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ΟΙ XPrsOOHPAI
[Συνέχεια, δρα φυλ. 25.

— Παρά τώ Μάξ Βιρμάν, έπανέλαβε μετά μα
νίας δ Γοντράν. Καί δεν ψεύδεσαι ;

Και κατά την παραφοράν της μανιώδους οργής 
του (διότι διά τδ πεπορωμένον καί άνευ αρχών 
τοΰτο πνεύμα, διά τδν έξηχρειωμένον αύτδν εύ- 
γενή ώς έκ τής άντιθέσεως τού άπειρου πλούτου 
καί τής δυστυχίας, όμοια τις άπατη ήτο χείρων 
τοΰ θανάτου^ ήρπασε τδ βούνευρου δι ού έδερε 
τους οκνηρούς του δούλους καί τδ ύψωσε κατά τής 
έντρόμου καί άτυχούς έκείνης γυναικδς, λέγων 
πρδς αύτήν.

— Επανάλαβε λοιπόν τοΰτο, Κυρία ! κάμε με 
νά έννοήσω καλώς δτι παντάπασι εΐμεθα κατε- 
«τραμμένοι.

Κατά τήν αύτήν δέ στιγμήν στιβαρά χειρ συλ- 
λαβοΰσα τδν βραχίονα τοΰ Γοντράν, άπέτρεψεν έ- 
λαφρώς -τό υψωμένου κατά τής Ελισάβετ βού
νευρου.

IV
Κατά τήν έπαφήν ταύτην, τά χείλη τοΰ Κ. Φα- 

βιέο κατέστησαν ωχρά, τδ όξύχολον πρόσωπόν 
του ελαβε χροιάν πελιδνήν, καί στρέψας τήν κεφα
λήν ανέκραξε.

— Τις τολμά νά είσέλθη καί νά μας άκούση ;
Καί τδ βλέμμα του άπαντρί τδ ήρευ.ον καί με- 

λαγχολικδν τοΰ ήμιδούλου του (peor) (ΐ) Ζερράλ 
δμμα.

Ούτος ητο νεανίας ύψηλοΰ αναστήματος, κρα- 
ταιδς καί σψβδρα ανάλογος κατά τδ σχήμα τοΰ 
σώματος’ ή εύθεϊα αύτοΰ ρίν, τδ κατά τι έξέχον 
μέτωπόν, ή λεπτή σιαγών, καί τδ τοξοειδές στό
μα του, παρίστανον φυσιογνωμίαν εύγενή καί 
διακεκριμ^νην·. Η μέλαινα |καί βοστρυχώδης 
κόμη του," στίφουσα καί διαχωρίζουσα τδ μέτω
πόν του, τώ παρεϊχεν αγέρωχου τινα έκφραστικό- 
τητα, ποιούσαν έυτύπωσιν μεγαλη^έραν διά τοΰ

(4) Ούτω καλούνται οί ελεύθεροι κάτοικοι τοΰ 
I Μεξικοΰ, οϊτιυες υποτάσσονται εις τήν δουλείαν 
I άλλων έπί μισθω καί δύνανται έκουσίως ν’ άπαλ- 
1 λαχθώσι.
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λάμποντος υγρού τών οφθαλμών του έπί τών ω
ραίων του βλεφαρίδων.

— Τί, είσαι σύ, άθλιε ! τώ λέγει ό Γοντράνμετ 
έκπλήξεως. Και τολμάς νά παρίστασαι τοσοΰτον 
αύθαδώς ένώπιόν μου, μετά την λειποταξίαν σου, 
και νά ύψόνης την χείρα πρδς τδν κύριόν σου ;

0 ήρίδουλος, κλίνας τσπεινώς τήν κεφαλήν τώ 
άπήντησε.

— Επταισα, δέσποτα. Αφέθην είς μίαν άφρονα 
ένθύμησιν τοΰ αρχαίου μου επαγγέλματος, καί 
παρασυρθείς πρδς καταδίωξιν αγρίων ίππων, ά- 
πεπλανήθην εις πολλάς ήμέρας έντδς τ*ΰ δάσους.

— Εύκολος συγγνώμη ! είπεν εϊρωνικώς ό Κ. 
Φαβιέρ. Καί πόσους μοϋ κατέβαλες ίππους, επι
δέξιε ά.Ιύτα ; πόσους έκόμισες εις τά μεγαλο
πρεπή μας ιπποστάσια ;

— Οΰδένα, άπήντησεν ό Τερράλ.
■— Οΰδένα ! ΰπέλαβεν ό εξόριστος' τότε γνωρί

ζεις τί σέ περιμένει, αξιότιμε τυχοδιώκτα. Εάν 
ήσουν δούλος—καί είθε νά είχον έξ αύτών πολλούς 
πρδς ανταλλαγήν — ήθελες σήπεσθαι κάλλιςα έντός 
τίνος στέρνης κατοικουμένης άπδ σκόρπιους καί 
έχίδνας" άλλ έπειδή είσαι ελεύθερος εργάτης, καί 
εθελοντής υπήκοος, θέλω σέ θέσει έπί δέκα Ιξ ώ
ρας έπί τοΰ σανιδώματος' σέ μεταχειρίζομαι ώς 
άξιον εύγενή τοΰ έφιππίου καί τής ΰγγλας.

— Δέκα ές ώρας έπί τοΰ σανιδώματος; έψιθύ- 
ρισεν ή Ελισάβετ μετά συγκινήσεως θεωρούσα τδν 
γενναΐον ήμίδουλον, δστις ειχεν άκοόσει τήν έπί- 
πληξιν ταύτην ακίνητος μέχρις άπολιθώσεως.

— Τοΰτο δέν θέλει μ’ αντικαταστήσει τδν χρό
νον τδν όποιον μ έκλεψεν, άποκρίνεται μετά σκυ- 
θρωπότητος ό Γοντράν, άλλά θέλει καθησυχάσει 
τάς παραλόγους βρέξεις του.

0 Τερράλ έδηξε τά χείλη του, ψυχρός δέ ίδρώς 
κατέβρεξε τάς ρίζας τής κόμης του' έντοσούτω ύ- 
πέμεινε σιωπών.

— Δέκα έξ ώρας ? έπέμενε λέγουσα ή νέα γυνή. 
Αλλά δέν βλέπεις, Γοντράν, πόσον κεκοπιακώς εί
ναι δ πτωχδς αύτδς Τερράλ, καί πόσον άπηυδημέ- 
νος; Τδ έπανωφόριόν του είναι xcvpLl.li, οί δέ πό- 
δες του καθημαγμένοι ! λοιπδν αύτδς δέν θά ϋπέ- 
φερεν ολίγον 1

— Σιωπή, Κυρία, τή λέγει δ Κ. Φαβιέρ' ΰπέ- 
φερε διά τάς διασκεδάσεις του' θέλει υποφέρει ήδη 
καί διά τδ καθήκον του. Δέν εύρισκόμεθα πλέον 
εις Παρισίους ώστε νά δεικνυώμεθα εύσπλαγχνοι 
ώς ό Κ. Ραϊνάλ καί όλοι έκεϊιοι οί αβάδες σου οί 
τών δρομίσκων καί άνωγείων. Τπδ τδ τοιοϋτον 
σύστημα, καί έν μέσω τοιαύτης έρήμου θέλομεν 
απαντες άπολεσθή. Εμπρδς, αχρείε, εις τδ σανί
δωμα !

Καί ύψωσε κατά τοΰ Τερράλ τδ βούνευοον μέ 
τδ όποιον είχε πρδ ολίγου άπειλήσει τήν Ελισά
βετ, έπί μάλλον έξαπτόμενος ένεκα τοΰ ήρέμου 
καί επιτακτικού ύφους, δπερ έδείκνυεν ό ατυχής 
ήμίδουλος' ό τελευταίος όμως ούτος ΰπέλαβεν ά- 
ταράχως καί χωρίς ούτε πάτημα νά κινηθή.

— Μή μέ κτυπήσετε, δέσποτα.
— Α περίεργον! καί έλπίζεις συ, ότι θέλεις μέ 

αναχαιτίσει ; τώ λέγει ό Κ. Φαβιέρ μετά γέλωτος 
άναιδούς και βεβιασμένου. — Ισως, άπήντησεν ό 
Τερράλ.

— Μά τήν πίστιν μου ! έχω τδ έλάττωμα νά 
ήμαι πάνυ περίεργος, προσέθεσεν δ δεσπότης, και 
θέλω πολύ εύχαρισεηθή νά ϊδω πώς θά περάσης.

Καί διά τού άκρου τοΰ βουνεύρου του ήγγισε 
τδν ωμόν τοΰ Τερράλ, όστις άνατριχιάσας, άπέ— 
σπάσε τδ ατιμωτικόν έκεΧνο δπλον έκ τών χει- 
ρών τού Κ. Φαβιέρ, καί μετά τινα στιγμήν δις·»γ_ 
μού, τδ έρριψεν είς τινα γωνίαν τής αιθούσης, 
ενώ ή νεάνις προσέδραμε παρ’ αύτώ άνακράζουσα.

— Ιάκωβε, μήν απειλής τδν κύριόν σου ! μή 
τώ άνθίστασαι !

—· Μή φοβήσθε ούδαμώς διά τδν σύζυγόν σας, 
Κυρία, τήν άποκρίνεται μετά ήρέμου μειδιάματος 
δ Τερράλ.

0 δέ Γοντράν τδν έθεώρει άφρίζων έκ τοΰ θυ- 
μοΰ, διότι τοιαύτη άντίστασις τώ έφαίνετο γε
γονός τερατώδες καί άνήκουστον.

— Ακακία ! κράζει έπί τέλους.
— Δέσποτα ! μή ζητήτε νά μεταχειρισθήτε κατ 

έμοΰ κτηνώδη δύναμιν, τώ άπαντά δ ήμίδουλος’ 
λησμονείτε ότι δέν είμαι μαύρος, δέν είμαι δούλος, 
ούτε πράγμα τοΰ οποίου καί τήν ψυχήν καί τδ 
σώμα ήγοράσατε, τδ όποιον σάς άνήκει ώς τό πυ
ροβόλου καί δ ίππος σας, καί κατά τοΰ οποίου δύ- 
νασθε παν δ,τι σάς άρέσκει νά κάμετε. Είμαι είς 
ατυχής διάβολος, καθυπαχθείς εθελουσίως καί ε
λευθέριος ύφ υμάς. Είμαι μία αγορά τήν όποιαν δ- 
μοΰ ένηργήσαμεν. ΐμεΐς μέ οφείλετε οικίαν, τρο
φήν καί τριάκοντα νομίσματα έτησίως. Εγώ δέ, ώς 
άνταλλαγήν, σάς παραχωρώ τήν έργασίαν μου καί 
τδν χρόνον μου, άλλ ούχι καί τήν εύτυχίαν μου, 
διότι κατάγομαι έξ αρχαίου χριστιανικού αίμα
τος. Εάν ήμέλησα τοΰ χρέους μου έχετε τδ δι
καίωμα νά διατάξητε τήν τιμωρίαν μου, καί ά- 
γογγύστως θέλω ύποστή τήν τιμωρίαν, άλλά δέν 
έχετε καί τδ δικαίωμα νά μέ περιυβρίζητε' διότι 
τότε δίδετε καί εις έμέ τδ έκ τοΰ έναντίου δι
καίωμα τής ύπερασπίσεως καί Ικανοποιήσεως. Εί
μαι τίμιος ήμίδουλος , δέσποτα, διότι ούδέν μ 
ήνάγκαζε να έπανέλθω είς τήν κατοικίαν, ό δέ Α
κακίας δέν ήθελε δυνηθή νά έπανεύρή τά ίχνη μο»

0 Κ. Φαβιέρ καταβληθείς έκ τής άταραξίας 
ταύτης, ούδέν άπήντησεν' έσύρισε μόνον ήχόν τινα 
κυνηγετικόν έντδς τών όδόντων του, καί έποίη- 
σε σημεΐον είς τδν προσελθόντα άραβα, νά θέσή 
αμέσως τδν Τερράλ έπί τοΰ σανιδώματος. ‘Ο ’Α
κακίας έτεινε νά συλλαβή διά τοΰ βραχίονος τδν 
Τερράλ όπως τδν όδηγήσγι, άλλ’ ούτος τδν άπώ- 
θησε, λέγων.

—— ’Εμπρδς σύ ? καί σέ άκολουθώ.
Καί τδν ήκολούθησε μεθ’ υπεροψίας άξιο- 

πρεποΰς.
•— Ακακία, λέγει ό έξόριστος, δέν θά άπαλ-

λάξης τδν άνθρωπον αύτδν έκ τής καταδίκης, ή τήν 
νύκτα, χωρίς νά τδν δώσής νά πίη τίποτε !

Επειτα στραφείς πρδς τήν Ελισάβετ.
— Ηδη, Κυρία, προσέθεσε μετά ψυχρότητος, 

έττιΟυΐΛώ νά μείνω μόνο?, xod οε πχοαχαλώ να συγ
χώρησης την παραφοράν μου. Είναι άγενες Χαι ά
τιμου 8ι’ ένα εύγενη νά ύψώσρ χεϊρχ κατά γυναι- 
κδς, άλλ’ ή άπάτη είς ήν ύπέκυψα πρδ στιγμής, 
μέ έπροξένησε στιγμιαίαν παραφοράν καί ερεθισ
μόν. — Γοντράν, ούτ’ ένθυμοΰμαι πλέον τδν θυ
μόν σου, τφ άπαντά: ή νεάνις, άλλ είπέ μοι οτε 
δέν μέ μισείς ! — Και έχει πλέον τδ δικαίωμα ν’ 
άγαπά ή νά μισή είς έπαίτης ; λέγει μετά σοβαρό- 
τητος δ έξόριστος' δέν οφείλει είμή νά αίτήται τήν 
ελεημοσύνην ή μετά ικεσιών εις τδ στόμα, ή διά 
όπλου είς τάς χείρας. Ηδη, δέν έχω άλλην δύνα- 
μιν ή τοΰ μίσους, κατ έκείνων οϊτινες είσίν, ώς 
ήμην καί έγώ άλλοτε, πλούσιοι, ή δέ καρδία μου 
είναι άναίσθητος πλέον πρδς τδν έρωτα.

Η Ελισάβετ ώπισθοπόρησε πρδς τδν τοίχον, ή- 
μιθανής καί κλονιζομένη Δάκρυα δέ σιωπηρά διέ
βρεξαν τδ μήκος τών ώχρών παρειών της.

— Δάκρυα ! ιδού τί αί γυναίκες γνωρίζουν νά 
μάς δίδωσι, άφοΰ μάς καταβυθίσωσι έντδς τής α
βύσσου, άνέκραξεν άποτόμως δ Κ. Φαβιέρ. Δέν ή- 
θέλατε δακρύει, Κυρία, άν έκρατούσατε τούς άδά- 
μαντας τούς όποιους παρεχωρήσατε πρδς τδν ά
θλιον έκεΐνον Βιρμάν. Ηθέλατε έχει περιου
σίαν, καί τήν έλπίδα του νά έπανίδωμεν τδ τέκ- 1 
νον μας, ένφ ήδη είμεθα ήφανισμένοι, καί παρηγ- 
κωνισμένοι έντδς τής έρήμου, καί δέν θέλει τοΰτο 
ούδέποτε ακούει τήν έλαχίστην περί ήμών ομιλίαν. 
— Ω ! είσαι πολύ σκληρός διά μίαν μητέρα, Γον
τράν, έψιθύρισεν ή ατυχής γυνή, «θορυβημένη 
καί κρύπτουσα τδ κατάψυχοον μέτωπόν έντός τών 
χειρών της.

0 Κ. Φαβιέρ όμως ύψώσας τούς ώμους, έξήλθε 
τής αιθούσης καί άπεσύρθη έντδς τοΰ θαλάμου του, 
όπου ήοχισε νά περιπατή κατά μήκος καί πλά
τος μετά σπασμωδικής συγκινήσεως.

Εντοσούτω δ ήμίδουλος ήκολούθησε τδν Ακα
κίαν εις τήν μικράν αύλήν, τήν έκτεθειμένην είς 
τδν ήλιον, ένθα εύρίσκετο τδ σανίδωμα.

Δέσας δέ περί τδ μέτωπόν μου έν τετράγωνον 
ρινόμακτρον, άφήρεσε τδ δερμάτινον φόρεμά του 
μέ κομβία έξ άμαυροΰ άργύρου, καί παρήτησεν 
εαυτόν δέσμιον είς τδν άραβα, όπως τεθή έπί τί
νος τραπέζης, έσχηματισμένης έκ δύο ξύλων τοΰ 
δάσους, τδ μέν έπί τοΰ έτέρου έπιτεθειμένον το
ξοειδές δέ λωρίον, ένυπάρχον εις έκαστον τών ξύ
λων τούτων, περιέδεσε τάς κνήμας καί τδν λαι
μόν τοΰ ήμιδούλου' ήσαν Si ταΰτα [ύψωμένα ου- I 
τως, ώστε αί κνήμαι τοΰ θύματος νά ήναι υψηλό
τερα! τής κεφαλής, ήτις έσττρίζετο έπί τοΰ ίνίου 
μόνου. Η κατάστασις αύτη δέν ηργησε νά κατα- 
στή άνυπόφορος, ή δέ σκληρότης τής τιμωρίας ήτο 
πολλφ τρομερωτέρα ώς έκ τών άκτίνων καυστικού 
ήλιου, οϊτινες έπιπτον ώς μόλυβδοι έπί τοΰ σανι-

δώματος έκείνου, τδ όποιον ειχεν εκλέξει ό μαύρος, 
ό Τερράλ, διαρκουσών τών ετοιμασιών τής ποι

νής του, ούτε ένα προέφερε λόγον' δ μαύρος ό
μως άμα είδεν αύτδν σφιγκτώς δεδεμένον έπί τοΰ 
σανιδώματος καί άδυνατοΰντα νά κάμη τδ έλάχι- 
στον κίνημα, τδν έθεώρησε μετά θριαμβευτικού ύ
φους, καί τδν λέγει.

— Καλά, δ ήμίδουλος είναι δεμένος ώς δού
λος' ό λευκός, ό τόσον υπερήφανος διά τδ χαλκό- 
χρουν δέρμα του, τδ όμοιάζον τδν έβενον, άφέθη 
νά καταδικασθή είς τάς τιμωρίας τών δούλων ε
νώπιον τής κυρίας, αύτδς, όστις έκαυχάτο, ώς κα
λός χριστιανός τοΰ Μεξικού, ότι δέν θέλει ποτέ 
πλησιάσει πρδς τά σανιδώματα ή διά νά θέση έπ’ 
αύτών τδν Ακακίαν !

— Σιώπα, άθλιε, τώ άπαντά μετά καταφρο- 
νήσεως ό Τερράλ' δ κύριος δέν μέ κατεδίκασε ν’ 
ακούω τάς ύόρεις σου !

— Νά μή μέ διατάξγι νά σέ δείρω διά τοΰ βου
νεύρου του μέχρις ού τδ αίμα άναδώση είς τδ 
δέρμα σου ! Θά έβλέπαμεν, έάν τδ αϊμά σου δια- 
φέρη κατά τδ χρώμα τοΰ αίματός μου, διότι σύ 
είσαι τόσον υπερήφανος, καί καταφρονείς όσους εί
ναι ώς σύ θεράποντες τοΰ Δον-Γοντράν !

— Τί κοινόν υπάρχει μεταξύ μας, Ακακία ; 
τδν έρωτόί ψυχρώς δ Τερράλ. Σύ καί έγεννήθης καί 
θ άποθάνης δούλος' τδ σώμά σου καί ή ψυχή σου, 
καί αί σκέψεις σου αύταί άνήκουσιν είς άλλον* έγώ 
δέ έξ ιδίας θελήσεως έγινα δούλος' λήξαντος τοΰ 
χρόνου δύναμαι νά διατρέξφ τήν έρημον, διά τοΰ 
εγχειριδίου καί τής χειρός μου, δύναμαι μ δλας 
τάςδυσχερείας νά κερδήσω γενναίως τήν ζωήν μου! 
— Τότε διατί έγινες δούλος; διά νά κερδήσγις ο
λίγα τινά νομίσματα, άφοΰ δ πατήρ σου σ έγέν- 
νησε ελεύθερον ώς τδ πτηνδν τοϋ δάσους ; ύ ! 
βλέπεις κάλλιστα ότι είσαι άνανδρος, Ιάκωβε 
Τερράλ. -~ Ανανδρος ! έπανέλαβεν δ ήμίδουλος, 
μετά πυρρωδών οφθαλμών καί στρεφόμενος περί 
τδ σανίδωμα ώς διά ν’ απαλλαγή τών δεσμών του.

— Α ! μήπως αί χορδαί αύται σέ ενοχλούν ; 
είπεν εϊρωνικώς ό άραψ. Μήπως φοβείσαι μή πέ- 

; σης ; Περίμενε, θέλω σέ τάς σφίγξει στερεότερον.
Καί έπανέδεσε τούς δεσμούς περί τάς κνήμας 

ι καί τούς βραχίονας τοΰ Τερράλ, δστις τφ άπήντη- 
ι σε διά μειδιάματος μόνον καταφρονητικού, εί καί 
’ άπεινώς υπέφερε.

— Μάτην προσποιείσαι τδ» ανδρείαν, ΰπέλαβεν 
ό Ακακίας, Υποτείνων έπ αύτοΰ δμμα σαρδονι- 
κδν, θέλω τδ είπει και πρδς τδν Δδν Γοντράν καί 
πρδς τήν δέσποιναν ’Ελισάβετ δτι είσαι άνθρω
πός άνευ καρδίας και άνίυ γενναιότητος, καθό
σον μάλιστα έξ έλευθέρου άλύτου, έγένεσο ήμί
δουλος !'— ft δέσποινα δέν θέλει σέ πιστεύσει, 
τώ άπαντά δ Τερράλ. τοΰ οποίου αί μεμαυρισμέ- 
ναι παρειαί έφλέγοντο υπό στιγμιαίου ερυθήμα
τος. Αύτη δέν θέλει μέ κρίνει ώς έκ τών λόγων ε
νός ερπετού ώς είσαι σύ !

— ’Ερπετού! έπανέλαβεν ό ’Ακακίας' καί δια-
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τι τοΰτο; διότι έγεννήθην έκ πατρός καί μητρός 
δούλων, και έπωλήθην ώς 'ίππο; δαμασθείς ! είς 
ποιον είναι τό σφάλμα !

— Οχι δι’ αύτό, τώ άπαντγ. ό Τερράλ, άλλά 
διότι ή καρδία σου είναι ποταπή, μισητή καί κα
κόβουλος, διότι έρπεις γελών πρός τούς δέσποτας 
σου, άσπαζίμενο; τήν μάστιγα ήτις σέ τιμωρεί, 
καί έντοσούτω δεν επιθυμείς άλλο τι ή νά κατα- 
καύσης τήν οικίαν των καί δηλητηριάσρς τό πο
τόν δι* ού ήθελον βρέξει τά χείλη των ! ώ ! σέ 
γνωρίζω, τίμιε Ακακία !

— Τί άριστος μάντις ! κράζει μετά βεβιασμέ
νου καγχασμού ό μαύρος- τό σανίδωμα σέ καθι
στά προφήτην, γενναίε Τερράλ ! Καλά, θέλεις 
τώρα νά έλθη καί ή σειρά μου, και νά σέ είπω δια- 
τί παράτησες τήν έλευθέραν τής έρημου ζωήν και 
έγινες σύντροφός μου ",

0 Τερράλ ήσθάνθη ρίγος τι διατρέχον δλον αύ
τοΰ τό σώμα, μετά δε ταύτα φλόγα πυρετώδη 
ήτις ώθει τό αίμά του έντός τών αρτηριών του, 
ώσανεί έκειτο έπί ανθράκων, καίτά ωτά του ήρ- 
χισαν νά βομβίζωσι.

— Σιώπα, κράζει τέλος μετά πνιγηράς φωνής, 
σιώπα, γλώσσα ιοβόλος! —Α.! μ ένόησες πολύ 
ταχέως, έπανέλαβεν δ άραψ, καί ήθέλησες νά έμ- 
φράξης τό στόμα μου διά σιδηρού φιμώτρου ; ήθέ
λησες νά κρύψης άφ’ όλων τά όμματα τό καταδα- 
μάζον σε πάθος, σύ ό άγέρωχος άλύτης, δ δαμά
λων τούς διαβολικωτέρους ίππους" άλλ’ έπρεπε νά 
είπής είς τό πρόσωπόν σου νά μήν γίνη πορφυρούν 
καί ωχρόν, είς τά βλέματά σου νά μή λάμψουν 
ώς οί άδάμαντες, είς τήν φωνήν σου νά μή τοέ- 
μη δπότε ή Κυρία σέ όμιλεϊ ή σέ θεωρεί. Η θέα της 
σέ καθιστά άνίσχυρον καί δειλόν ώς παιδίον. 
’ΐΐδυνάμην κάλλιστα νά έκδικηθώ τήν υπεροψίαν 
σου άνακοινόνων τό ώραΐον τούτο μυστικόν ποός 
τόν Αόν Γοντράν ή είς τήν Κυρίαν Ελισάβετ. . . .

— Μή προφέρης τδ όνομα τούτο, άνακράζει ό 
ήμίδουλος είς τό στόμα σου, τό άγιον τούτο όνο
μα είναι βλασφημία, ύβρισον έμέ άλλά σεβάσθη· 
τι τήν δεσποίνην σου.

