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Το στίγμα.
Η Ροζαλιζ, ένδοΰσα εις τάς επιμόνους παρα

κλήσεις τού Ερνεστου, και εις τάς σ υμβουλάς καί τδ 
παράδειγμα τής Καρολομάγνης," συνηνεσε νά έπι- 
τκεφΟ'ί τον έξάδελφόν της. ’Αλλ’ ή' όλεθρία τοΰ 
κινήματος τουτου συνέπεια ήτον ή άτιυ,ία.

ύ,τι συνέβη μεταζυ των δύω εραστών, κατά 
τάς ώρας τής κρίσιμου ταύτης συνεντεύξεως, αδύ
νατον νά περιγραφή’ ΰπάρχουσιν εικόνες θλιβεραί, 
τάς όποιας δέον νά καλύπτιρ τις .... Κατελήφθη 
ακόυσα ή Ροζαλία, είτε παρεσόρθη ές αδυναμίας, 
ημαρτησεν, είτε ένικήθη, ή συνέπεια είναι ή αυτή 
«ν μη και τδ σφάλμα ίσον. Απδ τής οικίας ταύτης, 
εις ήν είχεν είσέλθει, συναισθανομένη τδ καθήκον

_ τήν άςίαν έαυτής, πιστεύουσα εις τήν τιμήν 
τού ιραστοΰ της, έρειδομένη επί τοΰ βραχίονα? γυ- 
ναικό; φίλης, έ'ήλθε μόνη, περίφοβος, ήτιμασμέ-

νη, φερουσα μευ εαυτης το αίσχος και την απελ
πισίαν, άλλ έγκαταλείπουσα τουλάχιστον εκεί, 
έπί τοΰ καταράτου εκείνου οϋδοΰ,τδν ένοχον έοωτχ 
καί πάσας τάς πλάνας αίτινες παοήγαγον αυτόν και 
τοσοΰτον δυστυχώς ύπέθαλψαν. ‘Η μετάνοια, ής 5 
σπόρος ύπήρχεν έν τή καρδία αυτής, πολύ πριν ή 
πράζνι τδ σφάλμα, άνεπτύχθη αίφνης, μεταβλη - 
θεΐσα εις δριμεΐαν τύψιν συνειδήσεως, 5 δε έςιλα- 
σμδς αυτής ήρξατο συγχρόνως καί ώς γυναικός 
έςευτελισθείσης, καί ώς άπιστου συζύγου, καί ιό; 
άναζίας μητρός' ώς γυναικδς μεν, άφ ής στιγμής 
έζηυτελίσθη, ώς συζύγου δέ, άφ ής έπέστρεψεν εις 
τδν οίκόν της, εις τήν εστίαν τής οικογένειας, πε
ρικυκλωμένη εις τδ ιερόν τοΰτο άσυλον υπό τής 
άγάπν|ς μ|ν τούτων, υπό τοΰ σεβασμού δέ καί τής 
ύπολήψεως απάντων, ώς μητρδς δέ άφ ότου έπα- 
νεϊδε τά τέκνα της· ,

0 δέ ’Ερνέστης Σαβράν δέν ήτο μέν πολύ ευτυ
χής διά τδ κατόρθωμα, άλλ ύπερηφανεύετο άκρως. 
« Τέλος πάντων, έλεγε καθ’ έαυτδν μετ άλαζό - 
νος εύχαριστήσεως, '< είναι ερωμένη μου ! » Δυνά
μει δέ τοΰ τίτλου τούτου ώμίλει προς τήν Ροζ*-
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λίαν και προσεφίρετο άγοραίως, δπως έπραττε καί 
πρός πάσας τάς γυναίκας εκείνα;, ών ήράσθη άλλη- 
λοδιαδόχως, πρδ τής Κ. Σαμπανή. Είχε παυσει ά
μέσως δεικνύων αυτή τδ σέβας και τήν ευγένειαν 
έκείνην τών τρόπων και τής γλώσση;, είς τά ό
ποια αί γυναίκες ευχαριστούνται πάντοτε, και το- 
σούτω μάλλον, καθόσον φαίνονται δτι έχουσιν εις 
αύτά όλιγώτερα δικαιώματα. Τή ώμίλει Sta τοΰ 
σύ καί σέ, έξ οίκειόιητος, ίσως δέ καί έξ άναμνή- 
σεως αρχαίας παιδικής συνήθειας, άλλ’ ουδόλως 
έκ τής ροπής εκείνης τής τρυφερότητος, ήτις δι
καιολογεί τήν θωπευτικήν έλευθερίαν τοΰ λόγου. 
Τέλος, εϊτ έξ ανοησίας καί έκ ματαιότατος, εϊτ 
έκ προθέσεως τοΰ ν’ αύξηση, τδν έρωτα τής έξαδέλ- 
φης του διά παντδς δ,τι ή ζηλοτυπία ήδύνατο νά 
κεντήση αύτδν, τή διηγείτο μετά φαιδρότητος 
και αύτά τά ερωτικά ανδραγαθήματα του. Εάν ή 
Ροζαλία, δικαίως προσβληθεϊσα, άνύψου έναγω- 
νίως τήν κεκυφυΐαν κεφαλήν της ΰπδ τδ βάρος 
τή; ταπεινώσεως, ϊνα τώ έπιβάλη πλειοτέραν σε- 
μνοπρέπειαν καί σέβας, έζήτει τότε αύτδς, έν 
εϊδει δικαιολογήματος, νά τήν αίχμαλωτίση δι’ 
οικειοτήτων, άείποτε κακώς υποδεχόμενων καί 
άποκρουομένων ένίοτε μετά τοσαύτης ένεργείας, 
ώστε ή ΐσχυρογνώμων καί υπερήφανος αυτή επι
μονή έμπεριεϊχεν ΰβριν πρδς άνδρα, πρδς 8ν αυτή 
έδείχθη πολλά όλιγώτερον αυστηρά τδ πρίν.

Αί άγωνίαι τής μετανοίας, ή φρικτή στενοχώ
ρια, ήν έδοκίμαζεν ένώπιον τοΰ συζύγου της, ή 
συνεχής ταραχή ένώπιον τών άλλων, τδ άκατα- 
παύστως είς τή» διάνοιαν αύτής παρουσςαζόμενον 
αίσχος, ή ησυχία τοΰ βίου της διά παντδς άπο- 
λεσθεϊσα, άπαν τδ επισφαλές μέλλον της, τοσαΰτα 
ανησυχιών άντικείμενα καί βάσανοι τοσαΰται, 
ήλαττοΰντο, καί ιν ούτως εΐπω, έξηφανίζοντο διά 
τής τιμιορίας ήν ή θέα τοΰ δημίου της ένεποίει εις 
τήν άτυχή, ύπότε αύτη ήναγκάζετο νά ύποστή 
τήν παρουσίαν του.

— Πώς, έλεγε καθ’ έαυτήν, τεταπεινωμένη έκ 
τοΰ σφάλματός της καί θεωρούσα αύτδν μετ έκ- 
πλήςεως καί αποστροφής, πώς ! ήγάπησα τδν άν
θρωπον τούτον ! Αφ’ οτου ΰπάρχω, οί παλμοί δλοι 
τής καρδίας μου ήσαν δι’ αύτδν, άπασαι αί ίδέαι 
μου δι’ αύτόν ! Απέδιδον είς τδν εγωιστήν τού
τον τήν ευγένειαν τοΰ. χαρακτήρας, τήν δψωσιν τής 
ψυχής καί πάσας τάς άρετάς τής καρδίας, διά τής 
ποιήσεως τών ωραίων καί άνθηρών έλπίδων μου 
ώς νεάνιδος, έστόλισα τδ στενδν τούτο μέτιοπον, 
το αμοιρον νοδς καί φαντασίας, καί έναπέθεσα είς 
αύτδν άπαντα τά όνειρα τής εύτυχίας μου.

Τοσούτον ταχεία άπογοήτευσις μετά τοσούτον 
μακροχρόνιον και ακριβά διατηρηθεισαν άποπλά- 
νησιν ! Ω Θεέ μου ! ϊνα τί μ’ έγκατέλιπες !

Δεν είχε μέν δ Ερνέστης Σαβράν πνεΰμα διο
ρατικόν, αδύνατον δμως ήτο καί νά μ.ήν έννοήση 
δτι ή έξαδέλφη του δέν τδν ήγάπα πλέον" άλλ’ έ- 
πειδή είχε τυφλωθή ύπδ τής παράφρονος ματαιό
τατος, δέν έζήτησε τάς αιτίας τής αιφνίδιου ά- 

πομακρύνσεως, τάς άπέδωκε δέ μόνον εις τούς έ- 
λέγχους συνειδήσεως άσθενοϋς καί εις τάς ιδιό
τροπους εμπνεύσεις, έμφύτους εις τδν γυναικείο» 
χαρακτήρα. ’Η Ροζαλία τώ ήρεσκε μόνον, άλλά 
δέν τήν ήγάπα. "Απασαι δέ αί συμπαθητίκαί κλί
σεις του έξηφανίζοντο ένώπιον τής ένθερμου λα
τρείας, τού ίδιου αυτού ατόμου" ήτο τδ μοναδι
κόν καί προσφιλές άντικείμενον τής ένασχολή- 
σεώς του, καί ή άφοσίωσις αύτη ή πλήρης μερί- 
μνης ικανοποιεί πληρέστατα τάς άνάγκας τής ς-ορ- 
γής του. Δέν ήτο δέ δυστυχής διά τήν άδιαφορίαν 
τής Ροζαλίας" άλλ ήσθάνετο σκληράν προσβολήν 
κατά τής υπερηφάνειας του*. Απεφάσισε νά έξέλθη, 
δπως ήδύνατο, έκ τής θέσεως ταύτης, καί άν αί 
ήκιστα ίπποτικαί έξεις του έμελλον νά φανώσιν έ- 
ξευτελιστικαί. Εσπέραν λοιπόν τινα, άπερχόμενος 
έκ τής οικίας τής Ροζαλίας, τή είπεν έν εϊδει άπο- 
χαιρετισμοΰ.

— Φιλτάτη έξαδέλφη μου, ή κωμωδία ύπήρξε 
μακρά, καί δέν μέ συμφέρει νά παίζω περισσότε
ρον τδ δλως πρωτότυπον πρόσωπον, δπερ μέ δίδεις. 
Από τινων ημερών μοί όμιλείς μετά τίνος ανησυ
χίας, πολύ άλλοκότου καί παρακαίρου, περί τών 
έπιστολών, δι’ ών ήθέλησες νά μέ τιμήστ,ς. Καί 
λοιπόν συγκατανεύω νά σέ τάς έπιστρέψω, πλήν 
λάβε τδν κόπον νά έλθης νά τάς ζητήσης μόνη σου, 
αύριον τήν μεσημβρίαν, εις τήν κατοικίαν μ.ου, δ
που τάς έχω είς τήν διάθεσίν σου. Εάν δέν κατα
δέχεσαι νά μέ'τιμήσης διά τής παρουσίας σου, 
θά υποθέσω δτι ήπατήθην καί δτι ολίγον εκτιμάς 
τά άριστουργήματα ταύτα τής εύαισθησίας, τήν 
οποίαν είχον άφορμάς νά πιστεύω πραγματικωτέ- 
ραν. Οθεν αύριον τδ εσπέρας δειπνώ μετά τινων 
φίλων τραπεζιτών, άνθρώπων τοΰ χρηματηστη- 
ρίου, οΐτινες άπαντες γνωρίζουσι τδν σύζυγόν σου. 
Δέν θά τδ εύρη; κακόν νά παρέξω εις τούς κυρίους 
τούτους τήν εύχαρίστησιν τοΰ νά έκτιμήσωσι τδ 
ύφος σου, δπερ είναι έν γένει τρυφερώτατον, ως 
γνωρίζεις. Εάν άρέσκη είς σέ νά μέ καταστήση; γε- 
λοΐον, δέν άρέσκει είς έμέ νά ήμαι έγώ μόνος, καί 
έκλέγων ώς σύντροφον τής ατυχίας μου τδν κύ
ριον Σαμπανήν, πιστεύω δτι μένω έντδς τών ο
ρίων τοΰ δικαίου μου.

Μετά ταύτα, τήν έχαιρέτησεν έγκαταλιπών αυ
τήν βεβαρυμένην ύπδ τής μυσαρας ταύτης άπει- 
λής, ήν έμελλεν άναμφιβόλως νά πραγματοποίηση. 
Οστις έχει τήν χαμέρπειαν ν άπαγγείλη αύτήν, 
δέν συστέλλεται ένώπιον τής ατιμίας τής έκτελέ- 
σεως.

Βεβαίως έάν ήδύνατο διά τού θανάτου της νά 
διαφυγή τδ αίσχος τοιαύτης βίας, ή Ροζαλία γεν- 
ναίως καί άνευ λύπης τίνος ήθελε» άποθάνει. Αλλ 
έπρόκειτο νά έμ,ποδίση τδ όνομα τού συζύγου καί 
τών τέκνων της νά καταστή περίγελως τοΰ κοινού. 
Άπεφάσισε λοιπόν, έν άπογνώσει τελεία, νά συγ- 
κατατεθή είς τδ κίνημα τούτο, δπερ άπήτουν παρ 
αύτής διά τρόπου τοσούτον άνάνδρου, άλλά καί 
ούχί άνευ προηγουμένων είς τά χρονικά τά πάν- 

τότε βάρβαρα τής συγχρόνου μας έρωτοληψίας. 
Φεΰ ! καί τδ κίνημα τοϋτο ύπήρξεν ανωφελές. Ο 
απάνθρωπος ’Ερνέστης δέν εύρε τήν ταπεί»ωσιν εν
τελή, καί «ροφασιζόμενος δτι τινές τών έπιστολών 
τής έξαδέλφη; του δέν εύρέθησαν, τή έδωσε τινας 
μόνον, ύπισχνουμενος νά ζητήση τάς λοιπά; καί 
νά τή τάςάποδώση, έάν ήθελενά έλθη νά τά; λάβη, 
όχι πλέον εί; τήν οικία» του, είς τδ όποιον δέν 
ήθελε ποσώς συγκατανεύσει, άλλ’ εί; τδν οίκον τή; 
φίλης της, τή; κυρία; Καρολομάγνης.

Εν τή παοούση έν τούτοι; περιστάσει δ έραγή; 
τής Ροζαλίας είχε δείξει είδος τι γενναιότητος. 
Ησθείς άκοως, διότι είδεν εί; τού; πόδα; του τήν 
γυναίκα έκέίνην ή τι; τήν προτεραίαν έτι έδείκνυεν 
εις αύτδν αποστροφήν, πεποιθώ; πρδ πάντων δτι 
τοΰ λοιπού ή νίκη του ήτον οριστική, συγκατένευ- 
σεν είς τήν αναβολήν, τήν οποίαν ή ατυχής καθι
κέτευε γονυκλιτώς.

Εν ώ έζήρχετο έκ τής οδυνηρά; ταύτη; έπισκέ- 
ψεω;, τήν κεφαλήν έχουσα βεβαρυμένην, τήν καρ
δίαν συντετριμμένη», καί καθ’ ήν στιγμήν ανέβαινε) 
λαθραίω; εί; τδ όχημα, ό γέρων Σαμπανής τήν ά- 
νεγνώρισεν εί; τδ μ.έρος τοϋτο δπου τδν ώδήγησε) 
μοίρα ολέθρια. '

Η πρώτη συνάντησε; τής Ροζαλίας μετά τοΰ 
Ερνέστου είς τδν οίκον τής Κυρίας Καρολομάγνης 
ύπήρςε νέα ημέρα δοκιμασιών διά τήν δυστυχή 
γυναίκα. Εςετέθη πρδ πολλών ωρών είς τού; σκλη
ρού; σαρκασμού; τοΰ Ερνέστου, είς τά οδυνηρότερα 
χλευάσματα τή; φίλη; της, αύτη δέ είχεν είς ύπε- 
ράσπισίν τη; μόνα τά δάκουά της, δτε δ σύζυγός 
της, ώ; εϊδομεν, τήν κατέλαβε καί τήν άπήλλαζε 
μέν έκ τή; καταδίκης εκείνης, άλλά τής έπιβάλλει 
έτέοαν προξενουμένην ύπδ τή; περιφρονητική; σιω
πή;, τή; όμοιαζούση; τήν καταδίκην.

Εν τούτοι; ό Παύλος, καί τοι φρικώδη; αμφι
βολία έπλήρου τήν καρδίαν αύτοϋ, έξηκολούθει νά 
φέρεται πρδς τήν σύζυγόν του μετά τή; αυτής, ώ; 
καί πρότερον, ύπολήψεω; καί σεβασμού, άλλ’ έ-, 
φαίνετο άποφεύγων τοΰ νά εύρεθή μόνο; μετ αυ
τής, φοβούμενος πρίν ή βεβαιωθή άκριβώς, μήλάβη 
έζήγησιν ατελή καί θρηνώδη, άλλ’ άνευ άποτελέσ- 
ματος. Αφοΰ κατέλαβεν αυτήν εις τδν οίκον τής 
κυρίας Καρολομάγνης, καθ’ ήν στιγμήν ώφειλε νά 
ήναι είς τόν τής μητρός της, ώ; άνήγγειλεν είς 
αύτδν, περιωρίσθη νά τή; εϊπή ψυχρώς, δτι τήν 
παρεκάλει νά μή εξέρχεται πλέον μόνη της, προσ
θέτων δτι ήθελεν ευχαρίστως υπακούει εί; τά; δια
ταγής της, οσάκις εϋηρεστεϊτο νά έξέρχεται μετ’ 
αύτής.

Ο δέ γέρων Σαμπανής δστις δέν ευρίσκετο ά
μεμπτος πρδ; τήν νύμφην του, έδοκίμαζεν έπί πα
ρουσία της μεγίστη» στενοχώριαν, ώστε άπεσύρετο 
εις τδν κοιτώνά του σχεδόν εύθύς μετά τδ δεί
πνου.

ti δέ Κ. Καρολομάγνη δέν έτόλμησ: πλέον νά 
δωση σημείο» ζωής.

Η Ροζαλία έγκαταλείφθεΐσα ουτω παρ’ έκείνων 

οϊτινε; ού πρδ πολλοΰ περιεστοίχιζον αυτήν διά 
τή; στοργή; των, άπεμονώθη ζώσα εί; παντελή 
έρημίαν διακοπτομένην ύπδ συντόμων έπισκέώεοιν 
τών συνηθεστέρων φίλων τοϋ συζύγου της· έν τή 
μοναζία τη; ήρε τήν ψυχήν εί; ούρανόν. Η προ
σευχή, δ ανεξάντλητος ούτος θησαυρό; παρ’ ού 
άπαντες οι δυστυχείς άρύονται παρηγοριάς, ή προ
σευχή τή επανέφερε τήν γαλήνην εί; τήν ίτετα- 
ραγμένην αύτή; ψυχήν, καί εί; τήν συνείδησίν 
της τήν ειρήνην τή; μετανοίας, έπανεΰρε δέ είς 
έαυτήν τδ ασθενές αίσθημα τής αξίας της. Μετα
βολή τις έγένετο κατά μικρόν είς αύτήν καί είς 
τδν χαρακτήρα της. Απέβαλε τήν συστολήν καί 
τδ αναποφάσιστον τής νεάνιδος" ή άλλοιωθεϊσα φυ
σιογνωμία της άνέλαβε τήν σεμνοπρεπή έκφρασιν 
τή; πρωίμου έκείνη; ώριμότητος, ήτις καταλαμ
βάνει τά; πασχούσα; γυναίκα; εϊ; τδ άνθος τής 
ωραίας ηλικία; καί εί; τήν ακμήν τή; καλλο
νή; των. Ενέφαινε τήν υποταγήν, τήν θέλησιν, τό 
θάρρος καί τήν πρδ; έαυτήν εμπιστοσύνην, άρετάς 
ίσχυροτάτας κατά τή; δυστυχία;, αΐτινες δέν τήν 
προλαμβάνουσι μέν, άλλά τήν πολεμοΰσι μετ’ ε
πιτυχίας, καί έπιτυγχάνουσι σχεδόν πάντοτε τήν 
κατ αύτής νίκην. 0 χρόνο; λοιπόν ήθελεν ’ίσως α
ποδώσει είς τήν Ροζαλία» άπασαν αύτής τήν ψυχικήν 
ησυχίαν, έάν ό Ερνέστης συνηνει &νά μή ρίψη νέαν 
ταραχήν εί; τδν βίον της.

Αί υπόνοια·. τοΰ κυρίου Σαμπανή, αΐτινες δέν 
ήσαν πλέον αμφίβολοι, ένέπνεον εί; τδν εύσχήμως 
άποπεμφθέντα Νάρκισσον σοβαρά; σκέψει;, περί 
σχέσεω;, έχούση; μέν πρόφασιν τδν έρωτα, ούση; 
δέ πραγματικώ; άνευ άντικειμένου τίνος, άνευ δι- 
καιολογήματος, άπδ μόνην δέ τήν ζωώδη ματαιό
τητα τοΰ έγωϊστοΰ προερχόμενη;·

— Άνόητον συμβέβηκδ;, έλεγε καθ εαυτόν εύ- 
οισκόαενο; εί; τήν άνήσυχον αύτού καί δυσάρε
στου προκατάληψιν, δ ήρω; τοΰ συμβεβηκότος 
τούτου. Τί διάβολον ήθελα ει; το κάτεργο» αύ
τό ; Εν τούτοι; δέν δύναμαι νά βραδύνω πλειό- 
τεοον τήν πρδς τήν Ροζαλίαν έπίσκεψιν μου, διότι 
ή άπουσία μου θέλει παρατηρηθή καί θέλει έξη- 
γηθή κακώς- 0 προσφιλής έξάδελφός μου ήθελεν 
υποθέσει ίσως οτι ©οβοΰμαι, ώ μάλιστα ,! έπανε- 
λάμβανεν υψών τήν φωνήν του, άν πείση εαυτόν 
περί τή; άληθεία; ταύτη;. Καί έπειτα δεν θά 
δυσαρεστζ/θώ νά μάθω πώς θεωρούμαι ύπδ τής ω
ραίας έξμδέλφης μου. ’Εμπρός λοιπόν" ά; δοκιμά
σω τήν αισθηματικήν ικανότητα μου.

Η Ροζαλία διέμενε συνήθως είς μικρόν τινα θά
λαμον χωρίζοντα τδν κοιτώνά της άπδ τδένδιαίτη- 
μα τών τέκνων της. Τδ στενδν αύτδ καταφύγιον, 
φιλαάέσκως ηύτρεπισμένον, τή έχρησίμευεν ώς δω
μάτιο» έογασίας καί ώς έντευκτήριον τής οικο
γένειας καί τών στενωτέρων φίλων. Εσήμανεν ή 
έννάτη τή; εσπέρας.

Η Ροζαλία έκάθητο εις άνάκλιντρόν τι κείμε
νον δεξιά τής εστίας, στηρίζουσα έπί τής λαια; 
τήν κεκμηκυϊαν κεφαλήν της. Τδ βλέμμα της ήτο 
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σταθερόν, τό μέτωπον γαλήνιον, ή στάσις σκε
πτική, έφαίνετο δέ βεβυθισμένη εϊς θεωρητικήν τινα 
μελέτην. Θαλαμηπόλος τις έλθών άπροσδοκήτως 
τήν εξέβαλε τής συννοίας της, άναγγέλλων τήν 
έπίσκεψιν τοΰ Ερνέστου Σαβοάν. Αύτή έδίστασεν 
έπί στιγμήν. Επειτα, φοβούμενη μή ή άποποίη- 
σις παρεξηγηθή, και θέλουσα άλλως τε νά ώφελη- 
θή έκ τής μοναξίας της διά νά πειραθή τελευ- 
ταίον έπ'ι τοΰ πνεύματος τοϋ έζαδέλφου της διέτα
ξε νά τόν εΐσάξη.

Τήν ήμέοαν εκείνην ό Ερνέστης είχε γευματί
σει μετά τών Αμερικανών φίλων του, ώς έπρατ
τε τοΰτο συνεχώς, ήγουν έπιε πλειότερον τοΰ συν
ήθους. Δέν είχε μεν μεθύσει άλλ’ ήτο ύποβε- 
® Ρ ε Υ μ s ν ο ς κατά τήν ζωγραφικήν έκφρασιν 
των κρασοπατεροιν. Εύθυμος και ζιυηρύς έπλησίασε 
τήν έςαδέλφην του και ήθέλησε νά τήν έναγκα- 
λισθή. Η Ροζαλία τόν απώθησε μετά τοσαύτη; 
δυνάμεως, ώστε ένώ ιστατο όρθιος προ αύτής εις 
χαριεσσαν ισορροπίαν, υπήγε καί έπεσεν έπί τίνος 
χαμηλού καθίσματος. Η Απροσδόκητος αύτη απο
τυχία, ή τοσον απότομος καί τόσον εκφραστική, 
έφερεν εις συναίσθησίν τινα τόν Νάρκισσον.

— Διάβολε, άνεφώνησε μετ’ άστειότητος δει- 
κνυουσης και πως τό πείσμα τοΰ κωλύματος' ού
τε καν υπώπτευον οτι έχει τόσην δύναμιν εϊς τάς 
χεϊρας.

