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ΟΙ XPTSOOHPAI

( Συνέχεια ΐδε φυλλάδιο* 27 ).

Ε.

© Αοαψ άδυνατών νά έννοήση τδν ήρωϊσμδν 
όστις ΰπηγόρευε τήν διαγωγήν ταύτην τοΰ Ιακώ
βου Τε^ράλ, έξήλθε τή; αυλής τών σανιδωμάτων, 
καί περιήρχετο, μετά προσπεποιημένη; άμεριμνη- 
σία;, περί μικράν Ttva έκ καλάμων καλύβην ήμι- 
κεκρυμμένην όπισθεν μακρών φύλλων και άναρρι- 
χωμένων στελέχεων. Η καλύβη αύτη ήτον 6 κοι
τών τής Ελισάβετ, άμέσως άποσυρθείση; έν αυτφ, 
άφοΰ ό σύζυγός της την προσεκάλεσεν έπιτακτικώς 
νά τδν άφήση μόνον' έκεϊ δέ έθοήνει ή δυστυχής 
πικρώς, δεότι τοσοΰτον έκ τή; συνδιαλέξεως και 
τής σκηνής ήν διηγήθημεν ύπέφερεν, ώστε έντδς 
τής καρδίας της έν άκαριϊ έδολοφονήθη πάσα ή 
προτέρα αυτής χαρά.

Εν τοσούτω δέν ήδυνήθη νά διατηρηθεί απαθής 

άπέναντι τής πραγματικής έμμονή; ήν άνέπτυξεν 
ένώπιόν της δ ήμίδουλο; Τερράλ, δστις καί τοι 
καταξεσχισμένο; καί έζησθενημένο; έγνώριζεν όμως 
νά δειχθη ανώτερο; τοΰ δεσπότου του, καί νά τω 
καταδείξη δποίαν άτιμον ένήργει πράξιν. Μετά 
πλείστης συγκινήσεως άναλογιζομένη τά δεινά όσα 
ΰφίστατο δ τλήμων οίιτος έπί τοΰ σανιδώματος, 
έλαβε τδ θάρρος νά καταφρόνηση τήν έκδίκησιν 
τοΰ Κ. Φαβιέρ. καί άπεφάσισε νά έπισκεφθή τδν 
κατάδικον, νά τδν παρηγόρηση διά τά; βασάνου; 
του, και νά^έπανορθώφη ουτω τήν ταπείνωσίν του, 
τή; δποίας κατεδίκαζεν έαυτήν ώ; πρόξενον. Καϊ 
όμως έδίστασεν έπί μικρόν, άλλά τέλος τδ άπε- 
φάσισε και φρονούσα ότι κατά τήν ώραν ταύτην 
τοΰ μεσημβρινού ύπνου και τής ήρεμία;, δ σύζυ
γός τη; ίκοιμάτο έπί τή; κρεμαστής του κλίνη; 
και ότι ούδέν βλέμμα ενεδρεύει τά βήματά της, 
τά δποϊα καί αυτή ή ίδια άνεγνώρ|ζεν ά; τολμη
ρά, έξήλθεν ήοέμα τής καλύβη;, καί διευθύνθη 
πρδς τήν αυλήν τοΰ σανιδώματος προσέχουσα πάν
τοτε περί έαυτήν. Δέν παρετήρησε μολαταύτα 
τδν Ακακίαν χωμένον είς υψηλόν τι δένδρον και



= 99
— 98 —

διά τοΰ όμματος κατασκοποΰντα. ό μισαρός, άμα 
τήν είδφ εϊσελθοΰσαν έντός τής αύλής, τρέχει πρός 
τήν θύραν τοΰ κυρίου του.

— Απηγόρευσα ρητώ; νά διαταράξουν τήν 
ησυχίαν μου, άνέκραξεν ό Κ. Φαβιέρ.— Συγγνώ
μην, δέσποτα, τώ άπαντα ό Ακακίας, διότι σάς 
φέρω μίαν εϊδησιν. — Ποιαν έίδησιν ; — Η Κυ
ρία πορεύεται νά ίδη τον Τερράλ είς τό σανί
δωμα, αΰθέντα. — Α ! όλος ό κόσμος λοιπόν με 
περιφρονεϊ έδώ ! λέγει ό Γοντράν άνοίγων τήν Ου
ράν. Ακολουθεί με, Ακακία. II συνομιλία των θά 
είναι περίεργος καί επιθυμώ νά τήν άκούσω.

Καί όντως ή Ελισάβετ εΐχεν είσέλθει είς τήν 
αυλήν έλαφρώ; <όζ ή σκιά. 0 Τερράλ αΰτος δέν 
εΐχεν εννοήσει τόν κρότον τών βημάτων της" ό 
δυστυχής, στηοιζόμενος είς τούς άγκώνάς του, έζή- 
τει νά προφυλαχθή, διασταυρών τάς χείράς του έπί 
τοΰ προσώπου διά τήν διακαιούσαν θερμότητα 
τοΰ ήλιου.

— Δυστυχή Ιάκωβε ! τόν λέγει ή νεανις, πό
σον θά υποφέρεις !

Ακούων τούς λόγους τούτους τούς προφερθέν- 
τας διά μελωδικωτάτης φωνής δ Τερράλ έπί- 
στευεν ότι έβλεπεν όνειρον" άλλ άνοίξας τούς ο
φθαλμούς του καί αναγνώρισα; τήν Ελισάβετ, ή 
σθάνθη τό αίμά του έπιστρέφον είς τάς φλέβας 
του. — Η Κυρία έδώ ! έψιθύοισε μετά τεταραγ- 
μενης φωνής. Ελάβετε εύσπλαγχνίαν δι’ έμέ, υμείς 
ή σύζυγος αδυσώπητου δεσπότου, όστις μέ τιμω
ρεί. 12! εισθε καί άγαθή καί ωραία ώς ή παρθέ
νος, δέσποινα ! Ιδού, βλέπετε, Κυρία, ότι ό ήμί- 
δούλος θεωρείται ώ; τι; άνάγωγος υπηρέτης, ώ; 
τις σκύλος ή Ιέραξ, κατά τήν επιθυμίαν τοΰ δε
σπότου του, καί ότι ή καρδία του οφείλει νά α
ναίσθητη πρός τάς περιυβρίσεις, ώς τό σωμά του 
πρός τούς άνεμου:, τήν βροχήν ή τόν ήλιον. Ναί ! 
Τοιαύτη είναι ή θέλησις τοΰ Δόν-Γοντράν. ’Αλλ’ύ- 
μεΐς, Κυρία, εννοείτε ότι ή καρδία ήμιδούλου εί
ναι επιδεκτική καί μίσους καί άφοσιώσεως, διότι 
καί υμείς υποφέρετε !

Μή καταιρί.ης τόν Κ. Φαβιέρ, τω άπαν
τα. προσηνή; ή Ελισάβετ" είναι εύγενής καί γεν
ναίος, αλλ αί δυστυχίας κατεσκλήρυναν τήν καρ
διάν του, καταστήσασαι αυτόν άπαθή, σκληρόν καί 
άδικον. Θέλω προσπαθήσει νά έπιτύχω παρ’αΰτφ 
τήν χάριν διά τό λοιπόν τής ποινής σου, ήδη 
ότε ή οργή του κατεπραΰνθη ! — Δέν επιθυμώ νά 
τώ οφείλω ούδεν, τήν διακόπτει άγροίκως ό ήμί
δουλος. Δεν θέλω νά ίκετεύσητε δι έμ.έ τόν άν
θρωπον όστις σάς ήπείλησε, σάς, όν γλυκύτερου άγ- 
γελου, καί όστις έσκόπευε νά σάς κτυπήση, ώς 
κτυ—ουν τους δούλους, σάς τήν οποίαν ώφειλε νά 
λατρεύη γονυκλιτής. Δέν θέλετε κατορθώσει άλλο 
ή νά επαναφέρετε την καθ υμών οργήν του καί 
δυστυχώς δεν θά δυνηθώ νά τύχω έκεϊ, όπως δε
χθώ έγώ άνθ’ υμών τό κτύπημα.

— Σιώπα, δυστυχή, τόν λέγει ή νεανις περί

φοβος διά τούς αύθάδεις του λόγους. Μή λησμονά,ς 
ότι ό Κ. Φαβιέρ ύπήρξεν έν τήΓαλλία εϊ; τών περι- 
φανες-έρουν εύγενών, είθισμένος νά τόν υπακούουν, 
καί ότι έξέπεσεν έκ τοΰ.ΰψους τής πριγκηπικής του 
υπάρξεως εις τήν αθλιότητα και την άνυπόφορον 
ταύτην δι’ αύτόν μόνωσιν. Εσο πιστός θεράπων, 
Τερράλ, καί μή τόν εγκατάλειψης, διότι είναι 
δν δυστυχές. Τπάρχουσιν όδύναι, χείρονες τώ,ν ο
δυνών τοΰ σανιδώματος, πιστευτόν με ! — Λέγετε 
ότι ό Δόν-Γοντράν είναι δυστυχής, Δέσποινα, ύπέ- 
λαβεν ό ήμίδουλος, καί άγαπάται παρ υμών, καί 
υμείς συναινείτε νά ζήτε αείποτε μετ αυτού έν 
τώ μυχώ τής έρημου ταύτης ! — Ω ! απαντά 
ή Ελισάβετ , τί δεν εδιδον, ώς καί αυτό τό αίμά 
μου, όπως τώ χορηγήσω πάν δ,τι τφ είναι άναγ- 
καϊον, άναπόφευκτον ! — Καί τόν αγαπάτε μέχρι 
τοσούτου βαθμού, δέσποινα ; άνέκραξεν ό Τερράλ. 
Ι’ότε, ό αύθέντης καθίσταται ιερός καί δι έμέ, 
διότι ώμωσα νά αγαπώ παν δ,τι ήθέλετε αγαπά, 
άφ ής στιγμής περιποιεΐσθε μετά τοσαύτης άγά- 
πης έκπνέουσαν τήν δυστυχή μου μητέρα ! — Δέν 
έκαμα ή τό καθήκον χριστιανικής γυναικός ! ά
παντά; άφελώς ή Ελισάβετ.

— Ω ! τό νά δείκνυταί τις χριστιανός πρός τους 
ήμιδούλους ή καί τούς δούλους, έψιθύρισεν δ Τερ
ράλ μετά φωνής άσθενεστέρας, είναι αληθώς ά
γιος ! . · . Ναί ! . · εισθε . . . άγια.

Μόλις ήδυνήθη νά τραυλίση τάς τελευταίας ταύ
τας λέξεις, καί είδος τι σκοτοδινιάσεως πυρε- 
τώδους έθάμβωσε τούς οφθαλμούς του. Τό αίμα 
έβόα καί έσύριζεν εις τά ώτά του" ή φωνή του ά- 
πέθνησκεν είς τόν πεφλογισμένον του λάρυγγα.

— Δέν δύνασαι πλέον νά ύποστής τήν τιμω
ρίαν ταύτην, ανακράζει ή νεανις συγκεκινημένη. 
Θά σέ βοηθήσω ν’ άπαλλαχθής τοΰ σανιδώματος ! 
—Δέν είναι τίποτε, Κυρία, τή λέγει ό ήμίδουλος, 
ωχρός ώς τό σάβανον καί προσπαθών νά υπο- 
μειδιάση . . . ό ήλιος . . . καί έπειτα ή δίψα. . . . 
ό λαιμός μου φλέγεται ! ...

— Η δίψα! Τερράλ, άπήντησεν έκείνη, καί 
δέν τολμγς νά τό είπης ! . . αμέσως γεμίζω τήν 
λάγηνον, καί τήν φέρω εις τά χείλη σου !

— 0 αύθέντης άπηγόοευσε καί τοΰτο, έψιθύρισεν 
ό ήμίδουλος μετά φωνής έτι έξησθενημένης. — ΤΙ 
πειράζει ! άπαντα ή Ελισάβετ απομακρυνόμενη. 
— Προσέξατε, δέσποινα, μή τόν έρεθίσετε καθ’ υ
μών ένεκα τοΰ αθλίου Τερράλ, προσέθηκεν ούτος. 
Διότι, προτιμώ έπί μίαν είσέτε όλην νά υποφέρω 
ήμέραν, προτιμώ ν άποθάνω, ή νά σάς ϊδω έκ 
νέου περιϋβριζομένην !

Η νεάνις έφριξεν έν έαυτή, διότι έγίνωσκε τήν 
ακατάβλητο* επιμονήν καί θέλησιν τοΰ Κ. Φαβιέρ, 
όστις ήδύνατο 'ίσως νά εύσπλαγχνισθή ένα μαΰ- 
ρον ώς κτήμα του, ώς ιδιοκτησίαν του, άλλά τί 
τόν έμελε περί τής ζωής ένός ελευθέρου εργά
του, ένός απλώς υποχρεωθέντος.

Έντοσούτω έκείνη άπήντησε μετά ς-αθερότητος. 
— Εάν ό Γοντράν σε έβλεπεν, καταστρεφόμε-

διαβιβρώσκουσαι αύτόν ήλιακαί ακτίνες τφ έπέ- 
φερον πυρετόν ή μανίαν.

— Ω ! βλέπω ότι μέ νομίζετε μανιακόν, Κυ
ρία. Αλλά βεβαιωθήτε ότι έχω πλήρες τό λογι
κόν μου, καί έντοσούτω δ,τι σκοιίεύω νά σάς εϊπω 
θέλει σάς φανή βνειρον παράδοξον, ναί, είς υμάς 
ιδίως νεήλυδα εΐς τάς ερήμους μας, αίτινες έγκρύ- 
πτουν τόσα θέλγητρα πλησίον τοσούτων κινδύ
νων. Εκπλήττεσθε, δεν είναι αληθές; ν’ ακούετε 
ένα ύπηρέτην, ένα υποχείριον τοΰ συζύγου σας, 
ένδεδυμένον τοιουτοτρόπως καί άποθνήσκοντα έκ 
τής δίψης καί πείνης, νά δμιλή ουτω πεοΐ 
πλούτου καί περιουσίας; Αλλά τοΰτο προέρχεται 
διότι άγνοείτε τήν θαυμασίαν τύχην, ήτις ενίοτε 
περιμένει έπί τής κορυφής όρους τινός, ή έντός τή; 
κοίτη; ένός ποταμού, τού; άπτοήτους δρομείς τών 
δασών καί τών όρέων του Μεξικού. Θά λάβω τήν 
τόλμην, Κυρία, νά σάς. άποκαλύψω τό μυστήριον 
τής ζωής μου. Αφότου σά; είδον αγρυπνούσαν 
κατά τήν αγωνίαν καί τήν ένταφίασιν τής γη- 
οαιά; μου μητρός, ώμωσα δλαι αί ήμέραι μου νά 
ανήκουν είς υμάς, καί είς υμάς νά τάς αφιερώσω. 
Εγνώριζα ότι ό σύζυγός σας είναι γάλλος έξό- 
ρ στος, δυστυχήσας ή σχεδόν δυστυχήσας, καί ότι 
ύυ.εΐς ύπεφέρατε έξ αύτής τής τοσοΰτον τρομερά; 
αλλαγής τού βίου σας. Σάς άνεπόλουν αείποτε εΐς 
τήν διάνοιάν μου ώραίαν καί ακτινοβολούσαν έξ 
άγαθότητος, γονυκλιτή καί ίκετεύουσαν πλησίον 
τού έκ ξηρών δένδρων κραββάτου, όπου έξεπνεεν 
ή μήτηρ μου, ότε έγώ έφθασα εις τήν καλύβην 
της, φέρω* τέσσαρας άγριους ίππους, τού; όποιου; 
καταδίωξα; συνέλαβον καί κατεδάμασα έντός τή; 
ερήμου, όποιον θέαμ-α δι’ έμ.έ, είσελθόντα μέ καρ
διάν καί διάνοιαν πλήρη άγαλλιάσεως έντό; τής 
καλύβης εκείνης. Κλονισθεις έν άκαρει, έπεσα κε
ραυνόπληκτος ένώπιον τοΰ κραββάτου. Εντοσούτω 
τότε μ έκάματε σημεϊον ν άσπασθώ τήν μητέρα 
μου, καί σά; υπήκουσα ώς παιδίον. Η δυστυχή; 
γραία ένόησε τόν ασπασμόν μου, τά χείλη της 
έκινήθησαν, καί νομίζω ότι τήν ήκουσα νά ψιθυ- 
ρίση « ’Ιάκωβε ! · Τό όνομά μου άνεμίχθη μετά 
τής τελευταίας της αναπνοής, οποία οδύνη ! Οταν 
πύρινα ίέχυνα δάκρυα, σάς είδον συγκλαίουσαν 
μετ έμοΰ, καί ότε έζήτουν νά κρύψω τού; λυγ
μούς μου άφ’ ύμών, μέ είπατε διά τής ευφροσύνου 
καί διατρεμούσης φωνής σας. Πτωχέ νέε, μη πνί- 
γης τ"δν λύπην σου ! άφησε νά έζέλθουν αι φωναι 
τής καρδίας σου. Ούδέποτε είχα ίδεΐ, έγω τό ά
γριον τέκνον τή; έρήμου, πλάσμα τοσοΰτον αγγε
λικόν καί αγαθοποιόν, καί έπί μίαν ώραν έπίστευα 
ότι έβλεπα άγγελικάς οπτασία; είς τάς όποιας 
οί ιερείς μ έδίδαςαν νά πιστεύω. Εννοείτε λοιπον, 
Κυρίας δι^τί ήσθά.θην έκτοτε τήν ανάγκην νά 
σάς έπαναβλέπω, νά ήμαι πλησίον σας, καί '·ά μέ 
μεταχειρίζησθε ώς ασπίδα έναντίον τών κινδύνων 
τών έρήμων. Μέχρις εκείνης τής στιγμής ήμην ευ
τυχής έκ τής έλευθέοας καί εύπορου ζωής μου, 
καταδαμάίων 'ίππους. Οταν έρριπτα τήν βαοείκν

νον ύπό τάς ακτίνας τοΰ ήλιου τούτου, αυτός, μο- 
νος ήθελε φέρει τήν λάγηνον. Εάν δε σφάλλω 
παρακούουσα αύτώ, ή τιμωρία ά; πεση επ εμοΰ.

Καί άπομακρυνθεϊσα, έλαβε καί έπλήρωσεν υ- 
δατος τήν λάγηνον, δι* ής έποτίζοντο οί υπηρέταε.

0 δέ Κ. Φαβιέρ παρευρίσκετο άορατος θεατής 
κατά τήν σκηνήν ταύτην, μεθ υπόκωφου οργής, 
καί στρέψας πρός τόν μαΰρόν του τώ λεγει·:

— Δέν θαυμάζω πλέον έάν ό παράδοζος αυτός 
Τερράλ προσποιηται τόν γενναϊον καί ανεξάρτη
τον. Α. ! ή γυνή του δεσπότου γίνεται ή άδελφη 
τοΰ ελέους πρός τούς ήμιδούλους. Ας ίδωμεν εν 
τούτοις μέχρι πόσου ό Κύριος Τερράλ θέλει έκ- 
τείνει τήν οικειότητα ταύτην !

Η Ελισάβετ εΐχεν έπιστρέψει εΐς τήν αυλήν, 
φέρουσα μετά πολλής δυσκολίας τήν βαρεϊαν λά- 
γηνο.ν, τήν οποίαν προσήγγισε, μετά χάριτος όλως 
ΐερογραφικής, εΐς τα κατεξηραμένα τοΰ νεανίου 
χείλη, τοΰ όποιου τό πρόσωπον έλαμ.ψεν εκ τίνος 
βλέμματος καί άνεκφράστου μειδιάματος.

— Τούτο είναι αληθώς συγκινητικόν, λέγει μυ- 
κτηριστικώς ό εύγενής Φαβιέρ, καί ό Κ. Γριεζ ή
θελε προσφέρει άναμφιβόλως εκατόν λουδοβικια, 
όπως έχη τήν θέαν μου. Η σύζυγός μου ήθέλε τώ 
χορηγήσει σχέδιον μαγευτικής εικονογραφίας. Τώ 
δντι λαμβάνει θέσεις θαυμασίας.

ΣΤ.'
0 δέ Τερράλ ποτισθείς μετ’ άπληστίας έκ τοΰ 

παγετώδους έκείνου υδατος, ύψωσε ζωηρώς την 
κεφαλήν αποταθείς πρός τήν Κυρίαν του; — Πι
στεύετε σπουδαίως, δέσποινα, τή λέγει, ότι μονή 
ή πτωχεία κατέστησε τόν σύζυγόν σας σκληρόν 
και άνήμερον; — Είμαι ύπερβεβαία, άπάντ^ έκ
πληκτος ή Ελισάβετ, άλλά πρός τί αύτη ή έρω- 
τησις ; — Πιστεύετε, έξηκολούθησεν ό ήμίδουλος, 
ότι, έάν αίφνης ήδύνασθε νά χοοηγήσητε περιου
σίαν τινά είς τόν Κ. Φαβιέρ, θά καταστή ούτος 
προσφιλής, αγαθός καί γλυκύς πρός υμάς, Κυρία ; 
— Ω ! αμέσως θέλει μέ προσφέρει απείρους, θε- 
ράποντας, καί μέ στολίσει ώς είδωλον’ θέλει καυ- 
χασθαι διά τήν ωραιότητά μου είς τά όμματα όλου 
του κόσμου, άντί νά μέ παραιτή ώς τόν άγνωστον 
εΐς τούς θαλασσίους μυχούς μαργαρίτην" αμέσως θά 
απαλλαγή τής πλήξεως ταύτης, αμέσως θά μ άγαπα, 
άπήντησε μετά πικρού μειδιάματος ή Ελισάβετ. 
Ναί, είναι ταπεινόν νά τ’ ομολογώ, άλλά θέλω 
είόθαι εύτυχής διά-τόν κοΰφαν τούτον έρωτα, εύ
τυχής νά τόν βλέπω υπερήφανου δι έμέ. Αλλά πρός 
τί τά τοιαύτα όνειρα ! έπί τού παρόντος δεν εί
μαι διά τόν Γοντράν, ή κώλυμα καί βάρος!

— Δέν είναι ποσώς όνειρα αί έπιθυμίαι σας, 
δέσποινα, έπανέλαβεν- δ ήμίδουλος μετά στα- 
θεράς φωνής, καί έπειδή διά μιάς περιουσίας δύ· 
ναταί τις νά σάς προσφέρρ εύτυχίαν, σάς λέγω 
ότι θά εισθε εύτυχής.

ΗΕλυάβετ, ώς καί δ Φαβιέρ καί αύτδς δ Α
κακίας έθεώρησαν τόν Τερράλ, έρευνώντες μή αί
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μου χεϊρα έπί τοΰ τραχήλου άγριου τινδς καί έ- 
λαττωματικού ζώου, καί σφιγγών αύτδ διά τών σι
δηρών μου γονάτων, τδ άφινα νά μέ συμπαρα- 
φέρφ άστραπηδδν, ό δέ άνεμος έσύριζεν ώς βολή 
είς τά ώτά μου" κατεμέθυσκον έκ τής χαράς, καί 
δτε αί ιγνύες τοΰ ζώου ύπέκυπτον είς έμέ, δέν 
αντήλλαττον τδν θρίαμβόν μου έκεϊνον, μέ αυτο
κρατορίαν ολην. Τόσον είναι ωραία ή έλευθιρία ! 
Καί δμως ή έλευθερία μέ ήτό τι δχληρδν καί τήν 
έπώλησα. Παρήτησα τήν ζωήν τοΰ δρομέως, διά 
νά σάς έκπληρώσω τδ χρέος τής μητρός μου, έκ- 
μισθόνων έπί εύτελεϊ τιμή τούς βραχίονας καί τδν 
χρόνον μου εις τδν Κ. Φαβιέρ. Ναι, ήτο πολλά σκλη
ρόν δι έμέ, Κυρία, νά άναφαίνωμαι ένώπιον τών 
οφθαλμών σας ώς μισθωτός,ώς συνάδελφος τοΰάθλίου 
εκείνου μαύρου. Ίας πρώτας ήμέρας υπήρξα ευ
τυχής" άλλα μετ ού πολύ, τδ είδα, δέν ήδυνά- 
μην νά προσφέρω εις υμάς, ώς έκ τής θέσεώς μου, 
ή ταπεινάς υπηρεσίας καθ έκάστην, αίτινες δέν ή- 
όυναντο να άποκρυφθώσιν έκ τής λύπης τοΰ με
τώπου σας. Εφρόντιζα περί τών άνθών σας, περιετ 
ποιούμην τδν ίππον θν ήθέλετε άναβή, έπηγρύ- 
πνουν κατά τούς περιπάτους σας, καί ό ’Ακακίας 
έκαμνε τδ αύτό. Τότε μόνον άνελογίσθην τδ έπάγ- 
γελμα τού πατρός μου, τδ επάγγελμα τοΰ χρυ- 
σοθήρου, καί ιδέα τις παράδοξος μ’ έπήλθεν" άπε- 
φάσισα ν’ άποδράσω τής κατοικίας ! — Εψεύσθης 
λοιπόν είς, τδν κύριόν σου, ’Ιάκωβε Τερράλ, τδν 
έρωτόί ή Ελισάβετ, λέγων αύτώ ότι άπεπλανήθης 
είς τάς έρήμους ;

— Εψεύσθην, Κυρία, άπήντησεν δ ήμίδουλος, 
διότι ενεκα υμών άπέδρων, καί ήνώθην μετά τι- 
νων τολμηρών χρυσοθηρών, οίτινες βαίνουν μεθ’ δ- 
πλου σιδηροΰ έν τή χειρί, δπως όσφρανθοΰν τά 
μεταλλεία τών άδαμάντων καί τού χρυσοΰ.