— Βεβαιώσου, τώ λέγει ψυχρώς δ Ακακίας- 
ούδείς θέλει μάθει τι- άλλ έάν ή κυρία διέκρινεν 
έπί σού άλλο τι ή τόν χαμερπή ήαίδουλον, τδν πο- 
ταπδν ύπηρέτην, ήθελα ειδοποιήσει τδν κύριον, ώ; 
οφείλει νά πράττη πας τίμιος δούλος, δστις δέν 
έσκέφθη ποτέ νά δηλητηριάζη τά ποτά- άλλ ή 
κυρία αγαπά μόνον τδν Δον Γοντράν, δι αύτήν μόνος 
αύτδς’είναι ώραϊος,γενναίος, ύπηρήφανοςκαί εύγενής. 
Είς άπαντα τδν κόσμον δέν θέλει παρ’ αύτόν.
— Απελθε, άπελθε, τώ λέγει δ Τερράλ, καί άφες 

με νά ϋποστώ έν ήρεμία τήν δικαιοσύνην τού Δδν 
Γοντράν" ή κάλλιον, τφ προσθέτει μετ' ύφους σο
βαρού, δύναμαι καί έγώ νά σέ είπω τί σέ κα
θιστά τοσοΰτον ήρεμον καί υπομονητικόν εις τά; 
τιμωρίας, τί σέ κωλύει νά *ατακαύσγις τήν οι
κίαν καί νά δραπετεύης. — Εδώ δέν υπάρχει μέ
γα μυστήριον, άπαντ? ά Ακακίας, καταδιωκόμε-

νος πανταχόθεν ώς έκ
δέν ήθελα είύρεε καταφύγιου, μήτε πλησίον 
κλεπτών τών δασών . — Ψεύδεσαι, Ακακία, 
λέγει ό Τερράλ. Εάν έγώ έπέστρεψα είς τήν 
τοικίαν ταύτην έκουσίως, τδ έκαμα διότι συνεφώ- 
νησα ίσος πρδς ίσον, έλεύθερος πρδς έλεύθερον, καί 
διότι ύπεχρεώθην διά τού >όγου μου, όστις είναι 
λόγος ιερός- άλλ άν σύ δέν φεύγης, τδ κάμεις 
όχι άπδ φόβον ή άπδ άφοσίωσιν διά τδν Δδν Γον
τράν, άλλά διότι έράσαι μανιωδώς τής σεμνής καί 
εύγενούς ταύτης γυναικός τής άγιας καί ώραίας 
Δεσποίνης, ένώπιον τής δποίας ήδυνάμην νά γο- 
νυκλιτήσω, ώς ένώπιον είκόνο; τής άειπαρθένου ! 
Α ! ένόμισες λοιπόν οτι ούδέν δύναται τις νά άνα- 
γνώση έπί τής έξ έβένου μορφής σου καί ούτε νά 
είσδύση έντός τών διανοημάτων σου ύπδ τδ δύσμορ
φου τούτο προσιοπεΐαν!

0 Αραψ έμεινεν άκίνητο; ώς άγαλμα, είτα δέ, 
διασταυρών τάς χεϊρά; ταυ έπί τού στήθους :
— Δυστυχή Τερράλ, τφ λέγει μ.ετ εύσπλαγχνίας 

τινός ειρωνικής, έάν ορθώς έμαντεύσαμεν άλλή- 
λους άμφότερο’, δ δύσμορφος Α κακίας υπήρξε σή
μερον εύτυχέστερος τού ώραίου δαμαστού !

— Τί θέλεις νά είπής ; τδν έρωτά έκπληκτος δ 
Τερράλ.

— Αί γυναίκες άγαποϋν κάλλιον τούς έξύπνους 
άπήντησεν δ ’Ακακίας. *11 κυρία 

έπί τού σανιδώματος
> τήν αίσχί-

τού μαύρου δέρματός μου, 
τών

ή τούς οκνηρούς, 
θέλει σέ ϊδει έξαπλωμένον 
καί δοκιμάζοντα μετά έξευτελισμού 
στην ταύτην τιμωρίαν τών κλεπτών ή οκνηρών 
δούλων, ένώ είδε τούλάχιστον ότι έγώ, δ απεχθής 
καί δύσμ.ορφος μαύρος, δέν υπήρξα άνανδρος καί 
οκνηρός, καί δτι δέν όπισθοπορώ ένώπιον τών 
όφεων.

‘Ο ήμίδουλος διά βιαίας προσπάθειας άπήλλα- 
ςε τάς χεΐράς του έκ τών δεσμών, καί άνορθώσας 
τήν κεφαλήν, έθεώρησεν ασκαρδαμυκτί τδν ’Α
κακίαν- αί δδύναι του υπήρξαν σκληραί 
ούτε κραυγήν έξέβαλε.

‘Ο δέ μαύρος ύπομειδιάσας έξηκολούθησε.
— θαυμάζεις, σύντροφε; λοιπόν, ναί, 

πρωίαν ταύτην ή δέσποινα μας έκοιμάτο, καί 
βήματα πλησίον της ύπήρχεν εί: 
είδα ρ ιπτάμενον έπ αύτής. - 
λαβεν ό Τερράλ, τού οποίου 
λήφθη ύπδ πράσινης 
προστατεύσω

Οί οφθαλμοί του συνεπληρώθησαν αίματος, οί 
δέ βραχίονέ; του έξετάθησαν μετά τοσαύτης βίας, 
ώστε συνετρίβη ή συνδέουσα τούς καρπούς τής 
χειρός του χορδή. Τδ σανίδωμα έτριξεν ύπδ τδν 
άπερίγραπτον αύτδν σπασμόν.

— Αλλ ήμην έγώ έκεϊ, άνέκραξε θριαμβευτι- 
κώς δ μαύρος, καί συνέτριψα ύπό τούς πόδας μου 
τήν κεφαλήν τού δφεως.

I Ο Τερράλ άνώρθωσε τδ πρόσωπόν του, δπερ πε- 
οιεϊχεν όλους τούς βαθμούς τοΰ φόβου- ρανίδες.

'αίματος έβαψαν τσν γυμνόν του αυχένα άποσπα-

Ά- 
άλλ'.

’ οφθαλμοί έμεγαλύνοντο, μειδίαμα δέ αναίτιου 
’ καί διαρκές έπλανάτο έπί τά χείλη του. Η παι
δίσκη τότε έχύθη έκτο; τής θύρας πρδς ζήτησιν 
βοήθειας, άλλ τ, Μαλβίνη έγερθεϊσα, έστάθη ορθή 
παρά τήν κλίνην τού ασθενούς καί τώ ώμίλει μετ’ 
αταραξίας πλαστής, έλπίζουσα νά πραΰν-ρ ούτω 
τήν παραφοράν του. 0 δέ Φερδινάνδος δέν έβλε
πε πλέον όρθώς τά αντικείμενα, τδ πνεύμα του 
ιπτατο ήόη πρδς τδ άγνωστον τών οπτασιών καί 
ονείρων βασιλείου, κείμενον ίσως έν άλλφ τινι 
κίσμω, καί ό ασθενών έγείρων τήν δεξιάν έδεί- 
κνυε τήν οροφήν, ώ; έάν ήκολούθει οπτασίαν τινά 
έπί τού στερεώματος έπιφαινομένην.

— ’ΐδέ την, έλεγε διά φωνής ώσεί άπδ μέ- 
ταλλον έκχυνομένης, ίδέ την! αυτή είναι τό 
άστρον μου- πολύν καιρόν είχε νά έλθη . . . αύτή 
όρμάται άπό δυσμών πρδς άνατολάς, άντίθετος 
τών λοιπών άστέρων . . . Τήν αυγήν έκλείπει έν 
τώ ώκεανώ τού ήλιου, ίδέ, φαίνονται έτι τά ίχνη 
τού δρόμου της- ώ έπανήλθε ! ώ τί εύτύχημα !

Καί έκλινε τήν κεφαλήν, ώς άν ή οπτασία έ- 
ξέλιπε καί μετ ολίγον ϊδών τήν Μαλβίνην, δέν- 
τήν έγνωρισε καί τή είπεν.

— Είδες άνθρωπόν ποτέ μάλλον έμού άξιοθρή- 
νητον ; εΐχον φίλην μίαν περιστεράν, έπέταξε καί 
μέ έφυγε. Αγαπάς τά μεγάλα δάση, τάς λίμνάς, 
τάς σκοτεινά; κοιλάδα; ; . . . Ανοιξόν μοι τήν θύ
ραν τής έρημίας, ποθώ τδν ανοικτόν άέρα . . . Εγώ 
αγαπώ μίαν παρθένον, είπε μετά φωνής ταπεινο- 
τέρας, άλλά τούτο ε'-ναι μυστήριον . . . τήν έχουν 
δεμένην, λϋσον αύτήν . . . ανάγκη νά κρύψω τύ 
αίτιον τού θανασίμου πάθους μου . . . σύ, ήτις μέ 
βλέπεις, μήπως γνωρίζεις τήν παρθένον ; . . . εί
ναι μυστικόν άπαραβίαστον . . .

Η κυρία Μαρινιάν τώρα έβαλε είς τδ στόμα 
τού πάσχοντο; τδ ρινόμακτρόν της. άλλ αυτός 
τήν ήρπασεν άπδ τδν βραχίονα, τήν ώθησε βιαίως. 
καί έπεφώνησε μετά παραφροσύνης.

— Θέλεις νά μού άρπάσης τήν Μαλβίνην ; . . . 
σύ ; . .

Καί πολλοί έσπευδον είς βοήθειαν τού άσθε- 
ναύντος, άλλ’ ήτο άργά, τό μέγα δυστύχημα έτε- 
λέσθη — άπεκάλυψε τή Μαλβίνφ τδ όνομα έκεί
νη;, ήν έμελλε νά άγαπα μέχρι τού τάφου. Τότε 
δε εύρον τήν Μαλβίνην ύπτίαν έπί τού εδάφους, 
λειποθυμούσαν καί εϊ; χωρικός έσπευσεν εις άνα- 
ζήτησιν τφ ίεοέω; ιατρού, δστις απαντηθείς καθ 
όδόν, έφθασε μετ’ ολίγον. Τήν στιγμήν δέ ταύτην 
ή κυρία Μαρινιάν, άναφέρουσα έαυτήν, έκάθητο εις 
τδ δωμάτιόν τής χωρικής παιδίσκης, ήτις δεν την 
άφινε πλέον συντροφευομέν.η καί άπδ τάς άόελφά; 
της. ’Αλλ’ ♦ Μαλβίνη ενευσεν εΐς τόν ιερέα νά ά- 
πέλθη είς τον πάσχοντα, δι 8ν έκαλεϊτο καί πα- 
ρεκάλεσε τά κοράσια νά. τήν φφήσωσιν όλίγας 
στιγμάς μόνην, ύπήκουσαν δέ ταύτα καί έκλει
σαν τήν θύραν. ’Εδώ ύπήρχεν εικόνισμά τι τής. 
Παναγίας έπί θυρίδος τινός κείμενον, εΐς τήν γ«-

«θέντα έκ τοϋ τόξου τοΰ σανιδώματος διά βίας 

ύπερανθρωπίνης.
’Εθεώρει τδν ^Ακακίαν μετά ζηλοτυπίας καί 

θαυμασμού !
— Εκαμες τούτο, σύντροφε ! τδν έρωτά μετά 

φωνής έτι μάλλον ήλλοιωμένης έκ τή; συγκινή- 
σεως, ώσανεί είχε καταπιεί βόλους Θερμής άμμου.

0 μαύρος ώπισθοπόρησεν- είχε φόοον εύρισκό- 
μενος ένώπιον τού ισχυρού τούτου καταδίκου, τού 
{κανού νά κατασυντρίψω τό δργανον τής τιμω
ρίας του καί νά μεταχειρισθή τούτο ώς δπλον.

— Σύ έσωσε; τήν κυρίαν ; τδν έρωτά μετ α
γωνίας ό ήμίδουλος.

— Ναί, άπαντ^ ό Ακακίας.
Δάκρυ έρρευσεν έκ τής γωνία; τών βλεφάρων 

τού Τερράλ. Μειδίαμα ύπεξέφυγε έκ τής περιφέ
ρειας τών χειλέων του. Καί έκτείνας τάς πληγω
μένα; χεϊρας πρδς τδν άραβα.

— ’Ακακία, τώ λέγει- σέ απεύθυνα υβριστι
κούς λόγους. Εσφαλα. Σοί συγχωρώ τδ κατ’ έμού 
μίσος. Από τούδε μή φοβήσαι ποσώς τδν σύν
τροφόν σου- θά ήναι, ώς σύ, πιστός θεράπων 
τού Δόν-Γοντράν. Ηδη δμως ύπαγε νά ευρης άλ- 
λας χορδάς καί δέσον στερεώτερον τάς χεΐράς μου.

Καί άφήκεν έκ νέου τήν κεφαλήν του έπί τού 
τόξου τοΰ σανιδώματος.

(Ακολουθεί.)

Η ΚΪΡΙΑ
(Συνέχεια ορα φυλ. 26.

τήν 
δύο 

ίς δφις, τδν όποϊον 
Είς όφις ! ϋπέλα- 
δ πρόσωπον κατε- 

χροιάς. Νά μήν ήμαι έκεϊ νά 
τήν Δόνα- Ελισάβετ !

Μεγάλως συνεκινήθη ό Φερδινάνδος ΐδών πάλιν 
τήν Μαλβίνην καί διά τούτο ή θέρμη έπανήλθε 
βαθμηδόν- ή μέν φωνή του έγίνετο μάλλον αργυ
ρά, αί δέ παρειαί έβάφοντο ήδη διά τού ψευδούς 
εκείνου χρώματος, τού όμοιάζοντες τώ ρόδω τής 
υγείας, καί σπινθήρες έχύνοντο έκ τών βλεμμάτων 
καί αί χεϊρές του ήσαν πεφλογισμέναι. Καί δμως 
ό πάσχων είχε πλήρες τό λογικόν, διότι ή πα
ρουσία τής κυρίας Μαρινιάν άνεχαίτιζεν έτι τήν 
παραφοράν τού πυρετού, ^Ισθάνετο μέν τάς φρέ
να; αύτοΰ κλονιζομένας, άλλ’ ιός τι; δαιτυμοιν 
έπιμένων νά σωφρονή έν τή κραιπάλη τού δεί
πνου, μετά πολλής προσπάθεια; έκράτει έν αρ
μονία τάς διανοητικά; αύτού δυνάμεις, καί ήκο- 
λούθει δυσκόλως τήν σειράν τής νοημοσύνης, ήτι; 
έξέλειπεν όλονέν έν τή παραφορά, καί ή πάλη 
αυτή έπέφερε βιαιοτάτην τινά κρίσιν. Αίφνης 
δέν ήδυνήθη ό ασθενής νά προφέρη ή άσυναρτή- 
τους τινάς λέξεις πρός τά; γινομένας αύτώ έρω- 
τήσεις καί ή Μαλβίνη είδε μετά τρόμου *τά παρά
δοξα σημεία τής παραφροσύνης, άτινα έπεχύνοντο 
si; τδ πρόσωπον τού άτυχούς τραυματίου- οί μέν
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νίαν τοΰ δωματίου, κύκλω δέ ήρτώντο στέμματα 
ίων μαρχνθέντων έσπευσε λοιπόν ή Μαλβίνη 
καί έγονάτισε προ τοϋ εικονοστασίου, δάκρυα 
δέ έρριον έπί τά; χεΐρχ; άφθονα’ δέν προσηύχετο | 
ή άνεστατωχένη ψυχή τη;, άλλ’ έκ τί; περιθορυ- 
βούση; τύρβη; του χάσικου ϊπτατο πρδ; τού; ου
ρανού;, ποθούσα νά διάρρηξη τά γήινα δεσμά τη;. 
Ούαί! ή δυστυχή; περιστερά κχτέπιζτε πάντοτε 
εις τήν γήν. Μετά δέ πχοέλευσιν ολίγων στιγμών 
ήκούσθη γλυκεϊά τι; φωνή εϊς τήν θΰρχν, ή φωνή 
τή; παιδίσκη; και ή κυρία Μχρινιάν, άπομάξχσχ 
τά δάκρυα τη;, έζήτησε νά άνχλάβρ τύ προτού 
μειδίαμα άλλά δέν κατόρθωσε νά έπιδείξη ή 
επίμοχθόν τινα αταραξίαν, άνωφελώ; κούπτουσα 
τήν ψυχικήν ανεμοζάλην. Ηνέωξε δέ τήν θύραν 
καί μηχανικώς πω; λαβούσχ έσφιγςε τήν χεϊρα τής 
παιδίσκης μετά περιπχθεία; και ή χωρική ήσπά- 
σθη τήν δεξιάν τής ωραία; δεσποίνη; τη; λέγουσχ 
μετά φωνής εύθυμου.

— Ησύχασε, άρχάντισσα, ό άρρωστός μα; 
είναι καλλίτερα, κοιμάται καί δ εφημέριο; είναι 
εϊς το πλευράν του' ή αγιοσύνη του λέγει δτι είναι 
ή χθεσινή θέρμη καί εποεπεν έξ άνάγκη; νά έλθη 
πάλιν, βεβαιόνει δτι δ κύριο; ’Αρώνη; θά περάσφ 
τήν νύκτα έξαίρετα.

Καί μετ ολίγον έλθών δ ίερεύς έβεβαίωσε και 
αύτδς τήν κυρίαν Μχρινιάν, αύτη δέ τώ είπεν, δτι 
ό κόμη; θεϊό; της θέλων νά συνδράμη τάς γεν
ναίας φροντίδας του, έκάλεσεν άπό τήν πλησιε- 
στέραν πόλιν ένα ιατρόν, δστις πιθανώς έφθασεν 
αυθημερόν, ό ίερεύ; έχχρη πολύ.

— Αγκαλά, υπέλαβεν ή Μαλβίνη, ό ιατρός 
δέν θέλει είναι χρησιμότερος τοΰ άποστολικού 
ιατρού, όχι, βεβαίως, κύριε εφημέριε’ δ ©εός νά 
σας άνταποδώσφ τό καλ.δν τό υπό τού φίλου εις 
υμάς δφειλόμενον. ’Αλλά δύναμαι άρχ νά σάς 
ευχαριστήσω και διά τήν εύσπλαγχνίαν σας ; Αρ - 
μόζει είς ήμα; νά έπχινώμεν δ,τι ανήκει είς τδν 
ύψιστον νά άνταμείψη διά τής έαυτοΰ χάριτος καί 
τοΰ παραδείσου ; . . , Υγιαίνετε, κύριε εφημέριε, 
ωραία είναι ή εντολή σας ! . . ·

Και ή κυρία Μαρινιάν ήσπάσθη τά περικυ- 
κλοΰντα αύτήν κοράσια και έθλιψε τάς χεϊρας τών 
καλών ορεινών, οίτινες τή υπεσχέθησαν νά πέμ- 
πωσι καθ έκάστην είς τόν πύργον επίτηδες άν
θρωπον ΐνα άναγγέλλωσιν είς τόν κόμητα Μαρινιάν 
περί τής υγείας τού φίλου του. Είτα δέ έσπευσε 
να καταβή καί άνέλαβε τόν δρόμον τδν άγοντα 
εις τόν πύργον. Οί δρεινοι ήκολούθουν έπϊ πολύ 
διά τού βλέμματος τούς τρεΐ; ίππους βαδίζοντας 
έπϊ τής χιόνος.

ΙΑ'.

Εληγε μέν τό φθινόπωρον, άν καί άνεμοι μα
λακοί και φωτεινόταται άκτΐνες ήλιου έπανήοχοντο 
έπιπαίζοντα μέσω τών κοιλάδων καί εις τά πλά 
για τών βουνών, τά δέ λειβάδια έστρόθησαν πά
λιν διά τή: χλόη; καί τινες ζώναι χιόνος ένθα καί

I ένθα άναφαινόμεναι, ίμαρτύρουν δτι είς τήν άβέρ- 
νην έπανήλθον αί 0pxixt καί ζωογόνοι ήμέραι.

1 Καί βεβαίως δ ώραϊος ούτος καιρός ωφέλησε 
σηχαντικώ; τήν υγείαν τοΰ Φερδινάνδου, άναλαμ.

I βά< οντο; βαθμηδόν τάς δυνάμεις του. Ηδύνατο δέ 
άκινδύνω; νά περιπατή κατά τάς θερμοτέρας ώ
ρας και νά κάθηται μόνο; εϊς έρημίας, ών έγνώ- 
ριζε καί τού; βράχους καί τά δένδρα, ή εις τάς 
όχθχ; τώ; ρυάκων, ών πολλάκις έγεύθη τά νάματα 
τα χρυσά και βαλσαμωμένα. Καί επιστροφών έκ 
τών μελαγχολικών περιπάτων, έφερε πάντοτε μεθ’ 
έαυτοΰ άνθη τινά τοΰ έαρος, δσα ή έπί λόφων δια
τηρούνται κατφκημίνων, ή καθρεπτίζονται, παρά 
τάς δχθχς, εις τά ύδατα. Η μαλάχη, ή όσω τα
πεινή τοσοΰτον αγαθοεργός, ή άνεμόνη ή πολυ- 
χρους, φ'λη τοΰ φθινοπώρου, πάντοτε έπϊ τά υψηλά 
διαιτωμένη και παρομοιάζουσα εΐ; τά πνεύματα 
τά τολμηρά καί ρεμβάζοντα, και δλα τέλος τά έ- 
παφρόδιτα άνθη, δσα μένουσιν είς ημάς ώ; τελευ
ταίοι φίλοι, οίτινες δέν μά; άφίνουσιν δταν έρχων- 
ται ήμέραι συμφορών καί θλίψεων’ δλα ταΰ τα έ- 
πλεκον τάς άνθοδέσμα; τοΰ Φερδινάνδου.

Ενώ δέ μίαν τών ήμερών έβράδυνε παρ' έθος 
τήν έπιστροφήν του, ή Ροδόπη, ή γνωστή είς η
μάς πχιδίσκη, τδν έπέπληξε διά χάριτος αφελούς 
άλλ’ άμιμήτου, καί αύτός, μειδιών διά τδν έοάσ- 
μιον θυμόν τη;, έπλεξε διά τών άνθών του Sv αυ
τοσχέδιον στέμμα και τδ άπέθηκεν είς τήν κεφα
λήν τής έρασμίας παιδίσκης. Αύτη ι)έ, ουτω; ε
στεμμένη, έφαίνετο ώ; νύμφη τις αρχαιοπρεπής 
και ό Φερδινάνδος τή έλεγεν δτι ουδέποτε πλάσ
ματα αγγελικά, ώ; αύτή, θυμόνουσιν άπδ καρ
δία;, άλλά τήν άκαριαίαν ταύτην φαιδρότητα τή; 
ψυχής του, έσβεσεν άμέσως ή ψυχρότη; τοΰ δια
λογισμού’ ώ ναί ! υπάρχουσι θλίψεις έπίσημοι, 
αίτινες, δπου καί άν εύρεθώμεν, δπω; καί άν σκε- 
πτώμεθα, ποτέ δέν έξέρχονται άπδ τδν νοΰν μας.

— Αλήθεια ’, άπεκρίθη ή Ροδόπη’ ά; ηναι, δ- 
μω; έγώ σοΰ φανερόνω δτι είμαι κακηά καί μαλ- 
λώτρα , ά; μάθη δ αδελφός μου, δ άποστάτης άρ
ρωστος δτι έχω δύο γράμματά του άπδ τδν πύρ
γον, θά τά κρατήσω διά νά μάθω γράμματα.

— Αδελφή ϊ’οδώπη, εΐπεν δ Φεοδινάνδο; δ,τι 
θέλεις κράτει, άλλά δός μοι τά γράμματα, θέλω 
νά μάθω πώς είναι οϊ φίλοι μου .

Τδ κοράσιον τότε έδωκεν αύτώ έπιστολήν τοΰ 
κόμητος, ήν δ Φερδ νάνδος, καθήσας, άνέγνω ούτω 
πω; έχουσαν.

« Η λύπη μου δέν γράφεται ! ή τύραννος πο
δάγρα έπιμένει και δλονέν μέ κρατεί αιχμάλωτον, 
ίΐ φίλε ! είμαι άπαρηγόρητος διότι αδυνατώ νά 
σέ έπισκέπτωμαι άσθενούντα, άν και αί τακτικαϊ 
έπιστολαί σου μάς χαροποιώσι, άν καί εΰλογώμεν 
τδν ώραϊον καιρόν, δστις βελτιόνει τοσοΰτον τήν 
υγείαν σου. Οίμοι! δ χειμών έπέρχεται, ώς τις 
άπαίσιος ‘ δαίμων, φέρων πανταχόσε τήν καταστρο
φήν, άκουσόν με αγαθέ φίλε, άκουσον εύμενώς 
τήν διήγησιν τών θλίψεών μας.

« Γνωρίζει; δτι ούδείς άλλος έκτιμά, όσον έγώ, 
τήν ακεραιότητα τοΰ χαρακτήρό; σου, διά τοΰτο 
ούδέποτε έφαντάσθην δτι δύνασαι θελων να με 
λυπήση,ς. Απόδειξι; τής είς σε πίστεός μου είναι 
ή άποκάλυψις τοΰ μυστηρίου μου, δ δε Φερδινάν- 
δος προετοίμα ν άποθάνη μάλλον η να φανή α
χάριστος, ή νά διάψευση τήν αβροφροσύνην του. 
Οχι, όχι ! οϊος δήποτε καί άν ήναι ό ένθουσιασμό; 
του, διά n/r άνασσαν τών χωρίων, διά την δέ
σποιναν τών βοονών, διά τδν άγγελον τών τεθ- 
Λιμμενων, δρκίζομαι είς τδ εύαγγέλιον δτι θέλει 
σιωπά πάντοτε πρδ τής Μαλβίνης.

« Αλλά, φίλε μου, μήπως πάθος τοσοΰτον κρα- 
ταιδν, ώς τδ πάθος σου, δέν δύναται νά τό μαν- 
τεύση ψυχή, ώς ή ψυχή της ; είναι άστέρες τινές 
συμφερόμενοι τή αύτή άγωγω δυνάμει ...

