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ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ!
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΙ' ΤΟΥ ΝΛΠΟΛΕΟΝΤΟΣ

Έρανιοθείσαι υπό Γ. X. Ζ.

X. npotlfiior.

« Η Κόρσικα, (Κύρνος), έγραφε Τίτος ό Δίβιος, 
είναι νήσος τραχεία και ορεινή, δύσβατος μέν ά- 
πανταχόθεν, οικουμένη δέ υπό λαού ώς αυτήν α
γρίου,δστις στερούμενος παντός έξευγενισμοΰ, διαι- 
τάται αδάμαστος ώς τά θηρία. Οί άνθρωποι ου- 
τοι, ύπο^ουλούμενοι, δεν ήμερόνονται εις τά δε- 
σμά, άλλ αύτοχειρίζονται μάλιστα, είτε τά έρ
γα άποστρεφόμενοι, είτε την δουλείαν. Είτε δέ διά 
πείσμα, είτε δι εύήθειαν είναι λίαν δυσχερείς καί 
ανυπότακτοι εις τούς δέσποτας αυτών. »

Εις την τραχεΐαν ταύτην και άδούλωτον νήσον 
ήθέλησεν ό ί’ψιστος νά πλάση τον έκτακτον άν
θρωπον, δστις έξέπληξε την οικουμένην διά τής 
μεγαλοφυ'ίας του, έταπείνωσε κράτη αρχαία και 

ισχυρά, ένέδυσεν άλουργίδα τούς πολεμιστάς αυτού 
καί έδόξασε την γαλλικήν λόγχην, ό μέγας Να
πολέων έγεννήθη τήν 3]1 5 Αύγουστου 1 769.

Προθέμενοι νά διαγράψωμεν σκηνάς τινας έκ 
τοΰ περιφανούς αύτοΰ βίου, έθεωρήσαμ.εν αναγ
καίου νά προτάςωμεν τάς κατωτέρω συντόμους 
μέν άλλ’ εύφυεϊς κρίσεις δι ών ό Νορβαΐν προοι
μιάζεται σκιαγρ αφών τήν περιφανή πορείαν τοΰ γί- 
γαντος των πολέμων.

« 0 Ναπολέων είναι μάλλον Πλουταρχικδς ή-» 
ρως, ή ήρως τής ένεστώσης εποχής, διότι έγεν
νήθη άνήρ μοναδικός, έν μέσω πολιτισμού πάντη 
προς αυτόν ξένου. Καϊ εύρέθη μέν δούλος τού πο
λιτισμό^ τούτου, δούλος όμως δυσχεραίνουν κατά 
των προσκομμάτων. Τί δέ παρήγαγον τά προσκόμ
ματα ταϋτα, δπου τον έδέσμευον τά ήθη κοινω
νίας απηρχαιωμένης ; Αδυνατών νά*τά μηδένιση,— 
μόνος ταύτα κατορθόνει ό χρόνος — ήσπάσθη τά 
ήθη τής εποχής, καί θέλων νά τά οικείωση προς 
αυτόν, ήναγκάσθη νά τά ώθηση πέραν τού μέτρου, 
ύφ οίανδήποτε μορφήν εΰρίσκων αύτά, είτε εις των 
οπλών τδ στάδιον, είτε εις τής εξουσίας τήν μη-
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,χανήν. Και δμω; τά έμεγάλυνε δ-ώ τε τής πολιτι
κή; αύτοΰ νομοθεσία; καί διά τής μεγαλοπρεπούς 
εύθύτητος τίς κυβερνήσεως.

ίδού δ« αί περιστάσεις τοΰ μεγάλου τούτου άν
θρώπου.

Αναδεικνύουσι τδν Ναπολέοντα εις μεν τδν 
τδν ή άλωσις της Τουλώνος, είς δέ τήν Γαλλίαν 
τδ τηλεβόλον τοΰ Τρυγητού, και είς τήν Εύρωπην 
καί είς τδν κόσμον, τά κατά τήν Ιταλίαν τρόπαια 
καί ή κατάκτησις τής Αίγυπτου. Καταλύει τους 
δημοκρατικούς νόμους κατά τήν 18 Brunaai- 
re καί ιδρύεται αύτδς έπί τοΰ βωμού τής 
πατρίδος, έκεϊ δέ βασιλεύων έν όνόματι τής ε
λευθερίας, περιβάλλει τήν Γαλλίαν διά τών μνη
μείων τής έαυτοΰ μεγαλοφυ'ί'ζς, έν οί; έγείρει ε
πιφανέστερου τδν περικλεή κώδηκα τής πολιτικής 
ήμών νομοθεσίας. Αλλ άτενίζων είς τήν Ευρώπην 
δέν βλέπει ή έχθρόν άδυσώπητον άμα και άτρωτου 
—— τήν Αγγλίαν. Απαίσιος μέν ή άποκάλυψις, δι
ότι άναγκάζεται νά άγρυπνή άδιακόπως ένοπλος,ΐνα 
ύποστήσή τήν θανάσιμου διαμάχην, μετ ολίγον 
δέ θεωρών τάς δυνάμεις αύτοΰ ανεπαρκείς, έάν 
μείνη άπλοΰς εκτελεστής τής παρ αύτοΰ δημιουρ- 
γηθείσζ/ς έξουσίας, θέλει νά βασιλεύση άφ έαυτοΰ. 
Πλάνη όλεθρία, ήτις κατέπληξε τήν Ευρώπην καί 
τήν ύφήλιον πάσαν ! Καί ίδού, καταργών τήν 1’- 
πατείαν, ώ; κατήργησε προτοΰ καί τδ Διευθυντη
ρίου, χρίεται βασιλεύ; ! καί ψαύων διά τοΰ σκήπ
τρου τούς πολίτας, τούς μεταβάλλει εις αύλικούς.

Αλλά δέν αρκεί τοΰτο' ή μεταμόρφωσις αυτή 
πρέπει νά φθάση καί ώς τάς δημοκρατίας τάς ύπ’ 
αύτοΰ δημιουργηθείσας, καί ίδού αί δημοκρατία·, 
μεταβαλλόμεναι είς βασίλεια. Αλλ’ ουδέ τοΰτο 
αρκεί' διαλύει τδν δημοτικόν γάμον του, καί ή 
κόρη τών Καισάρων εισέρχεται εϊςτδν θάλαμόν του» 
Καί ίδού πώς κληρονομεί έθιμα βασιλικά, καί α
πόλυτος ένθρονίζεται ήγεμών. Αλλ ύποδυόμενος 
τδν δεσποτισμδν έμπνέεται ύπδ φωτεινοτάτης ι
δέας, καί θέλει, ή Γαλλία νά προταχθή καθ’ όλου 
τσΰ κόσμου, καί ή Γαλλία ή πολιτική προχωρεί 
ταχύτερου είς τήν βιομηχανικήν ευδαιμονίαν, ή ή 
στρατιωτική Γαλλία είς τήν κατάκτησιν τών κατ’ 
αύτής συμμάχων επικρατειών. Τότε δέ σχεδιάζει 
σχέδιον εϋρύ καί τεράστιον — τήν άποκατάστασιν 
τής κατά τήν Ευρώπην γηραιάς βασιλείας, ήν αύ
τδς εσωσεν έκ τής άποσυνθέσεως τής δημοκρατίας. 
Καί δ.ττώς τδ άποδεικνύει,καταλύων μέν αρχαίους 
θρόνους ίδρύων δέ έπ αυτών βασιλείς άλλους. 
Στέφει διά τοΰ διαδήματος τή; Ισπανίας τδ μέτω- 
πον τοΰ αδυνάτου ’Ιωσήφ, καί αί πύλαι τής μη- 
τροπόλεως αυτής ανοίγονται ένώπιόν του.

Εκεϊ δέ ή ειμαρμένη καί η Αγγλία σημαίνου- 
σι τήν απώλειαν τοΰ Ναπολέοντος, άλλ’ έκεϊθεν 
αύτδς ύρμάται πρδς τήν καρδίαν τής Ρωσσίας, 
ΐνα συγκροτήση τήν μάχην τής Βαγράμ κατά 
τής άνυποφεύκτου Αγγλίας' όκτακοσίας δέ λεύ
γας πέραν τής μητροπόλεως αύτοΰ, τολμά νά 
πυρακτώσει τήν μητρόπολιν τής Σκυθίας, καί νά 

προσδοκά έκεϊ τάς κλεϊς τοΰ πόλου f Καί οί μέν 
άνθρωποι αδυνατούν νά άναχαιτίσωσι τήν θριαμ
βευτικήν πορείαν του, άπόκειται δέ εϊς τήν φύ
σιν νά προστατεύσει τήν άνεζαρτησίαν τής Αρ
κτου. Η φύσις νικά τδν Ναπολέοντα, δστις ύπεί- 
κων είς αδυσώπητου νόμον της, ύποχωρεϊ άλλά 
δέν φεύγει. Καί είς τήν υποχώρησιν ταύτην πρδ 
τών Σκυθών, αύτδς ώς Σκύθης υποχωρεί πληγό- 
νων πάντοτε τού; εχθρούς του. Είς Πολδσκ, είς 
Μαλο-ϊαροσλάβεστ, είς Βιάσμαν καί είς Κρασνόην 
έδοξάσθησαν οί άνδρεϊοι τής Μόσχας, καί ή Βε- 
ρεζίνα άπαθανατίζεται. Εφθασε τέλος είς Παρι
σίους καί είπε, ίδού εγώ μόνος, άς έγερθή πάλ ν 
ή Γαλλία ! καί ή Γαλλία, ώσεί έννοοΰσα τοΰ Φρίδ- 
λανδ τδν νικητήρα παρέχει στρατιάν νέαν' έκαστο; 
δέ στρατιώτης φέρει μαύρα καί δάφνην' μαυρο
φορεί διά τήν Μόσχαν, δαφνηφορει διά τήν τριά
δα τών κατά τήν Σαξονίαν νικών. Μετά μέν τήν 
πρώτην νίκην ό Ναπολέων προτείνει τήν ειρήνην, 
μετά δέ τήν τρίτην προτείνει αύτήν πάλιν καί ά- 
πκτάται δι άνακωχής, ύφ’ ής ή Αγγλία ούφε- 
λεϊται όπλίζούσα κατ’ αύτοΰ τήν Εύρώπην. Καί 
συγκροτείται έν Πράγη συνέλευσις καί ύπ αύτοΰ 
ζητηθεϊσκ, άλλ’ έν ταύτη συνιστώσιν οί σύμ
μαχοι στρατοδικείου καταδικάζον τόν Ναπολέοντα 
νά άπολεσθή διά τών όπλων. Μία μέν νίκη δέν δύ
ναται νά τδν σώση, μία δέ μόνη ήττα έσεται ό ό
λεθρός του καί προδοθείς υφίσταται αύτήν έν Λει
ψία. Πάντες δέ οί πέραν τοΰ Ρήνου οίκοΰντες κα- 
ταδιώκουσιν αύτδν εις τά σπλάγχνα τοΰ γαλλικού 
έδάφους, καί δμως αύτδς μετά πέντε μόνον μυ- 
ριάδοιν διαφιλονεικεϊ τδν άγώνα είς τάς έκατδν 
μυριάδας τών πολεμίων' άλλ’ δτι έγένετο είς Πρά- 
γην, τοΰτο άπεφασίσθη είς Chatillon καί ό Να
πολέων προδίδεται πάλιν ! Πίπτει, έξορίζεται, ά- 
πέρχεται ΐνα βασιλεύση) είς τήν Αϊθάλειαν (lie 
d Elbe). Μετά δέ παρέλευσιν έτους αναφαίνεται 
φέρων όκτακοσίους πολεμιστάς τοΰ Μαρέγγου, 
τοΰ Ωστερλίτσ, τής Ιαίνης, τής Βαγράμ, τοΰ Φρίδ- 
λανδ καί τής Μόσχας. Και άπδ Καννών μέχρι 
Λυών πορεύεται έν όνόματι τής έλευθερίας, έκει- 
θεν δέ μέχρι Παρισίων έν όνόματι τής αύτοκοατο- 
ρίας. Κρισιμωτέρα μέν περίστασι; τής τοΰ Μαρ
τίου I 81 5 δέν έδίδετο άλλη, καθ’ ήν ή Δικτα
τορία ήδύνατο νά σώση τήν Γαλλίαν, άλλ ή Βου
λή τών αντιπροσώπων, άπδ τής πρώτης αύτής 
συνεδριάσεως, αποποιείται τδν είς τδν Ναπολέοντα 
δρκον. Καί δμως τά στοιχεία τής αύτοκρατο- 
ρικής κυβερνήσεως άναζώσιν έν έτος μετά τδν ύ
πνον ή τήν λήθην, καί αύτδς βασιλεύει. Πρώτον 
δέ τής έξουσίας του βήμα ήτο πράξις τις πρόσ
θετο; είς τδ σύνταγμα τής αύτοκρατορίας, άντι 
τοΰ νέου Χάρτου δν έζήτει παρ’αύτοΰ ή Γαλλία. 
Δεύτερον βήμα ήτο τδ στρατόπεδον τοΰ Μαίου, 
ή γοτθική άντιπαράστασις τής κατά τδ 1790 
ομοσπονδίας, άλλ άπέβη άπαίσιας είς τήν νέαν 
αύτοκρατορίαν, ώς πάλαι ή συνέλευσες είς τήν άρ- 
χαίαν μοναρχίαν. Απέρχεται έπί τέλους ό Ναπο

λέων μαχόμενος εϊσέτι κατά τής Εύρώπης, καί ά- 
νατέλλει άπαίσιος ώς ή τής Μόσχας ή ημέρα τοΰ 
Βατερλώ. Επανέρχεται δέ αύτδς έχων άνοικτδν 
τδ στάδιον νά ζ>/ογ? δ νά άποθά,ιη έ^(ύθερος, ώς 
είχεν ύρκισθή άπ’ άρχής, άλλά θέλει νά πιστεύση 
είς τήν ’Αγγλικήν φιλοξενίαν καί άπάγεται δε
σμώτης. Μετά δέ πενταετίαν δλην βασάνων απο
θνήσκει έπί τών άποτόμων βράχων τής Αγίας 
Ελένης, καί οί μέν άνεμοι έφερον πρδς πάντας τούς 
θρόνου; τούς τελευταίους τοΰ Ναπολέοντος στε
ναγμούς, τότε δέ μόνον οί βασιλείς έπίστευσαν 
είς τήν σωτηρίαν αύτών.