Η Ελισάβετ ήκουε τδν Ιάκωβον μετ’ απείρου 
περιέργειας, άλλά καί αύτός δ Κ. Φαβιέρ καί δ 
Ακακίας προσήλονον δλην των τήν προσοχήν πρδς 

τήν έκτακτον ταύτην άποκάλυψιν.
— Και ποιον ύπήρχε τδ άποτέλεσμα τών έρευ- 

νών ; έρωτα ή νεανις, πλέουσα έν μέσω άπιστίας 
καί κενής έλπίδος.

Ετί δέκα πέντε ημέρας ματαίως, κυρία, 
έζηκολούθησεν ό Τερράλ, ύπέστην τάς βασάνους 
τής πείνης, τής δίψης καί τοΰ ήλιου, ματαίως 
περιεφρόνουν τήν μανίαν καί τούς όνυχας τών ά
γριων ζωων. Απελπισθείς, είχ’ αποφασίσει νά έπα- 
νελθω εδώ κατησχυμενος δτι τό θαυυιάσιον όνειρόν 
μου άπώλετο καί κατεστράφη, ένώ ήλπιζα δτι 
θέλω τδ φέρει εις τήν πραγματικότητα ! Παρή- 
τησα τους συντρόφους μου, καί έπέστρεφα μόνος 
διά μέσου τών έρημων πρδς τήν κατοικίαν, κα- 
ταπεπληγμένος καί άθυμος. Εσπέραν τινά, έξην- 
τλημένος έκ τού κόπου καί τρέμων έκ τού ψύ
χους, άνεπαυόμην πρδς άδενδρόν τι δάσος, δπου 
τό έδαφος κατεκαλύπτετο ύπδ στάχτης πύρινης, 
ως έκ τής έκεϊ ίσως διανυκτερεόσεως ’ίνδών. Ε- 
σκεπτόμην τήν λειποταξίαν μου, καί άπεχώριζα 

διά τοΰ άκρου τής ράβδου μου τήν είσέτι θερ- 
{x.vjv στάχτην, δτε άμέσως βλέπω άναπηδήσαντα 
ένα /.άλικα άμορφον, καί δι αυτού διαχυθεϊσαν 
θαμβώδη λάμψιν έν μέσω τής σκιάς. Η καρδία 
μου ήρχισε νά πάλλη, Κυρία. Μέ τρέμουσαν χεϊρα 
ήρπασα τδν χάλικα τούτον. Η θερμότης τής πύρ- 
ρας τού είχεν αφανίσει τδ γήϊνον περικάλυμμα. 
Ητο δέ μέγα τι τμήμα χρυσού ?

— Είναι δυνατόν ! άπαντά ή Ελισάβετ.
— Τεμ,άχια χρυσού ! έπανέλαβεν δ έξόριστος 

μετά υπόκωφου φωνής, προσχλίνων έξω τού πα
ραθύρου.

— Ούτε μίαν χαράς κραυγήν έξέβαλα, Κυρία, 
έξηχολούθησεν ό Τερράλ, διότι κατέστην άμέσως 
άνήσυχος, δειλός, καί άπιστος ώς δ φιλάργυρος, 
έφοβούμην τούς κλέπτας τών έρημων" έφοβούμην 
μη τδ πρόσωπόν μου προδώση την χαράν μου ! ’Ε- 
ξέσχισα δέ τδν χιτώνά μου και τδ έπανοφόριόν 
μου, δπως φαίνωμαι έπί μάλλον ένδεής.

— Πού είναι δ χρυσούς ούτος χάλυξ, ’Ιάκωβε, 
ήρωτησε μία διατακτική φωνή.

Ητο ή φωνή τού Κ. Φαβιέρ, δστις είχεν δρμή- 
σει πρδς την αύλήν.

Η Ελισάβετ ώπισθοπόρησε τεταραγμένη εις τήν 
θεάν τοΰ συζύγου της, δστις έπήδησε μέχρι τού 
σανιδώματος.

Α ! μέ κατασκοπεύετε ! τφ λέγει, θεωρών 
αυτόν μετά καταφρονητικής ηρεμίας δ ήμίδουλος.

— Λέγεις αλήθειαν ; άνακραζει δ Γοντράν.
— Απαλλάξατέ με άπδ τάς πέδας ταύτας, ά- 

πήντησεν δ Τερράλ, καί θέλω σάς δείξει τδν χρυ- 
σοΰν χάλυκα, δστις είναι ικανός νά πλήρωσή χι- 
λιάκις τήν έλευθερίαν μου.

0 Κ. Φαβιέρ τότε τδν άπέλυσε τού σανιδώ
ματος.

— Τώρα δώσατέ μοι τδ μαχαιρίδιόν σας, τώ 
λέγε: δ Τερράλ.

Μετά τινα στιγμήν δισταγμού, δ έξόριστος τώ 
εδωχε τδ μαχαιρίδιόν του. 0 δέ Ζερράλ σχίσας 
δι αύτού τδ φόρεμά του, έκαμε νά πέση έπί τής 
γή; τμήμα χρυσοΰ θαυμάσιου μεγέθους, καί καθ’ 
δλας αύτού τάς φάσεις διαλάμπον.

ό Κ. Φαβιέρ εξέβαλε τότε κραυγήν θαυμασμού.
— Καί δέν τδν έκλεψας άπδ κανένα; τδν έρω- 

τφ άγροίκως, διότι διά τής προφάσεως ταύτης ή
δύνατο νά ευρτρ τρόπον νά ίδιοποιηθή τδ μαγικόν- 
τούτο τεμάχιον.

0 Τερράλ ανύψωσε τούς ώμους.
— Οταν θελήσω, δύναμαι νά σάς όδηγήσω εις 

την κοίτην τοΰ μεταλλείου, διότι μόνος έγώ τήν 
γνωρίζω.

— Λοιπόν θά μ δδηγήσιρς, έ ; έπανέλαβεν ζωη- 
ρώς ό έξόριστος, θά μέ παραχώρησης τδ δικαίωμα 
νά καρπούμαι καί έγώ τής άνακαλύψεώς σου; 
— Διατί; άπήντησεν ό Τερράλ, ίσως διά νά σάς 
εύγνωμονονώ διότι διετάξετε νά τεθώ έπί τοΰ σα
νιδώματος. — *Αλλ ή ωφέλεια ήν θά έχης έκ τοΰ 
μυστικού σου θά ηναι γελοία, έάν τήν κρύπτης. 

διά σεαυτδν μόνον, τώ λέγει δ δεσπότης, ενώ δι 
άμφοτέρους μας δύναται νά ύπάρξη πηγή θαυ
μάσιας καί ανυπολογίστου περιουσίας. Γνωρίζεις 
ποιας ήδονάς καί τιμάς δυνάμεθα νάέχωμεν ; γνω
ρίζεις δτι άκινδύνως δυναμεθα να έκδικηθώμεν 
πάντα ΰβρίσαντα ή περιφρονησαντα ημάς κατα 
τήν αμηχανίαν μας ;

— Ωστε βλέπετε κάλλιστα, Δδν-Γοντράν, δτι 
ώφειλον νά κρύπτω τδ μυστικόν μου, δπως δυνηθώ 
νά’ έκδικηθώ πρώτον υμάς ατιμωρητί, διότι ό ήμί
δουλος γενόμβνος εκατομμυριούχος, ήθελε τολμή
σει νά κάμη έλεημοσύνην είς ένα έξόριστον, τφ 
λέγει μετά ειρωνικής φωνής δ Τερράλ.

Τδ πρόσωπόν τοΰ Κ. Φαβιέρ κατέστη ώχρόν.
— Μή μέ περιφρονής, ’Ιάκωβε, τφ λέγει. Είσαι 

είσέτι ύπδ τάς διαταγάς μου ένόσω υπάρχεις είς τδν 
οίκον τούτον, καί βοήθεια τού Ακακία, σημείωσαν 
δτι δύναμαι νά καταστείλω τήν υπεροψίαν σου.— 
Γνωρίζετε καλώς δτι ούτε άπειλαί, ούτε βίαι μέ 
πτοοΰσιν, άπαντά δ Τερράλ. ’Εάν έπρόκειτο περί 
υμών μόνον, βεβαιωθήτε δτι δέν ήθελον άνεχθή οΰ
τε τήν έλαχίστην τών υβρεών σας, δέν ήθελον δέ 
σάς άποκαλΰψει τδ μυστικόν τού χρυσίου, καί έάν 
μέ έκρατούσατε δεδεμένον μέχρι θανάτου έπί τοΰ 
σανιδώματός σας. " κακοδαιμονία σας ήθελεν 
είσθαι ή καλλιτέρα δι’ έμέ έκδίκησις" άλλ έπει- 
δή ή δυστυχία σας έπιπίπτει συγχρόνως καί 
κατά μιας άθώας γυναικδς, ήτις έπηγρύπνει κα
τά τήν τελευταίαν τής μητρός μου αγωνίαν, είς 
ταύτην, είς τήν Δόναν Ελισάβετ, παραχωρώ τήν 
περιουσίαν αύτήν! Τήν δέχεσθε, Κυρία; προσέθηκε 
μετά συγκεκινημένης φωνής.

Η νεανις άνεσκίρτησεν είς τήν έρώτησιν ταύ
την, οί δέ όφθαλμοί της, κάθυγροι καί πλήρεις δα
κρύων, έταπεινώθησαν ένώπιον τοΰ μελαγχολι- 
κοΰ βλέμματος τοΰ ’Ιακώβου Τερράλ.

— Εΰχαρίστησον τδν γενναιόφρονα θεράποντα 
σου, ’Ελισάβετ, τή λέγει τότε δ Κ. Φαβιέρ. Αλλως 
τε, δέν θέλομεν φανϊί καί ημείς άχάριστοι 
πρδς αύτόν !

— Δέχομαι! έψιθύρισεν ή νεανις, τής όποιας 
τδ μέτωπον κατεκαλύφθη ύπδ ερυθήματος, διότι 
ήσθάνετο έαυτήν ταπεινωμένην ενεκα τής έπονει- 
δίστου πλεονεξίας τοΰ συζύγου της, τής δλως ά· 
παδούσης πρδς τήν εύγενή τοΰ ήμιδούλου άφιλο- 
κέρδειαν.

Μετά ταϋτα, θέλουσαν ν’ άποσυρθή ήρέμα, ό 
εύγενής μας τήν έμπόδισε καί τή λέγει.

— Θέλομεν άναχωρήσει μεθαύριον, Ελισάβετ, 
πρδς άνεύρεσϊν τοΰ χρυσοΰ. — Σέ ακολουθώ, Γον
τράν, τφ άπαντφ έκείνη. — δχι, φιλτάτη μου" 
μία γυνή δέν είναι τόσον ισχυρά, ώστε ν’ άνθέξη 
είς ζωήν τοιαύτην πλήρη πικριών καί κινδύνων. 
Καί πώς λοιπόν ! θά μείνω μόνη είς τήν κατοικίαν, 
άνευ βοηθείας τινός ; — 0 ’Ακακίας, δ πιστός μας 
μαύρος, θά έπαγρυπνίρ πλησίον σου, Ελισάβετ.

ό Τερράλ παρατηρεί κατά τήν στιγμήν έκείνην 
είδος ταραχής σχεδόν άφάνοΰς, ήτις περιεχύθη

έπί τοϋ προσώπου τής νέας δεσποίνης του, καί πα
ράδοξόν τινα έξαψιν έπί τών οφθαλμών τού δούλου.

Καί στρέψας πρδς τδν Κ. Φαβιέρ, τώ λέγει ά
μέσως.

— Η οδός, ήν θέλομεν διατρέξει, υπάρχει καί 
μακρά καί σκολιά, είναι αληθές, Δέσποτα, ώστε 
καί τήν συνδρομήν τοϋ ’Ακακία θεωρώ άναπό- 
φευκτον. Ισως άναγκασθώμεν νά μείνωμεν έπί 
πολύ είς τδ μεταλλεΐον καί νά παλαίωμεν(έναντίον 
νυκτοληστών τής ερήμου, οίτινες πιθανώς τολμή
σουν νά άντιποιηθώσιν τήν έκμετάλλευσιν ήμών.

— ή Δόνα ’Ελισάβετ, άλλως τε, είναι γενναία" 
θέλει έχει πληρεσ-.έραν άσφάλειαν έν μέσω ήμών 
ή έπί τής έγκαταλειπομένης ταύτης κατοικίας ! 
— Ας είναι, λεγει ςηρως ο εζόριστος. ΐπαγε τώρα· 
νά άναπαυθής, ’Ιάκωβε, καί αΰριον κάμνομεν τάς 
προπαρασκευάς τής έκδρομής.

0 Τερράλ άπεμακρύνθη, ή δέ νεάνις διευθύνθη 
προς τδν ανθώνα τής οικίας. Οτε δέ άμφότεροι 
δέν έφαίνοντο πλέον, ό Κ. Φαβιέρ άφήκε νά τοϋ- 
έκφύγη ό έξής μόνος λόγος — 0 άνόητος ?

— ’’Ω, έγνώριζα κάλλιστα δτι δ Τερράλ ήγάπα 
τήν κυρίαν, έψιθύρισεν δ μαύρος εις τδ ούς τού 
κυρίου του. Καί όντως τρελλδς μόνον ή έρωτευμέ- 
νος δύναται νά προσφέρη μεταλλεΐον χρυσοΰ ώς 
δώρον είς μίαν γυναίκα !

0 Γοντράν έθεώρησε τδν δοΰλόν του μεθ υφους 
απευκταίου.

— Εάν ήναι τρελλδς, ώφελοΰμαι έκ τής τρέλ- 
λας του, τφ λέγει" έάν ήναι έρωτευμένος, θέλο
μεν τδν έπιβλέπει, Ακακία, καί άμα ή κοίτη 
τοΰ χρυσοΰ μοί γίνη γνωστή, τιμωροΰμεν τότε: 
τήν ανοησίαν του !

Ζ'.

Πραγματικώς δέ μετά δύο ήμέρας, δ εξόρι
στος Γοντράν, ακριβώς πρδς τάς τρεις ώρας τής 
πρωίας, άφινε τήν κατοικίαν του συνοδευόμενος 
παρά τής συζύγου του καί τών θεραπόντων 
αυτού.

Ημίονοι προηγούντο τής συνοδείαςταύτης, »ε- 
φορτισμέναι τά άναγκαϊα πρδς τήν σκοπουμένην 
έπιχείρησιν έργαλεϊα καί σκεύη, ό δέ Ακακίας 
εϊπετο αύτών, κρατών μάστιγα, όπως τάς ςάπο- 
τρέπη τής φυσικής των ραθυμίας.

0 Κ. Φαβιέρ, ή Ελισάβετ καί δ Τερράλ άνίβη- 
σαν έπί ίππων, παρά του τελευταίου τουτου πα- 
ρασκευασθέέ/των" έξελθόντες δέ διά τής κοίτης τοϋ 
Οΰριδος, ήκολούθησαν έκ τής φύσεως διαγραφει- 
σας τινάς άτραπούς, διά μέσου πεόιάδος άδένδρου 
καί άνευ ίχνους κατοικίας.

Τών οδοιπόρων τούτων ουδεις ωμίλει, διότι 
καί ούδεις «έτόλμα νά διακοινώση φανερώς τάς 
ιδέας, αίτινες άπησχόλουν τήν διάνοιαν έκάστου.

At δύο πρώται ήμέραι διήλθον άνευ μεγάλων 
κόπων καί άξιοσημειώτων κωλυμάτων» Κατα ,τήν 
έσπέραν τής δευτέρας ήμέρας, οπότε ή έρημος ε- 
πληρούτο έκ τών υπόκωφων καί, ούτως εΐπείν, π«-

*
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ντ,γυρικών τή; νυκτό; θορύβων, οπότε ή σκιά έδι- 
οε μυστηοιώδη τινά φωνήν είς τον πρώτον τών 
διηνθισμένων θάμνων, καί τον σπινθηροβολισαόν 
τών αμμωδών σ.φώνων οίτινες κατέπιπτον έτι 
τοΰ υδατος, είς τόν θόρυβον τών άπειραρίθμων 
σκνιπών, αϊτινες έπέτων εντός τών νυκτερινών ά- 
ναθυμιάσεων, ό μαύρος αίφνιδίως σταματά,

Παρατηρεί μετά πολλής καί λεπτομερούς προ
σοχής τό έδαφος έπί τινα ώραν, καί τρέζας πρός 
τόν Κ. Φαβιέρ τώ λέγει.

— Αϋθέντα, έχω τι νέον. Ευτυχώς τήν εσπέ
ραν αυτήν ή σελήνη λάμπει τοσοΰτον, ώστε ήδυ- 
νήθην νά παρατηρήσω ίχνη τινά έπί τής γης τής 
μαλακυνθείσης ένεκα τής καταιγίδος τής πρωίας 
ταύτης,

— Αί τά ίδωαεν, άνακράζει ανήσυχος ό Τερ- 
όάλ.

Καί ριφθείς εμπρός, κατέβη τοΰ ίππου,, καί έ- 
ςέτασεν μικρολογικώς τούς τόπους, οίτινες ήσαν έ- 
σχηματισμένοι έπί τού λασπώδους εδάφους. 01 
λοιποί τόν- περιεκύκλωσαν άμέσως, σπουδάζοντες 
έηί τής φυσιογνωμίας του τήν έντύπωσιν τής εξε
τάσεις ταύτης. Ούτος δέ έφαίνετο έπί μάλλον καί 
μάλλον έκπληττόμενος.

— Είναι, λέγει, τά ϊχνη τών βημάτων ένός 
ίππου’ ό Θεός νά μάς φυλάξη’ δ ίππος ο&τος ου
δέποτε, φαίνεται, κα τεδαμάσθη. Τί μανιακαί πα- 
ρεκδρομαί ! ή ! τόν αναγνωρίζω' δ αριστερός ό- 
νυξ είναι πλατύτερος τοΰ δεξιού' ναι, είναι, όδιά- 
βολος τών ίππων, εκείνος, τόν όποϊον, οϋδεις· διώ
κτης ήδυνήθη ποτέ ν’ άναβή. Αυτός κατεσύντριψεν 
έπί. ένός. στελέχους τόν δυστυχή Ερναντέζ καί έ- 
θραυσε τήν κνήμην τοΰ συντρόφου; μου Δ',έγ. Μή 
δυνάμενοι δέ νά τόν δαυ.άσωσιν, ήρκέσθησαν μό
νον νά χαράζουν έπί τού προστερνιδίου του είδος 
τι σταυρού διά πεπυρωμένου σιδήρου, καί τόν α
πέλυσαν .είς τήν έρημον, άποκαλούντε; αυτόν έκ- 
τοτε &a.t[ior.w[itror.

— 0 ίππος ούτος, άπήντησεν δ μαύρος, διευ- 
θύνθη πρός τό αριστερόν τής άτραποΰ. Τό έν.στιγ- 
κτόν του τόν ώδήγησε καλώς, διότι έκεϊ πλη
σίον, είς άνεπαίσθητόν τινα άπόστασιν, υπάρχει 
πηγή, ήτις συγκροτεί μικράν τινα λίμνην, ό
που ίσως, τρέχει νά ποτισθή . . .

— Πηγή * και διατί δέν τό έλεγες πρότερον,. 
Ακακία; τον, διέκοψεν . ζωηρώς ό Κ. Φαβιέρ' δέν 
πρέπει; νά διστάζωμεν. Τά ζώά μας ε'ισιν άπηυ- 
δημένα, άς φθάσωμεν είς τήν πηγήν ταύτην’ θά δι- 
έλθομεν έν αναπαύσει τήν νύκτα,, καί αύριον ά.να· 
λαμβάνομεν τήν όδόν μας.

Μειδίαμα παράδοξον άπήστραψεν έπί τοΰ προ
σώπου τοΰ Ακακία, άλλ’ αφανές καί ταχύ ώς ή α
στραπή, καί δτε δ Τερράλ τόν έθεώρησεν άσκαρ- 
δαμυκτεί, όπως τόν ερώτηση μή ό σταθμός ού- 
τος παρείχε κίνδυνον τινα, τώ άπήντησε μετ α
παθούς φυσι-γνωμίας.

— Εκοιμήθην πολλάκις έντός τού σπηλαίου ό- 
περ ανοίγεται άπιοθεν τής μικρά; λίμνης, δπόταν 

μέ μίαν μόνην καραβίναν ένέδρευα, μετά τού πρώ
του κυρίου μου, τάς έλάφους ή τούς βο.νάσους, οΐ- 
τινες κατέβαινον έκ τών δασών καί τών λόφων, 
διά νά ποτισθώσιν εντός τής πηγής.

— Καλά λοιπόν, άς είναι, λέγει δ Τερράλ,. άς 
δεχθώμεν ώς όδηγόν τόν Ακακίαν, καί αύοιον ά- 
ναλαμβάνομεν τήν δδόν μας.

Η μικρά συνοδεία μας φθάνει μετ’ ολίγον είς 
τήν προκειμένην. όασιν, κεκοπιακυϊα, άλλά λησμο- 
νήσασα καί τούς φόβους καί τούς κόπους της, 
ενώπιον τής ζωγραφικωτάτης θέας τής πηγής 
ταύτης.

Τπήρχεν έκεϊ λίμνη κυκλοτερής, έν η εισέβαλ
λαν τά ΰδατα ορμητικού τίνος καταρράκτου, ώς 
βαρύ τι έκ μαργαρίτου κομβολόγιον, έκ τού ύψους 
έ·ός αμφιθεάτρου έκ λόφων. Η σελήνη έρριπτε τήν 
λευκήν αύτής λάμψιν, τήν μελαγχολικήν- καί αμ
φίβολον, έπί τοΰ λείου τούτου κατόπτρου, έφ ού 
ήσαν έρριμμένα κατά θέσεις μακρά καί στίλ- 
βοντα φύλλα υδροβίων φυτών. Επί τών λόφων υ
πήρχαν έστρωμένα συμπλέγματα άνακαρδίων; είς 
δέ τούς πρόποδάς των ήνοίγοντο σκιεροί θόλοι με
λιών. Πλησίον τής πεδιάδος; δθεν οί δδοιπόροι μας 
διήλθον, δύο κέδροι μόνον ύψοΰντο έπί τής όχθης 
τής λίμνης, καί κατάπινα άπόστασιν μάζα τις 
άμορφος, είς όγκος-λίθων ή κάλλιον εις σωρός βρά
χων, οίτινες έφαίνοντο οτε ήνώθησαν έκ σεισμού 
τής-γης, καί δτι ήπείλουν νά διαχωρισθώσι καί 
νά καταπέσρυν κατά τήν πρώτην θύελλαν.' Αύτο 
δέ ήτο τδ σπήλαιον, δπερ άνήγγειλεν ό- μαύρος; 
και δτε δ. Τερράλ έφθασεν είς τήν είσοδόν, είδεν 

'ότι τριών ποό'ών είχεν ύψος,, καί οτι, πλατύ κατά 
τήν βάσιν, προεχώρει-στενούμενον, είς τρόπον ώσ
τε έπρεπέ τις νά κόψη, όπως είσδύση υπό-τον _ζ®- 
φερόν του θόλον.

Οί ίπποι άδύνατον ύπήρξε νά εΐσίλθωσι διά τής 
στενής ταύτης εισόδου, ώστε δ Τερράλ έπρότεινεν 
εις τδν Κ. Φαβιέρ νά τούς δέσωσιν έπί τών στελε
χών τών κέδρων κατά τήν όχθην τής λίμνης, αυ
τός δέ καί δ μαΰρος εναλλάξ νά έπαγρυπνώσι καί 
περιποιώνται αύτούς.

Κατά τδ διάστημα όμως τοΰτο ή ’Ελισάβετ, 
άφιππεύσασα, προεχώρησε πρδς τήν όχθην, δθεν 
έθαύμαζε τδ ήρεμον καί μαγικόν θέαμα, όπερ ένώ- 
πιον τών οφθαλμών της διεγράφετο Οί μυστηριώ
δεις τοΰ δάσους τόνοι, αί εύφρόσυνοι καί υγιείς 
τών δένδρων καί τών φυτών εύωδίαι, ο’ι τραχείς 
καί βραχείς κλαυθμηρισμοί, οίτινες μακρόθεν διέ- 
κοπτον τήν σιγήν, οί καθωραΐζοντες τόν ουρανόν 
αστέρες, τδ μόλις έπιρρυτιδούμενον ύδωρ τής πη
γής, όλα ταύτα τήν έπλήρωσαν εύχ.αριστή- 
σεως καθαράς καί Ιλαράς, δτε σκιοτώσα παρετή- 
ρει τήν όχθην.

Διέκρινε τδ έδαφος ύγρδν και πεπιεσμένο» άπδ 
χώματα βαθέα, ώσανεΐ βαρείς όνυχες είχον δια
σχίσει αΰτδ κατ άποστάσεις άναλόγους, τά- δέ 
ίχνη ταΰτα ήσαν έτι μάλλον αξιοπαρατήρητα κα-

δικαία αυτή θλίψις τη; ήτο σοβαρά καί περιεσκεμ- 
μένη. Διέταξε τάς ένασχοΰήσε'ς τών ημερών της 
μετά μεθόδου, καί διεσκέδαζε τήν μονοτονίαν αυ
τών καί διάρκειαν διά τής εργασίας, τή; άνα- 
γνώσεως, τής «πέψεως καί τή; προσευχής. Νέα καί 
περικαλλής, έθυβίαζε μετ άποφκσεως τήν νεότητα 
καί τήν καλλονήν τη; είς τδν εξιλασμόν τοΰ σφάλ
ματός της, διά τής ένθερμου μετανοίας, διά 
τής υπομονής καί τελείας ύποταγής τη; (resigna
tion) άπεδείκνυεν είς τού; άνθριοπους, ότι ή γυνή 
δεν εξευτελίζεται εξάπαντος εί ποτέ υποπέσει είς 
σφάλμα, ότι μάλιστα εις τινας περιστάσεις, εί
ναι αδικία καί βάρβά-ο; καταδίκη τδ νά τήν 
συγχέωμεν είς τήν αυτήν περιφρόνησιν, δι ής πε- 
ριβάλλομεν τά άνευ είδους όντα, όταν αυτή άφο- 
σιοϊ τήν ζωήν της εί; τήν εξαγοράν τοΰ σφάλ
ματός της, είς τάς σκληροτέοας δοκιμασία; καί 
τήν έξάσκησιν τών δυσκολωτέρων αρετών, καί 
ότι υπόχρεοι αυτού; εκείνους ιίτινες φέρονται πρός 
αυτήν άνευ εύσπλαγχνία; νά κλίνωσιν ενώπιον 
τής ανδρείας τη; και νά σέβωνται τήν δυστυ
χίαν της.

