέ προσδιορισμός τοϋ φόρου εις χρή
ματα είναι αυθαίρετος, αύξομειοΰται δέ κατά τδν 
άριθμδν τών δούλων καί τδν πλούτον τών κυρίων. 
Καί κατά μέσον μέν ορον είναι μεταξύ τών έβδο- 
μήκοντα έως όγδοήκοντα χάρτινων ρουβλίων (90 
— 11 0 δραχμών), άλλ’ υπάρχουν καί κύριοι πολύ 
περισσότερον άπαιτοϋντε;, ώστε, ενόσω δ νόμος 
αύτδ; δέν δρίση τάς άπαιτήσει; τών δεσποτών, δ 
είς χρήμαΐα φόρος θά ήναι πηγή μεγάλων κατα
χρήσεων.

Αλλά τήν εκλογήν τοϋ είδους τοϋ φόρου συνή
θως δ κύριος άφίνει εις τοδς χωρικούς αύτοϋ, ού- 
τοι δέ έκλέγουσι κατά τδ συμφερώτερον’ καί εί μέν αί 
δοθεΐσαι αύτοϊς γαϊαί εΐσιν εύφοροι καί εύκαλλι- 
έργητοι, έκλέγουσι φυσικώ τώ λόγω τδν εις χρή
ματα φόρον’ είδέ τούναντίον αί γαΐαι άπαιτοϋσιν 
εργασίαν έπίμοχθον, έκλέγουσι τδν είς έργασίαν. 
Διότι συλλογίζονται δτι ό είς χρήματα φόρος δέν 
δύναται ν άποκτηθή ή δι' έργασίας πραγματικής, 
ένώ ώ; πρδς τδν εις έργασίαν φόρον αρκεί νά διέλ-

θουν τρεις ήμέρας έν τοίς κτήμασι τοΰ κυρίου, τρεις 
ημέρας καθ ά; ψευδής καί πλαστή έογασία, δια- 
κοπτομένη και αύτή ύπδ συχνών ύπνων, είναι ι
κανή νά πληρώσρ τδν δι άτρύτων πόνων άποκτώ- 
μενον φόρον" καί ούτω μέν συλλογίζονται οί πο
νηροί μουζίκοι, άλλά συλλογίζονται χωρίς νά λαμ- 
βάνωσιν ΰπ’ όψιν καί τού; Κ. έπιστάτας, οΐτινες, 
δι άγρύπνου καί δραστήριας έπιτηρήσεως καθι- 
στάσιν άπραγματοποιήτους τούς προδοτικού; τού
τους σκοπούς.

ΟΙ δέ προελόμενοι νά πληρώσωσι τδν είς χρή
ματα φόρον ούδέν ήττόν είσιν ύπόχρεοι άπέναντι 
τοΰ κυρίου αύτών εί; έτήσιον άποφοράν, ήν όφεί- 
λουσιν’ άποκτήσωσιν έργαζόμενοι.Η εργασία δέ αύ
τη, παρά τε τώ πρίγκηπι ***καί τοϊ< πλείστοι; τών 
ιδιοκτητών, διαρκεϊ έπί δεκα-τρεΐς ήμέρας, ήτοι 
κατά τήν χορτοκοπίαν καί τδν θερισμόν. Κατά 
τήν έποχήν δέ ταύτην συμβαίνει τι περιεργότα- 
τον έν τοίς χωρίοις τώς Ρωσσία;.

Πάντες οί άρρενες χωρικοί άποδημοΰσιν έφιπ
ποι, πορευόμενοι εί; τά κτήματα τοΰ δεσπότου. 
Εκεί δέ σκηναί άνεγε'ρονται, καί έφ’ δσον διαρκεϊ 
ή ή χορτοκοπία ή ό θερισμέ; διανυκτερεύουσιν έν 
αύταί; άμέριμνοι περί τή; οικογένεια; καί τή; κα- 
λύβη; των. Καί άληθώ; ή τοιαύτη μέριμνα ήθε- 
λεν είσθαι περιττή. Διότι μεταξύ τών χωρικών έ
γένετο συμβιβασμέ; τοιοΰτο;, ώστε ή δεσποτική 
συγκομιδή νά μή άφαερέσιρ άπδ τού; ίδιους αύτών 
αγρού; τούς αναγκαίους πρδ; καλλιέργειαν βραχίο
να;. Αλλά καί αύτοί οί κύριοι διευκολύνουσι τήν 
οικονομίαν ταύτην υπολογιζόμενοι, δτι έν έκαστη 
οικία ευρίσκονται τούλάχιστον δύο άνδρε; καί μία 
γυνή, ώστε άποδημοΰντο; τοΰ ένδ; ή γυνή νά μή 
μένη μόνη καί νά μή δύναται ούτω νά επαρκή είς 
τάς οικιακά; φροντίδας καί εϊς τήν καλλιέργειαν 
τοΰ οίκογενιακοΰ άγροΰ.

Εάν δέ ό χρόνος τής συγκομιδή; παραταθή πέ
ραν τών δεκατριών ήμερών, δέν έγκατελεόπουσι 
μέν οί χωρικοί διά τοϋτο τά; γαίας τοΰ κυρίου αύ
τών, οΰτο; δμως άποζημιόνει αύτούς διά τήν 
πλειοτέραν ταύτην έργασίαν, διά μειώσεω; τοϋ 
έτησίω; άποφερομένου δασμοϋ.

Γ'ι

Εν Ρωσσία, ώ; καί έν πάσαι; ταϊ; αλλαι; 
τής Εύρώπης χώραις, δ χρόνος τής συγκομιδής 
άιαποικίλλεται ύπδ χαροκοπιών καί έορτών. Κατά 
ταύτην τήν έποχήν δ χωρικός, άκρατήτω; παρα- 
διδομενος είς τήν έπιθυμίαν τοϋ οινοπνεύματος, 
στεφει σχεδόν έκάστην ήμέραν διά μέθης τρελλο- 
τατης καί παραλογιών άπιστεύτων. ’Αλλ ούδέν 
ευαρεστότερον καί συγκινητικώτερον συγχρόΛο; 
τής μέθης τών ρώσσων χωρικών. Εναγκαλίζονται 
άλλήλους μετά περιπαθείας καί άπευθύνουσιν άμοι- 
βαίως τούς τρυφερωτέρους λόγους’ τούς βλέπεις ε
πίσης τρέχοντας πρδ τοΰ δεσπότου ή τοΰ άναπλη- 
ροΰντος αύτδν επιστάτου ή καί αύτοϋ τοΰ ξένου θν 
άναγνωρίζουσιν ώς φίλον αύτοϋ, ριπτομένους εϊς

τού; πόδας των καί βεβαιοϋντας αύτού; περί τή; 
έντελοϋ; άφοσιώσεω; καί τής αιωνίου πίστεως αύ
τών. Ποσάκι; έγώ αύτδ; δέν έλαβα έκ μέρους των 
τά; τρυφερωτέρα; διαβεβαιώσεις ! Μεθύων δ χωρι
κό; ρώσσο; είναι τδ τέκνου τή; φύσεως, άλλά μετά 
παντός δ,τι αυτή έχει απλοϊκόν καί μακάριον. Ούδέ 
ποτέ μή συμβουλεύση; ρώσσον δεσπότην νά έκ- 
διώξη τών κτημάτων αύτοϋ τήν μέθην’ διότι το
σοϋτον εύχαριστοΰνται διά τήν εύδαιμονίαν ήν αύτη 
παρέχει εϊ; τού; χωρικούς των, ώστε ού μόνον δέν 
τήν έμποδίζουσιν άλλά καί τήν υποτρέφουν παντί 
τρόπω. Αλλά καί ή κυβέρνησι; διατηρεί έν τοι; 
αρχοντικοί; κτήμασι αριθμόν τινα οινοπωλείων έξ 
ών απολαμβάνει εισόδημα σημαντικόν. Καί ταΰτα 
εϊσί τά μόνα καταστήματα ατινα δύναται νά συ- 
στήση έν ταϊς τοιαύταις γαίαις. 0 δέ κύριος δέν 
δύναται μέν ν άντισταθή είς τήν σύστασιν αύτών, 
έχει δμω; τδ δικαίωμα νά προσδιορίση τήν θέ
σιν έφ ή; συγκατανεύει νά ίδρυθώσι. Καί εί; ήμά; 
μέν ίσως φανώσι παράδοξα τοιαϋτα έθιμα’ είς τά 

ι έρριζωμένα, ώ- 
εϊς τδν νοϋν τίνος έρχεται νά τά μετα- 
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νεται διά τής αύλής, ένθα ευρίσκεται κλίμαξ φέ- 
ρουσα είς τδ εσωτερικόν τής οικίας. Καί τοι δέ α'ι 

εϊς τού; Ρώσσους, 
πάντοτε κενόν τι διάστημα αε-

έγχώρια δμως ήθη τοσοϋτον είσιν 
στε ούδέ 
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τδ τοιοϋτον, άλλο δέν ήθελε κατορθώ 
ΐδη αϊφνιδίως έγειοομέ/ους κατ αύτοϋ πάντα; 
δούλους, συμμάχου; έχοντας τδ οινοπωλείου 
τούς υπαλλήλους τοϋ στέμματος.

Συνήθους αί οίκίαι τών χωρικών ολίγον 
μλλ.ήλων άπέχουσιν, ενίοτε μάλιστι 
δύο μετά μικράς αύλής ί 
οδόν πλευρά ούδέ μίαν έχει θύραν. Η
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πολυόροφοι οίκίαι άπαοέσκουσιν εί; τού; Ρώσσους, 
ό χωρικό; άφίνει 
ταξύ τοϋ εδάφους καί τών δωμάτων, προωρισμέ- 
νον διά τά μικρά καί οικιακά ζώα.