Τεράστια μάλλον ή διδακτική πρδς τήν κοι
νωνίαν ήτο ή ζωή αυτή, διότι, έν διαστήματι 
πολλών αιώνων, δέν εύρίσκομεν άνδρα τινά ά- 
ξιον νά παραβληθή πρδς τδν Ναπολέοντα. Μόνον 
δέ, όπισθοδρομούντες πρδς άπωτάτους χρόνους, εύ
ρίσκομεν τούς ιστορικούς αύτοΰ προγόνους, οίον 
τδν Σέσωστριν, τδν Κΰρον, τδν Αλέξανδρον, τδν 
Καίσαοα καί Κάρολον τδν μέγαν. 0 δέ Κά
ρολος ό πέμπτος, καί Ερρίκος δ μέγας καί 
Φριδερϊκος ό μέγας, καί Αικατερίνη ή μεγά
λη, δέν ήσαν, ούτως εΐπεϊν, ή ηγεμόνες καί πε
ρίβλεπτοι άνθρωποι νεώτεροι τοΰ Ναπολέοντος. Καί 
μετά παρέλευσιν ένδς αίώνος, οί μεταγενέστεροι 
δέν θέλουσιν έννοεϊ ούτε τήν έμφάνισιν, ούτε τήν 
καταστροφήν τοΰ άνθρώπου τούτου, τοσοΰτον μο
ναδικού είς τήν ιστορίαν καί είς τήν φύσιν, δστις 
εγειρόμενος αίφνης άπδ μιας νήσου τής Μεσογείου 
έρρίφθη έπί τής Εύρώπης, τήν έξουσίασεν έπί εικο
σαετίαν, άνελήφθη άπδ τής γής, καί άφησεν έν 
μέσω τοΰ ώκεανοΰ τά λείψανά του.

’Απαντώμεν δέ πράγματα εϊς τήν ζωήν τοΰ Να
πολέοντος τοιαΰτα, οία οί άλλοτε χρόνοι έν τή 
προλήψει αύτών, ήθελον ονομάζει είμαγμώ α. Με
ταξύ δέ τούτων, άτινα δ ιστορικός δύναται νά θεω- 
ρήση ώς υπεράνθρωπα, λογίζεται καί ή πυρά- 
κτωσις τών ρωσσικών πόλεων κατά τήν διάβασ’ν 
τής Γαλλικής στρατιάς, ιδίως δέ ή τής μητροπό
λεως τής Ρωσσίας, γενομένη άμα τή είσόδω ήμών 
εις τά τείχη της* τοιαΰτα δέ είναι καί τδ έν Μό
σχα έπί τεσσαράκοντα ήμέρας όνειρον τής ειρήνης, 
καί ό άωρος κατά τήν ύποχώρησιν χειμών, έπίσης 
δέ, καί ή μεταξύ διπλής προδοσίας είσοδος τής 
στρατιάς είς τήν Πρωσίαν' ή παραμονή τής κατά 
τήν Σαξωνίαν μάχης τοΰ Λούτσεν, ό θάνατος τοΰ 
υποστρατήγου Βεσιέρου, τδ αύριον τής έν Βύρσχεν 
νίκης' ό θάνατος τών στρατηγών Βουέρου, Κιρ- 
γήνες, και μάλιστα τοΰ Δυρόκ' τδ κατά τήν Πίρ - 
ναν νόσημα τοϋ Ναπολέοντος πρδ τής έν Βανδάμή 
συμφοράς' ή έν Γαλλία ήττα κατά τήν παρα
μονήν τής μεγάλης μάχης καί ό Ναπολέων μό
λις σωθείς άπδ λόγχην Κοζάκου ύπδ τοΰ Γουργώ. 
Τοιαΰτα θεωρούνται και ετερα έτι, ή έν Τρικασία 
(Troyes) πρώτη Γάλλων λειποταξία, γενομένη πρδ 
τοΰ εχθρού' ή πρδς τήν Γενου'ί'αν πορεία τού Ωγε- 
ρώ,δστις ώφειλε νά βαδίση πρδς τδ Lons-le-Sau- 
luier· ήάξιόποινος παράδοσις τής Soissons είς τδν

Βλοΰχερ έπιδεή τότε ασύλου καί ύποχωρήσεως' ή α
προσδόκητος προσβολή κατά τού Δουκδς τής Ραγου- 
ζης ύπδ τά τείχητού Λαουδούνου (Laon)' καί τέλος 
ή παρά διαταγήν πορεία τού Δουλεβά πρδς τδν 
Sain-Dizier καί Vilry^ κατά τεσσαράκοντα οκτώ 
ώρας βραδύνασα τήν άφιξιν τοΰ Ναπολέοντος ύπδ 
τά τείχη τών Παρισίων.

Καί ταΰτα μέν ήσαν τά είμαρμένα άτυχήματα, 
ή μάλλον τά προσπίπτοντα, άτινα έπροφήτευσαν, 
ώς εΐπεϊν, τήν πτώσιν τοΰ Ναπολέοντος, άλλ ή 
ιστορία παρέχει έν αύτοΐς μαθήματα λίαν ηθι
κά καί ώφέλιμα, άποδεικνύουσα τδ άνυπόστατον 
τών θαυμάτων καί τδ παράλογον τών προληπτι
κών συμπερασμάτων, έξηγούσα δέ τά αίτια τών 
πραγμάτων, τά αποδίδει δικαίως εϊς τά πάθη καί 
είς τά συμφέοοντα τών άνθρώπων. Ούτω λοιπόν 
άποδεικνύω γράφων, δτι καί f, εύδαιμονία καί ή 
πτώσις τοΰ Ναπολέοντος οφείλονται είς αύτδν 
μόνον καί ούχί εϊς τήν τύχην, τήν ψευδή ταύτην 
θεότητα, τό φάσμα τδ έπικίνδυνον, δπερ άνάγκη 
ήδη νά καταργήσωμεν διά παντός, εύλαβούμενοι 
τον ορθόν λόγον καί τής άνθρωπότητος τήν εύδαι- 
μονίαν.

Οτε δ Ναπολέων ύπεδύθη τήν έξουσίαν, καί ή 
φαντασία καί αί ελπίδες άπώθουν αύτόν πρδς την 
άνωτάτην κυριαρχίαν. ’Εν τούτω ή στρατιωτική 
δόξα, παντοδύναμος τότε εις τήν Γαλλίαν και 
έκλάμψασα δι’ αύτοΰ, κατά τήν Ιταλίαν καί τήν 
Αίγυπτον, λάμψιν μείζονα, ή κατ άλλους στρα
τηγούς, δέν συνετέλεσε τοσοΰτον είς τδ μεγαλεϊον 
αύτοΰ, δσον ή σπανία έπεδεξιότης, ήν έδειξε κυ- 
βερνήσας μέν μετά συνέσεως τούς νικηθέντας, μετά 
τήν διπλήν αυτού κατάκτησιν, καθυποτάξας δε 
τούς λαού; διά τής ύπεροχής χαοακτήρος άσυνή- 
θους έν τή εποχή έκείνη, καί μεγαλοφυΐας α
γνώστου πρό αύτοΰ. Η δέ Γαλλία, άπηυδημενη 
διά τάς κακουχίας καί τούς δημοκρατικούς κλο
νισμούς, έξηχρειωμένη διά τήν δικτατορ'.κήν κυ- 
βέρνησιν τήν ματαιωσασαν, βραχύτερου ενός έτους, 
τάς κατακτήσεις τού Ναπολέοντος πάσας, ή Γαλ
λία ώνόμασεν αύτόν σωτήρα, άμα τή αποβιβά
σει είς τδν ’ίουλιανόν Φόρον (Frejus) Η δέ συγ- 
κίνησις ή κατά τήν παρουσίαν αύτοΰ έγερθεϊσα, ητο 
ηλεκτρική καί οίκειώσασα πρδς αύτδν τάς πεδιάδάς 
καί τάς κώμα; καί τάς πόλεις. Καί αληθώς κατά την 
έξ Αίγύ^του έπιστροφήν του,ούδείς έφάνη ποτέ δη- 
μοκρατικώτερος τοΰ Ναπολέοντος. Δέν κατόρθωσαν 
δέ τήν 18 Erumaire ούτε οί θωρακοφόροι 
(Dragons) τοΰ Σεβαστιάνου, ούτε τών Παρισίων 
ή φρουρά, ούτε ή φρουρά τής Δικτατορίας, 
άλλ " ή επιτυχία τής ήμέρας έκείνης οφείλεται εις 
μόνον τό φρόνημα τών πολιτών, ανευ δε τουτου 
δέν εύωδοΰτο ούδέ τότε τδ /τόλμημα τής με
ταβολής. Μία τών στάσεων παρεκίνησε τόν Να
πολέοντα νά τδ έπιχειρισθή μετά τήν συνέλευσιν 
τού Ρανειάδ, άλλ’ αύτδς έκρινε νουνεχώς δτι ή 
Γαλλία και ή τύχη αυτού δέν ήσαν έτι άναγκαίως
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έίρικα όπως καθιέρωση τήν μεγάλη/ ταύτην με
ταβολήν, καί άνεχώρησεν εί; Αίγυπτον, άφήσα; 
το μέλλον νά ώριμάσγ έν τή κοινή γνώμφ.

Και άνηγόρευσεν Αύτοκράτορα έαυτόν δ Ναπο
λέων, διότι ήτο ισόβιος ύπατος, διότι έβασίλευ- 
σεν ήδη εις την Αίγυπτον, διότι, μετά την κ«- 
τάκτησιν τής Λομβαρδίας, ήτο βασιλεύς εις τά Με- 
διόλανα, διότι ώς κυρίαρχης διευθέτησε τήν τύχην 
τής Γαλλίας, κατακτησάμενος τήν ειρήνην εις τό 
Campo Formio, καταβαλών μάλλον τούς άπο- 
ποιουμένους αυτήν Δικτάτορας, ή τήν αιτούσαν 
αυτήν Αυστρίαν. Ναι, δ Ναπολέων άνηγόρευσεν ε
αυτόν αύτοκράτορα, διότι οί συνταγματικοί τού 
1 789 οί τήν έπανάστασιν άντιπροσωπεύοντες και 
ο Χουσχέ ό άντιπροσο,πεύων τήν Συμβατικήν συνέ- 
λευσιν (convention) καί οί κεφαλαιούχοι οι πο- 
θαυντε; νά έξασφαλίσωσι τήν νέαν περιουσίαν 
των, ήνάγκασαν αυτόν νά δράξρ τό διάδημα.

Απώλετο δέ ό Ναπολέων, διότι αί γηραιαί μο- 
ναρχίαι, αί άείποτε φθονούσα'. τήν Γαλλίαν, αί συ- 
ναρπάζουσαι έν τή ιδία ανεμοζάλη τάς νέας μο
ναρχίας, καταλύουσαι αίφνης τάς σπΟνδάς και τάς 
συμμαχίας, εύρον τον καιρόν αρμόδιον ϊνα κατα- 
στρέψωσι και τον Ναπολέοντα, καί τήν πλάσασαν 
αυτόν Γαλλικήν έπανάστασιν, καί τήν ούτως έπα- 
ναστάσαν Γαλλίαν αυτήν, τουτέστι τήν πρώτην ε
πικράτειαν τοΰ κόσμου, όνομαστήν διά τούς πολι
τικούς αυτής νόμους, κ,αί τήν οικονομίαν καίτήν διοί^1 
κησιν και τήν βιομηχανικήν ευδαιμονίαν,, έπίσης 
δέ καί διά τήν γην αυτής, και τον άκμον έξευγενι- 
σμόν καί τήν στρατιωτικήν δόξαν.

Τά δύο δέ ταύτα διεστώτα άκρα, τό μεγαλείου 
και ή πτώσις τοΰ Ναπολέοντος, ευκόλως εξηγούν
ται όταν λογισθώμεν, ότι αί μετά τοΰ Ναπολέον
τος σπονδαί τής Ευρώπης δέν ήσαν ή μόνον άνα- 
κω/αί, διότι ή Αγγλία ώπλιζεν άδιακόπως αυτήν 
κατά τοΰ Ναπολέοντος, φοβούμενη μή ή Γαλλία, 
έ» ειρήνη υπό τού μεγάλου αυτής ήγεμόνος κυβερ- 
νωμένη, κατασταθή ή Μητρόπολις τοΰ κόσμου. 
Καί τότε ό Ναπολέων ήθέλησε κατ ανάγκην ή νά 
δυναστεύη τών βασιλέων, τών υπό τής Αγγλίας 
κατ αύτοΰ δπλιζομένων, ή νά έξαλειφθή άπό τής 
οικουμένης.

Πάντα δέ τα έργα αύτοΰ, είτε προς τό μεγα
λείου, είτε προς τήυ άπώλειαν τείνοντα, έφαίνοντο 
ώς άυ ήσαυ είμαρμίνα. Καί κατά τό Αάουδον καί 
τήν Αρκόλην έδόξασεν αυτόν ή κραυγή, Ζήτω ή 
όη/ιοχρατια ! ώς τον έδόξασε μετά ταΰτα ή έ- 
τέρα κραυγή, Ζηεω ό Λϊτυχράτωρ ! Δέν ήδύνατο 
δέ ούτε νά αλλοίωση εαυτόν, ούτε νά πράττη έργα 
τού χαρακτήρος αυτού άλλότρια, διότι έπανελθών 
έκ τής Αίθαλείας, ήτον ό αυτός ώς ατε άνεχώρησεν 
έκ Φοντανεβλώ. Διό γενναίως ύπέστη τάς συμφο
ράς τού 4 814 καί τού 4 81a- ώς συνέπειας τής με
γάλης αυτού μοίρας, άποδίδων τάς προδοσίας εις 
μόνην τήν αγνωμοσύνην. »

> ν 4-W Λν'···. ··■- ■ - -ι·*’

π κϊτια μαρβίπ
[Συνέχεια όρα φυλ. 2 4.]

0 κύριος Άρώνης τότε έτρεμεν όλος καί έν τώ 
κράτει τής άγανακτήσεώς του, ήδύνατο νά φονεύση 
εις τον τόπον, δν τινα έτόλμα νά διαλύση τήν σχη- 
ματισθεϊσαν υπόνοιαν του. Ναι, σκέψις μυστηριώ
δης, σκέψις ταχύτερα αστραπή; είχε διαβή εις τόν 
νοΰν του καί ό Ανδρέας, γνωρίζων καλώς τόν κύ
ριόν του, δέν έτόλμα νά έρωτήση τι, άλλ έξήλθεν 
άκρωνυχί καί έπεφάνη πάλιν άκούσας τόν κτύπον 
τού κώδωνος. ΙΙτον ήδη νύξ πληρεστάτη, ό Φερ- 
δινάνδος έζήτησε τά πιστόλιά του, τά εξέτασε μετά 
προσοχής, χωρίς νά ε'ίπη λέξιν, και τά έγέμισεν 
ήσύχως, ένώπιον τού ’Ανδρέου, όστις ϊστατο ακίνη
τος καί ωχρός ώς μάρμαρον. Ενευσε μετά ταύτα νά 
τω φέρη μίανμεγάλην σπάθην ήρτημένην πάντοτε υ
πέρ τήν κλίνην του' ή σπάθη αύτη άνήκεν εις τον 
πατέρα τού Αρώνου, αξιωματικόν τού Ναυτικού 
θανόντα έπί τής Φρεγάτας ής ήτο διευθυντής. Ο 
δέ ’Ανδρέας, καθαιρέσας αυτήν τήν έφερεν εις τον 
Κύριόν του, όστις τήν έγύμνωσε, θεωρήσαςτην καλ- 
λίστην λεπίδα, διαποικιλλομένην μετά χρυσίου 
προς τήν λαβήν καί άπέθηκεν έπ'ι τραπέζης πλη
σίον τών πιστολίων του.