• Πρδ δεκαπέντε ήδη ήμερών, άφ ής έπεσκέφ- 
θημεν τδν πληγωμένον ήμών φίλον, τής Μαλβίνης 
δ χαρακτήρ καί αϊ έξεις ήλλοιώθησαν έπαισθητώς. 
Φαίνεται μοι δτι ύπέπεσεν εις εϊδό; τι μονομερούς 
συννοίας, δπερ είναι συνέπεια βιαίας τινδς συγκι- 
νήσεως, άγγελίας τινδς άπροσδοκήτου, παραδό
ξου τινδς άποκαλύψεως. Ούτω δέ τδ περιλαμπές 
έκεΐνο πνεύμα επισκιάζει ενίοτε ή μελαγχολία, 
οΰτω τήν προτού γλυκεϊαν καί άτάραχον ψυχήν 
διαταράσσει ή άπόγνωσις’ όποια τις κατηνέχθη έπ’ 
αύτήν ανεμοζάλη ; Πολλάκις ή Μαλβίνη γονυ- 
κλιτεϊ πρδ τών εικόνων τής έκκλησίας, εκλύεται 
ύπδ τών δακρύων καί φεύγει δπως μή φωραθή τα- 
λαιπωρουμένη. Χθες ήλθε πρός με πάσχουσα και 
ώχρά και λαβοΰσα τάς χεϊράς μου μετά στοργής 
περιπαθεστάτης, μοί είπε τά παράδοξα ταΰτα λό
για. « Αγαπητέ μου θείε ! είναι πολλαϊ ήμέραι α
φού σκυθοωπώ και φοβούμαι μή σέ λυπήσω, σέ τδν 
δεύτερόν μου πατέρα. Επασχον, μου ήνώχλουν τδ 
πνεύμα ζοφεραί προαισθήσεις, έστέναζον άπδ καρ
δίας ώ; στενάζουσιν οί ταλαιπωρούμενοι, άλλ’ α
γνοώ τήν αϊτίαν, θαρρώ μόνον OTt ταΰτα προέρ
χονται άπδ νευρικήν τινα προσβολήν, υφ’ ής καί 
ό πατήρ μου έπασχεν, ήτις μέ ένοχλει κατ’ έτος 
δταν άοχεται δ χειμών. »

* Αί φίλε μου ! καί τί ήδυνάμην νά άποκριθώ 
είς τδ παιδίον τοΰτο ; ή θλίψις μού συνέτριβε τήν 
καρδίαν καί δμως κατόρθωσα νά μειδιάσω και νά 
τήν ένθαρρύνω, καθώς τις εύθύμως υποκρύπτει τδν 
κίνδυνον τοΰ δδοιποροΰντος, έλπίζων δτι τδν σώζει 
άγνοοΰντα. Είπον δθεν δτι είναι τρελλή πλάττουσα 
ανύπαρκτα ουτω παθήματα, δτι είναι έρασμιωτέρα 
ή πριν και τήν παρεκίνησα νά γράψη εϊς τήν φίλην 
τής καρδίας της, τήν θελκτικωτάτην Σοφίαν, περί 
ης πολλάκις τήν ήκουσες δμιλούσαν, ήτις είναι 
ως αύτή χαρίεσσα καί άγαθωτάτη καί περικαλ
λής. Επί πολλά; ώρας τή έγραφεν ή Μαλβίνη, άλλά 
δέν μοϊ έδειξε τήν μακροτάτην έπιστολήν, μόνον 
δέ δτε κατέβη είς τήν αίθουσαν, παρετήοησα δτι 
ητο ώχροτάτη, μοϊ έφαίνετο δτι Οΐ δφθαλμοί τη; 
ησαν ήδη έτοιμοι νά δακρύσωσι.

• Βλέπεις, Φερδινάνδε. μέχρι τίνος πιστεύω εις 

τδ ακέραιον τού χαρακτήρός σου, διηγούμενος τήν 
οδύνην της είς τόν άθώον αίτιον τής οδύνης, διό 
πάς τις άλλος ήδύνατο νά καταχοασθή ίσως άνη- 
λεώς τήν πίστιν μου. Δέν σοι γράφω τι περί έμού, 
καί τϊ άρα σημαίνει ή πλήρης ή ή έλειπής ευ
δαιμονία ένδς γέροντος ; ζωή άλλη πολιτιμοτέρα 
απασχολεί τδν νούν μου, ή ζωή τής Μαλβίνης,ήτις έάν 
έννοήση παράνομον πάθος έμφωλεύον έν τή καρ
δία αυτής, ώ άπδ τής στιγμής εκείνης δέν ζή πλέον! 
πεφοβημένος ό άγγελος αύτδς θέλει έγκαταλείψει 
τδν κόσμον. Ναι, τήν γνωρίζου, αποθνήσκει — τδ 
εράσμιον καί αγνόν πλάσμα ! — άποθνήσκει τη- 
κομένη άπδ τήν αισχύνην καί άπδ τήν τύψιν τού 
συνειδότος.

» Σύ λοιπδν μόνος δύνασαι νά τήν σώσγ,ς, [άλλ’ 
ό καιρός σπεύδει καί σέ έπικαλούμαι μετά δα
κρύων* άναχώρησον, κύριε Φερδινάνδε, άναχώ- 
ρησον, φίλε μου, άπδ τδν άπαίσιον τούτον τόπον. 
Οτε ήλθον είς έπίσκεψίν σου, τήν προτεραίαν τής 
δυστυχούς έκείνης μονομαχίας, ώμίλησα μετ 
άφροσύνης άναρμόστου εϊς τήν ηλικίαν μου, προε- 
τοιμάσας θανάσιμον δηλητήριον καί διά σέ καί 
διά τήν Μαλβίνην . . .

« Τδου τι έπρεπε νά σοϊ είπω, άλλά πιστεύω 
δτι ούτε θά φαντασθή; καν δτι ζηλοτυπία ή έλα- 
χίστη έμφωλεύει είς τήν καρδίαν μου . . . έλπί- 
ζω οτι ούτε έπϊ στιγμήν σοϊ έφάνην κατά τούτο 
γελοίος άφοϋ έγνωρίσθημεν. Αϊ, Φερδινάνδε ! 
σήμερον μάλιστα — καί τδ λέγω μαρτυρόμενος 
τδν Θεόν — σήμερον έλεεινολογώ τδν παράλογον 
συνδυασμόν μου . . . Ιδού τδ βάσανον τοΰ γήρα- 
τός μου, ιδού τδ κρύφιον άλγος τής ψυχής μου ! 
άλλά φθάνει τόσον, δέν μοϊ έπιτρέπεται νά μεμ
ψιμοιρώ διά τήν τελευταίαν δοκιμασίαν, ήτις μοϊ 
έπεβλήθη έν ταϊς έσχάται; ταύταις ήμέραι; μου.

« ‘Τγίαινε λοιπόν, Φερδινάνδε, δ φίλος και ή 
θλίψις τών γηραιών έτών μου ! χαϊρε, ό ποιητής δ 
άείποτε υπδ τής ειμαρμένης καταδιωκόμενος, Ζαΐ- 
ρε, δ άξιος ζωής εύτυχεστέρας, ό άξιος πάθους 
άγνού . ώς τού πάθους τής ώραίας ψυχής σου ! συ 
ήλθες έν τή έρήμω νά άναπαυθής, ήλθες νά πίης 
εις τά ζωηρά νάματα τών βρύσεων μας’ συ δέν έ- 
ζήτεις ή τά φυλλώματα καί τήν έρημίαν, τά άνθη 
τά άγρια καί τούς ρεμβασμούς, άλλ εύρες ανε
μοζάλην είς τδ δάσος xal μάς φεύγεις ήδη, ώ; 
προτού έφευγες τδν κόσμον. Ας χωρισθώμεν καν 
χωρίς άγανακτήσεως, διότι ή εύρούσά σε συμφο
ρά είναι ^εργον τού ί’ψίστου καί καρδία, ώς ή 
καρδία σου, ύπομενει άγογγύστως τά πάντα’ ή 
βλασφημία είναι το θάρρος τών πονηρών φύσεων. 
Ημείς δέ, ήμεϊς εϊμεθα φίλοι σου, πάσχομεν ώς 
σύ, πά»χο|χεν διά σέ, άλλά σέ εύλογούμεν. 1- 
γίαινε, Φερδινάνδε, ύγίαινε, τέκνον μου ! »

Καί τή επαύριον Sv όχημα διέβαινεν ήσύχως άπδ 
τά όρη τοΰ Καντάλ, πρδς άρκΑον διευθυνόμενον 
καί άπολιπδν τάς ορεινά; έρημία;, κατέβη είς 
κοιλάδα περικαλλή καί εϊσέτι έπισκιαζομένην άπδ 
χλόην καί άπδ δρΰς παμμεγέθεις. Λίμνη δέ έξε-
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τείνετο έξ ανατολών, ώσεί καθρέπτης οκτάγωνος, 
περιστεφομένη ύπδ ιτεών μακροκλάδων, άλλ ά
φυλλων καί τό όχημα διέβη άπδ τάς όχθας τής 
μεγάλης καί ωραίας ταύτης λίμνης, φέρουσχ τδν 
Φερδινάνδον, τδν ύπηοέτην αύτοΰ καί ένα ορεινόν 
νεανίαν, δστις έπροθυμοποιήθη νά τδν συνοδεύση 
μέχρι τή; έσχατιάς τής ’Ωβέρνης. Καί ό Φερδινάν- 
δος έσιώπχ μελαγχολικώ; διαλογιζόμενος οί δέ 
οφθαλμοί του έπλανώντο έπί τήν λίμνην, άλλ αί
φνης έδειξε διά τής χιιρδς πυκνόν τινα πλατανώ- 
να προφαινόμενον έπί τίνος λόφου. Καί μετ ολί
γον έφάνησαν δύο υψηλοί προμαχώνες καί ιδού πά
σα ή πρόοψις τοΰ πύργου, πρδς 8ν ό Φερδινάνδος 
άνέτεινε βλέμμα προσεχές καί μακρδν, καί μει
δίαμά τι έπέψαυσε τά χείλη του έλαφοόν. Οτε δέ 
ή οπτασία άνελήφθη, έκλινεν αύτδς τήν κεφαλήν 
καί έπαυσε πλέον θεώμενος τά όρη καί τά; περι
καλλείς ταύτας έρημίας.

IB.
Κατά τινα ψυχράν τοΰ Δεκεμβρίου νύκτα, οδοι

πόρος τις κατέβαινε άπδ ταχυδρομική; άμάξης 
εϊς τό ξενοδοχείου τή; άγυιιϊς Richelieu, τά δε 
δωμάτια δπου κατώκησεν ήσαν ταπεινά, δσον τα
πεινή ήτο ή θεραπεία του. 0 μόνος αύτοΰ θερά
πων έπέδειξεν είς τδν ξενοδόχου τδ διαβατήριον 
τοΰ κυρίου του, γνωστοποιών οτι ό κύριος Αρώ- 
νης δέν θέλει διατοίψει πλέον τών δεκαπέντε η
μερών είς τούς Παρισιού; καί μετά τοΰτο δ Αν- 
δρέας έπέστρεψε παρά τώ Φερδινάνδο).

Δύο τινά ήνάγκασαν τδν Φερδινάνδον νά άπέλ- 
θη είς Παρισίους, πριν άπέλθη διά παντός μακράν 
τής πατρίδος του, τδ μέν, δτι έπόθεινά ένταμώση 
φίλον του τινά Αγγλον, δστις· ώς καλός Αγγλος, 
όδοιπορήσας πολλάκις καί πολλαχοϋ, έμελλε νά 
τδν έφοδιάση διά τών άναγκαίιον αύτοΰ πληροφο
ριών, τδ δέ άλλο αίτιον θέλομεν τδ μάθει βρα
δύτερου.

0 Αγγλος λοιπόν πληροφορηθεί; δτι ό Φερδι- 
νάνδος έφθασεν εί; Παρισίους, ήλθε πρωί, τήν ε
παύριον, εις τδ δωμάτιόν του. Καί δ κύριο; Κά
ρολος Βεδφδρ ήτο μέν εύγενής καί νεανία; διακε 
κριμένος, είχε δέ καί συμπεριφοράν άρίστην, καί 
παιδείαν ού τήν τυχοΰσαν* έγνώριζε κατά σπι
θαμήν τήν γηΐνην σφαίραν, διότι έκκαιδεκαετής έ
τι περιήλθε τδν κόσμον, δθεν δυνάμεθα νά φαν- 
τασθώμεν όπόσα είδε μέχρι τή; ηλικίας τών εί- 
κοσιν οκτώ ετών του. Αμα είδε τδν Φερδινάνδον 
ωχρότατου καί ισχνόν, έπίστευεν αυτόν πάσχον- 
τα νόσημα ύπατος, δι’ 8 οί ιατροί στέλλουσι τού; 
ασθενεί; δσον ένεστι μακρότερον, προφασιζόμενοι 
μέν δτι ή άλλαγή τοΰ κλίματος θέλει τού; ωφε
λήσει, ή δέ άλήθεια είναι, δτι τού; στέλλουν νά 
αποθάνωσιν ύπδ άλλου ίατροΰ έπισκεπτόμενοι.

0 κύριος Κάρολος έν τούτοες συμβουλεύσας 
φίλον νά άπέλθη είς ήπιώτερα κλίματα πρώ
τον τώ ωμίλει περί τών ώραιοτέρων τοΰ Κόσμου 
τόπων, καλών ιδίως τάς όχθας τής Γενούης, τά 
παράλια τοΰ Βοσπόρου, τδ Βυζάντιον, τήν Μαύ-

δν

ρην θάλασσαν, τήν Οδησσόν, ούδ’ έλησμόνησεν 
έπί τέλου; τήν Κίναν, άκολουθών πάντοτε εύθεϊάν 
τινα γραμμήν, ώ; τό πτηνδν, οπερ ακολουθεί 'ί~ 
σην τήν πορείαν του, άδιαφορών διά τά δοη, τάς 
λίυινας, τά δάση καί τάς έρημίας. 0 δέ Φερδινάν- 
δος δέν άπεκρίνετο, περιμένων νά άκούση τό όνο
μα τοΰ τόπου, δστις ήδύνατο νά έρεθίση τόν πό
θον του έν τώ άπεράντςο πανοράματι τών εικόνων, 
αΐτινες έξετυλίσσοντο υπό τής ευγλωττίας τοΰ 
φίλου του.

— Βλέπω, είπεν ό Αγγλος, δτι πρέπει νά άρ- 
χίσωμεν πάλιν τήν ονοματολογίαν μας. Δέν σοί 
λέγω τι περί τή; Ελλάδος, ούτε περί τή; Ιτα
λίας, διότι δλος ό κόσμος απέρχεται έκεΐ, δπου 
ίσως θέλεις απαντήσει ξενοδοχεία μεγαλοπρεπή 
καί μνρωμόΐους περιφήμους. Ας είπωμεν τήν 
Ιίορτογαλλίαν, μηδόλως μακρυνόμενοι άπό τήν 
Αρκτον, όποιος παράδεισος ! έλαιώνες ανθηροί, 
λεμονέαι μοσχοβόλοι, δάση μυρίπνοα, ένδιαιτή- 
ματα μεμαγευμένα’ άλλά μήπως φοβείσαι τόν 
γείτονα εμφύλιον τής Ισπανίας πόλεμον, τόν πρδ 
εξαετίας καπνίζοντα καί βροντώντα, δάδα άτε- 
λεύτητον ήν δέν θέλει νά σβύση ούτε ή παερίς σου, 
ούτε ή πατρίς μου ; . . . Εστω, άς διαβώμεν τδν 
Ατλαντικόν, άς φθάσωμεν εϊς τήν νότιον Αμε

ρικήν.
ό δέ Φερδινάνδο; νεύσας τήν κεφαλήν είς δείγ

μα άπαοεσκείας, ήρώτησε ταΰτα.
— Τίς είναι ή ιστορία τής Αμερικής; ποΰ εί

ναι αί άναμνήσεις της ;
— Δέν λέγω τήν άρκτώαν, ΰπέλαβεν ό Αγγλος 

άν καί τδ κλίμα της ήναι ουράνιον διά τδ νόση
μά σου' άλλ άς έπανέλθωμεν είς τούς κλασικούς 
τόπους, πρός μέρη τά κάλλιστα. Εγώ λατρεύω 

τ.,,.» ·. ■'· τφν γνωρίζω τδν λό-
συνταγματικδν βασιλέα, δσ- 

ίχει τήν αύλήν εϊς τάς Αθήνας ! . . .
έστέναξε ταπεινόνων τούς

εί 
τόπους, πρδς μέρη τά κάλλιστα. 
τήν Ελλάδα' ίσως δέν 
γον σου, διότι έχει

ϋ · -
τζίε-·, X ,

Καί δ Φερδινάνδος 
οφθαλμούς.

— Απελθε λοιπόν είς τή. 
Κάρολος. 0 συμπολίτη; μου Βύρων 
t..X ' η Λ

•ήν ’Αλβανίαν, είπεν ό
...........   5_____ ι τήν ύμνησεν, 

έγώ δέ σέ βεβαιώ δτι είναι λαμπρόν τδ κλίμα τη;, 
δτι ό τόπος είναι ζωγραφικός και ο: άνθρωποι 
ανδρείοι, ριψοκίνδυνοι, ποιητικοί τά ήθη καί τάς 
προλήψεις, άπειθείς πρδς κυβερνησιν, φιλελεύθε
ροι, λιρσταί . · .

— Φθάνει τόσον, άδυσώπητε περιηγητά, έπε- 
φώνησεν ό Φερδινάνδο;, παρ’ ολίγον έκφαυλίζεις 
τήν ’Αλβανίαν μου, ήτις είναι ή άρχαία ήπειρος 
καί ή έλληνεκή Ιλλυρία. Φίλε ! έχεις παραγγελίας 

<τ*λ»ι —··'----------

τδν Φερδινάνδον και 
νύκτα.

δ'·α την A.'XSoivixv 
Καί ό Κάρολος 

ερ^εινε παρ αύτώ

Τή δέ έπιούση 
έν τώ ξενοδοχείο) 
τώρθωνε δέ διά

έδεζιώθη
δλην τήν

ΙΓ'.

έφίλευεν εις δείπνον τόν φίλον 
Rocher de bancale, δέν κα- 

τών φιλικών παρατηρήσεων νά

πείση είς τοΰτο τδν Φερδινάνδον, έάν δέν ύπέσχετο 
δτι εί; τδ δεϊπνον άπεκλείετο πας άλλος, οιος δή
ποτε γνώριμός του. Καί δ μέν Κάρολος ώνόμασεν 
έξ ή επτά δαιτυμόνας, δ δέ Φερδινάνδο;, ούτε τά 
ονόματα γνωρίζων, έδέχθη τήν πρόσκλησιν.

όγδόην ήδη ώραν τή; μεσημβρία; άνέβαινον οί 
δύο φίλοι εί; τδ όχημα τοΰ Καρόλου καί εφθα- 
σαν, πρεπόντως, πρώτοι. Μετ ολίγον δέ είσήλ- 
θον είς τδ ξενοδοχείου Rocher καί τινες δαιτυμό- 
νες, ύ’πάλληλό; τις δικαστικός, αξιωματικό; τι; 
τοΰ ναυτικοΰ καί καλλιτέχνης τις άγαλματοποιδς, 
νέοι πάντες καί πλήρεις ζωής, ούδέ τοΰ άγαλμα- 
τοποιοΰ έξαιρουμένου, άν καί ήτον ωχρός, άν καί 
ό ρεμβασμός έζωγραφεϊτο είς τούς κυανούς οφθαλ
μού; του. Καί νεανία; μετ’ ολίγον έπεφάνη, συν
ταγματάρχη; τι; ϊ*ώσσος, δύο δέ ή τρεις μόνον έ- ] 
λειπον, άλλά τδν ένα άνήγγειλον ήδη οί ύπηοέται, 
τήν κυρίαν Ξ... μελωδδν καί δ Κάρολο; ήτησε 
παρά τοΰ Φερδινάνδον σχεδόν συγγνώμην διά 
βλέμματος έμφαίνοντος ολοκλήρους ιδέας. Τέλος 
πάντων δύο έτι περιεμένοντο αμέριμνοι δαιτυμό- 
νες, διότι χάριν τού γένους αύτών, δέν εύλαβούντο 
ποτέ τάς ώρας τά; ώρισμένας’ καί δμως οί άλλοι 
«πήλθον είς τήν αίθουσαν του δείπνου, ήτις ήτο 
αφιερωμένη είς τδν Κάρολον, 8τε ήρχετο νά κατα- 
λύσνι είς τδ ξενοδοχείου εκείνο.

έκ μέν Αριστερών τοΰ έστιάτορος ίκάθητο δ 
Φερδινάνδος, έκ δεξιών δέ δ νέος άγαλματοποιδς 
καί άντικρύ ή τεχνίτις τοΰ μελοδράματος Ξ... έν 
μέσω τοΰ επιτελείου, τοΰ Γαλλικού ναυτικού καί 
τού μοσχοβίτου στρατού.

—— Δειπνώμεν ! είπεν δ κύριος Βεδφόρ.
Η λέξις ήτο μαγική, διότι περιείχε στοιχεία 

εύθυμίας, έλπίδος, λύπης καί ευδαιμονίας' άμα δ 
εύγενής Αγγλος είπε σ δειπγωμεν ! » ό κόσμος δ
λος ήτο εύτυχής.

— Λείπουσιν έτι δύο προσκεκλημένοι καί λυ
πούμαι πολύ, είπεν ό Κάρολος, διά τδν ένα μά
λιστα . . . φοβούμαι δτι δέν θά έλθφ . . . λέγει 
δτι είναι μέ τά σωστά του ερωτευμένος καί οί πά- 
σχοντες άπδ τδ πάθος τοΰτο πιστεύουσιν δτι είναι 
άνεύθυνοι πάσης κοινωνικής έλλείψεως' φαντάζονται 
δταν έχωσι δίπΛωμα έρωτενμέιΌυ, δτι δ κόσμος 
είναι κωμωδία δπου αυτοί δέν ύποχρεοΰνται νάείναι κωμωδία δπου αυτοί 
παίξωσι τδ μέρος των.

— Είσαι άνηλεής κατά 
καρδίαν, αγαπητέ Κάρολε,

— όχι, φίλε μου, είμαι 
μιλώ μέ άνοικτήν καρδίαν, 
έμέ τήν έλαχίστην περί έρωτος λέξιν.

— Καί δμως, Κάρολε, γνωρίζεις δτι είμαι 
«θενής.

— Ναι, γνωρίζω καί μικρά τις περιήγησις

δέν σοί χρειάζεται ούτε χάρτης γεωγραφικός, ού
τε στατιστικοί πίνακες . . . άλλ δ φίλος μου δέν 
έρχεται .. .

— Καί τίς είναι δ τόσω ποθούμενο; ξένος ; ή- 
ρώτησεν δ Φερδινάνδος.

— Αν δέν άπατώμαιδέν σοίείπον σήμερον τδ ό
νομά του, διότι ήγνόουν άν μοί ύπέσχετο δτι έρ
χεται · . . ίδέ πώς φυλάττει τδν λόγον του ! εί
ναι έλαφρόνους καί μέ άπελπίζει . . .

— ’Εάν ήναι ερωτευμένος, διατί εκπλήττεσαι ; 
είπεν δ Φερδινάνδος, ίσως τήν στιγμήν ταύτην 
είναι είς τούς πόδας . . .

— Ελπίζω, μά τδν Θεόν, είπεν δ Κάρολο;, ό
τι δέν έφθασεν έτι έως έκεΐ, διότι ή άδελφή μου

πληγωμένων τήν 
ό Φερδινάνδο;.

τών
είπεν
δίκαιος, άλλως τε δ- 
σύ δέ δέν είπες εί;

α-

— Ναι, γνωρίζω καί μικρά τις περιήγησις θέ
λει σέ άναρρώσεΓ ιδού δ ικανότερος τών αξιωμα
τικών τοΰ ναυτικοΰ, ά; σοί περιγράψη τήν Αλ
βανίαν, τήν Πελοπόννησον καί τήν λοιπήν Ελλάδα.

(Εύτέρπ. Τόμ. Ζ’. φυλλάδ. 27)

τι δέν έφθασεν έτι έως 
είναι ή έρωμένη. Τδ συνοικέσιον είναι σχεδόν α
ποφασισμένου, ή δέ άδελφή μου καί ή θεία μου 
Αννη Β-δφδρ εύρίσκονται έδώ. Ηθελον σέ παρου- 

' σιάσεί είς αύτάς, έάν δέν μοί έλεγες, άπδ τής 
πρώτης ήμέρας, δτι άποστρέφεσαιτάς έπισκέψεις. 
Αλλ δπως δήποτε, δ έρωτευμένος είναι άνυπό- 
φορο; . . .

— Καί λέγεται ; ήρώτησεν δ Φερδινάνδος. 
Άλλ ό ύπηρ/της άνήγγειλε τδν κόμητα Μομβάλ. 
— Κόμης Μομβάλ.
— ίδέ τον, έλθέ, μά τδν Θεόν !
Καί κεραυνός έάν έπιπτεν έπί τής τραπέζης, δ 

Φερδινάνδος δέν ήδύνατο νά έκπληχθή περισσό
τερον' μόλις δύο μήνες παρήλθον άπδ τοΰ άκρα- 
τήτου, άπδ τοΰ άδαμάστου έρωτος τού Ρινάλδου ? 
ή άστασία δέ αύτη, ή άπότομος τού αισθήματος 
μεταβολή καί ή μέθη τής κεφαλής, ή άδιακόπω; 
έκλείπουσα καί άνανεουμένη, διετάρασσον τά; 
ιδέας τού ποιητοΰ, δστις είχε τήν καρδίαν πολύ 
θετικωτέραν καί σταθεράν. Παρ ολίγον δε νά ά- 
νακαγχάση, τοσοΰτον έστενοχώρει αύτδν ή περί 
τοΰ Μομβάλ ειρωνική κρίσις του, καί δμως έ- 
κρατήθη.