‘II δέ αίθουσα τή; οικίας, διά τριών συνήθως 
φωτιζόμενη παραθύρων, κατέχει πάσαν τήν πρδ; 
τήν δδδν πλευράν’ υπεράνω δέ αύτή; ευρίσκεται 
ένίοτε μικρόν δωμάτιον δι’ ένδ; παραθύρου φω
τιζόμενου καί άυοϊγου προ; έξώστηυ τινά’ χρη
σιμεύει δέ συνήθως εί; θάλαμον τών νεανίδων, καί 
zeptua καλούμενου, άδιακόπω; απαντάται έν τοϊ; 
δημοτικοί; ασμασι ώ; τόπος μυς-ηρίου καί ποιήσεως. 
Οπισθεν τής οικία; ύπάρχουν τά διάφορα αυτή; 
παραρτήματα, οίον σιτοβολώνες, οίνώνε;, ιπποστά
σια, κτλ. Ευρίσκεις προσέτι έν τοι; ρωσσικοϊς χω
ρίο1.; καί άποθήκα; δημητριακών καρπών, άνη- 
κούσα; εί; τήν κοινότητα’ αί άποθήκαι δέ αύταί 
εΐσι συνήθως μεμονωμέναι οίκοδομαί δπως ώσιν ή- 
σφαλισμέναι άπδ πάση; πυρκαϊας. Εκ τών χωρι
κών μόνον οί πλούσιοι χρωματίζουσιν τά; οικίας 
των, ποοτιμώσι δέ τδ πράσινον μέν χρώμα διά 
τούς τοίχους, τδ έουθρδν δε διά τά; στέγας. Αλλ 
αί πλεϊσται οίκίαι δέν παρουσιάζουν είμή δοκού; 
επιτεθειμένα;, άφλοίου; καί μεμαυρισμένα; έκ τοϋ 
χρόνου, ώστε μακρόθεν τά ρωσσικά χωρία δρώμενα 

φαίνονται ώς σωρός λευκόφαιος καί μονότονος, καί 
πάση; ποικιλία; έστερημένος. Εάν δμως αί °ί- 
κιαι είχον χρώμα φωτεινόν, έπειδή κοσμούνται 
ύπο χαριεστατων διατομών, ύπδ στεγών λαμπρο- 
χροων, υπό εξωστών καί στοών υποστηριζομένων 
διά μικρών στηλών, τά ρωσσικά χωρία ήθελον α
ποτελεί έν δλον άληθώς εύάρεστον είς τήν δψιν. Οί 
στολισμοί καί αι διατομαί αί κοσμοϋσαι τήν στέ
γην, αί στοαί καί ή έσωτερική κλίμαξ άναμιμνή- 
σκουσιν είς τδν περιηγητήν τάς οικήσεις τών Αλ
πεων, καί ιδίως τά; ελβετικά; καλύβας’ άλλ’ ή 
έσωτερική διαίρεσι; τών τελευταίων τούτων είναι 
πάντη διάφορος.

Επειδή δέ έν τοίς ξυλίνοις τούτοις χωρίοις αί 
π· ρκαϊαί είσιν εύκολώταται καί έπομένως συχνό- 
ταται, καί τά μέσα τής καταστολή; αύτών πρέ- 
πίι νά ώσιν έτοιμα καί πρόχειρα, καί έκαστος 
πρέπει νά έχη γνώσιν καί πείραν τοϋ μέρους δπερ 
θελει λάβει έν τοιαύταις περιστάσεσι, καί διά τοϋτο 
βλέπεις υπεράνω τής θύρας έχάστης οικίας διαχα- 
ραγμένον δι έρυθροϋ ή μαύρου χρώματος τδ ερ
γαλείου δι ού δ κατσικών έν αύτή οφείλει νά κατα- 
π°λεμήσ·ρ τδ πϋρ’ οθεν έδώ μέν είναι γεγραμμέ- 
νος κάδος, έκεϊ δέ πέλεκυς, παρέκει μοχλό; κτλ. 
Εϊς τά καλώς ώργανισμένα μάλιστα άρχοντικά χω
ρία έγείρεται καίΛ πύργος ού άνωθεν φύλακες πε- 
ρισκοποϋσι νυχθημερόν, έτοιμοι ν άναγγείλωσι 
τήν πρώτην έκλαμψιν τής πυρκαϊας ήν ήθελον ίδεϊ 
έν τώ κτήματι τοϋ κυρίου αύτών. Τινές μάλιστα 
τών μεγάλων γαιούχων συνεκρότησαι καϊ σειράν 
άντλιών έντελεστάτην καί άνελλιπή’ εύχής έργον 
ήθελεν είναι τδ νά μιμηθώσιν αύτούς καί οί συνά
δελφοί των.

‘Ο ιματισμό; τών χωρικών τή; Ρωσσία; ο
μοιάζει έντελώ; τδν ιματισμόν τών ανατολι
κών λαών. Καί τδν μέν χειμώνα πάντες φέ- 
ρουσι μηλωτήν βραχυτάτην ή μεσογούνιον, τδ 
δέ θέρος, εί μέν πένητε; χαγτάχιοχ έκ χονδοοΰ 
έριούχου φαιοϋ, οί δέ εύποροι δμοιον έκ βα- 
θέως κυανοϋ χρώματος. ‘Η έσθής δέ αυτή περι
σφίγγεται κατά τήν όσφύν διά πλατείας^ έρυ- 
θράς ζώνης. Από Ιίετρουπόλεως μέχρι τοϋ Τβέρ, 
οί χωρικοί φέρουσι μάλλινου μαύρου πϊλον, πλατυ- 
νόυ,ενον πρδ; τά άνου καί εύρύγυρον’ άλλά τ°ύναν- 
τίον, καθόσον προσεγγίζει; εί; Μάσκαν, ό πίλος 
ούτος άπολήγει είς οξύ. Οί δέ καλλωπισταί, 
μεταξύ δέ α^ιτών έξέχουσιν οί άμαξηλάται, προ- 
σθέτουσιν εις τήν περισφίγγουσαν τδν πίλον 
ταινίαν ή ρόδου, ή πτερδν ταώνος ή δ,τι άλλο 
τοιοϋτον. Πριν ή τά βαμβακουργή διαδοθώσιν 
δπω; σήμερον, οί χιτώνες, ού; δ λαός έφερεν, 
ήσαν πάντες .σχεδόν έκ λίνου έξυφασμένοι’ άλλά 
νΰν έν πάση τή μεταξύ Πετρσυπόλεω; καί Μό
σχα; χώρα φέρουσι χιτώνας βαμβφκηρούς. Τδ 
προσφιλές τώ χωρικώ Ρώσσω χρώμα είναι τό 
πορφυροΰν, διότι, κατ αύτδν πορφυροϋν καί ώ- 
ραίόν είσιν ιδανικά καί συνώνυμα.

Αί δέ γυναίκες καλύπτουσι τήν κεφαλήν διά.
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κεχρυφάλου βελούδινου ή μετάξινου χρυσώ κ»5· 
μαργχοίταις πεποικιλμένου, πεοιδέοντο; τδ πρό
σωπον καί σχηματίζοντο; έπ*. τή; κεφαλή; οίον 
λαμπρόν τινχ καί χαρίεντα στέφανον. Τδ κό
σμημα δέ τοϋτο τή; κεφαλή; συνειθίζεται καί 
έν τ?( αύλή καί έν τοωότω ίματισμω είκονί- 
ζουσι συχνάκις την αύτοκράτειραν. Αλλ άντί 
τοϋ κεκρυφάλυυ τούτου τοϋ άληθώ; ωραίου, αί 
μέν τοϋ Ταριδκ καί τοΰ Τοέρ γυναίκε; φέρου- 
σιν έπί τή; κεφαλή; κεκρύφχλον υψηλόν καί 
κωνοειδή, οΰ ή άκρα πίπτει πρδ; τά έμπρδς 
καί δύναται νά παραβληθώ πρδς κασου(ΐάκιον 
τουρκικόν, αί δέ έν τοΐ; αγροί; διαιτώμεναι 
γυναίκες άντικαθιστάσιν αύτδν διά μανδηλίου 
χρωματιστού δενομένου ύπδ τδν πώγωνα. Τδ 
δέ κύριον ένδυμα είναι έσθή; πλατεία μέ χει
ρίδα; βραχείας, έκ λίνου, μετάξης ή βαμβακη- 
ροϋ, σφιγγομένη περί την μέσην διά χρωμα
τιστού λεπτού σχοινιού, καί καλθυμένη σαρα- 
φάννα. Επ αύτή; τδν χειμώνα φέρουσιν αί γυ
ναίκες μηλωτήν βραχεϊαν λαμβάνουσαν τδ σχή
μα τοϋ σώματος μέχρι τή; όσφύος, άκολούθως 
δέ διπλουμένην ώ; ριπίδιον. Καλείται δέδοασ- 
γρέϊχα, ήτοι ψυχή; θερμαντήρισν.

‘Η δέ κατά τάς μεγάλας ή δεσποτικάς λε- 
γομένα; έορτά; ενδυμασία τών ρωσσίδων χω
ρικών είναι απαράβλητος είς πλούτον καί λαμ
πρότητα. Εϊδον εί; Νέαν Λαδόγαν τη ήμέρα 
τή; πεντηκοστή; κόρα; φερούσα; έσθήτα; χρυ- 
σοΰφάντους καί βαρυτίμου;, τεερικνημίδα; λεύκάς, 
πέδιλα πορφυρά, κεκρύφαλον κεκοσμημένον διά 
χρυσού καί τιμαλφών λίθων καί άπολήγοντα εις 
πέπλον πίπτοντα μέχρι πτερνών, βραχιόνια χρυσά, 
μαργαρίτα; περί τδν τράχηλον, ένώτια άδα- 
μαντοκόλλητα, καί διαχωρισμένων έχούσα; την 
κόμ.ην εί; μακρου; βοστρύχου; συμπεπλεγμένους 
μετά ταινιών καί μικρών άνθέων. Ποικιλώτε- 
ρον τούτου θέαμα καί λαμπρότερον αδύνατον 
νά φαντασθή τι;. (έκ τοΰ Γαλλικού.)

Π. Γ.

ΗΘΙΚΑ! ΜΕΑΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ ΓΓΝΑΙΚΟΣ

( Συνέχεια, ίδε φυλλάδιον 26. )

Βδελυχθήτε ώς αίσχίστην κακοήθειαν τδ νά 
υστερήσετε τάς νέας μας τού ώραιοτέρου δώρου 
τδ όποιον δύνανται νά προσφέρωσιν είς τους μελ
λονύμφους αύτών, τή; θεία; λέγω εκείνης παρ
θενίας καί άγνότητος τήν όποιαν τόσον ήράσθη 
τδ πάνσοφον εκείνο 3ν, καί ήτις έφερεν εί; τήν 
γήν τήν ελευθερίαν τού άνθρώπου έκ τών χει- 
ρών τού εωσφόρου, Βδελυχθήτε έτι περισσότερον ώ;

σατανικόν επινόημα τδ νά στερήσετε τδν ouotov σα; 
τδνφίλον σας τή; αγάπης καί τιμή; τήςγυναικό; του' 
διότι έάν μέν ήτον άζιΟ; τής αγάπη; αύτή;, ή 
έπιβουλή τη; είναι δεινόν έγκλημα, έάν δέ ήναι 
κακό; σύζυγος, αί κακίαν του πώς δύνανται νά 
σάς δικαιώσωσι ν άτιμάσητε τήν δυστυχή αύτοϋ 
σύντροφον, ένω ούδέν δίκαιον σείς έχετε, ένώ καί 
άν έχητε τοιοΰτον, τδ κακόν άντί κακού δέν θε
ραπεύεται ; Διά την γυναίκα τού κακού άνδρός 
δέν υπάρχει άλλο καταφύγιον, ή ή υπομονή, ή 
ποαότης καί ή πίστις, αΐτινες δύνανται νά τήν 
σώσωσι, μή θελήσετε λοιπόν τδ καταφυγών της 
τούτο νά τδ καταστήσητε όομητήριον τή; δια
φθορά;. δστις έπί προφάσει παρηγοριά; σύρει 
αύτήν είς παράνομον έρωτα, είναι θηριώδη; φί- 
λαυτος, έάν δέ λέγη δτι κινείται άπδ εύσπλαγ- 
χνίαν, ή εύσπλαγχνία αύτη είναι άπατηλή, ολέ
θρια καί αποτρόπαιος, καθότι έρωτευόμενο; αύ
τήν, τήν βιάζει ν αύξηση τήν δυστυχίαν τη; καί 
πρδ; τήν θλίψιν δτι έχει δύστροπου άνδρα, 
προσθέτει καί τδ μίσος δπερ άποκαθίσταταε τό
σον δεινόν δσον μάλλον θέλει τδν άγαπήσει, κα
θότι ένδεχόμενον νά διεγείρη τήν ζηλοτυπίαν τοϋ 
άνδρό; τη; τή; όποια; τ αποτελέσματα θέλουν 
είσθαι δεινά καί διά του; συζύγου; καί δι’ αύ
τδν, καί ένώ νομίζει οτι παρεκινήθη άπδ έλεος, 
γεννά εί; τήν άθλίαν γυναίκα τδ βάρος τή; συνει- 
δήσεω; τδ όποιον άπώθει μέχρι τοϋδε καί έζη 
καν καθ έαυτήν εύχάριστο;.