Εςήγησίς τις σοβαρά καί οριστική ήν αναπό
φευκτος. Η Ροζαλία έχουσα σταθεράν άποφασιν 
να μη περιμείνη εΰνοίκωτέραν πεοίςασιν, τήν έπρο- 
καλεσεν αμέσως. Ανήγειρε τήν κεφαλήν εύγενώς 
και άςιοπρεπώς καί διά φωνής σταθερδς άμα καί 
σοβαρής ένισχυομένης υπό τής περιφρονήσειος,

-ά; εμεινε σπινθήρ λογικού ώστε νά μέ α
κούσετε ; τώ ε’ιπεν.

Ο Ερνέστης προσβληθείς καιρίως ύπό τών λό
γων τούτων, πλειότερον ή δσον είχε ταραχθή ή 
όίποΰσα αυτούς, άνετράπη νωχελώς έπί τοΰ έρεί- 
σματος τής εύρας του, έκτείνων τάς κνήυ,ας του 
καθ ολον το μήκος των μετά τρόπου τοΰ πλέον 
αγοραίου.

_ V ’ ·» r Τ ' , , Χ ,- αχσ -ω, it .ε ρ.ε τονον ε'.ρωνιχ,υν llsv ζα?α 
τό φαινόυενον, άλλ’ δστις ήτο καθαρώς αύθάδης' 
επιθυμώ δμως νά ήσαι σύντομος, διότι, έάν σύ 
αμφιοαλλης περί τοΰ λογικού μου, καί έγώ Αγνοώ 
αν θά δυνηθώ νά μή αμφιβάλλω περί τής υπομονής 
μου.

- Και λοιπόν, άπεκρίθη αυτή, μετ’ άποφάσεως, 
έαν δεν άπωλέσατε παντελώς πάν αίσθημα τιμής, 
θελετε υποσχεθή να έςέλθητε σήμερον έκ τής οι
κίας ταύτης καί νά μή επάνελθετε ποτέ πλέον. Αύ- 
ριον,θελετε μοί έπιστρέψει τάς έπιστολάς μου, 
.ας όποιας εχετε εισετι, και έπ ουδεμια προφά- 
σει και εις οΰδένα καιρόν θέλετε ζητήσει πλέον νά 
μέ ϊδήτε.

Καί μετά μίαν στιγμ.ήν σιωπής.
Τοσον μόνον ; είπεν ό ’Ερνέστης χωρίς νά έ- 

γειρη την κεφαλήν του. *

— Αποκρίθητε.
Εφερε δέ τήν χεΐρα ίπΐ τοΰ μετώπου του πολ

λάκις ώς διά νά διάλυση τά τελευταία ίχνη τής 
έωλοκρασίας του καί διά φωνής βαρείας καί συνε
σταλμένης.

— Αποκρίθητι σύ αυτή έν πρώτοις, τή είπε.
Καί διακόψας τόν λόγον του έλαβεν αίφνης ύ

φος ήττον ελεύθερον. II Ροζαλία έφριζεν' οί οφθαλ
μοί των συνηντήθησαν καί εις τά βλέμματά των 
έζωγραφήθη τελευταϊόν τι αίσθημα φόβου ύπό τήν 
έμπνευσιν κοινού τίνος κινδύνου. Αλλά τοΰτο πα- 
ρήλθεν ώς αστραπή.

Ενομισαν δτι ήκουσαν άνοιγομένην τήν Θύραν 
τής αιθούσης. Ηκροάσθησαν έν σιγή’ έπειτα ό Ερ
νέστης ετεινε τήν χεϊρά του καί διά τοΰ άκοου τής 
ράβδου του ήγειρε τό παραπέτασμα. Πληροφορη- 
θείς δέ δτι εΐχεν άπατηθή :

— Διατί δεν θέλεις νά έλθης δευτέραν Φοράν 
εις τόν οίκόν μου ; σέ ορκίζομαι δτι θέλω σέ α
ποδώσει έκεϊ τάς λοιπάς έπιστολάς σου.

— Πώς τολμάτε νά ύπομνήσητε τό κίνηαα 
τοΰτο, άφοΰ μάλιστα δέν ήσχύνθητε ν’ άθετήσητε 
τόν λόγον σας ;

— Καθότι άφοΰ ήλθες άπαξ, δύνασαι νά έπα- 
νέλθης καί δεύτερον.

— Ημην άνοητος. Επραςα ανευ λόγου νικηθεϊσα 
ύπό τών αναξίων απειλών σας.

— Αλλά τάς άπειλάς ταύτας δέν δύναμαι τώρα 
εύλόγως νά τάς έπαναλάβω; καί έκτελών ήδη αύ
τάς δέν θέλω δικαιωθή εντελώς;

— Δέν φοβούμαι πλέον τίποτε άπό μέρους σου
— ’Εάν έλπίζρς άπό τήν γενναιότητά μου, σέ 

προλέγω οτι άπατάσαι.
— Σας νομίζω, πραγματικώς, ικανόν πάσης 

χαμερποΰς πράξεως, τω άπεκρίθη αυτή μετ’ άπο
φάσεως καί άναγκάζουσ’ αύτόν νά καταβιέάση τούς 
οφθαλμούς υπό τήν γαλήνην τοΰ βλέμματός της

— Ιδέ τόλμην ! είπε μετά θυμού ό ’Ερνέστης, 
θέλεις νά διεγείρης τήν εκδίκησίν μου διά τών 
ύβρεων, όταν ώς πρώτη συνέπεια αΰτών θά ήναι 
ή ατιμία σου;

— Λπεφάσισα πλέον νά δμολογήσω ή ιδία τά 
πάντα εις τόν σύζυγόν μου, έάν ή ομολογία αύτη 
ή-·αι αναγκαία.

— Ψεύδεσαι.
— Οχι, κύριε ! άνεφώνησε μετά καρτερίας, ά- 

πεφάσισα, ακούσατε καλώς, νά υποκύψω εις τό 
αίσχος τής ομολογίας ταύτης καί τών συνεπειών 
της μάλλον, ή νά ύποστώ τό μεγαλήτερον αίσχος, 
είς τό όποιον ζητείτε νά μέ ρίψητε.

— Τοΰτο θέλει τόν κολακεύσει πολύ, είπεν ό 
Ερνέστης καί είς τά χείλη του έπλανήθη φρικώδες 
μειδίαμα.

— Αφήσατε τό σκωπτικον τούτο ύφος, άπεκρίθη 
αύτη έξουσιαστικώς, οεβόμενος έαυτόν τουλάχι
στον, άν όχι έμέ.

— Καί τίνι τρόπω φρονείς οτι θέλει δεχθή τήν 
ομολογίαν σου ;

— Δέν θέλω τώ κρύψει τίποτε, καί άν μέ φο- 
νεύση.

— Δέν έχει, ώς είξεύρεις, ήθος τόσον τραγικόν.
— ’Εάν ήτο παρών, δέν θά ώμίλεις ούτως.
— Οχι, καί έχω διπλοϋν άδικον νά τά λέγω 

έν απουσία του’ συμφωνώ, αλλα δέν σοΰ αρμόζει να 
άνακαλής τό ,καθήκον τοϋτο, διότι δεν το έτηρη- 
σας πάντοτε.

— Λέγετε, είπεν αυτή μετά ζωηρότητος, θέ
λετε ν άποχωρισθώμεν φίλοι η εχθροί ;

— Πριν αποφασίσω τι, άπήντησεν εκείνος εγει
ρόμενος, όπως, διά τής κινήσεως, πρα'ύνη τήν Α
νυπομονησίαν τής ματαιότητός του, θέλω νά ή- 
ξεύρω άν ήμαι τό παίγνιον φιλαρέσκου τίνος , ή 
θυσιάζομαι ύπό . ϊδιοτρόπου εϊς νέαν έρωτολη- 
ψίαν της.

11 Ροζαλία ήγειρε μετ’ οδύνης τούς οφθαλμούς 
της εϊς ουρανόν.,

— Ναι, έξηκολούθησε μετά πλειοτέρας δυνά
μεως, θέλω νά γνωρίσω τό μυστικόν έλατήιιον, 
δπερ σέ παρακινεί νά όμιλής κατ αύτόν τόν τρό
πον. Σύ μ’ είπες καί μ έγραψες έκατοντάκις οτι 
μέ ήγάπας. Διατί λοιπόν αί υβριστικά! αύται πε
ριφρονήσεις ; Δέν είμαι ό αυτός άνθροεπος, ό αύτός 
εκείνος τον οποίον ήγάπας, καί είς τόν όποιον ή- 
ρέσκεσο νά τό λέγης ; Η μέ ήπάτας τότε ή μέ ά
πατας σήμερον. Καί έν τή πρώτη καί έν τή δευ- 
τέρα περιπτώσει, ή διαγωγή σου είναι άναξία καί 
δεϊται ποινής. Α.! έάν ήδυνάμην νά εξηγήσω λο- 
γικώς τούς ένδοιασμούς σου, καί νά πιστεύσω εις 
τήν ειλικρίνειαν τών θλίψεών σου, ή μόνον έάν με 
έλεγες δτι δ προς έμέ έρως σου είναι ό αύτός, δτι 
ήδυνήθης μέν νά θυσιάσης τήν τιμήν τού συζύγου 
σου, άλλ δτι δέν μέ άγαπας άρκετά, ώστε νά ρι
ψοκίνδυνες σης καί τά καλά, όσα παρέχει έντιμος 
θέσις, τήν όποιαν έν τή κοινωνία κατέχεις, τότε 
θά έννοήσω τό πράγμα καί θέλω συναινέσει ίσως 
νά ικανοποιήσω τάς απαιτήσεις σου. Αλλά νά δεχθώ, 
χωρίς ούδέ λέξιν νά είπώ καί χωρίς νά εκδικηθώ 
τό άγενές πρόσωπον διωχθέντος υπηρέτου; ποτέ !

— Εάν έξηγηθώ θά μέ πιστεύσητε ;
— Μάλιστα, άλλά πάσχισε νά μέ καταπείσης, 

δτι δέν είμαι παίγνιόν σου, καί αύοιον θά έχης 
τάς έπιστολάς σου’ μετά τινας ημέρας αναχωρώ 
έκ Παρισίων, καί προ τοϋ τέλους τού μηνος έκ τής 
Γαλλίας·

— Ακούσατε με, σάς ήγάπησα μ. έρωτα ειλι
κρινή καί Απεριόριστον, τόν όποιον πολύν χρόνον 
έπίστευα Ακατανίκητου, διότι είς μ.άτην καί δι 
όλων τών μέσων έπροσπάθητα νά τόν πολεμήσω. 
Δι υμάς, νεανις ούσα, έψεύσθην εϊς τήν μ.ητέρα μου 
καί υπήρξα άδικος προς αύτήν' βραδύτερον, πα- 
ρεγνώρισα τόν σύζυγόν μου, άνταπέδωκα τόν έ
ρωτά του διά τής πλέον αξιόμεμπτου αδιαφορίας, 
ττ·ν χρηστότητα του, τήν προς έμέ σταθερότητά 
του, διά τοΰ ψεύδους, διά τής αχαριστίας καί τής 
προδοσίας. Διά σέ παρήτησα τήν ησυχίαν τής συ- 
νειδησεώς μου καί τό προς έυ.αυτήν σέβας' ερυθριώ 

νά τό είπώ, διά σέ έλησμόνησα καί τά τέκνα μου. 
Καί λοιπόν ή άνταμοιβή, τήν όποιαν προσδιώρι- 
σας διά τόν τυφλόν αυτόν έρωτα, ή τιμή τήν οποίαν 
ώφειλες νά πληρώσης διά τήν απεριόριστον αυτήν 
προς σέ άγάπην μου, ήσαν τό αίσχος μου, τό οποίον 
έμελέτησας πολύν χρόνον, τό όποιον προη— 
τοίμασας έν τώ σκότει καί κατώρθωσας δι α
νοχής άνάνδρου άπό μέρους μου καί μυσαοας έ 
πιβουλής άπό μέρους σου ! Ενοχος πρός πάντας 
τούς άγαπήσαντά; με, ήδυνάμην νά πιστεύσω του
λάχιστον δτι εϊς τούς οφθαλμούς σου ήμην άμεμ
πτος καί άξια ύπολήψεως. Μοί έφαίνετο δτι ώ- 
φ-ιλες νά μέ τιμήσης πλειότερον, δπότ έόιδον 
τό δικαίωμα είς άλλους νά μέ τιμήσωσιν ήττον, 
οτε διά σέ εξετέθην είς τήν κοινήν περιφοόνησιν ! 
Πόσον ταχέως καί σκληρώς μ έξέβαλες τής Απά
της ! Είδες τήν Απελπισίαν μου καί δέν έζήτησας 
νά παρηγόρησης νήν λύπην μου. Δέν εύρες ουδέ 
λέξιν δικαιολογήματος δι’ έαυτόν, ουδέ λέξιν πα
ρηγοριάς δι έμέ. Απέθεσας αίφνης τό προσωπείον, 
καί μέ μετεχειρίσθης άναξίως καί αδίκως, άνευ 
τίνος σεβασμού, καί, Θεέ μου! ώς γυναίκα άπολω- 
λυϊαν. Ί'όσαι 
σαν επιτέλους 
αύτού, 
ό έμπαιγμός 
στοϋ. Ναι, ενός έγο/ϊστοΰ, 
ραν ήσχολήθης χάριν έμοϋ, 
σας νά έκτιμήσης τάς 
μέγεθος τής άφοσιώσεώς μου ? Ναι, ενός - άνάνδρου, 
διότι· συνέλαβες · 
κάσης δ ά τοΰ φόβου είς 
κίνημα. Βάλε σεαυτον 
σον σεαυτον άπαξ, 
ποός με τρόπον σου, μετά τά 
δεινά μου, είπε, έάν έχρειάζοντο 
ξηγήσοι τήν 
ή παρουσία σου μ. είναι άπε _ 
Σέ μισώ πλειότερον παρ δσον 
Καί διά νά μή σέ κρύψω 
τήν 
μου, 
λ,άξης τι

Ταραχθεί; 
ένεργείας τής

λία 

ύβρεις *αί έξευτελισμοί μ’ έφώτι- 
περί τής πλάνης μου καί περί σοΰ 

είδον, δτι ήμην θύμα τής φαντασίας μου, 
ενός άνάνδρου καί ή λεία ενός έγωϊ- 

διότι ούδέ μίαν ήμέ- 
καί ούδέποτε ήθέλη- 

όσας θυσίας μου, καί τε>

τήν άτιμον ιδέαν νά μέ καταναγ- 
τό πλέον Αξιοκατάκριτον 

είς τήν θέσιν μου, έρώτη- 
καί είπε έάν, μετά τόν Ανάξιον 

όσα έξ αιτίας σου 
άλλα διά νά έ-

,’ΐε’ 
ιέ βασανίζει!

; σέ ήγάπησα ! 
διά νά σέ εϊπω

ήί 
θά Φυ-

ήν ποός σέ διαγωγήν μου. Ύπαγε, κυρ 
Απεχθής καί μέ β----- '-r:

ποτέ <
'ΐποτε, 

τελευταίαν λέξιν τής πεπληγωμένης ψυχ 
σέ περιφρονώ ! . . . Αποκρίσου, ήδη’

,ης τόν λόγον σου, θά φύγης ;
β ; έκτων αιτιάσεων τούτων, 

έκφοάσεως, ό Ερνέστης 
έφαίνετο διστάζων ν’ άπολογηθή. Αίφνης ή Ροζα- 

άφήκε ,φοικώδη κραυγήν, καί υπό τοϋ τρόμου 
κυριευθείσα, λειποθυμούσα καί ήμιθανης, έπεσεν ύ
πτια έπί τού καθ σματός της, καλυπτουσα διά τών 
χειρών τό πρόσωπον. Εΐχεν ΐόεί νευρώδη χείρα >ά 
σείη τό παραπέτασμα.

‘Ο Πάύλθ£ έπεφάνη α/'φνης ωχρός και άτονος, 
τόν οφθαλμόν έχων πυρώδη καί-τό στήθος συν- 
τεθλιμμένου, έφαίνετο δέκατά δέκα^έτη γεγηρακώς. 
‘11 θέα του ένέπλησε φρίκης τούς ενόχους, διότι 
άμφότεοοι ένόησαν έκ τής αύστηράς έκφράσεοις 
τής φυσιογνωμίας του, οτι ό άνώτατος αΰτών δικα
στής είχεν ακούσει τά "πάντα. Επροχώρησε βρα-

καί τής 
Σαβράν
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δέω; ποδς τον εραστήν τής γυναικό; του, δστις 
υπείκων εις ένστικτόν τι, άπεσύρθη ολίγα βήματα, 
δστις συνελθών μετ ολίγον.

— Κύριε... έψέλισε.
—- Ούτε λέξιν, ή, σ'ε φονεύω" εξελθε προσέ

θηκε μετά μετριωτέρα; έξάψεω; δεικνύων αύτώ 
τήν θύραν δι αξιοπρεπούς χειρονομίας.

4Ο ’βρνέστη; ύπήκουσεν’ άλλά καθ’ ήν έξήρχετο 
στιγμήν, έστοάφη ώς διά νά έρωτήστ) τδν Κ. 
Σαμπανήν.

—— Προσμείνατέ με είς τδ άλλο δωμάτιον, τώ 
είπεν ό Παϋλος εξουσιαστικοί;, θά έλθω μετ όλί
γας στιγμάς.

Μείνας μόνος μετά τής ‘Ροζαλίας.
— Σεις, κυρία, τή είπε φωνή σοβαρά, συνε

χόμενη ύπδ τής οδύνης καί υποδεικνυούση ίσχυ- 
ράν καί άκλόνητον άπόφασιν, έτοιμασθήτε αμέ
σως ν άναχωρήσητε’ αύτή ή διαμονή δέν είναι 
πλέον ίδική σας !

Καί άπεμακρύνθη, άφησα; τήν δυστυχή γυναί
κα λειποθυμημένην ύπδ τδ βάρος τή; ατιμωτικής 
ταύτης άποφάσεως. (ακολουθεί.)

--------------- ———ι ι·««>α»ιιι·· ——

ΕΚΗΝΟΓΡΛΦΙΑΙ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ Ν.ΧΠΟΛΕΟΝΓΟΣ

(Συνέχεια. 1δε φυλλάδιον 25.)

Β'. ‘II Στρατιωτική "ΣχοΛή.

‘Ο Κάρολος Βοναπάρτης έρχεται είς τήν αύλήν 
τής Γαλλίας άπδ τήν Κόρσικαν, αντιπρόσωπος τών 
ευπατριδών τής νήσου ταύτης, καί φέρει τδν υίδν 
αύτοϋ Ναπολέοντα δεκαετή, όςτις, τή έπιμελεία 
τής Κυβερνήσεως, κατατάσσεται είς τήν στρατιω
τικήν σχολήν τής Βριέννης.

Χαίροιν μέ» εισέρχεται είς τδ στάδιον τούτο, 
φιλομαθής δέ καί σπεόδων πρδς τήν έκπαίδευσιν, 
διακρί»εται διά ζήλον καί άκάματον επιμέλειαν. 
Καί ερημίτης διάγει ώς έπί τδ πλ-ϊστον, άλλ’ 
δταν τύχη είς συναφήν μετά τών επίλοιπων συμ
μαθητών, ή σχέσις αύτη έχει τι έκτακτον καί 
καινοφανές, διότι οί όμοιοι του πρέπει νά ΰποχω- 
ρώσιν είς τήν όρμ-ήν τοΰ χαρακτήρός αύτοϋ, καί 
νά ύποκύπτωσιν είς τδν άπόλυτον δεσποτισμδν 
καί είς τήν υπεροχήν του. Αύτδς δέ, είτε δεσπό
ζων, είτε άδιαοορών, έφαίνετο δτι, κατά παρά- 
οοςον έξαίρεσιν, κατεδικάζετο νά άμοιρήση φί
λων, άλλά βραδύτερον έτίμησαν τήν νεότητά του 
επιφανείς τινες συαμαθηταί, ούς ήγάπησε καί έν 
τώ μεγαλείω αύτοϋ μέχρι τέλους.

ΙΙεθσρχων έν τούτοις είς τούς κανόνας τοΰ 

έκπαιδιυτηοίου, είχεν έσκεμμένην ποδς τά καθή
κοντα κλίσιν, άφηρημένος δέ καί σύννους, σιω
πηλός καί άείποτε σχεδόν πάσαν διάχυσιν φεύ- 
γων καί διατριβήν, έφαίνετο ότι έζήτει νά δαμά- 
ση τδ ορμητικόν τοΰ χαρακτήρός του, καί το ευε
ρέθιστου τής ψυχής καί τοΰ πνεύματος. ‘Η σοβα- 
ρότης μάλιστα τής διαίτης αύτοϋ παρωμοίαζεν 
εϊς βίον μοναχοϋ προγυμναζομένου είς τάς αυ
στηρότητας τοϋ μοναστικού σταδίου, άλλ’ έοιδες 
συνεχείς, πολλάκις ύπ αύτοϋ προκαλούμεναι, διαό- 
ρηγνύουσι τήν ψυχικήν αύτοϋ βίαν, περιστάσεις 
δέ τινες άλλαι προαγγέλλουσι τάς πολεμικά; κλί- 
σει; του" Οταν δέ μετέχη τών σχολαστικών δια
χύσεων, προτείνει παίγνια αρχαιοπρεπή, πολέ
μους πλαστούς, οπού πάντες, αύτοϋ ήγουμένου, 
μάχονται μετά ζάλου καί παοαοοοά;. ’Ενθουσιώ-

’ / I ' «. / Μοτίς εν τουτω χ,ατα την αελετην το>ν επιστημω 
δεν ονειρεύεται άλλο ή πώς νά έφαομώση τά; θεω
ρίας τή; οχυρωματική;, καί έν διαστήματι δλου 
χειμώνο; ούδέν άλλο παριστά ή αύλή τοϋ εκπαι
δευτηρίου ή προχώματα καί προμαχώνα; καί φρού
ρια καί τάφρου;, πάντα διά τή; χιόνο; κατασκευα- 
ζόαενα. Πάντες δέ οί μαθηταί εργάζονται μετά 
ζήλου, καί ό Ναπολέων διευθετεί τά; εργασία;. 
Οταν δέ τά έργα περαιώνται, 5 μηχανικό; στρα- 
ταρχεϊ, καί διαγραφών τδ σχέδιον τής προσβολή; 
ή τής ύπερασπίσεως, κανονίζει τά; κινήσει; άμ- 
φο ιερών τών πολεμούντων μερών. Καί τώρα μέν 
οδηγών τοΰ; πολιορκοϋντα;, τώρα δέ κελεύων τού; 
πολιορκουμένου;, εμποιεί θαυμασμόν εί; τούς τοϋ 
καταστήματος καί εί; τού; ξένους θεατάς, διά τε 
τής γονιμότητο; τών επινοήσεων καί διά τής περί 
τδ κελεύειν καί έκτελεϊν έπιδεξιότητος.

Πάντε; λοιπόν καί μαθηταί καί διδάσκαλοι 
έθεώοουν τδν Ναπολέοντα ώς ήρωα τής σχολή; 
κατά τάς πολεμικά; ταύτας διατριβής. Λέγεται έν 
τούτοις, ότι δι έλαφρόν τι παράπτωμα κατά τήν 
πειθαρχίαν κατεδικάσθη ποτέ νά ένδυθή στολήν 
τιμωρουμένου, καί νά δειπνήση γονατίζων εϊς τδν 
ουδόν τοϋ έστιατηρίου, άλλά, καθ ήν στιγμήν έ
μελλε νά ύποστή τήν ποινήν, προσεβλήθη ύπδ βι- 
αία; νευρική; νόσου, όπερ ήνάγκασε τδν διευθυντήν 
αύτδν νά τδν άπαλλάξη ταπεινώσεω; τοσοϋτον 
πρδς τον χαρακτήρα τοϋ μαθητοϋ ασυμβιβάστου. 
Προγυμναστής τοϋ Ναπολέοντο; ήτο τήν έποχήν 
ταύτην ό Πισεγρού, πάτεο Πατρώ επικαλούμενος, 
07'-; ύπεοασπίζετο, άγαπητδν μαθητήν, τδ» δόκιμον 
μαθηματικόν του. Ούτω δέ ύπέκρυπτε ράσον μέν 
μονάχου τδν καταχτητήν |τής ’Ολάνδης, στολή’ δε 
μαθητευομένου τδν κυρίαρχον τή; τε Γαλλία; καί 
τή; Ευρώπης,

‘Ο Ναπολέων έν τούτοι; άγαπα μανιωδώ; τήν 
άνάγνωσιχ τών διδακτικών βιβλίων, άλλά μόνον 
έκ τών φιλολογικών μελετά, τήν Ιστορίαν, καί θη
σαυρίζει μετ ολίγον έν τή άσφαλεϊ αύτοϋ μνήμη 
πάσας τών εθνών τάς περιπετεία; καί τούς βίου; 
τών μεγάλων άνδρών, οΐτινες διώκησαν αύτά.