— 0 ίππος μου νά ήναι έτοιμος εις τά χα
ράγματα, είπε διά φωνής ώσεί πυρεσσού σης καί 
πνιγηρά; . . . είπε ότι θά λείψω δύω ημέρας εις 
τό κυνήγιον ... μή μέ άκολουθήση κάνεις, κά
νεις μή άνησυχήση περί έμοΰ.

Καί διεκόπτετο μετά πασαν φράσιν, ένω δ 
Ανδρέας προσεκύνει καθεκάστην εις δείγμα τής 
αληθώς άφωσιωμένης καί τυφλής προς τόν κύ
ριόν του, υποταγής, διότι άφοΰ δ νέος Ισπανός ά- 
φιερώθη εις τήν λατρείαν τοΰ Φερδινάνδου, δέν 
έσκέπτετο πλέον έάν έζη δ βασιλεύς ή ή βασί
λισσα τής ’Ισπανίας καί τών Ινδιών.

Μόλις τοΰ κορυδαλοϋ ή χαρμόσυνος φωνή έ- 
χαιρέτα τά πρώτα τής Αυγής μειδιάματα, έφιπ
πος ήδη ό Αρώνης άνεχώρεε άπό τό ταπεινόν 
οίκημά του έχων έπί μέν το σάγμα τά μακρά 
του πιστόλια, ύπό δέ τάς πτυχάς τοΰ μανδύου 
κεκρυμμένην τήν σπάθην του. Καί διαβάς τούς, 
προς μεσημβρίαν γαιολόφους,. ώδοιπόρει μεταξύ 
τών ήνθισμένων σπάρτων καί έφέρετο ήδη προς μονο
πάτια διά μέσου νέων πευκών ήνεωγμένα. 0 δέ 
Ανδρέας δέν έπαυσεν ακολουθών τόν κύριόν του 
διά του βλέμματος, ή ότε δέν έφαίνετο πλέον 
εις τόν ορίζοντα ή κορυφή τοΰ πίλου του καί τό
τε, ποιήσας δίς τόν σταυρόν του, παρεκάλει πάν
τα; τής Γαλλίας τούς άγίους καί τής Καστι- 
λίας, ίνα φυλάττωσε τόν καλόν κύριόν του.

0 Αρώνης έν τούτω έτράπη προς τήν ό δόν 
,τοϋ δάσους, ποθών νά μή τον ίδη τις καί οϋδείς 

έγνώριζε μέχρι τής λήξεως τής ημέρας διά τι 
καί προς ποιον μέρος έστρέφετο.

Τέλος ή δροσερά αύρα τής εσπέρας κατεκά- 
λυπτε δι άργυράς δμίχλης τάς χλοεράς κοιλάδας, 
καί άπό τά κωδωνοστάσια τών χωρίων, τά έν
θα καί ένθα επιφαινόμενα, μελαγχολικόν έσημαί- 
νετο δ εσπερινός ύμνος. Τότε δέ υ.ί<χ άμαξα ήρ- 
χετο άπό τής πόλεως πέραν ρύακός τίνος κειμέ- 
νης, άνεφέρετο ήδη προς ένα λόφον καί διαβασα 
ικανών λευγών άπόστασιν είσήοχετο εις στενω
πόν σχηματιζομένην ύπό βράχων λίαν άποτό- 
μων και έπιστεφομένων υπό ύψηλοτάτου καστα- 
νεώνος’ καθαρά δέ ήτο τής κλεισώρειας ταύτης 
ή ηχώ εις παντελή σκοτίαν βεβυθισμένης, ένώ 
οί βράχοι παραβόλως καί άνερμηνεύτως έσκια- 
γραφούντο εις τόν δρίζοντα, ώστε ή φαντασία έ 
πλαττε παντός είδους δράματα, παντός είδους 
φαντάσματα καί εικόνας μαγείας. Εν τούτοις 
λευκή τις μορφή έφαίνετο εις μίαν τών θυρίδων 
τής άμάξης, θεωμένη τό μαγικόν έκεΐνο πανό
ραμα διαβαίνον μετά ταχύτητος ή έκλειπον, άλ
λη δέ μορφή γυναικεία έκειτο εί; τό βάθος τοΰ 
οχήματος προσευχομένη’ ήτο ή τροφός τής κυρίας 
Μαρινιάν, χωρική άγαθοτάτη, ήν πάντοτε ειχεν ή 
Μαλβίνη μεθ’ έαυτής, δτε, 2ξ λεύγας μακράν τοΰ 
χωρίου άπήρχετο ίνα λειτουργηθη καί άκούση 
τήν διδαχήν τοΰ ίεροκήρυκος. Εις δούλος δέ καί 
δ αμαξηλάτης συνεπλήρουν τήν έπικουρίαν τής 
δεσποίνης. Οί ορεινοί άνθρωποι είναι τοσοΰτον 
τίμιοι ! άλλως τε ή άμαξα τής κυρίας Μαρινιάν 
ήτο αντικείμενου σεβασμού εις τούς κατοίκους 
τών όρέων εκείνων.

Αλλ ιδού ίππεύς τις φράττων αίφνιδίως τόν 
δρόμον αρπάζει τούς χαλινούς τών ίππων καί ή 
άμαξα έστάθη.

— Τί θέλεις σύ ; ήρώτησεν άταράχω; δ αμα
ξηλάτης.

Τ“ Νά δμιλήσω εις τήν κυρίαν σου, άπεκρίθη 
ό ίππεύς.

— Εισθε σεις, κύριε Μομβάλ ; ΰπέλαβεν ό α
μαξηλάτης.

Καί ή μέν κυρία Μαρινιάν προέκυπτε τής θυ- 
ριδος, ο δε Ριναλδος Μομβάλ χωρίς νά πεζεύ- 
ση έζητησε τήν άδειαν νά τή εϊπη ολίγα; 
λέξεις.

Και τι έχετε νά με είπήτε, κύριε ; ειπεν 
ή κυρία Μαρινιάν συγκινηθεΐσα, αρμόζει', κύριε, εί; 
τόν δρόμος , . .
“ κυΡια» μ01 ^μιλειτε περί εύπρεπείας,

άλλ είναι περιστάσεις τινές, καθ’ άς οί καλλί
τεροι λόγοι δέν έχουσιν ίσχύν’ ο,τι εγώ πράτ
τω^ ήδη είναι καλόν ή κακόν κατά τάς διαφόρους 
γνώμας τών άνθρώπων, δέν μοί μέλει ! μόνον 
ακούω τήν παραφοράν τοΰ πάθους μου, οπερ υ
μείς ανηλεώς έμπαίζετε. Καί ή δύναμην μέν νά έκ- 

ικηθώ φονεύων τούς άνθρώπου; σας καί παοα- 
διδων τό όχημα εις τούς δύο συνοδεύοντας με 
υπηρέτας^ήδυνάμην νά σάς άρπάσω — τούτο ήτο 

παράδοξον, άπάνθρωπον, άνήκουστον, θηριώδες, 
άλλ έγίνετο — σάς όμως άγαπώ καί δέν φθάνω 
ω; εκεί . . . δεν ζητώ ή μίαν έξήγησιν καί ό λό
γος σας μοι αρκεί. Πιστεύω ότι γίνεται λόγος πεοί 
υπανδρείας ύμών, μοί τό κρύπτουσι θέλοντες να 
μέ καταπραύνωσι δι απάτη;.. . .

— Κύριε? έφωνησεν ή Μαλβίνη. Σάς παρακαλώ 
νά φύγετε καί νά άφήσητε έλευθέραν τήν άμα- 
ζάν μου.

— Τούτο είναι έντελώς αδύνατον, κυρία, ά- 
πεκριθη δ Ρινάλδος Μομβάλ τείνων τό στόμα 
δυο πιστολίων του έπί τόν αμαξηλάτην καί έπί 
τόν υπηρέτην τής Μαλβίνης. Ελπίζω δτι δέν θέ
λετε να ίδήτε φονευμενους τούς ύπηρέτας σας.

— Αθλιε ! ήκούσθη κεραυνοβόλος φωνή.
Καί ένταυτώ ίππεύς τις επιφανείς όίρμησε κατά 

τοΰ Ρινάλδου, ούτο; πιστόλισα; άπέτυχεν, ό ίππεύς. 
δίς αντεπιστόλισεν, δ ίππος τού Ρινάλδου έσκευρώ- 
θη (4), επεσεν, έδραμον οί άνθρωποί του, ό ίπ- 
πευς αβλαβής άπό πολλούς πυροβολισμούς των 
τούς ένίκησε, τούς έσκόρπισε καί ή άμαξα ώδοι- 
πόρει ήδη καλπάζουσα. Καί ά ίππεύς δ άγνωστος 
εσπευσε κατόπιν, ήνίαις λυταϊς, θέλων νά τήν συν- 
οδεύση, τήν έπλησίασε μετ’ ολίγον καί δύο βήμα
τα άπέχων τή; θυρίδος της, ένεψύχονε καί τούς, 
ίππους αυτή; καί τόν ίδιον ίππον ώργισμένον Ζ.αι 
φρυάσσοντα.

— Ποιος είσθε, κύριε ; έπεφώνησεν ή Μαλβίνη,’ 
ωχρά ώς δ θάνατος.

ό Φερδινάνδος τήν έχαιρέτησε, τόν άνεγνώρισεν1 
εκείνη, αύτό; δέ έξηκολούθει νά τήν συνοδεύιρ χω
ρίς νά δμιλή. Επέτα ήδη τό όχημα καί βραχύ- 
τερον μιας ώρας έφθανεν εις τόν πλατανώνα, άμα 
δέ έπλησίαζεν εις τήν αυλήν, δ Αρώνης άποκαλύ- 
ψα; τήν κεφαλήν έχαρέτησεν έκ νέου τήν κυρίαν- 
Μαρινιαν καί δ ίππος του καλπάζων έφερεν αυ
τόν πρό; τό οίκημά του, έφθασε δέ τήν πρώτην 
τού μεσονυκτίου, καί δ μέν ΖεΖη^ίιης ήτο ήδη κα
ταβεβλημένος άπο τόν κάματον,, αύτός δέ πλα- 
γιάσας έπί τής κλίνη; έκοιμήθη βαθύτατον ύπνον. 
Ο ’Ανδρέας έν τούτω ήοχετο άθορύβως ίνα ίδ^ 
μήπως έπληγώθη, άλλ ήσυχάσας περί τούτου έ- 
θεάθη τά όπλα καί είδεν ότι τά μέν πιστόλια 
έξεκενώθησαν, ή δέ άκωκή τοΰ ξίφους ήτο ήμα- 
τωμένη. Καί φρίττων τά άπέθηκεν έπί τής τρα- 
πέζη; καί έξήλθεν.

0 ήλιος^έφώτιζεν ήδη προ δύο ωρών τάς έρη- 
μίας ότε δ Φερδινάνδος έξύπνησε καί έγερθείς 
ένεδύθη, έκάθησε παρά τήν θυρίδα ώς. συνήθως 
καί έθαύμαζε τήν ωραιότητα τοΰ προσφιλούς αι
γοκλήματος καί έθεράπευε τούς περικαλλείς στε
φάνους πης^

Περιμένων δέ, έν τώ διαστήματα τής ήμέρας, 
μίαν έπίσκεψιν προητοίμασε πρ^ς υποδοχήν τά 
πιστόλια του. Καί ήλθε μέν άνθρωπός τις, διότι

(4) ήραία τοΰ λαοΰ λέξις ισοδύναμος τής 5® 
cabrer τών Γάλλων.
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μόνου τής οικίας 
τά νώτα πρδς τδ

ί υπηρέτης πρίτην ώραν τής μεσημβρίας είσήγγει- 
λεν αυτω τδν κόμητα Μαρινιαν, άλλ ό Φερδινάνδος 
έπεφώνησεν.

— Αλλον όμως περιέμενον έγώ !
0 γέρων κόμης κατέβη άπδ την άμαξαν βοη- 

θούμενος άπδ τδν Φερδινάνδον και τδν ένηγκαλί- 
σθη μετά περιπαθεία; χωρίς νά δυνηθή νά είπη λέ- 

’ξιν. Ούτως είσήλθον άμφότεροι είς τήν οικίαν ής 
τδ παράθυρον ήτο άνοικτδν και τδ φώς τής ήμέ- 
ρας είσήρχετο είς τήν ταπεινήν ταύτην κατοικίαν 
καθαρώτατον, διά μέσου τών θελκτικών κλάδων, 
οΐτινες τήν περιεκάλυπτον.

0 κόμης έκάθησεν έπί τοΰ 
θρανίου, ο δέ Φερδινάνδος έχων 
παράθυρον, ώμίλησε πρώτος.

— Ευάρεστος καί γλυκεία ή έπίσκεψις, κύριε 
κόμη, καί έγώ ευχαριστώ έγκαρδίως.

— Ναί, υπέλαβεν ό γέριον, ναί, ποθητέ φίλε 
μου, είναι άληθώς γλυκεία ή έπίσκεψις, ίδέτε τήν 
συγκίνησιν τής ψυχής μου ! Οί λόγοι είς περιστά
σεις τοιαύτας, άδυνατοϋν νά έκφράσωσι τά αισθή
ματα τής καρδίας, διά τοΰτο δεν λέγω τίποτε περί 
τής ευγνωμοσύνης μου, διότι είναι άπειρος, περι
πόθητε κύριε Αρώνη!...

— Καλά λέγετε, κύριε κόμη, μή εΐπωμεν λέ
ξιν δι’ό,τι έπραξα' πώς άλλως-ήθέλετε πράττει 
υμείς έάν ήσθε είς τήν ηλικίαν μου καί εις τήν θέ
σιν μου; είπέτε μοι, σας παρακαλώ, πώς έχει ή κυ
ρία Μαρινιάν, διότι μοί έφάνη πολύ ώχρά δτε τήν 
άφησα.

— Είναι ήδη έντελώς ήσυχος, υπέλαβεν ό γέ
ρων. Σήμερον τδ πρωί έμεινε πολλήν ώραν μόνη 
εις τδ παρεκκλήσιον καί ίδου τί μοί παρήγγειλε 
νά σας φέρω, παρακαλοΰσα νά διατηρήσητε αύτδ 
ώς ενθύμημα νυκτδς τρικυμιώδους· Είναι τδ κομ- 
βολόγιον, δπερ ή άνεψιά μου έκράτει είς τήν ά
μαξαν έν ώρα τοΰ κινδύνου καί σήμερον τδ άπέ- 
θηκεν έπί τοΰ θυσιαστηρίου προσευχομένη.