Πολλοί ισω; ένταΰθα θέλουν μοι εΐπεΓ 
Μάντι κακών, ού πώποτέ μοι τδ κρήγυον είπα; 
Αίεί το*, τά κάκ έστί φίλα φρεσί μαντεύεσθαι. 
’Εσθλδν δ’ ούδέ τι πω είπα; έπος ,ούδ’ έτέλεσσα; 

ή θέλουν μιμηθή τδν Αχαάβ παραπονούμενον πρός 
τδν Ίωσαφάτ, λέγοντές μοι. « Εί; έστιν άνήρ εί; 
τδ έρωτήσαι δι αύτού τδν κύριον, καί έγώ με- 
μίσηκα αύτδν δτι ού λαλεΐ περί έμοΰ καλά, άλλά 
κακά, Μιχαίας υίδς Ιεμβλαά » — ’Αλλά πόσον ά- 
πατώνται, ούτε δ Μάντι; Κάλχα; είμί, ούτε δ 
προφήτη; Μιχαία; δ έκλεκτδ; τοΰ κυρίου, διά 
νά προβλέψω τά μέλλοντα, είμί άπλοΰ; πα
ρατηρητής δστις μελετώ τά πέριξ έμοΰ γι
νόμενα καί παραβάλλων αύτά μέ τά παρελθόντα 
τά κοίνω καί έκθέτω, διά νά φέρω, άν δυνηθώ, 
ώφέλειάν τινα’ είθε δμως νά ήπατώμην, άλλά και 
διά τή; απάτης μου ταύτης μήπως δέν σώζονται 
δσοι διαβουλεύονται τήν διαφθοράν; Μήπως δέν 
θέλει σκιρτήσει άπδ χαράν ή καρδία έκείνων ές 
υμών, οΐτινες εί; τήν γυναικείαν άρετήν έπερεί- 
δονται ; Μή μέ κατακρίνετε λοιπόν διά τήν έλευ- 
θεοίαν μου ταύτην ! Είδα, έγνώρισα, έμελέτησα 
προηγουμένως δσα έκθέτω καί έλαβον τδν κά
λαμον ούχί διά νά ψάλω Ιερεμιάδας, άλλά νά 
ζωγραφήσω μέ τήν αδύνατόν μου γραφίδα τάς συμ
φοράς εί; τά; όποια; θέλομεν ύποπέσει έάν παρα- 
γνωρίσωμεν τδν πρδ; τά; γυναίκα; σεβασμόν,έάν αί 

Ιγυναϊκέςμα; δέν γνωρίσωσι τδν προορισμόν των ! Ο 
πόσον θαυμάζω τδν θειον έκεΐνον τοϋ Λυκούργου

νουν δστις διέταξε τήν κοινήν ανατροφήν τών 
νέων καί νεανίδων- Προέβλεψεν ούτος ύπδ τδ σκό
τος ετι τή; άμαθεία; καί δεισιδαιμονία; δ,τι ού- 
δείς μέχρι σήμερον, ύπδ τδ φώς καί τδν χριστια
νισμόν προεΐδεν, δηλαδή δτι ή κοινή ανατροφή, μέ 
προσοχήν δμως πολλήν γενομένη, έκτδς τού δτι 
σχηματίζει τάς ψυχά; μέ τά αύτά πάθη, μέ τά 
αύτά αισθήματα, ποιεί καί τά σώματα άνδρεΐα 
καί τά σχετίζει μεταξύ των έπί μάλλον, καθό
σον ή φύσι; τούτο διέταξεν, καί γεννάται παιδιό- 
θεν έτι ή προτίμησις, ή έλπίς, ό έρως τέλος δστις 
στεφανώνει τούς κόπους τής νεότητο:, καί δστις 
δέν άφίησι πλέον τδν νέον, ή τήν νέαν νά φρον- 
τίζη δι άλλο ή διά τήν κραταίωσιν τού πάθους 
του, ένεκα τοΰ οποίου τέρατα άνδρεία; καί σω
φροσύνης έπράχθησαν καί άπόδειξι; αύτή ή ίστο- 
■ρία, ήτις μάς λέγει δτι δλοι οί γάμοι έν Σπάρτη 
ούτως έγένοντο καί δτι αί νέαι καί οί νέοι δέν 
παρεξετρέποντο τών χρεών των έκτοτε, δέν ή- 
μαύρωσαν τήν τιμήν των άλλοτε παρ δταν πα- 
ρεΐδον τβύς νόμους των περί τή; κοινής ανατρο
φή;. Αλλά ποϋ ήδη τοιοϋτος νομοθέτη;, ποϋ Κυ
βέρνησή διά νά φοοντίση περί τής εύδαιμονία; 
τοϋ λαού, δπως ό μέγας έκεΐνο; Σπαρτιάτης ; 
Δέν βλέπετε δτι οί νομοθέται μας είναι οί λυ- 
μαιώνέ; μα;, δέν βλέπετε δτι ί; Κυβέρνησί; μα; 
σκέπτεται μόνον πώ; νά διατηρηθη, νά θησαυρίση 
καί νά διαιρέση; Πρέπει λοιπόν αφού καί νομο
θέται καί Κυβέρνησί; άγρόν ήγόρασαν καί δέν έχουν 
καιρόν νά φροντίζωσι διά τδν λαόν, 8ν καθεκάστην 
ύβρίζ ουσι καί περιπαίζουσι, νά μένωμεν καί ήμεΐ; 
μέ κεχηνότα στόματα, περιμένοντε; τήν ές ύψου; 
βοήθειαν ; ούχί! πρέπει δλοι μα; νά φροντίσωμεν 
νά διδάσκωμεν τά τέκνα μα; νηπιόθεν και γράμ
ματα, μουσικήν, δρχησιν καί εύγενεΐ; τρόπου;, 
άλλά καί ηθικήν καί θρησκείαν όχι δμως δπως 
διδάσκονται, διότι τίποτε τή άληθεία δέν κάμνο- 
μεν δπως ένστάξωμεν εις τά; απαλά; αύτών καρ
δία; τδν αληθή έρωτα διδάσκοντε; τους μέν παϊ- 
δας νά θεωρώσι ώς τιμήν των τήν τιμήν τών νεα
νίδων, τάς δέ νεάνιδα; δτι ή τιμή των εΐ.α; 
τδ άμάραντον άνθος τδ έν τη Γραφή άναφερό 
μενον' άλλά περί ανατροφή; άλλοτε, ήδη δέ έπα- 
νερχόμεθα εΐ; τδν λόγον μα;.

— Τά χείλη τής άλλοτρίας γυναικός, λέγει 
ό Σολομών, στάζουν ώς κηρύθρα μέλιτο; καί ό 
ουρανίσκος αύτή; είναι μαλακώτεοος τού έλαίου, 
τδ τέλος δμως αύτή; είναι πικρόν ώ; άψίνθιον, 
οξύ, ώς μάχαιρα δίστομος, οί πόδες αύτή; κα
ταβαίνουν εί; θάνατον. Τά βήματά τη; καταντούν 
εί; τδν μδην. Αί παρειαί αυτή; είναι άστατοι καί 
ούχί εϋδιάγνωστοι. Ακούσατέ μου λοιπόν τώρα, 
τέκνα μου καί μήν άποστραφήτε τους λόγου; τών 
χειλέων μου. Διάβαινε μακράν αύτή; καί μή πλη- 
σιάση; εί; τήν θόραν τού οίκου της διά νά μή 
δώση; τήν τιμήν σου εϊ; άλλου; καί τά έτη σου 
είς τους άνελεήμονας, διά νά μήν π ουτισθώσιν οί 
ξένοι άπδ τήν περιουσίαν σου καί οί κόποι σου 

(Εύτέρπ. Τόμ. ϊ'. φυλλάδ. 28)

έλθουν εϊ; χεΐρα; άλλοτρίου, και σύ στενάζης εϊ; 
τά έσχατά σου, δταν δηλαδήή σάρξ σου (καί τδ σώ
μα σου καταναλωθώσι καί λέγη;' πώ; έμίσησα τήν 
παιδείαν καί ή καρδία μου κατεφρόνησε τούς ελέγ
χου; καί δέν έπήκουσα εί; τήν φωνήν τών διδα
σκόντων με, ούδέ έκλινα τό ώτίον μου εί; τούς 

| νουθετοϋντά; με;
Οί μή σώφρονες άνδρες, λέγει ή κυρία Κοτίγγη, 

αμφιβάλλουν περί τής σωφροσύνη; τών γυναικών έν 
γένει, φρονοΰσι δέ δτι, γνωρίσαντες πολλά;, είναι 
ικανότατοι νά τάς κρίνωσιν, άλλ’ δσον τδ κατ’ έμέ, 
προσθέτει, τδ συμπαθητικόν θέλγητρον δι ού σύ
ρονται πάντοτε πρδς τά; όμοιας των κατά τά ήθη 
γυναίκας καί ή έξις τής υπερηφάνειας ήτις δέν ά- 
φίησιν αύτού; νά όμολογήσωσιν δτι άπδ τάς τί
μια; γυναίκας κατεφρονήθησαν, είναι δύω ίσχυ- 
ρ°ι λόγοι οΐτινες μηδενίζουν τήν κρίσιν τών τοιού- 
των άνδρών. Ισως είναι αληθή; ή σκέψι; αΰτη 
τής κυρίας Κοτίγγη;, άλλ ά; μά; συγχωοηθή, νά 
εΐπωμεν δτι πολλάκις οί τοιοϋτοι άνδρες διά τή; 
πείρας έγνώρισαν δτι καί πολλοί άπό τάς λε- 
γομένας τιμία; γυναίκα; έφάνησαν μέχρι τέλους 
κακοηθέσταται, ώς έκ τούτου έχουν κατ αύ- 
τονς δίκαιον νά μή πιστεύωσι τήν σωφροσύνην 
τών γυναικών, καί τόσον μόνον δύνανται νά ήναι 
άξιοκατάκριτοι οί άνδρες ούτοι, καθόσον εκτείνουν 
γενικώς τήν τοιαύτην κρίσίν των, ένώ πολλαί άπει
ροί γυναίκες, εί; δλην αύτών τήν ζωήν διετήρησαν 
άκηλίδωτον τήν θείαν αύτών άρετήν. Αλλ άρα δέν 
είναι μάλλον καταφρονήσεω; 
κες δσαι ύπδ τδ πρόσχημα τή; 
κρύπτουσι τήν αίσχροτέραν διαφθοράν 
θεκάστην άνακαλύπτεται; Ολοι, 7 
παρθένου; θαυμαζομένα; δ ά τήν 
περιφοράν των ένόσω έμενον 
στέγην, άλλά πόσα; έξ αύτών 
των εϊδαμεν νά έζοκέλωσιν 
ακολασίας; Ακατανόητοι ή άνθρώ 
το φαίν; 
ύποκρύπτητα 
όποιαν 
νά ύποσκελίση; 
καρδία; τών άνθρώπων 
φυλάκιά σας πρδ; ιασιν 
νείας; Είναι άληθέι 
κεΐς καί άν ηναι, 
έν διαστήματι μια; 
ρίαν καί αγχίνοιαν 
τήν ποικιλίαν 
έρωτοπλάνων γυναικών, 
πρέπει νά φοονοϋν κακώς 
ουλου, ποεπει, επει * ·> * ’ ιπεριστάσεις,«καθ α; τδ γυναικεϊον 
ται εί; στιγμάς άδυναμία; τάς οποίας οί άνδοε; 
αποφεύγουν μέ περισσοτέραν εύκολίαν, νά μεταλ- 
λεύωνται αύτα; τάς άδυναμία; των;