‘Ο Πλούταρχος δέ, ό Πλούταρχο; είναι ή διη-

νεκή; άνάγνωσις *αί μελέτη τοΰ μαθητοϋ, και οί 
παράλληλοι βίοι, έπικίνδυνοι ίσως εις ψυχήν τοσοϋ
τον φλογέράν καί άκράτητον, άναπτύσσουσιν έν 
άύτώ καθ έκάστην τά σπέρματα τοΰ ενθουσιασμού, 
τής φιλοδοξίας καί τοϋ ηρωισμού, ατινα ή φυσις 
έναπέθηκεν εί; τδν όργανισμ.ον του. Αλλα πλην 
τή; ιστορίας, μελετά περιπαθώ; τήν Γεωγραφίαν 
καθιερών αύτή τά; πλείστα; τή; σχολή; αύτοϋ 
ώΡαί· . , , *

Και έμεινε μεν έν Βριέννη, μέχρι τής δεκατετραε- 
τοϋς αύτοϋ ηλικίας, ό δέ Κεράλιος, δώδεκα στρα
τιωτικών έκπαιδευτηρίων έπιθεωρητής, όστις ΰ- 
περηγάπα τδν Ναπολέοντα, κατέταξεν αύτόν, ά
νευ έξετάσεως, εί; τήν σχολήν τών Παρισίων, πα- 
ραβλέψας κατ’-έξαίρεσιν καί τήν ηλικίαν. Ματαίω; 
οί μοναχοί τής Βριέννη; καθηγηταί ήθέλησαν νά 
τδν έμποδίσωσι δι’ Ιν έτος έως ού έκπαιδευθή εν
τελώς τήν Λατινικήν, ό Κεράλιος τοι; είπε. Σιορώ 
έν αύτώ ευφυΐαν, ην ανθρώπινος δύναρ.ις ύέν άρ
χει νά έκπαιόεύαρ. ,

Καί εί; τήν σχολήν τών Παρισίων υπερίσχυσε 
πάντων ό Ναπολέων, πρωτεύων τών μαθηματικών. 
Εκκαιδεκαετή; δέ είσήλθεν είς τδ στρατιωτικόν 
στάδιον, όνομασθείς, μετά τάς δεούσα; εξετάσεις, 
Γπολοχαγδς Συντάγματος καί έφρούοησεν εις Βα
λεντίνον (Valence). Εκεί δέ άξιόλογό; τι; κυρία, 
ή Κολομβιέ, έκπλαγεΐσα διά τά μοναδικά τοΰ Να- 
πολέοντος προτερήματα, τδν είσήγαγεν ε’ς τά; ά- 
ρίστας τών οικογενειών, καί συνετέλεσε πολύ εί; 
τήν μεταβολήν τοΰ ορμητικού χαρακτήρός του. ό 
δέ ύπολοχαγο; τοϋ πυροβολικού, εράσμιο; καί πε
ριφανή; κατά τήν συμπεριφοράν καί τάς διατριβάς, 
κατέστη πανταχοϋ περιζήτητος, ένώ ή κυρία Κο
λομβιέ, διορώσα τδ μέλλον αύτοϋ, τφ προέλεγε 
τήν περιμένουσαν αύτδν δόξαν. Ισως δέ τήν μετα
βολήν ταύτην τοϋ χαρακτήρός κατώρθωσεν ή θυγά- 
τηρ τή; κυρία; Κολομβιέ, ήν ούδέποτε έλησμό- 
νησε μετά ταΰτα ο Ναπολέων.

Αγώνό; ποτέ συστηθέντο; φιλολογικού εί; τήν 
έν Λουγδούνω Ακαδημίαν, περί τοϋ, τίνες είσιν αί 
άρχαί και ή νομοθεσία, όι ών ή άνθρωπότης θύ- 
■>αται pa.l.lov ra εύημερή, · ό Ναπολέων, άνω- 
νύμω; άγωνισθείς, έκέοδησε τδ βραβεϊον. Κατά δέ 
την Τπατειαν αυτού, έρριψεν εί; τδ πΰρ τδ χειρό
γραφον, παρουσιασθέν αύτώ ύπδ αύλοκόλακο;’ δι
ότι τότε δέν είχεν, ύπατος ων, τά; περί εύημερία; 
ΐδεα; τοΰ δεκαοκταετού; ύπολοχαγοϋ. Αλλ ό α
δελφό; Λουδοβίκο; είχεν άντιγεγραμμένην τήν δια
τριβήν, ήτις καί έδημοσιεύθη τδ 1826. Τδ μέν 
ύφος είναι πρωτότυπον και ένιαχ 
δι εύκολία; δέ παραδόξου έτάζοντι 
τή; ηθικής ιδέαι, άναφαινομένη; απανταχού τής 
προς τδν πλησίον άγάπη; καί συμπάθειας. Τούτο 

τή; νεαρα; αύτοϋ ήλικίας τδ διανοητικόν 
Χειμηλιον, ένέφαινεν ίσως ροπήν πρδ; άλλο στάδιον 
$ το πολεμικόν. Καί όμως, σχεδόν κατά τής συγ
γραφή; ταύτης τήν έποχήν, ούτως άπεκρίνατο εί; 
κυρίαν έλέγχουσαν τήν πυρπόλησιν τού Παλατινά-

οϋ περιλαμπές, 
ιι αί αύστηραί

του, γενομένην παρά τοΰ περίφημου Τυραίννου* 
< Καί τί πειράζει, κυρία;... φθάνει μόνον ότι ή 
πυρπόλησι; ήτο αναγκαία !... »

Εικοσαετή; δέ ήτο ό Ναπολέων καί έφρούρει τδ 
Βαλαντΐνον δτε ήκούσθη,τδ 1 789,ή μεγάλη κραυγή 
τή; έλευθερίας. Καί τδ μέν δένδρον αύτή; ένεφυ- 
τεύθη τδ πρώτον εί; Βιζίλην, πλήθος δέ αξιωμα
τικών γάλλων άπεδήμουν καταλείποντε; τάς τά
ξεις καί τήν πατρίδα, ό δέ Ναπολέων, κρίνων μετ’ 
έμβριθεία; τάς περιστάσεις, προετίμησε τήν έπα- 
νάστασιν. Καί τά μέν επιστημονικά σώματα, τδ 
μηχανικόν καί τδ πυροβολικόν, άπεδέχθησαν μετά 
πλειοτέρου ζήλου τήν μεταβολήν, καί συνέτεινον 
ίσχυρώς είς τήν παγίωσιν τής έλευθερίας καί τής 
γαλλική; δόξης, ό δέ Ναπολέων ένεστερνίσθη τήν 
νέαν ταύτην πολιτικήν θρησκείαν, διότι ή φλογερά 
ψυχή του τήν ένόησε καί τήν ήσπάσθη. Εν τού
τοι;, κατά τήν έποχήν ταύτηντοΰ οργανισμού, μυ
στήρια πολλά άπεκαλύφθησαν εί; τδ πνεύμα τών 
πολιτών, καί πολλαί εύφϋί'αι, άγνωστοι προτού, 
άνεφύησαν έκ τών παντοίων τάξεων τή; γαλλικής 
κοινωνίας.

Τδ δέ προσεχές έτος, ό Ναπολέων φρουρών έν 
Ωξόνη καί ύπείκων εί; τδ γενικόν αίσθημα, έξέ- 
φρασε τά; ιδέα; του δημοσίευσα; επιστολήν τώ υ- 
ποστρατήγω Buttafuoco, άντιπροσώπω τών ευ
πατριδών τής Κόρνου, έν τή συντακτική συνε- 
λεύσει. Εί; τήν επιστολήν ταύτην, καθ ·ην j έπαν- 
θεϊ ειρωνική τις πικρία καί ό κατά τής προδοσίας 
τοϋ αντιπροσώπου τούτου έλεγχος, έπιφαίνεται 
θαυμασίως είκονισμένη ή έντύπωσις, ήν ή επανα- 
στασις έπήνεγκεν εί; τά; ιδέα; τοϋ Ναπολέοντο;, 
διαγράφονται δέ μετά ταχύτητο; τεράστια; και 
διά λόγου εύφραδού; καί νευρώδους, αί άλληλου- 
χεϊς περιπτώσεις, αιτινες έπήγαγον τήν υποταγήν 
τή; πατρίδος του είς τήν. Γαλλίαν. Εκατόν δε 
μόνον άντίτυπα τής επιστολής δημοσιεύσας, επεμ- 
ψεν αύτά εις τήν Κόρσικαν καί μετ ολίγον ό πρόε
δρό; τής έν Αίακείω πατριωτική; εταιρείας, έγρα- 
ψεν είς τδν συγγραφέα, ότι ή εταιρεία, ψηφίσασα 
τήν έκτύπωσιν τή; επιστολής, ώνόμασε τδν But- 
tafuoco dripor.

Καί ταΰτα μέν ήσαν τά φρονήματα τού Βονα- 
πάρτου, τδ εικοστόν πρώτον τή; ηλικία; διανύον- 
τος,θέλομεν δέ ίδεϊ άκολούθω; πώς εφαρμόζει αύτά 
είς τά; περιστάσεις τή; πατρίδος, διότι πνεων αγ
νότητα δημοκρατικήν, υποδύεται μετ ολίγον το 
ένδυμα τδ άνδρικόν.

Ζ*. Αί .-τρώται ριάχαι.

’Εκραγίίσ^ς ήδη τή; έπαναστάσεω;, ο Παολης, 
πρόσφυξ εί; Αγγλίαν μετά τήν κατάκτησιν, τή; 
Κύρνου, ήλθεν έκ Λονδίνου εί; Παρισιού;. Επι- 
σήμω; δέ υπό τοϋ στρατηγού Λαφαγέτου πρδς 
τήν συντακτικήν συνέλευσιν παρουσιασθείς, ήξιω- 
θη τών συνήθων τιμών, αιτινες, τή, εποχή εκείνη, 

ί άπενέμοντο, φιλελευθερία; χάριν, εί; του; ύπερα-
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«πιστά; τών έθνικών ανεξαρτησιών. ’Αλλ’ ό Πάο- 
λτ,ς ήπάτησε τήν συνέλευσιν, άν και τδ προσεχές 
έτος, εις τήν πατρίδα αυτοΰ έπανελθών, ώνο- 
μασθη ΰπδ της Γαλλικής εξουσίας άντιστράτη- 
γος καί διοικητής τής Κόρνου, άποτελούση; τότε 
εικοστόν έκτον στοατιωτικόν τμήμα. ‘Ο δέ Να
πολέων, τυχών έκεϊ έν άδειε?, εΒε δυο στάσεις, 
τήν μέν γαλλίζουσαν, τήν δέ ύπέρ τής άνεξαρ- 
τησίας τής νήσου κηουττομενην, έζ ων προετιμη- 
σεν ευθύ; τήν ποώτην, διότι ώφειλε πίστιν είς τήν 
Γαλλίαν. Καί τδ μέν Αίάκειον, ή πατρίς του, ήτο 
ή έδρα τής αντιπάλου στάσεως, αύτδς δέ, Λο
χαγός τοϋ πυροβολικού μετά τήν 6 Φεβρουά
ριου 1792, ώρίσθη προσωρινός διοικητής ένδς 
τών όύο ταγμάτοον, τών έπί μισθοφορία υπέρ τής 
κοινής ευταξίας, συγκροτηθέντων είς τήν Κόρσικαν, 
καί έποοεύθη κατά τής εθνοφυλακής τοΰ Αίακκείου. 
ίδού τδ πρώτον αύτοϋ βήμα είς τδ στάδιον τών 

πολέμων, άλλ’ ό Περάλδης, είς έκ τών κομματαρ
χών τών δυσηρεστημένων καί αρχαίος έχθρός τών 
Βονοπαρτών, έτόλμησε νά κατηγορήση τδν Ναπολέ- 
οντα,δτι ήτο παραίτιος τών ταραχών, ά; κατέστει- 
λεν. ‘Ο δέ Ναπολέων κληθείς πρδς απολογίαν είς 
Παρισίους, έμηδένισεν ευκόλως τήν άπεχθή ταύτην 
συκοφαντίαν.

Κατά τήν έν Παρισίοις δέ διατριβήν του, άνέ- 
τειλεν ή άποφράς ημέρα τής 20 Ιουνίου, καθ’ ήν 
Λουδοβίκος ό ΙΣΤ’, περικυκλωθείς είς τά άνάκτορα 
αύτοϋ ύπό τής έργατικής κλάσεω; τής συνοικίας 
τοϋ ‘Α. Αντωνίου, ήναγκάσθη νά φορήση τόν έου- 
θοόν πίλον. Μετά παρέλευσιν δέ ολίγων ήα,εοών, 
τή 10 Αύγουστου, πολιορκηθείς είς τδ Κεραμεικδν I 
ύπδ μανιώδους όχλου, μή βλέπων άλλο καταφύ- 
γιον ή τδ βήμα τής εθνικής συνελεύσεως, τρέχει 
καί προσφέρεται ούτως αύτή δεσμώτης. Τότε ό Να
πολέων, αύτόπΤης τών σκηνών τούτων καί αίφνι- 
δίως και παραδόξως πως φωτισθείς τδ πνεύμα, 
γράφει τήν επιούσαν είς τδν θειον αύτού, τδν 11α- 
ραοισίνην. Μή άνησύχει διά τούς ανεψιούς- γνω
ρίζουν νά καταστήσωσιν εαυτούς είς τά πράγματα.

Κατά δέ τδν τρυγητήν έπανελθών είς τήν Κόρ- 
σικαν, ήναγκάσθη νά άποξενωθή άπδ τδν Πάολην, 
διότι — άν καί εκείνος έδέχθη αύτδν μετά περιπα- 
θείας, άν καί άνεγνώριζε τά μεγάλα αύτού προτε
ρήματα λέγων. ‘Ο Νεανίας ούτος ανήκει είς φυ
λήν άρχαίαν, είναι πλουταοχικδς — ένόησεν ότι ό 
Πάολης άντενήργει δραστηοίως κατά τής ένώσεως 
τής Κόρνου μετά τής Γαλλίας, ότι δ προστάτης 
του αύτδς και φίλος ήτο ήγεμών τής άντιγαλ- 
λ κής στάσεως.

’Επελθόντος δέ τοΰ Ιαννουαρίου τού 1 793, στο
λίσκος ένελιμένισεν είς Αίάκειον, διοικοόμενος μέν 
ύπό" τού αντιναυάρχου Τρυγέτου, ώρισμένος δέ είς 
εκδρομήν κατά τής Σαρδηνίας. Καί ή κατά τήν 
Κόρσικαν δύναμις στρατεύεται, καί δ Ναπολέων 
άποφαείζεται ιδίως νά έπιχειρήστ) διά τού τάγμα
τός του αντιπερισπασμόν κατά τών νησιών τής Μαγ- 
δαληνής, μεταξύ Κόρνου και Σαρδηνίας κειμένων, 

άλλ’ ή στρατεία άπέτυχεν έναντιωθέντων τών ά
νεμων, καί δ Ναπολέων έπανήλθεν είς Αίάκειον' 
ό δέ Πάολης κατηγορηθείς μετ άλλων είκοσι στρα
τηγών, καί έν προγραφή διατελών ήναγκάσθη νά 
έπανας-ατήση καί συνε^άθη δ πόλεμος μεταξύ τών 
Γαλλιστών καί τών Αγγλιζόντων, πόλεμος σκλη
ρός καί άπάνθρωπος, καθ δν οί περί τδν Πάολην 
νικώσιν ΰπερτεροΰντες τώ πλήθει. Εκεί ό Ναπο
λέων άπώλεσε πάσαν τήν πατρικήν αύτοϋ περιου
σίαν, κατόρθωσε δέ νά σώση πάντα; τούς περί αύτδν, 
καί καταλιπών τήν πατρίδα, ώμωσε κατά τής ’Αγ
γλίας τδν δρκον τού Αννίβα.

Καί έπιστρέψας είς Γαλλίαν εύρεν αύτήν τυραν
νικός ύπό τών Ορεινών διεπομένην. Πάλη τότε 
γιγαντιαία, παοαφέρουσα τήν έπανάς-ασιν πέραν τών 
όοίων αύτής, συγκροτεί δεκατέσσαρα στρατόπεδα 
κατά πάσης τής Ευρώπης, οπλισμένης ήδη κατά 
τής Γαλλίας.

Καί ανατρέπει ή συντακτική Συνέλευσις τά πάν
τα πρδ αύτής διά τής ισχύος, καί προκαλεϊ διά 
τής τόλμης πάντα; τούς κηρυττομένους εχθρού;, 
άλλ ό εμφύλιος πόλεμος καί ή προδοσία καί ή 
στάσις ή ξενική άναφαίνονται είς Βανδέαν, εις 
Μασσαλίαν, εις Λούγδουνον καί είς Τουλώνα, ή δέ 
Συνέλευσις οπλίζει τάς φοβέρας αύτής φάλαγκα; 
καί θέλει ού μόνον νά νίκα άλλά καί νά καταπλήτ- 
ττρ τούς πολεμίους. Καί πάντες μέν ούτοι δαμά
ζονται, μόνη δέ ή Βανδέα παλαίει ήρωϊκώς και 
οί έπαναστάται τής Μασσαλίας, ΰποχωρούντες εις 
τά νικηφόρα όπλα τής Συνελεύσεως έγκλείονται είς 
τήν Τουλώνα, δπου τινές μέν αντιπρόσωποι φυλα
κίζονται, αί δέ άρχαί καί δ στόλαρχος, συμπαρα- 
συρθέντες ούτως είς τήν άντεπανάστασιν, καί φο
βούμενοι τήν έκδίκησιν τής συνελεύσεως, καί τού 
στρατού, δέν τολμούν ούτε νά ύποταχθώσιν, ούτε 
νά πολεμήσωσιν άλλά σχεδιάζουσι προδοσίαν στυ
γερήν καί παοαδίδουσιν είς τούς ναυάρχους τοϋ 
Αγγλικού καί Ισπανικού στόλου, τήν τε πόλιν καί 
τδν λιμένα καί τδν ναύσταθμον καί τά φρούρια καί 
τδν στόλον.

Καί πρδ τής πόλεως ταύτης, συγ ρ ,τηθέντος ήδη 
στρατοπέδου πολιορκίας, έμελλε να έκλαμψη τδ 
πρώτον τοΰ Ναπολέοντος ό άστήρ' ένταΰθα άπο- 
σταλείς ίνα διευθετή τά έργα τού πυροβολικού, 
ταγματάρχης μέν αύτδς άλλά δευτερεύων. Εφθασε 
τήν I 2 τοϋ τρυγητού, καί εύρε τόν μέν προϊστά
μενον τοϋ πυροβολικού νοσούντα, τήν δέ στρατιάν 
έπιδεή επιτηδείων καί προσώπων, άλλ ή τερά
στια αύτοϋ ευφυΐα κατώρθωσεν, έν διαστήματι 
έξαμηνίας, καί προσωπικόν νά σχηματίση κατάλ
ληλον, και έκατδν μεγάλης δλκής πυροβόλα νά 
τάξη έπί τών προμαχώνων. Ηναγκάζετο δμο>; νά 
παλαίη πρδς τήν ανικανότητα τού Στρατάρχου θέ- 
λοντος τήν κατά γράμμα έκτέλεσιν τών διατα
γών τής πρωτευούσης, δηλαδή τήν έντδς τριών 
ημερών πυρπόλησιν τού έχθρικού στόλου καί τής 
Τουλώνος τήν άλωσιν

’Αληθώς δέ δ Στρατάρχης Καρτώ διατάττει ·ςψν

πυροβολισμόν, καί είς μάτήν παρετήρει δ Ναπο
λέων, δτι οί προμαχώνες άπέχουσι, τριπλοΰν βο
λής διάστημα, άπδ τοϋ λιμένος καί τών έχθρικών 
κανονοστασίων. Καί γίνεται μεν ή δοκιμή, η δε 
σφαϊοα πίπτει μέσω τών πολιορκουντων καί τών 
πολιορκουμένων. Αλλ εϊ; τών τριών αντιπρόσωπων 
τών ύπδ τής συντακτικής συνελεύσεως είς τδ στρα- 
τόπεδον άποσταλέντων, δ Γασπαρϊνος, λοχαγός 
ποτέ τών λογχοφόρων και έμπειρος τών τοΰ πο
λέμου, ένόησε τήν υπεροχήν τοΰ διοικοΰντος τδ 
πυροβολικόν Ναπολέοντος, είς τήν αγχίνοιαν δέ 
ταύτην τοΰ Γασπαρίνου οφείλεται κυρίως ή τα
χεία άλωσις τής Τουλώνος.

’Εν τφ μεταξύ τούτω, φθάνει έκ Παρισίων σχέ- 
διόν τι, ύπδ τοϋ στρατηγού Λαρσών συνταχθέν, 
καθ δ τδ φρούριον τής Τουλώνος έπρεπε νά κυ- 
ριευθή δι έφόδου. Πολεμικού δέ συμβουλίου συγ- 
κροτηθέντος, καί άναγνωσθέντο; τοΰ σχεδίου τής 
Συντακτικής Συνελεύσεως, έν ώ ώρίζετο δτι τδ 
φρούριον έπρεπε νά προσβληθή ΰπδ εξ μυριάδων 
στρατού άπανταχόθεν, δ Ναπολέων άντέκρουσεν 
αύτό εϊπών μέν δτι δ πολιορκών στρατός δέν ύπε- 
ρέβαινε τρεις μυριάδας, προτείνων δέ τουναντίον 
τουτέστι τήν κατά ξηράν καί θάλασσαν πολιορ
κίαν. Πρδς κατόρθωσιν δέ τούτου, δπερ κατ αύ- j 
τδν έμελλε νά έπιφέρη τήν πτώσιν τής πόλεως, 
ήτο άνάγκη νά έγερθώσι προμαχώνες έπί δύο λό
φων έπιτηδείων πρός πυροβολισμόν τοΰ φρουρίου 
καί τής παραλίας. 01 Αγγλοι έννοήσαντες, ώς 
δ Ναπολέων, δτι αυται αί θέσεις ήσαν έπισφαλεϊς, 
είχον κραταιώς ώχυρωμένον τδ φρούριον Μαλ- 
γραβ, διά τεσσαράκοντα τεσσάρων τηλεβόλων με
γάλων καί τρισχιλίων άνδρών έκ τών μαχιμωτέ- 
ρων. Τδ πολεμικόν Συμβούλιον παρεδέχθη τήν 
γνώμην τού Ναπολέοντος.

Καί φανερά μέν ήτο ή έπιτυχία τών νέων προ
μαχώνων, άλλ δ Ναπολέων έμελλε νά παλαίη κα
τά τής άμαθείας τού αρχιστρατήγου καί τού επι
τελείου αύτοϋ. Βαρυνθείς επί τέλους παρεκάλεσεν 
αύτδν νά χαράξη έγγράφως τά σ χέδιά του, όπως 
τδ πυροβολικόν έτοιμασθή πρδς τήν επιτυχίαν των, 
άλλ ό Καρτώ άπεκρίθη δι* έγγραφου, δτι έπί τρεις
ήμέρας πρέπει τδ φρούριον νά πυροβοληθή καί 
νά αλωθή προσβαλλόμενου ύπδ τής στρατιάς εις 
τρία σώματα διτ,ρημένη;. Τδ παράδοξον τούτο σχέ- 
διον έπέστειλεν είς Παρισίους δ Γασπαρϊνος μετά 
τινων τοΰ Ναπολέοντος σίαρατηρήσεων, ή δέ Συν
τακτική Συνέλευσις έπεμψε πρδς άντικατάστασιν 
τοΰ Καρτώ τδν ιατρόν Δοπέτον, δστις ήτο πολύ 
αμαθέστερος καί άνικανώτερος τοϋ προκατόχου.

Ολίγας ήμέρας μετά τούτο, συμπλοκής τίνος 
γενομένης κατά τινα θέσιν, άπας ό στρατός έσπευ
σε μετ δλίγον είς γενικήν σύγκρουσιν καί δ Να
πολέων παρετήρησεν είς τδν στρατηγόν δτι ή έφο
δος κατά τής πόλεως είναι όλιγώτερον έπισφαλής 
τής ΰποχωρήσεως, δρισθείς δέ αρχηγός τή; έφό
δου όδηγεϊ τήν στρατιάν κατά τών πολιορκου- 
μένων, καί τοσαύτη ήτον ή δρμή καί ή ζέσις τής 

(Εύτέρπ. Τόμ. Ζ'. φυλλάδ. 26.)

προσβολής ώστε οι έπίλεκται ήτοιμάζοντο ήδη 
να εϊσέλθωσιν είς τδ φρούριον διά τίνος χάσματος, 
καί ή πόλις έκυριεύετο ήδη, άλλ’ δ Ιατρός αρχι
στράτηγος, καί τοι μακράν τής συμπλοκής, ίδών 
προ αυτοΰ πεσόντα ένα τών υπασπιστών του καί 
δειλιάσας έσήμανε τήν ύποχώρησιν. Τότε ύ Ναπο
λέων, έπιστρέφων έκ τής μάχης πληγωμένος είς 
τήν κεφαλήν, είπε τφ άρχιστρατήγω. « Ή.'Γουλών 
δφείλει τήν σωτηρίαν τη; εί; τδν άνύιμον τδν 
διατάξαντα τήν ύποχώρησιν », διότι τότε ήδύνατο 
πά; τις νά όμιλή έλευθέρως έν τφ πεδίφ τής μάχης 
καί οί στρατιώται έλεγον άπροκαλύπτως, « ίύ; πότε 
θέλουσι διοικεί τού; ανδρείους ιατροί καί ζωγράφος 

Αλλά τέλο; δ γενναίο; Δυγομιέρος, άναλαβών 
την ς-ρκτηγίαν τοΰ Δοπέτου, ένόησεν ευθύς, ,ώς πρδ 
αύτοϋ δ Γασπαρϊνος,τήν μεγαλοφυΐαν τοΰ νεανίου 
διοικητοΰ τοΰ πυροβολικού καί τότε έγίνοντο αί αλη
θείς έργασίαι καί προπαρασκευαί τής πολιορκίας. 