0 Παύλος Σαμπανή δέν έζήτει νά ίιποκρύψ-ρ 
τδ άλγος του. Το ψευδές τής θέσεώς του έβάρυ- 
νεν αύτδν καί δέν ύπεκρίνετο τούτο. Είχε μέν ικα
νήν δύναμιν χαρακτήρΟς ώστε νά ύπακούσή είς 
τάς υπαγορεύσεις τής τιμής του καί ν άποφάσίσγι 
χωρισμόν λυπηρότατου, άλλ έν τή άδυναμία τής 
καρδία; του, έθλίβετο έπί τή σκληρά ταύτη άνάγ- 
κ-ρ καί διέσωζε μετά φίλτρου τάς λυπηράς άνα- 
μνήσεις, άρεσκόμενος εις αύτάς.

Η φυσιογνωμία του, φύσει αύστηρά, είχεν ήδη 
έκφρασίν τινα μελαγχολικήν, οί μέλανες οφθαλ
μοί του άπώλεσαν τδ πΰρ αυτών καί τήν λάμψιν' 
Τδ βλέμμα του, άλλοτε σταθερόν καί τολμηρόν, 
ούτως είπεϊν, ήτο ήδη άβέβαιον καί σκοτεινόν, 
όποσκιαζόμενον υπό τής μελαγχολίας καί τής ά- 
μηχανίας’ Ολίγον κατ ολίγον ή κεφαλή αύτοΰ έ- 
κλινεν έπί τδ βτήθός του καί έδέετο κόπου ΐνα 
τήν άνεγείρη, καί αύτδ τδ σώμά του έκυρτοΰτο* 
περιεπάτει κύπτων καί οΰδεμίαν έλάμβανε φρον
τίδα έαυτοΰ . . . Μετέβαλεν έπίσης τδν τρόπον 
τής ζωής τον. Δέν έβλεπε κανένα, ούτε έδέχετο 
είς τήν οικίαν του. Ούτε είς τούς περιπάτους, 
ούτε είς τά θέατρα έφαίνετο πλέον, άφωσιούτο 
δέ όλος είς τά χρέη τής θέσεώς του, καί δτε αί 
ύποθέσεις του τώ άφινον ώρας τινάς έλευθέρας, 
έδαπάνει^ιύτάς έν τή οικογένεια του, μετά τοΰ πα- 
τρός καί τών τέκνοιν.

Συνεχώς ή άνάμνησις τής Ροζαλία; ήρχετο νά 
ενασχόληση τδν νοΰν του. Τι άρα πράττει, ήρώτα 
εαυτόν} μετ’ άνησύχου μεοίμνη; καί λησμονών τήν 
οργήν του,' μόνη άνευ στηρίγματος, άνευ προσ
τασίας, άποκεκηρυγμένη παρά τής μητοός της καί 
τού συζύγου, έστερημένη τών τέκνων, πό
σον πρέπει νά ύποφέρη καί πόσον, Θεέ, τήν λυ
πούμαι ! ».

Καί τότε ήλεγχεν έαυτδν έπί τή άδυναμία του

θόσον πέριξ διέκρινε κλάδους κατεστραμμένων 
δένδρων καί φύλλων.

— Τί νά σημαίνουν τά σημεία ταΰτα ; ήρωτησε 
στραφεΐσα μετά κενοΰ τίνος φόβου.

Οπισθεν της ερρίσκετο δ μαΰρος, όστις διετιθετο 
νά δέση τάς ήνίας τών ήμιόνων του είς το στέλε
χος μιας κέδρου. ’Εφάνη έναντιούμενος εις τήν 
παρατήρησιν τής νεάνιδος, καί ερριψεν έν βλέμμα 
πρδς τδ σπήλαιον, όπως πεισθή ότι μήτε ο Κ. 
Φαβιέο, αήτε δ Τερόάλ ήδύναντο νά ϊδωσιν ή ά-

. 1 * λ, , ! ϊ ιήκουσωσιν, επειτα οε αζηντχσε βι υφους αοια- 
φόρου.
— Οΰδείς υπάρχει φόβος, δέσποινά μου. Ταΰτα εί
ναι ίχνη άγριων ίππων οίτινες έχουν τήν έςιν να 
ποτίζωνται εις τήν πηγήν, καί οίτινες θά εφυγον 
ίσως μετά ταραχής άμα μάς ένόησαν πλησιά
ζοντας.

Καί συγχρόνως οδεύει πρδς τά ίχνη, ώσανεΐ 
δέν προσεΐχε ποσώς, έκαμ,ε νά περάσωσιν έμπρδς 
αί ήμίονοι τάς όποιας έμελλε νά ποτίση μετά 
τρόπου τοσοΰτον φυσικού, ώστε τά ίχνη έξηλείφθη- 
σαν ή έκαλύφθησαν καθ’ ήν στιγμήν δ δεσπότη; 
καί δ ήμίδουλος Τερράλ έπανεύρισκον τήν Ελι
σάβετ.

Ισως ή νεάνις ήθελε μολαταύτα έπιμείνει έπί 
τής παραδόξου ταύτης παρατηρήσεώς της, έάν τήν. 
αυτήν στιγμήν υπόκωφος χρεμετισμδς δέν διη- 
κούετο, ώσανεΐ έξήρχετο έκ τοΰ μυχου τής λίμνης.

(ακολουθεί.) 

--------- ----------

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
( Συνέχεια δρα φυλλάδιο 28 )

Ζ'.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ.

Τρία έτη παοήλθον.
Η Ροζαλία έζησε διηνεκώς έν μονώσει, έξερχο- 

μένη τής οικίας της μόνον τάς Κνριακάς ΐνα υπάγρ 
εις τήν έκκλησίαν. Εδέχθη τήν συμφοράν μετά 
γενναιότητος, ούδέ έζήτησε νά διασκέδασή αυτήν 
διά νέων σχέσεων. Επί πολλήν χρόνον έδέχετο 
τδν σεβάσμιον ιερέα, όστις ήτον ό διδάσκαλος 
τής νεότητος, όστις βραδύτερο» συνέζευξεν αυτήν 
καί όστις ήδη ήρχετο άδιαλείπως νά φέρη αυτή 
παρηγοριάν, νά διευθύνη αυτήν είς τήν οδόν τής 
μετανοίας, ν’ άνακουφίζή τήν καρδίαν της διά 
τών εργασιών άρχαίας καί ειλικρινούς φιλίας, 
καί νά κρατύνη τδ πνεύμα της δι αγαθών συμ
βουλών καί λέξεων έλπίδος.

’Από ένδς δέ έτους έδέχετο καί τήν έπίσκεψιν 
άλλου τινδς, έπίσκεψιν φιλτάτην καί ποθητήν ώ; 
θέλομεν ίδεϊ μετά ταύτα.

Ητο καί έπρεπε νά ήναι τεθλιμμένη. Αλλ ή !
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και ώμολόγει την θλιβέράν ταύτην ομολογίαν δτι 
ό πρδς τήν σύζυγόν του έρω; αύτού δέν έσβέ- 
σθη, ότι έπλήρου πάντοτε τήν καρδίαν του. Ελε
γε πρδς εαυτόν μετά πικρίας, ότι έθυσίαζεν αύτή 
τήν ησυχίαν καί τδ μέλλον του, τδ συμφέ
ρον ΰλων τών οικείων και τήν έαυτού ευτυ
χίαν είς τάς προλήψεις τοΰ κόσμου' καθότι, ήδη 
ή όργή του έπραΰνθη, ή έκδίκησίς του ικανοποιήθη 
καί ό στοχασμός ότι έπροδόθη, τδν έθλιβε πολύ 
όλιγώτερον παρ’ όσον ήτο δυστυχής, διότι δεν έδύ- 
νατο νά συγχώρησή. Αλλά, δεδόσθω οτι διέσωζε 
νωπόν καί πάντοτε αίμάσσον τδ τραύμα τής ύ
βρεως του, ότι επαυεν αγαπών τήν γυναϊκά του' 
μή τά πάντα περί αυτόν δέν άνεκάλουν αύτήν 
άκαταπαύστως είς τήν μνήμην του ; Οπου και 
άν ές-ρεφε τδ βλέμμα του, πανταχοϋ κενόν τι πα- 
ρίστατο αύτώ. Συνήρχοντο οί τής οικίας, άλλ ή
σαν πάντοτε σχεδόν σιωπηλοί καί σκυθρωποί. 
Τ όνομα τής άπούσης ήτο είς τά χείλη πάντων, 
αλλ’ ούδείς έτόλμα νά ,τδ προφέρη. Τά τέκνα ι 
tφοβούντο νά εί'πωσι τδ όνομα τής μητρός των, 
ό πατήρ τδ τής θυγατρός του, δ σύζυγος τδ τής 
γυνάικός του. ... Η άταξία τέλος ή οικιακή, 
τά πάντα άπεδείκνυον δτι ή γυνή είναι ή ψυχή 
τής οικίας και δτι τά δεσμά τής οικογένειας 
λύονται άνεπαισθήτως, αμα δέν ύπάρχει ή μήτηρ 
ή, οπερ έχει τάς αύτάς όλεθρίους συνεπείας, δταν 
ζή μακράν τής οικιακής στέγης.

Κατά τδ πρώτον έτος τοϋ χωρισμού δ γέρων 
Σαμπανή συνεμερίσθη καθ’ δλοκληρίαν τήν έριν 
τοΰ υιού του. Μετά τάς έξηγήσεις τοϋ Παύλου έ- 
ξήφθη μάλιστα κατά τής νύμφης του, άλλ’ ή σω- 
τηοιώδης ενέργεια τοΰ χρόνου κατεπράΰνε ολίγον 
κατ’ δλίγον τήν οργήν του. Λ άνάμνησις τής Ρο- 
ζαλίας ήγέρθη έν τή καρδίορ του μετ’ ισχύος δλως 
νέας, και ή ανησυχία ήν ήσθάνετο περί τής τύ
χης της έν τάχει δέν τφ άφησε πλέον ούτε ει
ρήνην, ούτε ύπνον. Τπέφερεν έκ τούτου μεγάλως 
καί μείζων τις δοκιμασία ήν άνωτέρα τών δυ
νάμεων του' δμως δέ, έχων υπ’ δψιν τή > άπαγό- 
ρευσιν τοΰ υιού του καί τάς ένδεχομένας συνε
πείας τής μελετωμένης παρ’ αύτού πράξεως, προσε- 
πάθει νά καταπολεμήση τήν πρόθεσίν του. Αλλ είς 
ματην. Επρεπεν έξάπαντος νά τήν ίδή, διότι άλ
λως ήπείλει αύτδν άσθένεια και ϊσως θάνατος. 
Τδ πρωί λοιπόν έξήλθε τής οικίας μετά τής δει
λής έκείνης ταχύτητας τοΰ φυγοδίκου, στρέφων 
κατά στιγμάς τήν κεφαλήν μετ’ ανησυχίας ΐνα 
ιδη μή παρηκολουθεΐτο, μετ’ ολίγον δέ ένηγκαλί- 
ζετο τήν θυγατέρα του.

όποιαν χαράν έπροξένησε τδ απροσδόκητου τοϋτο 
εις την δυστυχή τεθλιμμένην! Δι’όποιων δειγμάτων 
ευγνωμοσύνης ύπεδέχθη^τδν πενθερόν της ! Καί δι’ 
αύτδν οποία λαμπρά ανταμοιβή. Τδν κατησπάζετο, 
τδν ήρώτα άπαύστως περί όλων. Τά τέκνα της, 
τί έπραττον ; ήλικιώθησαν ; παρήλλαξαν πολύ ; 
ώμίλουν περί τής μητρός των ; ήθελε νά γνωρίζη 
τά πάντα. Πρώτον περί τών τέκνων της, έπειτα 

περί τοΰ συζύγου της. Ποιαν ζωήν διήγε ; τήν έ- 
λησμόνησεν ή κατηράτο αύτής ; . . Καί ό απλούς 
εκείνο; καί άγαθδς άνθρωπο; άπεκρίνετο είς πά
σα; τάς έρωτήσεις τη;.

Οτε ή ώρα τή; άναχοιρήσεως ήλθε, καί ή γυνή 
καί ό Σαμπανή; έκλαυσαν, ουτος δέ ύποσχεθείς 
νά έπανέλθη, κατ’ άρχάς μέν ήρχετο είς ΤεοΦ·.θέ»ν 
(Bellevue) άπαξ τής Εβδομάδας, έπειτα, ‘επειδή 
ή απουσία του έμενεν απαρατήρητος, δίς, καί έπί 
τέλους καθεκάστην σχεδόν.

— Εάν ό Παΰλος δυσαρεστηθή, έλεγε μετ’ ή
θους άνθρώπου αποφασισμένου εις πάντα, μά τδ 
ναί ! τόσον χειρότερα δι’ αύτόν ! πηγαίνω νά κα
τοικήσω μετά τής νύμφης μου, δέν ήμπορώ 
νά ζώ χωρίς αύτήν.

Η συναναστροφή τοΰ πενθεροΰ της ήτο μεγάλη 
διά τήν Ροζαλίαν παρηγοριά. Αλλ* άμα άπήλαυσε 
τήν εύεργεσίαν ταύτην, καί άπέβλεψε πρδς μεί- 
ζονα ευτυχίαν. Τδν παρεκάλεσε νά τής φέρη του
λάχιστον έν τών παιδιών της, καί δ γέρων δέν ά- 
πεποιήθη. Ηδύνατο ν άρνηθή τι είς αύτήν; άλλ’ ή 
αιτησις έτρόμαξεν αύτδν καί ήγνόει πώς νά τήν 
έκτελέση. Η μήτηρ έν τή στοργή αυτής, έπενόη- 
σε μέσον τι, δπερ δ γέρων Χαμπανής εύρε κα
λόν. . . .

Καθοδηγήσας τδν πρωτότοκον καί συστήσας 
αύτώ τήν σιωπήν, δ γέρων προσήλθε, μίαν κυρια- 
κήν το πρωί είς τδν υιόν του μετ’ άμηχανίας.

— Ηξεύρεις, Παύλε, τώ είπε, χωρίς νά ύψωση 
τούς οφθαλμούς του, μή μέ περιμένεις τδ έσπέρας, 
θά υπάγω νά περάσω τήν ήμέραν μου εις τήν εξο
χήν τοΰ φίλου μου Ααμβάχ.

— Μ άφίνεις μόνον κυριακήν, άπήντησεν ό 
Παΰλος δι ύφους φιλικής έπιπλήξεως.

— ήσαν νά μήν έργάζεσαι τάς έορτάς καί τάς 
κυριακάς καθώς καί τάς άλλα; ήμέρας ! ©ά πάρω 
μαζή τδν μικρόν, έ ; προσέθηκε μετά ψευδούς ύ
φους άδιαφορίας, θά κινηθή ολίγον, θά τοΰ κάμη 
καλόν ό περίπατος.

— Φρόντισον τουλάχιστον νά μήν άποστάσρ.
— Αν άποστάση, θέλω τδν φέρει, είπε μεθ’ Ιλα- 

ρότητος καί άποτεινόμενος πρδς τδ παιδίον ώς έν 
θριάμβω, περιχαρής διά τήν έπιτυχίαν τής έπινοή- 
σεώς του.

Η ημέρα αύτη έγένετο εύτυχεστάτη τή άποκε- 
κηρυγμένη μητρί. Εχυσεν ήδη τερπνά δάκρυα, με
τά τοσαΰτα δάκρυα πικρά' δμως ή χαρά δέν ήτον 
είσέτι πλήρης. Μετά τήν μέθην τών πρώτων α
σπασμών, κρατούσα τδν φίλτατόν της υιόν έπί 
τών γονάτων και θλίβουσα αυτόν έπί τής καρ
δίας της, ύψωσε συγχρόνως έπί τοΰ πατρός της 
βλέμμα έκφράζον έξαίσιόν τινα εύγλωττίαν.

— Τπάρχει καί άλλος είς τήν οικίαν’ τούτο θέ
λεις νά είπής, αϊ; Δέν έχεις ανάγκην νά δμιλήσης, 
σέ καταλαμβάνω, έσο ήσυχη, είπεν δ άγαθδς μετά 
συγκινήσεως. ’Αλλά, αγαπητή μου μικρά, διάβο
λε ! πρέπει νά ήναι τινάς καί φρόνιμος' δλαι αι εύ- 
τυχίαι δέν έρχονται διά μιας. Τήν άλλην, μέ τδ 

ναί, δέν ’μπορώ νά σέ τήν φίρω, είναι πολύ μικρά 
καί δ πατέρας της ΐσω; δέν θά μέ τήν έμπιστευθή, 
και έπειτα, φοβούμαι πολύ νά μή μά; προδωσ-ρ. 
’Αλλά στάσου, ίσως εόρεθή δ τρόπο; ! νά κερδή- 
σωμεν τήν παιδαγωγόν των, είναι ’’•αλη γυναίκα, 
θά τή; ρίψι.» ένα λόγον, καί δταν έλθω νά σ ΐδώ, 
σέ λέγω τήν άπάνττσίν της. Αλλά χρειάζεται νά 
έχη; υπομονήν, καί άν δέν τδ κατορθώσω να μη 
μέ χολιάσρς.

Οταν ό καιρός ήτο καλός, ή μχμ.ν. Μαρισάλ, ή 
παιδαγωγός, ώδήγει τά τέκνα είς τά; Τουϊλερίας, 
όπου διημέρευαν. Πολλάκι: ό γέρων Σαμπανή έ- 
πήγαινε καί τά εύρισκεν. Εφερεν είς αυτά ζαχαρωτά, 
συνέπαιζε μαζή των. Ημέραν τινά, είχεν ελθει 
πρωϊαίτερον τοΰ συνήθους. 0 κήπος ήτον είσετι 
έρημος, διότι μόλις έπλησίαζεν ή μεσημβρία. Αμα 
τά μικρά είδον τδν πάππον των, έτρεςαν προς αύ
τδν, καί ή μαμά Μαρισάλ τά ήκολούθησεν. Εςήλ- 
θον δλα διά τών κιγκλίδων, τών έπί τής πλατείας 
τοΰ Λουδοβίκου ΙΕ’, καί άνέβησαν εις όχημα, πε- 
ριιχένον αύτού;. Μετά παρέλευσιν μιας έυρας τά 
τέκνα εύρίσκοντο είς τάς άγκάλας τή; μητρός των.

Είς τάς S', ώραν τοΰ γεύματος, ειχον έπιστρε- 
ψει εις τήν οικίαν.

Τδν εφεξής μήνα, τά τέκνα έπανήλθον είς τήν 
Τίρψθιατ μετά τών αύτών μυστηριωδών προφυ
λάξεων. Κατ’ αύτδν δέ τδν τρόπον έπεσκέπτοντο 
τήν μητέρα των καθέκαστον μήνα, δεκάκις δε 
•ήδη έξετέλεσαν τδ ταξείδιον τούτο, καί ούδέτερον 
αύτών, ών τδ μέν ήτο πενταετές, τδ δε έςαετές, 
έπρόδωκεν είτε διά λέξεως, είτε διά κινήματος 
τδ μ.υστήριον τών μεταβάσεών των, διότι καί έπ 
αύτών τών νεαρών ψυχών μεγάλην έχει τήν ενέρ
γειαν ή δυστυχία, καί αναπτύσσει προώρως τήν 
διάνοιαν !

0 γέρων Σαμπανή έπανέλαβε τήν ευθυμίαν του, 
τά τέκνα ήσαν πλέον περιποιημένα, έν ένί τά πάντα 
έν τή οικία έλαβον άλλην μορφήν, διότι ή Ροζα
λία ήδη έπεστάτει τή; εύτυχία; άπάντων έκ τοϋ 
καταφυγίου της.

Μια πρωία, οτε, κατά τδ συνηθες, τά μικρά 
ήσαν εί; τδ δωμάτιόν τοΰ πατρός τιον, ένώ ούτος 
ένεδύετο, καί επαιζον μετά τοΰ πάππου των, πα
ρόντος καί αύτού καί καπνίζοντας, ό μικρός Παΰ- 
λος, οστις ΐστατο σύννους καί θεώμενος τήν εικόνα 
τής μητρός του, είπεν αίφνης. 

— Διατί λοιπόν, ή είκών τή; μαμμας γέλα 
πάντοτε ;

— Γέλα, άπήντησεν δ πάππος, διότι εύχαρι- 
στεϊται ποΰ τήν βλέπεις.

— Α ! καί διατί λοιπόν, προσέθηκε τδ τέκνον 
χωρίς νά σκεφθή, ή μαμμά κλαίει πάντοτε, δταν 
πηγαίνωαεν νά τήν ίδοΰμεν.

’Αλλά μόλις έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας, καί 
έγινεν όλοπόρφυρον έκ τής ταραχής του. Διά χειρο
νομία; πλήρους χάοιτο; έθεσεν Sv τών δακτύλων 
του έπί τών χειλέων αυτού, τδ πρόσωπόν του συ- 

(Εύτέρ. Τόμ. Ζ', φ ·λ. 29)

νεστάλη, και τά ό'μματά του έπληρώθησαν δα
κρύων. Ηρεύνα μετά φόβου, δ’.ά τοΰ βλέμματός 
του, τδ όργίλον βλέμμα τοΰ πάππου του, καί α
κίνητον, έφαίνετο άναμένον τδν κεραυνόν τής όρ
γή; τήν οποίαν έπέσυρε καθ έαυτού. Η μι
κρά αδελφή του, νοημονεστέρα εί καί νεωτέρα αυ
τού, ένόησε τδ μέγεθος τοΰ σφάλματος τοΰ μεγα- 
λητέρου αδελφού της, καίίνα κρύψη τήν άμηχανίαν 
της, ήρχισε νά βαδίζη τετραποδιτΐ, καί νά διευ
θύνεται μετά τάχους πρδς τήν άκραν τοΰ δωμα
τίου. 0 γέρων Σαμπανή, υποκείμενος ώς γνωστόν 
είς τήν εκπληξιν, έαεινεν εμβρόντητος, ή πίπα τοΰ 
έξέφυγε τών χειρών.

— Εϊμεθα ώ//ιγ>μθι, έσκέφθη.
Αλλά συνελθών κατ’ ολίγον έσκέφθη οτι τέλος 

πάντων τδ κακόν έγένετο, καί δτι οΰκ απογίνε
ται. Πιθανόν δέ δ Παΰλος νά μήν προσέσχεν είς 
τους λόγους τοΰ υιού του’ έτεινε τήν χεϊρά του 
πρδς τδ παιδίον καί τό εΐλκυσε πλησίον του.

— Φίλε μου μικρέ, τώ είπε σιγαλά καί μετ’ 
άγαθότητος, εκαμε; Sv .παχι'μαμα, ώ; λέγουσι 
χυδαίως, είναι δυστύχημα, άλλά δέν πρέπει διά 
τούτο νά κάθεσαι νά κλαϊς. Απ έδώ κ έμπρδ; νά 
στρέφης τήν γλώσσάν σου έπτά φοραις είς τδ στόμα 
πριχοΰ νά δμιλήσης, καί θά ζάμνης δλιγωτέρας 
ερωτήσεις τοΰ πάππου σου, άκοΰς ; διότι οι πάπ- 
ποι δέν αγαπούν πολύ νά του; έρωτοΰν. Τώρα, 
πήγαινε νά παίξη; μέ τήν αδελφήν σου . ..

Αφού έτελείωσε τήν πατρικήν του έπίπληξιν, 
ό γέρων ηιχολήθη εις τδ νά συνάθροιση νωχελώς 
τά έσπαρμένα συντρίμματα τής πίπα; του, ρίπτων 
λαθραία βλέμματα έπί τοΰ υίοΰ του, δστις έχων 
ένώπιόν του τδ κάτοπτρου, είδεν ολας τά; λε
πτομέρεια; τής σκηνής ταύτης. Μετ ολίγον ούτος 
ήλθε καί έκά θησε πλησίον τοΰ πατρός του.

— Επραξες άριστα, τώ είπε, νά πλησιάσης 
τήν θυγατέρα σου, καϊ νά όδηγήσης τά τέκνα μ.ου 
είς τήν μητέρα των. Βλέπε την συνεχώς, μόνος 
ή μετ’ αυτών' μή τήν έγκαταλείπη; έν τή μονώσει 
της. Σύ είσαι εύτυχέστερος εμού' σοί επιτρέπεται 
νά τήν βλέπης.

—■ Μά τδν Θεόν ! Παύλε, έκραύγασεν ό γέρων 
Σαμπανή, έμπλεως χαρά; καί έκπλήςεως, έπρεπε 
νά μέ τδ είπής, αύτδ, άρχήτερα ! μ έγλύτονες 
άπδ ένα φοβερό άγκάθι.

— Πώς είναι ή Κ. Σαμπανή ; ήρώτησεν ο σύ
ζυγος μετά τίνος άμηχανίας.

— Ούτε καλά, ούτε κακά, άπεκρίθη δ πατήρ 
μετά σπουδής.

— Καί πότε τήν είδες;
— Χθές> ακόμα, καί έλογάριαζα νά ’πάγω καί 

σήμερα. Αλήθεια τώρα ποΰ δέν έχω πλέον αιτίαν 
νά κρύπτωμαι, ήμπορώ νά σ ομολογήσω, δτι πη
γαίνω καί την βλέπω ζ.αθημερα.