Καί ό γέρων, σύρων άπδ τδν πλατύν κόλπον 
μίαν θήκην μικράν έξ έβένου, ύπδ ζωγραφιών πε- 
ποικιλμένην, τήν προσέφερεν είς τδν Φερδινάνδον, 
δστις έδέχθη τδ δώρον καί έλαμψαν διά χαράν 
οί οφθαλμοί του.

—Απδ τοΰτο τό κειμήλιον, κύριε κόμη, δέν θέλω 
ποτέ άποχωρισθή’ είπέτε το, σάς παρακαλώ, είς 
τήν κυρίαν Μαρινιάν,είπέτε δέ δτι είμαι ευγνώμων.

0 δέ γέρων, δστις άνέφερεν ήδη έαυτόν, πα- 
ρετήοει τά έπιπλα τοΰ δωματίου δπερ ό Φερδ'-νάν- 
δος ώνόμαζε τδ άστΐ(>οσκοη£ΐόκ του.

— Εδώ λοιπδν είναι τοΰ ποιητοΰ ό Ολυμπος ;
— Είπέτε, κάλλιον, τδκαταφύγιόν του, κύριε κό

μη, άπεκρίθη δ Φερδινάνδος’ τδ πτωχόν στρουθίον 
έδώ προσφεύγει δταν ή ά/εμοζάλη ήναι κραταιά.

0 δέ κόμης ίδών έν Tivt γωνία άποτεθειμέναέπί 
τραπέζης δπλα, ΰπέλαβε μετά τίνος φρίκης.

— ίδου οί μάρτυρες μεγάλης άτιμίας, τιμω- 
ρηθείσης άπδ σπάνιον ήρωϊσμόν. Τά δπλα ταϋτα 
πολύ σάς τιμώσι.

— Θέλουν μοί είναι προσφιλή μέχρι θανάτου, 
είπεν δ Φερδινάνδος.

— Είξεύρετε, υπέλαβεν δ κόμης, κυριευόμενος 
ήδη ύπδ άγανακτήσεως, είξεύρετε δτι δ λεγόμενος 
αύτδς εύγενής έχει καρδίαν άπιστον;...

— Άλλά τοΰτο, κύριε, άπεκρίθη δ Φερδινάνδος 
δέν ήτο ή κίνημα παραφροσύνης, λέγουσιν δτι πα- 
θαίνεται. ·.

ΤΙαθαίνεται άπδ κενοδοξίαν, είπεν δ γέρων, 
άπδ κενοδοξίαν ταπεινήν καί κτηνώδη' άλλά δέν 
τδν άφίνω άτιμώρητον . .. θέλω τδν καταγγείλει 
είς τήν κοινήν γνώμην καί είς τήν πεοιφρόνησιν 
τών τιμίων άνθρώπων, θέλω τδν φονεύσει...

-— Κύριε κόμ,η, ύπέλαβεν δ Αρώνης, γνωρίζω 
τά καλά αΐσθήματά σας καί ούδέν τούτων θέλετε 
πράξεΓ ή συγγνώμη είναι ή έκδίκησις τής εύγενοΰς 
ψυχής.

— Αύτδ τοΰτο μοί λέγει καί ή κυρία Μαρινιάν, 
αί καρδίαι σας όμοιάζουσι. . .

— Είθε νά ήτο άληθές, κύριε ! είπεν δ Φεο- 
δινάνδος, τδ κατ έμέ ένόησα τί έστιν άρετή άμα 
έπάτησα τδν ουδόν τοΰ πύργου, δπου κατοικείτε 
μετ αύτής.

— Αί, κύριε Άρώνη, δ γέρων έπεφώνησεν, άργά 
δυστυχώς σάς έγνώρισα ...

Καί κλίνων τήν κεφαλήν, δέν έπέρανε τδν λό
γον, δ δέ Φερδινάνδος ματαίως ήγωνίσθη νά μαν- 
τεύση τήν μυστηριώδη έννοιαν.

— Ναί, ΰπέλαβε μετ’ ολίγον, θέλει είναι με
γάλη ή λύπη μου διά παντός δτι βραδέως έγνώρισα 
τοιαύτας εύγενεϊς ψυχά; ! Αλλά τδ ύπόλοιπον τών 
ημερών μου καί ή άγάπη μου άφιεοοΰνται είς αύ- 
τους, έάν δέχωνται τήν φιλίαν ενός μισανθρώπου, 
ώς έμοΰ !

— Εκτιμώμεν τήν φιλίαν σας, κύριε ’Αρώνη, 
ώς τδ πολυτιμότερον κτήμα τοΰ κόσμου τούτου’

-— Τήν φιλίαν σας, προσέθηκεν είτα δ γέρων, 
άλλ εισθε φίλος μας μόνον . . . φίλος.

Ω; άν αστραπή τις έφώτισε τδν νοΰν του, δ 
Φερδινάνδος έθάρρησεν δτι οί μυστηριώδεις λόγοι 
περιέκλειον συμβουλήν καί άνοίγων τήν έβε- 
νώδη θήκην παρετήρει τδ κομβολόγιον καί 
έμενεν έκστατικώς σιωπών. 0 γέρων άπ έναν- 
τίας έφαίνετό ύπδ βιαίας τινδς σκέψεως διατα- 
ρασσόμενος, έπλανώντο δέ τά βλέμματά του δτέ 
είς τδ έδαφος δτέ είς τδν ούρανδν, ένίοτε δέ άνε- 
στέναζεν έκ βάθους καρδίας. 0 Φερδινάνδος έπί 
τέλους έννοήσας τήν ασυνήθη ταύτην συγκίνησιν, 
τδν ήρώτησεν έάν πάσχη.

—- Αι φίλε, άπεκρίθη δ γέρων, δέν πάσχω έγώ 
άλλ ή καρδία μου.

— Φαίνεται δτι κυριεύεσθε άπδ μεγάλην άνησυ- 
χίαν’ δύναμαι νά σάς έρωτήσω;...

— Καί πώς; ειπεν δ κόμης' τί θέλετε νά μά
θετε ;

— Ελπίζω, κύριε κόμη, δτι δέν θέλετε μέ έλέγ- 
ξει ώς περίεργον, άλλά σάς βλέπω πάσχοντα καί 

έξ ανάγκης προσπαθώ νά μαντεύσω, άφοΰ σιω
πάτε...

—Εμπρός, είπεν είς εαυτόν δ γέρων, έκεϊ πρέπει 
νά φθάσωμεν. 0 ίψιστος άς κραταιώση τήν εύ
γενή καρδίαν του! Κύριε, ύπέλαβεν είτα, έπιτρέ- 
ψατέ μοι] μίαν παράδοξον έρώτησιν, πιστεύετε δτι 
υπάρχει εύδαιμονία έν τώ κόσμω τούτω;...

— Περί πολλών άμφιβάλλω καί μάλιστα περί 
ταύτης, άπεκρίθη ό Φερδινάνδος.

— Εχετε δίκαιον, είπεν δ γέρων, άλλ έάν ή 
ζωή αυτή δέν είναι, τή μυστηοιώδει βουλή τοΰ 
ύψίστου, ή μακρά τις δοκιμασία, διατί νά άπο- 
ρώμεν καί νά μεμψιμοιρώμεν διά τάς κακάς ημέ
ρας αίτινες μάς εύρίσκουσιν, διά τά άλγη τά κύ
κλιο ήμών περιπετόμενα, διά τάς έλπίδας τάς δια- 
ψευδομένας, διά τδ κλείσιμον τοΰ μόλις ποτέ ά- 
νοιγομένου ούρανοΰ;... καί τέλος διά πάσαν τήν 
ζωήν ήτις είναι ειμαρμένη νά καθαοίση τήν ψυ
χήν, προπαρασκευάζουσα αύτήν, ϊνα, άγνή και 
περιλαμπής, μετοικήση είς τάς σφαίρας τών ά- 
δελφών της άγγέλων,... διατί νά έλεεινολογώμεν 
έαυτους έάν ήμεθα πεπεισμένοι οτι μετά τήν πρό- 
σκαιρον ταύτην δοκιμασίαν, προοριζόμεθα είς εύ- 
δαιμονίαν άτελεύτητον;...

— Η μεμψιμ,οιρία αυτή είναι σχεδδν βλασφη
μία, άπεκρίθη ό Αρώνης. Η πνευματώδη; καί ή 
εύγενής ψυχή υπομένει. Ομιλήσατε, κύριε κόμη, 
σά; παρακαλώ μάλιστα νά μή δυσκολευθήτε άπδ 
καμμίαν προφύλαξιν.

Και άμφότεροι άνέβλεψαν άλλήλους, ώ; άν εί- 
χον ηδη άποκαλύψει τά μυστήρια τή; εαυτών 
καρδία;,

— Εγώ δέν σά; είπόν τι, κύριε Αρώνη.
— Καί τίς οίδεν άν το μαντεύειν δέν είναι πα- 

ραλογισμό;; έδόθη ίσως είς ήμά; ώ; τιμωρία είς 
περιστάσεις τινάς έκτάκτους.

— Πρδ πολλοΰ, νέε. φίλε, ήθελον σά; άποκα
λύψει τά μ.υστήριά μου, έάν μοί έδίδετο εύκαι- 
ρία, καί αύτη ήτις έμελλε νά ήναι επίσημος, μοί 
προσφέρεται τώρα. Και πρώτον σά; εύχαριστώ διά 
τήν εύγενή καί άβράν διαγωγήν σας πρδς τδν 
άγγελον τής ψυχή; μου, τήν σύντροφον τής έρη- 
μια; μ,ου, τδν θησαυρόν, τδ τελευταϊον έν τώ 
κοσμώ τούτω δνειρόν μου' ναί, οί τρόποι σας ήσαν 
πάντοτε εύγενεϊς, άλλά πρδ μικροΰ μόνον ένόησα 
τήν κρυφίαν πληγήν σας. Κύριε Άρώνη, ύμεϊς άγα- 
πάτε τήν κυρίαν Μαρινιάν καί ούδέποτε μία 
λέξις περί τοΰ πάθους τούτου έφθασεν είς τήν 
άκοήν της. Δότε μοι τήν χεϊρά σας..

Καί ό Φερδινάνδος τδν έδεξιώθη.
— Τμεϊ; έπράξατε ύπέρ αύτής δ,τι άδελφδς 

προσφιλής ήδύνατο νά πράξη ύπέρ άδελφή; ήγα- 
πημένης, ήγρυπνήσατε έπ αύτή; διά ψυχικής 
επιστασίας, καί αείποτε συνεπής, ούδένα ε’ίχετε πε
ριορισμόν, άλλ άφωσιωμένος ήσθε πάντοτε καί 
έτοιμος είς πάντα κίνδυνον, είς πάσαν θυσίαν! 
Σάς τιμώ, κύριε Άρώνη, καί σάς έκφράζω την, 
φιλικήν ευγνωμοσύνην μου, σάς ευλογώ μετά πε— 

ριπαθεία; γέροντος εύλογοΰντος τήν κεφαλήν τοΰ 
τέκνου του. Και τί άλλο, κύριε, περιμένετε τώρα 
νά άκούσητε;

·—“ Τήν άλήθειαν, κύριε κόμη, είπεν δ Φερδι- 
νάνδος, τήν άλήθειαν.

Η άλήθεια είναι, δ γέρων ύπέλαβεν, δτι 
ούδείς άλλος είναι μάλλον υμών άξιος τή; Μαλ- 
βινης, άλλ’ ή άλήθεια μέ άναγκάζει νά σάς ε’ίπω 
οτι ο μετ αύτής σύνδεσμός σας είναι άδύνατος.

— Θεέ! έπεφώνησεν ό·Φερδινάνδος, ώχρός ώ; 
άποθαμμένος, καί τίς σάς είπε δτι θέλω νά νυμ- 
φευθώ τήν κυρίαν Μαρινιάν; Μήπως μία καν λέ
ξις μοΰ έφυγεν άπδ τδ στόμα ; καί διατί νά άνι- 
χνευσητε τήν καρδίαν μου, ήν πάντοτε διατηρώ 
εχέμυθον ;

Κύριε, είπεν ό κόμης, πιστεύω δτι ήσθε 
ο τιμιωτερο; καί ό προφυλακτικώτερος τών άνθρώ
πων, ουδέποτε σάς έφυγε λέξις, δι ήν έδύνασθε 
να μετανοήτε, άλλ’ έγώ ήθέλησα νά σάς προφυ- 
λαςω. άπδ μεγάλην ίσως συμφοράν καί πρδ; τοΰτο 
ώπλισθην διά μεγάλης γενναιότητας, δι’ άπαν- 
θρωπία; έτι.

Γνωρίζω ήδη τί μένει νά μοί είπήτε, ύπέ
λαβεν ό Φερδινάνδος.

Ισως, φίΧε μου, ίσως... άλλά φρονώ δτι 
δεν με μαντεύετε.

Πιστεύετε ; είπεν δ Αρώνης ' άκούσατε λοι
πόν' μέ συμβουλεύετε νά μή άγαπώ μετά πάθους 
διότι μέ. άγαπώσιν ώ; φίλ°ν’ αύτήν τήν πα- 
ραίνεσιν αποτείνω πρός έμαυτόν καθ δλας. τάς 
στιγμάς τής ζωή; μου, άφοΰ άπήντησα τήν ανε
ψιά1* σας, τήν κυρίαν Μαρινιάν.

— θχι! δυστυχώς, δχι! έπεφώνησεν ό γέρων,, 
άνυψών τά; χεϊρας πρδς τδν ούρανδν, τδ άγα- 
πητδν έκεϊνο πλάσμα, ό προσφιλής έκεϊνος άγγε
λος δέν δύναται, δέν πρέπει νά σάς άγαπήση» 
δσον καί άν ήσθε άξιος τή; άγάπη; του! Αφετε 
νά μή περάνω τδν λόγον, πολλά μ-άλιστα είπον!

’Ακίνητος καί τάς χεϊρας έχων έσταυρωμένας, 
ό Φερδινάνδος έμενε στηοιζόμενος είς τδν τοϊχον, 
άλλά τέλος ήρώτησε διά φωνής, ή-ις έφαίνετό έ- 
ξερχομένη άπό τίνος τάφου.

— Η κυρία Μαρινιάν έχει μνηστήρα ;
— Οχι, άπεκρίθη δ κόμη; καί κρύπτων τδ πρό

σωπον εις τδ ρ ινόμακτρον, μή έρωτά; πλέον, τέ
κνον μου ! έπεφώνησε.

— Είέιαι ΰπανδρο; ! είπεν δ Φερδινάνδος μετά 
φωνής άνθρώπου πυρέσσοντος.