Κατά τήν άνέγερσιν προχώματό; τίνος, θέλων 
δ Ναπολέων νά ύπαγορεύση διαταγήν τινα, έζή- 
τησεν ένα γραφέα- καί Λοχίας τις τοΰ τάγματος 
C0te-d’-Or, εύσωμο; καί καλός, έρχεται εί; τδν 
προμαχώνα καί έπ’ αύτού στηρίζων τδν χάρτην 
γράφει τήν ύπαγορευομένην διαταγήν, σφαίρα; δέ 
τότε έπιπεσούσης καί άνας-ατωθέντο; τοϋχώματος, 
αξιόλογα! είπε- δέν μάς χρειάζεται άμμος! ‘Ο 
λοχίας ούτος ήτο δ ανδρείος Ζιουνότος. Κατά τήν 
αύτήν δέ πολιορκίαν δ Ναπολέων διέκρινε καί έτε
ρόν τινα νεανίαν έκ τών ζευγιτών τοΰ πυροβολικού, 
τδν Δυρόκ, δν ήγάπησεν ακολούθως έπί δεκαεπτά 
έτη. ’Εντεύθεν ή τύχη τών δύο τούτων πολεμι
στών, οΐτινες, διά τής γενναιότητο; καί τής εύ- 
φυΐας των, έφθασαν είς τού; ύψηλοτέρου; βαθμ.ούς 
τή; Αύτοκρατορίας.

‘Ο Ναπολέων έν τούτοι; ήγειρε προμαχώνά τινα 
άπέναντι τοΰ φρουρίου Malbosquet, ύπό τών έχθρών 
κατεχομένου, άγνωστον εί; αυτού;. Οί δέ αντι
πρόσωποι έπισκεφθέντε; αύτό κατά τήν απουσίαν 
τοϋ διοικητοΰ, διέταξαν τούς πυροβολιστάς νά πυ- 
ροβολήσωσιν, δπερ καί έγένετο. Αλλ ή κομπορ- 
ρημοσύνη αύτών έματαίωσε τδ σχέδιον τού Να
πολέοντος, δστις κατεσκεύασε τδν προμαχώνα α
όρατον ύπδ τών έχθρών, έλπίζων τή επαύριον με- 
γάλον άπδ τούτου οφελος. Τήν δέ επιούσαν, άμα 
τή ημέρα διαγελώση, ό άγγλος στρατηγός Οχά- 
ρας έξέρχεται μετά μαχητών επτάκις-χιλίων, 
κυρίευες τδν προμαχώνα καί καρφώσας τά πυρο
βόλα, απειλεί τδ κεντρικόν πυροβολοστάσιον. ό- 
πλίζεται ό στρατό; τή; δημοκρατία; καί έφορμα 
κατά τών αντιπάλων, δ δέ Ναπολέων, τάξας ί- 
πιτηδείω; τό πυροβολικόν πρδ; άντίκρουσιν, λαμ
βάνει μεθ εαυτού tv τάγμα καί κρυφίως διαβας 
μίαν κοιλάδα φθάνει είς τούς πρόποδα; τού φρου
ρίου Malbosquet, καί καταπυροβολεί τάς δύο 
πτέρυγας τής έκεϊ παρατετα^μένης εχθρική; φά 
λαγγος. Αγγλος τι; αξιωματικό; άναβα; εί; τδ 
ύψωμα πρδς έπόπτευσιν τού εχθρού πίπτει πλη
γωθείς, καί ζωγρείται παραδού; τό ξίφος του είς 
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τον Ναπολέοντα, Ητον δ στρατηγός όχάρας, φρού
ραρχο; τή; Τουλώνος, ό δέ αγγλικός στρατός, ί- 
ποβαλών τόν αρχηγόν του, έτράπη εί; θορυβώδη 
ύποχώρησιν καί κατεδιώχΟη μέχρι Τουλώνος.

Ανάγκη έν τούτοις νά άλωθή τό φρούριον Mal- 
grave, Μικρά Γάδειρα υπό τών Αγγλων κληθέν. 
Κατεσκευάσθη διό κρύφιο; τις προμάχων παράλ
ληλο; πρό; τήν αγγλικήν τάφρον καί ύποκρυπ- 
τόμενο; όπισθεν έλαιώνος, άλλ έπιφανέντος αυ
τού, οί πυροβολισταί δέν ήδύναντο νά υπομένωσι 
τό πϋρ τών πολεμίων. Καί όμως ή άλωσις τών 
Μικρών Γαδείρων ήτο κατεπείγουσα, ό δέ Ναπο
λέων έμπνευσθεί; ύπό ευφυούς τίνος ιδέας, επιγρά
φει είς τόν προμαχώνα, γράμμασι κεφαλαιακοί;, 
υ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΤΩΝ ΑΤΡΟΜΗΤΩΝ. Ιδού τό πρώ
τον δοκίμιον τής μεγάλης αύτού τέχνη; ήν δυ
νάμεθα νά καλέσωμεν Ηθικήν τή; Τακτικής. 
ΙΙάντε; δέ τότε οί πυροβολισταί ήμιλλώντο ζη
τούντο; νά ύπηρετώσιν εΐ; τόν προμαχώνα, καί ό 
Ναπολέων αυτός, δρθο; έπί τού πυροβολοστασίου, 
έκέλευσε τον πυροβολισμόν, δστις ήρξατο μέν τήν 
4 4 Δεκεμβρίου, έξηκολούθησε δέ διαρκής καί φο
βερό; μέχρι τής νυκτό; τή; 4 7. Καί δ μέν αρ
χιστράτηγο; θέλει νά έκτελέσιρ έφοδον καεά τήν 
επιούσαν, ό δέ Ναπολέων, έπιμενόντων καί τών 
Αντιπροσώπων, παρατηρεί δτι είναι ανάγκη νά κα- 
ταπλήξωσιν άμέσω; τούς πολιορκουμένου;. Η ς-ρα- 
τιά λοιπόν, εί; τέσσαρα; λεγεώνα; διφρημένη, ών 
δύο μέν έποπτεύουσι τά φρούρια Malbosquet, 
Balaguiere καί Eguillette, μία δέ μένει έν εφε
δρεία, ετοιμάζεται τήν αύτήν νύκτα. 0 Αρχιστρά
τηγο; αύτός δρμ£ μετά τή; τέταρτη; λεγεώνας, 
τή; έκ τών αρίστων συγκειμένη; καί προσβάλλει 
τά Μικρά Γάδειρα, τούτου δέ γενομένου, τά πυ- 
ροβολοστάσια, τή επιταγή τού Ναπολέοντο;» έκ- 
σφενδονίζουσιν οκτώ χιλιάδα; βόμβα; έπί τού φρου
ρίου, άλλ ή μέν λεγεών αποκρούεται ύπισθοδρο- 
μούσα, ό δέ αρχιστράτηγο;, έτοιμαζόμενο; νά ζη- 
τήση τήν εφεδρείαν, βλέπει αύτήν αίφνης ύπό τού 
Ναπολέοντο; φερομένην. Εν τάγμα προηγείτο, διοι- 

^κούμενον ύπό τού λοχαγού τού Πυροβολικού Μυ- 
ρώνο; γνωρίζοντο; ακριβώς τάς τοποθεσίας, καί 
την τρίτην ώραν τού μεσονυκτίου τό τάγμα εισέρ
χεται διά τίνος χάσματος εΐ; τό φρούριον μετά 
τού Ναπολέοντο; αυτού, ούτινος τήν ζωήν έσωσεν 
δ· Μύρων αύτδς κατά τήν ώραν τή; συμπλοκή; καί 
τ ή; έφόδου. ό δέ εχθρός, είσελθόντο; έξ άλλου 
•τινό; χάσματος καί τού συνταγματάρχου Λαβόρ- 
δου, συμπυκνόνει τά; τάξει; καί τρις έφορμα ΐνα 
απώθηση τού; νικήτας.

Κατά τήν άλωσιν τού φρουρίου τούτου, Απέβα- 
λον ο’, μέν Γάλλοι χιλίου; πολεμιστά;, οί δέ Αγ
γλοι δύο χιλιάδα; καί πεντακοσίους.

Αυριον ή μεθαύριον, εΐχεν είπεί ό Ναπολέων εί; 
τού; Αντιπροσώπους, θέλετε δειπνήσει εΐ; Του- 
λώνα. Καί άληθώ; οί Αγγλοι έκένωσαν τά φρού
ρια καί τήν πόλιν, πυρπολήσαντε; πρδ; έκδίκησιν 
τον Ναύσταθμον, εννέα δίκροτα καί τέσσαρας φρε- , 

γάδας. Αλλ’ έν τφ μεταξύ τού φοβερού θορύβου 
έννεακόσιοε κατάδικοι Γάλλοι, αντί νά σπεύσωσιν 
εί; τήν διαρπαγήν καί τάλλα κακουργήματα, τά 
συνήθη εί; τή/ διεφθαρμένην ταύτην κλάσιν τής 
άνθρωπότητος, έδοσαν απεναντίας παράδειγμα η
ρωισμού άξιομνημόνευτον, σώσαντε; τά; τέσσα
ρα; φρεγάδα; και τδν ναύσταθμον καί τδ ύλικδν 
καί τά έφόδια καί τά τρόφιμα. Ειτα δέ έπανέ- 
λαβον τά; Αλύσει; των τοσούτον έντίμως έκδι- 
κηθέντε; κατά τών Αγγλων. Τδ μοναδικόν έν τή 
ιστορία έργον τούτο, Ανήκει είς τήν έκτακτον καί 
θαυμασίαν έκείνην έποχήν, καθ ήν καί οί κακούρ
γοι, καί τοι ύπδ τή; δικαιοσύνη; σβεσθέντε; έκ τοϋ 
καταλόγου τών Ανθρώπων, ήδύ/αντο νά μεθύσω- 
σιν άπδ τήν δόξαν καί τήν έλευθερίαν ?

Οΰτω μέν ήλώθη ή Τουλών τή έμπειρίιγ τού Να
πολέοντο;. Ο δέ στρατηγό; Δυγομιέρος, δστις 
στρατηγήσα; βραδύτερον είς τά Πυρηναία, ευρεν 
εκεί ένδοξον καί ζηλωτόν θάνατον, ήθελε νά πα- 
ραλάβη μεθ’ έαυτοϋ τδν νεανίαν διοικητήν τσύ πυ
ροβολικού, άλλ .ή έπί τών πολεμικών εφορεία άντέ- 
τεινεν έπιτάξασα εί; τδν Ναπολέοντα νά έφοπλίσιρ 
τήν παραλίαν τή; Μεσογείου καί τής Τουλώνος, 
άπέστειλε δέ αύτόν αρχηγόν τοΰ πυροβολικού είς 
τδ στρατόπεδον τής Ιταλίας. 0 Δυγομιέρος προέ- 
τεινεν εί; τήν εφορείαν νά προβιβάσφ τδν Ναπο- 
λέοντα υποστράτηγον. « Ανταμείψατε, έγραφεν 
αύτή, καί προβιβάσατε τδν νεανίαν τούτον, διότι 
έάν αχαριστήτε, θέλει προβιβασθή άφ εαυτού. » 
Καί όμως ό βαθμός ούτος άπενεμήθη είς αύτδν, 
άλλά μετά έξ εβδομάδας.

------------ -— 1 1 ---------

Τή δέ επαύριον 6 Φερδινάνδος ήτοιμάσθη είς 
άναχώρησιν καί ή εΐδησις τή; άπομακρύνσεως αΰ
τοϋ έθλιψε πολύ τού; ορεινούς φίλους του, οΐτι
νε; έλθόντε; εί; έπίσκεψιν τδν ευρον δακρύοντα 
καί κάτω νεύοντα τήν κεφαλήν. 0 δέ πρεσβύτερος 
αύτών τώ είπε διά τής αφελούς καί ποιητικής 
γλώσσης του.

— Τί έπταίσαμεν εί; τδν φίλον μας καί μάς 
άφίνει πριν Ακόμη καταιβοϋν τά χιόνια; μήπως 
έγελούσαμεν δταν αύτδ; ήτον λυπημένο;; μήπως 
δταν έπέστρεφε χαρούμενο; εί; τήν καλύβαν μας, 
τοΰ έδείξαμεν κάμμίαν δυσαρέσκειαν;... χθέ; Ακόμη 
μά; έλεγε; δτι αγαπούσε; καί τήν καλύβην καί τά 
βουνά μας. Που νά Αποδώσωμεν τδ κακόν τοϋτο;.. 
τί άνεμο; έφύσησε τριγύρω εί; τήν καλύβαν μα;;... 
μήπως ό νυκτοκόρακας ήλθεν άπδ τήν έρημίαν του 
καί έκάθησεν εΐ; τά δένδρα τού κήπου μας;...

— Εΰχαρίστως, ύπέλαβεν δ ί’ινάλδος, τοϋτο θά 
μέ έλαφρύνφ.

Καί ό Φερδινάνδος έκάλεσε τδν Ανδρέαν, δστις 
έλθών ήλλαξε τό περίδεμα' τοϋτο δέ καί τήν α
λοιφήν ήτοίμασεν ό Φερδινάνδος, έχων γνώσει; 
τινά; τή; χειρουργική;. Μετά ταύτα ό ’Ανδρέας 
έξήλθε.

— Τώρα είμαι καλλίτερα, είπεν ό ί’ινάλδος. 
Σά; εύγνωμονώ, κύρ ε.

Καί έπί τινα; στιγμά; έπεκράτησε σιωπή, διότι 
δ Ρινάλδο; περιέμενε νά άνοιξη τήν πεοί τή; έπι- 
σκέψεώ; του ομιλίαν δ Φερδινάνδος, δστις όμως 
δέν έβράδυνε, καί τότε,

— Πιστεύω, κύριε, τω είπεν δ ‘Ρινάλδο;, ότι 
είναι καλόν νά έπιταχύνωμεν τό έργον ενωρίς, έχο- 
μεν τρίτην ώραν καί αί ήμέραι τοϋ τρυγητού εί
ναι τοσούτον μικραί.

— Συμφωνώ πληρέστατα, κύριε, Αλλά μοί φαί
νεται ότι μετά τήν μακράν ιππασίαν σας, ήτο κα
λόν νά άναπαυθήτε μικρόν καί μάλιστα νά γευθήτε 
εί; τήν οικίαν μου.

— Σά; ευχαριστώ διά τήν φιλοφροσύνην, άπε
κρίθη δ Μομβάλ, έκοιμήθην τήν νύκτα εί; έν αγρο
τικόν κτήμα έδώ πλησίον, όπου οι Αγαθοί ίδιο- 
κτήται μέ περιεποιήθησαν αξιόλογα. Δέν αισθάνο
μαι τόν ελάχιστου κάματου. Χθέ; όμως, φθά; έ
κεϊ, ένόμισα οτι είδον τό όχημα τοϋ κόμητο; κυ- 

I ρίου Μαρινιάν . . .
Δέν ήπατήθητε, κύριε, ύπέλαβεν δ Φερδινάνδος, 

ήτο έδώ καί έπέστρεφεν εί; τόν πύργον του.
— Αί είπεν δ ‘Ρινάλδο;, μαντεύω' ήλθε νά 

σά; εΰχαριστήση, ήτο δίκαιον !
—— Οχι, άπεκρίθη δ Φερδινάνδος, ήτο άγαθω- 

σύνη του.
— Οπως θέλετε, είπεν δ ‘Ρινάλδο;, Αλλά πριν 

ύπάγωμεν είς τήν θέσιν, κύριε, έπεθύμουν νά εξη
γήσω τά αϊτια τής^προκλήσεώ; μου.

— Πρό; τί τοϋτο, Αφού τά γνωρίζω ήδη ;
— ίσως, ΰπέλαβιν δ ‘Ρινάλδο;’ εννοείτε κάλλι- 

στα ότι δέν πρέπει νά γίνεται έλάχιστο; λόγος πε
ρί τή; κατά τήν παρελθοϋσαν νύκτα συναντήσεώ; 
μας, διότι δέν κτυπώνται οί άνθρωποι διά τοιαύ- 
τας μικρολογίας, αΐτινες — έστω μεταξύ ήμών δ 
λόγο; — δέν είναι ή Αστεϊσμοί κεφαλών εξημμέ
νων. Ισως είπή τις, ότι έπρεπε νά ήναι λογικω- 
τεραι, άλλ’ έγώ δεν φιλονεικώ ποτέ περί δρέζεων' 
έχω φίλον τινά δστις τρελλαίνεται διά μίαν κυρ
τήν ερωμένην, έχω καί έτερον άγαπώντα περιπα- 
θέστατα ένα ώραιότατον οφθαλμού —— ή μνηστη 
του είναι μονόφθαλμος.

— Επειτα, κύριε ; είπεν δ Αρώνης άταράχως.
— ί$πει·ξα ', ύπέλαβεν δ ‘Ρινάλδο;, εξηγούμαι' 

Αποβάλλετε; δλοτελώ; τό θέμα τή; κατά τήν 
προχθεσινήν νύκτα συναντήσεώ; ^μας, οφείλετε, 
κύριε, ώ; τίμιος άνθρωπο; νά με ικανοποιήσετε 
διά τήν επιστολήν, ήν έπέμψατε πρό τινων ημε
ρών εί; τήν Κυρίαν Σαί'-Κλαΐρ, τήν Αδελφή* μου, 
διότι ή επιστολή αυτή δέν ήτο εΰπρεπής.

πώς έγινε τούτο καί δ άγαπητδς φίλο; μας λη
σμονεί τόσον γλήγορα τού; βουνήσιου; του οπού 
δέν τδν λησμονούν ποτέ τους;...

— Τί τά θέλει;; άπεκρίθη ό Φερδινάνδος, ό άν
θρωπο; είναι δδοιπόρος, δστις μένει ολίγα; στιγ- 
μά; νά άναπαυθή καί δεν πρέπει να ελπιζη πλειο- 
τέραν άνάπαυσιν. ©έλησί; τι; Ανεξάρτητος μέ διοι
κεί' ήκουσα τήν φωνήν τη; καί Ανάγκη νά άφή- 
σω τδ βουνόν. Σύ, πάτερ μου, είπέμοι έάν τδ 
πρόσωπον μου ήναι χαροποιόν καθ’ ήν στιγμήν 
αποχωρίζομαι άπδ σέ, άπδ ύμά; δλου; ού; έθεώ- 
ρησα ώ; αδελφού; καί ώ; Αδελφά; μου ;

’Αλλά τήν στιγμήν ταύτην ο ’Ανδρέας, μετά 
μυστηριώδους υφους παρουσιασθείς, τώ είπε λέ
ξεις τινά; ταχέω; άλλά σιγηλώς, και ό Φερδινάν- 
δος, ζωηρό; αίφνης γενόμενος, ώ; άν τφ έφέρετο 
σπουδαία τι; αγγελία, στραφεί; πρδ; αύτού;, τοϊ; 
είπε. ι

— Εΐ; τών φίλων μου έρχεται πρό; έντάμω- 
σίν μου.

Καί πάντε; έν εύλαβεία Απεσύρθησαν, ό δέφίλος 
τοϋ Αρώνου καταβά; ήδη τού ίππου, έμπροσθεν τή; 
οικίας αΰτοϋ, συνοδευόμενο; υπδ υπηρέτου έπίσης 
έφιππου, ήτο νεανίας καλός καί οι χωρικοί θελχθέν- 
τες άπδ τήν οψιν του, τδν έδέχθησαν φιλοφρό- 
νως, διότι ήτο φίλος τοϋ κυρίου Αρώνου !, .. τούτο 
μόνον ήρκει δπως πάντες οί κάτοικοι τδν φιλο- 
φρονώσι ί. . .

0 δέ Φερδινάνδος κατέβη πρδς υποδεξίωσιν καί 
άπαντήσας αύτδν είς τήν ξυλίνην κλίμακα τδν έ- 
χαιρέτησεν, δ δέ άντεχαιρέτησε μετά σοβαρότητο; 
καί ot Αγαθοί άνθρωποι τοϋ βουνού παρετήρησαν 
θαυμάζοντες ότι δύο φίλοι στενοί ήπαντώντο τδ 
πρώτον ώς νά μή έγνωρίζοντο. Τότε ό γηραιότε- 
ρος, δδηγών αύτού; πρδς τήν μάνδραν, τοϊ; είπε.

— Συνειθίζουν είς τά; μεγάλας πόλεις νά χαι- 
ρετώνται ως νά μή γνωρίζωνται, τοϋτο λένεται 
εύγένεια.

0 δε Φερδινάνδος έκλείσθη είς τδ δωμάτιόν του 
μετά τοϋ έλθόντος εις έπίσκεψιν καί άφοΰ έκάθη- 
σαν, ώμίλησε πρώτος.

Σά; εΰχαρις-ώ, Κύριε, διά τήν τιμήν τής έπι- 
σκέψεως.

— Επρεπε νά περιμένητε τήν έλευσίν μου, άπε
κρίθη δ ί’ινάλδος Μομβάλ.

— Βεβαίως, κύριε, είπεν ό Φερδινάνδος. Ηλπι- 
ζον, οτι ήθέλετε έλθει ταχύτερου μάλιστα.

— Τδ έπεθύμουν, κύριε, άλλ’ ιδού ή δικαιολό- 
γησις τή; βραδ’ύτητος.

Καί αϊρων έλαφρώ; τδν λαιμοδέτην του έδεί- 
κνυεν έπίδεμα πληγή; τού λαιμού του.

— Μικρδν πράγμα, προσέθηκεν, άλλ’ έπρεπε νά 
τδ δέσω. Τδ ξίφος σας δέν έφερε βλάβην σπου- 
δαίαν, τήν φλέβα μόνον έκοψε, είναι ανάξιον προ- 
«®χϋς. V -

— Εχω έδώ όλα τά αναγκαία μιας φαρμα
κοποιία;, είπεν ό Αρώνης, είναι είς τά; διαταγά; 
σας. Ισως ανάγκη νά άλλάξωμεν τά δέματα.
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— Ai κύριε ! έπεφώνησεν ο Φερδινάνδος, εύ- 
γνωμονώ δτι έφσύρετε την πρόφασιν ταύτην διά 
την μονομαχίαν μας! . · . ήτο δυσάρεστον τδ νά 
κτυπηθώ διότι σάς έκώλυσα νά ποιήσετε τήν αξιό
ποινον τρέλλαν σας. Οχι, κύριε, όχι" κατ έκείνην 
τήν νύκτα δέν ειχετε τον νοΰν σας καϊ πιστεύσατε 
ότι έάν ήναγκαζόμην νά σάς δικαιολογήσω, ήθε
λον ομολογήσει, έν τιμή, δ,τι φρονώ ! . . τουτέστιν 
ότι, ή κεφαλή τοΰ κόμητος Μομβάλ δέν ήτο μέ τά 
σωστά της.

— Εύγνωμονώ, κύριε, διά τήν πρός με ιδέαν 
σας, είπεν δ ‘Ρινάλδος. Προτιμότερον, ώς εϊπετε, 
νά κτυπηθώμεν δι άλλην αιτίαν, τώρα δέ ό λό
γος, δι’ δν ήλθον, είναι δίκαιος, είναι έντιμος . . . 
προσεβάλε- ε τήν άδελφήν μου.

— Σάς λέγω έν πρώτοις, κύριε, άπεκρίθη δ 
Φερδινάνδος, δτι δέχομαι τήν πρόκλησίν σας, δεύ
τερον δέ κηρύττω δτι έάν έπίστευον ότι προσέβα- 
λον τήν κυρίαν Σαίν-Κλαϊρ, ήθελον μεταβή αμέ
σως αϊτών τήν συγγνώμην της, γνωρίζωνόμως δτι 
ή έπιστολή μου δέν περιείχε οΰδ έλαχίς·ην άπρεπή 
φράσιν, δέν θέλω επανελθεί πλέον έπί τοϋ θέμα
τος τούτου.

— Τοϋτο λέγεται ακρίβεια αληθής, ύπέλαβεν 
δ ‘Ρινάλδος! όποια τά δπλα σας, κύριε;

— Καί τά ίδικά σας;
— Εχω ξίφος καί πιστόλια.
— Ιδού καί έγώ έχω τδ ξίφος καί τά πιστό- 

λιά μου, είπεν δ Φερδινάνδος.
— Αριστα ! ύπέλαβεν δ ‘Ρινάλδος. Εάν ήναι 

Ανάγκη μεταχειριζόμεθα άμφότερα, άλλά μάρτυ
ρας ; . . . δέν έχω ή τδν υπηρέτην μιυ, υμείς δέ 
τδν ίδικόν σας καί δέν αρμόζει νά ποιήσωμεν κοι- 
νωνούς τής διαμάχης τούς καλούς εκείνους ορεινούς.

— Τίποτε άπλούστερον, είπεν δ Φερδινάνδος. 
Αφίνομεν ένταϋθα ύπογεγραμμένην ύπδ άμφοτέ- 
ρων μίαν πιστοποίησιν, ήτις θέλει χρησιμεύσει, έ
νώπιον τής δικαστικής εξουσίας, εις ένα έξ ήαών.

— Θαυμάσια, ύπέλαβεν δ ‘Ρινάλδος, εις τδν 
ένα ή είς τδν άλλον.