— Κάμνεις καλά.
— Τό ένόυ,ιζα πάντοτε.
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— Σέ δμιλεϊ περί εμού ;
— Μέ όμιλεϊ, λέγεις ; μέ ξεκουφαίνει! θέλει 

νά τά ξεύρη δλα, ή πτωχή κόρη- τι κάμνεις, τί 
δέν κάμνεις, πρέπει νά τής τά λέγω δλα ; δέν 
κάμνω καλά ;

— Καί τί σέ λέγει ;
— Αϊ, νά καί σ» σάν αυτήν ! θέλεις καί σύ 

λεπτομέρειας καί τότε, ποτέ δέν τελειονομεν’ ε- 
χεις καιρόν νά μείνης έδώ εως αυριον το πρωί';

— Σ ακούω.
— Διάβολε, και άπό πού ν’ άοχίσω, δέν ξεύρω, 

. . . τελειωμό δέν θάχουν.
Τωόντι, ό γέρων Σαμπανής ώμίλησε πολλήν 

ώραν·. Διηγήθη είς τόν υιόν του όσα συνέβησαν 
είς Τερψιθέαν, άπό τής ήμέρας, καθ’ ήν έπε- 
σκέφθη τήν Ροζαλίαν κατά πρώτον. Δεν τοΰ έ- 
κουψε τίποτε έκ τών όσα έπραξε και είδε, τώ 
είπε μετά δαψιλούς εύαρεσκείας περί τών εςεων 
καί τών ασχολιών τής έρημίτιδος. Τον έπληοο- 
φόρησε περί τών μεταβολών αυτής τε και τοΰ 
χαρακτήρός της. Τέλος έν τή χαρα αύτού, δτι 
ήδύνατο νά δμιλή περί τής νύμφης του μεγαλο
φώνως καί έλευθέρως, δ απονήρευτος γέρων δέν 
ηύχαριστήθη νά διακοινώση είς τόν υιόν του οποίας 
φύσεως ήσαν αί συνδιαλέξεις του μετ εκείνης, αλ
λά προέβη περαιτέρω' τώ μετέφερε πιστώς τινας 
τών ομιλιών τούτων καί έπραξε τοΰτο χωρίς νά 
βιάση πολύ τό μνημονικόν του, διότι εννοεί πας 
τις, επειδή αί όμιλίαι αύται ήσαν λίαν ένοια- 
φέρουσαι, δέν έτροποποιοΰντο κατά πολύ' περιε- 
στοέφοντο πάντοτε έπί ένός καί του αΰτοΰ κει- 
μ.ένου και εΐχον τήν αύτήν ΰπόθεσιν . . . Οί τε- 
θλιιιιχένοι δέν διαεέρουσι τών έρωτολήπτων. Μία 
καί ή αύτή ιδέα πάντοτε τούς ένασχολεϊ, παν 
ξένον τής λύπης ή τοΰ έρωτός των δέν κινεί αυ
τούς καί ό λόγος αύτών δέν άγαπα νά έκφράζη 
έννοιαν μή άναγομένην ή εΐς τήν δυστυχίαν των, 
ή εΐς τόν έοωτά των. Η Ροζαλία κυριευμένη ύπό 
τής λύπης τοΰ χωρισμού της, δέν ώμίλει πρός 
τόν πενθερόν της περί άλλου τινός, ή περί τών 
τέκνων καί τοΰ συζύγου της.

Ητο λοιπόν εύκολώτατον εΐς τόν γέροντα νά 
μεταφέρη, αύταϊς σχεδόν λέξεσι, τήν εκθεσεν θλί- 
ψεως τήν δποίαν ήκουσεν έκατοντάκις.

Ο Παύλος ήκροατο τοΰ πατρος του μετ απλη
στίας καί έν σιωπή" μόνον οσάκις αί έκφράσεις τοΰ 
στωμύλου γέροντος κατήντων λίαν ασυνάρτητοι, 
ή οσάκις άπέδιδεν είς έαυτόν καί τάς πράξεις του 
δυσανάλογόν τινα σημασίαν, τον έπανέφερεν είς 
τό ούσιώδες σημεϊον τής διηγήσεώς του διά τίνος 
έρωτήσεως.

’Από τής ήμέρας ταύτης δ πατήρ καί ό υίος 
έζησαν εις σχέσιν τινά στενωτέοαν. 0 Παύλος δέν 
ύπέφερε πλέον έξ ανάγκης τήν συναναστροφήν τοΰ 
πατρός του, άλ.λ’άπ’ εναντίας τήν άνεζήτει μετά 
σπουδής. Καθεκάστην, πάντοτε μετά τινα δισταγ
μόν, τόν ήοώτα περί τής Ροζαλίας, καί οσάκις 

τυχόν ό γέρων δέν εϊχεν υπάγει τήν ημέραν έ- 
κείνην είς Τερψιθέαν , δ Παύλος έφαίνετό δυσα
νασχετώ’/ καί δέν ώμίλει πλέον είς τόν πατέρα 
του δι όλης τής έσπέρας. Αλλά συνεχέστερου συ- 
νέβαινεν, ό γέρων Σαμπανή νά ίδή τήν Ροζαλίαν’ 
καί τότε δή ή ομιλία παρετεί'-ετο μέχρι βαθυ- 
τάτης νυκτός. ό πατήρ τοιουτοτρόπιος ύπεβάλ- 
λετο καθεκάστην είς διπλήν καί λεπτομερή ά- 
νάκρισιν. Τό πρωί όίφειλε ν άπαντα είς τάς ερω
τήσεις τής νύμφης του, τό εσπέρας είς τάς τοΰ 
υίοΰ του. Τό πρόσωπον τοΰτο τοΰ διερμηνέως, 
— εϊσηγητοΰ ήρεσκεν αύτώ, καί τό έςετέλει τό
σον καλώς, μετ’ ακρίβειας τοσοΰτον λεπτομερούς 
καί πλήρους, ώστε, έν άγνοια του, μετέφερεν είς 
τούς δύο συζύγους πλέον ή τούς λόγους των, 
πλέον σχεδόν ή τήν διάνοιαν των, διότι άπε- 
κάλυπτεν είς έκαστον τά κρύφια αισθήματα 
τοΰ ετέρου. Τοιουτοτρόπως δ Παύλος καί ή ‘Ρο
ζαλία, καί τοι χωρισμένοι πράγματι, άλλ όμως έ- 
ζων διά τής αύτής ζωής, ηνωμένοι καί συγχεό- 
μενοι εις έν διά τής καρδίας, διά τής συμφωνίας 
τοΰ πνεύματος, τούς αύτούς αισθανόμενοι πόθους, 
καί έχοντες έστραμμένους τούς οφθαλμούς πρός 
κοινόν σημεϊον. Καίτοι μακράν άλλήλων, άλλ 
όμως ήσαν ήδη πλησιέστερον ή άλλοτε μετά 
τάς ήμέρας τής συμβιώσεώς των. Ενεπιστεύ- 
οντο άλλήλοις τούς πόνους των, άνΐήλλασσον εύ- 
εργετικάς παρηγοριάς, «αί αί σχέσεις αύται τάς 
δποίας ώράϊζε τό καλύπτον αύτάς μυστήριον ήσαν 
εΐς άμφοτέρους τοσούτω μάλλον προσφιλείς δσω 
μόνον αυτοί κατείχαν τό απόρρητον, διότι δ α
πλοϊκός αύτών μεσάζων, ήτο ώς δ φιλόσοφος τοΰ 
Σεδαίνου, δ έν άγνοια έξ άπορρήτων. . . .

0 γέρων Σαμπανή δέν ήδύ ατο νά έξηγήση καλώς 
διά τίνα λόγονυοί λόγοι του εϊλκυον τοσαύτην προ
σοχήν άπό μέοους τών τέκνων του, ουδέ τό διάφο
ρον έκεϊνο όπερ άπέδιδον αίφνιδ'.ως είς τάς έλκ- 
χίστας αύτού λέξεις. Τό νά έοωτώσιν δ είς περί 
τοΰ άλλου, κατ αύτόν ήτο φυσικώτατον καί κα
ταληπτόν, άλλ ή ίεροκρισία, ούτως είπεϊν, είς ήν 
ύπεβάλ.λετο εκατέρωθεν έδόκει αύτώ παράδοξόν 
τι, καί έκέντα τήν περιέργειάν του.

— όπωςδήποτε όταν ήναι γονεϊς τών παι
διών των, έλεγε καθ έαυτόν δ γέρων, άγαποΰν νά 
μανθάνουν ό ένας διά τόν άλλον. Είναι άπλού- 
Ότατον καί εύκολώτατον νά τό έννοήση τινάς καί 
δεν ξεύρω, μά τό ναί, διατί σπώ το κεφάλι μου 
καί ζητώ Λαγούς με πετραχήΜα.

Από ένός μηνός ή υγεία τής Κ. Βανδεμιέρης 
προσεβλήθη καιρίως. 0 Παύλος έπεσκέπτετο αύτήν 
άδιαλείπτως. Εσπέραν τινά, ήλθον νά τώ άναγ- 
γείλωσίν ότι ή πενθερά του ήτον εΐς κίνδυνον σχε
δόν, καί ότι έζήτει νά τόν ίδή. Μετέβη επομέ
νως. Εισερχόμενος είς τόν θάλαμον οπού έκειτο 
ή άσθενής ήσθάνθη παγετόν εις τήν καρδίαν του, 
άμα ΐδε τήν πρό τών οφθαλμών του σκηνήν. Ολα 
ήσαν έν άταξίμ έν τώ θαλάμω έκείνω, τώ μόλις 
φωτιζομένω υπό τοΰ ώχροΰ φωτός άμυδροΰ λύ

χνου. Οί περιεστώτες, έν τή σκιά τοΰ άμφιβόλου 
τούτου φωτός, δέν ήδύναντο εύκόλως νά διακρίνω- 
σιν άλλήλους καί πάντα τά αντικείμενα έλάμβα- 
νον μορφάς άλλοκότους, φαντασιώδεις, καί έχρω- 
ματίζοντο διά τών άπαισίων χρωμάτων, δι ών 
ή φαντασία περιβάλλει τάς εικόνα, τοΰ θανάτου. 
Ο ϊερεύς, ό'ρθιος παρά τήν κλίνην τής ψυχορρχ- 
γούσης καί ήμικεκλιμένος έπ αύτήν, τήν ένίσχυε 
ταπεινή τή φωνή. 0 δέ ιατρός,’ καθήμενος παρά 
τήν εστίαν έν συννοία, έφαίνετό ζητών παρά τής 
επιστήμης φάρμακον άγνωστον,μυστήριον νέον ϊνα 
έπαναγάγη τήν ζωήν είς τό σώμα έκεϊνο τό σχε
δόν άψυχον. Οτε δ ϊερεύς έξετέλεσε τό εύσεβές 
καθήκον τής ίεράς υπουργίας του άπεσύρθη κατά 1 
μέρος.0 Παύλος έπλησίασε τότε πρός τήν πε θεράν 
του, ήτις γνωρίσασα αύτόν τόν εύχαρίστησε διά 
τήν παρουσίαν του, διά νεύματος τής κεφαλής της, 
διότι δεν είχε πλέον τήν δύναμιν τοΰ δμιλεϊν.

Τήν στιγμήν έκείνην ή δυστυχής έφαίνετό πα- 
λαίουσα δχι πλέον πρός τήν νόσον, άλλά πρός 
τόν θάνατον, ή ταραχή της ήτο μιεγάλη καί 
ή ανίσχυρος προσπάθεια της ϊνα κατορθώση τήν 
εκπληρωσιν τελευταίου τινός Οελήαατος ή νά 
έκφραση τελευταίαν τινά εύχήν, αύξάνουσα τήν 
ένστασιν τοΰ πυρετοΰ της, έδιδεν, είς δλα αύ
τής τά μέλη κλόνον σπασμοοδικόν καί φοικώδη. 
Η Ροζαλία, γονατισμένη μέχρις έκε'νου, άνη- 
γερθη αίφνης καί έπειοάθη νά καθησυχάση τήν 
μητέρα της συνθλίβουσα τάς χεϊρας αύτής μετά 
τρυφερότητος έπί τής καρδίας της.

Εκ τής αιφνίδιας έμφανίσεως ταύτης δ Παύ
λος υπέφριξεν. Είτα γνωρίσας τήν γυναϊκά του, 
καί ΐδων αύτήν αΐφνιδίως καί κατά ποώτον μετά 
τον μακρόν χωρισμόν των, κατά τήν έπίσηαον 
έκείνην ώραν, καθ ήν άμφότεροι έμελλον νά δε- 
χθώσι τόν πανύστατον άσπασμόν καί τήν τελευ
ταίαν πνοήν τής μητρός των, ήσθάνθη άκατανί- 
κητον συγκίνησιν, καί ύπείκων εΐς φυσικωτάτην 
αδυναμίαν, δεν έπάσχισε νά κράτηση ούδέ νά κρύ- 
ψη τα δάκρυα του. Μετά στιγμιαίαν ησυχίαν έν 
μέσω επισήμου σιωπής, ή θανατιώσα συνήθροισε 
πάσας αύτής τάς δυνάμεις καί άρπάζουσα τήν χεϊ
ρα τής θυγατρός της καί τήν τοΰ γαμβρού της, 
πρώτον συνήνωσεν αύτάς περιπαθώς καί έπειτα 
τας εφερεν επι τοΰ στήθους τη:, συγκροτούσα αύ- 
τας ΐσχυρώς. 0 Παύλος έθλιψεν άκων τήν χεϊρα 
τής γυναικός του, και ή Ροζαλία άνταπεκρίθη είς 
τήν ένδβιξιν ταύτην μετά περιπαθείας οίονεί έκ- 
φράζουσα τήν εύγνωμοσύνην της, καί άσ,φότεροι 
ύπείκοντες τή αύτή έμπνεύσει, προσέκλινον ϊνα 
δεχθωσι τήν εύλογίαν εκείνης, ήτις, μέλλουσα νά 
έμφανισθή εις τό φοβερόν βήμα τού ί’ψίστου, ό
που θέλει δώσει λόγον τής έαυτής εύθύνης είς 
τάς δυστυχίας τών τέκνων της, ήθέλησε νά πει- 
ραθή τούλάχιστσν συμφιλίωσιν τήν οποίαν έπε- 
ποθουν ίσως αύτοί έν τή καρδία των, άλλά τήν ό

ποιαν ίσως αί άπαιτήσεις τής κοινωνίας καθί- 
στων αδύνατον.

(Επεται τό τέλος) Κ. Π.

-----------——---------

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ!.
ΕΚ ΊΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ

( Συνέχεια, δρα φυλλάδιον 2 7).

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΣΤ'.

Σερχτεία είς Ίτα.Ιίαε·.

Η μέν Αύστρία έσπευδεν εΐς τήν υπεράσπισιν τής 
Μαντούας, άφ ής έξηρτώντο αί κλεϊς τής Ιταλίας, 
δ δε Ναπολειυν θεωρών τήν κατάκτησιν τοΰ Πεδε- 
μοντίου ώς μέσον τής κατακτήσεως τής κατά τά 
Μεδιόλανα χώρας, έσπευσεκαί αύτδς πρός τήν άλο>- 
σιν τής Μαντούας, διότι άφ ής αύτη συνθηκολό
γηση δεν μένει είς τόν Αυστριακόν Οίκον ή -.ό νά 
αμύνηται άπό τοΰ τείχους τής Βιέννης.

Μονον τρισμύοιοι Γάλλοι ήοπασαν τό Πεδεμόντιον 
άπό χειρών δεκάκις μυρίων συμμάχου στρατοΰ, και 
ούτος κατά δύο τρίτα έλαττωθείς, δεν έμέτρει πλέον 
η είκοσι καί έξ χιλιάδας πολεμιστών, Ο στρατάρ
χης τών πολεμίων Βωλικί έκκενώσας τήν Αλεξάν
δρειαν ϊνα πορευθή πρός τό Βαλεντίνον, όπου ίιέβη 
τόν Πάδον, έτοποθετήθη είς τό V aleggio έπισκο- 
πών τά κινήαατα τής Γαλλικής στρατιάς. 0 δέ 
Ναπολέων, Θέλων νά τόν πλανήση καί νά κρύψη τό 
σχεοιον αυτου, ενεγραψεν είς την περί ανακωχής 
μετά τών Σαρδώ-ον συμφωνίαν όρον ίδιον δι ού 
ήδύνατο ή στρατιά του νά διαβή τόν Πάδον παρά 
το Βαλεντίνον, καί ό Μασσήνας φέρεται έκεϊ καί 
πλανμ ουτω τόν εχθρόν αρχιστράτηγον. Ενώ δέ 
απόσπασμά τι πολύοπλον προσποιείται οτι θέλει 
νά διαβή τόν Πάδον παρά τό Cambio, ό άρχι- 
στράτηγος Ναπολέων, άφήσας τήν Τορτόνην μετά 
δέκα έπιλέκτων ταγμάτων, μετά τοΰ ιππικού καί 
είκοσι τεσσάρων τηλεβόλων, πορεύεται ταχεϊ βή- 
ματι προς τήν Πλακεντίαν ϊνα καταλάβη τόν πόρον 
τοΰ Παδου. Ο δε Λάννε έπί λέαβων διαβαίνει τόν t
ποταμόν πρώτος μετά τής προσθοφυλακής, δ Λα- 
χάρπ τοποθετείται μετά τών έπιλέκτων είς Suietri 
μεταςύ τού Παδου καί τής όχθης τοΰ Φομβίου, καί 
κατόπιν ή Γαλλική στρατιά διαβαίνει έν Πλακεν- 
τια τόν ποταμόν έχοντα έκεϊ πλάτος διακοιίων 
πεντήκοντα μέτρων.

Από τοΰ έν Πλακεντία στρατοπέδου γράφει ό 
Ναπολέωί εΐ^ τό Διευθυντήοιον. « Διέβημεν τόν 
» Πάδον καί άρχόμεθκ τής δευτέρας στρατείας, δ 
» έέ Βωλικψ δυσανασχετεί, έμπίπτων πάντοτε είς 
» τάς παγίδας ημών" ίσως θέληση νά συνάψη μά- 
» χην. 0 άνήο ούτος έχει τήν τόλμην τής παρα- 
• φοράη, άλλ ούχί τής εύφυίας· Μία έτι νίκη καί 
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» έξουσιάζομεν τήν Ιταλίαν. Σά; πέμπω εΐκοσιν εί- , 
» κάνας τών αριστοτεχνών Κορεγίου καί Μιχαήλ 
» Αγγέλου. Ελπίζω δτι καλώ; έχομεν άφοΰ δύνα- 
ι μαι νά στείλω εί; Παρισίους δώδεκα έκατομμύ- 
» ρια, πολύ χρήσιμα διά τδ στρατόπεδον τοΰ Ρή- 
» νου. · Διά τών χρημάτων τούτων και τών εικό
νων καί έπιχορηγήσας ίππους καί φορβήν και σίτον, 
άπήλαυσε τη; άνακωχής ό δούξ τή; Πάρμης, ό δέ I 
τή; Μοδένης γτησε καί αύτδς ανακωχήν, προσφέ 
ρων δέκα έκατομμύρια καί εΐκοσιν εικόνας.

0 δέ Βωλικί, μαθών δτι δ Ναπολέων κατέλιπε 
τήν Τορτόνην, έκίνησε μετά τής στρατιά; του δπω; 
προφυλάξ-ρ τήν Πλακεντίαν στρατοπεδεύων όπισθεν 
τοΰ Φομβίου, μικρά; πόλεω; πρδς ήν έπορεύθη ήδη 
αυστριακή μοίρα έκκινήσασα έκ Παυΐας. Αλλ δ Να
πολέων δεν τήν άφίνει νά υποστήριξή τδν Βωλικί 
τοποθετουμένη καί τήν άποδιώκει τώ κρατεί τή; 
λόγχης, ζωγρήσας χιλίους πεντακοσίους καί εξού
σιασα; τό τε πυοοβολικδν καί τάς σημαία; της. Η 
δέ λοιπή δόναμις τής μοίρα; διέβη τδν Pizzighet- 
tone καί έσώθη προφθάσασα νά καταστρέψ-ρ τάς 
γέφυρας. 0 Δαχάρπ έν τούτω καταλαμβάνει διά 
τής ίππου τάς όδού; τή; Παυ'ί'ας καί τοΰ Λαούνου, 
ή δέ προοθοφυλακή αύτοΰ άποδιώκει ερχόμενον εν 
σύνταγμα καί τδ άπωθεϊ πρδς τδ Λάουνον' ό Λα- 
•χάρπ έσπευσεν είς τον κρότον τοΰ τουφεκισμού, 
άλλ έπιστρέφων είς τδ στρατόπεδον του δι’ άλλη; 
όδού, θανατόνεται ύπδ σφαίρα; γαλλικής. Εθρήνη- 
σεν ή στρατιά, ώς Γάλλον, τον ανδρείο·/ στρατηγόν 
δστις φεύγων τήν τυραννίαν τή; Βέρνης, έτάχθη είς 
τάς γαλλικά; φάλαγγας ύπέρμαχο; τής ελευθερίας.

Εν τούτοις ό στρατός φέρεται κατά τοΰ Βωλικί 
πρδς τδ Λάουδον, καί άπαντών πολυμερή οπισθο
φυλακήν, συγκειμένην έξ έπιλέκτων, τήν τρέπει εις 
φυγήν μετ Αντίστασιν πεισματώδη, καί τήν κατα
διώκει μέχρι τής πόλεω;, δπου οι Γάλλοι εισέρχον
ται μετά τών πολεμίων. Εκεί δέ έγένετο ή πολλή 
κατά τή; γεφύρας τοΰ Αδου έφοδος, δπου ό Βωλικί 
κατείχε τήν άριστεράν δχθην καί οι φυγάδες ήνοΰν- 
το μετ’ αύτοΰ καταδιωκόμενοι. Κατά δέ τών είκοσι 
πέντε πυροβόλων, τών ύπερασπιζόντων τήν γέφυ
ραν, είκοσιπέντε άντιτάσσει καί δ Ναπολέων, καί 
έπινοεϊ παράτολμου σχεδίου, νά κυριεύση δι έφό- 
δου τήν γέφυραν, ποθών νά άποχωρίσιρ μυρίους πο
λεμιστή; φ-ρομένου; πρδ'; τδ Cassano, όπως δια- 
βώσι τδν Αδον. Κελεύει διό τού; ιππείς νά διαβώσι 
τδν ποταμόν, αύτδς δέ, μικρόν άνωθεν τής γεφύρας, 
πυροβολεί διά τοΰ έλαφροΰ πυροβολικού τήν δεξιάν 
πτέρυγα τών Αύστριακών. Συντάσσουν δέ ταυτοχρό- 
νως τού; επίλεκτους είς φάλαγγα πυκνήν, αρχίζει 
δια τών ιππέων τήν έφοδον, καί οί έπίλεκτοι χύ
νονται έπί τής γεφύρας, τήν διαβαίνουσιν εσπευ
σμένοι καί κυριεύουσι τά τηλεβόλα τού εχθρού. Αί 
αύστριακαί τάξεις, άραιωθεϊσαι τότε κατά τήν ά- 
κράτητον προσβολήν, καταφεύγουσιν εί; Κρήμαν, 
άφεϊσαι έν τώ πεδΐω τής μάχης τρισχιλίους αιχμα
λώτους καί τάς σημαίας καί τδ πυροβολικόν. Τδ 
δέ άνδραγάθημα τούτο διαταράσσει τδ εχθρικόν 

στρατόπεδον, καί ό Βωλικί' άφίνει τά Μεδιόλανα 
Απροστάτευτα. Πρεσβεία δέ προσφέρει τώ Ναπο- 
λέοντι, είς Λάουδον, τήν υποταγήν τή; πόλεω; ταύ- 
της, καί ή νίκη τού Λαούδου υποτάσσει εις τήν δη
μοκρατίαν πάσαν τήν Λομβαρδικήν χώραν. Λέγεται 
ότι έπεκράτησε τότε παράδοξός τις συνήθεια είς 
τήν στρατιάν τής Ιταλίας Καθ’ έκάστην μάχην οί 
γηραιότεροι στρατιώται συνερχόμενοι έν συμβου
λίου προεβίβαζον τδν στρατάρχην αύτών, καί εις 
μέν τδ Λάουδον ώνόμασαν αύτδν τδ πρώτοι δεκα
νέα, βραδύτερου είς τδ Castiglione, λοχίαν καί 
ουτω καθεξής. Εντεύθεν ή μείνασα έπίκλησις τού 
Ναπολέοντος, ό Μικρός Λεκανευς, δπερ έσήμαινεν, 
είς τήν γλώσσαν τών στρατιωτών, θαυμασμόν καί 
άγάπην.

Μετά δέ τήν νίκην τοΰ Λαούδου, ό Ναπολέων με
λετών αείποτε νά είσβάλη διά τού Τυρόλου εις τήν 
Γερμανίαν, έπέστειλε τώ Διευθυντηρίου τάδε.