άξιαι αί γυναϊ- 
τιμιότητο; ύπο- 

, ήτι; κα- 
ιιστεύω, εϊδομεν 
τιμήν καί συμ- 

ύπδ τήν πατοικήν 
μετά τήν υπανδρείαν 
είς τά; παχυτέρα;

«κατανοητοί η ανυρωπινο; φύσις! Εΐμ.αρ- 
;ται ύπδ τήν άπλο'ίκοτέραν αθωότητα νά 

ι ή πανουργία καί ή προσποίησις, τήν 
πώ; θέλει δυνηθή δ δυστυχή; άνθρωπο; 

οποία μέσα, σοφοί γνώσται τής 
Γ------ , ευρίσκετε είς τά χαρτο-

τή; ηθικής ταύτης άσθε- 
δτι οί άνδρες, δσον όςυδερ- 

δέν έμποροϋν ν άποκτήσωσιν 
μόνη; ζωής αρκετήν έμπει- 
διά νά έξακριβώσωσιν δλην 

καί τήν βαθύτητα τή; τέχνη; τών 
’, άλλ άρα δι’ αύτό τούτο 

_ ..ώς περί τοΰ γυναικείου 
ιδή γνωρίζουν δτι ύπάρχουν 

ι φϋλον υπόκει-

1 5
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TO ΣΙΓΑΡΟΝ

Εχει κατώφλι ή θύρα σας και σύνορα ή τιμή σας. 
Συλλογισθήτε τί εντροπή, 
Αν ελθη ξένος και σας π ή, 
’Εφοάγγεψε ή ψυχή σας.

Γιά δέτε τήν πολύπαθη, τήν φράγκα, πώς κρατάει 
Τδ μέτωπο ψηλά, ψηλά, 
Καί μέ καμώματα τρελλά 
Καπνίζει και γελάει !

Εσείς, Ελληνοπούλαις μου, νά μήν έπιθυμήτε. 
Αύτά τής- φράγκας τής τρελλής . . · 
Ω κάλλια τβχω, στής Βουλής 
Τδ βήμα νά άναβήτε !

Και έγώ συντάκτης πρακτικών νά στέκωμαι άντι- 
κρύ σας, 

Και όλος καρδιά, και δλος αύτ'ι, 
Νά μεταφέρω στδ χαρτί 
Τήν λιγερή φωνή σας.

Γ. X. Ζ·

To αηδόνι’μέσα σέ σπηληαϊς δέν χύνει την λα- 
| ■ λιά του’
Θέλει τδ φώς, και στά νωπά 
Φύλλα τών δένδρων αγαπά 
Νά χτίζη την φωληά του.

Παληδν καιρό, ταϊςώμορφες,τ αηδόνια τής ζωής μας, 
Σέ σπήτια έκρύβανε, καί έκεϊ 
Κλεισμέναις, σάν σέ φυλακή, 
Κρατούσαν οι γονείς μας.

Τώοα πατούμε έλεύθεραις, σάν τά πουλιά ^ά δάση, 
Πατούνε ελεύθερη μιά γή — 
Ω! ζηλεμμένοι στρατηγοί 
Τδ χώμά σας νά άγιάση Γ

αΣ1 πρέπει, Ελληνοπούλαις μου, τδ σκήπτρο δποϋ 
κρατείτε" 

Προστάζετε, και ή γή γελά, 
Και όμως προσέξτε μη τυφλά 
Τη Δύσι άκολουθήτε.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

Στδ μνήμα μέσα τδννεκρδ μή κλαϊτε, οί πονευ,ένοι, 
Καί μή τδν λέτε δυστυχή’ 
Οχι δέν έμεινε ή ψυχή 
Στά χώματα κλεισμένη.

Αέτε τής Μούσας τδν υίό ! μέ τή γλυκεία μορφή του, 
Μέ τή ματιά καί μέ τδ νοΰ 
Πρδς τδ βασίλειο τουρανού 
Τινάζει τήν ψυχή του.

Τής-έλ/ει, μέλισσα τοϋ νοΰ, μιά ιδέα νά κυνηγήση 
• Καί νά τήν ©έοη είς τδ γαοτί.

Αν ηναι η σαρκα του θνητή, 
Τδ πνεύμα του θά ζήση.

Γ. X. Ζ.

Β ΛΈΟΤΗΣ ΤΟΓ ΡΑΦΆΗΛΟΓ-

ό Ραφαήλ Σάνσιος γεννηθείς έν Ούρβίνω τοϋ Ρω
μαϊκού Κράτους περίτά τέλη τού δέκατου πέμπτου 
αιώνος, ήτο υιός ταπεινού ζωγράφου, άσχολ.ουμένου 
κυρίως εις τδ ζωγραφεΐν τά έξ άργίλλου σκεύη.

Απδ μικρας λοιπδν ήλικίας διδασκόμενος ύπδ 
τού αυστηρού πατρός του έμάνθανε νά ζωγραφί
ζω) έπί άγγείων μικρών τε καί μεγάλων πτηνά 

τε καί άνθη καί παντοδαπάς άλλας εικόνας’ και 
όμως τδ παιδίον έδείκνυε πρώιμόν τινα ευφυΐαν, 
καί ή γραφές αύτού, εύστροφες κατά τδν χρω
ματισμόν καί τήν ορθότητα τών σχεδίων, προήγ- 
γελλεν όςύνοιαν καί μεγαλοφυ’ί’αν.

0 γέρων Σάνσιος, έπιζήτητος καί όνομαστδς εϊς 
τδ Δουκάτον τού Ούοβίνου, έβλεπε καθ ημέραν 
εύδοκιμούσαν τήν έντιμον βιομηχανίαν του καί έ- 
λάμβανε πανταχόθε» παραγγελίας, άλλ’ ήγάπα τήν 
ποσότητα μάλλον ή τήν ποιότητα τής εργασίας, 
καί ό Ραφαήλος, οτε, έμπνεόμενος έν άγνοια αυ
τού ύπδ αληθούς εύφυΐας, έφρόντιζε νά τελειο- 
ποιή καί νά καλλύνη τά ζωγραφήματα, έπεπλήτ- 
τετο αύστηρότατα ύπδ τοϋ πατοδς, διότι τδ συμ
φέρον ύπήοχεν εϊς τήν ταχύτητα καί ούχί είς τα 
τέλειον τγ£ εργασίας.

Αλλά τδ νέον έλατήοιον, οσω πιέζεται, τοσοϋ- 
τον έκτείνεται, καί τοιοΰτον είναι τδ άλμα τής νεα- 
ράς μεγαλοφυ’ί’ας. 0 Ραφαήλος, μόλ’ς τότε δωδε
καετής, Λσθάνετο έν αύτω άναπτυσσομένην μέν τήν 
ορμήν τής διανοίας, φλογιζομένην δέ παραδόξως 
τήν καρδίαν του, άλλ έσιώπα, ό δέ πατήρ ουδέ 
καν ύπώπτευεν ύπδ τίνος δυνάμεως* άκρατήτου κα- 
τείχετο δ υιός του. Δύο μόλις ώρας είχε τδ παι
δίον καθ’ έκάστην ΐνα άναπαύηται, *αί έπιτηρού- 
μενος ϋπδ τοϋ αδυσώπητου πατρός, δέν ήδύνατο 
νά αφιέρωση τόν νοαφίδσ εϊς τήν εντολήν» Γ ι’ ί Γ 4 ’
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ήν συγγενής τοΰ Πάπα Αλεξάνδρου, τοΰ ς, καί, 
έπιδιώκων πάσαν περίστασιν όπως άρέσκη είς τδν 
Πατριάρχην τούτον τή; Δύσεω;. Απεφάσισε νά 
προσφέρη αύτώ πλήρη παρασκευήν τών κατά τήν 
τράπεζαν άναγκαιούντων σιννικών αγγείων, έξ ών 
τά δώδεκα, τά κυριώτερα, νά παριστώσι ζωγρα- 
φημένα επεισόδια τής ζωής τής Θεοτόκου. 0 ιδιο
κτήτης τοΰ εργαστηρίου τών σιννικών, γνωρίζων 
ήδη τδν Ραφαήλον, έπέτρεψεν αύτώ τήν ζωγραφιάν. 
0 δέ νεανίας έκθαμβος καϊ ένθουσιών διά τήν προ- 
τίμησιν, άφιερωθη μέν προτιμότερον είς τάς ψυ
χικά; του εμπνεύσεις, άνεζήτει δε πρότυπα ΐνα 
έκτελέση άξίως τήν έντολήν του. Καί τδ έσπέρας 
περιεφέρετο εϊς τάς δχθας τού Μέτρου, πρδς άς 
κατέβαιναν έκ τής πλησίον πόλεως αί κυρίαι τής. 
άνωτέρας κοινωνικής τάξεως καί οί κομψότεροι 
νέοι έπιζητοΰντες τήν δρόσον τού ποταμοΰ καί έ- 
πιδεικνύοντες τάς χάριτας αύτών καί τά στολί
δια. Αύτδς δέ φέρων γραφίδα διά τής δεξιάς 
καί πινάκια διά τής άλλης, έδοκίμαζε νά άρ- 
πάσ·ρ πάσαν καλλίστην προτομήν, πάν εύστα- 
λές σχήμα καί παρθενικώς κόσμιον. Επιστρέ
φουν λοιπόν είς τήν ταπεινήν κατοικίαν του ΐνα 
αεταφέρη έπί τών συννικών πάν δ,τι είχεν άρπά- 
σει έκ τών φυσιογνωμιών, κατώρθωσεν ήόη νά ζω- 
γραφήσφ τά τρία πρώτα επεισόδια, τήν γέννησιν, 
τήν αγωγήν καί τήν ηβικήν ηλικίαν τής θεομή- 
τορος Καί αί τρεις αύται εικόνες ήσαν αριστουρ
γήματα καλλονής ήδη άνθούσης καί άγνότητος 
βρεφικής δι ά έδέχετο πανταχόθεν συγχαρητή
ρια. 0 δέ Δούξ τού Ούρβίνου πεισθείς ίδιοι; δμ- 
μασιν ότι ό νεανίας καλλιτέχνης έξεπλήρου τούς 
πόθους αύτοϋ, τδν ένεθάρρυνε διά περιποιήσεων 
θωπευτικών καί τιμίων. ’Αλλά μέλλων νά ζω- 
γραφήση έπί τέλους τήν αειπάρθενου έν ώρα τής 
ΰπερανθρώπου συλλήψεως, τουτέστιν δτε ήτο ή 
καλλίστη πασών τών ώοαίων Ναζαρηνών, ό Ρα- 
φαήλο; δέν εύρισκε τύπον άξιον νά έμπνεύση 
τήν εύφυΐαν του. Ματαίως δέ έδοκίμαζε πλάτ- 
των μορφάς τελειότητος καϊ έπινοήσεως ούρανίου, 
δέν άνακαλυπτέ που τό θειον αριστούργημα τών 
ονείρων τής έαυτοΰ μεγαλοφύίας και έσβενε πάν 
δ,τι έπλαστούργει. Εσκόπει μετά τούτο πάσας τά; 
εικόνας, πάντα τά αγάλματα τά παριστώντα τήν 
Παρθένον έν ταϊς εκκλησία·.; τής πόλεως καί τών 
περιχώρων, άλλ ούδαμού εύρισκε τδ ποθούμενον 
και κατεύίκαζεν εαυτόν είς τήν άνικανότητα, ώς 
είπεϊν, τού πλάττειν τδ παραγγελθέν. Αλλ ήμέ
ραν τινά, πρώτον ήδη παρετήοησεν είς τδν έζώ- 
στην τού δουκικού μεγάρου γυναίκα άγγελο- 
πρεπή, ή; ή μορφή καϊ τδ σχήμα περιεϊχον πάν 
δ,τι αναγκαίου πρδς διάπλασιν τής έπουρανίου 
Νύμφης. Καϊ λαμβάνων εύθύς τήν γραφίδα ετοι
μάζεται νά έξασφαλίσιρ τούς θαυμασίως εντελείς 
χαρακτήρας, τδ γλυκύ καί δραστήριου βλέμμα, 
τδ παρθενικδν άμα καί ευκολον σχήμα, πάσας 
τέλος τάς επαγωγούς χάριτας, τάς ύποκρυπτο- 
μένας έν τώ καλύμματι τού άγνισμού καί τής