0 Φερδινάνδος τότε έγραψε γραμμάς τινας δη- 
λουσχς τήν αιτίαν τής μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ ‘Ρι- 
νάλδου μονομαχίας, ύπεγράφη δέ ή δήλωσις, έδι- 
πλώθη, έσφραγίσθη καί δ Φερδινάνδος έμήνυσε 
παρακαλών τδν γέροντα όρεινδν νά έλθτ) είς έντά- 
μωσίν του, έσπευσε δέ δ πολιδς γέρων, πρδς ον δ 
Φερδινάνδος,

— Πάτερ, είπε, λάβε αύτδ τδ σπουδαϊον έγ
γραφον, ίέν θέλεις τδ έγχειρίσει ή μόνον είς τδν, 
κύριον ή είς έμέ’ πιθανόν εί; έκ τών δύο νά σοϊ τδ 
ζητήση’ τώρα έγώ καί δ κύριος ύπάγομεν εϊς πε
ρίπατον, είπέ νά έτοιμασθώσιν οί ίπποι καί οί ύ- 
πηρέταΐ καί δός μοι πάλιν τήν χεϊρά σου, πάτερ.

Και δ γέρων λαβών τδ έγγραφον, έθλιψε μετά 
περιπαθείυς τήν ταθεϊσαν αύτώ χεϊρά. Ητο ήδη ή 
τετάρτη τής μεσημβρίας καί δ Φερδινάνδος δπλι- 
σθεϊς ΐππευσε χωρίς νά τδν ίδή τις, δ δέ ‘Ρινάλδος 
τδν ήκολούθησε’ κατόπιν αύτών ήρχοντο οί δύο ύ- 

πηρέται. ό δέ δρόμος δν προετίμησαν ήγαγε 
πρδς δύσιν, πρδς τήν μάλλον άπόκεντρον καί με- 
μονωμένην τοϋ όρους γωνίαν .

Θ.

όδοιποροϋντες ήδη έν σιωπή, πρδ ήμισείας ώ
ρας, εύρέθησαν πρδ βράχων, οΐτινες έσχημάτιζον 
ήμικύκλιον καί έφαίνοντο, ώ; άνήσαν λελαξευμένοι 
άπδ χεϊρας αρχαίων τής αΰτοκρατορικής Ρώμης 
τεκτόνων, ή δέ άγρια αύτη τοποθεσία ήρμοζεν εις 
μονομάχους αιμοχαρείς. Εθάρρει τις ότι έπά- 
λευσαν έδώ άρχαϊοι θηριομάχοι, άλλ’ ή κονίστρα 
έσκεπάζετο ύπδ τάπητος χλοεροΰκαί έχοντος σχήμα 
ήμισελήνου καί αί βαθμίδες αί ακατέργαστοι εί- 
χον εύρύ τι ρήγμα πρδς τήν δύσιν, ώστε αί τελευ- 
ταϊαΐ άκτΐνες τοΰ ήλίου ήδύναντο νά περιφωτίσωσι 
πάσαν τήν άπέραντον θέσιν τοϋ φυσικοϋ εκείνοι» 
άμφιθεάτρου. "ΐδωρ δέ κελαρόζον άπεπήδα έκ 
τίνος βράχου έστεμμένου ύπδ κισσού πλατυφύλλοι» 
καϊ δ θόρυβος ούτος άπετέλει παραδόζως πως βα- 
θυτέραν τής τοποθεσίας τήν μελαγχολίαν .

Επέζευσαν οί δυο αντίπαλοι εις τήν είσοδον 
τοΰ περιφράγματος τούτου, άκολουθούμενοι ύπδ 
τών ύπηρετών μέχρι τοϋ τόπου τής μονομαχίας, 
διότι τούς ίππους άφησαν βόσκοντας έκεϊ πλη
σίον. Αφού δέ δ ’Ανδρέας καϊ ό θεράπων τοΰ Ρι- 
νάλδου ήνέωξαν δύο θήκας πιστολίων, ό Φερδι- 
νάνδος κα’ δ Ρινάλδος ελαβον άνά έν, έκαστος έκ 
τής ξένης θήκης καί τά όπλα ταΰτα κατά περίερ
γον σύμπτωσιν ήσαν όμοια, ύπδ τοΰ αύτοϋ οπλο
ποιού κατασκευασθέντα. όρκισθέντες δέ άμοιβαίως 
ότι δέν ύπήρχεν δ ελάχιστος δόλος εις τδ γέμι
σμα τών πιστολίων, έτοποθετήθησαν εις διάστη
μα είκοσι πέντε βημάτων καί έπυροβόλησαν ταύ- 
τοχρόνως. 0 μέν Φερδινάνδος ήκουσε συριγμδν 
πλησιέστατον τής κεφαλής του, δ δέ Μομβάλ είδε 
τδ ένδυμά του έπικαυθέν πρδς τήν πλάτην ύπδ τής 
σφαίρας τοϋ αντιπάλου.

— όποια αβροφροσύνη ! είπε, παρατηρών άν δ 
έχθρδς έπιπτε.

— Καί δμως σημαδεύω καλλίτερα, άπεκρίθη δ 
Φερδινάνδος, έκπλαγεϊς διά τήν αποτυχίαν.

— Τδ ξίφος, κύριε !
— Τδ ξίφος, τδ ξίφος!
Καί ρίψαντες τά πιστόλια, ώρμησαν ξιφήρεις· 

αί μέν λεπίδες ήγγίχθησαν φρυάσσουσαι καϊ είτα 
έφάνησαν θέλ.ουσαι νά φιληθώσι, τοσοϋτον ή αμοι
βαία ψαϋσις ήτο ήδεϊα καϊ μαλακή. Είς δέ μόνος 
θόρυβος ήκούετο ώς πνεϋμα έλαφρδν, δπερ θορυόοϊ 
είς σχοινιά πλοίου — ή τακτική σύγκρουσις τών 
λεπίδων. 0 ϊ*ινάλδος έν τούτφ έξήπτετο μέχρι πα
ραφοράς καί δ Φερδινάνδος τοΰ έκέντησε τήν χεϊρά 
ώς άν τδν έσυμβούλευεν ότι ώφειλε νά προφυλάτ- 
τηται.

— Εχεις δίκαιον ! είπεν δ Ρινάλδος.
Καί έφρούρησεν έαυτδν διά τοϋ ξίφους, δ Φερδι- 

νάνδος τότε τδν προσέβαλε διά κτυπημάτων μάλ

λον αποφασιστικών, δ δέ Μομβάλ, ανυπόμονων, 
έτεινε τήν άκωκήν πρδς τδ στήθος τοΰ αντιπάλου 
καϊ έπίστευσεν ότι τδν έπλήγωσεν, άλλ ό Φερδι- 
νάνδος ώρκίσθη ότι δέν ήγγίχθη καί ήκολούθησαν 
μονομαχοΰντες.

’Εν τούτοις βοσκοί τινες, άκούσαντες τόδιπλοϋν 
πυρσοκρότημα, δπερ τά κοιλώματα μετεδοσαν εις 
μακράς αποστάσεις, άνεφάνησαν ήδη έπί τών ά
κρων τοϋ άμφιθεάτρου καί στηριζόμενοι έπί τών 
βράχων παρετήρουν μετ’ έκπλήξεως τδ πρδ αύ
τών "παράδοξον θέαμα τών μονομαχούντων. Καί 
έγέλων τινές αύτών, πιστεύοντες ότι έβλεπον πά- 
λην πλαστήν, πάλην απλής δπλομαχίας περί ής ή- 
κουσαν πολλάκις δμιλοϋντας τούς φίλους αύτών, 
πρόσφυγας ορεινούς, άλλά μετ ολίγον έφθασαν 
καϊ άλλοι βοσκοί έκ τών περιχώρων καί οί πλεϊ- 
στοι έκάθησαν εις τούς άποτόμους κρημνούς ΐνα 
βλέπωσι μετά πλειοτέρας άνέσεως, άλλά τρεις 
μεταξύ αύτών άνεγνώρισαν τήν σπουδαιότητα τής 
θανάσιμου σκηνής καϊ μέγα άναβοήσαντες, έχύθη- 
σαν αίφνης πηδώντες άπδ βράχου είς βράχον, καί 
σπεύδοντες, τάχει δορκάδος, πρδς τδ άμφιθέατρον, 
έφώρμων ήδη ραβδοφόροι κατά τοϋ Ρινάλδου διό
τι είδον ότι έρρεε τδ αίμα τοϋ Φερδινάνδου, δσ- 
τις πληγωθείς τήν δεξιάν πλευράν, έπεσε κατά 
γής. Καί ή μέν πληγή έπίφοβος ήτο μάλλον ή ε
πικίνδυνος, αύτδς δέ άναγνωρίσας τούς τρεις φί
λους του, τούς υιούς τοϋ άγαθοΰ γέροντας, παρ 
ώ κατφκει, ύψωσε τήν χεϊρά καί δεικνύων τδν Ρι- 
νάλδον, τοίς είπε μετά φωνής είσέτι άναλλοιώτου,

— Φυλαχθήτε μή τδν έγγίσητε, μή πειράξητε 
τδν κύριον . . .

Καί παρ’ ολίγον δ Ρινάλδος έφονεύετο ύπδ τών 
κραταιών ράβδων. Οι δέ χωρικοί σταθέντες τώ 
νεύματι τοϋ φίλου των, τδν έλαβον καί τδν έφερον 
είς τήν πηγήν τοΰ βράχου, ένθα ό Ανδρέας καί 
δ άλλος ύπηρέτης, έχοντες ήδη πάντα τά άναγ- 
καιοϋντα, έπλυνον τήν πληγήν καί τήν έδεσαν, 
ό Ανδρέας είχε γνώσεις τινάς χειρουργίας, ώς 
πά»τες οί Καστιλλάνοι συμπολϊταί του οί ζώντες 
είς καιρούς εμφυλίων πολέμων. Αλλ αίφνης δ 
Φερδινάνδος έλειποθύμησεν, οί δέ χωρικοί πι- 
στεύοντες ότι άπέθανεν, έκάλουν μεγαλοφώνως 
τούς συντρόφους των όπως συλλάβωσι τδν φονέα, 
καί οι βοσκοί, πηδώντες άπδ βράχου είς βράχον, 
κατέβαινον ήδη άπδ τδν κρημνόν καί έκραύγαζον 
μεγαλοφώνως. Αδύνατον δέ ήτο νά σωθή ό Ρινάλ- 
δος, έάν δέν ίίχεν έως εκατόν βημάτων άπόστα- 
σιν καί φθάς δπου έβοσκεν ό ίππος του, άνέβη 
αύτδν καϊ άνελήφθη εις τά φυλλώματα τών θά
μνων. Οί ορεινοί έν τούτοις κατασκευάσαντες 
προχείρως φορεϊον, άπέθηκαν τδν έτι λειποθυμοΰν- 
τα Φερδινάνδον καί ή ανησυχία καί ή προσοχή 
των άγαθών φίλων του, κατά τήν οδοιπορίαν, ή
το θέαμα άλ'.θώς συγκινητικόν. 0 δέ ’Ανδρέας 
παρακολουθών τδ φορεϊον, έκράτει τήν χεϊρά τοΰ 
κυρίου του καί έδάκρυεν, ένώ κατά τήν δδοιπο- 
μίαν τδ πλήθος τών ορεινών έμαγαλύνετο καθ’ έκά- 

στην στιγμήν. 0 δέ Φερδινάνδος είχε χρώμα θα
νάτου, ή κεφαλή του έκειτο έπί κλάδων καί έ- 
θάρρεις ότι κυκλούμενος ύπδ φυλλωμάτων ήτο πο
λεμιστής έπί δαφνών κείμενος καί φερόμενος ύπδ 
τών συντρόφων έκ τοϋ πεδίου τής μάχης. Ούτω- 
σει οδοιπορούσα ή έπικήδειος συνοδεία, έφθασε 
περί άφάς λύχνων είς τδν οίκον τοϋ γέροντος, ένθα 
κατφκει ο Φερδινάνδος καί έκεϊ ήκούσθησαν φωναί 
οικογένειας σπαραξικάρδιοι, δ δέ γέρων έκσπών 
τάς τρίχας του, έπλήγονεν έν άπογνώσει τδ πρό- 
σωπόν του, έπεκαλεϊτο τδν υψιστον καί έμαρτύρε- 
το πάντας τούς αγίους, ότι δ προσφιλής υιός του 
τφ έκρυψε τδν σκοπόν τής μονομαχίας, είδε μή 
δέν ήθελε ποτέ τδν άφήση νά έξέλθη.

Καί δτε άπετέθη είς τήν κλίνην ό Φερδινάνδος, 
ό γέρων τφ έλεγε τούς συγκινητικούς τούτους 
λόγους.

Μέ έγέλασες, παιδί μου ! έγέλασες τδν γεροπα- 
τέρα σου ! 0 Θεδς νά μή σέ συνερισθή ! έγώ σέ 
συγχωρώ, άλλ’ ή καρδία μου ραγίζεται! ώ πώς μοΰ 
σέ έφεραν έδώ, αγαπητόν τοϋ βουνού μας παλλι- 
χάρι ! δέν «ανοίγεις τά μάτια σου μίαν στιγμήν ; 
δέν ειξεύοεις ότι τά μάτια τών φίλων ρίχνουν πα- 
ρηγορίαις, όποϋ χρόνια δέν λησμονοΰνται, όποϋ 
βαλσαμόνουν είς καιρούς δυστυχίας καί θλίψεως ;

Καί ταΰτα είπόντος έφθασεν ό ΐερεύς τοϋ πλη- 
σιεστέρου χωρίου, διότι οί φίλοι τού Φερδινάνδου 
είχον σπεύσει είς ζήτησίν του καί ο άγαθδς άνθρω
πος ή.Ό καί ιατρός αύτών καί χειροϋργος καί κρι
τής έάν ήτο άνάγκη, ή δέ εύσέβειά του ήτο ακά
ματος, ή άγαθωσύνη αξία τής άποστολικής έντο- 
λής του. 0 λειτουργός τοϋ ύψίστου έψαυσε τδ ς·ή- 
θος τοϋ τραυμ.ατίου, έβαλε μικρόν τι ρινόμακτρον 
έμπροσθεν τοϋ στόματός του καί μετά τινας στιγ- 
μάς προσδοκίας άλγεινής, είπε ταΰτα.

— ‘Ο φίλος μας ζή έτι, θέλομεν τδν σώσει ?
’’Αφατος, γενική άγαλλίασις κατέλαβε τάς καρ

δίας, και αί γυναίκες άψασαι λαμπάδας, έφερον 
άνθη είς τάς εικόνας, ένφ δέ ήσχολοΰντο είς 

1 τά εύσεβή ταΰτα έργα ό ιερεύς έπεμελεϊτο διά τών 
μυστηρίων τής ιατρικής, νά ζωογονήση τδν λειπο- 
θυμοΰντα, τέλος δέ είδε ρέοντα έκ τοϋ μετώπου 
του ιδρώτα ψυχρόν, είδε τούς οφθαλμούς τοϋ πά- 
σχοντος άσθενώς άνοιγομένους.

— Είσθε ΰμεϊς ; είπε διά φωνής χαλαράς δ Φερ- 
δινάνδος, γνωρίσας τδν ιερέα. Ούτος δέ άποπέμ- 
ψας τούς περιεστώτας, έμεινεν είς τδ δωμάτιον 
μετά δύο ρ τριών φίλων τοϋ Φερδινάνδου, όστις 
καλών αύτούς κατ’ ονομα καί Θεώμενος διά βλέμ
ματος εύγνώμονος άμα καϊ έπιπληκτικοΰ,

— ίΐ ! τοϊς είπεν, είσθε φίλοι μου, άλλ άς ή- 
δυνάμην ν άποθάνω ! ...

— Κύριε, άπεκρίθη ή γλυκεία φωνή τοϋ ίερέως, 
άφες νά εϊπω ότι είναι αχαριστία τδ νά έπιθυμής 
τδν θάνατον. 0 Θεδς σέ έφύλαξε ^διά τούς φίλους 
σου, άς τδν δοξάσωμεν λοιπδν, άς τόν εύχαριστή- 
σωμεν.

Εν τούτφ ήτοίμαζε καί άλλην παρασκευήν διά 
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το τραύμα καί ητο τοιαύτη ή άγχίνοια καί ό οί- 
κτός του, ώστε ήδύναντο νά έμποιήσωσι θάρρος καί 
πίστιν είς τήν μάλλον άπεγνωσμένην καρδίαν.

Και τδ μέν τραύμα δέν ήτο βαθύ, ούτε έφαίνετο 
Ιπικίνδυνον, άλλ ό Φερδινάνδος είχε βίαιον πυ
ρετόν καθ δλην τήν νύκτα καί οί φίλοι αύτοϋ καί 
δ ίερευς δέν τδν έγκατέλιπον. Τήν δέ πρωίαν η
σύχασε καί έξυπνήσας μετά πλειοτέρας αταρα
ξίας, ήρώτησεν άσθενώς καί μετ άνησυχίας τόν 
Ιερέα, όποϊά τινα είπε κατά τήν παραφοράν τοϋ 
πυρετού, άλλ άπδ τάς άπαντήσεις έπραΰνθη βε
βαιωθείς δτι ούδέν μυστήριον άπεκαλύφθη.

Περικαλλής έν τούτοις διεγέλα ή ήμερα έν τή 
γαλήνη τοϋ δωματίου, δπου έκειτο δ πασχών, άλλ 
ή άθυμία του καί ή ώχρότης ήσαν υπερβολικά· έ
στρεφε δ’έ ενίοτε πρδς τδ μέρος τοϋ παραθύρου 
βλέμματα γαληνιαΐα, ώσεί χαιρετών είσέτι τήν 
λάμψιν τοϋ ουρανού καί τδ φυτδν τδ προσφιλέστα- 
τον καί ούτως άναλαμβάνων κατά μικρδν τήν υ
γείαν, δέν άνεκτάτο δμως καί τήν έλπίδα.

' ί.
Κατά δέ τήν δευτέραν νύκτα τής μονομαχίας, 

ό Φερδινάνδος άνεπαύθη ήσυχότερον, ήτο απύρε
τος καί δ Ιερευς, πιστεύων δτι δέν ήτο άναγκαϊος 
μέχρι τής έπιούσης, τδν άπεχαιρέτησε καί άναβάς 
τδν ίππον του έπέστρεψεν εις τδ χωρίον τυλισσό- 
μενος εις μανδύαν εΰρύν καί ύφ ένδς χωρικού 
συνωδευμένος. Τήν δέ πρωίαν ήγγειλον τφ Φερδι- 
νάνδφ δτι τά ύψη καί ή κοιλάς ήσαν κατάλευκα, 
δπερ προεσήμαινε χειμώνα πρώιμον. Ηθέλησε λοι
πόν νά ϊδή τήν νέαν στολήν τοΰ δρους, καί ώδη- 
γήθη έπί τοϋ θρανίου πλησίον τοϋ παραθύρου. Τδ 
μέν αιγόκλημα τδ πτωχόν, έκυπτε τούς κλάδους 
του, βεβαρυμένους ύπδ τής χιόνος, ή δέ Λαοί-Ιεια, 
(dahlias), ήν αύτδς έφύτευσεν είς τδν κήπον, ήγεί- 
ρετο έκ τοϋ κάλυκος πορφυρά, κλινομένη πρδς τδ 
στέλεχος, οί φραγμΐται μόνον (charmilles) άντι- 
παλαίοντες κατά τής παγεράς σινδόνης, διέσχιζον 
τήν χιόνα καί έπεφαίνοντο ασκεπείς έτι.

0 όρίζων έν τούτοις περιεστέφετο ύπδ νεφελών 
πυκνοτάτων, άς τδ βίαιον πνεύμα τοϋ άνέμου ή- 
θροιζε πρδς τά ύψη καί ή ήμερα, ώς άν ήτο καρδία 
χειμώνος, ήτο πένθιμος καί εκείνη. Προέτρεψαν 
λοιπόν τδν πάσχοντα νά έπανέλθη έπί τής κλίνης 
— ήτο ωχρός και άδύνατος ! — οτε δέ ήπλωσαν 
έπ αύτοϋ τδν εύρντατον μανδύαν καί ήψαν δύο λαμ
πάδας εις τήν εικόνα τής Παναγίας πλησίον είς τδ 
προσκέφαλόν του, έζήτησε προσφιλές τι βιβλίον 
του καί έμεινε μόνος. Τδ δέ βιβλίον τής ημέρας 
εκείνης τδ προτιμηθέν, ήτο ή Μίμησις τοΰ Ιησοΰ 
Χρίστον, βιβλίον άγιον καί περικαλλές, δι’ ού αί 
ψυχαί αί τεθλιμμένα: κοινωνοϋσι μετά τοϋ θείου 
ελέους. Καί έκάστη γραμμή έπλήοου αύτδν βαλ- 
σάμου, ώς είπεϊν, μυστηριώδους, έγεύετο δπάσχων 
εϊς τήν ούρανίαν πηγήν τοϋ ελέους, καί κλείων ε
νίοτε τήν βίβλον, έθάρρει οτι έβλεπε τδ άμυδρδν 
φώς μακράς τίνος καί άδιακρίτου έλπίδος, Ετα- 
ράσσετο δμως άλλοτε ύπδ άνεξηγήτου τίνος προ

αισθήσεων, καί άκούσας έξω τοΰ οίκου θόρυβον έ- 
κάλεσε τδν υπηρέτην καί τδν ήρώτησε.

— Κάποιος έρχεται νά σάς έπισκεφθή, άπεκρί
θη ό Ανδρέας.

— Καί τις είναι άρα δ ερχόμενος είς έπίσκεψιν 
μου... Θεέ, μέ αύτδν τδν χειμώνα ; Ενώ δέ ήτοι- 
μάζετο δ Ανδρέας νά άποκριθή, κόρη τις τής οι
κίας είσήγγειλε τήν έλευσιν γυναικδς καί ό Φερ- 
δινάνδος... έφερε τήν χεΐρα πρδ τών όφθαλμών, 
πισεεύσας δτι άγγελος έπεσκέπτετο αύτδν έν τή 
μορφή τής κυρίας Μαρινιάν.

Ητο ή Μαλβίνη. Καί δ μέν ’Ανδρέας έξήλθε, 
μόνον δέ ή παιδίσκη έμεινεν είς τδ δωμάτιόν τοϋ 
Φερδινάνδου.

— Τμεϊς, κυρία ; έπεφώνησε·
— Κύριε, άπεκρίνατο ή θελκτική οπτασία' τά- 

ΐξασα προ πολλοΰ νά έπισκέπτωμαι τούς άσθενεϊς 
τών όρέων, ήδυνάμην νά μή έλθω έδώ ; Καί δ 
θείος μου ήρχετο αύτδς άν ή αμαξά του κατώρθονε 
νά άναβή, έφιππος δέ έγώ προσήλθον ένταϋθα μετ’ 
ευκολίας' έμάθομεν είς τδν πύργον τδ μέγα δυ
στύχημα τδ προχθεσινόν... ή ταραχή μας ήτο 
μεγίστη, τδ άλγος βαθύτατου... έρχομαι, κύριε, 
νά μάθω, έκ μέρους τοϋ κόμητος, πώς έχετε, έρ
χομαι δέ αύτδ τοϋτο καί έγώ ποθούσα.

Η συγκίνησις δέν έπέτρεπε τώ Φερδινάνδφ να 
όμιλήσή, ή παιδίσκη προέλαβε τήν επιθυμίαν του.

— Η αρχόντισσα είναι πολλά καλή, είπεν. . . 
δ αύθέντη; ύπέφερε πολύ' άλλά χάρες είς τδν ιερέα, 
δποϋ ήλθε τδ δυστυχισμένο έκεϊνο βράδυ, δ άγα- 
πητός μας άρρωστος πάγει καλλίτερα. Μή τρομά- 
ζης άν τδν βλέπης τόσον χλωμόν, ώ εΐχαμεν μίαν 
λειποθυμίαν δπου έβάσταξε δύο σχεδόν ώρας !.. καί 
ύστερα, αρχόντισσά μου, ή θέρμη δποϋ τώρα μάς 
άφηκε, μάς έφερε τόσην αδυναμίαν . . δμως δόξα 
τφ θεφ, δ αδελφός μας έπιασε πάλιν τά βιβλία
του . ..

— Καλή μου αδελφή, είπεν δ Φερδινάνδος, λη
σμονείς νά εύχαριστήσης τήν κυρίαν διά τήν έπί- 
σκεψίν της . . .

— Ω, άπεκρίθη ή ώραία χωρική έρυθριάσασα, 
τοϋτο σύ πρέπει νά τδ λέγης, άδελφέ, έγώ δέν 
γνωρίζω τούς τρόπους τών πύργων καί τών πό
λεων' έπειτα πιστεύεις δτι είναι ανάγκη νά λέγω- 
μεν έκεϊνο έποϋ αίσθανόμεθα μέσα μας ;. · . ό'χι' 
οι αχάριστοι δμίλοϋν πολλά λόγια . ·.

— Θαρρώ δτι έχει δίκαιον, ύπέλαβεν δ Φερδι- 
νάνδος, στηριχθεί; έπί τοΰ άγκώνος' καί δμως,κυρ ία, 
την έλευσίν σας ταύτην θεωροϋσιν οι φίλοι ούρα
νίαν ... Τδ κατ έμέ, δέν έχω δικαίωμα νά λέγω 
τι, άλλ’ απελπίζομαι αδυνατών νά αποδώσω ποτέ 
τοιαύτην εύεργεσίαν .'.