« Ισως προσβάλου μετ’ όλίγον τήν Μάντουαν, 
“ καί άν τήν κυριεύσω, ούδέν μέ κρατεί πλέον ΐνα- 
« είσέλθω εί; Βαυαρίαν, έντδς δέ εΐκοσιν ήμερων 
« δύναμαι νά φθάσω έν τώ κέντρω τής Γερμανίας. 
« Δέν δύνασθε νά διατάξητε ίνα αί δύο άλλαι στρα- 
« τιαί συμπράττωσιν εις τάς κινήσεις μου; φρονώ 
« δτι ήδη μάχονται είς τδν Ρήνον. Εάν ή άνακωχή 
« έξακολΟυθήσρ, ή στρατιά τή; Ιταλία; αφανίζεται. 
« Εάν δέ στρατεύσωσιν αί δύο κατά τδν Ρήνον 
« στρατιαϊ, άναγγείλατέ μοι τήν θέσιν των καί τί 
® έλπίζεται δτι θέλουν κατορθώσει, καί έκ τούτου 
« όδηγούμενος, ή εισχωρώ εΐ; τδ Τυρόλον, ή μένω 
ϊ παρά τδν Αθεσιν. Αλλά καλή έσεται ή ειρήνη, 
« έάν αί τρεις στρατιαϊ τήν έπιβάλωσι συνενούμε- 
« ναι εί; τδ κέντρον τής Βαυαρίας, ή εις αύτήν τήν 
σ Αύστρίαν κατάπληκτου τότε γενομένην, έγώ δέ 
« έάν κρίνητε δτι αί δύο στρατιαϊ τοΰ Ρήνου πρέ- 
« πει νά προχωοήσωσιν έμπρδς, έγώ διαβαίνω τδ 
« Τυρόλον πριν, ή ό Αύτοκράτωρ τδσυλλογισθή. »

Τδ δέ Διευθυντήριον έπ'ρνεσε μέν τήν κατάκτη- 
σιν τού Πεδεμοντίου, ένέκρινε δέ τάς συνέπειας, 
τουτέστι τήν ένδοξον ανακωχήν, άλλ’ όυριζε ρητώς. 
τήν είς δύο διαίρεσιν τής στρατιάς, νά διοική τήν 
μίαν, φυλάττων τδ Μεδιόλανον ό Κέλερμαν, και 
ό Ναπολέων τήν άλλην, οδηγών αύτήν πρδς τήν 
Μεσόγειον, τήν Λιβόρνον, τήν Ρώμην καί τήν Νεά- 
πολιν. 0 όρισμδς δέ ούτος έβλαπτε τήν στρατιάν 
τή; Ιταλίας, όσον δέν ήδύνατο νά τήν βλάψη δόνα- 
μι; αυστριακή.

Αλλ δ Ναπολέων άπέδειξεν έναργώς τά έλατ- 
τώματα τή; διατάξεως ταύτης καί ύπέβαλεν ®ΐς 
τδ Διευθυντήριον τήν παραίτησίν του ούτωσεί.

« Φρονώ δτι δέν συμφέρει παντελώς ή είς δύο
• διαίρεσι; τής κατά τήν Ιταλίαν στρατιάς, καί ό
• διορισμός δύο στρατηγών άντίκειται είς τής δη- 
« μοκρατίας τά συμφέροντα. Η δέ κατά Λιβόρνου 
« καί Ρώμης καί Νεαπόλεως στρατεία είναι άσή- 
« μαντος, διότι πρέπει νά τελεσθη διά μοιρών δια- 
« φόρων, αϊτινες δύνανται όπισθυδρομούσαι νά συσ-

I « σωματωθώσι κατά τών αυστριακών, απειλούσαν 

« μάλιστα νά τού; περικυκλώσωσι κινούμενους.
• Είς λοιπδν πρέπει νά ήναι ό στρατηγών, καί μά- 
« λίστα δέν πρέπει νά εύρίσκη τό έλαχιστον, κατά 
« τά; κινήσεις αύτοΰ, πρόσκομμα. Εγώ έςετέλεσα 
« τήν στρατείαν μου άνευ συμβουλή; άλλου διότι 
« ούδέν ήδυνάιιην νά κατορθώσου άζιον, έάν ήναγ- 
« καζόμην νά συμβιβάσω τήν γνώμην μου μετ άλ- 
« λη; γνώμης. Εκέρδησα δε νίκας τινά; κατά δυ- 
« νάμεων άνωτέρων καί στερούμενος παντδ; έπιτη- 
« δείον, διότι, πειθόμενος ότι έπιστεύετε είς έμέ, 
« αί κινήσεις μου ήσαν ταχεΐαι όσον ό λόγο; μου. 
« Αλλ έάν μοί έπιβάλλετε προσκόμματα παντοει- 
α δή, έάν πρέπη νά άναφίρω πάσάν μου πράςιν 
« εί; τού; απεσταλμένους τή; Κυβερνήσεως, έάν
• δικαιώνται νά μεταβάλλουσι τάς κινήσεις μου, νά
• μοί άφαιρώσιν, ή νά μοί πέαπωσι στρατόν, μή
• περιμένετε πλέον ούδέν έργον άξιον* λόγου' έάν
• έζασθενήτε τά μέσα υμών, διαιρούντο; τα; δυ- 
« νάμεις, ε'άυ· .όύητε την όνότι/τα τής κατά τήν
• Ιταλίαν στρατιωτικής διανοίας, λέγω μετά θλί- 
« ψεως δτι αποβάλλετε τάς αίσιωτέρας περί τή; 
« κατακτήσεως τής Ιταλίας περιστάσεις. ·

Επέρανε δέ τήν επιστολήν έπιμένων δτι είς πρέ
πει νά ήναι ό στρατηγών είς τήν Ιταλίαν. « 0 μέν 
“ Κέλερμαν, έγραφε, θέλει οδηγεί τδν στρατόν ώς 
« έγω, διότι πείθομαι, πρδ παντός άλλου, δτι αί 
« νίκαι δφείλονται εί; τήν γενναιότητα καί τήν 
« τόλμην τής στρατιάς, ό διορισμός όμως έμοΰ τε 
« καί τού Κέλερμαν δύναται νά καταστρέψη τά 
σ πάντα. Αλλως τε κάλλιον εί; αδέξιος ή δύο έπι- 
« τήδειοι στρατηγοί. 0 πόλεμος είναι ώ; ή κυβέρ- 
« νησις, θέλει κρίσιν καί οξύνοιαν. »

Καί σχολίων δέν έχει ανάγκην ή επιστολή' ο 
Ναπολέων γράφει άπδ τών ’ίσων είς τδ Διευθυντη
ρίου, γνωοίζων δτι ή μοϊρά του κρέμαται εί; τήν 
θελησίν του. Τήν παραμονήν τή; έπιστολή; (13 
ΛΙα'ίου) ό πύργο; τών Μεδιολάνων έπολιοοκεϊτο, καί 
ό μέν £2γερώ κατείχε τήν Παυ'ίαν, δ δε Σερουριέ- 
ρο; το Δάνδον καί τήν Κριμήνην, καί ί, Μοίρα τοΰ 
Δαχάρπ τδν Τόμον,τδ Lesagno κάί Pizziglleltone.

Την αύτήν δέ ημέραν καθ ήν τδ Διευθυντήριον 
υπέγραφε τήν συνθήκην, δι ή; ή Σαβογία του Πε
δεμοντίου καί τδ κομητάτον τή; Νικαία; καί ή 
χωρά τού I ende παρέδιδον τά φρούριά των εΐ; 
τήν γαλλικήν στρατιάν, τήν αύτήν ημέραν (15 
Μαί'ου) δ στρατηγό; Ναπολέων είσήοχετ0 έπισή- 
μως ει; τα Μεδιόλανα καί ποθών νά ζωπυρήσρ τήν 
ηθικήν δύναμιν, ήν ήρμοσε τοσοΰτον έπιδεξίου; 
μετά τής στρατιωτική; δυνάμεως, εκδίδει πρδς 
τού; συστρατιώτα; τήν προκήρυξιν ταύτην.

« Πο.1(ιιισταί\
ε Ερρίφθητε ώσεί χείμαρρος άπδ τή; κορυφή; 

« του Απεννίνου, ύποσκελίσαντες καί φυγαδεύσαν- 
« τε; τούς προστυχόντας, καί τδ Πεδεμόντιον έ· 
« λευθερωθέν άπδ τής τυραννίας τών Αύστριακών, 
« έπανήλθεν εί; τά φυσικά αισθήματα ειρήνης καί 
« φιλίας προς τήν Γαλλίαν. Τά Μεδιόλανα έξου- 
« σιά,ονται ύφ υμών καί ή δημοκρατική σημαία 

« κυμαίνεται άνά πάσαν τήν Λομβαρδίαν, τά δέ 
« δουκάτα τή; Ιΐάρμη; κα·. τής Μοδένης όφείλουσι 
« τήν πολιτικήν υπαοςίν των είς τήν γενναιότητά
• σας. Π απειλούσα ήδη ύμά; αλαζοον στρατιά 
« δεν ευρίσκει ούδένα φραγμόν σωττρίας κατά τή; 
« ανδρείας σας, καί τά διαβόητα ταΰτα τής ϊτα- 
« λ.ας προπύργια, ύπήρξαν ασθενή' ΰμεΐ; τά ύπε- 
« ρεοητε ταχέως ως τό Απεννϊνον. Αι τοσαΰται δε 
« επιτυχίας ένέσταξαν χαράν εί; τδ στήθος τή; 
« πατρίδο;' οί αντιπρόσωποι καθιέρωσαν εί; τάς 
« νικάς σας τελετήν, καθ δλας τας κοινότητας 
α τή; δημοκρατία; πανηγυρισθεΐσαν. Εκεί οί γο- 
« νεΐ; σας καί αί σύζυγοι καί αί άδελφα'ί καί αί 
α έρωμέναι άγάλλονται διά τάς έπιτυχία; σας, έν- 
« καυχώμεναι έφ ύμΐν ύπερηφάνοος. Ναι, ανδρείοι, 
« πολλά κατωρθ&ασατε ! άλλά δέν μένουσι καί έο- 
« γα άλλα ; πρέπει νά λέγωσιν ότι γνωρίζοντες νά 
σ νικώμεν, ηγνοοΰμεν νά ώφελώμεθα έκ τής νίκη;; 
σ πρέπει νά μάς έλέγχωσιν οί μεταγενέστεροι, ότι 
« εύρομεν τήν Καπύην έν τή Λομβαρδία; Αλλά 
« σά; ακούω κραυγάζοντας « είς τά όπλα,· » διότι 
« ή άνανδρο; άνάπαυσις σά; παραλύει, διότι Οεω- 
® ρεΐτε άτυχή πάσαν ημέραν άδόξως παρερχομέ- 
« νην. Τπάγωμεν λοιπόν! έχομεν πρδ ήμερών 
« πορείας έσπευσμένας, έχομεν έχθρούς νά ύπο-
• τάςωμεν καί δάφνα; νά συλλέξωμεν καί ύβρεις 
« νά έκδικήσωμεν. Οσοι δέ ήκόνησαν έν Γαλλία 
« τά ςίφη τοΰ εμφυλίου πολέμου, όσοι έδολοφόνη- 
« σαν χαμερπώς τούς ύπουργούς μας, καί έκαυσαν 
« τδν στόλον μας είς Τουλώνα, ά; τρέμωσιν! ήγ- 
« γικεν ή ούρα τής έκδικήσεως. Άλλά μή άνησυ- 
« χήτε, λαοί! ήμεϊ; είμεθα φίλοι τών λαών πάν
α των καί ίδίω; άγαπ . μεν τούς απογόνους τών 
α Βρούτων καί τών Σκηπιώνων καί τών μεγάλων 
« άνδρών, ών τδ παράδειγμα άκολουθοΰμεν. Καρ- 
« πδ; δέ των νικών μας άς είναι, νά άποκατα-
• στήσωμεν τδ Καπιτώ ιον, νά έγείρωμεν μετά 
α τιμών τά αγάλματα τών ηρώων οίτινες τδ άνέ-
• δειξχν περικλεές, νά έξυπνήσωμεν τον ρωμαϊκόν 
« λαόν τδν ναρκωθέντα ύπδ τών δούλων αιώνων.. 
« Ταΰτα νά διαλαλώσιν οί μεταγενέστεροι, ί'μεΐς 
« θέλετε π-ριβληθή ύπδ δόξη; αθανάτου, μεταβάλ- 
« λ.οντε; την φάσιν τή; περικλεεστέρα; γωνία; τής. 
« Εύρώπη;. Ο λαός τών Γάλλων, έλεύθερος καί 
(< άπολαύων γενική; εύλαβείας, θέ/ει δώσει είς.
• τήν Εύρώπην νίκην περικλεή, ήτις θέλει τδν 
« αποζημιώσει διά τά; πρδ έξαετίας πολυειδεΐ; θυ- 
« σία; του. Τότε δέ ύμεϊς έπανέλθετε είς τάς ές-ίας 
« σας, καί οί συμπούϊται θέλουν σάς δακτυλοδεικ- 
« τεΐ, λέγοντες, « Ίίτο είς ζηκ στρατιάν tijc 
« Ιτα.Ιίας. ι>

Ο στρατός ήζροάζετο μετ ενθουσιασμού τάς 
προκήίρόξ^ις τοΰ Ναπολέοντος καί τάς άνεγίνωσκον 
μετά προθυμία; ακόρεστου οί στρατιώται καί οί 
αξιωματικοί. Ούδέπο-τε στρατιά (έξεπαιδεύθη ποτέ 
εύστοχώτερον υπέρ τή; ειμαρμένης αύτής εντολής. 
0 στρατάρχης, πολεμιστής άμα καί νουιοθέτης, 
κατόρθωσε νά άποτελέσιρ τδν στρατόν οικογένειαν,.
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τού στρατάρχου, όστις 
βασιλεύει είς Μεδιόλανα. 
εί: τδ Λάουδον διευθυ-

διό ούδετς άλλο; ήδύνατονά τδν κυβερνήτη μετ’ί
ση; επιτυχίας.

0 πόλεμος έν τούτω διεδέχετο τδν πόλεμον, καί 
έφωδίαζε παντός επιτηδείου την στοατιάν ή Ιταλία, 
έκτος δέ τών χρημάτων, ατινα τή έπέβαλλεν ή 
συνθήκη, έπλήοωσεν ή Λομβαρδία είκοσιν εκατομ
μύρια.

Απδ τής διατριβής τοϋ Ναπολέοντος έν τή κα- 
θέδρα τής Λομβαρδίας άρχεται ή σχεδόν ηγεμονι
κή του εξουσία καί πρδς τού; περικυκλοϋντας αύ
τόν καί πρδς τούς πολεμίους στρατηγούς μεθ ών 
διεπραγματεύετο. Από τών μεγάρων τών δίεόιο 
λάνων αλληλογραφεί άπό τών ίσων μετά τοϋ Διευ
θυντηρίου, έν μέσω δέ τών τελετών καί τών θριάμ
βων, θεωρεί ώ; κάλλιστα τρόπαια τά αριστουργή
ματα τών ζωγράφων τής Ιταλίας, μνημεία τή; έν 
Ευρώπη έπανόδου τοϋ ελληνισμού, καί τά τών 
Ελλήνων άγαλματοποών, τεκμήρια τή; Ρωμαϊκή; 
νίκης. Αλλ ένταυτώ αί άνάγκαι τής πατρίδας έ- 
πα’χολοΰσι τδ πνεϋαάτου, καί αί τών δυο κατά 
τδν Ρήνον στρατιών συμπράξεις περί τή; έν τή Γερ
μανία εισβολής του’ καί τάς αποφάσεις του κοινο
ποιεί εις τδ Διευθυντήοιον καί τδ κχθιστά υπεύθυ
νον. Τούτο δέ, καθ’δλην τήν έν Ιταλία στρατείαν 
ήναγκάσθη νά παραδεχθή τάς τε στρατιωτικά; καί 
τάς πολιτικάς αποφάσεις 
πρδ δύο μηνών ς-ραταρχών

Μετ ολίγον πορεύεται 
νόμενος πρδς τδν Αθεσνν. Δέν δ'.έτριψε δέ ή μό
νον οκτώ ημέρας είς τήν πρωτεύουσαν τής Λομ- 
βαοδ ία;, καί κατά τδ διάστημα τοϋτο, άναγκαϊαν 
διά τήν άνάπαυσιν τών στρατιωτών, έμελέτα τήν 
έκτέλεσιν τής μετά τοϋ Πεδεμοντίου συνθήκης, 
τήν σχεδίασιν τής συνθήκης ήν έμελλε νά έπι- 
βάλη είς τδν Πάπαν καί εϊς τδν βασιλέα τή; Νεα- 
πόλεως, τήν άποπεράτωσιν τών μετά τοϋ δουκδ; 
τής Πάρμ,ης συμφωνιών, τδν οργανισμόν τής έν 
Λομβαρδία καί έν τή προοτευούση αύτοϋ έθνοφυ- 
λακής, καί τέλος τήν διάδοσιν τών δημοκρατικών 
άρχών.

Αλλ άπροσδόκητον συμβάν τδν ήνάγκασε νά 
έπιστρεψ-ρ εϊς Μεδιόλανα, διότι οί καλόγηροι, οί 
εύγενει; καί οί θεράποντες τών φυγάδων καί πάν
τες, ένί λόγω, οι ύπηοέται τοΰ Αυστριακού οΐκου, 
προπαρεσκεύασαν έπανάστασιν, διαρραγεΐσαν ήόη 
κατά τοϋ γαλ,λικοϋ στρατού. Καί λόγο; μέν δεε- 
δίδετο ότι ό Βωλικί ήρχετο μετά έξάκις μορίων 
πολεμιστών, έψιθυρίζε-ο δέ δτι ό Κονδέ, καταβαί- 
νων διά τής Ελβετίας, έσπευδεν ινα προσβάλή 
άπδ τών νώτων τήν στρατιάν τής δημοκρατίας’ 
καί οί ιεροκήρυκες διέδιδον άπδ τού άμβωνος 
ταϋτα, καί έκάλουν τδν όχλον εις τά δπλα. Επι- 
θανολογοϋντο δέ αί ειδήσεις διά τήν αΐφνιδίαν τοϋ 
Ναπολέοντος άναχώρησιν, καί έξετελεϊτο ήδη τδ 
επαναστατικόν σχέδιον. Καί ή φρουρά τοΰ πύργου, 
ήτις δέν ύπετάγη έτι, έξήρχετο ήδη εις τά; ά- 
γυιάς, καί έσήμαινον οί κώδωνες τών περιχώρων,

καί στίφη χωρικών έφώρμουν πρδς τά Μεδιόλανα, 
αλλ’ ή Μοίρα ή στρατιωτική, ήν κατέλιπεν ό Να
πολέων άναχωρήσας, άπώθησε τήν φρουράν είς 
τδν πύργον καί κατεδίωξε τούς ένοπλους χωρικούς, 
καί όμως είς τήν Παυΐχν, ή γαλλική φρουρά μόλις 
εκ τριακοσίοιν συγκείμενη καί πολλούς έχουσα τούς 
ασθενούντας ήναγκάσθη νά σωθή τής σφαγής, κλειό
μενη έν τώ φρουρ;ω, στρατηγός τις δέ γάλλος 
συλληφθείς είς τήν άγυιάν έβιάσθη, διά τής μα- 
χαίοας, νά ύπογοάψη έπιταγήν πρδς τήν φρουράν 
ΐνα άνοιξη, τάς πύλας, οπερ καί έγένετο.

0 δέ Ναπολέων άκούσας είς τδ Λάουδον ταϋτα, 
ϊκκινεί αμέσως κατά τής Παυί'ας, οδηγών τριακο- 
σίους μέν ίππους, έν δέ τάγμα έπιλέκτων καί έξ 
τηλεβόλα, τοϋ αρχιεπισκόπου Μεδιολάνων προπο- 
ρευομένου. Καί φθάσας εί; τό Βινάκιον, όπου έ- 
φρούρουν οί προσθοφύλακες τών επαναστατών, 
τούς διασκορπίζει διά τοϋ Λαχάρπ, καί πυρπολεί 
τδ Βινέσκον, οθεν αί φλόγες άναγγέλλουσιν εί; τήν 
Παϋί'χν τήν μοϊράν της. Αλλ ή Παυΐα, πόλις τε- 
τειχισμένη καί τοισμυρίους περικλείουσα κατοί
κου;, φρουρεϊται ύπό χωρικών όκτάκις χιλίοιν, 
έπί τά τείχη ήδη τεταγμένων, καί έχει τάς πύ
λας τη; κεκλεισμένα;. Καί ευκόλως μεν δέν κυρι
εύεται υπό έλάσσονο; στρατιά;, κατεπείγουσα δέ 
ήτο τοϋ στρατάρχου ή παρουσία είς τδ κατά τδ 
Oglio ευρισκόμενον ήδη στράτευμα. Αλλ ό και- 

καί ό Ναπολέων δέν χρονοτριβεί 
αποφασίζει μάλιστα νά επίσπευση 
τών χιλίων πεντακοσίων πολεμι- 
διά τών έζ πυοοβόλων του. Τήν 

αύτήν δέ νύκτα τοιχοκολλεΐ τήν έπομένην προκή- 
ρυξιν.

» Πληθύ; απονενοημένων, έπιδεεϊς τών πρδς άν- 
» τίστασιν επιτηδείων, πρδς έσχάτας φερομέ,η κατά 

τδντόπον άκολασίας, παραγνωρίζει τήν δημοκρα- 
» τίανκαί άνθίς-κται κατάτήςςφατιάς,τής νικήτριας 
’ τών βασιλέων Η άκατανόητος παραφορά της είναι 
» οίκτου άξία. Αποπλανάταιό άτυχή; λαός,άπωθού- 
’ μενο; πρδ; τδν όλεθρόν του. 0 Στρατάρχης, λεί
ο τουργδς τών άρχών τοϋ έθνους του, δπερ δεν
• θέλει νά πολεμή τούς λαού;, άφίνει θόραν είς 
» τήν μεταμέλειαν ανοικτήν. Αλλ όσοι, έντος εί- 
” κοσιτεσσάρων ωρών, δέν καταθέσωσι τά όπλα, 
° θέλουσι θεωοηθή ώ; έπαναστάται, καί τά χωρία 
» αύτών θέλουσι πυρποληθή. Ας άνοιξη τούς οφ- 
» Οαλμού; των τδ φοβερόν παράδειγμα τοϋ Βινά- 
» σκου. Τοιαύτη έσεται ή μοίρα τών κοινοτήτων
• αίτινες έπιμένουσιν έπαναστατοϋσαί. »

Καί ό Ναπολέων έξέρχεται τού Βινάσκου μετά 
τής ολίγης δυνάμεώς του, καί φθάνει, τετάρτην 
ώραν τή; μεσημβρία;, πρδ τής Παυ'ίης, ή; εύρίσκει 
τάς πύλας κεκλεισμένα;. Αλλ ή έλπίς του, ότι 
έχει σύμμαχον τήν φρουράν, ματαιοΰται, διότι 
μανθάνει ότι παρεδόθη καί οί έπαναστάται ετοιμά
ζονται είς άντίστασιν. Καί κρίσιμο; ή περίστασις, 
έάν ύποχωοήση, ή έπανάστασις θριαμβεύει. Οί Αύ

ρος κατεπειγει 
είς διασκέψεις, 
τήν έφοδον διά 
στών του καί

στριακοϊ σύμμαχοι έχουσι τδν όχλον, άλλ ό Να
πολέων δέν διστάζει’ ματαίως μέν διά τών Ιζ 
τηλεβόλων προσβάλλει τάς πύλας, άλλά τά όβού- 
ζια καίτά πολύβολα έρημόνουσι τά τείχη, καί οί ε
πίλεκτοι κατορθώσαντες νά συντοίψωσι δια πελέ- 
κεων τάς θύοας, εισέρχονται έν τή πόλει καί το
ποθετούνται είς τάς πρώτας οικίας. Ο δέ Λάννε 
εφορμώ μετά τών ιππέων κατά τής γέφυρας τοϋ 
Τισίνου, καί ή μέν Παυία υποτάσσεται, αί δέ άρ- 
χαί καί δ κλήρος αίτοϋσι τδ έλεος του. Αλλά τι- 

τις ήτο άναγκαία καί αύτη τελείται κατά 
τών τριακοσίων αίχμαλώ- 

οϊτινες κατά τδν θόρυβον κατόρθωσαν νά έ- 
ι μετά τών νικητών. Δειλοί ! τοΐ; έκραύγα- 
ό στρατάρχης, σάς ένεπιστεύθην θέσιν ούσι- 

διά τήν σωτηρίαν τοϋ στρατού, καί σείς 
έγκατελίπετε είς χωρικούς άνάνδρους, ά- 
τής ελάχιστης άντιστάσεως » καί ήθελε 

υς δεκατίση διά τουφεκισμού άλλ’ δ λοχαγός

μωρία 
τών γάλλων φρουρών, 
των 
νωθώσι
» σεν ι 
» όδη 
» τήν
» νευ ■ 
νά τούι 
δ τή διαταγή τοΰ στρατηγού Χρινίνου παραοούς 
τήν άκρόπολιν ξέτιτε μόνος τήν δίκην τουφεκι- 
σθείς κατ άπόφασιν τού στρατοδικείου. II δε πό
λις άφέθη έπί τινας ώρας εί; πυράκτωσιν καί 
διαρπαγήν, άλλ ό στρατάρχης ήκύρωσε τήν δια
ταγήν ταύτην. Καί άφωπλίσθησαν μέν οί χωρι
κοί, όμηροι δέ, έκ τών πρωτευόντων οίκων τής 
Λομβαρδίας έκλελεγμένοι, άπεστάλησαν είς Πχ- 
ρισίους. Ουτω κατεστάλη ή έπανάστασις τής 
Παυί'ας.

Η στρατιά έν τούτοις, όδηγοΰντος 
ρου, έ-ςοποθετήθη, τδ μέν στρατοπέδου 
κίνον, ένθα περιεμένετο ό Ναπολέων, 
ό Μασσήνας είς τήν ποδς τήν Βρέσσαν 
Ωγερώ πΓδς τήν άγουσαν είς Βέργαμον, 
Σε.θ;ριέρος έκειτο δεςιγ τού Μασσήνα, 
μαν είς τήν Βρέσσαν τήν μεγαλητέραν 
κών πόλεων. Οι κάτοικοι αύτής, 
δντες, ύ 
ολιγαρχίαν 
τία διετέλει 

τοϋ Βερτιέ- 
εις Σογ- 

έφέοετο δέ 
οδόν, καί ό 

ένώ δ μέν 
ό δέ Κέλερ- 
τών Ενετι- 

πεντάκις μύριοι 
ιέφερον δυσχερώ; τήν έζουσίασιν καί τήν 

ών εύγενών, άλλ ή γαλλική δημοκρα- 
έν ειρήνη μετά τή; Ενετίας, καί ό Να

πολέων έτοιχοκόλλησε ταύτην τήν προκήρυξιν εις 
Βρέσσαν.