ή τήν πρωίαν, τοΰ φύλακος αύτοϋ κοιμωμένου. 
Μόνο; τότε εί; πενιχρόν τι δωμάτων, ηύχετο πότε 
νά ίδή τό γλυκοχάραγμα, όπως άκολουθήση τάς 
κραταιάς έμπνεύσεις τής ψυχή; του · .. άλλά ποΰ 
•ήδύνατο νά άσκή τήν γραφίδα του ; δέν είχεν δ- 
θόνην καί μόνον έπί τοΰ τοίχου ήδύνατο τό ταλαί- 
πωρον παιδίον νά χαράττη τά σχέδιά του, νά ίχ- 
νογοαφή τινα τών πλασμάτων του, καί ταΰτα α
ναγκαζόμενο; νά τά έξαλβίφη, διότι έφοβεϊτο μή 
ί πατήρ, άνακαλύπτων ταΰτα, τον τιμωρήστ) αύ· 
στηρώς διά τάς droz/criac τον, ώς συνείθ.ζε νά τώ 
λέγ?.

Εν τούτοι; ή ανίκητο; ανάγκη του πλάττειν, κρυ 
φία τις φωνή, έπαναλαμβάνουσα πάντοτε σ Π ετά! 
ή δώξα σέ περιμένει ! καί ένί λόγω ή πλαστουρ- 
γική εκείνη δύναμις, ήτι; καταδιώκει καί φλέγει 
και παρασύρει τδ πνεύμα, πάντα ταΰτα συνήρχοντο 
καί διεφλόγιζον τήν νεαράν φαντασίαν τοΰ. Ραφαή- 
λου. ’Αλλ ή θεία Πρόνοια, ήτις πρώιμος ή βρα
δεία έρχεται επίκουρος πρδς τά; έννοούσο; αύτήν 
ψυχάς, δέν κατέλιπε τδ παιδίον. ‘Ο γέρων Σάν- 
σιος, προσβληθείς ύπδ ποδαλγίας, ήναγκάσθη νά 
διαιτάται κλινήρης* καί ό Ραφαήλος, δυνάμενος 
τότε ν άφεθή άνετώτερον είς τάς έαυτοΰ εμπνεύ
σεις, έφανέρωσεν είς τούς εμπόρους δτι αύτδς ήτο 
ό ποιήσας τά νέα ταΰτα έργα, δι ά ό πατήο του 
έγένετο έπιζήτητος, καί αί παραγγελίαι έπολλα- 
πλασιάζοντο. Ημέραν δέ τινα, πορευθείς είς έρ- 
γοστάσιόν τι συννικών αγγείων, έμελέτησε, χωρίς 
νά τδν έννοήσρ τις, τδν τρόπον, δι ιόν ταΰτα έ- 
ζωγραφούντο, καί μετ’ όλίγας ημέρας έπιστρέψας 
αποδίδει είς τδν ιδιοκτήτην §ν άγγεϊον παρ’ αύτοϋ 
ληφθέν,δπου είχεν έζωγραφημένην έξαισίαν εικόνα 
τής Παναγίας τής τιμωμένης είς τήν μητρόπολιν 
του Ούρβίνου. Εϊ; τήν εικόνα ταύτην τής μητοδ; 
τών Αγγέλων ΰπήρχεν ύφος τι θαυμαστόν καί ού- 
ράνιον, καί ό Ραφαήλος, λαβών αμοιβήν τοΰ έρ
γου μεγάλην τινά χρηιαάτων ποσότητα, έσπευσε 
νά τήν όώση εϊς τδν πχτέρα αύτοϋ, μόλις έκ τής 
εποδύνου άσθενείας άναλαμβάνοντα. 0 δέ Σάν- 
σίος όστις πρδ πάντων έτίμα τδ αργύρων, έπέ- 
τρεψε τότε είς τδν υϊόν του νά άσχολήται εϊς τδ 
(,ωγοάφημα τών σιννικών αγγείων, φυλάττων δι 
εαυτόν τά άργιλλόπλαστα. ’ΐδού λοιπόν δ καλός 
Ραφαήλος, μόλις έχων τδν ιουλον τής ήβη; άν- 
θοϋντα, άφίνεται ψυχή τε καί διαναία είς τάς εμ
πνεύσεις του. Καί πρώτον μέν έζωγράφησεν άνθη 
παντοειδή καί οπώρα; περικαλλείς καί πτηνά 
πλουσιόχροα, έτόλμησε δέ μετά ταΰτα νά είκο- 
νίση ιστορικούς άνδοας, καί τοσοϋτον έστεψε τά

' r » / rr » / . ,οαχΛμ,’.α του η επιτυχία, ώστε ηυτυχησε να εγ/ει- 
ριση σημαντικόν άογύριον εί; τδν πατέρα, δστις 
καί παράθέλησιν έπείσθηότι τδ παιδίονήδύνατό ποτέ 
να δοζασθή,

Και ετερόν τι περιστατικδν έπετάχυνε τήν φή
μην τοΰ νεανίου ζωγράφου, έπιτρέψαν αύτώ τήν 
πρδς τήν δόξαν πορείαν, ό δούξ τοΰ Ούρβίνου, ό- 
νομαστδς διά τε τήν πολυτέλειαν καί τά πλούτη, 

εύπρεπείας. Ο νεαρός καλλιτέχνης, παράφορο; υπδ 
χαράς, έσχεδίαζεν ήδη τδ αριστούργημα, ότε ό 
θαυμάσιος τύπο; έξέλιπεν εί; τά δωμάτια τού 
μεγάρου. Ερωτα: βμω; τίς ήτο ή γήϊνος θεότης, ή 
άναρπάσασα αϋτδν δίκην ονείρου, και μανθάνει ότι 
ητο σύζυγος, δευτέρου λέκτρου, τού Δουκδς τοΰ 
Ούρβίνου, τοΰ οίκου Ρίμινη, νεάνις ούδέποτε εϊς 
τά βλέμματα τών πολιτών έπιφαινομένη. Ποώ- 
την φοράν, είπεν άνήρ τις έκ τοΰ λαού, φαίνεται 
σήμερον εϊς τδν εξώστην, <σω; διότι δέν έπανήλ- 
θεν έκ τή; Θήρας ό δούζ, καί ή νηρϊίς, ώφελου- 
μένη έκ τούτου, έξήλθεν ΐνα άναπνεύση άέρα κα
θαρόν, καί επιφανή ε’ς τούς πολίτας, οΐτινες τήν 
λατρεύουσι.

Μετ’ όλίγας ήμέρας ό δούξ ήλθε νά μάθη ποΰ 
έφθασεν δ νεανία; ζωγράφο;, καί άν εύρε τδν 
ποθούμενον τύπον. 0 δέ ‘Ραφχήλο; δέν ήθέλησε 
νά είπή ότι τδν εύρεν είς τήν δούκισσαν, εύλα- 
βούμενος αύτήν μή πάθη βασανιζομένη υπό τής 
ζηλοτυπίας του συζύγου, διά τήν άδιάκριτον 
ταύτην άποκάλυψίν του, άπεκρίθη λοιπόν ότι ήτο 
άπεγνωσμένος διά τήν ευρεσιν τού θείου τύπου, 
καί ότι ήναγκάζετο νά άφήση τήν γενομένην αύτώ 
παραγγελίαν. — Εγώ λοιπόν, τφ είπεν ό δούξ, δι 
ύφους δυσπιστίας καί μυστηρίου, έγώ νά σοϊ δεί
ξω τύπον καλλονή; έξαισίας* θέλεις ίδεϊ. Αύ
ριον τήν μεσημβρίαν έλθέ εις τδν οίκόν μου, οσω 
δύνασαι καλώς ένδεδυμένος, ΐνα σέ παρουσιάσω είς 
τήν πρώτη? κυρία? τής τιμής τής δουκίσσης, ήτις 
θέλει σοϊ επιτρέψει νά σχεδιάσης, έμοΰ παρόντος, 
τήν άληθώς ούράνιον μορφήν της. Αλλ όρκίσθητι 
νά τηρήσης μυστικήν τήν συνέντευξιν, καί νά 
μή άναφέρη; τήν έλαχίστην λέξιν περί όσων 
ίδή,; καί ακούσης. Σκέφθητι δέ’ ή παραμικρά αφρο
σύνη θέλει σέ στερήσει τής προστασίας μου καί 
τής εύκαιρίας τοΰ νά άνοιξης όνομαστδν στάδιον. 
Καϊ ό Ραφαήλ ύπίσχέθη λόγιο τιμής έχεμύθειαν 
ακριβή, καί ήτοιμάσθη μετά τίνος φλογερά; ανη
συχίας διά τήν συνέντευξιν. Επίστευε δέ ότι ή 
έντελής έκείνη καλλονή, τοσοϋτον μυστηριωδώς 
,άγγελθεϊσα, ήτο ή δούκισσα αύτή, ήτι; έπί μίαν 
στιγμήν έπιφανεϊσα, τώ ένεποίησε ζωηροτάτην έν- 
τύπωσιν.