— Καί περί τίνος, εύεργεσίαν; είπεν ή Μαλβίνη, 
ήτις έκάθησε παρά τήν παιδίσκην, άποτελοϋσα ού
τως άγγελικδν σύμπλεγμα άξιον τή; δράσεως τοϋ 
Ραφαήλου ή τοϋ Μιχαήλ-Αγγέλου. Καί τί θέλετε 
νά άποδώσητε είς έμέ ; δτι μέ υπερασπίσθητε;.. 
διατί νά άλλάζωμεν τώρα τά πρόσωπα; Πιστεύετ 

ότι ή προστατευθεϊσα δύναται νά λησμονήση τήν 
εύγνώμονα δφειλήν της ; όχι, κύριε' είμαι ευτυχή; 
εύχαριστοϋσα τδν κύριον Αρώνην καί οΰδείς έχει 
δικαίωμα νά μέ έμποδίσή.

Καί οί λόγοι οϋτοι προεφέροντο διά τόνου άρμο- 
νικωτάτου, δστις καθίστα τήν φωνήν τής Μαλβί
νης έπαγωγδν, και θελκτική τις ζωηρότης έπην- 
θει ήδη είς αυτούς, έμποιοΰσα είδος τι τρόμου είς 
τήν ψυχήν τοϋ Φερδινάνδου, δστις σπεύσας ήρώτα 
περί τών τοϋ πύργου πραγμάτων, πόθων ούτω νά 
διαλύση τήν μαγείαν ήτις, παρά τήν θέλησίν του, 
έκυρίευέν ήδη τάς αισθήσεις του' έμαθε δέ οτι ή 
κυρία Σαίν-Κλαΐρ κατελήφθη ύπδ νοσήματος σο
βαρού καταβληθεϊσα άπδ θλίψιν καί φρίκην διά τήν 
απερισκεψίαν τοϋ αδελφού, καί δτι περιέμενε νά 
άναλάβρ ΐνα σπεύση είς άναζήτησιν τοϋ Ρινάλδου, 
δστις ήτο ήδη φυγάς' έδικαίονεν δμως πληρέστατα 
τδν τρόπον τοΰ κυρίου Αρώνου. 0 Αρώνης δέ προ- 
σέθηκε τάδε.

— Αναλάβετε, σάς παρακαλώ, κυρία, τδ έρχον 
τοϋ νά τή αιτήσετε δι’ έμέ συγγνώμην, έάν, καθ’ ά 
διατείνεται δ κύριος Μομβάλ, μία έπιστολή μου 
τήν δυσηρέστησε.

— Η Κλάρα μοί έπέδειξε τήν επιστολήν, άπε
κρίθη ή Μαλβίνη. *

— Λοιπόν, κυρία ;... είπεν ό Φερδινάνδος.
— Θέλετε νά σάς εϊπω ίσως τί φρονώ;.. πολλά 

πράγματα.
— Καί μεταξύ αύτών, κυρία ;... είμαι ίσως πε

ρίεργος !
— Φρονώ, άπεκρίθη ή Μαλβίνη, δτι είναι άξιοι 

οίκτου οί λαμβάνοντες τοιαύτας έπιστολάς.
— Καί πώς ; μήπως είμαι ένοχος άπρεπείας 

τινόςΙ
— Ούχί, βεβαίως, τφ άπεκρίθη, άλλ ένοχος 

εύπιστίας ίσως, ή φιλοτίμου τίνος όρμής ... σάς 
ζητώ συγγνώμην, κύριε.

— Οϊμοι ! ύπέλαβεν ό ποιητής. Εχω οίκτρδν 
χαρακτήρα ! είμαι γελοϊον παίγνιον τής πρώτης 
πνεούσης ύπερηφανίας μου. Πιθανώτατον κατ 
αλήθειαν, δτι έπείραξα τήν κυρίαν Σαίν-Κλαίρ ... 
και δ τρελλδς αδελφός της δικαίως ίσως μέ προε- 
κάλεσε . . . είμαι πτωχός τφ πνεύματί !

Καί ταΰτα άκούουσα, ή Μαλβ’νη έμειδία, ώς 
ήθελον μειδιμ αί χάριτες καί ή ’Αθήνα, έάν μετε- 
μορφοϋντο είς αύτήν, πρδς παρηγοριάν τοΰ .κόσμου.

— Α ! ναί ! άπεκρίθη, σάς συμβουλεύω νά έλ- 
θητε είς άπόγνωσιν' δέν εννοείτε, κύριε, ότι ή 
Κλάρα ήτοίμαζε παγίδα είς τήν εύπιστίαν σας, 
καί δτι υμείς, έν πλήρει δικαιώματι έτράπητε είς 
φυγήν έν πρώτιρ άρμοδίρι περιστάσει; .... ή φι- 
λαρέσκεια τήν παθαίνει έπί τέλους' δταν ή Κλάρα 
άποβάλη τδ έπαγωγδν τοϋτο έλάττωμα, θά ήναι ή 
*<*πρεπεστέρα τώ' γυναικών καί ή έρασμιωτέρα.

Χάριν ύμών, κυρία, είμαι ήδη ήσυχώτερος, 
είπεν ο Φερδινάνδος' βλέπω οτι δ θυμός τοϋ κυ
ρίου Μομβάλ ήτο άδικος καί υπερβολικό; . . . άλλη 
ήτο ή αιτία.

Καί 5 Φερδινάνδο; δέν έτελείωσε τήν φοάσιν, 
φοβηθείς μή ύπέδειξεν άκουσίω; άλλο τι, μάλ
λον επικίνδυνον καί επισφαλές. Η δέ Μαλβίνη έ- 
ταπείνωσε τού; έφθαλμούς καί άί μελαναί βλεφα
ρίδες έσχημάτισαν δύο τόξα κλίνοντα πρδ τδ λεύ
κωμα τών παρειών της' ήτο σοβαρά καί ώραία τήν 
στιγμήν ταύτην ώς άγγελος, ό δέ Φερδινάνδος έ
χυσε βαθύν στεναγμόν καί ή παιδίσκη, θαρρούσα 
ότι έπασχε, ήγέρθη έρωτώσα άν θέλη τι.

— Οχι, καλή μου αδελφή, είπεν δ άρρωστος, 
κάθησαι ! ή πληγή μου είναι ελαφρά, θά κλείση 
έπί τέλους.

— Βλέπεις, αρχόντισσα, ύπέλαβεν ή παιδίσκη, 
πολύ τδν ώφέλησεν ό έρχομός σου' χθέ; τδ βράδυ 
μόλις ώμιλοϋσε καί τώρα εύρηκε πάλιν τήν αργυ
ρήν φωνήν του, ώς νά ήτον καλά. Ω Θεέ μου ! έ- 
πεφώνησεν είτα βλέπουσα πέραν τοΰ παραθύρου, 
τί καταχθόνιος καιρός ! . . . καί πώς κατώρθωσες 
νά άναβής είς τδ βουνόν ;

Η δέ κυρία Μαρινιάν άπεκρίθη άταράχως.
— Είχον θερμόν πόθον νά ϊδώ τδν αγαπητόν 

σας άρρωστον καί δέν γνωρίζω διατί νά τδν εξαι
ρέσω άπδ τδν κατάλογον τών σημερινών μου έπι- 
σκέψεων, πρασέθηκε τείνουσα εράσμιον βλέμμα 
εί; τήν μορφήν τοΰ τραυματίου. (άκολουθεΐ).

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΡΩΣΣίΑ S.A1 ΡΩΣΣΟί.

' Λρχοχτιχαι επαύΛεις χαί χωρία. Κύριοι χαΐ 

δουΛάποιχοι.

Α.

’ΐδού εύρισκόμεθα ήδη τριακόσια; λεύγας μακράν 
τής Πετρουπόλεως. Απέραντον κτήμα έκτείνεταε 
έμπροσθεν ήμών, έξ όγδοήκοντα χιλιάδων πλέθρων 
γής συγκείμενον καί περιλαμβάνον λειμώνας, κή
πους, δενδροκομεία, λίμνας, έλη, δάση προαιώνια ! 
Πρδς ταύτα προσθέσατε διακόσια χωρία μέ τάς 
ποικιλοχρόους ξυλίνας οικία; των, τάς έκκλησίας 
των μέ τά λευκά κωδωνοστάσια, μέ τάς ζωγοα- 
φημένας στοά^, καί άμυδρώς θέλετε φαντασθή τδ 

/ * * κ,τηαα τοϋ πριγκιπος
Οτε κατά πρώτον έπεσκέφθην τδ κτήμα τοϋτο, 

συνώδευον αύτδν τδν πρίγκηπα, προσκαλέσαντά με 
νά διέλθω έηεϊ μετ’ αύτοϋ τδ θέρος. Αδύνατον εί
ναι νά περιγράφω τήν λαμπράν υποδοχήν ήν έλά- 
βομεν. Μόλις ήγγέλθη ή έλευσις τοϋ κυρίου εί; τάς 
γαίας αύτοϋ καί πάντε; οί ύποτελεϊς ^σωρηδόν ε- 
δραμον πρδς προϋπάντησ ν του, ήγοΰντο δέ αύ
τοϊς οί στ άρ ο στοι (οί παλαιοί ή δημογέροντες) 
καί ό γενικός επιμελητής τοϋ κτήματος ό τδν 
πρίγκηπαέν απουσία του άντιπροσωπεύων. 0 άήρ έ- 
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πλήττετο ύπδ ζωηρότατων ζητοκραυγών, τά δέ 
έορτάσιμα ένδύμχτχ άπήστοαπτον είς τάς άκτϊνας 
τ*ϋ θερινού ήλιου.

Φθάσαντες είς τήν αυλήν τοϋ αρχοντικού πύρ
γου, είδομεν αίρομένην έν άλλαλαγμοϊς καί χει- 
ροκροτήσεσι παρατεταμέναις τήν τοΰ κυρίου <τη- 
μαίαν, μεθ’ ο ήοξαντο αί ΰποδοχαί. Καί κατά 
πρώτον μέν παοουσιάσθη δ έπιμελητής, κατόπιν 
δέ οί <ς·άρο στ οι καί τελευταίοι οί άπλοι χωρικοί, 
πάντες έπαναλαβόντες τδ αυτό περίπου θέμα καί 
διεγείραντες τδν αύτδν ένθουσιασμόν.

Ο δέ κύριος, όρθιος έπί τοϋ βάθρου τής κλίμα- 
κος, ηύχαρίστησε τούς ρήτορας διά τά πρδς αύτδν 
άγαθά των αισθήματα, καί ύπεσχέθη αύτοϊς νά 
καταστήση εύαρεστοτέραν έτι του λαοϋ του τήν 
κατάστασιν, άν, ώς ήλπιζεν, ηύχαριστεϊτο παρ’ 
αύτοϋ κατά τήν έκεϊ διαμονήν του.

Τάς προσρήσεις διεδέξαντο οί εναγκαλισμοί καί 
τδ χειροφίλημα, καί νέοι καί γέροντες έρρίπτον- 
το έν προθυμία εις τάς άγκάλας τοϋ πρίγκηπος, έν 
συγκινήσειπεριπτυσσομένου αύτούς. Τέλοςούτος μέν 
είσήλθεν είς τά δώματά του, τδ δέ φαιδρόν καί εύ- 
θυμον πλήθοςσυνεκρότησε τεράστιον περί τδν πύργον 
χορδν μέχρις έσπέρας διαρκέσαντα, δτε τοϋ τηλε
βόλου κροτήσαντος, εψαλον, έφαγον, επιον τδ 
πεφιλμένον οινόπνευμα, έμεθύσθησαν, καί ούτως 
έπεραιώθη ή εορτή τών υποδοχών.

Τόν αύτδν δέ τρόπον τελείται ή εορτή αύτη κα>- 
τά πάσας μέν εχεδδν τάς έν ‘Ρωσσία άρχοντικάς 
γαίας, ίδίμ δέ τάς άνηκούσας ταϊς άρχαίαις τής 
αύτοκρατορίας οίκογενείαις. Εύτυχής διά τούς 
δουλαποίκους ‘Ρώσσους ή εποχή καθ’ ήν οί ίδιο- 
κτήται έρχονται είς τά κτήματα αυτών. Διότι ή 
έλευσίς των είναι τωόντι επάνοδος πατρδς έν 
τοΐς κόλποις τών τέκνων του, άνακούφισις καί 
περίθαλψις τών δυστυχούντων, παϋσις καί τιμω
ρία τών καταχρήσεων τών έπιμελητών καί οικο
νόμων, εποχή νέα άναγεννήσεως καί εύτυχίας.

Καί δμως, γέρων τις άρχων ή βογιάρος, ού τούς 
υίούς έγνώρισα , κερδοσκοπών έπί τοϋ ένθουσια- 
σμοϋ τών ύποτελών του, μετέβαλεν είς οικονομι
κήν καί φορολογικήν τελετήν, τήν τελετήν τής 
υποδοχής του. ‘Η παράδοξος δέ αύτη τελετή έγί- 
νετο τούτον τδν τρόπον. Αμα φθάς είς την έπαυ- 
λιν αύτοϋ, δ άοχων ένεθρονίίετο έν αιθούση τινί 
θαυμασίως συνεσκευασμένη καί τείνων τήν χεΐρα 
έπί προσκεφαλαίου ένώπιον αύτοϋ τεθειμένου, 
προσεκάλει τούς υποτελείς νά τώ προσφέρωσι τά 
σεβάσματά των. Ούτοι δέ συρόμενοι έπί τών γο
νάτων, χαμαί τούς οφθαλμούς νεύοντες, έφθανον 
μέχρι τοϋ θρόνου τοϋ κυρίου αύτών, καί εύσεβά- 
στως άσπαζόμενοι αύτοϋ τήν χεΐρα, άπέφερον, έ
καστος έν χάλκινη κάλπη τετράφραγκον άργυ
ρο»* ρούβλιον. Ιίληρωθέντος δέ τοϋ φόρου τούτου, 
ό βογιάρος άπεδύετο τήν κατ’ έπίδειξιν αυστηρό
τητα τοϋ άζιώματός του καί άνεμίγνυτο τοϊς έαυ- 
τοϋ, γλυκύς τούς τρόπους καί φιλόφοων καί ευερ

γετικός, ώς άνέκαθεν υπήρξαν πάντες οί ένδοξει 
πρόγονοί του.

Πράγμα δέ παράδοξον καί έναργώς άποδεικνϋον 
τήν παρά τοϊς χωρικοΐς ‘Ρώσσοις ίσχύν τής έξεως ! 
ή αύθαίρετος καί σχεδόν καταδυναστική πράξις, 
περί ής έλάλησα,έπί τοσοϋτον ένερριζώθη εις τά ήθη 
τών χωρικών τοϋ μνησθέντος βογλάρου ώστε καί τοι 
οί υιοί αύτοϋ κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν δ
πως άποτρέψωσιν αύτούς τής πράξεως ταύτης, 
εκείνοι έζηκολούθησαν έπί π.λύν έτι χρόνον 
ερχόμενοι ένώπιον αύτών φέροντες άνά χεΐρας 
τδ ρούβλιον, χωρίς νά δύνανται νά καταπεισθώσιν 
δτι ή αονησις τών νέων αύτών κυρίων δέν ήτο πε
ριφρόνησες πρδς αύτούς.

Ιίλησιάζων εις τάς άρχοντικάς έπαύλεις εκπλήτ
τεσαι τφ δντι διά τήν λαμπρότητα τών οδών, ό- 
μοιαζουσών μάλλον διόδους κήπου καλλιπρεπούς, 
χλοερών καί όριζομένων ύπδ παραλλήλων θαλερών 
δενδροστοιχιών. Τήν πολυτέλειαν δέ ταύτην δυσ- 
κόλως ύ Ρώσσος αρχών πεοιορα. Αλλ δα,ως ή ε
πιμελής αύτη τών όδών διατήρησις δέν εκτείνε
ται συνήθως πέραν τών τριών ή τεσσάρων χωρίων 
τών περικυκλούντων τήν αρχοντικήν έπαυλιν, πέ
ραν δέ τοϋ δρίου τούτου, καί τοι ύπδ τοϋ νόμου 
ϋποχρεούμενοι, οί ίδιοκτήται ολίγον μεριμνώσι 
περί τών δηαοσίων δδών. Καί αληθώς, αν έξαίρί- 
σης τάς τρεις αύτοκρατορικάς λεωφόρους, δηλαδή 
τήν άπδ Πετρουπόλεως είς Μόσκαν, τήν άπδ Μά
σκας είς Νιϊνί-Νοβογορόδον καί πάλιν άπδ Μάσκας 
εις Τούλαν, έπί πάσαν τήν αυτοκρατορίαν ούδε- 
μίαν άλλην εύρήσεις όδόν. Αποφαίνομαι δέ ούτω, 
διότι, πώς δύνασαι νά δνομάσης οδούς, γραμμάς 
άτελευτήτου πλάτους, συχνότατα, ϊνα μή εΐπω 
πάντοτε, κεκαλυμμένας ΰπδ βαθείας άμμου ή βορ
βόρου άδιαβάτου, όριζομένας εκατέρωθεν ύπδ α
γρίων δασών καί συνεχώς διακοπτομένας ύπδ ξύ
λων ή ξύλινων κινητών γεφυρών βαναύσως έξειρ- 
γασμένων ;

Αλλά τδ μάλλον έκπλήττον τδν ξένον περιηγη
τήν, τδν διατρέχοντα τήν Ρωσσίαν, είναι ή ασφά
λεια ής απολαύει έπί τών αχανών τούτων καί 
έρήμων όδών, ή βεβαιότης μάλιστα οτι θελει εύ- 
ρει βοήθειαν έν περιπτώσει κινδύνου. Ποσάκις έγώ 
αύτδς δέν έδοκίμασα τοϋτο ! Εν οϊα δήποτε ώρα 
τής ήμέρας .ή τής νυκτδς λάβης άνάγκην, φώνησον, 
άφες μίαν κραυγήν, και πάραυτα θέλεις ίδεϊ, ώς 
γίγαντας έκ τής γης, πέντε ή έξ πελυκυφόρους χω
ρικούς προθύμως σπεύδοντας πρδς βοήθειάν σου.

ί Ημέραν τινά έπορευόμην άπδ Πετρουπόλεως εις 
ίαροσλάβ, διέβαινον δέ δί οδού τοσοϋτον άμμώ- 
δους, ώστε οκτώ ίπποι μόλις ήρκουν νά σύρωσι τδ 
έλαφοόν μου όχημα. Πλησίον λοιπόν ξύλινης τίνος 
γέφυρας, τδ όχημά μου έβυθίσθη μέχρι τοϋ κύτους 
είς τήν άμμον. Ενόμισα έμαυτόν απολωλότα, ό δε 
ηνίοχος καί ό ύπηρέτης μου έπεκαλ.έσθησαν συν
δρομήν. Αλλά τις ν άκούση έν μέσω άπεράντου 
δάσους καί μακράν πάσης ανθρωπίνου κατοικίας ! 
Ουτω διελογιζόμεθα ήμεϊς.

Αλλ’ δμως δέν παρήλθεν !ν τέταρτον ώρας, καί, 
πρδς μεγίστην μου έκπληξιν, είδον τεσσαρας χωρι
κούς σπεύδοντας πρδς βοήθειάν μου καί διαβροχους 
•έξ ίδρώτος.

— Στδ τά-κοϊ; Στδ τά-κοϊ; (τίτρεχει; τι 
τρέμει ,) ήρώτησαν.

Εγώ δέ τοϊς έδειξα ίκετεύων τδ πλήρες άμμου 
■όχημα.

— Νιτσεβό ! Νιτσεβό ! (τίποτε ! τίποτε!) ά- 
πεκρίθησαν.

Καί έκκρεμάσαντες άπδ τής ζώνης αύτών τδν 
πέλεκυν, έξήλωσαν δοκίδας τινάς έκ τής γέφυρας 
τής παρακειμένης, δπως δι αύτών άναμοχλεύοντες 
έξαγάγωσι τής άμμου τδ όχημα, δπερ μετά πέντε 
στιγμάς έλευθερωθέν άνέλαβε τήν πορείαν αύτοϋ. 
Έγώ δέ ηύχαρίστησα διά τινων κερματίων τούς 
γενναίους σωτήράς μου, οΐτινες ποοσαρμώσαντες 
πάλιν είς τάς θέσεις αύτών τάς έκ τής γερύρας λη- 
φθείσας δοκίδας, εύθύμως έπανήλθον εις τάς ερ
γασίας των.

’Αλλ’ ή κακή τών όδών κατάστασις δέν είναι τδ 
μόνον δυσάρεστον δπερ άπαντρί ό έν ‘Ρωσσία 
περιηγούμενος’ είς τδ δυστύχημα τοϋτο προστί
θεται έτερον, τδ τών ταχυδρομικών σταθμών, ξε
νοδοχείων ’ή μάλλον καπηλειών έρειπιωμένων, ένθα 
εισερχόμενος πρέπει ν άποδυθής πάσαν τρυφήν καί 
νά συμμορφωθής μέ τδν άσκητικδν κανονισμόν 
τοϋ δεχομένου σε ασύλου· διότι έδώ άντι κλίνης 
έχεις τδ σανιδωτόν έδαφος, αντί στρωμάτων, σάκ- 
κον άχυρου. Πάσας νύκτας δέν διήλθον έν τινι τοι- 
ούτω ξενοδοχείφ, χαμαί κατακλινόμενος φύρδην 
μίγδην μετά τήςάποσκευής μου καί άλλων πέντε ή 
ίζ όδυιπορων τοσοϋτον συνεσφιγμένων συναλλήλως, 
ώστε μόλις άφινον τόπον εις τά παντοδαπά έντο
μα, τούς δαίμονας τούτους τούς εφεστίους τών ρωσ
σικών σταθμών, νά έξασκώσιν έπί τών δυστυχών 
καί ταλαίπωρων ήμών σωμάτων τάς συνήθεις έπι- 
δρομας των ! Ταϋτα δέ πάντα προνοοϋντες, οί 
ρώσσοι μεγιστάνες ουδέποτε διακινδυνεύουσιν είς 
τοιαύτα; έκδρομάς έντδς τής πατρίδος αύτών χω
ρίς νά σύρωσι κατόπιν των οικίαν όλόκληρον, εν
νοώ δέ, μαγείρους, όψώνας, κλίνας, έδώδιμα καί 
ποτά διάφορά. Αλλ ό άμοιρος ξένος, ό άπορών 
πάσης ταύτης τής πολυτελείας, αληθώς είναι αξιο
θρήνητος. Ούτε δύναται ν’άποφύγη τήν βάσανοντών 
σταθμών άλλως ή λαμβάνων άνά χεΐρας τήν βα
κτηρίαν τοϋ περιπλανωμένου Ιουδαίου καί όδοιπο- 
ρών άκαστο.Ιικώΐ άνευ διαναπαύσεως. Η τυραννία δέ 
αύτη πολλάκις επιβαρύνεται καί υπό άλλων δυσ- 
αρέστων συμπτουσεων.

‘Ημέραν τινά έπανηοχόμην άπδ τής λίμνης ’Ο- 
νέγας. 0 χειμών ήρχιζεν, δ δέ ύδράργυρος τοϋ 
θερμομέτρου κατέπιπτεν εις τδν 12 βαθμόν τοϋ ψύ
χους, έγώ δε διελθών δύο ήμεοονύκτια έν όχήμα- 
τι, ήμην αύιόχρημα παγωμένος.

Καί λοιπόν, πλησιάζουν είς τδν σταθμόν τοϋ 
-χλουσελβούργου, έχαιρον έλπίζων δτι έκεϊ ήθελον | 
θερμανθή καί λάβει άναψυχήν τινα, καθόσον μά· 

(Εΰτέοπ. Τόμ. Ζ'. φυλλάδ. 26.)

παλ-
λ71!'·άρζ. - ι , ·· Γ ·· ! ·

Φωνή δε ύπνηρά έξήλθε κάτωθεν σισύρας χαμαί 
κειμένης, ΰφ ήν τδ παλληκάρι έρρεγχε.

— Σεϊτσίάς ! ^αμέσως).
Αύτδ δέ τδ έπάρατον σεϊτσιάς είναι έκ πασών 

τών ρωσσικών λέξεων ή όψίτερον έχουσα τδ άπο- 
τέλεσμα. Περιέμεινα άρα έπί tv όλόκληρον τέταρ
τον ώρας, ριγών, πεινών καί διψών ταΰτοχρόνως.

X γ ,- X. ... ■ \,<χνον

r

άδύ
χρειά-

! (άνόητε !) άπεκρίθην έγώ άγα-

ι λίστα ό σταθμός ούτος άποτελεΐ, ώς είπεϊν, έζαί- 
! ρεσίν τινα τών αδελφών του, διότι είναι εύρύχω- 

ρος, περιπεποιημένος όπωσοϋν, και άν έν αύτώ 
δέν ευρίσκης όλα τά άναγκαιοΰντα, δύνασαι του
λάχιστον νά κάμης χοήσιν μόνος τών προμηθειών 
σου. Επέσπευδον άρα άσπλάγχνως καί άνηλεώς 
τούς κεκμηκότας μου ίππους, ώστε έφθασα τέλος 
τήν δευτέραν ώραν μειά τδ μεσονύκτιον.