« Η γαλλική στρατιά, ποθούσα νά σας σώσηέκ τής 
σιδηράς δουλ. είας τοϋ άλαζόνος αύστριακοϋ οίκου, 
κατεφρόνησεν ιμπόδια δυσυπέρβατα καί πολλά, 
καί ή νίκη έστεψε δικαίως τού; άγώνάς της. Τά 
λείψανα τοϋ πολεμίου στρατού ύπεχώρησαν πέ
ραν τοϋ Μιγγίου, ή δέ γαλλική στρατιά δια
βαίνει πρδς καταδίωξιν αύτοϋ, άπδ τδ έδαφος 
τής Ενετίας, ήτις δέν θέλει λησμονήσει δτι μα- 
κρά φιλ:α συνέδεσεν άμφοτέρας τάς δημοκρατίας.

Σογ-

α
«
■
ft
α
« 

α
Επεραίνετο ή προκήουξις διά λόγων φιλικών πρδς 

τούς λειτουργούς τής ένετικής δημοκρατίας δπως 
αυτοί μετά τών άρχών καί τοϋ κλήρου διακηρύξω- 
σιν εί; τδ» λαόν δτι ή στρατιά διαβαίνει ώς φίλη 
καί άζήμιος πρδς τούς κατοίκους. Η δέ Γερουσία 
διεβεβαίου διά πρεσβείας τδν αρχιστράτηγον περί 
τής άδελφότητος αύτής, ήτις πρδς συμφοράν τής 

ένετικής δημοκρατίας παρεβιάσθη ύπδ τών Αυ
στριακών καταλαβόντων τήν Πε*κιέραν. Καθόι; 
εγραφεν ό Ναπολέων είς τδ Διευθυντήριον, ό Βω
λικί ήπάτησε ποταπώς τούς Ενετούς, αίτήσας μέν 
τήν διάβασιν μόνον άνδρών πεντήκοντα, κυριεύ- 
σας δε τήν πόλιν διά στρατεύματος. Αν καί ή ένε- 
τική κυβέρνησις δέν έπταιε διά τή» απιστίαν τοϋ 
αύστριακοϋ στρατάρχου, ό Ναπολέων, ύπείκων είς 
νόμον τοϋ πολέμου αδυσώπητου, καί θεωρώυ ση- 
μαντικήυ τής Ιΐασκιέρας τήυ κατοχήν, ήναγκάσθη 
καί αύτδς νά κατάλυση τού; νόμους τής ούδετειό- 
τητος. Και έπιπίπτων κατά τοϋ εχθρού άπδ δια
φόρων μερών, τδν εκδιώκει,αιχμαλωτίζει δισχιλίους 
καί έξουσιάζει δύο σημαίας χαί εννέα τηλεβόλα. 
Εν τώ μεταξύ τών διαφόρων μαχών, αίτινες έκοο- 
τήθησαν περί τήν Πεσκιέραν, δ Ναπολέων έκινδυ- 
νευσε νά ζωγρηθή ύπδ τών Ούσάρων, καί έκτοτε 
ώργανίσθη σώμα επίλεκτου, έπικληθέν τών οδηγών 
δπερ συνέκειτο έζ ιππέων δεκαετούς θητείας, καί 
συνώδευεν απανταχού τδν Ναπολέοντα.

Εςουσιάζει δέ διά στρατηγήματος τήν Βερώνην, 
διώκει τούς Αγγλους έκ τής Λιβόρνόυ,|καί μετ ολί
γον έλευθερόνει τήν Ιίόρσικαν, καί γίνεται κύριος 
τών Μεδιολάνων. Καί δμως είς όποιας δεινάς πε
ριστάσεις εύρίσκετο ή γαλλική στρατιά έν τή Ιτα
λία, περικυκλουμένη ύπδ πολεμίων φανερών τε 
καί αφανών! ό πολύς νούς τοϋ στρατάρχου καί ή 
μεγάλη πολιτική του ύπερέβησαν τά προσκόμματα’ 
ό νεανίας στρατάρχης—ήτο τότε μόλις είκοσιοκ- 
τώ ετών, έδάμασε πάσαν τήν Ιταλίαν, έδώ μέν 
θριαμβεύων, αλλαχού δ έπ βάλλων ειρήνην ή συμ- 
μαχίαν. Άπέτεινε συμβουλάς πρδς τήν κυβέρνησίν 
του, τή έγοαφε δέ έν όλίγοις περί τής τύχης τοΰ 
Βούρμσερ, δστις ήρχετο νά διαδεχθή τδν στρατάρ
χην Βωλικί, καταβαίνων μετά Αύστριακών έςάκις 
μυρίων. « Συ^ψορά ίίς έχεϊ^υι', όστις άπατι/όή 
είς τους ύηο.Ιογισμούς του, »

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.

ΟΛΤΜΠΙΟΝ,

Εκ του εν τή αρχαιοτητι περιώνυμου τοϋ Ο
λυμπίου Διδς ναοΰ, 8ν unum in terris inchoatuni 
pro magoitudine dei, άποφαίνεται Τίτος ό Λί- 
βιος, λείψανα μόνον μέχρις ήμών διεσώθησαν,άλλά 
λείψανα ικανά νά δικαιολογήσωσι τοϋ Ρωμαίου 
συγγραφέως τήν γνώμην, ή αρχή τοΰ ναοΰ τούτου 
όφείλε-ίαι £ίς τδν άπδ τοΰ κατακλυσμού περισω- 
θέντα καί εϊς Αθήνας καταφυγόντα Δευκαλίωνα, 
δστις ίδρόσατο ιερόν Διί τώ ’Ο^υμπίω ευγνωμο
σύνης ένεκα (ΐ). Μετά ταϋτα δέ έπί Πεισιστράτου,

( ΐ) Τού δέ Ολυμπίου Διδς Δευκαλίωνα λέγουσιν 
οίκοδομήσαι τδ άρχαιον ίερδν, σημείου άποφαί.-
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Εί,ΓΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗί.

ΟΛΤΜΠΙΕΙΟΝ.

530 περίπου έτη πρ. X. νέου θαυμ,ασιωτάτου ναοΰ 
τά θεμέλια κατεβλήθησαν έπί τή; αύτής Οέσεως, 
διευθυνό ντων τών περίφημων αρχιτεκτόνων Αντι
στάτου, Καλλαίσχρου, Αντιμαχίδου καί Πορίνου. 
Αποθανόντος δέ τοΰ Πεισιστράτου, οί υιοί αύτού 
έξηκολούθησαν μέν προθύυ,ω; τό έργον, άλλά το- 
σαΰτα κωλύματα καί δυσχερεία; άπήντησαν πρός 
τούτο, ώστε ήνανκάσθησαν νά παραιτηθώσιν αύτού 
καί ούτως έπί πολλούς αιώνας, « Ολύμπιον τοΰτο 
ατελές έμεινεν Αθήνγ,σι οίκοδομούμενον, πολλάκις 
άρχάς λαβών τή; κατασκευής, ϊ ώ; ό Ησύχιο; ανα
φέρει.

Περίεργο; δέ τοΰ ναού τούτου ή τύχη ! Τύραν
νος Αθηναίων ήρξατο τοΰ έργου, καί δεσπότης, 
άλλά δεσπότης ξένος, ήγεαών έθνους, ού ούδέ τό 
όνομα έπί Πεισιστράτου καί έπί πολλούς χρόνου; 
ύστερον έγίνωσκον ο'. Αθηναίοι, ό Αόριανό; έπέ- 
πρωτο νά φέρη αύτό ε.ί; πέρας. Γενεαί ανθρώπων 
πολλαί ήλθον καί παρήλθον άπό τής αρχής μέχρι 
τή; περαιώσεως τοΰ ναού, καί Βασιλείς ένδοξοι καί 
εάσεβεΐς άνέλαβον μέν τήν περαίωσιν τοΰ έργου, 
άλλά κατέλειπον αύτό προσθέντες ανά ένα άδάμαν- 
τα έκαστος είς τήν μεγάλην τοΰ πατρός τών όλων 
πορφύραν. Ό Πεισίστρατος έθετο τόν άκρογουνιαΡν 
τοΰ ναού λίθον καί άπέθανεν, οί υιοί αύτού έξηκο- 
Λονθησαν καί παρη,τήθησαν τοΰ μεγάλου έργου.

νοντες, ώς Δευκαλίων Αθήνησιν ώκν.σε, τάφον τοΰ 
ναού τοΰ νΰν ού πολύ άφεστηκότα. [Παυσ. Αττικά 
κ»φ. 18.

Μετά τούτου;, πολλούς ύστερους αιώνας, Περ 
ό τής Μακεδονίας βασιλεύς έπεχειρίσθη αύτό 
ατελές κατέλιπε. Μετά τόν ,Περσέα και 3ο6 
έτη περίπου άπο τοΰ θανάτου τοΰ Πεισιςφατου, 
δέ πριν τής ... ώ....* ", * ί-----
Αντιόχου τού επιφανούς βασιλέως τής 

άρχιτέκτων έπεφορτίσθη μέν 
ού άξιαγάστου οικοδομήματος και 

άλλά τού; «ύσεβεϊ; 
έπελθών ό θά- 
πιον κατελεί 

αΰτα έτη, 
τον ναόν 

καί μετενεγκών εις Γωμην καί στήλα; και πυλώ
νας χαλκούς άνέθηκε Δϊί τώ Καπι 
Αντιόχου τό περί 
σχεδιον άνέλαβεν 
ωραίου Αύγουστο 
λεΐς, άλλά καί ότε μεταγενέστερος 
Σύλλα μιμητή; κακόζηλο;, <

• - ' y

τοΰ αληθούς Θεού ένσαρκώσεως, 
τοΰ επιφανούς βασιλέως τής Συ

Κοσσουτιος ό ‘Ρωςιαίο 
την περαίωσιν 
Ολύμπιον τοΰτο ώνομάσθη, 
σκοπού; τοΰ Αντιόχου διεσκέδασεν 
νατος. καί ημιτελές αυθις τό Ολύμ 
φθη. Εβδομήκοντα δ’ οκτώ μέν μετά 
ϊ 6 i δέ π. X. δ άγριος Σύλλας έσύλησε 
καί μετενεγκών είς ‘Ρώμην __

7 " ’ πιτωλίω (t). Τοΰ 
συμπληρώσεως τής οικοδομής 
ό φίλος καί προστάτης παντός 
ς και οί σύμυ,αχοι αύτώ βασι- 

αύτοΰ καί τοΰ 
Σύλλα μιμητή; κακόζηλο;, ό Καλιγούλας μετέφε- 
ρεν εΐς τό Καπιτώλιον τό άγαλμα τοΰ Διός, 1 1 2 3 ·--- 
δέν ήν έτι άπηρτισμένυς μέχρις ού ό'λδριανός έ 
ποίησε τέλος πάντοιν τό οικοδόμημα 
αύτό Δ.ί τώ Ολυμπίου ώ καί κολοσσιαίου έ 
αγαλμα. Ουτω λοιπόν άπό τής C 
τοΰ ναοΰ έπί Τίεισιστράτου, μέχρι τής έπί Α- 

(I) Athenis templum lovis Olynspii, ex quo 
Sylla Capitoiinis aedibus advexerat columnar 
PJin. Bistor. natur, 36. G.

(1) ’Από γάρ πόλεως έκάστης είχών ’Αδριανοΰ 
βασιλέως άνακειται, καί σφάς ϋπερεβάλοντο ’Αθη
ναίοι τόν κολοσσόν άναθέντες όπισθεν τού ναού 
θέας άξιον. Παυσαν. Αττικ. κεφ. 18.

(2) Παυσ. Αττικ. αύτόθι.
(3) 0 αύτό; αύτόθι.

(Εύτέρ. Τόμ. Ζ'. φυλ. 29)

;> ό ναός 
ισμένος μέχρις ού ό Αδριανός έξε- 

άντων τό οικοδόμημα καί άνέθηκεν 
έστησεν 

θεμελιώσεω;

δριανοϋ περαιώσεως αυτού μεσολαβούσιν έτη 670, 
έδαπανήθησαν δέ έπ αύτοΰ τάλαντα 7088.

Περιεκυκλοΰτο δέ ό ναός ύπό περιστηλίου έκ 
στηλών, κορινθιακού ρυθμού, εκατόν είκοσι τεσ
σάρων, έξ ών τά μέν δύο μέτωπα παρέταττον δέκα 
μέν κατά μήκος, τρεϊ; δέ κατά βάθος στήλας, τών 
δέ δύο πλευρών έκάστη πιντεκαίδεκα κατά μή
κος, καί δύο κατά βάθος. Εκάστη δέ στήλη διά
μετρον μέν είχε ποδών 6 καί ήμίσεως, ύψος δέ 
περί τούς 60 πόδας, εΐχε δέ ό ναός μήκος μέν πο
δών 354 πλάτος δέ <71, άπα; δέ περίβολος, ώς 
λέγει ό Παυσανίας καί ώς έκ τών σωζομένων 
ερειπίων καταδείκνυται, σταδίων μέν μάλιστα τεσ
σάρων ήν, έκαλλύνετο δέ δι’ άλλων τε πολλών α
γαλμάτων καί δι ανδριάντων τού αύτοκράτορος 
Αδριανοΰ, ώ έκάστη πόλις ελληνική άνά έ'να ϊστη 
έν τώ Ολυμπίω' μεταξύ δέ πάντων έξεΐχεν ό τών 
Αθηναίων, κολοσσαίος ων, §ς καίέτέθη όπισθεν τοΰ 
ναοΰ(ΐ). Τών άνδριάντων δέ τούτων πολλαί βάσεις 
σώζονται έτι καί νΰν φέρουσαι τό ό'νομα τής ά- 
φιερούσης πόλεως καί τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανού 
Αδριανοΰ, μνημεία ταΰτα καλά μέν, θλίψιν όμως 
έμποιοΰντα είς καρδίαν ελληνικήν, διά τό ταπει
νόν τοΰ φρονήματος τών τότε ποογόνων.

Εντός τοΰ περιβόλου ύπήρχον πρός τούτοις καί 
Ζεύς χαλκοΰς καί ναός Κρόνου καί Ρέας τέμε
νος έπίκλησιν Ολυμπίας. Ενταύθα όσον ές πήχυν 
τό έδαφος δ έστηκε καί λέγουσι μετά τήν έπομ- 
βρίαν τήν έπί Δευκαλίωνος συμβάσαν ύπορυήναι 
ταύτη τό ύδωρ, έσβάλλουσί τε ές αύτό άνά πάν έ
τος άλφιτα πυρών μέλιτι μίξαντες (2). Τήν τελε
τήν δέ ταύτην έκάλουν ύδροφόρια. Πρός τοι; δε 
ύπήρχον καί βωμοί δύο ό μέν ©εοϊς τοΐς χθονίοις, 
ό δέ Διι τώ φυξίω καθιερωμένος ύπό τοΰ Δευκα
λίωνος τόν κατακλυσμόν διαφυγόντος, Εν τώ αύτφ 
περιβόλω άνέκειντο καί λίθου φρυγίου Πέρσμι χαλ- 
κοΰν τρίποδα άνέχοντες, θέας άξιοι καί αύτοί καί 
δ τρίπους, και Ισοκράτους άνδριάς έπί κίονος ίς-ά- 
μενος (3), καί άλλα πολλά μνημεϊά τε καί άναθή- 
ματα. Αλλά πάντων εξείχε τό άγαλμα Διός τού | 
Ολυμπίου έκ χουσοΰ καί έλέφαντος πεποιημένον 

καί θαυμαστόν τήν κατασκευήν, όπερ δ Ρωμαίων 
βασιλεύς άνέθηκε τώ ύπάτω Θεώ.

Μέρος τοΰ σχηματίζοντας τδν περίβολον τοΰ 
ναοΰ τείχους σώζεται έτι καί νΰν διά τετραγώνων 
καί άληθώς κυκλώπειων λίθων συγκεκροτημένον, 
έχει δέ μήκος πρόςάνατολάς μέν ποδών 463, πρός 
άρκτον δέ 688.

Σχεδόν έντός τοΰ περιβόλου τού ναοΰ εγείρεται 
καλλιπρεπής έτι ή έκ πεντελικοΰ μαρμάρου πύλη 
τού Αδριανού, κτισθεϊσα ύπό τών Αθηναίων πρός 

διαχώρισιν τή; πόλεως τής Παλλάόο; άπδ τής τού 
Αδριανοΰ. Αδρ ιανούπολις δέ έκλήθη πρός τιμήν τοΰ 
αύτοκράτορος τό παρά τόν ναόν ανατολικόν μέρος 
τής πόλεως. Οθεν έν μέν τή δυτική δψει τής πύλης 
ταύτης άναγινώσκεται ή επιγραφή.

ΑΙΔΕΙΣ ΑΘΗΝαΙ ΘΗΣΕΩΣ Η ΠΡΙΝ ΠΟΛΙΣ.
Εν δέ τή ανατολική'η δε.

ΑΙΔΕΙΣ ΑΔΡΙΑΝΟΤ ΚΑΙ ΟίΧΙ ΘΗΣΕΩΣ ΠΟΛΙ.Σ
Πότε δ ναός ούτος δ περικαλλής καί ευρύτατο; 

τού Διός κατεστράφη, έν γένει μέν άγνοοΰμεν, γνω- 
ρίζομεν δέ μόνον ότι μέρος αύτοΰ ύπέκυψεν εις 
τήν θηριώδη μανίαν ’Αλαρίχου τσύ ήγεμόνος τών 
Ούϊσιγότθων, οίτινες, ώς λάβρος τις χείμαρρος έκ 
Πανονίας έκχειλίσας κατά τά; άρχές τοΰ πέμπτου 
μ. X. αίώνο;, κατέκλυσαν καί κατηρήμωσαν άλλη- 
λοδιαδόχως τήν Ιταλίαν, Μακεδονίαν καί Ελλάδα 
καί έπί τέλους καί αύτήν τήν Ρώμην.

Σήμερον έκτος τών ρηθέντων τοίχων τού περι
βόλου ϊσΐανται έτι στήλαι πεντεκαίδβκα — Εκ- 
καίδεκα ήθέλομεν ειπεϊ πρό τινων μηνών άν βα
ρεία λαιλαξ νυκτδς έπιπνεύσασα κατά νοέμβριον 
τού παρελθόντος έτους πρόρριζον δέν κατέβαλλε 
τήν μεσαίαν τών τριών κεχωρισμένων τών άλλων 
στήλην. Αλλά περί τούτου έν καιρώ ή Ευτέρπη 
διέλαβε. Π. Γ.

ΑΑΧΗΜΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ ΑΙΩΝΑ (1)

Εν μέσω τού Βάλτιυ (Vlarais) εν τινι τών στε- 
νωτέρων, τών σκολιωτέρων, σκοτεινοτέρων καί ρυ- 
παροτέρων όόών τή; συνοικίας τού Τεμένους, σώ
ζεται έτι καί νΰν οικία τις ευρύχωρος μέν άλλ’ 
άσχημος καί ακανόνιστο; καί έτοιμόρροπος, ήτις 
κατά ποιαν μέν εποχήν ίδρύθη άγνοοΰμεν, (άλλά 
τοΰτο ούδεμίαν φέρει δυσκολίαν πρός κατάληψιν 
τής παρούσης Ιστορίας), φαίνεται όμως ότι είναι 
άρχαιοτάτη, καθόσον κρίνομεν έκ τής παραδόξου 
κατασκευής της, έκ τών μαυρισμένων καί σεσα- 
θρωμένων αετωμάτων της, έκ τής σοβαρά; έκείνη; 
θεωρίας τήν δποίαν· μόνος ό χρόνος δύναται νά δά- 
ση καί τήν δποίαν 5 περί τήν άρχαιολογίαν 
λούμενος ήθελεν ονομάσει fitpev'uaov dpjaior.

Καί λοιπόν τό ισόγειον πάτωμα τής οικίας αυ
τής, οίκημα^σκοτεινόν καί χωρίς άέοα καί τό ό
ποιον εΐχεν υπό τήν έξουσίαν του μίαν αυλήν με
γάλην και ρυπαράν, τό πάτωμα τοΰτο, λέγομεν,

(ΐ) Γνωστή είναι ή μανία ήτις πολλούς κατά 
τόν μεσα&ονα^ έκυρίευε περί έφευρέσεω; τού φίλο- 
σοφικοΰ λίθου, δηλ. χημεικοΰ τρόπου δι ού νά κα
τασκευάζεται έκ διαφόρων κοινών ρύσιών χρυσός. 
Η ιδέα αΰτη, παράλογος καθ’ έαυτήν, ωφέλησε 
μεγάλως τήν έπιστήμην τής χημείας τήν τοσον 
ωφέλιμον, καί πολλαί καί αξιόλογοι ανακαλύψει; 

I χρεωστοΰνται είς αύτήν.
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παλαιάς οικίας, οτι ήκουον διαρκώς κτύπους 
σφυρίου καί έκ τούτου ύπέθετον μήπως ήτο / κάνεις, 
κιβδηλοποιός, καί καθείς διεκοίνονε τήν σκέψιν 
του ταύτην εις τδ ώτίον τοΰ φίλου του. Αλλοι 
πάλιν έξήγαγον άπλούστατα έκ τών πληροφοριών 
τούτων περί τών ένατχολήσεων τοΰ πάλαι χρυσο
χόου, ότι είργάζετο διά τινα τών αρχαίων του 
συναδέλφων’ καί τοΰτο έφαίνετο τόσω μάλλον 
πιθανώτερον, καθόσον τδν είδον πολλάκι; έζερχό- 
μενον άπδ τά πλουσιώτερα άδαμαντοπωλεΐα τής 
πρωτευούσης. Οσον δέ διά τήν Φανήν, ή ώραιότης, 
ή νεότης, ή σεμνότης τη; έπρεπε νά άπαλλάττουν 
καν αύτήν άπδ τάς έπικρίσεις. Τδ ένδυμά της ήτο 
πάντοτε άπδ τδ άπλοΰστεοον καί εύθηνότερον ύ
φασμα’ έφόρει δέ πάντοτε κεκρυφάλους μικρά; 
άξια; τούς όποιους έκέντα ή ιδία' ήτο τέλος πάντων 
άμεμπτος καί εΐ; τήν ομιλίαν, καί είς τούς τρό
πους καί είς τάς έξεις της. Αλλ όμως έλεγον 
κρυφίως ότι έβλεπον ένίοτε νέον τινά υψηλόν καί 
εύμορφον, μαυρομύστακον, καί φοροϋντα κίτρινα 
χειρόκτια, rd cptyrr] βό-ΐταις είς τήν γειτονίαν. 
Καί έκ τούτων όλων έξήγαγον πάλιν συμπερά
σματα πολλά ολίγον επιεική διά τήν ΰπόληψιν τοΰ 
πτωχού κοοασίου.

’Αλλά όποΐαι δήποτε καί άν ήσαν αί φλυαρίαι 
τών γραϊδίων τής συνοικίας, εσπέραν τινά ψυχράν 
καί μελαγχολικήν τοΰ χειμώνας, δ χρυσοχόος καί 
ή θυγάτηρ του έκάθηντο είς τδ καλλίτερον δωμάτιον 
τής κακής κατοικίας των. Λέγομέν κακής, όχι ό
μως καί γυμνής, διότι τδ δωμάτιον τοΰτο ητο 
παραγεμισμένον άπδ άφθονον ποσότητα φιαλών 
έπισημειωμένων, ώς αί είς τά φαρμακεία, χοανών 
έξ άογίλου, αγγείων ύαλίνων, έπί μιά; δέ τρα- 
πέζης έκ ξύλου δρυδς έβλεπες φύρδην μίγδην 
κομμάτια μετάλλων, ορυκτών,διαφόρων ειδών κρυ
σταλλωμάτων. Είς μίαν δέ γωνίαν εΐ; μικρόν τι 
πύραυνον έκ σιδήρου έκαιε κατ’ έκείνην τήν στιγ
μήν πΰρ λαμπρόν καί ζωηρόν, τδ δποϊον διέδιδεν 
είς όλα έκεϊνα τά άντικείμενα φως περισσότερον 
παρά τδ δυσώδες καί καπνηρδν άλειματοκήοιον 
τδ όποιον, έν έλλείψει κνροστηρίκτρου, είχον έμ- 
πηγμένον είς τρυπημένον τι βωκάλιον. Αλλ όμως 
έν μέσω όλη; ταύτης τής αταξίας δέν έφαίνετο 
ούτε έν καν έργαλεϊον, ούτε τεχνούργημα χρυσο
χοΐας έκ τοΰ όποιου νά συμπεοάνωμεν καί ήμεϊς ότι 
ό πάλαι χρυσοχόος μετήρχετο άκόμη τδ έπάγ- 
γελμά του, άλλ’ έξ έναντίας βλέπων τις τον γέ
ροντα εκείνον, ισχνόν, ώχρον, ασθματικόν, τοΰ 

• οποίου τδ μακρδν καί ξηρόν ^αχοκόκκαλον έφαί- 
! νέτο συσπειρούμενον οσάκις αύτδς έκυπτε πρδς τδ 
! πύραυνον και άνερρίπιζε τδ πΰρ, ήθελε τδν 
: έκλάοει μάλλον ώς τινα τών σοφών έκείνων άλχη- 

μιστών τοΰ μεσαίωνος τών όποιων τά ονόματα ετε- 
λείοναν είς τδ λατινικόν US καί οι όποιοι κατέτρι— 
ψαν 6-λην των τήν ζωήν είς άναζήτησιν τοΰ φιλο
σοφικού λίθου, ή ώς τίμιον καί φιλόπονον τεχνί
την τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος, φιλοπονοΰντχ 
περιδέραια ή ψέλλια ή ενώτια.