Καί όμέν γέρων έσιώπα άδρανής καί ακίνη
των έπί τοΰ θρανίου, δ δέ Φερδινάνδος ήρε τους 
όφθαλ,μους πρδς τδν ούρανδν καί είς τδ βλέμ
μα τού, δπου άνεφαίνετο μακροτάτη όδύνη, έγρά— 
φετο ή ύπομονή, άναμεμιγμένη μετά τής άγανα
κτήσεως, τδ δέ μειδίαμα δπερ συνέστειλε τά χεί
λη του, ήτο πικρία άπελπισμοϋ. Ησθάνθη παγε
τόν τινα τήν καρδίαν αύτοΰ έπιψαύοντα καί έκτοτε 
έθάρρει δτι σκοτία ζοφερά τώ περιεκάλυπτε τδ 
μέλλον καί όμως είπε?



— Σάς ευχαριστώ δια τήν σκληράν ειλικρί
νειαν σας, κύριε κόμη.

— Ούαί ! έπεφώνησεν ό γέρων, ίδού λοιπόν 
όποιον στέμμα άκάνθινον έμελλαν νά προσφέρω 
εϊς τόν σωτήρα τής Μαλβίνης ! . . .

Ητο θέαμα οίκτρόν κατ’ αλήθειαν h οδύνη τοϋ 
σεβασμίου εκείνου γέροντος βασανιζομένου ύπό 
στεναγμών και δακρύων, άλλ’ δ Αρώνης, δστις 
είχε τό βλέμμα ξηρόν ώς ή άμμος ή πεφλογι- 
σμενη, ό Αρώνης, δστις δέν ήσθάνετο τδ άλγος 
του διά τήν υπερβολήν, έσπευσεν είς βοήθειαν τοϋ 
φίλου γέροντος και φέρων μυριστικά τόν παρεκά- 
λει νά ήσυχάση. 0 δέ γέρων θέλοιν νά έγερθή 
έλαβε τήν χεϊρα τοϋ Φερδινάνδου" καί ούτως άπό 
τής κλίνης μέχρι τοΰ χλοερού παραθύρου τοϋ ποιη- 
τοϋ περιεπάτουν άμφότεροι, άκολουθοϋντες τήν 
λύσιν μετ αδιαφορίας άνθρώπου γνωρίζοντος ήδη 
τδ μέγεθος τής συμφοράς τ.υ.

— Δεν θέλω σοί άποκρύψει ουδέ τδ έλάχιστον, 
αγαθέ φίλε μου! ύπέλαβεν ό κόμης τρέμων ήόη 
άπδ συγκίνησιν. Είναι δύο έτη άφοϋ έπέστρεψα 
έκ Γερμανίας, ένθα κατωκουν άπδ πολλοϋ χρόνου, 
ένθα μέ κατέλαβε τδ γήρας καί ή νόσος. Ημην 
μονήρης, έφοβήθην νά άποθάνω έρημος, ή, τδ χεί
ρον μάλιστα, περικυκλωμένος άπδ ανεψιούς καί 
ανεψιάς άπλήστους, έποφθαλιώντας εις τήν πολλήν 
περιουσίαν μου.Αλλά παλαιά φιλία μέ συνέδεε μετά 
τοϋ έξαδέλφου μου, τοϋ κόμητος Μαρινιάν, δν εύ- 
ρον κατηλειμμένον ύπδ νοσήματος θανασίμου. Η 
λύπη είχεν υποσκάψει τήν εϋγενή καρδίαν — ή 
λύπη είναι γυψ δστις θάνατόνει τδ θϋμα έάν τδ 
άρπάξη — ό πατήρ τής Μαλβίνης, πλήν τούτου 
έβασανίζετο άπδ βάρη χρεών άκαταλογίστωγ, άφινε 
τήν θυγατέρα έν πενία, άλλά πάντοτε έπεμελεϊτο 
νά κρύπτη τήν έλεεινήν κατάστασιν τών οικια
κών του πραγμάτων. Μέ ύπεδέχθη ώς σωτήρα" ή
μην πλούσιος, ήγόρασα τά κτήματά του καί αύ
τδς μέν ούτως έξώφλησε τά χρέη του πάντα,έγώ δέ 
κατόπιν τούτων έπραξα δ,τι καί ήμεϊς, κύριε Αρώνη, 
ήθέλατε πράξει, άπέδωκα είς τήν Μαλβί νην απασαν 
τήν προτοϋ περιουσίαν της.

— Τοΰτο τδ γνωρίζω, κύριε κόμη, είπεν ό Φερ- 
δινάνδος θλίβων τδν βραχίονα τοϋ γέροντος.

— 0 έζάδελφός μου, ύπέλαβεν δ κόμης, ήσθάν- 
θη χαράν, φθάνουσαν μέχρι παραφροσύνης, δπερ 
υπήρςε κρίσις τής άσθενείας του φοβερά" δέν ήδυ- 
νήθη νά άνθέξη καί μετ’ ολίγον είδομεν αύτδν εις 
τήν έσχάτην ώραν του πλησιάζοντα. Ω καί τί νά σάς 
είπω, κύριε;ή φλογερά καί εύγνώμων ψυχή, δ δύς-η- 
γος ούτος πατήρ, δ θνήσκων υπό χαράς διάτήν άπο- 
κατάστασίν τής θυγατρός του, καλέσας μια τών 
ήμερών τήν Μαλβίνην τή ώμίλησεν έπί πολλήν 
ώραν, όποιος ήτο δ θαυμασμός μου καί ή συγ- 
κίνησις δτε εϊσελθών είς τδ δωμάτιόν του, εί δον 
τήν Μαλβίνην γονατίζουσαν πρδ έμοΰ, καί ήκουσα 
τδν πατέρα της ίκετεύοντα νά ένδώσω είς τήν 
έσχάχην θέλησιν του ! Η Μαλβίνη ήτις ώφειλε τδ 
«τάν ςις έμέ έπίστευσεν είς τάς συμβουλές τοϋ 

πατρός οστις έκπνέων προέτρεπεν αυτήν νά άφιε- 
ρώση έαυτήν είς τδν ευεργέτην της. ’Εγώ δέ τδν 
παρεκαλουν νά παραίτηση τήν ιδέαν ταύτην, έπο- 
λέμουν δλαις δυνάμεσιν, άναλογιζόμενος τδ μέ
γεθος τής θυσίας, άλλ έκλαιεν ό άγγελος είς τά 
γόνατά μου καί ήτει τήν συγκ,ατάνευσίν μου καί 
μοί έδείκνυε τήν άλγεινήν οψιν τοϋ θνήσκοντος, 
δστις είς τδ χείλος τοϋ τάφου άπηλπίζετο διά τήν 
άποποίησίν μου. Εϊς υμάς ίσως, κύριε Αρώνη, πρέ
πει νά ζητήσω συγγνώμην, ήμάρτησα μεγάλως 
δεχθείς πρδς τη κηδεμονία τδν γάμον τής ορφα
νής ... μετά δέ τδν γάμον τοϋτοντδνάτοπονδ κόμης 
Μαρινιάν άπέθνησκε θάνατον δικαίου έν χαρά καί 
ήσυχία. Τδ μυστικόν τοΰτο μόνον υμείς γνωρίζετε, 
ή Μαλβίνη είναι μόνον προσφιλής κόρη μου, έχει δέ 
πρδς έμέ ήν άγάπην είχε καί σέβας πρδς τδν πα
τέρα της . . . άλλά φεϋ, ή μοϊρά της είναι συνδε- 
δεμένη μετά τής μοίρας μου καί φαντάσθητε κύ
ριε, οποία τής ψυχής μου ή πικρία όταν σκέ- 
πτωμαι δτι ίσως φθάση ημέρα καθ ήν ή Μαλ
βίνη μεταμεληθή διά τήν θυσίαν ταύτην ... ’Ι
δού, κύριε, απροκάλυπτου τδ άλγεινδν μυστήοιόν 
μου !

Ούδέν άπεκοίθη εϊς τήν ομιλίαν ταύτην ό Φερ- 
δινάνδος, δστις ήτο χλωρός καί νευραλγών, ώς 
άν έπληγώθη ύπδ ξίφους, άλλά συνοδεύσας τδν 
κόμητα μέχρι τοϋ θρανίου παρά τδ παράθυρου, 
τδν έβοήθησε νά καθήση, και μετά ταΰτα έξήλ- 
θεν είς τδν κήπον ΐνα άναπνεύση άέρα καθαρώ- 
τερον, διότι πνιγηρά ή.’ον ή συγκίνησις τής καρ
δίας του. Επανελθόντος δέ, δ γέρων είδε τήν δ- 
ψιν του γαληνιωτέραν ή προτοϋ, άλλ έφαίνετο 
δτι έκλαυσε καί δμως μειδίαμά τι ήδέως μελαγ
χολιών έπλανάτο είς τά χείλη του. Λαβών πλη
σίον τοϋ χλοεροϋ παραθύρου τήν προτέραν θέσιν, 
ταΰτα άλλά βραδέως ώμίλησε.

— Λέγω έν τιμή καί συνειδήσει, κύριε κόμη, 
δτι δέν είναι πρέπον νά πατήσου τδν πόδα είς 
τήν οικίαν σας. Γνωρίζω τδ μ.υστήριόν σας, άνάγ
κη νά μάθητε τδ έδικόν μου" ναι, έγώ άγαπώ ε
κείνην ήν ύμεϊς ένυμφεύθητε καί άπδ αύριον πρωί 
αναχωρώ άφίνων τούς τόπους τούτους άνεπιστρεπτεί.

Καί οί οφθαλμοί του τότε περιετάθησαν καθ’ 
δλην τήν σειράν τών περικαλλών δρέων, άτινα 
υπερηγάπα, ώς άν ήθελον νά τοϊς πέμψωσι τδν τε- 
λευταϊον χαιρετισμόν, ό δέ κόμης τδν παρετήρει 
θαυμάζων.

— Οία δήποτε καί άν ήναι ή άπόφασις τοϋ Φερ- 
δινάνδου Αρώνο.υ, άς μή άμφιβάλλη περί τής τυ
φλής εϊς αύτδν πίστεώς μου, ούτε τδν συμβου
λεύω μάλιστα, ή καρδία του είναι εύγενής !

Καί έγερθείς ήνέωξε τάς άγκάλας, ό δέ Φερ- 
δινάνδος μάτην κρύπτων τούς λυγμούς του, ήσπά- 
ζετο τδν σεβαστόν γέροντα.

—— Φίλε μου, είπεν ούτος θλίβων τδν νεανίαν 
είς τδ στήθός του, ή θυσία πρέπει νά πληρωθή 
ολόκληρος, ή νεότης σου προσφέρεται ολοκαύτω
μα είς τδν ’Γψιστον, παρ ώ εφθασεν ήδη τδ μύ

ρον τδ ευωδέστατου.. . . έλπιζε, τέκνον μου, εϊς 
τάς μετεπειτα ήμέρας. Ποιητά ! προσέθηκεν, είσαι 
τόστρουθίον τών τρικυμιών,ποτέ δέν αίρεις τάς ού- 
ρανίους πτέρυγας έάν δέν συνεγείρεται καί ή άνε- 
μοζάλη παλαίουσα κατά σοϋ καί περιστέφουσα 
τήν πτήσιν διά τών αστραπών καί τών κεραυνών 
της! ΐγίαινε, τέκνον μου ! άς κρατυνθή μέχρι 
τέλους ή μεγαλοψυχία σου, οί άγγελοι σέ παρα
κολουθούν" έάν άπαυδήσης, έπικαλέσθητι μετά θάρ
ρους τήν άρωγήν των! Ημείς δέ, ήμεϊς ένόσω ζώ- 
μεν θέλομεν εΰχηθή ύπέρ σοϋ διότι είσαι έγγεγραμ- 
μένος είς τήν καρδίαν μας. Ηλθες είς τήν στέγην 
μας ώς τις σύμμαχος, φέρων μέν τδν κλάδον τής 
ελαίας, άναχωρών δέ μετ ολίγον... Ω ήμεϊς- σέ 
ήγαπώμεν ήδη διά τήν μελαγχολίαν, διά τήν 
αγαθοσύνη», διά τδν βίον τδν αγνόν καί φιλέ- 
ρημον, διά τδ μυστηριώδες τής ύπάρξεώς σου, 
ήτις, πείθομαι ήδη, ηύλογήθη ύπό τοϋ ύψίστου.Επί- 
στευσα, έπί μίαν στιγμήν, ότι άπεμακρύνεσο 
αύτοϋ, διότι τδ μειδίαμα καί οί "λόγοι σου ένέ- 
φαινον πάσαν τήν πικρίαν τής θλίψεως καί τών 
άλγηδόνων. Ω συγχώρησόν με! τοιοϋτος είναι 
ό κόσμος, πάντοτε κατακρίνει τούς τεθλιμμένους, 
ό κόσμος είναι φαύλος, άλλά θάρσει, τέκνον μου, 
σήμερον σοί αποδίδω πλήρη ίκανοποίησιν. Σύ εί
σαι ό έκλεκτος τοϋ οδρανοϋ, διότι πάσχεις, σύ 
είσαι ό άγαπητδς τοϋ Σωτήρος διότι έφθασες είς 
τδ άκρον τής ύποκλίσεως καί τοϋ ήρωϊσμοΰ. Α- 
πελθε, τέκνον μου! άφησε τούς φίλους σου, ή μεϊνε 
έάν θέλης, ήμεϊς σοί όμνύομεν φιλίαν παντοτεινήν.

0 δέ Φερδινάνδος κύψας πρδ αύτοϋ, έδέχθη έπί 
τής κεφαλής τάς εύλογούσας τοϋ γέροντος πα~ 
λάμας. ,Μετ όλίγας στιγμάς ό κόμ.ης Μαρινιάν 
ήτο μακράν τής κοιλάδος έκείνης μακράν τοϋ 
ποιητοϋ φίλου του.