Αλλ ω τής θλίψεως καί τής άπελπισίας μου ! 
αϊ αϊθουσαι τοϋ ξενώνος ήσαν έρημοι, καί ούτε 
φώς ήναπτέ που, ούτε πΰρ έκαιε, σιγή δέ καί ψύ
χος έπεκράτει πανταχοϋ.

— Μχλτσίκ! Μαλτσίκ ! (πχλληκάρι ? 
ληκάρι ! ) έφώνησα βραγχνή τή φωνή έγώ.

δέ ύπνηρά έξήλθε κάτωθεν σισύρας χαμαί 
,·.»? a., -ί «’»-

τσίάς ! ^άμέσως).
έ τδ επάρατον σεϊτσιάς ____

τών ρωσσικών λέξεων ή όψίτερον έχουσα τδ άπο- 
τέλεσμα. Περιέμεινα άρα έπί tv ολόκληρον τέταρ
τον ώρας. ; , - ,......ώ. δ.ψώ.

Οτε δέ ό ξενοδόχος ήγέρθη καί ήναψε 
δι άθλιεστάτων πυροβόλων, έγώ,

— Σπεϋσε, τδν είπα, πΰρ καί τέϊ !
— Νί μόζνα! (αδύνατον! ).
— Πώς, άδύνατον ;
Ολαι αί θερμάς-ραι είναι χαλασμέναι καί · 

ζονται δύο ήμέραι διά νά πας διορθώσωμεν.
— Δ ο υ ρ ά κ ! 

νακτήσας.
— Αλλά, εξοχότατε, άπεκρίθη έκεΐνος ταπεινώς 

προσκυνών, ήτο πολλή ζέστη προχθές καί βέβαια, 
άφοϋ αί θερμάς-pat διορθωθούν, θά γίνηπερισσοτέρα.

— Ελα δά! καί τί με μέλει, ιέμέ, άν ήτο ζέ
στη χθές, άν αύριον γίνη ! Είς έμέ τώρα άναγ- 
καιοϊ τδ πϋρ. Φέρε με tv σαμοβάρι.

Τδ σαμοβάριον είναι βραττήρ διαδίδουν τήν θερ- 
μότητά του τοσοϋτον έντόνως, ώστε έν άνάγκη 
δύναται ν’ άναπλ,ηρώση θερμάστραν.

— Νί μόζνα! είπεν αύθις ό ύπηρέτης.
— Καί διατί;
— Διότι έξηντλήθησαν όλοι μας οί άνθρακες, 

ώστε δέν ύπάρχει τρόπος νά θερμάνωμεν τδ σα- 
μ ο β ά ρ ι- δέν έμπορώ λοιπόν νά προσφέρω είς τήν 
έξοχότητά σου άλλο είμή θερμορρόην (τετίέραν) καί 
όλίγον θερμόν ύδωρ.

— Θερμόν ύδωρ ! εχεις λοιπόν πϋρ, άθλιε !
— Οχι,ίθά τδ θεομάνω δμως δι οινοπνεύματος.
— Καλά ! καλά ! σιώπα !
Τπετάγην λοιπόν τή άνάγκη, έρρόφησα δέ α

πνευστί σχεδόν, διά τδν φόβον μή άποψυχραν- 
θώσιν ,4πτά ή οκτώ φιαλίδας τεϊου. Είτα περιτυ- 
λιχθείς διά %ής διφθέρας μου, έπειοάθην ν’ απο
κοιμηθώ έπί τίνος ξυλίνου άνακλιντήρος στεφο- 
μένου υπό κλήματος χλοερών γερανίων. Τή άληθεία, 
πολλήν είχον τήν βρεξιν νά θαυμάσω τήν χλόην !

’Από σταθμού είς σταθμόν έπί τών όϊών τής 
‘Ρωσσίας υπάρχει σειρά πασσάλων μακρών, φερόν-

είς σταθμόν έπί τών όίών τής

6.
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των τά αύτοκρατορικά χρώματα καί πινακίδα; έφ’ 
ών έπιγέγραπται έδώθεν μέν ό αριθμός τών βερ- 
στίων ά διέτρεξας άπό τής έκ τοΰ τελευταίου ςαθ- 
μοΰ Αναχωρήσεώς σου, έκεϊθεν δέ ό αριθμός τών 
μέχρι τοΰ προσεχούς στάθμου ύπολειπομένων. Οί 
οδηγοί δέ ούτοι οΰ μόνον είσιν άληθώς προσφορώ- 
τατοι, άλλά καί έπανορθούσι, τρόπον τινά, τό ά- 
πέραντον καί μονότονον της όδοϋ.

Ετερον μέσον έξοχον πρ<ς επιτομήν μέν της ά- 
ποβτάσεως, διαποίκιλσιν δέ της μονοτονίας είναι 
τό άφίνειν έν ί,συχία τόν αμαξηλάτην, άντικαθι- 
σταν δέ αυτόν διά ταχυδρόμου ήνιοχοΰντος. Δι
ότι ούτος, ούδέν εχων συμφέρον πρός φεισμονήν 
τών ίππων, άπό ρυτηρος ελαύνει, ένώ ό έκ τοΰ 
στάθμου παραλαμβανόμενος διφρηλάτης, κύριος συ
νήθως καί τών ζώων, άφίνει αύτά ύπνώττοντα 
καί νωθρά . . . Αλλ’ όπως δήποτε ό ταχυδρόυ,ο; 
είναι αναπόφευκτο; έπί τών μάλλον συχναζομέ- 
νων οδών, διότι αύτοϋ κινδυνεύεις νά μή εύρη,; ίπ
πους εί; τούς σταθμούς, καί ν’ άπολέσης ούτοι Ι
κανόν χρόνον άναμένων τοιούτους. Λεκτέον δέ προ
σέτι οτι ή τοιαύτη τών ίππων έλλειψις δέν είναι 
πολλάκις ή προσποιητή καί τρόπος κερδοσκοπίας. 
<·ίναι μηχάνημα τοΰ πονηρού Γιμοχ'.χη (τοΰ σταθ- . 
μ,άρχου) ού ή σκληρά φιλαρπαγία σκοπεύει κατά I 
τοΰ βαλαντίου σου. Είς μάτην ακούεις χρεμετίζον— / 

τας τούς ίππους έν τώ ίπποστασίω’ σοϊ Αποκρί
νονται άταράχως οτι δέν υπάρχουν ίπποι, μέ- 
χρις ού, ΰποταγείς τή άνάγκη, ύψωσης τήν τιμήν 
τής νομίμου διατιμήσεως καί άστράψης είς τά 
απλ,ηστα βλέμματά του κέρματά τινα συμπληρω
τικά. Τότε δέ δ Γίμοχίχης γίνεται πρός σέ ό θε- 
ραπευτικώτερος τών ανθρώπων, καί μετά προθυ
μίας ύποχρεωτικωτάτης τίθησιν είς τήν διάθεσίν 
σου τούς καλλίστους τών ίππων του.

Επειδή δμως έν Ρωσσία ή ποινή ευρίσκεται σχε- 
S, . 1 *, > 1 ' ' τ ,ον πάντοτε πλησίον τής καταχρησεως, είσαι ε
λεύθερος, άν θέλης, φορολογηθείς παρανόμως ύπδ 
τοΰ σταθμάρχου, νά τόν καμης νά δώση δίκην τοΰ 
αμαρτήματος του. Πρός τούτο δ Αρκεί νά τό ση
μείωσης έπί του βιβλίου τοΰ στάθμου, δπερ κατ 
έποχάς τίθεται ύπό τά βλέμματα τής ’Αστυνο
μίας ήτις ούδέποτε άφίνει άτιμώρητον τόν πταί 

στην. Διά τόν φόβον δέ δόλιας ύπεξαιρέσεω ς τής 
σημειωσεως ταύτης ύπό τοΰ σταθμάρχου ή καί 
αυτών τών περιηγητών, τό βιβλίον τοΰ σταθ
μού είναι σεσημασμένον καθ’ έκαστον φύλλον καί 
προσηρμωσμένον είς περιθωρίου προσηλωμένου έπί 
τής τραπέζης τοϋ σταθμού μέ τά παράσημα τής 
αυτοκρατορίας.

( ακολουθεί.)

‘Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΔΕΖΕΔίΟΣ.

ή εικονογραφία αδτη παριστά ποιητήν έμπνεό- 
μενον. 0 ποιητής οΰτος είναι δ δραματικός ποιητής 
και μουσικοδιδάσκαλος Δεζεδιος, ο επικληθεις Ορ- 
φεύς, έπιστήθιος φίλος τοϋ χαράξαντος τήν εικόνα 
ταύτην διασήμουζωγράφου (ιΓβΙΙΖβ.Εύγενής τωόντι 
ή τοϋ ποιητοϋ κεφαλή καί εύγενεΐς ύπόσχεται νά 
κυοφορήση ιδέας’ έστραμμένον έχει τδ βλέμμα πρός 
τδν ουρανόν, τήν άκένωτον ταύτην πηγήν άφ ή; 
ήρύσθησαν τοϋ Ανθρωπίνου νοδς αί ύψηλότεραι 
ίδέαι, τήν φαεινήν ταύτην λαμπάδα τήν φωτί- 
ζουσαν τήν άνθρωπίνην διάνοιαν’ αύτδς θέλει φω
τίσει, αύτδς θέλει λαμπρύνει τήν φαντασίαν του....

’Εκ τών δραμάτων τοϋΔεζεδίου τών|γνωστών καί 
καθ’ άπασαν τήν Εύρώπην θαυμαζομένων, έξέχουσιν 
ή ‘/ου.έία και οί duo ακόλουθοι και ό Λ.Ιέζιος 
και ’Ιουστίνος.

■ I

ΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΟΛΟ Μ ΟΤΑΝ ΕΚ ΔΟΤΟΙ.

Γΐά ναύεη τδ τέρι, 
Καί δέν τοϋ βόλεϊ .

Καί τρέχει, καί τρέχει 
Καί δλούθε κυττάζει, 
Καί δίχως νά κράζη 
Δέν μένει στιγμή.

Τήν είδε προβαίνοντας 
Στην μέση κ έφώναξε 
» Αύγοϋλα μου, έτρόμαξε 
0 ’Ανθος σου πολύ ».

’Ετούτα λαλώντας 
Κοντά της πηγαίνει’ 
ή Αύγοϋλα σιωπαίνει 
Καί δέν τοϋ μιλεϊ.

Προσκέφαλο κόκκινο 
Τής κίιτ άποκάτου, 
Κρεββάτι θανάτου 
Στενό καί πικρό.

Θανάτου στεφάνι 
Τριγύρω ’ςτήν κόμη ! 
Είν εύμορφη Ακόμη 
Στήν οψι πολύ.

ΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΑΤΓΟΤΑΑ.

Η Αύγοϋλα ποΰ νάναι ; 
Κοντεύει τδ βράδυ 
Καί μαϋρο σκοτάδι, 
Πλακώνει τή γή.

Πηγαίνει έκεϊ πούναι
Μακρύ κυπαρίσσι,
Πηγαίνει σέ βρύσι’
Δέν είναι ούδέ κεϊ !

’Στ’ Αλώνι, ’στ’Αμπέλι, 
’Σ τδ δρόμο κυττάζει 
Καί τέλος φωνάζει
• Αύγοϋλα μου, Αύγή ?

« Αυγή μου! s συχνότατα 
Τοϋ βγήκε Απ’ τά στήθη, 
Καί « Αύγή μου » άπεκρίθη 
Μίαν άλλη φωνή.

Πώς ειν’ τής Αύγούλας
Ο Ανθδς έστοχάσθη, 
Καί πρόθυρα έβιάσθη 
Νά πδί νά τήν ’βρή.

’Εγύρευε ανήσυχος 
ήσαν περιστέρι

Καί ό άγγελος ίσως
Ποϋ πέρνει τδ μίλημα 
Τής πήρε μέ φίλημα 
Γλυκό τήν ψυχή’

Γιατί έ^ει χαμόγελα)
Ακόμη ’ςτδ στόμα,
Ποϋ λές μές’ τδ χώμα 
Δέν πρέπει νά μπή.

Δέν ειν’ πεθαμμένη,
Τήν δψι τηράτε’ 
Κοιμάται, κοιμάται,
Εϊς δπνο βαθύ.

Τής πέρνει μέ χέρι 
Αργό τδ στεφάνι,
Τδ βλέπει, τδ βάνει
Εϊς τήν κεφαλή !

« ή Αύγοϋλα κοιμάται’
« Αλήθεια σοϋ λέγω.
» Μήν κλαϊς γ!«τί κλαίγω, 
» Μανούλα κ’ έγώ.

» ιδού τδ στεφάνι της’
» Μή γέρνης ’ς τήν άλλη 
» Μερίά τδ κεφάλι’
> Τά μάτΙα μή *λής.
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»’s τδ αφήνω ’ς τά γόνατα 
ί ·κ’ άκόμ’ άν άργήση

wt « ή Αύγή νά ξυπνήση
j «Εμέ τό φορείς! »

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΓ ΒΟΣΚΌΤ

Εψές άπέθανε ό βοσκός, καί τέσσαροι στον ώμο, 
Τέσσαοοι τόν πηγαίνανε ς τόν ύστερο τό δρόμο. 
Βραχνόφωνα δ καλόγερος ανάδευε τά χείλία' 
Τοϋ νεκροκράββατου συχνά έτρίζανε τά ξύλα. 
Αλλοίμονον ! πόσαι; φοραϊς έκάτσαμε ς τή βούσι, 
Λέγοντας ποίος άπδ τ εμάς πεοσσότερο θά ζήση. 
Καί λέγωντας ποιος άπ εμάς πεοσσότερο θά ζήση 
Βοΐζει εδώθε ή καλαμιά, κείθε τό κυπαρίσι.
Δυστυχισμένη συντροφιά, ποΰ τό χαρούμεν’ άνθι 
Τής νΐότης μα; τής τρυφεράς δγλήγορα έμαράνθη. 
• ’θάνατε! λυπήσου με, λυπήσου με και φθάσε, 
Ι'.ν’ άναστέναγμα γλυκό μοΰ φαίνεται πώς θ άσαι.
— Μοΰ πάνε πώς μεσάνυκτα τόν βάνουνε ς τό

μνήμα.
Κ’ έξέδο’κα τδ ρούχο μου, γΐά τδ στερνό του έν

τομα.
Αυτοί ποΰ θά μέ θάψουνε, κ αύτοί ποΰ μ’ άγαποΰνε 
Ας βάλουνε τά χέρΐχ τους νεκρό ν αγκαλιαστούνε·

ι —ιοαι·ιι ------------

Ο ΒΟΣΚΟΣ.

Παυσε, βοσκέ, τήνκάϊδά σου κΐόχάρος καταβαίνεν 
Βαστφ δρεπάνι κοφτερό, 
Πέτα μαζή μέ τδν καιρό,

Θερίζει καί διαβαίνει.

— όπ αγαπά έναν άγγελο, τδ Χάρο δέν φοβιέται
Πατεϊ καί σειέται τδ βουνό, 
Καί άπδ τή γή στον ουρανό

Ωσάν άετός πετίέται.

Μ αυρίζουν γύρου τά βουνά καίκλαϊνε τά λαγγάδια.. 
Ζητούν υ.αννάδεε τά παιδιά, 
Καί ό Χάρος σίδερο καρδιά 
Ψυχαΐς λαλεί (I) κοπάδία.

Στέκει ό βοσκός' τήν κάϊδατου φυσά, καί στά λου
λούδια

Τής γής τή μοϊρά του ζητά'
Τδν έρχομό του χαιρετά

Μέ τής χαράς τραγούδια.

Ηλθεν ό Χάρος . . . ό βοσκός, καλώς τδ χάρο λέει’ 
Αλλά μαζή του μΐά θωρεϊ

(ΐ) ’Ελαύνει, διώκει.

Κόρη σάν κίτρινο καιρί . . . 
Μαραίνεται καί κλαίει.

Δάφνη ! φωνάζει . . . πλήν βουβή δέν άπεκρίθη ή 
κόρη.

Εθάμπωσεν ό ουρανός, 
Εφυγε ό κόσμος σκοτεινός 

Καί έσχίσθηκαν τά όρη.

Γυρίζει ό μαύρος’ γύρω του βασίλευε σκοτάδι'
Δέν κελαδούσανε πουλιά.. .
Δάφνη ! φωνάζει μία λαλίά 

Τοΰ λέγει είσαι στδν Αδη.

Αύτδς τή Δάφνη του ζητά εϊς τοϋ Θεοΰ τή χάρι, 
Καί μίαν ήμέοα τά πουλιά 
Τους άπαντήσαν αγκαλιά 

Στδ έρημο κουφάρι.

Σύρος ΜΤΡΩΝ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΘΗΣΕ1ΟΝ.

Εκ Πειραιώς άνιόντων καί είς 'Αθήνας ει
σερχομένων, καλλιπρεπές έγείοει τδ μέτωπόν του 
τοΰ Θησέως τδ προαιώνιου τέμενος. Μόνον μετα
ξύ πάντων τών μνημείων τής λαμπρά; τών ήμε- 
τέρων προγόνων εποχής, τδ ιερόν τοϋτο τοΰ συ- 
στήσαντο; τήν πάλαι καθέδραν τής άνθρωπίνη; 
σοφίας, έσεβάσθη καί ύπδ τοΰ χρόνου τοΰ πανδα- 
•κάτορος καί ύπδ τής βίας τών έπελθόντων βαρ- 
βάροσν καταχτητών, και άκμαιον καί γλυφά- 
νοιο έτι ποτόσδον, κατά τοΰ Θεοκρίτου τήν έκ- 
φρασιν, θέλγει έτι καί νΰν τήν opaotv καί άνα- 
μιμνήσκει είς τούς σήμερον μικρούς ήμάς τδ άρ- 
χαϊον μεγαλειον καί τήν προγονικήν ήμών εύ
κλειαν.

'Η ταυτότης τοΰ μνημείου τούτου άποδεικνύε- 
ται μέν έκ τε τοΰ μεγέθους καί τής θέσεως, κυ
ρίως δέ έκ τών μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων 
διασωζομένων έπί τοΰ οικοδομήματος γραφών, (4). 
Γδ δε ιστορικόν τ'·ΰ ναοΰ είναι τοιοϋτον τι.

Γ/» ' / t ’Υποπτο; γενοιχενος δ θησεος τοϊς Α&ηναίοις 
ώς τυραννίδα έπιδιώκων καί έςορισθείς, πρδς Λυ- 
«ομήδην τδν τής νήσον Σκύρου βασιλέα κατέφυγε, 
φίλον νομίζων αύτδν, καί πατρώα έκεϊ κτήματα 
έχων. ό δέ Λυκομήδής (ώς δ Πλούταρχος έν βίω

(1) Πρδς δέ τφ γυμνασίω Θησέως έστίν ιε
ρόν, γραφαί δέ εισι, πρδς Αμαζόνας Αθηναίοι 
μαχόνενοι, κτλ. Παυσανίας Αττικά κεφ. 17. 
§ 2' καί έπ.

ΤΟ ΘΗΣΕ1ΟΝ.

Θησέως λέγει) είτε δείσας τήν δό ξαν του άνδρδς, I 
είτε τφ Μενεσθεϊ (τώ έχθρώ τοΰ Θησέως δι ον 
καί έξωρίσθη ούτος) χαριζόμενος, έπί τά άκρα τής 
χώρας άναγαγών αύτδν, ώς έκεϊθεν έπιδείςων 
τούς αγρούς, ώσε κατά πετρών καί διέφθειοε. 
Οκτακόσια δέ περίπου ετη μετά τδν θάνατον 
τοΰ Θησέως, έπί τών Μηδικών, πολλοί τών έν 
Μαραθώνι μαχομένων ένόμισαν δτι είδον ένοπλον 
τοΰ Θησέως τδ φάσμα πρδ αυτών έπί τούς βαρ
βάρους φερόμενον.

Παρελθόντος δέ τοΰ πολέμου, μαντευομένου; 
συνεβουλευσε τούς Αθηναίους ή Πυθία νά με- 
ταφέρωσι καί φυλάττωσιν έντίμως έν Αθήναις 
τά οστά τοΰ Θησέως. Ανευρων δέ άκολούθως έν 
Σκύρω Κίμων δ Μιλτιάδου έκόμισεν αυτά είς 
Αθήνας ένθα όπεδέχθησαν μετά λαμπρής πομπή; 
καί άνωρύχθησαν έν τώ μέσω τής πόλεως, δπου 
σήμερον υπάρχει δ περί ού ό λόγος, ναός, δστις καί 
κατέστη φύξτον, κατά Πλούταρχον, οίκέταις καί 
πάσι τοϊς ταπεινότεροι; καί δεδιόσι κρείττονα;.

Εκτίσθη δέ ό ναός ούτος, διευθύνοντος τοϋ 
περιωνύμου άρχιτέκτυνο; Μί κώνος, έν έτει 46 a 
μέν πρδ τής γεννήσεως τοΰ Σωτήρος, 30 δέ πρδ τής 
τοΰ Παρθενώνος ίδρύσεως, έπί τοΰ κατάντους λό
φου τινας πετρώδους, δπως περίβλεπτος ών, λαμ
πρότερος εϊ; θέαν καθίσταται. Περικυκλοΰται δέ 
ύπδ περιστυλίου παρατάττοντος 6 μέν κα.·ά τά δύο 
πρόσωπα, τρισκαίδεκα δέ κατά τά; πλευράς στή- 
λας» τέσσαοας πόδας καί έννέα ήμισυ δακτύλου; 
άπεχούσας άλλήλων. Καί μήκος μέν έχει ό ναός 
απας ποδών 74 έπί πλάτους ποδών 26, χωρίζε
ται δέ εις Πρόναον; Ναόν καί όπισθόδομον. Καί

ό μέν πρόναος καί δ ναός κατέχουσιν άπαν τοΰ 
ναοΰ τδ μήκος, δ δέ οπισθόδομος σχηματίζεται 
διά μικράς τοΰ τοίχου τοΰ ναοΰ μέχρι τών πα
ραστατών παρατάσεως·

Εσωτερικώς δέ μήκος έχει ό ναός ποδών 4θ 
καί δακτύλων δύω, πλάτος δέ 20 ποδών καί δα
κτύλων επτά καί ήμίσεως. Πάχος δέ έχει ό τοί
χο; ποδών δύο καί ήμίσεως' τών δέ στηλών τοΰ 
περιστυλίου ή μέν διάμετρο; είναι π·δών 3 καί 
δακτύλων 4, το δέ ύψος δεκαεννέα ποδών. Προ- 
σεκτικώς δέ θεωρούμεναι αί στήλαι εγκλίνονται 
πως πρδς τά έσω, ώς αί τοϋ Παρθενώνος, δπως 
καταστήσωσι στεοεωτέραν τήν οικοδομήν καϊ 
ένισχύσωσιν αυτήν κατά τών σεισμών. 0 ναός 
όλος άπδ τών στηλοβατώ» καί άνω έχει ύψος 
ποδών 33 καί ήμίσεως. (1)

Καθωραΐζετο δέ δ ναδ; διά πολλών κ«ί ποι
κίλων άναγλΰφων καί γραφών, ών αί πλεϊσται μέν 
άμυδρώς πω; διακρίν'νται έτι καί νυν, τινάς 
δέ καί αύτδ; ό Παυσανία; όμολογ ϊ ότι εΰρε 
διά χρόνον | διεφθαρμ.ένας (2J‘ παριστώσι δέ

(1) Ορα τήν γαλλιστί έκδοθεΐσαν τώ 4 835 περι
γραφήν τών κατά τε τάς ’Αθήνας καί τά πε
ρίχωρα αρχαιοτήτων, του Κυρίου Πιττάκη, σελ. 80.

(ά) Γέγραπται δέ έν τώ τοΰ Θησέως ίερφ καί 
ή Κενταύρων ' και ή Λαπιθών μάχη' θησεύ; μέν 
ούν άπεκτονόι; έστιν ήδη κένταυ^ον, τοϊς δέ 
άλλοι; έξ ίσου καθέστηκεν έτι ή μάχη" τοΰ δέ 
τρίτου τών τοίχων ή γραφή, μή πυθομένοις i 
λέγουσι, ού σαφή; έστι, τά μέν που διά τδν χρό
νον, τά δέ Μίκων ού τδν πάντα έγραψε λόγο» 
κτλ. Παυσ. Αττιχ, αεφ. 4 7.



47 —
— 46 —

βΐ τε γλυφαί καί γραφαϊ αύται, τχ κυριώτερα 
τοΰ Θησέως καί ‘Ηρακλέους άθλα κχΐ κατορ
θώματα και τών ’Αθηναίων μάχα; τινά; τών μυ
θολογικών χρόνων.