0 Ριυάλδος Μομβάλ έν τούτοις πτοηθείς άπδ 
τά φώτα τής αιθούσης, δέν διέκρινε κανένα και 
έχαιρέτησεν δλους. Εθλιψε δέ τήν χεϊρα τού Κα
ρόλου ένερθέντος πρδς υποδεξίωσίν του, έκάθησε 
πλησίον τού ρώσσου συνταγματάρχου, έτροογεν έν 
τάχει καί έτεινεν ένθα και ένθα γοργά βλέμμα
τα, ένώ ή τεχνίτις τού μελοδράματος τδν έβλεπε 
διά τού διπλού τηλεσκοπίου, ένθα έπέλαμπεν δ 
άνθραξ καί τδ τοπάζιον. 0 δέ Κάρολος έπέπλητ- 
τεν έρασμίως τδν ‘Ρινάλδον δστις τώ άπεκρίνετο 
χωρίς νά α’ώη τού; οφθαλμούς άπδ το δρεκτικω- 
τατον φαγητον τού πινακίου του.

— Τί τά θέλεις ; είπε μεταξύ άίλων, έχω άρα 
καιρόν νά έρωτήσω τί ώρα είναι ; · · . άλλά δύνα
μαι, κύριε Βεδφδρ, νά σοί είπω πώς έχουσιν ο: 
οικείοι σο'δ' ^ί κυρίαι τώρα άπήλθον είς τδ 1 
λικδν θέατρον, τάς έχαιρέτησα καί’ήλθον νά 
εύοώ. f

— Μεγίστη ή θυσία ?
— Σάς ευχαριστώ διά τήν κυρίαν καί διά 

έδώ κυρίους.

ίτα- 
σάς

•ους

8.
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— Πά ! εΐπον οί φίλοι του' δεν είναι είς τον 
νοΰν του’ σπεύσον τδν γάμον, κύριε Βεδφόρ . . . 
γίνεται λόγος πολύς περί τούτου . . .

— Αλήθεια; είπεν ό Ρινάλδος υπερευχαρι
στηθείς.

— Κάποιος μοί τδ είπε σήμερον, προσέθηκε 
φωνή τις καί δ Μομβάλ παρ δλίγον νά άποβάλη 
τδ ποτήριόν του, στρόφων δέ περίφοβον βλέμμα 
πρδς τδ μέρος τοΰ ταϋτα εΐπόντος δαιτυμόνος, 
έγένετο ωχρότερος τοϋ μαρμάρου. Αί συνομιλία’, 
δέν επαυον καί περιεστρέφοντο άπδ θέματος είς 
θέμα ώσεί πτηνά άτάκτως περιϊπτάμενα.

— ΤΙ έχετε κόμη; ήρώτησε τδν γείτονα αύτοΰ 
ο Ρώσσος συνταγματάρχης.

*— Φαντάσου μίαν στιγμήν, άπεκρίθη φωνή τα- 
πεινοτάτγ δ Ρινάλδος, δτι βλέπω έκεϊ κάτω, πρδ 
έμοΰ, τήν μορφήν ένδς νέου, δν έφόνευσα μονομα- 
χήσας...

Καί ό συνταγματάρχης έκάγχασεν, δ δέΚάρολος 
καί οί φίλοι του ήθέλησχν νά μάθωσι τήν αιτίαν, 
άλλ δ Ρινάλδος ώθησε τδ γόνυ τοΰ ρώσσου νεα- 
νίου. Οΰτος δέ, λίαν πνευματώδης, διηγήθη πώς ό 
γείτων αύτοΰ, ζητήσας πέρδικα, έφαγεν αστακόν 
καί έπήνει πέρδικα. Καί δ Φερδινάνδος έγέλασεν 
ώς οι λοιποί, άλλ έγέλασε διά τήν ταραχήν τοΰ 
ωχρού δαιτυμόνος, ουτινος έμάντευσε τήν διάνοιαν, 
ή δέ τεχνϊτις τοΰ μελοδράματος είπε πλήθος ώ- 
ραίων λόγων περί πέρδικας καί άστακοΰ καί πτη
νών καί δίποδων καί τετραπόδων καί περί τοΰ 
λοιποΰ όχλου τών τοιούτων μωρολογιών, δ δέ υ
πάλληλος δαιτυμών ευρισκεν αύτήν μάγισσαν χα· 
ρίτων καί πνεύματος, ένώ δ Κάρολος ήγάλλετο έρε- 
θίζων τήν ζωηρότητα τών προσκεκλημένων φίλων.

Οί δύο φίλοι έν τούτοις άναγνωρίσαντες άλλή- 
λους, έβλέποντο μέν ένίοτε δειπνοΰντες, καί με
τείχαν τής κοινής συνδιαλέξεως, ουδέποτε όμως 
εΐπον τήν έλαχίστην λέξιν, ιδίως εΐς αυτούς άνα- 
φερομένην. ό δέ δεΐπνος τοΰ εϋγενοΰς Αγγλου εΐ- 
χέ τι ίδιότροπον, διότι οί δαιτυμόνες έκυριεύον- 
το σχεδδν πάντοτε ύπδ κούφης τίνος ευθυμίας, 
ητις ετρέπετο επί τέλους εΐς παράνοιαν ή εΐς φιλο
σοφίαν, κατά τον χαρακτήρα έκαστου. 0 Κάρολος 
ήτο δεινός και έςησκημένος περί τά τοιαΰτα καί 
προεδρευων ήδη τδ συαπόσιον διεύθυνε μέν κατά 
θέλησιν τούς δαιτυμόνας, ώς ναύτης έμπειρος δστις 
όδηγεϊ τδ πλοϊον κατά τδν άνεμον καί τδ ρεύμα 
και τάς υφάλους, ’ήρέσκετο δ’ ενίοτε παρεχτρέ- 
πων καί αύτδ το πλοϊόν του, ϊνα έπαινεθή μετά 
τοΰτο σωζων αύτδ άπδ τδν κίνδυνον.

Τήν στιγμήν δέ ταύτην δ υπάλληλος, ύποβε- 
ορεγμενος ηδη, έπηρμένος δε διά τά προτερήματά 
του καί θελγόμενος άπδ τούς οφθαλμούς τής βα- 
σιλισσης τοϋ μελοδράματος, ήγείρετο προτείνων 
πρόποσίν τινα άκατανόητον. Τοσοΰτον δέ τεχνι- 
κώς διεσκέδαζε τάς περιόδους τοΰ λόγου του, ώσ
τε είχε τήν μέν κεφαλήν κεκλιμένην, τάς δέ χεϊ
ρας καταπιπτούσας.

Την πρόποσίν, Κύριε Κάρολε, τήν πρόποσίν 
μου !

— Μετά πάσης χαράς ! εΐπεν δ δημοτικός Κά
ρολος.

Αλλά μόνον ό τοΰ ναυτικού αξιωματικός ή- 
γερθη και προεπιε μετά τών δύο άλλών ηρώων 
τοϋ βακχου, οί δε λοιποί εμεινον άγερώχως ουδέ
τεροι.

Πίνω είς υγείαν τής καλλονής ! εΐς υγείαν 
τοϋ μεγάλου καί περιλαμπούς άστέρος ! Είς υ
γείαν πασών τών ώραίων άς ήμεΐς λατρεύομεν ! 
είπεν δ Κάρολος.

Ηγέρθησαν τότε πάντες και ή πρόποσις έτελέσθη 
γενικώς εν μεσω χαροποιών έπιφωνήσεων. 0 δέ 
Μομβάλ, προσκληθείς άπδ τούς γείτονας αύτοΰ, 
ωρκισθη ότι, ουδέποτε ήγάπησεν άλλην καλλονήν, 
πριν τής ωραίας ήν ήλπιζε νά νυμφευθή, καί δ Φερ- 
δινανάος εύθυς ήτένισεν είς αύτόν" έν τούτω δύο 
άλλοι ένηγκαλίζοντο, δ,τε Ρώσσος συνταγματάρ
χης, και ο τοΰ ναυτικού αξιωματικός, διότι ευ- 
ρέθησαν εντελώς σύμφωνοι έπαινοΰντες τάς χάρε— 
τας και τήν αξιοπρέπειαν καί τήν κομψότητα τών 
γυναικών τήςΠετρουπόλεως,οί δέ λοιποί δαιτυμόνες 
έλεγον είς τήν τεχνϊτιν τοϋ θεάτρου πώς γυνή τις 
δύναται σήμερον νά γίνη κόμησα καί σύζυγος γε- 
ρουσιαστοΰ, και τέλος πάντων δ Κάρολος, δ νεα
νίας αγαλματοποιδς καί δ Φερδινάνδος δέν έ
παυαν θαυμάζοντες τήν ελληνικήν άγαλματοποιίαν, 
την τέχνην τών άρχαίων ηθοποιών, τήν κωμωδίαν 
την αριστοφάνειου, τοΰ Σοφοκλέους τάς τραγωδίας, 
τας Αθήνας τού Περικλεούς, τούς άγώνας τούς Ο
λυμπιακούς.

Η ήθη ! ώ καιροί ! έπε®ώνει ό Φερδινάνδος.
— Τώ καιρώ έκείνω, είπεν δ αγαλματοποιδς, 

εγ’ωριζον τήν τέχνην τοΰ καλώς ζήν καί τοΰ έν- 
δόξως θνήσκειν.

Λαμπρός αιών, έλεγεν ό Κάρολος, δτε οί άν
θρωποι έδείπνουν μετά τού Αλκιβιάδου καί τής 
Ασπασίας, έπί τριήρεως έλλιμενιζούσης, είτε είς 
τόν Σαρωνικόν κόλπον, είτε είς τδ Μυρτώον πέ
λαγος !. ..

— Καί δμως, έπεφώνησεν ό Γερουσιαστής οςις 
ήκουσε ταϋτα, είναι πολύ καλλίτεροι οί δεϊπνοι 
τοΰ κυρίου Βεδφόρ καί τδ ξενοδοχείου τοΰ Roc- 
her de Cancale.

— Πιστεύεις ; είπεν ό Αγγλος, έστω, δεν μαλ- 
λόνομεν !

— Παμπόνηρε ! υπέλαβεν ή μελωδός, ή κυρία 
-... τούτο είναι πασίγνωστου οτι δεν εχει κα
νένα πόθον, τδν έλάχιστον πόθον.

— Καί δμως ύπάρχουσιν άλλοι, έχοντες δλως 
αντιθέτους ορέξεις, παρετήρησεν δ Αρώνης.

’Αλλ’ ήτο ήδη άργά καί ό Κύριος Βεδφδρ έ- 
νόησεν δτι έπρεπε νά δώση τδ σύνθηαα τής δια- 
λύσεως, άλλως έκινδύνευον νά διανυκτερεύσωσιν 
έκεϊ. Ελαβε λοιπδν τόν Φερδινάνδον άπό του βρα- 
χίονος καί πάντες έπορεύθησαν είς μίαν αίθουσαν. 
Εκεϊ δέ, μέσω χαράς πολυθορύβου, ό Βεδφδρ πα-
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ρουσίασε τόν φίλον του είς τόν Ρινάλδον Μομβάλ 
καί άμφότεοοι ούτοι, χαιρετηθέντες, πρώτον, ει- 
πον τώ κυρίω Κ,αρόλω, οτι έγνωρισθησαν ηδη α- 
παντηθέντες που κατά τό παρελθόν θέρος.

— Χά, χά ! έγέλασεν δ εύγενής Αγγλος, καί 
λοιπόν γνωρίζεσθε ; αξιόλογα, μά τον Θεόν, εί- 
πέτε τα, κύριοι, είπέτε τα. Είτα δέ' Μομβάλ, 
προσέθηκε, τήν νύκτα ταύτην είμαι είς συνοικίαν 
τινά μακροτάτην, συνιστώ τον άξιόλογον φίλον 
μου είς σέ- φέρε αυτόν διά τής άμάξης σου είς τήν 
κατοικίαν του.

— Μετά πάσης χαράς, άπεκρίθη ό Ρινάλδος.
Καί δ Φερδινάνδος έδέχθη αμέσως τήν πρότασιν. 

Πάντων δέ άποχωρισθέντων μετ ολίγον, δ Φερ- 
δινάνδος, είπών τώ Μομβάλ τόν άριθμόν τής κα
τοικίας του, είσήλθεν έν τή άμάξη. Ητο δέ πα
ράδοξος ή έπικρατήσασα σιωπή, άλλ ό ‘Ρινάλ- 
δος τήν διέκοψεν άμέσως.

— όαολογώ δτι δέν ήλπιζον νά συντροφεύσω 
τόν κύοιον’Αρώνην άπόψε έως είς τήν κατοικίαν του.

— Τό κατ’έμέ, άπεκρίθη ό Φερδινάνδος, δέν θαυ
μάζω διά τίποτε είς τούτον τόν κόσμον. Αφοΰ είδα 
τόσα πράγματα, δέν απορώ πλέον δι οίονδήποτε 
συμβαϊνον-

— Σάς εννοώ, εΐπεν δ ‘Ρινάλδος, έμείνετε ολί
γον εκστατικός μαθόντες oTt νυμφεύομαι. ..

—Τί τά θέλετε; εΐναι μερικοί οργανισμοί ... Το 
κατ’ έμέ, ομολογώ, δτι είμαι υπερβολικός καθ’ 
δλα, άλλά τά προσκόμματα με φέρουσιν εις άπο- 
γνωσιν, καί άν αδυνατώ νά τά υπερνικήσω, βα- 
ρύνομαι καί δπισθοδρομώ. Ισως έχρειάζετο έξα- 
μηνία ολόκληρος λατρείας είς τά όρη δπως τύχω 
συγκαταθέσεως’ τοΰτο ήτο μακρόν. Αλλως τε, ο
μνύω δτι ουδέποτε ήγάπησα τοσοΰτον, δσον ήδη 
τήν αδελφήν τοΰ κυρίου Καρόλου.

— Σάς θαυμάζω, κύριε, εΐπεν δ Φερδινάνδος' 
έξησκήσατε τήν ψυχήν ώς ίππον τινά μάχιμον, 
τήν δδηγεϊτε όπως θέλετε, τήν διευθύνετε κατά 

, * , Α > . , 5 *τας περιστάσεις η κατα την φαντασίαν σας.. Α
ξιόλογα τή άλήθεια

•— Πολύ φοβούμαι, άπεκρίθη ό 'Ρινάλδος, δτι 
ποτέ δέν θά συΐλφωνώρ.εν .. .

— Βεβαίως, άλλ’ δμως έννοούμεθα.
— όπως καί άν έχη, υπέλαβεν δ ‘Ρινάλδος, 

ελπίζω ότι δέν σάς έμεινε κάμμία δυσαρέσκεια . . .
— Αί ! καί πρός τί νά δυσαρεστώμαι ; άπε

κρίθη ί Φερδινάνδος, πρός τί νά ζώ μισών ή αγα
πών ; άδεαφορώ διά τά πάντα, βεβαιωθήτε.

— Κύριέ μου, εΐπεν δ ‘Ρινάλδος στηριζόμενος 
είς τήν μαλακήν γωνίαν τής άμάξης, πιστεύω δτι 
άπατάσθε. Δυσκόλωςπείθομαι οτι δέν άγαπάτε τήν...

— Σάς ζητώ μίαν χάριν, τόν άντέκοψεν δ Φερ- 
δινάνδος' τόνομα αύτό νά μή προφέρηται καθό
λου.

— Βλέπετε λοιπόν οτι έχω δίκαιον ;
— Βλέπω, υπέλαβεν δ Φερδινάνδος, οτι έχετε 

ώραιαν τύχην. ’Ακούσατέ με, κύριε, αν καί δέν 
ήμαι φίλος σας, πιστεύσατε τήν συμβουλήν μου 

ταύτην' έστέ γενναίος εΐς τήν εύτυχίαν, ώς άλ
λοι είναι γενναίοι εΐς τήν συμφοράν. ’Αγαπήσατε 
τέλος καί πιστεύσατε μίαν φοράν καί καλήν.

— Εύχαριστώ, είπεν δ 'Ρινάλδος' αρχίζω νά 
βαρυνωμαι τό κενόν, άλλ ιδού, εϊμεθα εΐς τήν κα
τοικίαν σας, προσέθηκε μετ ολίγον.

0 δέ Φερδινάνδος καταβάς άπό τής άμάξης, ηύ- 
χαρίστησε τόν ‘Ρινάλδον, δστις τω έτεινε τήν χεϊοα 
μετά τίνος συστολής' δ Φερδινάνδος τήν έθλιψε καί 
ούτως έχαιρετήθησαν, δ μέν, ό άνθρωπος τού κόσ
μου άπό τής άμάξης, ό δέ, ό ποιητής, άπό τοΰ 
δρόμου.

— Εχθροί ή φίλοι ; ... ήρώτησεν ό 'Ρινάλδος.
— Ούτε εχθροί, οΰτε φίλοι, άπεκρίθη ό Φέρδι- 

νάνδος.
— Υγιαίνετε λοιπόν, καί είθε ένταμιοθώμεν είς 

καλλιτέραν εποχήν ! προσέθηκεν δ ‘Ρινάλδος.
— Δυσκολεύομαι νά τό πιστεύσω, είπεν ό ποιη

τής.
Καί έχωρίσθησαν. (ακολουθεί.)

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ!
ΕΚ TOY ΒΙΟΓ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (1)

(Συνέχεια, δρα φολλάδ. 26.)

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ.

‘Ο Ναπο.Ιέων ιόιωτεύωκ. H Ίωσηφίτη.

Κατά τόν Μάρτιον τοΰ 1794 ό Ναπολέων, υ
ποστράτηγος ήδη προβιβασθεΐς, έφθασεν εΐς τό έν 
Νίκαια στρατόπεδον τής Ιταλίας, καί έξετάσας 
τάς διαφόρους τοποθεσίας, συνέταξε σχέδιον πο
λεμικόν, δπερ ΰπέβαλεν είς τό έν Παρισίοις Συμ
βούλων. Τό σχέδιον δέ τοΰτο έγκριθέν—μεγάλη ήτο 
ήδη καί δημοτική τοΰ Ναπολέοντος ή ύπόληψις 
μετά τήν άλωσιν τής 'Γουλώνος — έξετέλεσεν δ 
στρατηγός Μασσήνας,τοΰάρχιστρατήγου Δυμερβιών 
άσθενήσαντος. Καί έκυριεύθη μέν ή πόλις Ofleille, 
ύπό τών 'Αγγλων κατεχομένη, διέβη δέ ή γαλλι
κή στρατιά άί'ο εδάφους τής δημοκρατίας τώνΓε- 
νουϊνσίων, άν καί αΰτη έπέμενεν άποποιουμένη τήν 
διάβασιν, καί ή περίφημος τοποθεσία Saorgio, 
ύπό δισμυρίου στρατοΰ κρατουμένη, ήλώθη τώ 
κράτει τής,λόγχης, καί ή σημαία τής Δημοτρατίας 
έστήθη έπ* τήΐς άνωτάτης τών Αλπεων κορυφής, 
Τετράκις χίλιοι αιχμάλωτοι καί έβδομήκοντα τη- 
------------------------- f

(1) ’Εξακολουθούμεν μεταφράζοντες καί ουχί 
έρανιζόαενοι ώς κατά λάθος προείρηται. Ταύτα όε 
έκ τής άξιολόγου ιστορίας τοΰ Ναπολέοντος ύπό 
Νορβαίν.
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λεβόλχ έδόξχσαν τάς θαυμάσιου; νίκα; τών γαλ
λικών οπλών, καί ό αρχιστράτηγο; Δυμεοβιών 
έγραφεν έν τή εκθέσει τών μαχών, δτι όόφειλε τά; 
νίκα; εϊ; την μεγαλοφυίαν τοϋ Ναπολέοντο;.

Καί άλλαι βραδύτερου νίκαι — ή κατά τδ Cairo 
καί DegO — καθ ά; ή στρατιά τών Γάλλων έξου- 
σίασε τά; πύλα; τή; ’Ιταλία;, οφείλονται έπίση; 
εΐ; σχέδιον υπδ τοϋ Ναπολέοντο; συνταχθέν- Επέ
μενε δέ προτείνων νά προσβληθή τό Πιδεμόντιον, 
καί έπλαστούργει σχέδιον εϋρότερον άλλο καί με- 
γαλουργδν, ούτινο; τήν έκτέλεσιν δμω; ή τύχη έ- 
πεφύλαττεν εί; αύτόν. Αλλ ένφ διελογίζετο νά 
δοξάσφ τδ στρατόπεδοντή; ’ΐταλι'α;, καί ήτοιμάζετο 
νά τδ έξασφαλίσφ έπί τών Αλπεων καί εί; τά πα
ράλια τη; Μεσογείου, έπήλθεν ή 9 τοϋ θερμημε- 
ριώυος, καί καταλύεται ή κατά Ροβεσπιέρον τριαν
δρία. Αλλ ή νίκη αύτη, νίκη στάσεω; προτού κα- 
ταδιωκομένη;, δέν ώφέλησε τά έν ταΐ; είρκταϊ; 
στενάζοντα λείψανα τών θυμάτων τή; τριανδρία;, 
καί ή άμαξα τοϋ θανάτου περιεφέοετο έπί τινα; 
έτι ήμέρας εΐ; τά; άγυιά; τή; πρωτευούση;. Οί 
■δέ περιελθόντες εΐ; τήν έξουσίαν δέν ήσαν ή διά— 
-Soyoi, ένίοτε μάλιστα έκδικηταί τοϋ Ροβεσπιέ- 
ρου, καί δ πέλεκυς αυτών ήπείλησεν, έπί μίαν 
στιγμήν, τήν κεφαλήν τοϋ στρατηγού Ναπολέοντο;. 
Κατηγορηθεί; ώ; σκευωρών κατά τή; νέα; τάξεως 
τών πραγμάτων, λόγφ μέν δτι συνέταξε πολεμικόν 
τ·ι σχέδιον, έργω δέ δτι ήτο φίλο; τοϋ νεωτέρου, 
κατά την στάσιν πεσόντος, ’Ροβεσπιέρου, έφυλάτ- 
τετο υπδ δύω χωροφυλάκων εί; τδ στρατόπεδον 
τή; Νίκαιας, άλλ’ αί μεγάλαι τών εξωτερικών πο
λέμιων προπαρασκευαί ήνάγκασαν τούς αντιπροσώ
πους νά γράψωσιν είς τήν έπί τής κοινής σωτηρίας 
εφορίαν δτι είς τδν στρατδν είναι άνυποφεόκτω; 
αναγκαίο; καί χρήσιμο; δ Ναπολέων.

Εν τουτω άρχαΐό; τι; λοχαγό; τοϋ Πυροβολι
κού, διορισθεί; διευθυντή; τής εφορία; τών πολε
μικών, κινηθείς άπδ αγενή φθόνον, έφραξε τδ 
ένδοξον τοϋ εικοσιπενταετοϋ; Ναπολέοντο; στά- 
οίον, άναθείς αύτώ, αντί τής αρχηγία; τοϋ πυροβο
λικού είς τδ κατά τήν ’Ιταλίαν στρατόπεδον, τήν 
διοικησιν ενδ; σώματος Πεζικού είς τήν Βανδέαν, 
στασια-,ουσαν ήδη κατά τή; δημοκρατία;. 0 Ναπο
λέων δέν έδέχθη καί πορευθεί; εϊ; Παρισιού;, έζή- 
τει νά έπανέλθη εϊ; τήν προτέραν θέσιν, άλλ’ δ 
φθονερό; αντιπρόσωπος έπέμενεν είπών, δτι ήτο 
πολύ νεο; διά τήν άρχηγίαν τοϋ Πυροβολικού. 
Ιηρασχτι τις ταχτιας τις τί> .ττάίοτ τής μάχης, 
απεκρίθη δ Ναπολέων, τγήρασα χαί έγϊύ, καί ά- 
ποποιηθεί; τήν διοικησιν τοϋ Πεζικού, διέτριβεν εΐ; 
Παρισίους ίδιωτεύων.

Καί πολλά; μέν ύπέστη δι άχρηματίαν στενο- 
Ζ®Ρ*αί, άναγκασθείς νά εκποίηση, παν δ,τι είχε 
πολύτιμον, τέλος δε άλλος τι; άναδειχθείς παρά τή 
Πολεμικήέφορίααντίτοϋ Ωβράν διώρισε τδνΝαπολέ- 
οντα εις τήν Τοπογραφικήν επιτροπήν, ένθα έσχε- 
διαζοντο καί προπαρεσκευάζοντο αί κινήσει; τών 
στρατοπέδων.

Αλλ’ ό Ναπολέων, στερούμενος έν τφ διαστή- 
ματι τή; άργίας καί μισθού καί άλλων πόρων, 
έμελέτα .έμβριθώ; τήν πολεμικήν έπιστήμην καί 
διέτα.τεν έν έρημία καί σιωπή τδ άξιοθαύμαστον 
έκεΐνο πολεμικόν σχέδιον, δπερ έγχειρισθέν βρα- 
δύτερον εΐ; τήν έφορίαν έδόξασε τοιοϋτον αύτόν.

‘Η άντεπανάστασι; τή; I 3 τοϋ θερμημεριώνος 
κατέλυσε τήν δεσποτείαν τοϋ τρόμου, άλλά 
τοΰ τολμήματος δ σκοπό; ήτο άλλος, μόνον δέ 
οί έπιχειρήσαντε; αύτδ προέλαβον τού; βασιλικού;.