ένοικίαζεν άπό τινων έτών, αντί τή; οικονομικής 
ποσότητος τών εκατόν φράγκων, άνθρωπό; τις, 
νερών κατά τήν ηλικίαν, ύψηλδς κατά τδ ανάστη
μα, ισχνός κατά τδ σώμα, κίτρινο; κατά τόν δψιν, 
πτωχό; κατά τήν ενδυμασίαν, διά τδν δποϊον τά 
γραίδια τής γειτονία; ήκόνισαν πολλάκι; τήν 
γλώσσάν των. Επειδή όμως ούτε άρσενικδς, ούτε 
θηλυκός θυρωρδς τής οικίας εκείνης ύπήρχε, πολύ 
πράγμα δέν ήξευραν περί τοΰ Κ. Ροβέρτου, ουτω; 
ώνομάζετο δ κάτοικος τής πενιχρά; κατοικία;’ 
μόνον δέ ήκουσαν νά λέγουν ότι ήτον αδελφός ενός 
περίφημου χρυσοχόου καί ότι καί αύτδς δ ίδιος 
είχε μετέλθει διά πολύν χρόνον τήν αύτήν τέχνην.

Οσάκις δέό Κ. Ροβέρτος, ένδεδυμένος άρχαϊόν]τι 
μ.αΰρον ένδυμα, τδ δποϊον έφερε καί τδν χειμώ
να καί τδ θέρος τδ αύτδ, έξήρχετο διά ύποθέσεις 
του, τδ μακρδν καί ξηοδν πρόσωπόν του, τδ πάν
τοτε σκεπτικόν, ή λευκή καί φαλακρά κεφαλή του 
τήν οποίαν έσκέπαζε μικρός καί τετριμμένος πϊ- 
λος, τά μεγάλα καί βαθέα θυλάκιά του τά πάν
τοτε μέν πλήρη, άλλ’ άπδ τί δέν ήξεύρομεν, ήσαν 
άλληλοδιαδόχως τδ άντικείμενον διαφόρων ύπο- 
θέσεων καί παρατηρήσεων, διά τάς δποίας όμως 
ολίγον έφαίνετο φροντίζων δ μυστηριώδης ούτος 
άνθρωπος.

Είχε δέ ούτος μίαν θυγατέρα, Φανήν όνομαζο- 
μένην, νέαν καί ωραίαν κόρην, μόλις εικοσαετή, 
δειλήν, μελαγχολικήν καί σεμνήν τόσον κατά τδ βά
δισμά-όσον καί κατά τήν ενδυμασίαν. Είργάζετο δέ 
έπιμέλώς καί μετά καρτερίας διάφορα κεντήματα, 
διά τά όποια, καθώς έλεγον, ήτο πολλά έπιτηδεία. 
Ποτέ δέν έξήρχετο ειμή διά νά έπιστρέψή τδ έρ- 
γον της είς εκείνον δ όποιος τδ παρήγγειλεν, ή διά 
νά προμηθευθή άπδ τήν γειτονίαν τά άναγκαιούν- 
τα είς τήν οικίαν τρόφιμα. Καί τότε έφαίνετο γλυ
κεία, προσηνής πρδς όλους καί ένίοτε μάλιστα φαι
δρά. Αλλ έάν κάμμία όπωροπώλις αύθαδης, η 
κανείς αρωματοπώλη; φλύαρος άπετόλμα να την 
ερώτηση περί τών ασχολιών τοΰ πατρός της, τή; 
θέσεώς των, τής οικογένειας των, ή νέα κόρη άνε- 
στέναζεν, έχαμήλονε θλιβερώς τού; οφθαλμού; καί, 
λαμβάνουσα άμέσως τά πράγματα τά όποια είχεν 
άγοράσει, άπεμακρύνετο άφοΰ έδιδεν εις τον έ- 
ρωτήσαντα άπόκρισιν εύγενή μέν άλλά τίποτε, τί
ποτε μή έξηγοΰσαν.

Τοιουτοτρόπως, έπί στοιχείων τόσωαπλών,έσυν- 
θεσαν άπειρους μύθους, καί άλλοι μέν έλεγαν, ώς 
μυστικόν τάχα, ότι δ γέρων Ροβέρτο;, ή ό γέρων 
μέ τά τρυπημένα ένδύματα, ουτω τδν ώνόμαζαν, 
ήτο φιλάργυρο’; τις εξηνταβελόνης καί έκατοίκη- 
σεν είς τδ ρυπαρόν καί άσχημον έκεινο οίκημα 
διά νά έξοδεύη όσον έμπορεϊ όλιγώτερα καί νά 
διατηρήση άνεγγίκτους τούς άπειρου; θησαυρούς 
τού; όποιους άλλοτε έσυνάθροισε, καί τοΰτο τδ 
έσυμ.πέραιναν, διότι τ δν είχον άκούσει νάόμιλή πε
ρί έκατομμυρίων καί περί μεγάλης προικδς τής 
θυγατρός του. Αλλοι δέ έπαρατήρουν ότι δι όλης 
τής νυκτδ; έφαίνετο φώς είς τδ κάτω πάτωμα τής

Είς δέ τήν άλλην γωνίαν τού έργας-ηρίου τούτου, I 
διότι ούτε κοιτών, ούτε αίθουσα ήτον, ή Φανή έ- 
κάθητο έμπροσθεν τραπέζης τινδς, ή όποια έφαί
νετο ότι άνήκεν εις αύτήν άποκλειστικώς, ούσα 
σκεπασμένη άπδ υφάσματα καί κεντήματα 
διάφορα, είργάζετο δέ ράπτουσα μετά προθυμίας, 
πλησίον τού κηρίου, περί τοΰ όποιου έλαλήσαμεν, 
καί άπδ καιρού είς καιρόν διέκοπτε τήν εργασίαν 
τη; διά νά πλησιάση είς τδ πΰρ τούς αίμωδια- 
αμένους έκ τοΰ ψύχους δακτύλους της, καί έπειτα 
πάλιν τήν άνελάμβανεν. Ο μικρό; έκ μεταξωτού 
υφάσματος κεφαλόδεσμος της έκειτο έπί τής πλη
σίον της τραπέζης, διά τδν αύτδν λόγον όστις 
όπηγόρευσε καί είς τδν γέροντα Ροβέρτον τδ μί
τραν τοΰ ν αποθέση τδ μαύρον ένδυμά του, δη
λαδή χά ριν οικονομίας, καί οί γλυκείς οφθαλμοί j 
τη; δεν άπεσπώντο άπδ τδ έογον τη; είμή όσά- 
κις ή ανυπομονησία ή παν άλλο αίσθημα έσυρον 
έκ τοΰ στόματο; τού πατρός τη; ζ,αμμίαν έπιφώ- 
νησιν.

— Σοΰ λέγω, Φανή, ότι κάποιο; ήλθεν έδώ ένώ 
έγώ έλειπα, είπεν ό γέρων μέ φωνήν διακεκομ- 
μένην καί άσθμαίνουσαν καί ίδιάζουσαν εΐ; αύτδν, 
έξετάζων χοάνην έπιμέλώς κεκλεισμένην, τήν ο
ποίαν είχε λάβει άπδ τήν τράπεζαν’ σέ ,λέγω ότι 
κάποιος μέ κατασκοπεύει καί ζητεϊ νά μού κλέψ/ί 
τά μυστικά μου.

— Πάτερ μου, πόθεν παρακινήσαι νά υπόθεσης 
τούτο ; είπεν ή νέα κοκκινίζουσα.

— Κάποιο; έμβήκεν έδώ έν άπουσία μου, έπα
νέλαβεν δ Ροβέρτο;’ διότι ήξεύρω ότι σύ, δι όλον 
τδν'κόσμον, δέν θά άποτόλμα; νά έγγίξ-ρςτάς χοάνας 
μου’ καί όμως είμαι βέβαιος ότι αύτήν τήν ήνοιξε 
κάποιος περίεργος. Είπε μου, κόρη μου, ποϊο; 
ήλθεν έδώ ;

Η Φανή έκοκκίνησεν άκόμη περισσότερον.
— Πάτερ μου, είπε, σέ βεβαιώ ότι. . .
— 5Ιή ψεύδεσαι, είπεν ό γέρων μέ φωνήν σο

βά ράν’ ήμπορώ ίσως νά εύρω και αποδείξεις άλλα; 
ότι ξένο; τις είσεχιόρησεν έδώ.

Καί έρριψε κύκλω τά ύποπτα βλέμματά του 
και άμέσως έτρεξε καί ήρπασε έν κίτρινον χειρό- 
κτιον τδ δποϊον είχε μείνει έπί τής τραπέζης.

—■■ Τίνος είναι τδ χειρόκτιον τούτο, κυρία ; ή- 
ρώτησε μέ φωνήν φοβέραν.

— Πάτερ μου, έδικόν μου είναι βέβαια ... έ- 
τραύλισεν ή κόρη.

— Μή ψεύδεσαι, σέ είπα, πρέπει νά μάθω.. . 
Η Φανή έπεσεν είς τού; πόδας του καί τδν είπε 

τρέμουσα.
— Πάτερ μου, πολύ σέ παρακαλώ, μή μέ έπι- 

πλήξης J
— Ε ! λοιπόν ; ήρώτησε πάλιν ό γέρων έναγω- 

νίως.
— Είναι τού έξαδέλφου μου Παύλου.
— Πάντοτε αύτδ; έδώ ! είπεν δ Ροβέρτος ρί- 

ψας κατά γή; μετ’ αποστροφής τδ χειρόκτιον’ 
λοιπόν, κυρία, διατί δέχεσαι τδν έςάδελφόν σου

ένώ έγω λείποο καί ένώ ρητώ; σοΰ τδ άπηγόρευσα;
— Πάτερ μου, λησμονείς ότι όμοΰ άνετράφημεν 

καί ήμεθα αγαπημένοι άπδ τδν καιρόν όπου ήσθε 
σύντροφο; με τδν θεϊόν μου καί ήσθε τόσον πλού
σιοι καί οι δυο. ό Παύλος δέν έπαυσε νά σέ ά- 
γαπα, πάτερ μου, καί άν δέν τδν έδίωκες δύο φο
ράς απ έμπροσθεν σου . . .

— Καί άν τδν έδιωξα, νομίζεις δέν είχα ισχυ
ρού; λόγου; πρός τούτο ,’ είπε μετά ζέσεως ό άλ
λοτε χρυσοχόος’ αύτδν, τδν υίδν ανθρώπου δ όποιο; 
ηθέλησε νά μέ κηρύςγ) τρελλδν είς τδν κόσμον καί 
νά μέ βάλιρ ώς τοιούτον ύπδ κηδεμονίαν ; αύτδν, 
τδν υίδν ανθρώπου δ όποιος έστάθη αύτό; τόσον 
τρελλος ώστε νά μέ άπωθήσνι περιφρονητικούς ένώ 
τοΰ έπρόσφερα έκατομμύρια αντί ολίγου πράγμα
τος ; Πιστεύεις, κυρία, ότι αύτά δέν μέ δικαιό- 
νουν μή θέλοντα νά ίδω ποτέ ούτε τον άδελφόν 
μου, ούτε εκείνους οί όποιοι είναι μετ’ αύτοΰ τόσω 
σφικτά συνδεδεμένοι ; ή μήπως έχω άνάγκην νά 
έρχωνται νά έφυβρίζουν τήν δυστυχίαν καί γύ- 
μνωσίν μου μέ την πολυτέλειάν των ; Αλλά έάν 
έπιτύχω είς τό μέγα σχεδιον τδ όποιον συνέλαβα ...

—— Πάτερ μου, είπεν ή νέα μετά ζωηρότητας, 
ό Παύλος δέν έχει τήν σκληρότητα τοΰ πατρός 
του. Αν ήξευρε; πόσον τοΰ έγγίζει ή δυστυχία 
μας ! Πρδ ολίγων ημερών, βλέπων τήν απλότητα 
μέ τήν οποίαν ένδύομαι, έκλαυσε διά πολλήν ώραν, 
χαί μέ ήρώτησεν άν πραγματικώς έξηντλήσαμεν 
πλέον όλους τού; πόρους μας, καί έπειτα μού έ- 
πρόσφερε . . ·

— Τίποτε δέν έδέχθης, ελπίζω, έξεφώνησεν 
ό γέρων μέ νέον άναβρασμδν οργής.

— Τίποτε, πάτερ μου’ ήξεύρω ότι προτιμάς 
ν’ άποθάνης μάλλον άπδ τήν πείναν παρά νά δεχ- 
θής τδ παραμικρόν άπδ τούς συγγενείς σου’ καί έ
γώ χρεωστώ νά άποθάνω μαζή σου.

— Οχι, κόρη μου, μήν απελπίζεσαι, είπεν ό 
Ροβέρτο; μέ γλυκύτητα. Δέν θά άποθάνωμεν, παι- 
δίμου, άλλά θά ζήσωμεν διά νά γίνωμεν πλού
σιοι ώ; οί ίσχυρώτεροι βασιλείς ιού κόσμου!

Η Φανή άνεστέναξε καί ύπήγί καί έκάθησε πά
λιν είς τήν θέσιν της. 0 δέ γέρων έθεσε τήν χοάνην 
είς τδ πΰρ καί ήρχισε πάλιν νά φυσά μετά προ
θυμίας. Καί έπί μίαν στιγμήν δέν ήκούετο άλλο 
ειμή τδ σείσημον τή; φλογδς καί ό σπινθηρισμό; 
τών άνθράκων.

— Φανή, έπανέλαβε τήν δμιλίαντου ό γέρων 
διακόψ^ τδ φύσημα, θά μοΰ ΰποσχεθή; ότι δεν θά 
ίδη; ποτέ πλέον τδν έςάδελφόν σου.

— Πάτερ μου...........
— θέλει; λοιπδν νά έχης σύ φίλου; τούς έχ- 

θρού; τού πατρός σου;
— α’! πάτερ μου, καί άν ήξευοες. . . .
— Τί νά ήξευρα ;
Η δυστυχής κόρη έδίστασεν έπί μικρόν, άλλ έ

πειτα έσηκώθη καί έρρίφθη εις τά; άγκάλα; τού 
πατρός της·
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—- θτι τον αγαπώ, έψιθόρισε πνιγομένη άπδ 
τά δάκρυα τη;.

— Τον άγαπάς, είπεν ά Ροβέρτος παραιτήσας 
τδ ριπίδιον καί βυθισθείς εί; διαλογισμούς. Πτω
χόν παιδίον, τδν άγαπα;. . . . ααί αυτός; . . .

— Ω και αύτός με άγαπα επίσης. Λησμονείς 
λοιπόν δτι πριν της ολέθριας μετά τοΰ θείου μου 
έριδό; σου, ή'μεθα προωρισμένοι δ είς διά τδν άλ
λον; ό Παΰλος δεν τδ έλησμόνησε, πάτερ μου, 
άλλά καί σήμερον άκόμη, δσον καί άν είμαι πτω
χή, άν συγκατένευες. . . .

— ^Ζι> °Χι> έφώναξεν ό χρυσοχόος βιαίως’ δ 
Παΰλος είναι πλούσιος, πλουσιότατος, καί έγώ δέν 
θέλω νά νομίση ότι σε κάμνει χάριν νυμφευόμε- 
νός σε. ’Αλλά μόνον, έπρόσθεσε μέ ύφος σκεπτι
κόν καί τονίζων τους λόγους του, έάν καμμίαν φο
ράν. . . θέλω νά είπω. . . τέλος πάντων βλέπομεν.

Επειτα δέ μετά μακράν σιωπήν έποόσθεσεν 
δ γέρων ζωογονούμενος.

— Πρέπει νά περιμείνης, κόρη μου, νά φέρης 
εϊς τδν έξάδελφόν σου μεγάλην προίκα’ πρέπει νά 
περιμείνης, καί τά πλούτη σου θά τδν κάμουν 
νά κοκκινίζη άπδ έντροπη,ν διά τήν χυδαϊκήν 
του πολυτέλειαν’ πρέπει νά περιμείνης νά άνα- 
καλύψω τδ μυστικόν έκεΐνο τδ όποιον ζητώ άπδ 
τόσου καιρού καί τδ όποιον δέν ήμπορεΐ πλέον νά 
μοΰ διαφυγή. Πρέπει νά περιμείνης έως νά ευρώ τήν 
τέχνην νά κάμνω άδάμαντας.

Η ύπόσχεσις αύτη, ή δποία έφαίνετο είς τδν 
γέροντα Ροβέρτον ότι έπλησίαζε νά πραγματο
ποιηθώ, άλλά ή δποία εις τους οφθαλμούς τής 
ταλαίπωρου νέας ήτο τδ αύτδ ώςκαίάρνησις έντε- 
λής, κατεσπάραξε τήν καρδίαν της καί έπέστρε
ψεν άθυμος ε’ς τδ έργον της· 0 δέ χρυσοχόος 
άνερρίπισε τδ πυρ τοΰ πυραύνου του, καί ένώ έ- 
ξηκολούθει φυσών έλεγε πρδς τήν θυγατέρα του.

— Διατί νά άμφιβάλλης περί τής έπιτυχίας, 
Φανή; Διατί νά άπελπίζεσα1, κόρη μου, ένώ η 
εύτυχία μας είναι πλησίον ; Ολοι σχεδόν οί σο
φοί έπίστευσαν ότι είναι δυνατόν νά κατασκευά- 
ση τις άδάμαντας καί εγώ δ ίδιος σήμερον υπέρ 
ποτέ έπείσθην ότι . . .

— Πατερ μου, τδν διέκοψιν ή δυστυχή; κόρη, δ 
Παΰλος μου είπε πολλάκις ότι ζητείς τά αδύνατα. 
Μοΰ είπεν ότι ομοιάζεις παλαιούς τινας άνθρώπους 
τούς όποιους όνομάζουν . . .

— Αλχημιστάς! έπέφερεν δ γ/ρων μέ ά- 
γανάκτησιν’ αύτδ δέν είναι τδ όνομα τδ όποιον 
μετεχειρίσθη ό Κ. Παΰλος, ό τρελλδς δσον καί ε
κείνοι περί τών οποίων έλάλει; ΟΙ άλχημισταί 
εκείνοι, Φανή, ήθελον νά κατασκευάσουν χρυσίον 
μέ ουσίας πολυειδείς καί άφθόνως διασκορπισμέ
νος εϊς τήν φύσιν, καί ήσαν τρελλοι διά τοϋτο’ 
διότι τδ χρυσίον είναι ουσία απλή, καί επομέ
νως διαφεύγει πάσαν σύνθεσιν ή άνάλυσιν. Εν 
κομμάτων χαλκού, πάντοτε είναι καί θά ήναι 
κομμάτων χαλκού, καί ποτέ δέν είμπορεΐ νά με- 

' ταβληθή είς κομμάτων χρυσοΰ, καί οί παλαιοί 
j ήσαν, μά τή,ν άλήθειαν, τρελλοι καί άμαθείς. Αλ
λά δ άδάμας, αύτδς αλλάζει, Φανή μου, δέν είναι 
σώμα άρχικδν καί άπλούν, άλλά είναι άνθραξ, ή, 
άν θέλης καλλίτερα, άνθραξ άποκρυσταλλωμένος. 
Ολη λοιπόν ή δυσκολία συνίσταται είς τδ νά εύ- 
ρωμεν πώς καί διά ποιων μέσων κατορθόνεται 
αύτή,ή άποκρυς-άλλωσις. Καί λοιπόν έγώ, κόρη μου, 
έσύνθεσα ήδη τόν άνθρακα μέ περισσότερα άπό 
οκτακόσια σώματα καί αρχικά καί παράγωγα, 
ώστε δέν μού μένουν πλέον παρά άλλα τόσα σχε
δόν διά νά έζαντλήσω δλα τά συστατικά στοι
χεία τά δποία ή φίσις έμεταχειρίσθη πρός κατα
σκευήν τών πολυτίμων λίθων. Βλέπεις λοιπόν 
δτι πλησιάζω εϊς τήν λύσιν καί δτι μετ’ όλί-

— Καί πόσου; χρόνους ένησχολήθηί, πάτερ μου, 
είς τάς προετοιμασίας αΰτάς ; ήρώτησεν ή Φανή 
σηκώνουσα έπ αύτού τούς μαύρους καί πλήρεις με
λαγχολίας οφθαλμούς της.

Είκοσι χρόνους ! χρόνους τυραννικούς, μά 
τήν άλήθειαν! άπεκρίθη ό Ροβέρτος μέ κίνημα 
φανερόνον δτι είς τάς πολυχρονίους αύτάς έρ- 
γασίας έφθειρε τήν υγείαν του. Εκαταγινόμην εϊς 
αύτά καί πριν άκόμη χωρίσω άπό τόν αδελφόν

— Καί θά τυραννισθής άκόμη άλλους είκοσι 
χρόνους διά καταπεισθης ίσως, πάτερ μου, δτι 
δλαι σου αί έρευναι ήσαν άνωφελεΐς καί μάταιαι, 
είπεν ή νέα κλίνασα τήν κεφαλήν τη; ώ; διά νά 
κρύψη τά δάκρυά της·

— όχι, Φανή, οχι, κόρη μου ! έφώναξεν δ γέ
ρων άλχημιςής, δέν πρέπει νά ήσαι τόσον αύς-ηρός- 
κριτής’ ίσως αύτήν τήν νύκτα, ίσως αύρων, άνοί- 
ξας τήν χοάνην μου, εύρω δ,τι μέ τόσην ζέσιν ζητώ 
άπό τόσους χρόνους, ’ΐδού, κόρη, ιδού, έπρόσθε- 
σεν έπειτα δεικνύων είς τήν θυγατέρα του τήν 
διάπυρον χοάνην ή όποια έλαμπεν εϊς τή,ν έστίαν’ 
ή εύτυχία μας εύρίσκεται ίσως μέσα είς αύτό τδ 
άγγεϊον. Εβαλα εϊς αύτό tv κομμάτων άνθρακας 
τύ δποΐον έάν άποκρυσταλλωθη, θά μας διυση ά- 
δάμαντα δύο φοράς μεγαλείτερον άπό τόν μογ
γολικόν, τόν μέγιστον άπδ όλους τούς γνωστούς 
άδάμαντας. Ολα τά βασίλεια τής Εύρώπης θά 
άναγκασθούν τότε νά υποβληθούν εις φόρους διά νά 
αγοράσουν οί βασιλείς των άνά tv κομμάτων μπδ 
αύτόν. Και τότε, κόρη μου, έξηκολούθησεν ό γέρων 
καί οί δφθαλμόί του άνέδιδον παράδοξον λάμψιν, 
ήμπορείς νά δπανδρευθή; καί πρίγκηπα, έάν θέλης, 
καί έγώ 6 πατήρ σου καθήμενος είς βασιλικήν 
άμαξαν θά περιφρονώ δλους εκείνουςδσοι μέ παρε- 
γνώρισαν καί μέ έπρόσβαλαν. Καί είς τδν άργυ- 
ρούν έκεϊνον αιώνα θά παίζω έγώ μέ τά άναρίθ— 
μητα πλούτη μου δλον τόν κόσμον εϊς τά πέντε 
μου δάκτυλα. . · .

Αλλά αίφνης έστάθη είς τδ μέσον τών πομπω
δών τούτων υποσχέσεων καί έπαρατήρησε τδ. πΰρ. 
τδ οποίον ήρχισε νά χωνεύη,

— Φανή, είπεν, οί άνθρακες πλησιάζουν νά 
τελειώσουν και έγώ χωρίς αύτούς τίποτε δέν ήμ- 
παρώ νά κάμω. Πήγαινε, παιδί μου, νά μοΰ εύρη; 
διά τήν νύκτα.

— Μετά χαράς, πάτερ μου, είπεν ή δυστυχής 
νέα διστάζουσα, άλλά. . . .

— Τί ;
■— Πάτερ μου, είπεν ή Φανή μέ δειλίαν, ή κυ

ρία είς τή,ν όποιαν δουλεύω ήρνήθη νά μοΰ δώση 
πλέον προπληρωμάς, καί ώς έκ τούτου μικρά 
πράγματα μοΰ μένουν πλέον.

— ός πόσα ;
— ‘Ω; τριάκοντα λεπτά.
— ’Αρκοΰν διά νά άγοράσωμεν δύο όκάδας άν

θρακας.
— ’Αλλά αύρων, πάτερ μου, πώς θά ζήσωμεν;
— Αυρών ’ίσως, κόρη μου, θά έχωμεν εϊς τήν 

έξουσίαν μας δλους τούς θησαυρούς τής φύσεως.
Η Φανή χωρίς νά άποκριθή έσκέπασε τήν κε

φαλήν της διά τοΰ πίλου της καί έρριψεν έπάνω 
της μικρόν σκέπασμα, έλαφρόν καί επομένως ο
λίγον κατά τοϋ έπικρατοΰντος ψύχους προφυλα- 
κτικόν. Έξήλθε σιωπώσα καί έπέστρεψε φέρουσα 
τούς άνθρακας τούς όποιους ό πατήρ της τήν είχε 
ζητήσει.

— Καί τώρα, κόρη μου, είπεν δ γέρων, πήγαινε 
ν άναπαυθης ολίγον’ έγώ δέν ήμ.πορώ νά άφήσω τά 
πόραυνα καί τάς χοάνας μου. Πήγαινε, παιδάκι 
μου, καί παρακάλεσε τδν Θεόν διά την έπιτυχίαν 
τοΰ πατρός σου.

Η Φανή ύπήκουσεν, έκαληνύκτισε τδν πατέρα 
της, καί |άπεσύρθη εϊς μικρόν τι δωμάτων εϊς 
τδ όποιον έπλαγίαζε. Πρδς τά έξημερώματα 
δέ έκοιμάτο αύτή άκόμη ύπνον ήσυχον καί 
ώνειρεύετο ίσως ολας έκείνας τάς ευτυχίας τάς 
όποιας τής ύπεσχέθη δ πατήρ της, δτε μέγας καί 
αιφνίδιος θόρυβος τήν έσήκωσε τρέμουσαν εϊς τούς 
πόδας της- θ ‘Ροβέρτος την έκάλει μέ μεγάλας 
κοαυγάς καί επιφωνήσεις διακεκομμένας. Ενεδύθη 
λοιπόν βιαστική καί έτρεξε πρός αύτόν.