Επορεύθη λοιπόν είς τδ μέγαρον τού δουκδς, 
κατά τήν ώρισμένην ώραν, φέρων ένδυμα, άγ- 
γέλλον μέν τδ φιλόκαλον καί τδ εύπορον τοΰ ήδη 
διακεκριμένου νέου καλλιτέχνου, καϊ άμα τήν 
μετριοφροσύνην καί την άτολμίαν νεανίου τδ πρώ
τον εισερχομένου έν μεγάρω λαμπρώ, τοϋτο δέ 
ήρεσκεν είν τδν Δούκα καί τδν έβεβαίου περί τής 
έπιτυχίας τής συνεντεύξεω;. Καί ή δούκισσα προ
ειδοποιημένη ήδη, ύπεσχέθη νά προσποιηθή ότι 
ήτο κυρία τής τιμής, καί δμως δέν ήμέλησε τδν 
εϋπρεπισμόν της, θέλονσα νά φανη εϊς τδν καλ
λιτέχνην άξία νά παραστήση τών οΰρανών τήν βα
σίλισσαν. 0 δούζ λοιπόν, λαβών τόν νεανίαν έκ 
τής χειρδς, τδ^ ώδήγησε τρέμοντα έν τή συγ
κινήσει αύτοϋ είς τδ διομάτιον τής δουκίσσης 

καί τδ επαγωγόν τής ωραιότητάς της καί τών 
χαρίτων τδ υπεράνθρωπου, έφάνησαν είς τδ 
παιΟίον προτερήματα τής άειπαρθένου αύτής, κα

ί ταβάση; έπί τής γής ΐνα έπιδείξη τδν τύπον τής 
θεότητος. Καί προσκυνεϊ μέν δ "Ραφαήλος εύ- 
λαβώς, άλλα συγκινεϊται τοσοϋτον, ώστε άδυνα- 
τεΐ πρώτον νά ε’ϊπη λέξιν, μετά μικρόν δέ, έπι- 
τηδείως ούφελούμενος έκ τής προσποιήσεω; τοϋ 
δουκδς, τή όμιλεϊ, ώ; άν ώμίλει κυρία αύλής, 
καί εκφράζει δι ένθουσιασμού εύφυ’ί’ας άναπτυσ- 
σομένης, τάς εντυπώσεις καί τά αισθήματα, ά- 
τινα ένεποίησεν αύτώ ή παρουσία της. Τέλος δέ 
αίτεϊ τήν χάριν ΐνα τή άδείορ τού δουκδς, προσ- 
έλθη ένίοτε είς τδν θαυμάσιου τύπον, καί άρπά- 
ζων διά τής γραφίδας τδ κάλλος της, τδ εκτυπώσει 
είς τήν εικόνα τής θεομήτορος. Η δέ δούκισσα έν- 
νοήσασα διά του βλέμματος ότι ό δούξ έδέχε
το τήν αΐτησιν, θαυμάζουσα δέ και άμα συγκι- 
νουμένη διά τήν χάριν καί τδ άξιοπρεπές τής δ- 
ψεω; τού ‘Ραφαήλου, διά τδ σπινθηροβόλον βλέμ
μα καί τήν δραστηρίαν φωνήν του, τείνει είς α
σπασμόν τήν χεϊρά της, δίδουσα αύτώ διά τής 
άλλη; έγγραφον τήν άδειαν τοΰ έπισκέπτεσθαι 
αύτήν, χάριν τοΰ τύπου . . . άλλά πάντοτε παρου
σία τού δουκδς" εύχαρίατησ? δέ τδ δοΰκα, διότι 
ηύτύχησε δι αύτοϋ νά γνωρίση τδν άγαθδν καλ
λιτέχνην, προαναγγέλλουσα τούτω στάδιον έπι
τυχίας καί δόξης. — Εμψυχούμε·ος όφ’ ύμών, κυ
ρία, καί τυχών τοιούτου τύπου, αισθάνομαι ήδη 
τήν ανάγκην τής δόξης ήν επιθυμώ νά οφείλω 
είς υμάς . . . καί ε’ς τήν υψηλότητά του. — Εσο 
βέθαιος, νεανία, άπεκρίνατο ό Δούξ, ότι θέλω σέ 
προστατεύει, έάν δέ, ώ; ελπίζω, τά δώδεκα Θέμα
τα τά περιστρεφόμενα είς τδν βίου τής Πανα
γίας, ήναι άξια νά δωρηθώσιν είς τήν Παναγιό- 
τητά του, έγώ άναλαμβάνω τήν περί τής προαγω
γής σου φροντίδα. Επάνελθε νά μελετήσφς τδν τύ
πον σου, οσάκις έχεις ανάγκην, δύνασαι μάλιστα 
νά φέρης τά έργαλεϊά σου ΐνα μεταφέρη; τάς χροιά; 
πιστοτέρας. 0 δέ ‘Ραφαήλο; κλίνων τήν κεφαλήν 
μετ’ εΰλαβείας, εύχαριστεϊ τδν δούκα διά τήν έν
τιμον άδειαν, καί αναχωρεί τείνων έσχατον βλέμ
μα πρδ; τήν δούκισσαν, ήτι; τδν συνοδεύει διά 
βλέμματος συμπαθητικού.

Δύνασθε εύκόλως νά φαντασθήτε πόσον έξή- 
φθη ή νεαρά κεφαλή τού ζωγράφου. Τοσοϋτον δέ 
ένεχαράχθ·4 είς τδν νοΰν του ή επαγωγός τής Δου
κίσσης μορφή, ώστε αύτδ; μετέδωκεν έπϊ τοΰ 
σιννικού άγγείου πιστοτάτην τήν εικόνα τών χα
ρακτήρων της. 6 δουξ έν τούτω πορευθεί; είς τδ 
έργοστάρτον τού καλλιτέχνου έθαύμασε τήν ομοιό
τητα της %ίκόνο; πρδς τήν μορφήν τής δουκίσ
σης, καί τοσοϋτον ύπερηφανεύθη διά τούτο ώστε 
ώμολόγησε τώ ‘Ραφαήλω ότι αυτή ήτο ή δούκισ
σα αύτή. έπεθύμει δέ καί αντίγραφου τή; εϊκόνος. 
διά τδν οίκόν του, ήν παρήγγειλεν ύποσχεθείς αύτώ. 
έπιτυχίας καί άμοιβάς.

OL έντιμοι τρόποι του δουκδς ήρέθισαν τήν·



VJ —

εύφυΐαν τοϋ νεανίου, ώστε,ύπερέβη εαυτόν καλλι
τεχνίας τάς δώδεκα τής ©εομήτορος εικόνας. 
Τοσούτον δέ έφέρετο πρδς τήν δούκισσαν ταπεινός 
καί ευλαβής, ώστε ό δουξ, καί τοι αύστηρδς περί 
ταύτα, έπέτρεψεν αύτω την είσοδον εϊς τά δω
μάτια αύτής και αΰτοϋ. Η δέ ωραία γυνή, κολα
κευόμενη διά τάς ΰπ αυτής έγειρομένας εΰγενεϊς 
εμπνεύσεις, καί έπιθυμούσα νά διακοινώση την 
λάμψιν τής καλλονής της, διά τής γραφίδος τοϋ 
Ραφαήλου, έπροθυμοποιεϊτο νά παρέξη έαυτήν είς 
την γραφίδα του. Ούτος δέ δέν έχόρταινε παρατη- 
ρών τδ Αριστούργημα τών χαρίτων καί τής ώ- 
ραιότητος, καί συχνάζων εις τδ δουκικδν μέγα- 
ρον, κατώρθωσεν, έν διαστήματι ολίγων μηνών, νά 
τελείωση τάς δώδεκα εικόνας, αΐτινες καί έστά- 
λησαν είς τδν Ηγεμόνα Πάπαν. Ούτος δέ, ευχαρι
στών τδν συγγενή διά τδ δώρον, έζήτησε τδ ό
νομα του καλλιτέχνου, δστις ζωγραφήσας διά θείας 
γραφίδος την άνασσαν τών αγγέλων, έμελλε διά 
την ευφυΐαν αύτοϋ νά φθάση τους μάλλον περίφη
μους τής Ιταλίας ζωγράφους. Εσπευσε μέν δ δουξ 
νά όνομάση τδν Ραφαήλ*ν, ούτος δέ μετά μικρδν 
διετάχθη υπδ ’Αλεξάνδρου τοϋ ς·'. νά ύπάγη εις 
Ρώμην.

Απέθανεν ήδη όπερων Σάνσιος, καί ό υίός του, 
νεανίας είσέτι, έμεινεν όοφανδς, ούδέν έχων μέσον 
πλην τών γραφίδων του καί τοΰ δουκδς, δστις τδν 
συνεστησε θερμότατα είς τήν εύμένειαν του Πάπα. 
Ο Αλέξανδρος ύπεδέχθη τδν καλλιτέχνην μετά 
πολλής άγαθωσύνης καί έδειξε τά έργα του είς τούς 
περικλεεστέρους ζωγράφους, οΐτινες έπεκόσμουν 
τότε τδ Βατικάνον διά τών θαυμασίων των έργων" 
ύ δέ Περουγΐνος δεχεται είς τήν τάξιν τών μαθη
τών αυτοΰ τδν‘Ραφαήλον, δστις διεκρίθη αμέσως. 
Εργαζόμενος είς τδ παρεκκλήσιον, δπερ έζωγρα- 
φεΐτο τότε υπδ τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου, έγένετο ε
φάμιλλος τοΰ Περουγίνου,και Αφείς τδ ύφος αύτού,έ- 
σπούδαζε καί έμελέτα, κάλλιστον τόπον, τήν φύ- 
σιν. Απεφάσισε δέ νά καθιέρωση τδ πρώτον αυ
τού δοκίμιον είς τήν εΰγνωμοσύνην. Μαθών δτι ή 
δούκισσα, ής οί μαηευτικοί χαρακτήρες ήσαν έγ- 
κεχαραγμένοι είς τδν νοΰν του, έγέννησε βρέφος, 
οπερ ήτο ή χαρά καί ή ελπίς τού δουκδς, έζωγρά- 
φησε μητέρα θωπεύουσαν τδ βρέφος της, καί άνε- 
δείχθη διά τοΰ έργου τούτου άξιος νά άναβή είς 
τήν ύψηλοτέραν τής φήμης βαθμίδα. Ευτυχής δέ 
περίστασις έφερε τδν δούκα είς ‘Ρώμην, ΐνα ίδή 
τδν Πάπαν πάσχοντα θανάσιμον νόσον’ εννοείται 
δτι έσπευσε νά έπισκεφθή τδν εύνοούμενον ζω
γράφον" τδν εύρε περατοΰντα τήν Μητριχηχ στιφ- 
γηΐ' του, όνομαστήν ήδη είς τήν σχολήν τής ‘Ρώ
μης, καί άνεγνώρισεν δμοιοτάτην τήν δούκισσαν, 
αλλα παρετήρησεν δτι ή κεφαλή τθΰ βρέφους ήτο 
άτελης. — Επιθυμώ, απεκρίθη ό ‘Ραφαήλος, έπί
σης πίστην καί τήν εικόνα τοΰ βρέφους. — ’Α
γαθή τύχη, ύπέλαβεν ό δούξ, ή δούκισσα ήλθε μετ’ 
έμοΰ ΐνα άποχαιρετήσωμεν τήν θνήσκουσαν αγιό
τητα του, καί φέρει μεθ’ έαυτής τδν υιόν. Αϋριον
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δέ σοί φέρω τδ παιδίον, καί άντίγραψον τήν μορ
φήν, ήτις είναι κατ αλήθειαν άγγελική.