II Γαλλία έν τούτοι; έφαίνετο έπικράτεια κα- 
ταδιωκομένη ύπδ άδυσωπήτων χρεοφειλετών καί 
διαρπαζομένη ύπδ πιστωτών άπεγνωσμένων, καί 
χρεοφειλέται μέν ήσαν οί πολϊται, πιστωταί δέ οί 
τήν άντεπανάστασιν έπιχειρήσαντε;. Διδ οί πό
ροι τής δημοκρατία; έξηντλήθησαν ταχέως, καί 
ή δημόσιος καί ή ιδιωτική πίστι; έξέλιπε, καί αί 
στρατιωτικαί άποθήκαι έξεκενώθησαν, καί εΐ; τδν 
στρατιώτην, έπιδεή τροφή; καί ένδυμάτων, δέν 
εμενεν ή μόνη ή δόξα, υί δέ βασιλικοί, έν τή δη
μοκρατική χλαμόδι ύποκρυπτόμενοι, έβλεπον ά· 
σμενοι τήν κατάστασιν ταύτην τών πραγμάτων, 
καί ήτοιμάζοντο διαλογιζόμενοι πώς νά ώφελη- 
θώσι.

Μεγίστη ήτο ή ταραχή τών πνευμάτων εί; την 
πρωτεύουσαν και πολλαί ήγέρθησαν όχλαγωγίαι, 
ύποκινούμεναι μέν ύπδ τών βασιλικών καί τών 
ξένων, έγειρόμεναι δέ ύπδ τή; κυρώσεως νέου συν
τάγματος, δι ού ή εκτελεστική εξουσία μετεβι- 
βάζετο είς πενταμελές Διευθυντήριον. Τδ Σύνταγ
μα δέ τούτο ύποβληθέν εί; τήν άπόφασιν τοϋ λαοϋ, 
περιέκλειε τδ σπέρμα τοΰ άντεπαναστατικοϋ πο
λέμου, οΰτινος ή ρήξις ήγγιζεν ήδη.

0 Ναπολέων έν τούτοι;, αΰτόπτη; γενόμενος 
τών ταραχών, έπορεύθη εί; τδν τόπον τή; Συνε- 
λεύσεως τοϋ λαοϋ, δπου ηύξανε μέν κατά πάσαν 
στιγμήν ό θόρυβος, ρήτορες δέ διεδέχοντο έπί τοϋ 
βήματος τού; ρήτορας, καί μεγάλη έγίνετο λο- 
γομαχία περί εκλογής αρχηγού δυναμένου νά ύ- 
περασπισθή τήν κινδυνεύουσαν ■ πατρίδα ! Αί γνώ- 
μαι έπί τέλους, διεστώσαι κατ άρχάς καί διαφέ- 
ρουσαι, συνεχωνεύθησαν εϊ; μίαν μόνην, καί ό Να
πολέων, άναμεμιγμέ-.ος μετά τή; πληθύο; τών α
κροατών, ήκουσε τήν άπόφασιν δι ή; έπεφορτί- 
ζετο τήν στρατιωτικήν άρχηγίαν ύπαγορευθεΐσαν 
άπδ τήν φήμην καί τήν δόξαν, δι ών αύτδ; πε- 
ριεβλήθη κατά τά στρατόπεδα τή; μεσημβρίας. 
Αλλ αί ταραχαί καί αί στάσεις δέν έπαυον κατά 
τάς άγυιά; τών Παρισίων, καί ό Ναπολέων, ΰποδυ- 
θεις τήν στρατιωτικήν άρχηγίαν εξουσιάζει τάς 
κυριωτέρας θέσει; καί τά πυροβολοστάσια, προσ
βάλλει τάς ένοπλους άθροισε·.; καί σώζει καί ε
νισχύει τήν Κυβέρνησιν.

Από τής έποχή; ταύτης τδ όνομα τοϋ Ναπο
λέοντο; ήτο δημοτικόν, διότι, ήναγκασμένος αυ
τός νά έπιτηρή τήν ειρήνην καί τάξιν τή; πόλεως, 
πολλάκις έδημηγόρησεν εϊς τού; δρόμου; καί τάς 
άγυιά; πείθω* καί κ.ερδίζων τού; πολίτα;- Η-

συμβατική συνέλευσις έψηφίσατο την άφόπλισιν τοϋ| 
λαοϋ, ήτις, άν καί άντικειμένη είς τάς εςεις και 
τά δικαιώματα τών πολιτών, δέν εύρε τήν έλα- 
χίστην άντίστασιν, έκ δε τή; έκτελέσεως προέκυ- 
ψεν δ παράδοξο; τοϋ Ναπολέοντο; γάμο;. Ακρι
βών έξετάσεων γινομένων έν ταΐ; οίκίαις, παιδίον 
τι δωδεκαετές παρουσιάσθη πρωίαν τινά εϊς τδν 
στρατηγόν Ναπολέοντα, ζητών τδ ξίφος τοϋ πα- 
τρδ; αυτού, στρατηγού τή; Δημοκρατίας, θανατω- 
θέντο; έπί τοϋ ικριώματος. Τδ παιδίον τούτο ήτο 
ό Ευγένιος Βωαρνέ, καί τδ μέν ξίφος άπεδόθη, 
ή δέ μήτηρ ήθέλησε νά ευχαριστήσει τδν Ναπο
λέοντα, οστις ματαίως έζήτει νά άπατήση έαυτδν 
διά τδ πρό; αύτήν αίσθημά του. Αλλά καί ή Ιω- 
σηφίνη ήγάπησεν αύτδν, βραδύτερου δέ ό γά
μο; αύτών έτελέσθη (9 Μαρτίου 4 796), καί δ Να
πολέων, δυστυχής τοσοΰτον μετά τδν πόλεμον τή; 
Ιταλίας, εύρεν εί; τδν σύνδεσμον τούτον την ευ
δαιμονίαν του. Η άνάγκη τού νά έμπιστευθή τήν 
καρδίαν του εΐ; σύντροφον τή; ζωή; του, ήτο, ως 
εΐπεϊν, κατεπείγουσα, διότι είχεν ανάγκην φίλου 
και ούχί εδνοουμένου ή συμβούλου. Η ψυχή αυ 
τού δέν ήτο άποκλειστικώς πολιτική καί είχεν 
— ώ; καί τών άλλων άνθοώπων πρδ; ού; τοσοϋ- 
τον διέφερε — τάς δυσαρέσκεια; της, τά; παρη
γοριάς, τά μυστήρια καί τάς άδυναμία; της.

Αναφέρεται τδ ακόλουθον ανέκδοτον περί τοϋ 
γάμου τούτου. Ο συμβολαιογράφος Ραγιδώ, μέλ- 
λων νά συντάξη τδ προικοσύμφωνον, εΐπεν εις 
τήν Ιωσηφίνην « Πώς άπεφάσισε; νά ΰπανδρευ- 
θή; ένα στρατιώτην δστις δέν έχει ή τδν μαν
δύαν καί τδ ξίφος του ;— Τοιαύτα; παρατηρή
σει; καί πολλοί άλλοι οικείοι τή άπεύθυνον. — 
0 Ναπολέων εί; δωμάτιόν ευρισκόμενος, έδειξεν 
δτι δέν ήκουσε τούς λόγου; τούτους, άλλ οκτώ 
έτη βραδύτερου, τό 4 804, τήν ήμέραν τή; ςέψεως 
αότοΰ, πορευόμενος είς τδν ναόν τής Παναγίας, 
βλέπει μεταξύ τοϋ πλήθους τδν Ραγιδώ, τδν κα- 
λεϊ κατά μέρος καί δεικνύων αύτώ τήν χρυσο
κέντητου αύτοκρατορικήυ χλαμύδα καί τδ μακρδυ 

■ ξίφος Καρόλου τοϋΜεγάλου s Αί κύριε ! τω λέ- 
μει μειδιων, ιδού ό μανδύας, ιδού τδ ξίφος ! »

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.

Έξ νίχαι τίς ΰίο εβδομάδας.

Μεταβιβασθείση; τής νομοτελεστικής εξουσία; 
εις Διευθυντήριον πενταμελές, δ Ναπολέων διο
ρίζεται αρχιστράτηγο; τής κατά τήν ’Ιταλίαν 
στρατιάς, δπου άντίμαχοι τή; Δημοκρατία; συμ- 
μαχοϋσιν ή Αύστρία, τδ Πιδεμόντιον, ή Νεάπολις, 
πάντε; οι μικροί ηγεμόνες τή; Γερμανία; καί οί 
τής ’Ιταλίας αύτής, ής τήν' κατάκτησιν προεϊδεν 
ό Ναπολέων πρδ δύο ήδη ετών. Αλλά πρδ πασών 
τών δυνάμεων τούτων ή Αυστρία άνάγκη νά κα
ταπολεμηθώ καί έπί τάς οχθας τοϋ ‘Ρήνου καί 
πέραν τών ’’Αλπεων, καί τδ Διευθυντήριον έπι- 
σπεύδει τδν σκοπόν τούτον, έλπίζον νά κατορθωθή

ύπδ στρατηγού μ.όλις τδ εικοστόν έβδομον έτος 
άγοντος. Επιβάλλει δέ είς αυτόν, ώς έργον προ
καταρκτικόν, τήν κατάκτησιν τοϋ Πιδεμοντίου διά 
της καταστροφής τοΰ στρατού του καί τής άλώ- 
σεως τών φρουρίων του. Καί τδ σχέδιον τούτο 
ητο σχέδιον τοϋ Ναπολέοντος αύτοϋ συνταχθέν το 
4793.

Φθά; δέ εί; τήν Νίκαιαν, ό Ναπολέων άπήν- 
τησε πολλάς δυσκολία; καί προσκόμματα, διότι 
ύπήρχον εΐ; τό στρατόπεδον άνδρες άνώτεροι μέν 
κατά τδ στάδιον, γηράσαντε; δέ είς τδν πόλεμον 
καί είς τήν νίκην, ου; έμελλε νά κυβερνήτη αυ
τός, νεανίας τοσοΰτον καί άσθενή; τήν μορφήν. 
’Εκτο; δέ τών δυσκολιών τούτων, άς ή μόνη εύ- 
φυ'ία αύτοϋ ύπερενίκησε, ύπήρςε καί άλλη πολύ 
δυσχερέστερα, διότι, ένώ ή κατάστασις τής δυ- 
νάμεως, ήν έδωκεν αύτώ δ ύπουργδς τού πολέμου, 
περιείχε δεκάκις μυρίους πολεμιστάς, δέν εύρεν 
εί; τήν Ιταλίαν ή μόνον τρ σμυρίου; καί τριάκον
τα πυροβόλα. Αλλ’ είχε συμμάχου; κραταιού;, τδν 
ένθουσιασμόν καί τήν νεότητα καί τήν άνδρίαν 
τοϋ στρατού καί μάλιστα τήν μνήμην τού παρελ
θόντος καί τήν πίστιν, ήτι; έμπνέεται άπδ τήν 
συνήθε’-αν τού πάντοτε νικρίν.

‘Η στρατιά έν τούτοι; «φοσιωθεϊσα ψυχή τε 
καί σώματι εί; τδν νέον αύτή; αρχηγόν, ήτο 
έπιδεή; μέν τροφών καί ένδυμάτων καί πάντων 
τών λοιπών επιτηδείων, έτοιμη δέ καί εί; δι- 
αοπαγάς, εΐ; άντιπειθαρχίαν καί εί; άθυμίαν, είς 
τόπον ένθα πόλεμος τετραετή; είχε φέρει τήν 
καταστροφήν καί τήν έρημίαν. Ανάγκη λοιπδννάκα- 
ταπληχθή υπδ ένθουσιασμού καί νά ορμηθή τε- 
ραστίω; είς τούς θριάμβους καί είς τήν δόζαν, καί 
δ Ναπολέων, πριν τήν μεταφέρη έκ τής Νικαία; 
είς τήν ’Αλβέγγην, ούτως έδημηγόρτ.σε τούς στρα- 
τιώτας.

Πολεμισταί!
« Είσθε άσιτοι καί γυμνοί, ή Κυβέρνησις οφεί

λει εις ύμας πολλά, καί δέν δύναται νά πληρώση, 
ή δέ ύπομονή καί ή γενναιότης υμών μεταξύ τών 
ξηρών τούτων βράχων, είναι μέν άξιοθαΰμαστα, 

I άλλά δέν παρέχει δόξαν τινά, ουδέ λάμψις τις 
φωτίζει τάς σημαίας. Εγώ θέλω νά σάς δδηγή- 
σω πρδς τάς πλέον ευφόρου; πεδιάδας τοΰ κόσμου, 
ΐνα κατακτήσετε εύτυχεϊ; έπαρχίας καί πόλεις με
γάλα; καί περικαλλείς' έκεϊ σάς περιμένουσι'τιμή 
δόξα καί| πλούτη.

Πολεμισταί τής ’Ιταλία; ! σάς λείπει άρα ή 
άνδοία καί ή σταθερότη; ; *

Ο>. λόγοι ούτοι, άπαγγελθέντες έντόνως ύπδ τού 
νεανίου στρατηγού, ήλέκτρισαν τό στρατόπεδον, 
έκπληχ^ένε διά τού νέου τούτου Καίσαρος τήν δη
μηγορίαν. Πάντες έπευφήμησαν μια φωνή, καί άπδ 
τοϋδε ένεποιήθη είς τήν ψυχήν τμν άνδρείων και 
είς τήν ψυχήν τοϋ Ναπολέοντο; άμοιβαΐόν τι φρό
νημα πολεμικόν καί πίστι; τι; θεμελιώδης, α- 
τινα είναι πηγή τών μεγάλων έργων καί τών θριτ 
άμβων, τών ηαταπληξάντων τήν οικουμένην.
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Oi κατά τήν Ιταλίαν πολέμιοι συμποσοΰνται 
εις τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας Αύστριαζούς, είς 
εϊκοσιπέντε χιλιάδας Σαρδώους καί είς μυρίους 
Νεαπολίτας, μέλλοντας μετ’ ολίγον νά αύξυνθώ- 
σιν εϊς όκτώ μυριάδας, έχουσι δέ πάντες διακό
σια τηλεβόλα. 0 δέ στρατός τής δημοκρατίας δέν 
υπερβαίνει τούς τρισμυρίους, έξ ών δύο χιλιάδες 
καί πεντακοσίους ιππείς, ούδ’ έχει πλέον τών τριά
κοντα τηλεβόλων. Η στρατιά αύτη τοΰ Ναπολέον- 
τος διαιρείται εϊς τέσσαρας μοίρας διοικουμένας 
ύπδ τοΰ Μασσήνα, τοΰ όγερώ, τοΰ Λαχάρπ και 
τοΰ Χερρυριέρου, τοΰ ίουβέρτου καί τοΰ Κερβόνη.

0 Ναπολέων έμελέτα νά διαβη τάς Αλπεις, ο
πού αύται ένοΰνται μετά τοΰ Απεννίνου, καί να χω
ρίση τούς Αυστριακούς έκ τών Σαρδωων, διότι 
μικράς έχων δυνάμ,εις έπρεπε νά προσβάλη τους 
εχθρούς ισοδυνάμους, άποφεύγων πάσαν γενικήν 
συμπλοκήν μετά τής μεγάλης τών πολεμίων στρα
τιάς. Τπερβάς όθεν τδν άγιον ’ΐάκωβον, τδ τα- 
πεινότερον ό'ρος τών Αλπεων καί τοΰ Απεννίνου, ε- 
τοποθέτησε τήν μοίραν τοΰ Σερρυριέρου είς Γαοέσ- 
σιον πρδς έπιτήρησιν τών Σαρδωων, ώχυρωμένων 
είς τδ περίφημου Ceva, και ήπείλει διά τής μοί
ρας τοΰ Λαχάρπ τήν Γενοόην, ένώ αί τοΰ Μασ
σήνα καί τοΰ όγερώ έπορεύοντο πρδς τδ Λοάνον, 
τδ Φινάλιον καί τήν Ζαβώνην. Αλλά τά σχέδια 
ταΰτα έπήνεγκον ήμιτελή αποτελέσματα, διότι· 
δ όδηγών τούς Αυστριακούς καί τούς Σαρδώ- 
ους, πορευθείς είς Νονί είς προφΰλαξιν τής 
Γενούης διήρεσε τδν στρατόν του είς τρία σώματα, 
είς Ceva είς Montenotte καί είς Vollri. Ταΰτα 
λοιπδν τά τρία σώματα έπρεπε νά πολεμηθώσιν 
ιδίως καί νά άποχωρισθώσιν. Η αριστερά πτέρυξ 
τών Αυστριακών καί Σαρδωων, ώρμησε πρδς τάς 
τοποθεσίας τάς φυλά σ σου. ένας ύπδ του Κ-ρβόνη, 
δστις κραταιώς προσβληθείς ούτω, πυροβολούμενος 
ύπδ τοΰ Αγγλικού στολίσκου, καί πανταχόθεν πε- 
ρικυκλούμενος ύπδ αναρίθμητων εχθρών, ήναγκά- 
σθη νά υποχώρηση, καί ήνώθη μετά τοΰ Λαχάρπ. 
Τδ δέ δεύτερον σώμα τών εχθρών, έφέοετο διά τής 
Μοντενοττε, δπως έπισέση κατά τοΰ Λαχάρπ καί 
κατωρθωσε νά κυριεύση δυο γαλλικά χαρακώματα. 
Τό τρίτον σώμα τέλος έφρασσε τδν πρδς Slonle- 
BOtte δρόμον, θέλον νά άποχωρίση τήν δεξιάν τών 
Γάλλων πτέρυγα. Τοίς δέ οί πολέμιοι προσβάλ- 
λουσι ταύτην, καί τρις άναχαιτίζονται καί άπω- 
θοΰνται διά τών οπλών καί πυροβόλων. Τδ δεύ
τερον σώμα τών πολεμίων έμψυχόνει τούς Αυ
στριακούς, καί προχωροΰσιν δμοϋ φαλαγγηδόν άλλ’ 
αφόβως, πλησιάζουσι δέ τά χαρακώματα, καί οί 
πολεμισταί τή; δημοκρατίας σχεδόν καταβάλλον
ται, διότι δέν έ χουσι πλέον πολεμεφόδια ! Αλλ’ 
ό συνταγματάρχης ‘Ραμπών, ό διοικών τούς αν
δρείους, προχωρεί είς τδ κέντρον καί τούς όρκίζει νά 
άποθανωσι μάλλον ή νά άφήσωσι τήν θέσιν, καί διά 
θαυμάτων ήρωϊσμοΰ ή θέσις άνθίσταται κατά τών 
έχθρών, ούτω προσβαλλομένη δι’ όλης τής νυκτός. 
Καί ο μέν στρατηγός τών εχθρών, γνωρίζουν τήν 

απορίαν τών Γάλλων, έτοιμάζεται είς έφοδον όοι- 
στικην, ό δε Λαχάρπ, ύπδ τοΰ Ναπολέοντος άπ»- 
σταλείς πρδς τά οπίσθια τοΰ Monte-Legino, κα
ταφθάνει μετά στρατού καί. πολεμεφοδίων καί 
τότε τά πολύβολα κεραυνοβολοΰσι τδν πλησιάζοντα 
έχθρδν, δυο δέ ένέδραι επιτυχείς τδν καταπυροβο- 
λοΰσιν έκ τών πλαγίων. Καί οί Αύστριακοί έστά- 
θησαν καταπλαγέντες καί περίφοβοι, συγχέουσι δέ 
μετ ολίγον τάς τάξεις, καί τρέπονται είς φυγήν 
πανταχόθεν, άδυνατούντίς νά έννοήσωσι τδ αίτιον 
τής ήττης. II μοίρα έν τούτοις τοΰ ’ίϊγερώ έφέ- 
ρετο προς το Κάϊρον διά τών κοιλάδων τής Βορ- 
μιδης καί ο Μασσήνας κατελάμβανε τάς κορυφάς 
τού Altare, ένώ ό Ναπολέων αύτδς, προποοευό- 
μενος τοΰ Μασήνα, έσπευδε πρδς τδ Carcare, 
θελων να επιτεθή κατα τοΰ τρίτου αντιπάλου σώ
ματος, όπως καταστρέψη διά μιας τδ κέντρον τοΰ 
συμ,μάχου τών πολεμίων στρατού, πριν ή προφθά- 
ση ή επικουρία τοΰ αρχιστρατήγου.

Καί ή έχθρική φάλαγξ, ή καταπολεμηθεΐσα είς 
το Monte-Legino, συνήψε πάλιν τήν μάχην, άλλ’ 
ό Μασσήνας, τη έπικουρίμ τού Ναπολέοντος άνα- 
βάς είς τά ύψη τοΰ Απεννίνου, κατέλαβε τήν ου
σιώδη θέσιν Brtc-de-Menau καί έπέπεσε διά τοΰ 
Monlenclle, κατά τοΰ έχθροΰ. Οϊ δέ Αυστριακοί 
προσβαλλόμενοι άπανταχόθεν, έμάχοντο άμυνόμε- 
μενοι πεισματωδώς, μέχρις ού δ Μασσήνας, έπέ- 
πεσεν έφορμήσας διά στρατού πολυαριθμοτέρου καί 
έσπειρεν εις τάς τάξεις αυτών τδν τρόμον καί τήν 
ταραχήν καί τδν θόρυβον. Καί αυτοί μέν, πλη- 
γωθέντων τών αρχηγών, έδιώκοντο κατατροπω- 
θέντες μέχρι Sassello, οί δέ μαχηταί τής δημο
κρατίας δέν ήδύναντο, δι έλλειψιν ίππικοΰ, νά κα- 
τορθώσωσι τήν νίκην πληρεστέραν.

Οί Αυστριακοί ύπεχώρησαν είς Dego, οί δέ 
Σαρδώοι είς τδ Μιλέζιμον, άλλά τούτου μέν τάς 
στενωπούς έκυρίευσεν ό Ωγερώ, τό Dego δέ κα- 
τέλαβεν ό Μασσήνας καί ό Λαχάρπ, καί τρόπαια, 
κατά τάς δύο ταύτας νίκας καί κατά τήν κυ- 
ρίευσιν μικρού τίνος φρουρίου, έμεινον είς τήν έ- 
ξουσίαν τών Γάλλων αιχμάλωτοι πολλοί, είκοσι 
πέντε τηλεβόλα, καί σημαϊαι οκτώ, αναρίθμη
των έχθρών πεσόντων είς τό πεδίον. Ιίλήν δέ 
τούτων διεχωοίσθη δ στρατός τών Αύστριακών 
άπδ τόν στρατόν τών Σαρδωων.

Καί μετ όλίγας ήμέρας οί επίλεκτοι τοΰ τρί
του αυστριακού σώαατος, έπανερχόμενοι άπό τό 
Koltri, έπιπίπτοντες αίφνιδίως διώκουσιν άπό τδ 
Dego τά Γαλλικά τάγματα, άλλ ό Ναπολέων 
ποοφθάνει, συνάπτει κραταιάν μάχην, έξουσιά- 
ζει τήν άποβληθέϊσαν θέσιν, καί κατατροπόνει 
τήν έχθοικήν στρατιάν. Η. έπίσημος αύτη νίκη 
ήγοράσθη διά τού αίματος τοΰ στρατηγού Κώσ- 
σου, δστις θνησκων έρωτα: τόν Ναπολέοντα —- 
Τό Δέγον τδ έκυριεύσαμεν ; — Είναι ίδικόν μας, 
άπεκρίθη ό Ναπολέων. — Ζήτω λοιπόν ή δημο
κρατία, έπεφώνησεν ήρωϊκώς ό τραυματίας, άπο- 
θνήοκω ευχαρίστως ! καί έτελεύτησε.

Ενταύθα δ Ναπολέων προεβίβασεν, επί τού πε
δίου τής μάχης, άντισυνταγματάρχην τον ταγμα
τάρχην Lannes δστις ήξιώθη, μετά τδν Νεϋ, τής 
έπικλήσεως ό άνδρειότατος, κατα τούτο 
μόνον ύπέρ αύτδν εύτυχησας, οτι άπεθανεν είς το 
πεδίον τής τιμής·

Αναβάσης δέ τής γαλλικής στρατιάς επι ,τής 
κορυφής τού Monte-Zemoll, και θεωμενης μ.ετ εκ— 
πλήξεως τάς γιγαντιαίας σειράς τών Αλπεων, ών 
μέσω είσέτι εύρίσκετο, — 0 Αννίβας ύπερέοη τάς 
Αλπεις, έπεφώνησεν ό Ναπολέων, ημείς τάς έπα- 
τήσαμεν πανταχόθεν. Καί αύτδς ήτο άληθώς ό 
σκοπός καί τδ αποτέλεσμα τής θαυμαστής ταύτης 
έκστρατείας.

Τό δέ σώμα τών πολεμίων δπερ κατείχε την 
Ceva, άπειλούμενον κατά μέτωπόν ύπδ άνωτέρων 
δυνάμεων, ήναγκάσθη νά έκκενώση τήν θέσιν α
μαχητί, άλλ δ Ναπολέων, καταδιώκων αύτό το 
προφθάνει, καί τδ τρέπει είς φυγήν ταραχώδη. 
Οί Σαρδώοι άπέβαλον έκεΐ τρισχιλίους μέν πο
λεμιστής, τηλεβόλα δέ όκτώ, τρεις στρατη
γούς, χιλίους πεντακοσίους αιχμαλώτους καί 
δέκα σημαίας. Ούτω δέ έν τώ διαστήματι δεκα
πέντε ημερών ή γαλλική στρατιά έμάχετο καθ έ- 
κάστην συνάντησιν, καί καθ έκάστην μάχην ένίκα.

Καί ιδού ό ■ στρατός, δ πάντων τών επιτηδείων 
έπιδεής, εισέρχεται είς τήν ’Ιταλίαν, έχων ήδη 
έςήκοντα τηλεβόλα, καί σπεύδει νικηφόρος καί ευ
πορών ίνα συνενωθή μετά τών λοιπών ήρωων 
τής δημοκρατίας. 0 δέ αρχιστράτηγος ούτως ώ- 
μίλει αΰτώ έν τή προκηρύξει ήν έξέδωκεν είς 
Cherusco, ένθα έστησε τό στρατόπεδόν του.