(Ακολουθεί.)
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— ίϊδηγήθην, έξηκολούθησε τότε, μέ δεδεμέ
να τά χείλη υπδ ρινομάκτρου, έν εϊδει φιμώ- 
τρου, έντός στενού δωματίου έχοντος ύφασμα 
έφηρμοσμένον έπί τών τοίχων, δθεν ήκουα θό
ρυβόν τινα ύπόκωφον καί άόριστον. Τδ δωμάτιόν 
τούτο ήτο μυστηριώδές τι θεωρεΐον τής όπερας’ 
ό δέ άπομεμακρυσμένος έκεϊνος θόρυβος, ήτο ή τα
ραχή καί βοή τοϋ έκ μετημφιεσμένων χορού 
ϊνθα παρήσαν ή πόλις και ή αύλή. Εν τώ θεω- 
ρείω τούτο» εύρισκόμην μόνη ένώπιον τών τρι- 
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ών μου εχθρών, οίτινες ήσαν περικεκαλυμμένοι 
μέ μέλαν δόμινον. Μέ διεκοίνωσαν μετά παγετώ
δους εύπροσηγορίας, ότι έπρεπε νά κάμω δημο
σίως τήν παρουσίασίν μου είς τδν χορόν τής όπε
ρας, δεχομένη ώς συγχορευτήν μου καί προστά
την μου, τδν κτηματίαν, τδν δποϊον ή τύχη τοΰ 
παιγνίου προσδιώρισε διά τδν έπίζηλον τοϋτον 
αγώνα. Ματαίως κλαίουσα, ίκέτευον αύτούς γο- 
νυκλίτώς. Καθιστάς χείρονα τήν θέσιν Σου, έλε
γεν ό εις, διότι είσαι ώραιοτέρα έντός τών δα
κρύων. 0 είς τούτων έφαίνετο λαμβάνων εύσπλαγ- 
χνίαν καί έγώ τότε σφίγγουσα όρμητικώς τάς 
χεϊρας του έντός τών καταψύχρων μου χειρών, τώ 
έφώναζον. Δέν έχετε λοιπδν ούτε άδελφήν, ούτε 
μνηστήν, ούτε σύζυγον, εϊς τήν οποίαν δέν ήθέ- 
λετε ποτέ άνεχθή νά προσγίνηται τοσαύτη βία, 
δέν είναι άληθές κύριε; Αλλ ό πρώτος τώ λέγει 
μυκτηρίζων" « ή νέα αύτη δέν είναι πλέον δι’ ημάς 
ή τδ άντικείμενον τοϋ παιγνίου" είναι μία οφειλή 
τής τιμής ήν συνωμολόγησες μετ αύτοϋ τοϋ Ζουο- 
καρέτ’ θέλεις δώσει λοιπόν είς αύτδν τό δικαίωμα 
νά λέγη ότι σύ παρέβης τδν λόγον σου;» ό νέος 
έκεϊνος ώχρία,ε καί έσιώπησεν. Οσον δ’ άφοοά 
τδν κτηματίαν, δέν έτόλμησα νά διευθυνθώ είς 
αύτδν διότι μ’ ένέπνεε φόβον διά τών χονδρών 
καί κυκλοτερών, ζωωδών καί άλαζονικών αύτοϋ 
οφθαλμών, διά τής γαστέρος του, ήτις έφαίνετο 
έμπλεως χρυσών λουδοβικίων, διά τής πορφύρας 
αύτοϋ ρινδς, καί τών ισχνών κνημών του αίτινες 
άπέληγον είς ισχνούς καί πλατείς πόδας. όταν 
είδα τδ δύσμορφου τοΰτο ον προβαϊνον πρδς έμέ 
μετά μειδιάματος μεθύσου, ώπισθοχώρησα άλλ’ 
έκεϊνος έλαβε τήν χεϊρά μου, έγώ δέ ήσθάνθην 
ψυχρόν ιδρώτα καλύπτοντα άπαν τδ σώμα μου, 
καί τότε γνωρίζεις, Γοντράν, τί δ άθλιος, τετα- 
πεινωμένος έκ τής ψυχρότητάς μου καί τής αηδίας 
ήν μέ ένέπνεε, έτόλμησε νά μέ είπη. « Δεσπο
σύνη, προσέξατε, ανέκραξε μετά πνιγμένης ύπδ 
τής οργής φωνής! Μή μά; άψηφής! μή μάς ώθής 
μακρύτερα ! Είσαι ώ; ή Αφροδίτη ώραία, άλλά καί 
έγώ τόσον πλούσιος ώς είς στόλος τών Ινδών. 
Εάν δεχθής τδν βραχίονά μου, θέλω σέ κατακα- 
λύψει άπδ απειρίαν άδαμάντων καί χρυσών, ώστε 
καί αύται αί δούκισσαι δέν θέλουν έχει τήν δύ- 
ναμιν νά. φανώσιν ένώπιόν Σου, διότι κυρία 
τδ κοινόν ^δέν θέλει έχει είμή διά Σέ οφθαλμούς. 
Αλλ άν με άπωθής, προφυλάξου, σέ λέγω! Καί 
άνυψώσας έν παραπέτασμα, οπερ διήρει εις δύο 
τά θεωρεία, «θεώρησε», προσέθεσε. Είς σκοτεινήν 
γωνίαν βλέπω μετά τρόμου έρυθράν τινα φλό
γα έξείεύγουσαν σπινθήρας, καί ήσθάνθην αηδή 
τινα οσμήν, πληρώσασαν αμέσως τδ θεωρεΐον’ άλλ’ 
έθεώρουν χωρίς νά έννοώ τίποτε, δεσποσύνη, ύπέ
λαβεν δ κτηματίας, κατά τήν ώραν ταύτην εί
σαι tv άπολωλδς τέκνον, μίαθυγάτηρ τής όπε
ρας. Εκαστος ήμών είναι έραστής σου, καί έντο- 
σούτω άπατής καί τούς τρεις μας. Λοιπδν θέλο
μεν νά Σέ έκδικηθώμεν, Ούδέν δικαιότερου τού-
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-ου! ε’ίδετε τούς πεπυρωμένους τούτους άνθρα
κας, έν τή γωνία τοΰ θεωρείου' άμέσω; st; υ
πηρέτης, έξ έκείνων ούς ονομάζουν τοϋ σχοιχιοΰ 
καί τοΰ πα.ϊυυκιοΰ δύναται νά πυρώση μέχρι λευ- 
κότητος τάς παρασημοφόρους ήμών σφραγίδας !» 
— Και μετά ταϋτα, άνέκραξα άσθμαίνουσα καί 
έντρομος και όρθουμένη είς τούς πόδας μου διά 
σπασμωδικής προσπάθειας. « Καί μετά ταϋτα έ
ξηκολούθησεν έκεϊνος έκτινάζων τον έσπαρμένον 
έπί τοϋ χιτώνός του ταμβάκον, δ άνθρωπος ού
τος θέλει έντυπώσει τά εύγενή ταϋτα παράσημα 
έπί τών σατανικών σας ώμων, Αφροδίτη μου, καί 
τοΰτο είναι βεβαίως μεγίστη αδικία' άλλ ού— 
δεις θέλει αμφιβάλλει τότε δτι ή ώραιοτέρα νεά- 
νις τής πόλεως δέν ύπήρξεν ερωμένη μας ! »— 
Εζέβαλον κραυγήν άγανακτήσεως καί φρίκης, και 
στραφεϊσα προς τούς άλλους δύο' » Δέν είναι ψεύ
δος τοΰτο ; τούς ήρώτησα. Γνωρίζετε άριστα δτι 
δέν είμαι ποσώς απολωλός τέκνον, καί δπως κα- 
ταστήσητε πιστευτήν τήν αισχύνην μου, δέν θά 
θελήσετε βεβαίως ν’ άτιμάσητε εαυτούς διά πρά- 
ξεως τήν οποίαν μόνοι οί άνανδροι δύνανται νά 
κατεργαοθώσι ! Επί τή λέςει ταύτη, άνανδροι, ει- 
δον να έπιφαίνηται ώς φλδξ έπί τοΰ μετώπου τών 
δύο έκείνων κυρίων τδ ερύθημα, άλλ δ κτημα
τίας θεωρών με μετ’ υπομειδιάματος πικρού καί 
βαναύσου μ άπεκρίθη' α Κατά τδν αιώνα τούτον, 
φιλτάτη μου, καί κατά τάς νύχτας τών χορών 
τής όπερας, πας τις προτιμρϊ νά φανή άνανδρος 
πρδς .έαυτόν παρά γελοίος ένώπον δλου τοϋ κό
σμου. · — Μετά ταϋτα ύψώσας τήν φωνήν, έκρα- 
ξεν' « Βαστιάνε ! » — Οί άλλοι έμενον σιωπηλοί, 
ακίνητοι καί άπαθεΐς ώσεί σκιαί' ώ ! ποιον τρό
μον ύπέστην άκούσασα τδ όνομα τοΰτο, δπερ μέ 
κατέστησε κατάψυχρον, μέχρι τοΰ μυελού τών 
όστέων. Βαστιάνε ! Ητο βεβαίως τδ όνομα τοΰ έπι- 
φορτισθέντος νά γίνη δήμιός μου υπηρέτου ! «Δε
σποσύνη, μοί προσέθεσεν δ κτηματίας,άφοΰ τά σή
ματα ήμών σημειωθώσιν έφ υμών, θέλομεν ά- 
νοίζει τήν θύραν ταύτην ήτις φέρει πρδς τήν 
μεγάλην αίθουσαν' δύνασθε νά μάς έγκαταλείψητε, 
άλλά σημειώσεται δτι ό φίλτατός μας Βαστιά- 
νο; θέλει προηγεΐσθαι υμών φωνάζων' ιδού ή ω
ραία τών τριών έραστών νεάνις ! ® Αναμφι βό- 
λως οί άνθρωποι έκεϊνοι ήθελον νά μέ κατα- 
φοβίσωσι καί νά καταστείλουν τήν έπιμονήν μου 
διά τών άπειλών αυτών. Αναμφιβόλως δέν ήδό- 
ναντο νά ήναι μήτε τοσοΰτον αΰθάδεις ώστε νά 
έκτελέσωσι τοιοΰτον έγκλημα. Αλλ’ έγώ ή πτω
χή, άπειρος καί τοϋ βίου καί τοΰ κόσμου, έγώ 
ήτις ειδον έμαυτήν άφαρπαγεϊσαν άτιμωρητί έκ 
τής πατρικής στέγης, φυλακισθεϊσαν έντδς τής μι- 
κράς τοϋ κτηματίου οικίας, ώς ευτελές τι πτη- 
vsv έμβαλλόμενον είς κλωβίον, φιμοθεΐσα ώς ό 
κατάδικος κατελήφθην ύπδ δακρύων καί ικεσιών, οί 
οφθαλμοί μου κατεξηράνθησαν, τά χείλη μου I- 
τρεμον σπασμωδικώς, έθαμβώθην ώσανεί εβλε- 
πον δνειρόν τι φρικώδες, άπώλεσα πάσαν τήν 

διάνοιαν μου, καί δέν ήσθανόμην είμή έν αίσθη
μα, ϊν ένστιγκτον, τδν φόβον, δστις έπενήργει 
τοσοΰτον έπ έμοΰ ώστε κατέστησε πάλλουσαν καί 
ώσανεί καθημαγμένην ύπδ τούς σιδηροΰς αύτοΰ 
όνυχας τήν καρδίαν μου. Η βοή τής πυράς καί 
τών άνθράκων ήρχετο άείποτε έπί τών ώτων μου. 
Μηχανικώς έθεώρουν, μετά τής τρομερά; Ιδέας 
τής αιχμαλωσίας μου, τήν θύραν έκείνην, ί)ν πρδ 
δλίγου μ’ είχε σημειώσει δ κτηματίας. Αμέσως 
δέ, παραφερθεϊσα ύπδ τοΰ άνανταγωνιστοΰ μα
γνήτου τοΰ φόβου, ώρμησα πρδς τήν θύραν ταύ
την. Ο Τψιστος μ’ έβοήθει ! Δέν ήτο διά κλει- 
δδς κεκλεισμένη. Διέβην ταχεία ώς ή αστραπή τδν 
ζοφώδη διάδρομον, καί άνεμίχθην έντδς τοΰ άκα- 
θέκτου θορύβου τοΰ χορού, έντδς τοΰ άπεριγρά- 
πτου εκείνου χάους τών φώτων, τών προσωπί
δων και τών δομινών, έγώ ήτις ούδένα άλλον έ- 
πλησίασα έκτδς τής πατρικής άγκάλης ! Στιγμήν 
τινα ένόμισα έμαυτήν σωθείσαν έν μέσω τοϋ 
πλήθους εκείνου, άλλ’ οί διώκταί μου δέν έγ- 
κατέλιπον τοσοΰτον εύκόλως τήν λείαν των. Καί 
ούτοι έρρίφθησαν έντδς τής θυέλλης τοΰ χοροΰ, μέ 
άπήντησαν έκ νέου, μέ πεοιεκύ*λωσαν, καί γεγο- 
νυία τή φωνή μέ ώνείδιζον διά τών αφρόνων αύ
τών σαρκασμών είς τούς όποιους ούδέν ν άντιτάςω 
ήδυνάμην ή τήν ιοχρότητα καί απελπισίαν μου. 
Ηδη ήρχισε νά γίνεται καί κύκλος τις πέριξ ήμών. 
Εκθαμβος προετίμων νά μέ κατεκάλυπτεν ή 
γή, ΐκέτευον τδν θεόν νά μέ άποστείλη κα ταστρο- 
φήν τινα δι’ής νά κατακαληφθώ ύπδ τήν καταχ- 
θονίαν ταύτην αίθουσαν, έβύθιζα τούς οφθαλμούς 
έντδς τοΰ πλήθους τούτου ώσανεί έλπίζουσα ν ά- 
νεύρω αίφνιδίως προστάτην τινά καί σωτήρά μου. 
Ηκουσα πολλούς νέους νά ψιθυρίζουν' · είναι κα- 
κοήθεια νά έξευτελίζεται οότω μία γυνή !— Μπά ? 
άπήντων έτεραι φωναί, αυτή είναι μία αισχρά. 
« Τότε δά σέ είδα νά παρίστασαι, Γοντράν, καί 
ηκουσα τότε πρώτον νά προφέρηται τδ όνομά σου 
άπδ τδν άθλιον έκεϊνον κτηματίαν, δστις άνέ*ρα- 
ξεν. · Ιδού ό Κόμης Δε-Φαβώρ, τοϋ όποιου έκέρ- 
δ'ησα τήν έσπέραν ταύτην τρεις χιλιάδας λουδοβι- 
κίων ! —■ 0 γελοίος έλεγε τήν άλήθειαν ! ϋπετον- 
θώρισε ό έξόριστος Γοντράν. — Εςέτεινε πρδς σέ 
τήν χεϊρά του, έξηκολούθησεν ή Ελισάβετ, αλλα 
σύ έμεινες ακίνητος ένώπιον αύτοΰ, καί καταμε- 
τρών αύτδν διά τοΰ βλέμματός σου, τδν ήοωτησες' 
« τί κωμωδία είναι αυτή ; » Νομίζω δτι εϊσέτι 
σέ βλέπω, ό κτηματίας έταράχθη καί σέ άπήντη- 
σεν μετά τίνος γέλωτος βεβιασμένου καί τεταραγ- 
μένου. « Είναι ή τριανταφυλλιά τής Πόλεως, γνω
ρίζεις, Γοντράν ; < Αλλά σύ, φίλε μου, μ' έξέτει- 
νες μετά σεβασμού τήν χεϊρα, καί άσκεπές έχων 
τδ μέτωπον, μ’ απεύθυνες τούς λόγους τούτους, 
ού; μόνος δ θάνατος θέλει μέ κάμει νά λησμονήσω. 
« μή φοβεϊσθε ποσώς, Δεσποσύνη' έφεξής εισθε 
ύπδ τήν προστασίαν ένός εύγενοϋς. » Ω ! οποία 
τότε έξασφάλισις περιεχύθη έντδς τής καρδίας μου- 
Δέν εβλεπα πλέον ή τούς γαληνιαίους και ύπερη- 

φίνους σου οφθαλμούς, ύ χειρ μοβ έτρεμεν έντδς 
τής χειρός σου, καί έτόλμησα ν’ ανορθώσω τδ μέ- 
τωπον, δταν σ ακούω ν’ άπευθυνθής πρδς τούς 
τρεϊς δημίους μου καί νά τούς είπής. « Κύριοι, 
πιστεύω δτι δέν έξηντλήσατε έναντίον μιάς γυναι- 
κδς δλην τήν άνδρείαν σας, καί δτι διετηρήσατε 
μικρόν ταύτης μέρος καί έναντίον ένδς άνδρός. » 
Οχι, φίλτατέ μου, ούτε ό θεός αύτδς έξερχόμε- 

νος έκ τοΰ καταχρύσου αύτοΰ κατασκηνώματος ή
θελε μέ φανή ωραιότερος, άνώτερος, καί πλέον 
άκτινοβόλος σοΰ, κατά τήν μοναδικήν έκείνην στιγ
μήν. Καί δτε έπέστρεψα πλέον είς τήν έν τή Πό- 
λει οικίαν, καί έπανεϊδον τήν άτυχή μου μητέρα 
πλήρη χαράς, ήτις δμως άπέθανεν έκ τής άτιμώ- 
σεως μου, έρριψα εις παντελή λήθην παν δ,τι 
υπέστην, δπως σκέπτωμαι μόνον περί σοΰ' έκλαυ- 
σα, καί ίκέτευσα τδν θεόν ύπέρ τοΰ σωτήρός μου. 
Νά σ έπανίδω ούτε νά έλπίζω έτόλμων, έγώ, μία 
πτωχή καί άσημος νέα, καί έντοσούτω μετά ένα 
μήνα, ό άγγελόμορφος έκεϊνος εύγενής έδωκε 
τδ όνομά του πρδς τήν θυγατέρα τοΰ χρυσοχόου 
τήν οποίαν τδ ξίφος του είχε προστατεύσει.