0 δέ Ραφαήλος έδέχθη τήν πρότασιν. Η καλ- 
λίστη είκών τής Λ/ζ/ιγιζήι; Στορρμ· έτελειοποιήθη 
μετά μικρδν, καί προσηνέχθη είς τδν δούκα και 
είς τήν δούκισσαν ώς τε.εμήριον επίσημον τής προ
στασίας αύτών πρδς τδν μικρδν ζωγράφον τοϋ άρ
γίλλου, τδν ούδέποτε λησμονοΰντα τήν Αγαθωσύ- 
νην των. Η επαγωγός είκών, έπιδειχθεΐσα είς τδ 
Βατικάνον, έτυχε τής επιδοκιμασίας τών μεγαλει- 
τέρων καλλιτεχνών, φίλοι δέ τής επιστήμης, πλού
σιοι και δυνατοί έδιδον είς τδν ποιητήν ποσότητας 
χρημάτων σημαντικάς, άλλ δ νεανίας καλλιτέχνης 
τάς άπεποιήθη, δικαιολογούμενος δτι ή είκών έπλη- 
ρώθη παραγγελθεϊσα παρά του δουκδς τοΰ Ούρ- 
βίνου.

Καί δ ‘Ραφαήλος τότε ήτο μόλις δεκαοκταετής. 
Περιηγήθη ήδη τδ πλεϊστον μέρος τής ’Ιταλίας, 
διέτριψε δέ κατ’ εξοχήν είς Φλωρεντίαν, δπου δέν 
έχόρταινε σπουδάζων τάς θαυμάσιους γραφάς τοΰ 
Λεονάρδου Βίνσσ, καί έμβαθύνων είς τήν ώραίαν 
τέχνην τοΰ μεγάλου άνδρός Πλουτίσας τήν φλο
γέράν φαντασίαν του δι εκλεκτών θεμάτων, χα- 
ρίεις δέ καί άβοδς καί άμώμητος κατά τήν γρα
φήν καί μάλιστα κατά τήν πιστήν διάθεσιν τών 
σχημάτων, κατέστη ήδη άριστος καί όνομαστδς 
καλλιτέχνης.

Ιούλιος δ Δεύτερος, διαδεχθείς τδν Πάπαν Α
λέξανδρον, ώρισε, τή συστάσει τοΰ περίφημου άρ- 
χιτέκτονος Βραμάντου, τδν ‘Ραφαήλον ώς ζωγρά
φον κάλλιστον, ΐνα έπικαλλύνη διά τών πλουσίων 
αυτού πλασμάτων τδ Βατικάνον. ότε ό Πάπας τον 
είδε, θαύμασα; τήν έκφοασιν καί τδ έπαγωγδν 
τού προσώπου καί τδ οξύ βλέμμα, δθεν πυρίνη έ- 
ξεχέετο ή μεγαλοφυΐα, παοήγγειλεν αύτώ τδ πρώ
τον μεγάλην τινά εικόνα, άφίνων τδ θέμα είς τήν 
εκλογήν του. ύ δέ ‘Ραφαήλος, δστις έμελέτα ιδίως 
τούς περιφήμους τής άρχαιότητος άνδρας, έλαβεν 
ώς θέμα — θέμα εύρύτατον καί μεγαλοπρεπές — 
τήν Σχολήν τών Αθηνών, παριστάνουσαν δυ,ως διά 
τών χαοακτήοων τής ιστορίας, τδν Πλάτωνα, τδν 
Αριστοτέλην, τδν Σωκοάτην, τδν Πυθανόοαν, 
τδν Διογένην, τδν ’Αρχιμήδην καί τδν Ζωροάστρην. 
Καί τδ αριστούργημα τούτο σύνθεσις τολμηρά καί 
τελεία, άνεβίβασεν αύτδν εϊς τήν πρώτην βαθμίδα 
τής ‘Ρωμαϊκής σχολής, δι δ καί ώνομάσθη Ομη
ρος τής ζωγραφικής.

Απδ τής έποχής δέ ταύτης, δ ‘Ραφαήλος έξέ- 
τεινε τήν δόξαν του έπί τήν Ευρώπην άπασαν, καί 
πάντες οί ήγεμόνες έπροθυμοποιούντο νά κοσμή- 
σωσι τά ανάκτορα αυτών διά τών άθανάτων του 
έργων. Φραγκίσκος δέ δ Α . ήθέλησε νά τδν φέοη 
είς τήν Γαλλίαν, στέλλων αύτώ σημαντικήν ποσό
τητα αργυρίου άντί τής είκόνος τοΰ Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ, ήν τώ είχε παραγείλει, άλλ’ ό καλλιτέχ
νης, θέλων νά δείζη δτι ήτο γννναΐος ώς δ μο
νάρχης αύτδς, έγραψε τήν ίεράν Οικογένειαν, έρ- 
γον ατίμητου αξίας, καί τήν έπεμψε αύτώ δώρον

0 βασιλεύς τής Γαλλίας, μέγας προστάτης τών 
τεχνών, τδν ήνάγκασε να δεχθή δώρόν τι αζίον 
τού τε δωρητού καί τού πρδς δν έδωρηθη. Παλιν δε 
άνενέωνε τήν πρότασιν του μετ επιμονής, και τον 
προσεκάλει νά έλθη εϊς Παρισιους, οπού τώ ήτοι- 
μάζετο, έντδς των ανακτόρων, εργοστασιον πλού
σιον καί καλόν. Αλλ ό Παπας Λέων, δ Δέκατος, ω- 
νόιεαζε τδν προσφιλή αυτού καλλιτέχνην διευθυν
τήν τής οικοδομής τού θολού τού Αγιου Πέτρου, 
καί τδν έκράτει είς τήν ‘Ρώμην, όρίσας σύνταξιν 
άνάλόγον καί άξιαν αυτού. 0 δε Ραφαήλος, απα
ξιών νά ήναι οφειλέτης τού Βασιλέως τής Γαλλίας, 
ήρχισε γράφων δι’ αύτδν τήν Μεταμόρφωσιν τού 
Σωτήρος έπί τού όρους Θαβώρ, πλάσμα θαυμάσιον 
καί μεγαλοφυές, αριστούργημα τής ζωγραφικής 
τέχνης. ’Αλλ’ αί δυνάμεις τού Αθανάτου ποιητοϋ 
τής εικόνας, κατεβάλλοντο δσημέραι, καί τδ αρι
στούργημα τούτο υπήρξε τδ άσμα τού κύκνου. 0 
‘Ραφαήλος μόλις τριάκοντα έξ έτών, κατβιβρω- 
σκόμενος άπδ τδν έρωτα τής έπιστήμης καί τήν 
κατάχρησιν τής εργασίας, μόλις κατωρθωσε να επι
θεώρηση άπαξ τήν Μεταμόρφωσιν, καί μαρασμός 
εντελής τδν κατεβίβασεν είς τδν τάφον.

’Ετελεύτησεν είς τάς άγκάλας Λέοντος τού Δε- 
κάτου τείνων μ,έν ύστατον βλέμμα είς το τελευ
ταίου έργον του, κείμενον, θελήσει αυτου, παρα 
τήν κλίνην τού θανάτου, αλγών δέ, ότι δέν προφθά- 
νει νά τδ έπιθεωρήσ-ρ καί πάλιν. ‘Η δέ ‘Ρώμη καί 
ή Παπική έπικράτεια πάσα έπενθηφόρησε διά τδν 
θάνατόν του, καί αί έπικήδειαι τιμαί υπήρξαν ά- 
ξιαι βασιλέως. Αφησε θρηνούντας φίλους καί θαυ- 
μαστάς, καί έκομίσθη ύπδ τών πολλών μαθητών 
του είς τδν ναόν τής αθανασίας.

Σείς νέοι ζωγράφοι καί ποιηταί, ών χάριν δι
έγραψα τήν βιογραφίαν ταύτην, παϊδες, ooot λαμ
βάνετε τήν πρώτην γραφίδα διά χειρδς τρεμού- 
σης καί επισφαλούς, όπλίσθητε διά τής γενναιότη- 
τος καί τής υπομονής. Πήλινα αγγεία έζωγράφει 
ό ποιητής τής Σχολής τών ’Αθηνών, τής ίερας Οι
κογένειας καί τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος, 
ήναγκάζετο δέ νά δοκιμάζη τήν ευφυΐαν του διά 
μολυβδογραφήματος έπί τού τοίχου τής πενιχρής 
κατοικίας του καί νά ύπομένη τάς τυραννικάς τού 
πατρός ιδιοτροπίας, καί ΐπτατο τέλος τή μόνη δυ
νάμει τής θελήσεώς του, πρδς τής επιστήμης τήν 
τελειότητα. Μηδέ λησμονεϊτέ ποτέ τήν ίεράν ταύ
την αλήθειαν, ήν έκήρυξε μέν άνήρ μεγαλοφυής, 
έπεκύρωσε δέ ό χρόνος καί ή πείρα.

‘Η μεγάλη φήμη αναλογεί πάντοτε προς 
τά δυσχερή προσκόμματα, άτινα κατόρθωσε νά 
νικήση.

Μετάφρασις Γ. X. Ζ.

ΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο ΑΠΟΘΝΗΣΚΩΝ ΠΟΙΗΤΗΣ.

Εχ τύχ Ποιητικωκ 'Αρμονιών Λαααρτίΐ’ου.

Αφοίζουσα τού βίου μου ή Ατυχής φιάλη, 
Αώρως συνετρίβη,

Καί τής ζωής παρήκμασεν έν όδυρμώ καί πάλη
‘Η πενθηφόρος ήβη.

Τδν χρόνον πόθοι καί κλαυθμοί παρακαλοΰν είς μάτην 
‘Ο χρόνος ήδη τδν χαλκόν τδν πένθιμον έγγίζει, 
Καί τών κωδώνων ή φωνή νεκρόσιμος βοΐζει, 
Σημαίνουσα τοΰ θνήσκοντος τήν ώραν τήν έσχάτην.

Νά ψάλω, ή τήν τελευτήν τοϋ βίου νά θρηνήσω ; . . 
Αφού τής λύρας τάς χορδάς αί χεϊρέςμου προσθίγουν, 

Ας ψάλλω πριν τά όνειρα τά τής ζωής μου φύγουν, 
Τήν θρηνωδούσαν λύραν μου καί πάλιν άς τονίσω. 
Ας ψάλλω, φίλοι, έπειδή δ θάνατος μ εμπνέει, 
Καθώς δ κύκνος μελωδεί τδ ύστατόν του μέλος, 
Οταν πρδς όχθας αφανείς καί μακαρίας πλέη 
Καί τής ζωής του προνοή τδ προσέγγιζαν τέλος.