Τδ έδαφος τοΰ ναού ητο έπεστρωμμένον διά 
μαρμάρου πεντελικοϋ' άλλ έν έτει 1769, Τοΰρ- 
κός τι; αρχών οικοδομών, άφήρεσεν αύτά πρδ; 
κατασκευήν άσβεστου ! Αλλά καί πρότερον, έν 
έτει 1 660, οί Τούρκοι έλαβον τήν ιδέαν να δι- 
αφθείρωσι τδν ναδν τούτον δπω; έν αύτώ ίδρΰ- 
σωσι τώ Μωάμεθ βωμδν, καί βεβαίως άνέστιος 
έμενε τού Μεγάλου ‘Ηρακλέους δ συγγενή; καί 
μιμητή; Θησευ; ό Αίγείδης, εΐ μή προλαβόντε; 
οί χριστιανοί δέν προΰκάλουν έκ Κωνσταντινουπό
λεως αποτρεπτικόν πρδ; τδ σχέδιον τοΰτο διάταγ
μα. Καί τώ δντι ού μόνον ό ναδ; ούτος, αλλά καί 
πάντων τών άλλων μνημείων τής άρχαιότητο; 
τά λείψανα, είς χβϊρα; βάναυσων περιπεσόντα κα
ταχτητών ώς έκ θαύματός τίνος μέχρι; ήμών 
περιεσώθησαν.

Σήμερον δ ναδ; διατηρείται σώο; καί χρησι
μεύει ώ; έναποταμιευτήριον ή μουσεϊον πολλών 
καί λαμπροτάτων Ανδριάντων καί Αναγλύφων, 
ών μεταξύ έξέχουσιν, άγαλμα τοΰ Απόλλωνος 
κολοβόν μέν, περικαλλέστατον δμως καί ζωη- 
ρότατον, άνάγλυφόν τι χρωματισμένον θαυμαστόν, 
τδν Αριστόνοον είκονίζον καί έτερον Ανάγλυ
φου παριστών τδν Σωκράτην πίνοντα τδ κώ- 
νειον τής αρετής καί τού; μαθητά; αύτοϋ όλο- 
φυρομένους έπί τώ Αδίκω του διδασκάλου θανά- 
τφ, τδν δέ υπηρέτην όδυνηρώ; Αποστρέφοντα τδ 
πρόσωπον. Π. Γ.

ΗΘΙΚ.ΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ ΓΤΝΑΙΚΟΣ.

(Συνέχεια. 1δε φυλλάδιον 25.)

ό έρω; λοιπόν είναι καί Αρετής καί κακία; πρό» 
ξένο;' είναι άρετή; δταν έρώμεθα έπί σκοπώ γά
μου νομίμου, δταν έρώμεθχ καί ό έρω; μα; είναι 
καθαρό; ώ; τά νάματα τή; πηγή; τοΰ διαυγούς 
ρύακος, είναι δέ κακία; πρόξενο; δταν έρώμεθα 
διά τήν απλήν ήδονήν. Εύτυχή; δ Απολαμβάνων 
τδν ένάρετον έρωτα άνευ πολλών κόπων, έμμένων 
πάντοτε πιστός είς τάς πρώτα; έμπνεύσεις του, 
δυστυχέστατος δέ πάντων δ ύποστών δυσκολίας 
καί δ Απιστών είς αύτόν. Ω δσον γλυκύς φαίνεται 
τότε δ δαιμόνιος ούτος γόης είς τάς πρώτας στιγ- 
μάς τής μέθη;, τόσον πικρός άποκαθίσταται επο
μένως. Τό ποτήριον μεθ’ ού κερναέ τούς ανθρώπους, 
περιέχει φάρμακου πρόξενον άλγηδόνων ούχί τού 
θανάτου, διότι ούτο; παύει τούς πόνους, ούχί τών 
Ασθενειών, διότι αύται παρέρχονται, ούχί τών δυ

στυχιών διότι ταύτα; θεραπεύει ή ευτυχία, άλλ’ 
άλγηδόνων τή; συνειδήσεω;, τοΰ Ακοίμητου τού
του φωτός τή; ψυχή; μας, οΐτινες έξερχόμενοι τοΰ 
άδου, έκπέμπουν άκατανόητον φρίκην, φρικτήν α
πελπισίαν, άνέκφραστον οδύνην μέχρι; ύστερήσεω; 
καί τοΰ λογικού αύτοϋ, καί ουτω καθιστώσι τδν άν
θρωπον άνθρωπόμορφον τέρας συμπάθεια; καί οίκ- 
τιρμοΰ άξιον.

όταν άναδιφήσω τήν ιστορίαν τρέμω δλο; βλέ— 
πων τοΰ παντοδυνάμου έρωτος τήν ίσχύν καί γοη
τείαν. Διά νά ίσχύση τοϋ ανθρώπου άναλόγως τοϋ 
φυσικού αύτού καί ηθικού αισθήματος, πολεμεϊ έκ 
τοϋ συστάδην, άπδ μακράν τήν ψυχήν του μέ θέλ
γητρου, άκαταμάχητον πολλάκις διά τάς δυνάμει; 
του, καί τόσον ήδονικδν, ώστε τήν υποτάσσει πρίν 
ή νοήση δτι πολεμεϊται' τήν σύρει μέ τόσον τά
χος, ώστε πολλάκις τήν φέρει εΐ; τήν άκραν τού 
σταδίου, νομίζουσαν έαυτήν έλευθέραν τοΰ νά εί- 
σέλθη εί; αύτδ, καί τότε τήν προσβάλλει άθρόως 
μ δλα; αυτού τά; δυνάμει; μέχρι; οτου τήν κα- 
ταστήση πάντη ανίσχυρου πρδ; άντίστασιν. Τοιοΰ- 
τος είναι ώ; έπί τδ πλεΐστον δ έρως, άλλ είναι 
τόσον έπιτήδειο; δελεαστής, τόσον κρυψίνους, ώ
στε δ έρών κατ’ άρχάς δέν δύναται νά νοήσνι δτι 
ή παρουσία τοϋ άγαπητοϋ του υποκειμένου δύνα
ται νά τδν άλλοιώσρ, νομίζει δτι απλήν συμπά
θειαν μόνον συνέλαβε δΐ αύτδ ένεκα τών προτε
ρημάτων καί θελγήτρων του, δτι ποτέ δ λεγόμε
νο; έρως δέν θέλει τδν κυριεύσει, ούτε καν συλ
λογίζεται τδτοιοΰτον' άλλά δέν παρέρχεται πολύ 
καί χωρίς καν νά τδ αίσθανθή άπορεϊ πώ; πάσχει 
είς τήν άπουσίαν τού ποθητοΰ του υποκειμένου, α
πορεί πώς κατατρύχεται διά τάς άπαντωμένας δυ
σκολίας. Αυπεϊται διότι δέν τδ βλέπει συχνάκις, 
άθυμεΐ δταν καί αύτδ άθυμή, σκυθρωπάζει δταν 
καί αύτδ σκυθρωπάζγ), γελρί, κλαίει, σιωπά, παί
ζει δταν ταΰτα πράττρ καί έκεϊνο καί δμως καί 
τότε είσέτι δέν συλλογίζεται δτι τοΰτο δέν είναι α
πλή συμπάθεια, δτι είναι προμηνύματα έρωτος α
ναξίου, τυφλοΰται χωρίς νά τδ βλέπη καί σύρεται 
ώς έ< μέθη; δπου ή φορά τή; τύχη; θέλει τδν φέ
ρει. Ούτω; άπδ ήμέραν εί; ήμέραν προχωρεί άνε- 
παισθήτως τδ πάθος μέχρι; δτου γίνει άνίατον, 
δπερ τότε μόλις αληθώς αισθάνεται καί θέλει νά 
τδ άποσκορακίση, άλλά δέν δύναται' οί δεινοί 
σπαραγμοί τή; καρδία; οΰ; αισθάνεται τότε, καί 
°ιτινες συντελούν εί; φωτισμόν τού νοός του, άπο- 
δεικνύουν αύτφ έκ τού μέσου τών πόνων, τήν Αλή- 
θειαν, άλλά ποΰ ισχύ; ν’ άντισταθή, ποΰ δύναμις 
άποχρώσα νά καταβάλη τδν όλετήρά του ; υποχω
ρεί λοιπόν εί; τά; πληγά; του, καί εύτυχή; έάν αί 
πληγαί τώ έπιδείξωσι τήν ποθητήν ίατρείαν, άλ
λως έξουδενίζεται παρά θεώ καί άνθρώποις, καί γί
νεται θύμα τού Ανοήτου πάθους του.

Τά τοιαΰτα άποτελέσματα καθ’ έκάστην βλέ- 
πομεν καί δμω; δέν άκούομεν τήν φωνήν τής 
πείρας, δέν παραδειγματιζόμεθα’ καθεκάστην είς 
τάς Αναγνώσεις μας «παντώμεν περισπούδαστα

ως τδν τιμαλφέστερον θησαυρόν, έκεϊνο τδ όποϊον 
οί άνδρες θεωρούν ώ; μηδέν, ώς άναγκαΐον συμ
πλήρωμα τή; διαφθορά; των, καί έπειδή ή φύσις 
τών γυναικών δέν δύναται νά υποφέρω νά έξου- 
δενίζηται άπδ τού; άνδρας ασυζητητί, καί έπειδή 
αί γυναίκες ήναγκασμέναι άγογγύστως νά ΰπείκω- 
σιν εί; τάς θελήσει; τών άνδρών, βιάζονται έκ πείσ
ματος ή έκ κακής συνειδήσεως νά έξοκείλωσι καί 
εϊς άτοπήματα τών όποιων αιτία είναι οί άνδρες, 
καί τών όποιων τ’ άποτελέσματα εϊς αύτούς περι
στρέφονται, εξάγεται άφ ένδς μέν δτι, έάν γυναί
κες τινες φαίνωνται οτι μηδενίζουσι τούς δρκου; 
καί τά χρέη τω», τά μηδενίζουν ένεκεν τών άνδρών 
δντων αιτίων ώς εϊρηται τών συμφορών των, άφ’ 
ετέρου δέ δτι ένεκεν τούτου, πολλαί γυναίκες α
ναγκάζονται νά γίνουν βορά τής λύπης καί τής ά- 
θυμίας των, βορά τής διαφθοράς, διότι βλέπουν 
τούς συζύγους, τούς αδελφούς των, αύτούς τούς 
πατέρα; των οΐτινες ταϊς επιβάλλουν ώς χρέος ά- 
παραίτητον τήν σωφροσύνην νά τρέχωσιν ώς Σαρ
δανάπαλοι ένθεν κακείθεν διά νά κορεννύουν τάς 
κτηνώδεις δρέξει; των. Διό έάν εί; τήν Ελλάδα 
βλέπωμεν τήν τοιαύτην διαφθοράν, ήτι; ώς μή ώ- 
φελε διά τής άπροβλεψία; τών άνδρών μα; κα- 
θιερώθη κακοζήλω; έναντίον τών συμφερόντων 
τών ηδονών αύτών, νά προοδεύγ, δέν πρέπει νά τήν 
πνίξωμεν αρα εϊς τήν νηπιότητά της ; Δέν πρέ
πει νά ΰψώσωμεν στε,τόρειον φωνήν διά νά σώ- 
σωμεν τήν μέλλουσαν γενεάν ; ούχί, ώ γυναίκες, 
δέν είναι δίκαιον, σείς τδ πλάσμα τής θελξικάρ
διου επιθυμίας τού πλάστου μας, τδ αγλάισμα τής 
ζωής μας, νά παραγνωρίζητε τά χρέη σας, ν άθε— 
τήτε τούς δρκους σας, διότι άνδρες τινες θέλουν 
νά διαφθείρωσι τήν κοινωνίαν μας καί γυναίκες 
τινες θέλουν νά μιμηθούν τά όργια τών παλαιών 
©ρακών ! Ούχί, ώ άνδρες, σείς τδ θέμεθλον τή; πα
λιγγενεσίας μας, τδ βάθρον τή; άποβάσεω; τών 
τέκνων μας είς τήν γήν τής επαγγελίας, δέν είναι 
καλόν νά άνέχεσθε τήν τοιαύτην πορείαν' έσήμανεν 
ή ούρα, είναι καιρός πλέον περισπούδαστο; νά αί- 
σθανθήτε δτι ή τοιαύτη καθιέρωσες πρέπει νά πνιγή 
ήδη οτε αναπτύσσεται, διότι τά άποτελέσματα τη; 
θέλουν είσθαι πικρότ ατα καί διά σάς, καί διά τά 
γυναίκας.

Ερωτησατε ποτέ τήν καρδίαν σας, ώ σύζυγοι, 
ώ πατέρες, ώ Αδελφοί, διατί πολλοί τών νέων 
μας θηρεύουν τήν φιλίαν καί τήν συναναστρο
φήν σας ; Ολοι σιωπάτε, άλλ όλοι εισθε άγχί- 
νοες, διατί λοιπόν δέν βλέπετε οτι έπιθυμοΰν τήν 
φιλίαν σας, διότι έχετε καλλιπαρείους συζύγους, 
θελκτικάς άδελφάς ή θυγατέρας, 
θυμοΰν νά 
ρωτος, ίέπϊ 
πώ ώς έπί 
τής φιλίας 
κώς νά ωφεληθώσιν 
κάστην πληθύς παραδειγμάτων 

' πλησιάζομε? νά έξιυδενίσωμεν

, παραδείγματα τοΰ έρωτος τούτου, καί δμως έρω- 
τώμενοι λέγομεν δτι δέν είναι δυνατόν νά ΰπο- 
πέσωμεν εί; τδν λυπηρόν έρωτα τή; Κλυταιμνή
στρας, τή; ’Ελένης, τής ’Ελισάβετ, τής Αννης 
τής Αυστριακής, τού Τάσσου, τού Καίσαρος' καί 
δμως μετ’ ού πολύ ύποκύπτομεν εί; αύτδν καί 
ματαίω; μετανοοΰμεν, ή μεγαλαυχία μας ήτον 
νεανική ορμή ήτι; είναι τόσον επιπόλαιο;, δσον 
είναι επιπόλαιος καί ό νους εκείνος, δστις δέν 
κρίνει τά δσα βλέπει καί άκούει, άλλά παρα- 
δίδοται έρμαιον δωρεάν είς τάς πλεκτάνας τάς 
όποιας ή κακία τόσον ώραίως χρωματίζει διά 
νά τδν έξολοθρεύση.

‘Ρίψατε εν μόνον βλέμμα άπαθές εί; τήν 
Ελληνικήν μα; κοινωνίαν καί θέλετε ϊδει δτι 
ό έρως προοδεύει παντού μέ άπίστευτον ρωμαλεό- 
τητα, καί τούτο ίσως φαίνεται διότι ή κάθοδος 
τής ελευθερίας μας έφερε μέ τά; Μούσας καί Εριν- 
νύας, μέ τά κακά καί καλά καί τδν γόητα τού
τον είς τήν κατοικίαν του, δστις άναλαμβάνων 
ήδη δυνάμεις ‘Ηρακλείους, τάς όποιας ή βαρ- 
βαρότης είχε περιωρισμένας, θέλει ν’ άναπληρώ- 
ση τδ χάος τδ όποϊον οί είκοσιν αιώνες τής κα- 
θείοξεώ; του, άφησαν κενόν είς τήν ώραίαν μ.ας 
πατρίδα, καί έπειδή τά παλαιά σεβάσμια καί 
πατριαρχικά ήθη μας, μετήλλαξεν άφ ένδς ή αμέ
λεια τή; Κυβερνήσεως, ήτις ποτέ κατά δυστυχίαν 
δ-:ν έγνώρισεν ή δέν ήθέλησε νά γνωρίση, δτι 
άπδ ταύτην κρέμαται ή ευτυχία ή ή δυστυχία 
τού λαού δν διοικεί, ή ραδιουργία καί ή διαί- 
ρεσις αΐτινες πλησιάζουν κατά δυστυχίαν ν άπο- 
συνθέσωσι λαόν ώς ήμά; περιούσιον, οΐτινες ώς 
ό παλαιός εκείνος δ εκλεκτός τού ‘Ισραήλ, άμε- 
ριμνώμεν περί πάντων, ώς έκ-βακ/ευθέντες άπδ 
θέσεις καί ύπουργήματα τά όποια όλέτε'.ρα χειρ 
ένέσπειοεν διά νά μας άφανίση καί ώς λησμο- 
νούντες δτι ταύτα μάς ύπεδούλωσεν .άλλοτε είς 
τδν πονηρόν Φίλιππον' καί άφ ετέρου ή ήθική 
τών νεωτερων καί πρό πάντων τών Γάλλων, τών 
Ρωμαντικών τούτων Αδωνιδων, τών οποίων μό

νον τά βέβηλα ίχνη τόσον εϋσεβάστως άκολου- 
θοΰμεν καί τόσον έρασμίω; ζητούμεν νά έπιβά- 
λωμεν είς τάς αθώας αμνάδας μας, είς τά άκακα 
ερίφιά μας, ώστε μετ’ ού πολύ ή κλασσική 
αυτή χώρα, θέλει γίνει παραφυάς Γαλλική μ ' 
δλας τά; ακολασίας της, θέλει άπολέσει τήν 
αθωότητα καί τήν άρετήν διά τών οποίων 
ήλευθερώθη καί θέλει στερηθή τής δόξης 
τού νά ονομάζηται Ελλάς κατά τά ήθη' καί ε
πειδή κατά τά νεώτατα ταΰτα ήθη, ή σωφροσύνη 
είς τούς άνδρας δέν θεωρείται άρετή, άλλά δεισι
δαιμονία, βαρβαρότης, βλακεία, ή λιθιότης, άν θέ- 
λητ-, ύπεχρεώθησαν αί γυναίκες νά θεωοώσι τήν 
σωφροσύνην, βεβιασμένοι; δμως, χρέος αυτών απα
ραίτητον καί ούτως, εναντίον τής αμοιβαιότητος, 
έναντίον τής δικαιοσύνης, αναγκάζουν τάς γυναί
κας, αόνον τάς γυναίκας, καί θεωρούν Ιερόν έκεϊνο 
τδ όποϊον έπρεπε νά κατασπάζωνται καί οί άνδρες,

τάς όποιας έπι- 
: παγιδεύσωσιν εις τάς παγίδας τού έ- 

καλώ ίσως ενίοτε, άλλ έπί κακώ σκο- 
τδ πλεΐστον, καί ποτέ ίσως διότι έκ 
καί συναναστροφής σας δύνανται ήθι- 

; Δέν παρατηρείτε δτι κάθε- 
<Χ r , Λ. / σ...... —ι αποοεικνυει οτι 

ήν σωφροσύνην



48 —

δια τή; ofto’i; ί άρχχία Ελλά; καί η £ώμη έ-Ι 
δοξάσθη^ζν ; ή μήπω; διίσημά^θη εί; τήν άρτι-] 
σύστατον κοινωνίαν μας ή εποχή εκείνη, καθ ήν 
τά ονόματα τη; ’Ιουλία;, τη; Πκπταία;, τη; Θεο
δώρας, δέν ησαν κατώτερα έκείνων τοϋ Τιβε- 
ρίου τοϋ Νέρώνος, τοϋ ’ίουσιιανοΰ καί καθ ήν η 
τρομερωτέρα διαφθορά ένσκήψχσα εις τήν παλχιάν 
καί νέαν Ρώμην έφερε τήν έζουδένωσιν τών βασι
λειών αυτών ; Πρέπει άρα ένώ έν σπαργάνοι; έτι 
ένδιαιτώμεθα, νά ψάλωμεν διά τήν Ελλάδα τούς 
θρήνους τοϋ Ιερεμία, όστι; έψαλεν αύτού; διά τού; 
έξαχρειώθεντα; υιού; τοϋ Νώε ; Αλλ εΐμαρτο 
βαβα! ! πρίν έτι δοξασθώμεν πρίν έτι μεγαλυνθώ- 
αεν, νά ύποπέσωμεν είς τήν προ μικροϋ πποσκυ- 
βαλίσθεΐσαν πολυώδυνον δουλείαν μας, ή [χήπω; 
θεία οργή μάς τυφλώττει καί θέλει δι ήμών τών 
ιδίων νά θέσρ εί; ενέργειαν τάς Μακκιαβελικάς 
εκείνα; άρχάς, αΐτινες τόσον δαψιλώς πλατύνονται 
καθ έιάστην ποός καταστροφήν τών λαών, καί 
•πρδς ένίσχυσιν τής τυραννία; ; Πρέπει άρα οί τά 
κακά προβλέποντες νά ζητήσωμεν νά κατακού- 
ψωμεν τά; γυναίκας μας, τάς θυγατέρα; μας, τάς 
άδελφάς μας είς τούς αρχαίους γυναικωνίτας διά 
νά τάς σώσωμεν άπό τά βέβηλα δμματα τών 
νέων μας, δηλαδή νά έπανέλθωμεν είς τον άρχαιον 
βαρβαρισμόν έναντίον τών προσδοκιών τοΰ αίώνος 
τούτου, έναντίον τής αλήθειας ήτις έν φωτί ζη
τεί τά πάντα διά νά συζητήση αύτά καί δι αυ
τών φωτ ση τόν άνθρωπον; Πρέπει άρα, διότι άνά- 
ξιαί τινες γυναίκες καί άφρονες έξοκέλλουσι» είς 
τήν ακολασίαν μέ νέους άνατοαφέντας έναντίον 
τής θρησκείας των, έναντίον τοϋ όρθοϋ λόγου είς 
τά χαμαιτυπεία καί είς τάς άσωτίας, νά παρα- 
δεχθώμεν τήν άρχήν ότι αί γυναίκες είναι το 
αίτιον τής κακοδαιμονίας μας, ότι αί γυναίκες 
έπλάσθησαν νά η ναι δοϋλαι τών θελήσεων τών 
άνδρών, νά πιστεύσωμεν ότι όλοι οί νέοι είναι 
τοιοϋτοι; άπαγε! Πρέπει άπ* έναντίας οί άνδρες 
νά συλλογισθώσιν ότι ταϋτα, έάν ποαγματοποιη* 
θώσι, θέλουν τού; έξουδενίσει, πρέπει νά έν- 
θυμηθοΰν ότι ή σωφροσύνη τών γυναικών είναι 
ή τιμή καί ή δόςα πάσης οικογένειας, το αιώ
νιον ενθύμημα τοϋ τάφου, ή πηγή έζ ή; δυνάμε- 
θα ν’ άντλήσωμεν τό υδωο τής νοεράς άναβαπτί- 
σεώς μας, τό παλλάδιόν μας τό σωτήριον- πρέπει 
νά ίδοϋν ότι πολλοί τών νέων μας τιμοϋν καί 
σέβονται το ώραΐον φύλλον, θεωροΰντες τιμήν 
των μεγάλην νά διατηρούν τήν ύπόληψιν τών γυ
ναικών άμόλυντον, διότι καί αύτοί θέλουν μετα
ξύ αυτών ζητήσει συζύγους, διότι καί αυτοί 
μέλλουν νά γεννή,σωσι θυγατέρας, διότι καί αύ 
τοι έχουν άδελφάς- άλλά διατί ώ νέοι, ώ άνδρες 
διεφθαρμένοι, έναντίον τοΰ προορισμού σας θέλετε 
τήν διαφθοράν; Διατί ένώ σας δεχόμεθα μέ ανοι
κτάς τάς άγκάλας έν ταϊ; οίκίαις μας, σείς εί- 
σερχεσθε είς αύτάς διά νά διαταράςητε τήν όλ- 
βίαν ησυχίαν ήτις έν αύταΐς βασιλεύει; άρα δι’ 
αύτό οι πατέρες μας άπετίναξαν τόν ζυγόν τών 

’Οθωμανών, διά νά έχουν, ώς έν τή δουλεία των 
κατακλείστους τάς συζύγους καί θυγατέρα; των, 
διά νά μή τάς διαταράςτ; βέβηλόν τι δμμα ’οθω
μανικόν; άλλ όλοι γνωρίζομεν ότι έν τών αιτίων 
της 
τη, διότι είς 
ρων 
θέλομεν είσθαι ;
όταν παρέξωμεν εί; φώς τά; γυναίκα;, 
νες, άφοΰ φωτισθώσι, θέλουν φωτίσει καί 
άλλά τϊ ωφελήθηκαν άφοΰ τά τέκνα των 
βη ίαν τήν διαφθοράν 
Πρέπει 
έκείνην 
τοιαύτης διαφθοράς, καθότι * 
ελπίδας μελλούσης καν ελευθερία;

ένώ σήμερον δέν θέλομεν ίδει
τή; ές·

έπάναστάσεώς μα; ήτο καί ή κατάκλεισις αυ
τό έταστικόν βλέμμα τών πατέ- 

μας τοϋτο έσήμαινεν ότι πάντοτε μικροί 
καί ότι τότε θέλομεν μεγαλυνθη, 

αΐτι- 
ήμα;- 
ύπερέ- 

τών πάλαι κυοίων των; 
λοιπόν νά έπιθυμήσωμεν τήν όλέτειραν 
είλωτείαν, ήτις είναι προτιμοτέρα τή; 

ι τότε θέλομεν έχει 
; καί εΰδαιμο- 

1 νιας, ένώ σήμερον δέν θέλομεν ίδει ώ; έκ τής 
διαφθοράς ή αποτελέσματα τής έξαχρειώσεώς 
μας τόσω χείρον», όσον σήμερον άκωλύτως συ- 
ναναστρεφόμεθα τάς θυγατέρα; τής Εύας, ή νά 
συλλογισθώμεν πώ; νά διαφθείρωμεν τήν διαφθο
ράν αύτήν. Νέοι, νέοι, κρίνατε τού; λόγου; μου 
τούτου; οΐτινες άπό αγνήν τή; 
πην προέρχονται, 
μώντος νά διασείσω τά θέμεθλα τής άσκεψία; 
3ας, τήν ταπεινήν φωνήν. (ακολουθεί.)

πατρίδας άγά-
καί ακούσατε έμοϋ, τοϋ τολ-
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