— Και σύ, δέν ήκουσες ποτέ, ύπέλαβεν ό Κ. 
Φαβιέρ δτι ό χρυσοχόος ούτος ύπήρξεν δ πλουσιώ- 
τερος έκ τών τής Πόλεως, δτι ό διώκτης σου μ ά- 
περρόφησεν άπασαν τήν κληρονομιάν μου έν τώ 
παιγνίω ή διά τών παρανομωτέρων τόκων, καί δτι, 
χάρις εΐς τήν εύτελή μου ταύτην νύμφευσιν, έξε- 
δικήθην κατά τοϋ κτηματί°υ, καί έπανώρθωσα τάς 
υποθέσεις μου !

— Οί φθονοΰντές σε ήδύναντο νά έχωσι περί 
σοΰ τοιαύτας Ιδέας Γοντράν, τώ λέγει ή έλισάβετ, 
άλλ ούδείς εσχε ποτέ τήν αύθάδειαν νά πιστεύη 
δτι έγώ ήδυνάμην νά τείνω τήν ακοήν μου πρδς 
τοιαύτας άναξίους συκοφαντίας.

— Κάλλιστα, φιλτάτη μου, άλλ’ έκτδς τούτου, 
εΐ καί οφείλω είς τδ άργύριον τοΰ πατρός σου τήν 
δύναμιν τοϋ νά έξαγοράσω τδ μέγαρόν μου καί τάς 
γαίας μου, δέν ώφελήθην έπί πολύν χρόνον έκ τοΰ 
δευτέρου μου τούτου πλούτου, έπανέλαβεν ό εύ
γενής. At φιλοσοφικά! μωρολογία: έφεραν τούς 

, καρπούς των. Μία ώραία νύξ, οί καλοί εκείνοι χω
ρικοί, τούς δποίους ήοέσκεσο νά βλέπης χορεύον
τας κατά τάς Κυριακάς έπί τών λειμώνων, καί 
τούς οποίους έσυγχώρησα πολλάκις νά έπικάθην- 
ται έπί τών κλάδων πρδς κυνηγεσίαν, έθαρρυνθη- 
σαν έπί τοσοΰτον, ώστε ηλθον νά καύσωσι τδ μέ
γαρόν μου, καί άντήμοιψαν τήν άνεκτικότητά μου 
ούτως, ώστε έσχημάτισαν στοίχους πέριξ ήμών 
δπως μάς σπρώζουν έπί τής ανθρακιάς διά δικρά- 
νων καί άλλων γεωργικών δπλων. ό θεός ά; τούς 
τιμωρήσει !

— *Ω! ποια τρομερά νύξ ? άνέκραξεν ή Ελι
σάβετ, όποια φρίκη, δτε έξύπνησα πεπνιγμέ- 
νη έκ τοϋ καπνού καί μέ (οδήγησαν κλονιζομέ- 
νην μέχρι τής κοιτίδος τής μικράς μας ’Αλί- 
σης, ήτις ίκλαιε καί μέ προσεκάλει. Τήν ελα- 
βον είς τάς άγκάλας μου καί ώρμησα πρδς τδ 

παράθυρον. ή αύλή τοΰ μεγάρου ητο δλοπόρφυ- 
ρος έκ τής άντανακλάσεως τών φλογών, αίτινες 
συρίζουσαι ήσπάζοντο τούς τοίχους. Μία σφαί
ρα διατρυπήσασα τούς ύαλους, μέ κάμει τρομά- 
ζουσα νά όπισθοπορήσω. Εν μέσω τών έμπρηστών 
άνεγνώριζα έντοσούτω καί άνδρας τινάς, οΐτινες 
ίσως έχοεώστουν είς έμέ τήν ζωήν τών συζύ
γων καί τών τέκνων των, καί οΐτινες πολλά
κις ηύλόγουν τδ όνομά μου. Τότε δέ Σύ, είσελ- 
θών έντδς τοΰ δωματίου μου, μέ διέταξες νά 
παραιτήσω τήν Αλίσην εΐς τήν κοιτίδα της, καί 
νά άπέλθω μετά σοΰ, διά τίνος μυστικού δια
δρόμου, ήνοιγμένου έντδς χονδρού τοίχου λήγον- 
τος πρδς τά υπόγεια καί τά λατομεία τών δρέων. 
Πώς ήδυνήθης νά συλλάβης τήν τοιαύτην ιδέαν καί 
να πιστευσης μαλιστα οτι ήθελα Σέ υπακούσει;

ΑΙ γυναίκες μεγαλοποιούν τά πάντα, άπήν- 
τησεν ό Γοντράν. Πιστεύεις λοιπδν δτι ήθέλησα νά 
θυσιάσω το τέκνον μου; τδ έκαμα διότι ήμην βέ
βαιος δτι οί μανιώδεις εκείνοι ήθελον σεβασθή τήν 
κοιτίδα του' άν δέ συμπεριελαμβάνομεν μεθ’ ήμών 
τδ ατυχές έκεϊνο πλάσμα, αί κραυγαί του ή
θελον μάς προδώσει και διακωλύσει τήν φυγήν 
καί σωτηρίαν μας !

— Αδιάφορου, Γοντράν, δέν ήδυνάμην ποτέ 
ν άποχωρισθώ τοϋ τέκνου μου, καί ήθελα άνα- 
μενει τδν θάνατον διαφυλάττουσα αύτδ εΐς τάς 
άγκάλας μου, άπήντησεν ή νέα γυνή, έάν κατά 
τήν τρομεοάν έκείνην στιγμήν, δέν έβλεπα 
είσερχόμενον έντδς τοϋ δωματίου μας μέ πορφυ- 
ροΰν κάλυμμα είς τήν κεφαλήν καί τήν λόγχην 
είς τήν χεϊρα, τδν έντιμον έκεϊνον σιδηρουργόν, 
τόν Ικανόν Μάξ Βερμάν, τδν σύζυγον τής αδελ
φής μου, δστις ώμοσε νά ύπερασπισθή τήν Α
λίσην ώς ιδίαν του· θυγατέρα, καί μέ κίνδυνον 
τής ζωής του νά σώση αύτήν! *Ω αισθάνομαι 
εϊσέτι εναυλον έν τή ακοή μου τδν θρηνώδη στε
ναγμόν τοΰ τέκνου, δτε τό άπέσπας έκ τών φι
λημάτων καί τών εναγκαλισμών μου! Τδ βλέπο» 
εϊσέτι άκολουθοΰν με διά τών έκπλήκτων καί 
πληρών δακρύων οφθαλμών του! ’Ατυχής ’Α
λίση ! πότε θέλω δυνηθή νά Σ έπανίδω !

— Ναί ή εϊμαρμένη μας κατέθλ ψεν, ύπέλα- 
βε μετά τρόπου σκληρού ό Κ. Φαβιέρ. ’Απδ τής 
άφίξεώς μας εΐς τδ Μεξικδν ούδεμίαν είδησιν ε- 
χομεν έκ τής Γαλλίας. Εκόμισα ένταΰθα τά λεί
ψανα τής περιουσίας μου, τδ παίγνιο* δμως κα- 
τεβρόχθισε καί ταϋτα άσπλάγχνως. Επρεπε ν ά- 
φήσωμεν * τάς παραλίους πόλεις καί νά φυγα- 
δευθώμεν εις τάς έρήμους ταύτας. Τί νά κάμω 
ήδη, δτε έξήντλησα καί τούς τελευταίους μου 
πόρους ; αισθάνομαι έν έμαυτώ τήν δύναμιν τής 
κατακ-τήσεως ένδς θρόνου, καί δμως είς ποιαν ά- 
θλίαν άγγαρείαν ύπεχρεώθην νά μεταχειρισθώ αύ
τήν! Κατηναγκάσθην νά ζηλεύω τήν τύχην τών 
καταδαμαζόντων άγριους ίππους* οΐτινες καθ έκά- 
στην θέτουσιν είς κίνδυνον τήν ζωήν αύτών διά 
τεμαχίδιον άρτου!
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— ’Αλλα δέν δυνάμεθα, φίλε μου, νά ζήσωμεν 
ολίγον τι καλλίτερα εις τήν έρημον ταύτην γω
νίαν ; άπήντησε μετά δειλείας ή Ελισάβετ..

— Ούτε τό δικαίωμα έχομεν πλέον νά ζήσω
μεν ενταύθα ώ; αισχιστοι πτωχοί, Κυρία, άνέ- 
κραξεν ό έξόριστος. Από μιας ώρας, ματαίω; προ
σπαθώ νά Σέ κάμω νά έννοήσης τήν φρικώδη 
θέσιν εις ήν εύρίσκομαι. Είναι ήδη ή σειρά Σου 
νά μέ άκούσης και δυσί λέξεσιν θέλω Σ’ άπο- 
καλύψει τό παρελθόν. Σοΰ ήράσθην, Ελισάβετ, 
διότι ήσουν πλούσια. Κατεστράφην όμως έκ δευ
τέρου, όχι ένεκα τών ανοησιών μου, άλλ ένεκα 
μιας έπαναστάσεως. Σήμερον άπώλεσα ούχί μό
νον πάντα τόν χρυσόν όστις μάς έμεινεν, άλλ 
έμεινα χρεώστης καί έπί πιστώσει!

— Καί έπί πιστώσει! έπανέλαβεν ή νέα γυνή 
μετά νευρώδους φρικιάσεως,

— Ναι, ύπέλαβεν δ εΰγενής, και Σύ μόνη δύ
νασαι νά μέ λυτρώση; τής νέας ταύτης συμφο- ι 
ράς, έάν μέ άγαπόίς! ούχί μόνον δύνασαι να μέ 
λυτρώση,ς, αλλά καί νά με θέσης εις κατάστασιν 
ν’ άνακτήσω τήν περιουσίαν μας. Τοΰτο είναι με
γίστη θυσία, ήν έξαιτοΰμοι παρά Σοΰ, αλλά Σε τήν 
ζητώ διότι γνωρίζω ότι μετά πίστεως μ’ αγαπάς* 
και εάν μ άπαρνηθής, θέλω θεωρήσει τόν έρω- 

ώς λέξιν απλήν καί ματαίαν σκιάν. Τό
■’ έμέ, δέν ζητώ νά Σ άπατήσω, Ελισάβετ, καί 

ραοάλλω έμαυτόν πρός τινα ηρώα ιδανικόν 
» τόν οφθαλμών Σου. Εν σοί ήγάπησα τήν 

’ σύζυγον ήτις θέλει μέ άποσπάσει 
δυστυχίας, ώς ήγάπησα την σώσασαν με 

, ώς ηγάπησα τήν μητέρα 
αλλά ήθελα μισήσει τήν γυναϊ- I 

,ς, άρνουμένη πάσαν τήν αγάπην 
κενών υπονοιών!

...-----Γ , να άμφιβάλης δι’
μέ! Εψιθύρισεν εκείνη* αλλά τί δύναμαι να κά-

τά σου 
κατ’ 
δεν πα 
ενώπιον τον οφθαλμών Σου. JSv σοΐ ηγαπησα την 
άφωσιωμένην σύζυγον ήτις θέλει μέ άποσπάσει 
έκ τής δυστυχίας, ώς ήγάπησα την σώσασαν με 
έκ τής καταστροφής, ώς ηγάπησα τήν μητέρα 
τοΰ τέκνου μου, < 
κα εκείνην ήτις, 
της ήθελε μέ θυσιάσει δια

— ’ω! Γοντράν, δύνασαι
■εμέ 
μω ; όμίλει!

— Εάν τδ θέλης, Ελισάβετ, άπήντησε μετά I 
θερμότητος ό Κ. Φαβιέρ, εντός οκτώ ημερών έξο- ι 
©λώ τό χρέος μου, καί ναυλόνω εγώ αυτός έν 
πλοΐον, όπως δοκιμάσου τό εμπόρων περί ού Σέ 
ώιιίλησα πρό ολίγου. Εάν επιτύχω με τά μαΰ- 
px ταΰτα κτήνη, θέλομεν πλουτίσει, καί αντί 
νά περιμένωμεν μέ τόσην αηδίαν ενταύθα ειδή
σεις τοΰ Μάξ Βερμάν, θελομεν έπανακάμψει εις 
τήν Ευρώπην ποός ανεύρεσιν τής μικρά; ημών 
Αλίσης.

— Αλίσης! έπανέλαβεν ή μήτηρ μετά βαθείας 
άγαλλιάσεως. Αλίση! όμίλει λοιπόν, Γοντραν! 
εϊπέ μοι, πώς δύναμαι ούτω μαγικώς νά μετα
βάλω έγώ τήν αμηχανίαν μας εις εύδαιμονίαν;

Τό μέτωπον τοΰ Κ. Φαβιέρ συνωφρυώθη. Στιγ
μήν τινα δ εΰγενής οΰτος έφάνη ΰφιστάμενος 
αίσθημά τι άμηχανίας καί δισταγμσΰ, άλλα καί 
τοΰτο υπήρξε στιγμιαΐον, διότι έπανέλαβε μετά 
σταθεράς φωνής.