Πολεμισταί,
α Εξ νίκας ένικήσατε, είς διάστημα δυο έβδο- 

» μάδων, καί έκυριεύσατε είκοσι σημαίας, πεντή- 
» κοντά πέντε τηλεβόλα, φρούρια πολλά καί τήν 
» πλουσιωτέραν γήν τής Βορείου Ιταλίας. Δεκαπέντε 
» χιλιάδας έχθρών έζωγρήσατε, καί μυρίους έ- 
» φονεύσατε ή έπληγώσατε. ΐμεϊς μέχρι τοΰδε 
» έπολεμήσατε ύπέρ βράχων τινών αγόνων, δοξα- 
» σάντων μέν τήν άνδρίαν σας, άνωφελών δμως 
» είς τήν πατρίδα, ϋμεΐς κατορθώσαντες ταΰτα 
ή εΐσθε εφάμιλλοι τών πολεμιστών τής Ολλανδής
* καί τοΰ Ρήνου. Τπερενικήσατε πάσας τάς δυσ- 
» κολίας καί τάς στεοήσεις. Δέν είχετε πυροβό- 
» λα καί έκερδήσετε μάχας, διέβητε άνευ γε- 
» φύρας ποταμούς, άνυπόδητοι έταχυδρομήσετε καί 
α πεινώντες. Movat τής δημοκρατίας αϊ φάλαγ-
* γες, μόνοι οί πρόμαχοι τής ελευθερίας ήδύναντο 
» νά ύποστώσιν οσα ύμεΐς ύπέστητε. Σάς ευχα- 
» ριστώ, ανδρείοι ! ή ευγνωμονούσα πατρίς όφεί- 
» λει εις ύμάς τήν εύδαιμονίαν της, καί άν διά 
» τών νικών τής Τουλώνος προειγγείλετε τήν άθά-
* νατον εκστρατείαν τών 93, αί σήμερον νίκαι 
» προαγγέλλουσι καί άλλην έτι έπιφανεστέραν.

« Η διπλή στρατιά, ήτις σάς έπολέμει θρασεία 
» καί τολμηρά, σάς φεύγει τώρα δειλή καί πεφο-
* βηυ.ένη, οί δέ άνθρωποι, οσοι κατεγέλων τήν 

» γυμνότητά σας, καί έσκίρτων έλπίζοντες τούς 
» έχθρούς σας θριαμβεύοντας, τρέμουσιν ήδη καί 
» απελπίζονται, οί πονηροί», Καί δμως, ανδρείοι 
» μου— δέν πρέπει νά τό κρύψω— ούδέν κατωρ- 
» δώσετε είσέτι, δταν καί άλλα ύπολείπωνταΓ 
s ούδέ τάΜιδιόλανα, οϋδέτό 'Γορϊνονεξουσιάσετε, ή 
» κόνις τών νικητών τοΰ Ταρκυνίου βεβηλόνεται έτι 
» πατουμένη ΰπό τών δολοφόνων τού Βασβίλλου. »

« Παν μέσον σάς έλειπεν έν αρχή τής έκστρα- 
» τέίας, σήμερον εύμοιρεΐτε παντός έπιτηδείου' 
» αί κυριευθεϊσαι άποθήκαι τών πολεμίων είναι 
» Αναρίθμητοι καί έφθασαν ήδη τά πυροβόλα τής 
» πολιορκίας καί τά πεδινά. Πολεμισταί ! ή πα- 
» τρις δικαιούται νά προσδοκήση μεγάλα έργα 
» άπό τά όπλα σας" δικαιολογήσατε τάς ελπίδας 
» της. ίΐ άναμφιβόλως, τά δυσχερέστερα κατωρ- 
» θώθησαν, άλλ’ έχετε είσέτι καί άλλας μάχας νά 
» συγκροτήσετε, καί άλλας πόλεις νά κυριεύσητε, 
» καί άλλους ποταμούς νά διαβήτε. Μήπως ύπάρ- 
» χει τις μεταξύ υμών, ούτινος τό θάρρος έταπει- 
» νώθη; ύπάρχει τις δστις θέλων νά έπιστρέψγ είς 
» τάς κορυφάς τών Αλπεων καί τού Απεννίνου, 
» προτιμά νά ύπομείνη τάς ύβρεις τών δουλοφρό- 
» νων έχθρών του; δχι, ούδείς τών νικητών τοΰ 
» Μιλλεζίμου, τοΰ Dego τοΰ Mondovi καί τοΰ 
» Montenotte, ούδείς ύπάρχει τοιοΰτος! όλοι 
» φλέγονται άπό πόθον νά φέρωσι μακρότερον τήν 
» δόξαν τοΰ γαλλικοΰ λαού, όλοι θέλουν νά τα- 
» πεινώσωσι τούς αλαζόνας βασιλείς, οίτινες εμε- 
» λέτων νά σάς δουλ,ώσωσιν, δλοι ποθούν να έπι-
> βάλωσιν ειρήνην άλλ’ ειρήνην ένδοξον, άποζη-
> μιοΰσαν τάς μεγάλας τής , πατρίδες θυσίας,
• δλοι θέλουσιν, έπανερχόμενοι είς τάς εστίας των, 
» δλοι θέλουν νά λέγωσΓ Είμαι ex τηζ drdpeiat,
• στ(ΐατιας ητις κατάχτησε τηκ Ιτα.Ιίαν.

» Φίλοι, τήν κατάκτησιν ταύτην έγώ σάς τήν 
» ύπόσχομαι, άλλά πρέπει νά όρκισθήτε, δτι πρέ- 
» πει νά άπέχητε διαρπαγών άξιομισήτων, πρός άς 
» δρμώνται οί πονηροί, οί ύπό τών έχθρών σας ύ- 
» ποκινούμενοι’ άνευ τοΰ δρου τούτου δεν είσθε 
» σωτήρες, άλλά βασανισταί τών λαών, δέν τιμά- 
» τε τόν γαλλικόν λαόν, δστις θέλει σάς άποκη- 
» ρύξει’ αί δέ νίκαι σας καί ή άνδρία καί οί θρί- 
» αμβοι καί τό αίμα τών πιπτόντων άδελφών ει- 
» ναι τότε μηδέν, μηδέν είναι καί αύτή ή τιμή 
» καί αύτή ή δόξα. Έγώ δέ καί οί άλλοι τής πί- 
» στεώς σας στρατηγοί, αίσχυνόμεθα τότε νά όδη- 
» γώμεν στρατιάν απειθή, άχαλίνωτον, μή έχου- 
» σαν νομόν άλλον ή τήν δύναμιν καί την βίαν. 
» Αλλ’ ύποδυθείς τήν εθνικήν έξουσίαν, κραταιός 
» έν δικαιοσύνη) καί νόμω, θέλω άναγκασει τούς ό- 
» λίγους τούτους, τούς άκάρδους καί τούς άνάν- 
» δρους^νά ευλαβηθώσι τούς νόμους τής άνθρωπό-
• τητος κάι τής τιμής Δέν θέλω υπομείνει λγ-
• στάς μιαίνοντας τήν δάφνην σας, θέλω εκτελε- 
» σει αΰστηρώς τούς γεγραμμένους * κανόνας' έ δι- 
» αρπάζων θέλει τουφεκισθή, τοΰτο δέ ΰπέστησαν 
» ήδη τινές, καί είδον ευχαρίστως δτι οί ανδρείοι 
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» έσπευσαν εΐς την έκτέλεσιν τών διατεταγμένων.
« Λαοί τής ’Ιταλίας ! ή γαλλική στρατιά συν-

* τρίβει τα δεσμά σας, ό γαλλικός λαός είναι ά- 
» δελφδς δλων τών λαών, προσέλθετε μετά θάρ- 
κ ρους είς τάς σημαίας του, διότι θέλομεν εύλα- 
» βηθή καί την περιουσίαν καί τά έθιμα και την 
» θρησκείαν σας.

« Πολεμοΰμεν ώς εχθροί γενναίοι, καί δέν έχο-
• μεν εχθρούς ή μόνον τούς ύποδουλοΰντας υμάς 
» τυράννους. »

Ολος έπιφαίνεται ό Ναπολέων είς την θαυμα
στήν ταύτην προκήρυξιν, δπου ούδέν παρέλιπε δυ- 
νάμενον νά διαιώνιση την γαλλικήν δόξαν, ένταΰθα

ΒΙ0ΓΡΛΦΙ4
εδοϊαρδος ιεννερος. 

Ή 
Αχαχά.ΐνψις τϊ}ςόαμα·11^ος.

Έδουάρδος ό Ιέννερος έγεννήθη τή 17 Μαΐου 
4 7 49 εις Βαοκελέην, πόλιν τής κομητείας τοΰ Γλό- 
«εστερ, έν ή ή οικογένεια αύτοΰ πολλά μέν έκέ- 
κτητο αγαθά, μεγάλης δ άπήλαυεν ΰπολήψεως.

δστις, ι
σεν επικράτειαν ποοστατευομένην ύπδ 
πεων, Γ-'
νην ύπό δύο στρατοπέδου, άτινα ώδή 
γοί συνετοί καί εμπειροπόλεμοι.

δέ υποδεικνύεται ό μεγάλος διπλωμάτης, φέοων -δ 
ξίφος μεγάλου στρατηγού.

Καί ή μέν νομοθετική Κυβέρνησις ηύχαρίστησε 
τδν ένδοξον αρχιστράτηγον, δστις έμεγαλύνθη με- 
γαλύνων τήν στρατιάν τής Ιταλίας. 0 δέ βασι
λεύς τών Σάρδεων άπέστειλε πρέσβυν εις Παρισίους 
επικαλούμενος τήν ειρήνην, έκλείσθη δέ ή ειρήνη 
καί ή Ευρώπη έθαύμαζε τδν νεανίαν κατακτητήν, 
δστις, έν διαστήματι δεκαπέντε ήμερών έξουσία- 
σεν επικράτειαν ποοστατευομένην ύπδ τών Αλ
πεων, ύπδ φρουρίων ήδη άποοθήτων, φοουοουμέ- 
— ·· ηγουν στρατη-

( άκολουθεΐ.)

Νεότατος δ έτι έμεινε πατρδς ορφανός, ώστε δ 
πρωτότοκο; άδελφός άνέλαβεν αύτοΰ τήν αγωγήν 
καί μετά φροντίδο; άληθώς πατρικής τήν διεύ- 
θυνε.

Περί δέ τή; παιδικής τοΰ Ιεννέρου ήλικίας ολίγα 
μέν γνωρίζομεν, φαίνεται δμως δτι ενωρίς ήδη έν 
τώ χαρακτήρι τοΰ παιδδς άνεφάνη πνεύμα φιλο
μαθές καί ερευνητικόν καί ροπή ακαταμάχητος 
πρδς τήν σπουδήν τών φισικών έπιστημών.

Διελθών έν Κιρκεστέοη τήν εγκύκλιον παίδευ- 

σιν, εστάλη παρά τοΰ αδελφού ει; Σουβδοριαν, πλη
σίον τής Βοιστόλης, δπως μαθητεύση παρά τινι 
χειρουργώ Λούδλοβ όνομαζομενω. Και δή τότε 
συνέβη αύτώ μία τών σνγεπεωιτίωκ εκείνων, οπω; 
οι περί τδν Φοντενελλον αποκαλοΰσι τας ανακαλύ
ψεις, αίτινες συμπτώσεις δεν συμπίπτουσιν όμω; 
ή εΐς άνδρα; μεγαλοφυείς, ώ; άστείω; παρατηρεί ό 
Νορμάνδο;.

Ημέραν τινά λοιπόν, γαλακτοπώλες τις ελθούσα 
νά συαβουλευθή τδν Λούδλοβ, είπε, παρόντος καί 
σοΰ Ιεννέρου, δτι ουδόλως φοβείται πλέον τήν ευφ- 
λογίαν διότι έκαμε τήν εύφλογίαν τών δαμάλεων. 
Η εύφλογία δέ, ή, ώς καλοΰσιν αύτήν ο: Αγγλο'., ή 
Cow-pox είναι ασθένεια τι; φλυκταινώδης προσ- 
βάλλουσα τά κτήνη, ή; τά εξανθήματα έπιπολά- 
ζουσιν έπί τών μαστών τών δαμάλεων. Από πολ- 
λοϋ δέ ήδη χρόνου οί χωρικοί έγίνωστον δτι ή 
ασθένεια αυτή μεταδίδεται πολλάκις είς τούς δια- 
χειριζομένους τά ζώα ταύτα, φαίνεται δέ δτι καί 
ή γνώμη ήν έφερεν ή γαλακτοπώλις περί αποφυ
γής τή; φλυκταινώσεως ταύτη; ήν γενικώς γνωστή 
θύδ’ είναι δυνατόν ν’ άμφιβάλλη τις δτι ή γνώμη 
αυτή έφθασεν είς τά ώτα καί ιατρών τινων' άλλ’ 
οί μέν περιεφρόνησαν έσω; αύτήν ώ; χυδαίαν πρό- 
ληψιν, οί δέ δέ» άπέρριψαν μέν αύτήν, ώλιγώρη 
σαν δμως νά άνερευνήσωσι καί μάθωσι κατά πό
σον ήν αληθής καί ύποστατή. 0 ’Ιέννερος δμως, 
σοφότερος φανείς, δέν έκηρύχθη μέν αμέσως ύ- 
πέρμαχος ιδέας περί τής δρθότητος τής δποίας 
μεγάλαι έπετρέποντο άμφιβολίαι, άλλά τά πάντα 
πείθουσιν ήμας δτι άπδ ταύτης τής στιγμή; άπε- 
φάσισε τήν πραγματοποίησιν καί έπαλήθευσιν 
αύτής.

Τώ δέ 1770, δ’Ιέννερος παρεγένετο εΐς Λονδί
νου παρά τώ διασήμω ΐατρώ ’ίωνα Ούντέρω δστις 
ταχέως έζετίμησε καί μετεχειρίσθη αύτδν ώ; φί
λον μάλλον ή ώς μαθητήν. Δύο δ’ έτη διατελέ- 
σας παρά τώ περιφήμω τούτω άνατόμω, ού μό
νον έτελειοποίησε τάς ιατρικά; αύτοΰ σπουδάς, 
άλλά καί ηύχαρίστησε τήν πρδς τήν φυσικήν Ιστο
ρίαν άκατάσχετσν αύτοΰ κλίσιν, καθ δλους τού; 
κλάδους τής τεοπνοτάτης ταύτης επιστήμης έπι- 
δώσας.

Επανελθόντος δέ εΐς Λονδίνου τοΰ σίρ Ιωσήφ 
Βάγκ, τοΰ συνοδεύσαντο; τδν μέγαν θαλασσοπόρον 
Κώκ κατά τήν ποωτην αύτοΰ περιοδείαν, καί κο- 
μίσαντος συλλογήν, πλουσίαν μέν καί μεγάλην, τακ- 
τοποιήσεως δμως χρήζουσαν, ό Ιέννερος έπεφορ- 
τΐσθη τδ έργον τοΰτο καί τοσοΰτον έπιτυχώς έ
φερεν αύτδ είς πέρας ώστε, νέας έπιστημονική; 
εκπομπή; προετοιμασθείσης, προέτεινον νά συμ- 
περιληφθή έν τή εταιρία καί αύτδς, φυσιολόγου 
θέσιν έπέχων' άλλά τήν προσφοράν ταύτην, καί 
τοι επίζηλον καί έλκυστικήν, δμως δέν τήν έδέ- 
χθη, πειθόαεθα δέ έκ πάντων τών φαινομένων 
δτι τήν άρνησιν αύτοΰ ύπηγόρευσεν ιδίως ή επιθυ
μία ήν εΐχεν είς τδ νά παρακολούθηση, τήν ά- 
νακάλυψιν ήν προησθάνθη.

(Εύτέρπ. Τόμ. Ζ'. φυλλάδ, 27)
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I Μικρόν δ ύστερον ήρνήθη καί έτέραν τινά λαμ* 
ποοτεραν πρότασιν, καί ιδού εί; ποιαν περίπτω- 
σιν. ΙΙαρίστατό ποτέ έν Βάθη εις μέγα τι συμ- 
ποσιον ένθα κατά τύχην έγένετο λόγος περί τοϋ 
τροπου καθ 8ν οφείλει τις νά θέση τδν βραστή
ρα έν φλογώδει πυρί δπως. ταχύτερον θερμαν- 
θή τδ έν αύτώ περιεχόμενον ρευστόν. Καί οί 
μεν τών συνδαιτυμόνων διϊσχυρίζοντο δτι οφεί
λει νά τεθή τδ άγγεϊον έν μέσω τή; φλογδ;, 
οι δέ δτι άνωθεν, άμφότερα δέ τά έοίζοντα υ.έ- 
ρη άπεδείκνυον τούς ισχυρισμούς των διά λόγων 
ορθών κατά τδ φαινόμενου, καί ή έρις δέν διε- 
λύετο" τότε δέ ό Ιέννερος, άποταθείς πρδ; του 
κυριώτεοον τή; πρώτη; γνώμης υπερασπιστήν, 
καί παρουσιάσας αύτώ λαμπάδα ανημμένην. « Κύ
ριε, τω είπε, θές τδν δάκτυλον ύπεράνω τής φλο
γδ; ταύτης καί πειοάθητι νά τδν κράτησης έπ 
αύτής. » Εκείνος δέ έθεσε τδν δάκτυλον τωόν
τι πολύ ύπέρ τήν φλόγα άλλ άπέσυρεν αύτδν 
πάραυτα κραυγάσας. Τότε ό Ιέννερος λαμβάνων 
αύτδ; τήν λαμπάδα έθεσεν έν μέσω τής φλογδς 
τδν δάκτυλον καί διεκοάτησε αύτδν έν τω πυ
ρί άδιαλείπτως έπί τινα δεύτερα' ειτα δ’ άπο- 
στραφείς, κύριοι, εΐπεν ήσύχως, ιδού άπλούστα- 
τον πείραμα διαλύσαν ζήτημα όπερ πάντες ή
μών οί λόγοι καί αί άποδείξεις είχον άφήσει 
άδιάλυπτον. »

Το μικρόν δέ τοΰτο γεγονός έπέσυρεν έπί τοΰ 
Ιεννέρου τήν ύ— όληψιν καί τήν προσοχήν τοΰ στρα
τηγού Σμίθ μεταξύ τών συνδαιτυμόνου, δυτος, 
δστις έλθών είς συνδιάλεξιν μακράν κατ’ έκείνην 
τήν εσπέραν μετά τοΰ νέου ΐατροΰ, τοσοΰτον έ- 
θαύμασε τδ έξοχον τής κρίσεως καί τήν εύρύ- 
τητα τών γνώσεων αύτοΰ, ώστε τή έπαύριον 
έποότεινεν αύτώ θέσιν τινά έν ’Ινδική λαμπρά 
άποφέρουσαν οφέλη. Αλλ ό Ιέννερος, ώ; έρρέθη, 
δέν έδέχθη αύτήν. Καί ού μόνον ταύτην, άλλά καί 
έτέραν τινά ήρνήθη έπίση; έτη τινά ύστερον. Τότε 
δέ δέν προέκειτο νά έγκαταλείψ·/] τήν γενέθλιον 
γήν, ν άποχωοισθή διά παντός ίσως τοΰ άδελφοΰ 
πρδς 8ν έτρεφε μεγάλην άοοσίωσιν καί ευγνωμο
σύνην, άλλά νά έμφανισθή έπί θεάτρου ένώ τά 
πλεονεκτήματα αύτοΰ ήθελον δεόντως έκτιμηθή. 
0 Ιωνάς Ούντεοος, δστις διεφύλαττε πρδς αύτδν 

I φιλίαν περιπαθή, έλαβε κατά νοΰν νά συστήση 
έν Λονδίνω σχολήν τινα τών φυσικών έπιστημών 
περιλαμβάνο(>σαν καί τήν ιατρικήν' ήθελεν δμως 
νά έχη πρδς τήν έπιχείρησιν ταύτην καί τδν 
Ιέννερον συνεργδν, διδ έγραψεν αύτώ περί τής 

ύποθέσεως ταύτης' άλλ’ ούτος προείλετο τήν έν 
Βαρκελέη., διαμονήν, ένθα άπό τινων ήδη ετών 5- 
ριστικώς κα-ίώκει καί ένθα ήρξατο άπολαύων, ώ; 
ιατρός, μεγάλην καί δικαίαν ύπόληψιν.

’Αλλ’ δμως αί φροντίδες καί αί 'άσχολίαε τοΰ 
επαγγέλματος αύτοΰ δέν άπησχόλουν έπί τοσοΰτον 
αύτδν ώστε νά μή τώ μένη ίκανδς χρόνος πρδς 

I τάς προσφιλείς αύτοΰ Ιστορικά; μελέτα;, διδ έ- 
I καυ.ε τοσοΰτον βαθείας παρατήρησης περί τε τής 

. 9.
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ούσεως και τών έξεων τοΰ κόκκυγας ώστε, αί έν 
τή ιστορία τοΰ παραδόξου τούτου πτηνού ένυπάρ- 
^ουσαι άμφιβολίαι καί αβεβαιότητες, άς οι άπδ 
Αοιστοτέλους φυσιολόγοι δέν ήδυνήθησαν νά ευ- 
κοινίσωσι, διελύθησαν, δ δέ Ιέννερος διωρίσθη δια 
τδ σοφόν τοΰτο ύπόμνημα μέλος της βασιλικής 
εταιρίας τοΰ Λονδίνου.

’Αλλ’ ή κατέχουσα καί μηδέποτε καταλείπουσα 
αύτδν, άφ’ δτου την προησθάνθη, ιδέα ήτο τδ ν 
απόδειξη διά τεκμηρίων τήν προφυλακτικήν τής 
δαμαλίδος ίσχύν. Μικρόν δέ μετά τήν είς Λον- 
δΐνον άφιξιν αυτού δέν έδίστασε ν’ ανακοίνωση 
είς τδν Ούντερον τδν στοχασμόν του, καί δ διά
σημος καθηγητής, χωρίς ’ίσως νά συμμερισθή έξ 
ολοκλήρου τήν ιδέαν τοΰ μαθητου, έποίησεν αύ
τής μνείαν έν ταΐς κατά τδ 1770 παραδόσεσιν 
αύτοϋ. Εγκατασταθείς δέ έν Βαρκελέη καί πε- 
λάτας ώς έπί τδ πολύ έχων χωρικούς, ό Ιέν- 
νερος έλαβε μεγάλας περί τάς έρευνας αύτοϋ 
ευκολίας, άς έν Λονδίνω δέν ήθελεν ευρει, καί με
τά προθυμίας πρδς αύτάς παρεδόθη.

’Εφάνησαν δέ τά αποτελέσματα τών πρώτων 
αύτοΰ έξερευνήσεων έντελώς ύποστηρίζοντα οσα 
έν Σουδβορία ή γαλακτοπώλις διεβεβαίωσε, και 
πολλάκις τώ όντι έτυχε νά ϊδη φλύκταινας, όμοιας 
πρδς τάς τών δαμάλεων, έξανθιζούσας έπί τών 
βραχιόνων καί τών χειρών τών έπιμελουμένων 
τά υπδ τής φλυκταινώσεως ταύτης προσβεβλη
μένα ζώα, καί τώ έφάνη δτι οί άνθρωποι ού- 
τοι δέν ήσαν πλέον έπιδεκτικοί τής εΰφλογίας 
καί έπίτηδες άν ήθελέ τις διά τής τέχνης νά 
τήν μεταδώση είς αυτούς. Καί ήτο μέν ήδη αυ
τός περί τούτου πεπεισμένος σχεδόν, άλλ δπως καί 
τούς άλλους δυνηθη νά καταπείση άνάγκη ήν νά τοϊς 
παρουσιάση τεκμήρια πολλά καί αναμφισβήτητα, 
διδ καί έξνκολούθησε συλλέγων τοιαΰτα.

Έν τούτοις επιδημικής εΰφλογίας άναφανεί- 
σης, πολλοί μέν τών προσβληθέντων ύπδ τής 
δαμαλίτιδος δέν διέφυγον αύτήν, τινες δέ μάλι
στα καί άπέθανον. Ο Ιέννερος λοιπόν είδε δια- 
σκεδαζομένας τάς ελπίδας αύτοϋ, καί, ώς είναι 
επόμενον, έγκαρδίως έλυπήθη. Αλλ’ δμως τδ ά- 
ποτέλεσμα, ού τήν επιτυχίαν έπεδίωκε, τοσοΰτον 
ήν σπουδαϊον, ώστε άπεφάσισε νά μή παραιτήση 
αύτδ πριν ή λάβη τρανός άποδείξεις δτι ή έλ
πίς αύτοϋ ήτο χιμαιρική καί ανυπόστατος. Θέ- 
λων δέ νά διαγνώση διατί καθ δλας τάς πε
ριστάσεις αίτινες παρουσιάσθησαν είς αυτόν, ή 
φλυκταίνωσις δέν είχε πάντοτε τήν αυτήν εξω
τερικήν μορφήν, προσεκτικώς καί περιεσκεμμένως 
έμελέτησε τήν παρά τώ άνθρώπω άνάπτυξιν τής 
δαμαλίτιδες' διότι πιθανόν ίσως ή δάμαλις έ- 
πασχε καί δύο άσθενείας, όμοίας μέν περίπου 
καί άμφοτέοας διά τής προσψαύσεως μεταδοτάς, 
ή έτέρα δμως αύτών είχε τήν Ιδιότητα νά 
προφυλάττη τούς έν αυτής μολυνθέντας άπδ τής 
αληθούς εΰφλογίας. Διά νέων λοιπόν έξερευνήσεων 
έπείσθη μέν δτι ή υπόνοια αυτή ήν κατά πάν

τα υποστατή, έγνώρισε δ έτι μάλλον δι’ αυτών 
δτι ούδ’ άπ' αύτής τής άληθοΰς δαμαλίτιδος άπή- 
λαττεν ή προφυλακτική αύτη μέθοδος, τής φλυ- 
κταινώσεω; διαρκούσης, άλλ’ ότι τδ έν ταϊς κατά 
τούς μαστούς τής δαμάλεως φλυκταίναις περιε- 
χόμενον ρευστόν υφίστατο μεταβολάς ούσιώδεις, 
καθ δσον αϊ φλύκταιναι αύται έχώρουν πρδς ά- 
ποξήρανσιν, καί δτι, χρόνου τινός παρελθόντος, 
άν ήτον έτι δυνατόν, διά τής έπιθέσιως αύτοϋ 
έπί τοΰ ανθρωπίνου δέρματος, νά προκληθή φλυ- 
κταίνωσίς τις, η φλυκταίνωσις αύτη οΰδαμώς άπδ 
τής εΰφλογίας άπήλαττε.