Αν ερως τις ήν’ ή ψυχή καί αρμονία μόνον, 
Ω άς έκπέμψη ασπασμόν, ώς ύστατόν της τόνον. 
Η λύρα, δταν συντριβή, γλυκύτερου φθογγάζει, 
Σβυνόμενος, λαμπρότερου ό λύχνος διαυγάζει, 
Καί πριν έκπνεύση, καθαρόν ’τδ φώς του διαχύνεε’ 
ό κύκνος φώτα ουρανών όρα ενώπιον του, 
’Αλλ’ δ θνητός τδ βλέμμα του καλύπτει έν όδύνφ, 
Ινα θρηνήστ) τάς σκιάς τών πρώην ήμερών4του.

Είναι λοιπόν δ βίός μας Αντάξιος τών θρήνων, 
Είς ήλιος καί δ αύτδς, έρχόμενος καί κλίνων, 
Ημέραι πάσαι ομο-.αι, καί ό,τι φέο ή μία 

Η άλλη τ Αφαρπάζει.
Δεινά καί θλίψεις καί ποτέ τις πλάνος οπτασία, 
Καί δ θνητός είς τά δεινά τοΰ βίου του στενάζει.

Αΐ ! άς θρηνή δστις θνητός τώ βίω προσεδέθη 
Καί τδν συνέχ’ υπόδουλον τών πόθων του ή μέθη, 
Οστις τδ μέλλον θεωρεί μέ τάς έλπίδας πίπτον,-— 
’Εγώ μ.ηδόλως είς τήν γήν τάς ρίζας μου καλύπτων, 
'Εγώ Αλύπως τής ζωής άφίνω τάς μαγείας, 
Ως φύλλον διωκόμενου είς νύκτα τρικυμία:.

0 ποιητής, ώς τά πτηνά τά φεύγοντα, δέν κτίζέί 
Τήν φωλεάν του είς τήν γήν, ούδ’ εϊς τά δάση μένει, 
’Επί τδ κύμα, ώς αύτά, πετή καί πτερυγίζει, 
Μακρόθεν αδει καί πέρα, ή γή τώ είναι ξένη.
Καί Αγνοούν οί άνθρωποι τις είν δ ψάλλων, μόνον 
Ακούουν τδ κιθάρισμα ασμάτων καλλιφώνων. 
Οΰδείς ώδήγησέ ποτέ τήν άπειρόν μου χεΐρα, 
Αλλ’ ηχήσει άδίδακτος ή νεαρά μου λύρα.
Ω! τάς έμπνεύσεις τ οΰρανού ό άνθρωπος μανθάνει:, 
Μανθάνει νά κατέρχεται ό ρύαξ ε|ς λειμώνα ;
Νά ΐπταται δ αετός, είς εΰανθή ροδώνα 
ή μέλισσα τδν γλυκερόν χυμόν τη; νά βυζάννι;



ό κώδων εις τά υψη του δονεΐτατ, και, ή θρήνων 
Η χαρμονής ακούεται φωνήματα έκχύνων.
Μηνύει τδν υμέναιον, τήν γέννησιν, ή τέλος 
Τδν θάνατον' ώς δ χαλκδς και ή ψυχή μου ήτον, 
Κ’ έκαστον πάθος τήν ψυχήν τήν νεαράν μου πλήττον, 
Αρμονικόν κ ύπερφυές έζέπεμπέ τι μέλος.

Ούτω πολλάκις μελωδεί κ’'ή λύρα τών δρυμώνων, 
Μιγνύουσα τούς ήχους της μέ τοϋ νερού τδ ρεύμα, 

Ενώ τήν ψαύει μόνον
Ο ζέφυρος καί τής νυκτδς τδ ύποστένον πνεύμα, 
ό διαβάτης σταματών κατάθαμβος άκούει, 
Και άπορεΐγτίς άφανής τήν λύραν σιγοκρούει.

Τήν λύραν μου κατέβρεξαν συχνάκις οί κλαυθμοί μου, 
’Αλλ ώ ! τδ δάκρυ τήν ψυχήν τού ποιητού ευφοαίνει. 
Τπ ούρανδν γαλήνιον, έντδς ξηοας ερήμου, 
Τδ αίθριον τών καρδιών τήν άνθησιν μαραίνει. 
Αν ή φιάλη συντριβή, μύρον τού Βάκχου ρέει, 
Μύρον άβρδν, και άρωμα τριγύρω διαχέει.

Πΰρ επνευσεν δ ύψιστος, κ’ έπλάσθη ή ψυχή μου, 
Και πυρ εις παν μετέδωκεν ή φλογερά πνοή μου, 

Αλλά θανατηφόρου,
■θεέ, ύπήρξε δ έμέ καί δυστυχές τδ δώρον. 
Ηγάπησα περιπαθώς, καί ήδη αποθνήσκω' 
Εν τώ κρατήρι τής ζωής τδν θάνατον ευρίσκω.

‘Ο χρόνος; ω! έπέοασε.—Κ’ ή δόξα;— Τί σημαίνει 
Αύτδ τδ φρούδον όνομα; αϋτδ άπδ τδν ένα 
Λς παίγνιον εις έτερον αιώνα μεταβαίνει,
Καί δέν καλύπτει ή σκιάν ή πάγχρυσός του χλαίνα. 
Σύ, δστις τής ύπέσχεσο τού μέλλοντος πορφύραν, 
Πού είναι τώρα ή φωνή, φυγούσ’ άπδ τήν λύραν;

Εντδς αυτού τοϋ κύματος κ’ έγώ τού άπεράντου 
Εν νέον ρίπτων όνομα, είς παίγνιον στοιχείων, 
Τ άφίνο) νά κυμαίνεται δρ^,ών εις τήν φοράν του, 
’Αλλά μή ούτω νέον τι έλπίζω μεγαλείου;
Ο κύκνος, δ εις ούρανούς Ιπτάμενος, έτάζει
Εάν τδ χόρτου τδ τής γης ή πτέρυξ του σκιάζη ;

Αλλά πρδς τί σύ έψαλες ; πρδς τί; ώ μάθε πρώτον 
Η φιλομήλα διατί τά μέλη τών ερώτων
Μέ τού χειμάρρου τήν ροήν τήν νύκτα συμμιγνύει. 
Ω φίλοι, έψαλα, καθώς ή αύρα σιγοκλαίει, 
Καθώς θρηνεί; ή άλκυών, ή ζών τις αναπνέει 
Κ ό ρύαξ μέ μινυρισμδν τά ρεΐθρά του κυλίει.

ίίδαί, άγάπη, δέησις — ύπήρξεν ή ζωή μου, 
Ούδέ ζηλεύει τίποτε ή φεύγουσα ψυχή μου, 
Τίποτ έξ δσων αγαθών οι άνθρωποι ποθούσι, 
Αλλά ποθεί τδν στεναγμόν πρδς ούρανδν όρμώντα, 
Τήν λυρικήν τήν έκστασιν, ή χεί'η σιωπώντα 
Δειλής παρθένου, άτινα τά χείλη σου ζητοΰσι.

ΙΙοθεΐ πρδ νύμφης τρυφεράς νά ύποφρίσσ’ ή λύρα, 

Καί, ώς μανι’ άρμονική, οί τόνος νά εισδύουν
Είς τήν ψυχήν της ν αποσπούν τών οφθαλμών τά

(Λύ?α’
Καί έπειτα είς έκστασιν ερωτικήν νά κλείουν 
Τδ κλαϊον όμμα τής αγνής παρθένου είς τά ύψη. 
Τών ουρανών νά αίρεται μεστόν μελαγχολίας, 
Ως μέ τδν ήχον νά ζητή κ εκείνο νά έκλειψη, 
Καί έπειτα _έπάνω σου νά πίπτη μετ αγνείας.

Νά βλέπης πώς διέρχεται έπί τδ μέτωπον της 
Τών λογισμών της ή σκ ά, κ ή λέξις πώς εκλείπει 
Εγγίζουσα τά χείλη της έν μέσω τών παλμών της. 
Αλλ αίφνης διακόπτουσα τήν σιωπήν νά εϊπη 
Σέ άγαπώ, λέξιν θεών, είς ούρανδν ηχούσαν,
Λέςιν, καί γήν καί θάλασσαν κ αιθέρας συγκινούσαν,

Είς στεναγμός, έν δάκρυον, τά πάντα ματαιότης ! 
Εις τού θανάτου τά πτερά άφίπτατ ψυχή μου, 
Πορεύομ ένθα φωταυγεΐ έλπίς κ αίωνιότης, 
Οπου οί τόνοι φεύγουσι τής λύρας τής πένθιμου 
Κ άνέβησαν τά δάκρυα καί δλ οί στεναγμοί μου.

Μή τδνομά μου γράψατε έπί τού μνήματός μου, 
Η έπ αύτού καλλίτερα μή αίρεται μνημεϊον, 
Ιτέαν μόνον θλιβερ άν φυτεύσετε πλησίον,
Νά έρχεται δ δυστυχής, καί μέ σπονδήν δακρύων, 
Νά κάμπτη γόνυ συντριβής έπάνω τής πλακάς μου.

Αλλά ιδού έγγίζουσιν αί χεϊρες τού θανά του, 
Εγγίζουσι τήν λύραν μου, βαρεϊαι, παγετώδεις,

Κ ώς άσπασμού έσχάτου,
II λύρα φθόγγους άντηχεϊ πένθιμους καί θρηνώδεις. 
Θρηνεί . . άλλ έσιώπησεν . . υμείς, ώ φίλοι, τώρα, 
Τάς λύρας σας τονίσετε, κ ένώ ήμιανοίγη 
I άς πτέρυγάς της,ή ψυχή, έν τή έσχατη ώρα, 
Εν ήχω τών ασμάτων σας είς ούρανούς ά; φυγή.

Κ. ΠΩΠ.

Ε1ΔΟΠ Ο ΙΗΣΙ Σ
Οι έν Κωνσταντινουπόλει συνδρομηταϊ της 

Εύτέρπης δέν θέλουσι πληρώσει τήν συνδρο'- 
μήν των είμή είς τόν παρουσιάζοντα αύτοϊς 
έντυπον άπόδειξιν τής διευθύνσεως φέρουσαν 
τήν ιδιόχειρον ύπογραφήνήμών.

1ή 15 Νοεμβρίου 1853, Αθήναι.
II Διευθυνσις 

Π. ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΑΟΤΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ.
Η Κ. Μαρινιάν, τέλος. —ή μετάνοια, συνέχεια.

— Περιηγήσεις, Ρωσσία καί Ρώσσοι — Ηθιχαί 
Μελέται, περί Γυναικός· — Η Νεότης τού Ρα- 
φαήλου. — Ποιήσεις.

Εικονογραφία ι. — Γυνή καπνίζουσα.
— Ο Ποιητής.

Παράρτημα. 0 ίποκόμης τής Βραζελόννης·