ΙΪ συνήθης αταξία τού εργαστηρίου είχεν αύξή- 
σει. ΑΙ φιάλαι, τά μέταλλα, αί τράπεζαι ήσαν άνω 
κάτω. 0 γέρων χρυσοχόος έφαίνετο ώς καταλη
φθείς ύπδ τρέλλας, διότι έγέλα, έκλαιεν, έχό- 
ρευε γύρω τοΰ καίοντος άκόμη πυραύνου του καί 
έξέφραζε τήν φρενιτικωτέραν χαράν. Αμα δέ είδε 
τήν θυγατέρα του τήν έσφιγξεν είς τάς άγκάλας 
του μέ τόσην άγάπην καί προθυμίαν ώστε ολίγον 
έλειψε νά τήν πνίξη.

— Τί τρέχει, πάτερ μου; ήρώτησεν ή Φανή 
καταπεπληγμένη.

— Κόρη, μου, έφώναξεν ό γέρων μέ φωνήν ή- 
χηράν, έπέτυχα νά κάμω άδάμαντα.

— Είναι δυνατόν ; ήρώτησεν ή Φανή καί δλον 
τδ σώμά της ετρεμεν’ είσαι βέβαιος, πάτερ μου, δτι 
δέν άπατάσαι καί πάλιν καθώς καί άλλοτε;

— Οχι, δχι, έφώναξεν ό γέρων, δείχνων είς; 
αύτήν δύο μικρά μαύρα πετράδια τά όποια έ- 

λαβεν άπδ την χοάνην. ’Εμπιστεύσου είς τήν πεί
ράν μου, Φανή, είναι άδάμαντες αληθείς, τδ βλέ
πεις, άν καί ή έπιφάνειά των είναι ολίγον μαυ- 
ρισμένη Δέν άπατώμαι τώρα πλέον, Φανή. θ ®ν- 
θραξ τόν όποιον είχα θέσει εί; τδ πΰρ μοΰ άπέ- 
δωκε δύο άδάμαντας άντί ενός’ φαίνεται, είς τδν 
διασχηματισμόν του θά έσπασε. Αλλ’ άδιάφορον, 
είμεθα πλούσιοι διά παντός.

Η Φανή μέ δυσπιστίαν συνεμερίσθη τήν χαράν 
τού πατρός τη;· Διότι τοσάκις είχεν έως τώρα ά- 
πατηθή ώστε δέν έπίστευε τόσω μεγάλην εύτυ- 
χίαν. Καί μολοντούτο ό γέρων έφαίνετο βέβαιος 
περί τοΰ έργου του. Κατέτριψε δέ τδ υπόλοιπον 
τής νυκτδς είς τάς άναγκαιούσας δοκιμάς διά νά 
καταπεισθη περί τή; ταυτότητος τών πετραδίων 
τά όποια έξήγαγεν άπδ την χοάνην του μέ τον ά
δάμαντα. Καί δλαι τδν κατέπεισαν περί τής έπι
τυχίας του. ζ-\

Αμα λοιπόν έξημέρωσεν, έτοιμάσθη νά έξελθη 
διά νά διακοινώση τήν άνακάλυψίν του είς τούς 
κυριωτέρους άδαμαντοπώλας τών Παρισίων.

— Κόρη μου, έλεγε μέ ενθουσιασμόν, πηγαίνω 
νά ίδω είς τού; πόδας μου δλους έκείνους τούς 
άνοή,τους δσοι μέ περιεφρόνησαν εϊς τήν δυστυ
χίαν μου. Τήν νύκτα αύτήν δλους τούς κατέστρε
ψα. Φανή, κόρη μου, τδ όνομά μου δέν θά έξα- 
λειφθή ποτέ άπδ τήν μνήμην τών άνθρώπων.

— Πάτερ μου, έψιθύρισεν ή νέα, συλλογίζε
σαι δτι ούτε ψωμίον δέν έχομεν σήμερον;

0 γέρων ‘Ροβέρτος δέν τήν ήκουσεν δμως. Αλ
λά έλαβε τούς άδάμαντάς του, ένηγκαλίσθη τήν 
θυγατέρα του καί ώρμησενείςτήν όδδν συγχρόνως μέ 
τάς πρώτας άκτϊνας τοϋ ήλιου.

Η Φανή εϊς διαλογισμούς βυθισμένη παρετήρησε 
τήν θέσιν τήν όποιαν ειχεν αφήσει ό πατήρ τηί· 
και είπε μέ είδος άνησυχίας τινός.

— 0 Παΰλος όμως μοΰ έλεγεν δτι είναι αδύ
νατον νά κατασκευάση τις, άδάμαντα.

(άκολουί εί)

-------------------------- ------------------------------

ΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 ΜΟΪΡΤΟΓ
Στά στητι είχε κλεισμένα 

‘Ο Μοΰρτος τά φλωριά,. 
Γυρίζει μιά βραδεία . . .· 

Ήταν κλεμμένα.
4 , ,------- ,

Μέ άπηλπισμένους τρόπους 
Τό μέτωπο βαρεϊ, 
Καί δλους κατηγορεί, 

©βό καί ανθρώπους.



— 118 — — 119 —

Ο ΜΟΙΡΓΟΣ.

Φιλάργυρε, μή πέφτης 
Σέ απελπισία τρελλή ... 
4Η αστυνομία καλή, 

Κουτός ό κλέφτης !

Τσ βρήκαν τά φλωριά του . . . 
Τάειδε, καί σπαρταρά, 
Καί χάνει άπ τή χαρά 

1 ά λογικά του.

Λέν τώρα, τόν πειράζει 
Ιίαραξενιά τρελλή, 
Τοϊς όμορφσις καλεΐ 

Καί τά μοιράζει·

Σκόρπα τούς θησαυρούς σου — 
Ξένους παντοτεινά, 
Ώ τώρα αληθινά

Βρήκες τό νοϋ σου !
Γ.Χ.Ζ.

ΤΑ Π1ΠΤΟΝΤΑ ΦΥΛΛΑ.
’2’π ό Κ. Αί td.le 6 ο ΰ

Εκ τοΰ Γα.ί.ίιχοΰ.

Το <λισο< κρόπεοιτ ιάώ^γάεοΰ ρ)βιχο.τώρσι· ^ό.έ.έα. 
Tor πέπλον ερριψεν ή γή" σιγά ή φιΛομήΑα.

Είς νέος μαραινόμενης, ωχρόν τοΰ πένθους θϋμα, 
Μόλις Ιδών τά δροσερά τοΰ .ίυχαυγοΰς του ρόδα 
Τό γί.ίον δάσος μέ (όραόύ άπεχαιρέτα βήμα,
Εν ώ τό μνήμα έκραζε τόν π.ίάνητά του .τόδα.

8 Ώ δάσος, Λέγει, προσφιλές] ΰγίαινε ... τόμέλλον 
Τό θλιβερόν μου φαίνεται τό πένθος σου άγγέ.ίλον. 
Γΐιγυλλαπίπτουν" ένπρός 'έν τό ψύχοςτά μαρα'.νΐι' 
Καί θν ήσκουααν ημέραν μου έν έκαστον σημαίνει

Καί ώο σκιάν εχ ίείπονσαν ;ί<· γο“· φωΜη rt> νεύμα, 
Ώς φρούδου δ> αρ, ετδον

Τήν ιΐι οεςίν μου φε άγουσαν έν μέσω τών ελπίδων.

• Ώ φύλλα, φύλλα ! .τΑτατί, χ είς τήν μητρός μου 
τ ΰμμα

Τό τεθλιμμένου χρύιίατε τοΰ τάφου μου τό χώμα, 
<Όπ<ΰ θα κρύπτη αϋριον τό έρημόν μου πτώμα. 
ΛΑ.Ϊ άν προσέ.ίθγ απΑεχτις ή τήςΐ,ωήςμου φίλη, 
Λ'ό χΑαύση, όταν ό άοτήρ τοΰ σκότους άνατείλη, 
‘Οθροϋςσας τήν εύγνώμονα σκιάν αου&ζ έγείρη.·

Είπεν, άπήλθε... πλήν χωρίς νά έπανε'.τθΐ) πλέον... 
Τό φύλλου, δπερ έσχατον ό νότος είχε φθείρει, 
Τής τελευταίας έπεσεν ήμέρας του σημείου.
Τόν τάφον του άνώρυζαν δρυός τίνος πλησίον ... 
Λ ΛΑ όμμα τό μυημεΐόν του δέν ίπεσχέφθη χ.ίαί V

Νεάνιδος πένθιμου’
Καί ό πςιμήν ό άγραυ.ίών, ό πλάνος τής έρήμου 

Μέ τό βραδύ του βήμα
Ταράττει μόνος τό σιγών τοΰ τεθνεώτος μνήμα 

Σύρος. 6 Σεπτέμβριόν.
ΜΎΊΏΝ.

1ΙΘΙΚ.ΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ ΓΓΝΑΙΚΌΣ

( Συνέχεια, “δε φυλλάδιον 28. ) 

Δέν ένθυμοΰνται τότε ότι δυνατόν είναι νά νικη- 
θώσιν άπδ τά; αδυναμίας τάς δποίας μέ τόσην έπιτη- 
δειότητα αί γυναίκες δύνανται νά τάς μετοχετεύ- 
σωσιν είς αύτούς διά νά έκδικηθώσι τρόπον τινά 
τήν ΰβριν ήν άπ αύτούς ύπέστησαν, και ότι δέν 
θέλουν δυνήθή ν’άντισταθώσιν; Νομίζουν οί τοι- 
οΰτοι ότι αί άδικίαι αύτών πρδς τάς γυναί
κας δέν τούς βλάπτουν διόλου είς τοΰ κόσ
μου τήν ΰπόληψιν, καί διά ταΰτα παντί σθένει 
επιθυμούν υποχειρίους τάς σεβαστά; γυναίκα; νά 
κάμουν ; Γνωρίζετε, ώ άνδρες, ότι τά εύθραυστα/ 
ταΰτα είδωλα, τά όποια σήμερον λατρεύετε, συν
τρίβονται αύριον καί διά τής έγκαταλείψεως και 
ατιμίας δέν τοϊς προσφέρετε υπερασπιστήν άλλον 
ή τδν έλεγχον τής συνειδήσεως, καί πολλάκις καί 
αύτήν τήν αύτοκτΟνίαν; ’Αλλ άρα τόσον άπιστον, 
τόσον κούφην ψυχήν πέπρωται νά έχουν οί άν
δρες; Διά τοΰτο άρα έθέσπισαν νόμους διά παν 
κακούργημα καί παρέλειψαν νά τιμωρήσωσιν εκεί
νους οίτινες κατασπαράττουν τόσας ευαίσθητους 
ώυχάς, οίτινες δολοφονούν τάς έζαπατηθείσας άπδ 
Τούς δελεασμούς, άπδ τάς υποσχέσεις των, γυ- 
ναίκας; άρα δέν πρέπει δι αύτδ τοΰτο οί άνδρες 
νά σεβασθοΰν τάς γυναίκας; άρα δέν πρέπει νά 
είπωσι καθ εαυτού; — μήπως δ,τι πράττομεν διά 
τάς γυναίκας τών άλλων πάθωμεν καί ημείς; 
ή μήπως ένόμισαν ότι ή ηθική ώς πρδς τάς καρδία;

των έχει υπέρμαχον τήν θέλησίν των, ένώ ί- 
τοπόν τι δέν δύναται νά προκόψη εί; αύτούς ; 
Πόσον όμως άπατώνται! ή ηθική είναι μία καί 
άδιαίρετος καί άπαιτεί άνταπόδοσιν, άλλως δέν- 
δύναται νά όπάρζη καί είς υ,άτην ζητούν δι’ 
άδικου θελήσεως νά ύστερήσωσι τά; γυναίκας 
τού άναφαιρέτου αύτών δικαιώματος δι ού δύ
νανται νά τοϊς είπωσιν, ότι, άφοΰ απαιτητέ 
πίστιν καί τιμήν άπδ ήμας, δικαιούμεθα τδ αύ
τδ καί ήμεϊς ν άπαιτήσωμεν άπδ σάς, δέν δύνα- 
σθε λοιπδν έκ μονομεοείας νά ύστεοήσητε τήν 
ήμίσειαν ανθρωπότητα τών δικαιωμάτων τά όποϊα 
ή φύσις μάς έδωρήσατο. Εάν θέλητε νά συμπή- 
ζωμεν συμφωνίαν, πρέπει ή αρμονία καί ή αύτο- 
πάθεια νά στεφανόνη τάς ποάξει; μας ?

Αισθάνομαι λύπην καιρίαν τή άληθεία, δι ό τ 
οι άνδρες δέν σκέπτονται ώς πρέπει περί τής γυ- 
ναικός*  φροντίζουν, ναι, νά τήν διδάξωσι καί νά τήν 
φωτίσωσι, άλλά πάσχουν καί νά τήν διαφθείρωσι. 
Πράττουν δηλαδή 8ύο> άντιθέτους πράζιις, αίτι- 
νες είναι αδύνατον νά μην άπωλέσουν καί τούτους 
καί έκείνας, άλλά πού άγομεν, πού φερόμεθα έκ 
τής απερισκεψία; ; Διατί δέν αίσθανόμεθα τδν ά- 
ληθή προορισμόν μας ; Κατηγοροΰμεν τδν άσωτον 
υίδν, τδν διεφθαρμένου καί ακόλαστον· νέον, άλλά 
τδν συναναστρεφόμεθα, διότι οί αποκτήσεις του 
μας γαργαλίζουν, καί τδν έκλέγομεν νυμφίον τής 
θυγατρός μας καί άδε^φής, διότι είναι άγχίνους, 
έχει παρδν, προπαρασκευάζει μέλλον, κατηγοροΰ
μεν όμως καί τήνάπατηθείσαν νέαν, τήν οίκτείοο- 
μεν, άλλά τις τών άνδρών δέχεται αύτήν πλέον 
ώς σύζυγον ; οί πάντες τήν περιφρονοΰν διά σύ
ζυγον καί οί πάντες τήν θωπεύουσιν διά νά τήν ά- 
πατήσωσιν έκ νέου’ άρα λοιπόν ο νέος καί ή νέα, 
μολονότι άμφότεοοι έπραζαν ανήθικους πράξεις καί 
υπάγονται είς τήν αύτήν κατηγορίαν καίει; πλείο- 
να μάλιστα ό νέος, όστις, ώ; λέγουν οί σοφοί, έχει 
περισσότερον νοΰν άπδ τήν νέαν καί επομένως έ
πρεπε νά σφάλλη όλιγώτερον, μολαταύτα ενώπιον 
τή; κοινωνία;, τή; άδικου κοινωνίας, δέν κρίνον- 
ται μέ τήν αύτήν στάθμην, ό νέο; επανέρχεται είς 
τήν κοινωνίαν, ώς μηδέν πρόζας, η δέ νέα, ή ά
θλια νέα περιφρονεΐται, καταλιμπάνεται, διαφθεί
ρεται ! Σάς έρωτώ δθεν, ώ Βουλευταί καί Γερουσια- 
σταί νομοθέται τής Ελλάδος, σάς έρωτώ, ώ ύπουρ- 
γοί, οί κρατούντες έπί τών ώμων σας ώ; τιτάνες, 
τδ σκάφος τής πολιτείας, σας έρωτώ, ώ σοφοί τής. 
Ελλάδος^διατί δέν διεβουλεύθητε μέχρι τοϋδε πε
ρί τοΰ σπουδαίου τούτου αντικειμένου ; έγεννήθητε 
ά;α διά νά διαιρήτεκαί διχονοήτε, διά νά θησαυρί- 
ζητε καί έπαινείσθε ώ; καλοί συγγραφείς, ώς έκ- 
λεκτο^ ποιηταί καί ρήτορες ή διά νά έλευθερώνητε 
τδν λάδν,ε όστις σάς τρέφει καί ενδύει μέ τδν Ι
δρώτα τοΰ προσώπου- του, άπδ τάς. κατα-πιέσεις. 
καίτδν φωτίζητε είς τήν οδόν τ^ς άληθείας, ή μή
πως καί ήδη ήλθεν ή έποχή τοΰ Φιλίππου, δτε καί 
συγγραφείς καί ρήτορες καί υπουργοί καί δικασταί 
μισθοδοτούμενοι παρ’ αύτοΰ, ή άμεριμνώντες πε*-

• Μέ είπε τοΰ ’Ασχληπιοϋ χρησμός·.— οί οφθαλ
μοί σου

Λέν θ ατενίσουν ά.Ι.Ιοτε τά ώχριωντα δάση'
Τά βήματά σου ή σχιά χαλεί τής κυπαρίσσι υ" 
ίίοΟεΐ ώγρά τά ρόδα σου πνοή λιβός ν άρπάση. 
Πριν ή τό ρόδου μαρανθή καί τοΰ βουνοΰτό κλήμα, 
Τό έαρ σου μαραίνεται δτυχραΰ χειρ,ώνος θέμα.-·
• Είπε, χαί θνήσκω., τοΰ Λιβός μέ όργισε τόπνεϋμα,
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ρί τί; πόλεως τής ’Αθήνας, έσιώπων ή έφώναζον 
χατά τής πολιτείας των και υπέρ τού Φιλίππου, δι- 
καιοΰντες τούς φίλους του καί άδικούντες τούς 
εχθρούς του ! Αλλοίμονον δέν βλέπετε ότι περιπα- 
τοϋμεν ώς δ καρκίνος άντιστρόφως ; Είναι δίκαιον, 
λέγομεν ταπεινώς, δτι ώς περιφρονοΰμεν τήν διε
φθαρμένων νέαν, πρέπει νά περιφρονήσωμεν καί 
τδν ακόλαστον νέον, δτι, ώς ταύτην δέν θέλομεν 
σύζυγον, ουτω ν άποδιώκωμεν καί τδν νέον ώς σύν
τροφον πρέπει, καί ούτως είμί βέβαιος δτι θέλει έκ- 
λείψει ή διαφθοράήτις πρδ πολλοΰ καταμαστίζει τών 
αρτισύστατου κοινωνίαν μας. Είναι ήδη καιρδς, κα
λοί μου συμπολϊται, νά συναισθανθήτε τ αληθή 
χρέη σας πρδς τήν κοινωνίαν και νά σώσητε 
τής αδίκου περιφρονήσβως τδ ήμισυ μέρος τής 
άνθρωπότητος, εύρητε οθεν τά μέσα άπερ είναι 
πρόχειρα. Αρκεϊ νά θέλητε, ώ νομοθέτάι, νά τά νο- 
μοθετήσητε, άρκεϊ νά επιθυμητέ, ώ ύπουργοί, νά 
τά πραγματοποιήσητε,άρκεϊ ν’ άποφασίσητε, ώ σο
φοί, νά διδάςητε καί νιυθετήσητε, καί τά πάντα 
εύοδοϋνται πρδς τδ συμφέρον τής πολιτείας καί 
τής ήθικής. Αλλά πόσα καλά ναυαγούν καθεκάστην 
καί δέν φροντίζομεν νά τά σώσωμεν καί δέν φρον- 
τίζομεν νά λάβωμεν συμπάθειαν καν τινά; άλ- 
λοίμονον πόσον κακώς σκεπτόμεθα καί πόσον χα- 
μερπώς άποφασίζομεν! Αεγόμεθα ελεύθεροι καί 
θέλομεν πάσχει πάντοτε έάν δέν πραγματοποιή- 
σωμεν τήν ήθικήν, έάν δέν τιμωρήσωμεν τήν κα 
κίαν καί έάν δέν άποσκυβαλίσωμεν τήν άνισότητα.

(ακολουθεί)

ΠΟΙΚΙΛΑ
0 Αύγουστος άποθνήσκων κατέλιπεν έν τή δια

θήκη του τριακοσίους σεστερσίους είς έκαστον πο
λίτην ρωμαϊον, εκτελεστήν δέ καί διανομέα τοΰ 
κληροδοτήματος κατέστησε Τιβέριον τδν διάδο
χόν του. Αλλ’ επειδή δ Τιβέριος ανέβαλλε τήν δια
νομήν, άστεϊός τις θέλων νά τδ ΰπενθυμίση είς 
αύτδν, μετεχειρίσθη τδν έξής τρόπον, δλέθριον 
αύτώ άποβάντα. Βλέπων διά τής δημοσίας πλα
τείας παραπεμπόμενον εις τδν τάφον νεκρόν τινα 
έπλησίασεν εΐς αύτδν καί τώ έλάλησεν είς τδ οΰς. 
’Εοωτηθείςδέ τί άρα εΐπεν είς τδν νεκρδν, άπεκρίθη. 
« Παοήγγειλα εΐς αύτδν νά εΐπη είς τδν Αύγου- 
-ον δτι ακόμη ό λαδς δέν έλαβε τδ παρ αύτοΰ 
καταλειφθέν κληροδότημα. Αλλ’ είς τδν Τιβέριον 
δέν εύηρέστησεν δ αστεϊσμός, διδ προσκαλεσάμε- 
νος τδν άστεΐον, καί μετρήσας αύτώ τούς τρία- 
κοσίους του σεστερσίους άπέστειλεν αυτόν έπειτα 
είς θάνατον, είπών. Τπαγε σύ αύτδς νά βεβαίω
σης τδν Αύγουστον δτι έλαβες τδ κληροδότημα τδ 
καταλειφθέν σοι παρ αύτοΰ.

Αντισυνταγματάρχης τις Πρώσσος, εΐς διαθεσι
μότητα τεθείς άμα ό πόλεμος τοϋ 1755 έτελείωσε,

δέν έπαύετο παρακαλών τδν βασιλέα νά τδν θέση 
είς ενέργειαν. Τοσοΰτον δέ φορτικός κατέστη ώστε 
ό μονάρχης άπηγόρευσε νά τδν άφήσωσιν είς τδ 
έξής νά παρουσιασθή είς αύτόν. Χρόνον τινά ύστε
ρον, λίβελλός τις άνεφάνη κατά τοΰ βασιλέως. ό
σον δέ δλίγον καί άν έφρόντιζε Φριδερίκος δ Μέ- 
γας περί τών τοιούτων πραγμάτων, ή αυθάδεια 
όμως τοΰ σατυριστοΰ τοσοΰτον διήγειρε τήν ορ
γήν του ώστε ύπεσχέθη πεντήκοντα χρυσούς είς 
τδν καταγγείλαντα αυτόν. Τούτο μαθών, ό αξιω
ματικός ζητεί τήν άδειαν νά παρουσιασθή είς τδν 
βασιλέα ώς έχων νά διακοινώση αυτω σπουδαϊον 
άπόκρυφον, καί είσάγεται. Μεγαλειότατε, λέγει 
τότε τω βασιλεϊ, πεντήκοντα χρυσούς ύπεσχέθης 
είς τδν καταγγείλαντα τδν συντάξαντα λίβελλόν 
τινα κατά τής Μεγαλειότητός σου- ό συντάξας τδν 
λ^βελλον τούτον είμαι έγώ καί φέρω τήν κεφαλήν 
μου είς τούς πόδας σου. Αλλά τήρησον τον βασι
λικόν σου λόγον, καί ένφ τιμωρείς τδν ένοχον, ά- 
πόστειλον είς τήν πτωχήν σύζυγόν του καί τά πει- 
νώντα τέκνατου τήν υ'οσχεθεΐσαντφ καταγγείλαντι 
αμοιβήν. » 0 δέ βασιλεύς ευκόλως άνεγνώρισε τδν 
σατυριστήν καί έζεπλήχθη διά τδ βάραθρον είς 8 ή 
άνάγκη εξώθησε αξιωματικόν ίκανδν καί γενναϊον 
κατά τά άλλα. Αλλά τί πρδς τοΰτο ; αύτδς ώμο- 
λόγει τήν ενοχήν του. « Τπαγε πάραυτα είς 
Σπανδώ, λέγει ό βασιλεύς, καί εκεί ύπδ τάς άλύσ- 
σεις τοϋ δεσμωτηρίου περίμενε τά αποτελέσματα 
τής δικαίας οργής τοΰ βασιλέως σου. — Υπακούω, 
βασιλεύ, άλλ οί πεντήκοντα χρυσοί ; — Η σύζυ
γός σου θά τούς λάβη έντδς δύω ώρών. Σύ δέ λά
βε τήν επιστολήν ταύτην καί φέρε αύτήν είς τδν 
διοικητήν τοΰ φρουρίου Σπανδώ, όστις δέν θέλει 
τήν άνοίξει παρά μετά τδ γεύμα. 0 αξιωματικός 
λοιπόν κινεί καί φθάνει εΐς τδ τρομερόν δεσμω- 
τήριον όπερ προσδιορίζεται ώς κατοικία του αιώ
νιος ’ίσως, καί παοαδίδει τω φρουράρχφ τήν επι
στολήν. Μετά δέ τδ γεύμαό φρούραρχος άποσφρα- 
γίζει τήν επιστολήν, περιέχουσαν τά έξής. « Δίδω 
τήν διοίκησιν τοΰ Σπανδώ τφ κομιστή τής παρού- 
σης, όστις θέλει ύποδεχθή μετ δλίγον τήν σύζυ
γόν του μέ τούς ύποσχεθέντας πεντήκοντα χρυ
σούς. 0 δέ παρών διοικητής τού Σπανδώ μετατίθε
ται είς Β. · . ύπδ τήν αύτήν ιδιότητα, παρέχω δέ 
αύτώ τδν προβιβασμόν τούτον πρδς αμοιβήν τών 
εκδουλεύσεων του. » Υπογεγραμμένος

Φριδερίκος.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς.

Οί Χρυσοθήραι, συνέχεια.— Η Μετάνοια, συνέ
χεια. — Σκηνογραφίαι έκ τοΰ βίου τοΰ Ναπολέον- 
τος. — Αρχαιολογία. — Ολυμπ.εϊον. — Αλχη- 
μιστής τοΰ ιθΖ. αίώνος. —Ποιήσεις, —Ηθικαί Με
λέτα’., περί Γυναικός. — Ποικίλα.

Εικονογραφίαι. όλύμπιον. — 0 Μοϋρτος.
Παράρτημα ό Υποκόμης τής Βραζελόννης.