Καί ή μέν εΰφλογία γνωρίζομεν δτι δύναται νά 
μεταδοθήάπδ άνθρώπου είς άνθρωπον καί άνευσυχνής 
προσψαύσεως’ άλλ’ ή δαμαλίς δέν είναι τοσοΰ
τον μεταδοτή, διότι δύναται, γαλακτοπώλις τις, 
έπί παραδείγματι, νά διαχειρίζεται έπί πολλάς 
ήμέρας κατά συνέχειαν δάμαλιν κεκαλυμμένους 
έχουσαν έκ φλυκταινών τούς μαστούς, καί νά μή 
μεταδοθή είς αύτήν ή ασθένεια" άλλ’ άν έχη ή. 
πληγήν τινα έπί τοΰ δέρματος ή άμυχήν τινα είς 
τάς χεϊρας, ώς πολλάκις συμβαίνει τοϊς έξα- 
σκοϋσι βαναύσους καί τραχείας εργασίας, σπά
νιον είναι ν’ άποφυγη τήν μετάδοσιν. Διό, άν ή
θελε τις νά μεταδώση τδ νόσημα εις άνθρωπον, 
άνάγκη ήν, κεντήσας τδ δέρμα, νά ένσταλάςη έν 
αΰτφ τδ έκ τών φλυκταινών τής δαμάλεως λη- 
φθέν πύον, καί τούτο δ Ιέννερος διεγνώρισεν άμα 
περί τδν τρόπον τής τοϋ νοσήματος διαδοσεως 
άσχοληθείς, δηλονότι άμα διά τεκμηρίων άπο- 
δείξας λογικήν τήν εΰεργετικήν αύτοΰ έπι τοΰ 
άνθρώπου πράξιν. Διότι εκτοτε δέν ήτο πλέον 
δυνατόν ν’ άφεθή είς τήν τύχην ή διανομή τού 
εύεργετήματος τούτου, άπλουστάτη δέ ήν ή μέθο
δος ή άκολουθητέα, ουδέ κατά μικρόν όιέφερε 
τής πρδς ήν συνήθως κατέφευγον πρδς τήν τής 
εΰφλογίας διάδοσιν.

0 έμβολιασμδς τής δαμαλίδος, έντελώς έγ- 
καταλειφθείς σήμερον, ήν άλλοτε λίαν ανεπτυγ
μένος έν τε τή ’Αγγλία καί τή Γαλλία καί τοϊς 
μάλλον πεπολιτισμένοις μέρεσι τής Ευρώπης. Πρδς 
τοϊς προδήλοις αύτοΰ άτοπήμασι, έκέκτητο και 
πλεονεκτήματα άπερ οϊ εύ φρονοϋντες ουδαμώς 
παρεϊδον. Τώ άντι παρετηρήθη ότι ή εΰφλογία 
δέν έλυ ηαίνετο εξίσου τδν άνθρωπον κατά πά
σαν ήλικίαν καί κατά πάσας τάς έποχάς, επει
δή δέ δλίγιστοί τινες έξικνοϋντο ε’ς τήν τού γή
ρατος όδον μή προσβληθέντες ύπ αύτής, φαί
νεται δτι οί άνθρωποι ηύχοντο νά π^οσβληθώ- 
σιν ύπ’ αυτής κατά τήν ήλικίαν καθ ήν έδει- 
κνύετο ήπιωτέρα καί μάλλον ακίνδυνος, καί καθ 
ήν τδ σώμα ήν μάλλον προητοιμασμένον πρδς 
υποδοχήν αύτής. Αλλ δμους ένφ οί κατά την 
Εύρώπην ιατροί, οΰδέ κάν τήν ιδέαν συνέλαβον 
περί τεχνικής αύτής έν εΰνοϊκαϊς περιστάσεσι με- 
ταδόσεως, γυνή τις έπήλθεν άγγέλλουσα δτι ού 
μόνον έγένετο δεκτή έν τόπω πάντη βαρβάρω παρ 
αύτών θεωρουμένω, άλλά καί έπραγματοπονήθη

έν αύτώ μετά λαμπρά; τής επιτυχίας.
1ί γυνή δέ αύτη ήν ή Λαίδυ Μοντεγου, ήτις 

παρακολουθήσασα είς Κωνσταντινούπολή τδν σύ
ζυγον αυτής, πρέσβυν παρά τώ Οθωμανώ εκπεμ- 
φθέντα, ένεβολιασε τώ 171 7 τον υίον της. Γώ 
1721 πρώτη τις δοκιμή έγένετο έν Λονδίνω έπί 
επτά άνθρώπων είς θάνατον καταδεδικασμενων, 
καί τόσω εΰτυχές υπήρξε τδ άποτέλεσμα, ώστε 
πολλάς διάσημους καί λαμπρός οικογένειας πα
ρότρυνε νά ύποβληθώσι τή εγχειρίσει. Ωσιε ο 
εμβολιασμός κατέστη τότε έρνον τού συρμού, 
κυρίως άφοϋ καί αΰτοί οί ήγεμονόπαιδες τδν 
έδέχθησαν, καί ολίγον κατ ολίγον είσέδυ έν δ- 
λαις ταϊς τάξεσι τής κοινωνίας.

Σήμερον δέ παράβολον ’ίσως φανή πώς άπε φά
σισαν τοσοΰτον άποτόλμως νά μεταδώσωσιν ά- 
«θένειαν, μή έντελώς άκίνδυνον, είς άνθρωπον δστις 
•δέν ήθελε ίσως τήν ύποφέρει δι' όλης αύτοϋ τής 
ζωής. ’Αλλ’ οί μεταξύ ήμών γηραιότεροι, δσοι έτυ- 
χον νά ιδωσιν επιδημίας εΰφλογίας μεγάλα; και 
άλλως ή έξ άκοής έγνώρισαν τάς τρομερός έρη- 
μώσεις άς ή ασθένεια αυτή έπέφερε, θέλουσι πα- 
ραδεχθή δτι φρονιμώτατον ήτο νά προσφύγωσιν 
οί άνθρωποι πρδς μέσον ολίγον τι επικίνδυνον, 
δπως διαφύγωσι κίνδυνον μέγαν καί έπικείμενον.

Καί δέν έπρεπε μέν άρα δ εμβολιασμός τής 
δαμαλίδος διά τούς αύτούς λόγους νά εύρη άν- 
τιπαλους, άφοϋ μάλιστα ύπήρχον πολλά τά τεκ
μήρια, δτι ούδείς τών εμβολιασμένων άπέθανεν 
ή έπαθέ τι άνήκεστον, άλλ’ δμως, κατά πρώτον 
τότε, βέβαιοι πρέπει νά ήμεθα δτι, ή πρότασις 
τοϋ νά μεταδώσωσιν είς τόν άνθρωπον ζώου ασθέ
νειαν δέν ήτο παραδεκτή εύκόλως καί άπολέ- 
μητος. Καί άληθώς, μικρόν ύστερον, άφοϋ πλέον, 
έντελώς φωτισθείς, ό Ιέννερος έξέθετο ένώπιον τοΰ 
κοινού τδ άποτέλεσμα τών έξευρενήσεων αύτοΰ άς 
ήοκέσθη μέχρις έκείνου και έπί μακρδν χρόνον 
νά διακοινωση μόνον είς φίλους τινά;, άνθρωποί 
τινες έζανέστησαν κατακραυγάζοντες αύτοΰ καί 
τοσοΰτον ή μανία των τούς παρέσυρεν, ώστε δ·ε- 
κήουξαν τον εμβολιασμόν ώς πράξιν έγκληματικήν, 
^.ή όρίσαντες δμως πού ενυπήρχε τδ έγκλημα. 
Αλλά τάς τοιαύτας άντιπολιτεύσεις καί καταφοράς 

παρατρεχων ό Ιέννερος ευθύ προΰχώρει πρδς τδν 
σκοπόν αυτού, διότι προεϊδε μέν αύτάς, τδν ω
φέλησαν δέ μάλλον, παρακινήσασαι αύτδν νά 
σκεφθή δσον τάχιον πώς νά καταστήση τδ νόσημα 
ίδιον, τρόπον τινά, είς τδ ανθρώπινον γένος, δη
λονότι πώς νά έπιτύχη τήν άπδ άνθρώπου είς άν
θρωπον μετάδοσιν, άντί νά καταφεύγη έκάστοτε 
χίς τδ ζώον έπιζητών τδ αγαθοεργόν πύον.

Τή 14 λοιπόν Μα'ίου 1796 ένεβολιασε παϊδά 
τινα διά δαμαλίδος ληφθείσης έκ τής φλυκταίνης 
ήν γαλακτοπώλις τις έφερεν είς τήν χεϊρα άπο- 
κτήσασα έκ τίνος δαμάλεως τοϋ κυρίου αύτής. Η 
φλυκταίνωσις άνεφάνη έπί τοϋ παιδδς κατά τδν 
χρόνον τδν προϋποτεθέντα καί διέτρεξε τάς συνή
θεις αύτής περιόδους μετ ούδενδς συμβεβηκότος

ετέρου περιπλακεϊσα. Τή δέ 1 ’Ιουλίου τδ παιδίον 
υπεβλήθη είς τδν εμβολιασμόν τής άληθοΰς εύφλο- 
γίας, μετά πάσης προφυΑάξεως ένεργηθέντα, άλλ’ 
ή εΰφλογία ούδαμώς άνεπτόχθη" εΰεννόητος δέ εί
ναι η χαρά δι ής το άποτέλεσμα τούτο έπλήρωσε 
τον Ιεννερον' άλλ’ ή χαρά αύτη ουδόλως διετά- 
ραςε την συνηθη αύτοϋ φρόνησιν καί τήν έξ αυτής 
προσοχήν, διότι προεϊδεν δτι άν πολύ έσπε.δε 
πρδς διασάλπισιν τή; άνακαλύψεώς του, βραδυτίοαν 
καθίστη τήν εφαρμογήν αύτής καί δτι άνάγκη 
ήν νά παρουσιάση αύτήν μεθ’ δλων τών πειστικών 
άποδείξεων. Ανέβαλεν άρα αύτήν έπί δύο άκόμη 
έτη καθ ά συνέλεξε τεκμήρια πολλά καί αναμ
φισβήτητα, καί μόνον τδ 1798 έδημοσίευσε τδ 
πρώτον περί τού αντικειμένου τούτου σύγγραμμα 
αυτού. Τδ υπόμνημα δέ τούτο, έν ώ, πρδς τή βα- 
θειφ κρίσει, έπελαμπεν ή μετριοφροσύνη, περιελάμ- 
βανε Λεπτομερή έκθεσιν είκοσι καί τριών έμβο- 
λιάσεων διά δαμαλίδος, τάς μέν τυχαίας, τάς δέ 
έξ έπίτηδες ένεργηθείσας, μεταξύ δέ τών τελευ
ταίων τούτων μία άνεφέρετο πρδς έν τών τέκνων 
τοϋ συγγραφέως.

Τδ σύγγραμμα δέ τούτο παρήγαγεν άμεσον καί 
γενικόν άποτέλεσμα, καί δ έμβολιασμδς ταχέως 
διεδόθη, τώ δέ 1799 έπιστοποιήθη ή εύεργετική 
αύτοϋ ισχύς καί δραστηοιότης διά μαρτυρικού υ
πογεγραμμένου ύπδ έβδομήκοντα τριών ιατρών, 
τών περιφανεστάτων τής πόλεως τοΰ Λονδίνου. Τώ 
δέ 1802 τδ ίγ λικόν Παρλαμέντον διέταξε νά πα- 
ρουσιασθή αύτώ έκθεσίς τις περί τοϋ πράγματος, 
μετά δέ τούτο έψήφισε τώ Ιεννέοω αμοιβήν δεκα- 
κισχιλίων λίτρων στερλινών ήν έπηκολούθησεν έ
τέρα τφ 1807 έκ φράγκων πΐντακοσίων χι
λιάδων.

όπως δέ επίσπευση τήν διάδοσιν τοΰ παρ αύ
τοϋ άνακαλυφθέντος άγαθοΰ, δ ’ιέννερος παοέμεινεν 
έτι χρόνον τινά έν Λονδίνω, άπεδήμησε δ έκεΐθεν 
άμα πεισθεις ότι ή έν τή πόλει ταύτη διατριβή 
αύτοΰ δέν ήν έτι αναγκαία, καί έπανήλ.θεν είς τήν 
προσφιλή αύτοϋ γενέθλιον πόλιν, ένθα καί κατέλυσε 
τδν βίον κατά Φεβρουάριον τοϋ 1823, εΰτυχής 
καί εΰλογούμενο; παρα πάντων.

Εκ τοΰ Γαλλικού
Π. Γ.

, 0 Ο1Ε1 ΚΗΕΡ

Ενώ παντού νικούν ο! Γαλλ°ι, 
•ιΑπδ τήν έρημον προβάλλει

* ίππεύς ταχύτερος άνέμου, 
Καί πνέων μένεα καί μίση, 
Ποδ τών ’Αράβων έκτιλύσσέι 

Σημαίαν ιερού πολέμου.
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Ο ΑΒΔΕΛ ΚΑΔΕΡ;

ΜΕΤΕΛΛΑ Η 11ΟΙΒΤΡΙΑ.
Τπό τής

Κ. ΑΝΝΗΣ ΔΕΣ-ΕΣΣΑΡ.

Α’.

Τδν οφθαλμόν του αίμα καίει,
Κ’ ένθουσιώδης διαρρέει 

0 λόγος του άπδ τά χείλη,
Εμπρός! κραυγάζει ό Εμίρης, 
Αν άποθάνωμεν ξιφήρεις,

Καλός ό θάνατός μας, φίλοι !

Πάντες όρμοϋν — εκείνος πρώτος — 
Οπου βαρύτερος ό κρότος,

Οπου πυκνότερα τά πλήθη, 
Ω τίς κραυγών καί κτύπων ζάλη ! 
Ιΐριν έτι συνταχθοΰν οί Γάλλοι,

Η οπτασία διελύθη.

Ούτως δρμά πρωτεύς πολέμων, 
Ούτω χτυπά παντού ως δαίμων,

Και ουδαμοΰ δέν’απαντάται, 

Ενθουσιώδης ή μορφή του 
Αγει τά πλήθη, κ’ ή φωνή του 

Κλονεϊ τήν έρημον «Κτυπατε !»

Τά έργα του σαλπίζει (ί) ή φήμη 
Αλλά νικά ή επιστήμη,

Και ό πολέμραχος ζωγρεΐται, 
Εάν ποθητέ ελευθερίαν, 

Εθνη τής γής, τήν θαυμασίαν
Τής λόγχης δύναυ,ιν ποθείτε.

1 ** *

ιι—---------

(1) Τά ομόφωνα φωνήεντα πρέπει άναγκαίως 
νά συγχωνεύση ό άναγινώσκων. Ωραία τού λαοΰ ή 
γλώσσα, ήτ ις, άποφεύγουσα τά χασμωδίας, υπερ
τερεί έν ποιήσει τήν τών λογίων.

’Εσκίαζεν ήδη τήν γήν ή πένθιμος χλαμυς τοΰ 
φθινοπώρου, καί έπΐ πτερύγων ανέμων άνηρπά- 
ζοντο τών δένδρων τά φύλλα. Αλλ ό ούρανδς 
τής Ρώμης ήτο πάντοτε κυανούς, διότι τδ έαρ 
ένίδρυσε τήν κατοικίαν του εϊς Ιταλίαν.

Εις έν τών πέριξ τής αρχαίας ταύτης πόλεως 
χωρίων, τδ Αλβανόν, κόρη νεαρά περιεπάτει έντδς 
κήπου χωρικής τίνος, άλλά κομψής οικίας. Βαδί- 
ζουσσ, ή κόρη αύτη άπήγγελλε στίχους, τδ βλέμ
μα της δέ ητο έμπνεόαενον καί, έάν τδ χωρικόν έν
δυμά της δένέπρόδιδε τήν ταπεινήν αύτής καταγω
γήν, ήθελες τήν έκλάβει βλέπων τήν εύγενή φυ
σιογνωμίαν της, τδ μεγαλοπρεπές διάβημά της, α
πόγονόν τινα τών εύγενών τής ‘Ρώμης οικογε
νειών.

Παράδοξος ή ιδιοτροπία τής φύσεως, ήτις έπροί- 
κισε διά τών πολυτιμοτέρων δώρων της «πλήν 
τινα κόρην αγρών. Η Μετέλλα ήτο έκ τών Προ
νομιούχων πλασμάτων τοΰ ουρανού, καί η επι
θυμία τής δόξης έφλεγε τήν καρδίαν της. Δύσ
τηνε κόρη ! τί έζήτεις, τί έπεθύμεις ; έφρόνεις 
δτι ή δόξα είναι τι άθυρμα εΰμεταχείριστον καί 
εύθραυστον ; Οχι ! 11 δόξα είναι ώκύπους τις καί 
ορμητικός ίππος, τδν όποιον θέλουσι ν άναβώσι 
πάντες, άλλ δστις ανατρέπει καί πάντας ή έν τω 
παρόντι ή έν τω μέλλοντι. Αλλά μύχιος τις φωνή 
έλεγεν είς τήν Μετέλλαν « Μούσα ένθεος, βάδιζε 
πάντοτε πρδς τδν φιλόδοξου σκοπόν σου διότι τδ 
στήθος σου άνακινεΐ, όχι αίσθημά τι χυδαιον, 
άλλ ή μεγαλοφυί'α. »

Ελαφρός θόρυβος ήλθε νά διακόψη τήν ποιη
τικήν έμπνευσιν τής Μετέλλης. ό άδελφδς τής 
νδάνιδος, κεκρυμμένος ό'πισθεν θάμνων τινών, προέ- 
τεινε τήν κεφαλήν του, ινα ΐδή τήν αδελφήν, και 
τήν έξιππάση· ίδούσα τόν Δου'ί'γην ή Μετέλλα έ- 
οιωπησε, και ώς θέλουσα νά έξηγήση τον πρωινόν 
περίπατόν της, ήπλωσε τήν γειρά της έπΐ ωραίων 
βοτρύων σταφυλής τής όποιας τδ κλήμα συνε- 
πλέκετο μετά τών κλάδων τής ελαίας.

— Δύστηνος Μετέλλα, είπεν ό Λου’ί'γης έξερ- 
χόμενος τής κρύπτης του, και δμως σύ μόνη θά 
κάμης τδν ευτελή τρύγον μας.

Π Μετέλλα έμειδίασε θλιβ-ρώς.
ΙΙθελον, είπε, θλίβουσα εϊς τούς δακτύλους τδν 

χυμόν μιας ραγδς σταφυλής, νά έτρεχεν ούτω 
καί τδ κύμα τής ζωής μου.

— Είσαι λοιπόν πολλά δυστυχής, άδελφή μου ;
— Α, Αουίγη, συγχώρησόν με οτι σέ λυπώ, 

άλλ' ά άήρ τδν όποιον πνέω ενταύθα k είναι πνι

γηρός καί θέλ» μέ θανατώσει. Τδ πεπιεσμένου 
στήθος μου ζητεί ατμόσφαιραν εύρυτέραν, και τδ 
φιλόδοξου δμμα μου ορίζοντα πλέον ανοικτόν, τον 
ορίζοντα τού μέλλοντος ! Δέχομαι καί αύτήν τήν 
δυστυχίαν άν έκαστος θνητός χρεώστη νά διέλθη 
διά τής μυσταγωγίας τών δακρύων. Προτιμώ τήν 
απελπισίαν καί τδν θάνατον, παρά τήν άδιάκο- 
πον ταύτην μονοτονίαν τών ημερών.

— Φυλάξου, Μετέλλα ! Η όδδς ή φέρουσα εις 
τήν δόξαν είναι κρημνώδης- πολλοί άποθνήσκουσι, 
πριν ή διανύσωσιν αυτήν. Μετέλλα, τδ ποτήριον 
τής γνώσεως ήτο διά σέ ποτήριον τής δυστυχίας.

Η νεάνις έτεινε τήν χεϊρά της εϊς τδν αδελ
φόν, χωρίς ν άποκριθή. Ωδευσεν εϊς τδ ταπεινόν 
οίκημά της, δπου μετ’ ολίγον τήν ήκολούθησε και 
ό άδελφός της.

Μετά τινας μήνας, τής νυκτός ριπτούσης έπΐ 
τών ουρανών τδ μυστηοιώδες^κάλυμμά της, γυνή τις 
περιτε·ζυλιγμένη έντδς εύρέως μανδύου, έξήλθε λα- 
Οραίως άπδ τής οικίας τού γηραιού Ιερωνύμου, 
διωλίσθησεν εϊς τόν κήπον, ήνοιζε τήν θύραν αυ
τού και ευρέθη ταχέως έν μέσο) τών πεδίων, έ- 
λευθέρα'ώς τά πτηνά τά όποια έπέτων πρδ αυτής.

Η δραπέτις αύτη ήτο ή Μετέλλα. Εφευγε τήν 
πατρικήν στέγην, ινα μεταβή εϊς Ρώμην χάριν 
τών ποιητικών ονείρων της.

Β'.

Πληθύς έκλελεγμένη συνέρρεεν είς τάς οδούς 
τάς παρακειμένας εϊς τδ Θέατρ'ον Valle. Τά οχή
ματα έβραδυπόρουν κατά γραμμήν καί ήρχοντο 
νά σταματήσωσι πρδ τού περιστηλίου τού θεά
τρου. 01 Ρωμαίοι έπείγοντο ν άκούσωσι νέαν ποι- 
ήτριαν αΰτοσχεδιάζουσαν, φθάσαν δέ πρδ μικρού 
είς τήν πόλιν. ίΐμίλουν μετ ένθουσιασμοΰ περί 
τής καλλονής της, διηγούντο πώς νεάνίς τις ά
γνωστος παρουσιάσθη είς τδν θεατρώνην ζητούσα 
τήν άδειαν ν αΰτοσχεδιάση έπΐ τής σκηνής, καί 
ήδη πλεισται γυναίκες έζηλοτύπουν τήν φήμην 
τής νέας ταύτης, ήτις, καί τοι άρτιφυής, άλλά 
καθιερώθη ήδη ύπδ τών άνδρών.

Τέλος τδ προσωπικόν έγείρεται. Η νέα κόρη, 
ή τοσοΰτον άνυπομόνως άπεκδεχομένη, ϊσταται 
έπί τής σκηνής σιωπηλή, ακίνητος, έχουσα τδ 
μέτωπόν μελαγχολικώς κεκλιμένου έπΐ τής βαρ- 
βίτου. ’Ω πόσον είναι ωραία ! πώς τδ έμπνεομε- 
νον βλέμμα^της ύψοΰται εΰφραδές έπΐ τοΰ έξε- 
στηκότος πλήθους. Τά μαύρα μακρά μαλλιά της 
έπιπτον βοστρυχηδόν έπΐ τών άλαβαστρίνων ώ
μων της. Στέφανος χρυσούς, φωτεινός κύκλος τής 
μεγαλοφυΐας, έστεφε τδ διαυγάζον μέτωπόν τηςΚ 
Τίς ήθελεν αναγνωρίσει τήν Μετέλλαν, απλήν 
κόρην τοΰ Αλβάνου, υπό τήν λευκήν χλαμύδα, 
τής Πυθίας ; ,

Ψιθυρισμός θαυμασμού ήγέρθη έντδς τής δμη- 
γύρεως. Η ποιήτρια έφείλκυσεν ήδη ολας τάς 
καρδίας. Τδ θέμα έδόθη, ήτο δέ τοΰτο ή Αθ-
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χαία Ρώμη ή κοιτις τοϋ Μάρκου Αύρηλίου καί 
τοΰ Καλιγ'ούλα, ή πόλις τών μεγάλων αρετών και 
τών μεγάλων εγκλημάτων. Κατ άρχάς τδ κοινόν 
ιαταλαμβάνεται άπί> φόβου, βλέπον αύτήν τήν 
ταϊδα τήν τόσον νεαράν, μέλλσυσζν ν’ άναλάβη 
ργον τοσούτω τολμηρόν. Αλλά μόλις ή ποιήτρια 

'1?Χ'·σ5> κκί θ^οι έτεινον προσεχτικόν ούς είς τόν 
αρμονικόν ήχον τής γλυκείας φωνής της. Αγανα
κτεί κατά του Καμίλου, κλαίει μετά τοϋ Οκτα
νίου, θριαμβεύει μετά τής Βερονίκης.

■ Brava, bravissima, i’ornatissima, lilustris- 
sima ! » άνεφώνουν οί ένθουσιώντες θεκταί. Τά 
μανδίλια| έκινοΰντο, και βροχή στεμμάτων έπι- 
πτεν εΐς τούς πόδας τής Μετέλλης φερούση; τήν 
χεϊρα έπί τής καρδίας της. Είς τήν εΰφρκδή ταΰ- 
την χειρονομίαν, αί χειροκροτήσεις διπλασιάζον
ται, καί ιό πλήθος γίνεται έξαλλον άπό ενθου
σιασμόν. Η Μετέλλα προχωρεί όπως εύχαριστήση, 
άλλ αίφνης ϊσταται ώς τεθαμβωμένη υπό τής λάμ- 
ψεως τής δόξης της. Οταν δέ άποσόρεται τήν ζη- 
τοϋσι πάλιν καί αυτή λησμονούσα ότι είναι ή 
θυγάτηρ τού γέροντος ’Ιερωνύμου, άπαντά είς τήν 
φωνήν τοϋ κοινού, τό όποϊον- τήν ονομάζει θεό 
τιμά τον.

Γ.

Παοήλθεν έτος, έτος ήμερων ευτυχών καί ά- 
ποφράδων άλληλοδιαδόχως ! όπόσα δάκρυα καί 
οπόσας χαράς άφήρπασαν αί ώραι έν τή ταχείς 
αυτών παρελεύσει ! Αλλοτε ή έλπίς ένεφανίζετο 
αυτή ώς άνθος μέλλον ν’ άνθιση έν τή πραγυ,α- 
τικότητι. Αλλ ήλθεν ή πραγματικότης, καί ταύ
την παρηκολούθησεν ή διάψευσις . . .

Ενύκτονε. Γυνή τις ίστατο μόνη έπί τοϋ έξώ- 
στου οικίας μεμονωμένης. Η αύρα άπαλώς έκυμά- 
τιζε τά μακρά μαλλία της, καί ψιλός δετός κα
τέβρεχε τά λεπτά ένδόματά της. Αλλά δεν φο
βίζει ή αύρα καί ό ύετός γυναίκα ήτι; ύπό μιάς 
μόνης κατέχεται ιδέας.

Η γυνή αύτη ήτο ή ποιήτρια. Πρό ένός έτους, 
περιέμενε τήν δόξαν, ήδη περιμένει τόν έρωτα.

Δύστηνος Μετέλλα ! Ο μαρκίων Δελ-Φιόρ, νέος 
ευγενης, ωραίος, είλκυσε τήν καρδίαν σου, τόν ή- 
γάπησες. Πόσον ήσο ευτυχής τήν ημέραν καθ’ ήν 
άνεφάνης πλουσιωτέρα έξ έρωτος περιπαθούς έ- 
νωπιον τών προσεκτικών ακροατών σου. Η φωνή 
σου ήτο πλέον τρυφερά, έκαστος λόγος τόν όποιον 
έπρόφερες υπενόει τήν λέξιν σε αγαπώ. Καί δτε 
ή ίδεα έξελιπεν έκ τού ένθουσιώντος πνεύματός 
σου, έστρεφες τά βλέμματα πρός αύτόν, καί ή 
Ιδέα έπήνθει είς τά χείλη σου.

Αφρον ! ήγνόεις οτι εΐς τήν πλάστιγγα τού 
κόσμου τά πλούτη καί ή δόξα είναι ύπέοτεοα τής 
ισχύος τού πνεύματος. Σέ ήγάπα, άλλ’ δχι, δέν σέ 
ήγάπα, διότι έπλήρωσε θλίψεων τάς ήμέρας σου! 
Φρικώδης ήτο ή στιγμή, ότε ή Μετέλλα ήλθεν 
κυχρά καί πάσχουσα νά λάβη τού; στεφάνους ι 

τους οποίους ερριπτον είς τήν μ.εμαραμένην έμ,- 
πνευσιν της. Η φωνή της ήτο βραδεία καί περί
λυπος, καθότι εκείνος δέν ήτο παρών νά τήν ά- 
κούση. Τότε τήν άπεστράφη τό πλήθος, άγνω- 
μονοϋν προς τήν δυουσαν δόζαν. Τό αύτό έπραξε καί 
ό μαρκίων’ πεοιεφρόνησε τήν έκθρονισθεΐσαν με
γαλοφυών, καί τήν έσπέραν, καθ’ ήν ή Μετέλλα 
τδν περιέμενε κεκλιμένη έπί τοϋ εξώστου της, δέν 
ήλθε" δέν ήλθε πλέον.

Μετά τινας ήμέρας, τδ κοινόν μετέβη είς τδ 
θεατρον, όπως άκούση τδ τελευταϊον αΰτοσχε- 
δίασμα τής Μετελλης. Η κόρη τού ’Αλβανού 
άπεδήμει τής Ρώμης διά παντός. Τίς δύναται να 
αρνηθή εις τδν κύκνον τδ ν άκούση τδ τελευταϊον 
άσμα του, είς τδ άνθος τδ νά συλλέξη τδ τελευ
ταϊον άρωμά του ϊ

Ρωμαίοι, άνεφώνησεν αύτη, διά χειρδς πυ- 
ρετωδους θίγουσα τάς χορδάς τής λύρας της, δτε 
ήλθον κατα πρώτον είς τήν κονίστραν ταύτην 
τής μεγαλοφυ'ί'ας, έπίστευον είς τήν δόξαν, είς 
τδν έρωτα, τάς έφεστίους ταύτας θεότητας τής 
ανθρώπινης καρδίας.

Ερως καί δόξα, ώραία εκμαγεία τών έψευσμέ- 
νων ελπίδων, ομοιάζετε τάς εικόνας τού Απελ- 
λοΰς’ σάς θαυμάζουν, σάς ζητούν καί δέν σάς έυ- 
ρίσκουσι πλέον ! . . Τάλαινα δόξα ! Παρήλθεν δ 
χρόνος, βτε ώδευες κεκαλυμμένη ύπδ τδ παλλά- 
διον τής δυστυχίας, τείνουσα τήν χεϊρα πρδς ε
παιτείαν καί τού; οφθαλμούς έχρυσα κεκλεισμέ- 
νους ώς είναι οι τοΰ έρωτος’ καθότι αί κακίαι 
τοϋ κόσμου δι άμφοτέρους υμάς έμελλον νά ήναι 
αίνιγμα διά παντός άλυτον. Αλλ ό χείμαρρος τών 
χρόνων κατεπόντισε τδν άρχαϊον πολιτισμόν’ σείς 
δέ, ώ δόξα καί έρως, έλάβετε τδ βάπτισμα τών 
νεωτέρων χρόνων’ γεννηθέντες έν ούρανώ ήλθετε 
νά προσορμίσετε είς τήν ακτήν τών άνθρώπων. 
Οί άνθρωποι ήθέλησαν νά σέ κάμωσι βασιλίδα, 
ώ αθάνατε δόξα, σύ ήτις ήσο τδ πάλαι θΐότης.

« Τί σε μένει τώρα, ώ αληθή; δόξα ; ή δάφνη 
τού μετώπου σου. Τάλαν θύμα, άγόμενον μετά 
τοϋ έρωτος είς τήν σφαγήν ! Τί σε μένει δύστηνε 
έρως; στέμμα ρόδων έκ τής πενθηφορούσης φα
ρέτρας σου προσδεδεμένον ! Καί ήδη ή δόξα καί 
ό έρως έχουσι τδν ένα πόδα είς τδν τάφον διότι 
τοϋ έοωτος καί τής δόξης τδ τέλος είναι δ θά
νατος ».

— Ακόμη, άκόμ,η, φιλτάτη, έκραύγαζε τδ πλή
θος ένθουσιών.

Η Μετέλλα έπανέλαβεν δλην αύτής τήν δύνα- 
μιν έπί τών έπικαμφθέντων ακροατών της . . . 
Αλλ είς μάτην έζήτουν νά μένη μεταξύ των. 
Η ποιήτρια ήν άκαμπτος’ « ώ Θεέ μου, έψιθύρι
σεν αύτη, βλέπουσα τήν Ρώμην πρδ τών ποδών 
της, δός μοι τήν δύναμιν νά έκτελέσω τήν θυ
σίαν » καί έςήλθε βιαίως τοΰ θεάτρου. Ουδέ τήν 
εύρον πλέον είς τήν οικίαν της . . . εΐχεν άναχω- 
ρήσει.

Η Μετέλλα έπανήλθεν είς τδν πατρικόν οίκον.

Η δέ έρημία ή οικιακή έθεράπευσε το πάθος της, 
τδ ποιητικόν όραμά της, έάν δύναται τις νά θε- 
ραπευθή άπδ πυρετόν δόξης *** άνάμνησιν έ
ρωτος. Κ· Π·

I

-----Off·*·-------------------

ΠΟΙΚΙΛΑ

Η ΧΕΙΡΑΨΙΑ.
Εκρινα πάντοτε τούς άνθρώπους έκ τοΰ τρόπου 

τής χειραψίας αυτών. Κατ’ έμέ, τδ σημεϊον τούτο 
είναι άλάνθαστον. Ψυχρά χειρ μέ στενοχωρεΐ, υγρά 
μέ προξενεί κακήν τινα έντύπωσιν, θλίψις χεερός 
μεμετρημένη, ούτως είπεϊν, μέ παροργίζει, χειρ, 
ήτις άπτεται δι’ άκρων μόνον δακτύλων μέ προ
ξενεί φόβον, άλλά χειρ απαλή καί θερμή, ήτις θλί
βει τήν έμύν χωρίς νά τήν στενοχωρήση, καί ήτις 
δέν φοβείται ν άφήση είς ανδρικήν χεϊρα τήν ά- 
φήν ολοκλήρου τής παλάμης, μοί έμπνέει εμπιστο
σύνην καί σχεδδν συμπάθειαν αιφνιδιαν. Τινες τών 
παρατηρητών τοΰ άνθρωπίνου είδους κρινουσιν εκ 
τοΰ βλέμματος, άλλοι έκ τοΰ σχήματος τοΰ με
τώπου, άλλοι εινές πάλιν έκ τού ήχου τής φωνής, 
τοΰ μειδιάματος, τού χαρακτήρος τής γραφής κλ. 
Αλλ’ έγώ φρονώ δτι άπας ό άνθρωπος έμφαίνεται 
είς πάν τδ συνιστών αυτόν, καί δτι πάσαπράξις η 
φαινόμενον αύτοΰ είναι δείγμα αποκαλύπτοντηνκυ- 
ριεύουσαν αύτδν ιδιότητα. Επρεπε λοιπόν νά έξε- 
τάζωμεν πάντα, εί τοΰτο ήν δυνατόν, άλλ ομολο
γώ δτι ευθύς έξ άρχής συμπαθώ ή άπωθοΰμαι έκ 
τής πρώτης χειραψίας. Γ. ΣΑΝΔΗ.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ CnENEDOLLE.
c 0 διδάσκαλός μου, λέγει δ Γάλλος ποιητη; 

Clienedolle, μ’ έδίδαξεν εγκαίρως νά προτιμώ τοϋ 
Κικέρωνος, τδν Δημοσθένη, τού Θΰϊργιλίου τδν ό
μηρον καί τον Θεόκριτον, αύτδν τδν Ούϊργίλιον τοΰ
’Οβιδίου, νά αίσθάνωμ.αι τήν ΰπεροχήν τοΰ Τερεν- / 
τίου, τοΰ Λουκρητίου, τοΰ Κατούλλου έπί τών λα- , 
τίνων ποιητών τών μετά ταϋτα αίωνων και αυτών 1 
έτι τών τοΰ αίώνος τοΰ Αύγούστου, τ> ύλάχιστον 
διά τήν άλήθειαν καί τδ άβίαστον καί άφελες τών 
ιδεών καί τής φράσεως. Μ’ έδίδαξεν ότι ή ποίη- 
σις, καί αύτή τών ύψηλοτέρων φδών καί τών μάλ
λον άσυναρτήτων τδ φαινόμενον, έχει ιδίαν τινά 
λογικήν, αύστηράν δσον καί ή έπιστήμη, άλλά 
δυσκολωτέραν καθ’ δσον είναι λεπτοτέρα καί πλέον 
σύνθετος καί ανάγεται είς πλείονας καί πλέον 
δυσερέστους αιτίας. Είς τους άληθώς μεγάλους 
ποιητάς, έλεγεν δ άγαθδς ούτος διδάσκαλος, ού 
μόνον έζ.άστη λέξις έχει τδν λογον της, αλλά και 
ή θέσις έκάστης λέςεως* δτι δεν υπάρχει παρ 0- 
μήρω ούδέ 8ν συνώνυμ.ον, δπερ νά τεθή άντί τής 
κείμενης λέξεως. Οσάκις μάς έδιδε νά συνθέσωμέν 
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εικόνα, ήτις δέν συνήδεν αυστηρώς τή ορθή έννοια, 
ήτις έκάλυπτεν αύτήν, ώς διά προσωπείου, έκεϊ, 
δπου ή έννοια αύτη ήδύνατο νά έξενεχθή μετά τής 
αυτής ισχύος καί αξιοπρέπειας δι' απλών λέξεων.» 
’ίδού τδ μόνον μέσον δι οΰ κατορθοϊ τις νά εκτι
μά καί νά πραγματοποιή καί δ ίδιος έν τή ποιή
σει, τδ νευρώδες καί γλυκύ ύφος τδ άβίαστον καί 
συγκινοΰν, είς 0 ή αρμονία καί ή κομψότης δέν 
καταπνίγουσι τδ πραγματικόν.

Sainte Baove.

Φλύαρός τις καί πνεύματος έστερημένος, ·άφοΰ 
διά τών άνοησιών του κατεζάλισεν έπί ολόκληρον 
ώραν τήν συναναστροφήν έν μέσω τής δποίας εύρί- 
σκετο, άποταθείς έπί τέλους πρδς κυρίαν τινά, 
είπε, — Κυρία μου, δέν είναι άληθές δτι λαλώ 
ώς βιβλίον ; — ίϊ ! μάλιστα, κύριε, ώς βιβλίον άπδ 
τδ όποιον δέν λείπει άλλο είμή τδ δέσιμον.

’Αστεϊός τις είσήλθεν έσπέραν τινά είς τδ έρ- 
γαστήριον ώρολογοποιοΰ’ — Κύριε, τδν λέγει, μοΰ 
κάμνεις τήν χάριν νά μέ είπής πώς ονομάζονται αί 
μικραί έκεΐναι στρογγύλαι μηχαναί δπου κρέμαν- 
ται εΐς τδ έργαστήριόν σου ; —Πώς, κύριε, ά- 
κόμη δέν ήξεύρεις αύτό τδ πράγμα ; Απδ ποΰ έρ
χεσαι λοιπδν καί δέν γνωρίζεις ότι είναι ώρολόγια;
— Α ! είναι ώρολόγια ! και είς τί χρησιμεύουν ;
— Είς τδ νά δεικνύουν τάς ώρας’ αύτή είναι ή 
πλάξ, ο'ι δέ άριθμοί ούτοι °ί λατινικοί, τούς ο
ποίους βλέπεις κύκλω, είναι αί ώραι τάς οποία; 
δεικνύει ή μικροτέρα καί άργοτέρα έκ τών δύο 
βελονών αίτινες είναι προσηρμοσμέναι είς τδ κέν- 
τρον τής πλακός. θλαι αύται αί μικραί γραμ- 
μαί σημαίνουσι τάς στιγμάς τάς οποίας 
δεικνύει ή μεγαλητέρα καί ταχυτέρα βελόνη.
— Αλλά μήπως αί ώραίαι αύται μηχαναί κινούν
ται καί μόναι *, — Μάλιστα, ένταθώσι. —— Και πώς 
έντείνονται λοιπόν ;— Διά τοΰ μικρού τούτου κλει
διού τδ όποιον βάλλεις εΐς τήν μικράν αύτήν τρύ
παν καί τδ στρέφεις έως οτου σταθή. — Α·! τή 
άληθεία, είναι θαύμα τοΰτο ! Καί πώς και πο- 
σάκις πρέπει νά κάμνη τις αύτήν τήν έργασίαν ;
— Καθ’ ήμέραν τδ πρωί. — Καί διατί τδ πρωί 
καί οχι τδ βράδυ; —Διότι τδ πρωί είσαι νηστι
κός, κύριέ μου, ένώ τδ βράδυ είσαι βρεγμ.ενος, ά
πεκρίθη ό ώρολογοποιδς άφωνον καταστήσας τδν 
άστεΐον δστις ήθελε νά γελάση δι έξόδων τοΰ τί
μιου τεχνίτου.

Νέος τρς τραγωδοποιός άγγλος προσέφερεν είς 
διευθυντήν θάάτξ>ου τραγωδίαν διηρημένην είς πέν
τε πράξεις. — Η τραγωδία μου είναι αριστούργη
μα, έλεγε μετριοφρόνωη ό συγγραφΑύς αύτής, καί 
υπόσχομαι δτι θά λάβη λαμπρόν υποδοχήν’ διότι 
έζήτησα νά έργασθώ κατά τήν διάθεσιν καί τήν 
αϊσθησιν τοΰ έθνους μου, τδ δέ ποίημά μου είναι 
τόσον τραγικόν ώστε δλα τά πρόσωπα άποθνή-
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σκουσιν είς τήν τρίτνιν στραξιν.— Κίί ποια πρόσω
πα παρουσιάζονται λοιπόν είς τάς δύο τελευταίας 
πράξεις ; — Αί σκιαί έκείνων τά όποια έφόνευσα 
είς την τρίτην.

— Αύται είναι διά. νά μάθη; νά μήν Αναμιγνύεσαι 
άλλοτε εϊς δσα δεν σέ ένδιαφέρουν, είπε κύριός 
τις είς τόν δθΰλόν του Αφού προηγουμένως τοΰ έ- 
μέτρησε παρά μίαν τεσσαράκοντα μαστιγώσεις. 
—— Καλέ ποΰ ήσουν, κυρ έμου, καί δέν μοΰ τό έλε
γες προτήτερα; άπό την πρώτην ήθελα εννοήσει.

Μετά την περί Ακτιον λαμπράν νίκην αύτοΰ, 
έπανελθόντα είς Ρώμην τόν Αύγουστον, πάντες έ- 
σπευδον νά συγχαρώσι. Μεταξύ δέ τοΰ πλήθους 
τούτου, τεχνίτης τις προσέφερεν αύτώ ψιττακόν 
ον είχε διδάξη νά έπαναλαμβάνη τάς λέςεις ταύ
τας' « Χαΐρε, Καϊσαρ, νικηφόρε αύτοκράτωρ ! » 
Τοσούτω δ' έθέλχθη δ Αύγουστος έκ τής όξυνοίας 
τοΰ πτηνοΰ ώστε ήγόρασεν αύτό άντί μεγάλης χρη
μάτων ποσότητος. Τό παράδειγμα δέ τοΰτο παρε- 
κίνησε σχοινοπλέκτην τινά, πτωχόν άνθρωπον, νά 
επιχείρηση νά διδάξη τό αύτό μάθημα εις έτερον 
τιναψιττακόν' άλλά τοΰ νέου μαθητοΰ τόσον όλίγαι 
ήσαν αί πρόοδοι, ώστε πολλάκις ,άπελπιζόμενος ό 
διδάσκαλος έπεφώνει. « Κρίμα τούς κόπους μου 
*αί τόν καιρόν δπου έχασα ! » Καί ό μέν ψιττα
κός κατώρθωσε νά έκστηθίσει έπί τέλους τό μά
θημά του, άλλ’ ό Αύγουστος, διερχόμενος ήμέραν 
τινά καί άκούσας αύτοϋ, ήρκέσθη είς ·τό νά είπη 
μόνον. « — Καί άλλους τοιούτους κόλακας έχω 
παρ έμοί » ’Αλλ’ ώ τοΰ εύκαίοου ! δ ψιττακός, ώς 
άπάντησιντρόπον τινά είς τούς λόγουςτοΰ Καίσαρος, 
έπανέλαβε τήν έπίπληξιν, ήν ό διδάσκαλος άγα- 
νακτών έκαμνε πρός αύτόν « Κρίμα τούς κόπους 
μου καί τόν καιρόν δπου έχασα · καί τοσοΰτον 
αστεία έφάνη τώ αύτοκράτορι ή αιφνίδιος αύτη 
άποστροφή τοΰ πτηνοΰ, ώστε άπλετον γελάσας 
πάραυτα ήγόρασεν αύτό άκριβώτερον τοΰ πρώτου.

Τπαξιωματικός τις, καταδικασθείς εί; άπαγχό- 
νισιν, ήθέλησε νά πληροφορήση περί τούτου τήν 
γυναϊκά του τήν παραμονήν τοΰ θανάτου του. 
Αλλ έπιθυμών νά κάμη παθητικωτέραν τήν περι
γραφήν, τή έσημείωσε τά πράγματα ούχί οία ή
σαν καθ ήν στιγμήν έγραφε τήν έπιστολήν του, 
άλλ οία ήθελον εισθαι καθ ήν στιγμήν ή σύζυγός 
του ήθελε τήν άναγινώσκει « Αγαπητή μου συμ
βία, τή έλεγεν, άφοΰ σοι εύχηθώ τήν υγείαν τήν 
οποίαν καί έγώ κατά τό παρόν άπολααβάνω, σοΰ 
λέγω δτι έγώ έκοεμάσθην χθές τό μεσημέρι, δτι 
δέν έβ ασανίσθηκα πολύ, δόξα τώ Θεώ, καί δτι έ
λαβα τήν εύχαρίς-ησιν νά ίδω δλην τήν συνάθροι- 
σιν λυπουμένην με. Σύ δέ ένθυμοΰ μου ενίοτε, καί 
ένθύμιζέ με είς τά πτωχά τά παιδία μου, τά ό
ποια δέν έχουν πλέον πατέρα. Ταΰτα καί μένω 
ό μέχρι θανάτου πιστός σύζυγός σου.

Φερδινάνδος ό Βασιλεύς τής Ισπανίας, ακολου
θών επίσημόν τινα λιτανείαν έν Βαρκελόνη, προσε- 
βληθη δια ξιφιδίου υπό τίνος Ισπανού εύρόντος 
τόν καιρόν νά είσ?ύση έν μέσω τών μεγιστάνων 
τών περικυ«λούντων τόν Βασιλέα. Πάραυτα ό δο
λοφόνο; συλλαμβάνεται-καί είς τάς βασάνου; τής 
άνακρίσεω; επιμένει λέγων δτι ύπ’ ούδενός άλ
λου παρεκινήθη νά φονεύση τόν βασιλέα, παρά 
όιότι ή άσχημία του τοΰ έφαίνετο Ανυπόφορος.«Γνω
ρίζω δέ, προσέθηκεν, δτι δέν τόν έπλήγωσα και- 
ριως, άλλ υπόσχομαι δτι, άν ποτέ Ανακτήσω τήν 
έλευθερίαν μου, δέν θά τήν μεταχειρισθώ παρά είς 
τό ν άπαλλάξω τούς συμπολίτας μου άπό τοσοΰ
τον δυσειδή βασιλέα.

Εν τώ βίω τοΰ Αισώπου άναφέρεται καί τό 
περις-ατικόν τοΰτο. Ημέραν τινά ό φιλόσοφο; Ξάνθος, 
Οέλων νά δώση δεΐπνον είς τινας φίλους του, διέ
ταξε τόν δοΰλόν του Αίσωπον νά άγοράση δ,τι 
καλλίτερον εύρη έν τή Αγορά.

0 Αίσωπος λοιπόν δέν αγοράζει είμή γλώσ
σας, τάς οποία; μαγειρεύει ποικιλοτρόπως, καί είς 
τό δεΐπνον άλλο δέν παρατίθεται είμή γλώσσαι 
καί πάλιν γλώσσαι. Οί δέ δα τυμόνες κατ’ άρ- 
χάς μέν έπήνεσαν τήν έκλογήν τών όψων, άλ
λά μέχρι τέλους δυσηρεστήθησαν. « Δέν σέ διέ
ταξα, είπε τότε ό Ξάνθος πλήρης όογή; είς τόν 
άξιον προμ.ηθέα, νά άγοράση; o,Tt καλλίτερον 
ευρης ; — Καί ύπάοχει λοιπόν καλλίτερον τι τής 
γλώσσης, Απήντησεν δ Αίσωπος. Η γλώσσα είναι 
ό δεσμός τοΰ κοινωνικού βίου, τό άσυλον τών έ- 
πιστημών, τό οογανον τής άληθεία; καί τοΰ λό
γου' διά τής γλώσσης άνεγείρονται πόλεις, έξευ- 
γενίζονται οί άνθρωποι, διδάσκονται, πείθονται, 
έξέχουσιν έν ταϊς έκκλησίαις, έκπληροΰσι τό πρώ
τον τών καθηκόντων καί ίερώτερον, τό λατοεύ- 
ειν τούς θεούς. — Εστω, εΐπεν δ Ξάνθος έλπίζων 
νά φέρη αύτόν είς Αμηχανίαν, αύριον άγόρασε δ, 
τι χειρότερον υπάρχει' οί φίλοι μου θά έλθωσι 
καί θέλω νά μεταβάλω τά φαγητά ». Τή έπαύ- 
ριον ό Αίσωπος δέν παραθέτει είς τήν τράπε
ζαν πάλιν είμή γλώσσας, λέγων δτι · Η γλώσ
σα είναι τό χειρότερον πράγμα τοΰ κόσμ.ου. Η 
γλώσσα είναι μήτηρ πάσηςμριδος καί παντός πο
λέμου, τροφήτών δικών, πηγή πάσης διαιρέσεως. Η 
γλώσσα είναι τό δργανον τής πλάνης, τοΰ ψεύδους, 
τής συκοφαντίας, καί τή; βλασφημίας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς.

Οι Χρυσοθήραι, συνέχεια. — Η Κ. Μαρινιάν, 
συνέχεια. — Σκηνογοαφίαι έκ τοΰ βίου τοΰ Ναπο- 
λέοντος. — ’Ανακάλυψις τή; Δαμαλίδος, ήτοι Τεν- 
νέρου βιογραφία. — Ποίησις. —0 Α,βδ-ελ-Καδέρ. 
— Μετέλλα ή Ποιήτρια. — Ποικίλα.

Παράρτημα. — ’Ιέννερος.— Αβδ-ελ-Καδέρ.
Εικονογραφία’.,— 0 ύπο'-ώη- «?:Βοαζελόννης.