— Κατά τήν ώραν τής φυγαδεύσεώς μας, Ε-

λισάβετ, Σέ ε’δα νά σύρτης έκ τοΰ προσκυνη- 
ταρίου σου έν κιβωτίδιον έμπεπασμένον διά χρυ— 
σοΰ καί μαργαριτών.

— Ναι, Γονδράν !
— Τό κιβωτίδιον τοΰτο δέν περιείχε τό 

πλούσιον κειμηλιούχιον τών άδαμάντων, τού; ό
ποιου; δ πατήρ σου σέ προσέφεοεν ώ; δώρον τών 

γάμων μας;
— Αυτό τό γνωρίζεις έπίσης καλώς ώ; έγώ, 

φίλε μου.
— Οί άδάμαντες ούτοί εϊσιν ή περιουσία Σου 

καί ουδέποτε ήθελα σέ κάμει τον έλάχιστον περί 
αυτών λόγον, έάν δέν εύρισκόμεθα εις τήν όλε- 
θρίαν ταύτην αμηχανίαν!

— Τί λέγεις, Γοντράν; άνέκραξεν ή δυστυχής 
I Ελισάβετ θεωρούσα αυτόν μετά συγκινήσεως* αλλ 

οί άδάμαντες ούτοι δέν είναι κτήμα μου, διότι
■ έχω θυγατέρα* οί άδάμαντες ούτοι είσιν ή πε

ριουσία, είσίν ή προίξ τή; Αλίσης!
—- Ω! έπανέλαβε μειδιών ό Κ. Φαβιέρ, βε

βαιώσου ότι διά τοΰ κιβωτιδίου τούτου ύπό- 
σχομαι νά τριπλασιάσω τήν προίκα τή; θυγα- 
τρός μας καί ν άποκαταστήσω τήν περιουσίαν μας.

— Αλλά δέν δύναμαι νά Σέ το παραχωρήσω, 
Γοντράν! έψιθύρισεν ή Ελισάβετ.

— Δέν δύνασαι νά μέ τό παραχωρήσης ! υπέ- 
λαβεν έκπληκτος ό έξόριστος καί μετά τόνου απει
λητικού, καί μετά ·. - -
τισθέντος. Καί έπί τ 
πιστεϊτε πρός έμέ;

— όχι, “ ■ °Ζ!, φ 
νέα γυνή καταπεπληγμένη, άλλ’ είναι 
αδύνατον! ώ! πόσον είμαι δυστυχής! 
—’Ας παυσουν αί συνδιαλέξεις, τή λέγει αΰθαδώς 
ό Κ. Φαβιέρ,οί άδάμαντες μέ άναγκαιοΰν.Ποό είναι; 
Τούς περιμένω, Κυρία!

— Αλλά δέν εννοεί; ότι 
άνέκραξεν ή Ελισάβετ εμβρόντητο! 
βλέμματος τού συζύγου τ· 
κρίνει λάμπον

— Ψεύδος! άπι
τή; κλίνης
σπι 
παίζης, 
δαιμόνιας καί ύπάρί 
καινής κας τ?* 
ποτέ τόσον - 
δεν έχω τού 
άλλο ή τό νά 
διά πιστολιού 
σόν με έκ νέου

— Ω! ©εέ μου δέν μέ πιστεύει, ί 
σάβετ. Αλλά δι’ έλεος, Γοντράν, μήν μ’ δ- 
μιλής τόσον σκληρώς, μή μέ θεωρής μετά το-

* τό κιβωτίδιον τούτο,
θάρρος ώστε νά Σοί τό

τ&ν τελευταίων τούτων λόγων, τών προ- 
φεοθέντων διά σπαρακτικωτάτης φωνής, έρεθί- 
«θη έτι μάλλον, διότι άνεγνώριζεν OTt ή φωνή ήν 
ήκουεν, ήτο κραυγή τής άληθείας. Πλησίασα; δέ 
πρός τήν νεάνιδα, έδραξεν αυτήν έκ τοΰ βραχίονος,

— Δέν έχεις πλέον τούς άδάμαντας τούτους, 
έπανέλαβεν, αλλά τί τούς έκαμες, άθλια;

__  Κατέθεσα τό κιβώτιον παρά τώ Μάξ Β·.ρ- 
μάν μετά τού επανωφοριού τοΰ τέκνου, έψι
θύρισεν ή Ελισάβετ, ώχρα ώς τεθνηκυϊα, καί αϊ- 
σθανομένη καμπτόμενα τά γόνατά της.

(ίκολουθεΐ)

προσώπου πελιδνώς χρώμα 
τίνι λόγω, Κυρία; λοιπόν ά·

φίλτατέ μου, τώ άπαντά ή 
αδύνατον!

δέν τούς έχω πλέον;
. . ·ς έκ τοΰ τρομερού 

- /όνου της, εϊςτό όποιον είχε δια- 
τό πϋρ τής αποστροφής.

.. _παντά ό έξόριστος ριπτόμενος έκτος 
λ, «λί,.,ς καί παραιτών όλην αΰ.'οΰ τήν προ- 
πεποιημένην άμεριμνησίαν. Μή ζητής νά μ. έμ- 

Κυρία. Σκέψου ότι πρόκειται περί τής εϋ- 
' ιξεώς μου’ σκέψου οτι άνευ τής 

ιλευταίας ταύτης έλπίδος, δέν ήθελα 
•■υφλώς παίξει μέ τήν τύχην. Εάν 
; άδάμαντας τούτους, δέν μέ μένει 

καταστώ κλέπτης, ή νά συντρίψω 
τήν κεφαλήν μου ! Ιίδη άπάντη- 
δτι, δέν τούς έχεις!

— Ω.! θεέ μου δέν μέ πιστεύει, λέγει ή Ελι- 
Αλλά δι’ έλεος, Γ ' ' * *

, r.... . τόσον σκληρώς, μή μέ θεωρή;
σαύτης οργής! Εάν είχα ' Ρ

Ιήδυνάμην νά ε/ω τόσον
«παρνηθώ !

Αλλ’ ό Κ. Φαβιέρ, αντί νά καταπράύνθή έχ.

atxxes

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΕΟΠΟΑΔΟΣ Ο Α.

ΒασιΛίυς τώκ ΒέΊγωτ.

Αεοπόλδος (Γεώργιος, Χριστιανός, Φρεδιρίκος) ό 
A , βασιλεύς τών Βέλγων, πρίγκηψ τοΰ Σάξ-Κό- 
βουρ-Σααλφέδου καί αδελφός τού δουκό; τοΰ Σάξ 
Κόβουρ-Γόθα, έγεννήθη τή 16 δεκεμβρίου τοΰ 
4 790 έτους, λαμπράν δέ καί άρίστην λαβών 
αγωγήν εΐσήλθεν εις τόν ρωσσικόν στρατόν ύπό 
τόν τίτλον τού στρατηγού, χάριτι τής αυτού 
αδελφής Αννης τής Θεοδωρόβγης,γυναικός Κωνσταν

τίνου τού μεγάλου δουκός. Κατά δέ τήν έν Ρωσ- 
σία περιήγησιν τού άδελφού αύτοΰ, έν έτει 180$, 
δ Αεοπόλδος άνέλαβε τάς κυβερνητικά; υποθέ
σεις καί συνώδευσε τόν αύτοκράτορα Αλέξανδρον 
εις τό έν |1ρφούρτη συνέδριον. Αλλά τώ 1810, 
άναγκασθεις, διά τού Ναπολέοντος τάς άπειλάς, 
νά παραιτηθή τής ρωσσικής υπηρεσίας, αποκλει- 
στικώς έδόθη έκτοτε εις ύπεράσπισιν τών συμ
φερόντων τής οικογένειας του, χωρίς όμως έκ τού
του νάΐ δλ^γωρήση τών τεχνών καί επιστημών 
Διό τφ 4Si 1, συνέδεσε συνθήκην μετά τοΰ βασι- 
λέως τής Βαυαρίας, προσδιορίζουσαν τά όρια τών 
δύο ομόρων κρατών. Κατά δέ τώ 18Ι2 έποοεύ- 
θη είς Βιέννην, έκείθεν δέ έπεχείρησε περιήγησιν 
κατά τε τήν Ιταλίαν καί ’Ελβετίαν, τό δέ έπιόν 
έτος 13, μεταβληθέντων τών γερμανικών π$«γ·
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— 15καί έποιεϊτο επιφυλάξει; ύπέρ τών δικαίων τοΰ 
έλληνικοΰ λαού, περί ού ή συνέλευσις ούδένα έποΐ- 
ησε λόγον, δόγμα δε τής ίλληνικής Γερουσίας, 
(1 Ο Απριλίου) σύμφωνον πρδς τάς παρατηρήσεις 
τοΰ Κυβερνήτου δημοσίως ύπεστήριξε τήν δια- 
τήρησιν τών Ελληνικών έλευθεριών καί άνέστη 
κατά τής ύπδ τή; συνελεύσεω; σχεδιασθείση; 
δροθετήσεω;* διαρρήδην δέ εξέφραζε τήν εύχήν 

ι ώστε ή Ελληνική θρησκεία νά ήναι ή έπικρατεΰσα 
έν τώ κράτει καί 6 προσκληθεί; νά βασιλεύση έν 
Ελλάδι ήγεμών ν’ άσπασθή τδ ορθόδοξον δόγμα’ 
πάντα ταΰτα καί αί τοΰ Κυβερνήτου έπιστολαί, 
αίτινες ίδοσαν αύτώ κακήν περί τών Ελληνικών 
πραγμάτων ιδέαν, πρός δέ καί έτεροι ίσως λό
γοι άγνωστοι ήμΐν κατέπεισαν τδν Λεοπόλδον ν’ 
άποποιηθή τδ προσενεχθέν αύτώ στέμμα, δθεν 
τή 21 Μαΐου άπέστεΛε πρδ; τδ έν Λονδίνω Συμ
βούλιου τών συμμάχων τή? παραίτησιν αύτοΰ.

’Αλλ’ άποποιηθεί; τδ Ελληνικόν στέμμα ό ήγε
μών ούτο; εύρε περιμένον αύτδν έτερον στέμμα 
άρτισυςάτου έπίσης κράτους, τδ Βελγικόν’ διότι 
τήν Βελγικήν ποοσεκάλεσεν είς ανεξαρτησίαν ή 
’ίουλιανή γαλλική έπανάστασις ή δέ διπλωματία 
ύπέβαλεν είς τήν έκλογήν τδν Βέλγων τδν πρί- 
γκηπα Λεοπόλδον. Καί έφάνη μέν ό δούξ τοΰ 
Λεϋχτεμβέργου πλειοτίρας άπολαμβάνων έν τή 
χώρα συμπάθειας, άλλ δμως ύπερεσχύσασα έπί 
τέλους ή τοΰ Λεοπόλδου μερίς έξελέξατο αύτδν βα
σιλέα τών Βέλγων τήν 4 Ιουνίου 1831. Κρίσιμοι 
δέ ήσαν οί καιροί έκεΐνοι, διότι τήν Βελγικήν ή- 
πείλουν νά λεηλατήσωσιν οί όλλανδοί. Αλλ δ ή
γεμών έθεσε καί αύθις ώ; δρον τή; αποδοχή; αύ
τοΰ τήν έπικύοωσιν τών τελευταίων προτάσεων 
τοΰ έν Λονδίνφ Συμβουλίου’ έκπληρωθεντων δέ 
τών δρων τούτων ύπδ τοΰ Συμβουλίου κατέλιπε 
τήν ’Αγγλίαν, άπεβιβάσθη εί; Βελγικήν, ύπεδέχθη 
εί; Βουξέλλα; δι’ ένθουσιωδών έπευφημήσεων, καί 
τή 2| Ιουλίου δρκισθεί; έπισήμω; ένώπιον τοΰ 
άντιβασιλεύοντο; Κ. Σουρλετίου Σοκιέρου, τήν δια- 
τήρησιν τοΰ συντάγματος καί τών νόμων τοϋ 
Βελγικού λαοΰ, τήν διαφύλαξιν τή; εθνική; αυ
τονομία; καί τή; δλοσχερείας τοΰ έδάφου;, άνηγο- 
ρεύθη βασιλεύς τών Βέλγων ύπδ τδ όνομα Λεο
πόλδου τοΰ ά. · Υπερήφανος, δτι έγενόμην Βέλ
γο; διά τή; υίοθετήσεω; ύμών, εΐπεν άκολούθω; 
έν τώ λόγω του, θά θεωρώ ώ; νόμον μου τδ νά 
ημαι πάντοτε τοιοΰτος διά τή; πολιτική; μου».

’Αλλ’ ό πρδ; όλλανδού; πόλεμος δέν έβράδυνε 
νά έκραγή. Οί Βέλγοι ήττώντο, ό δέ Λεοπόλδος 
δστις άνέλαβε τήν διοικησιν μέρους τινδς τοΰ 
στρατοΰ άπεφάσισε νά προσκαλέση τά στρατεύ
ματα άτινα ή Γαλλική κυβέρνησις εθετο είς τήν 
διάθεσή αύτοΰ. Ούδέν άντέστη εί; τήν άφιξιν 
τοΰ Αραυσιωνίου πρίγκηπο; εΐ; Βρυξέλλας, δτε 
δ γάλλο; στρατηγό; Γεράρδο; ύπερβάς τά δρια 
καί εχων ύπ’ αύτδν πεντήκοντα χιλιάδα; άνδρών, 

ι (9 Αύγούστου) έφθασεν είς τήν μητρόπολιν ταύ- 
I την. Αλλά τοΰ βασιλέω; τών Κάτω Χωρών, ά" 

μάτων έπορεύθη *υαος τον αύτοκράτορα Αλέξαν
δρον διατρίβοντα τότε έν Πολωνία ώ; δώσων 
λόγον αύτώ περί τε τή; θέσεως τού γαλλικού 
στρατού καί τών διαθέσεων τών γερμανικών 
λαών ώς πρδ; τήν ξένην δυναστείαν, ήκολού- 
θησε δέ μέχρι Παρισίων τον ρωσσικδν στρατόν, 
■πολλάκις λαβών ευκαιρίαν, κατά τήν εκστρατείαν 
ταύτην, ν’ άποδείξη καί άναπτύξη τήν άνδοίαν 
καί τάς στρατιωτικά; αύτοϋ άρετάς, ήλθε δέ εις 
Αγγλίαν μετά τών συμμάχων βασιλέων τώ 1814, 
και τδ έπιδν έτος παρές·η εϊ; τήν έν Βιέννη σύνοδον. 
’Ανακληθεί; δέ, ένεκα τής έκ τή; νήσου Ελβη; I 
νπανόδου τοϋ Ναπολέοντος, εΐ; τδν κατά τδν 
Ρήνον στρατόν ε’ισήλθε και αύθις μετ αύτοΰ 
είς Παρισίους, άλλά μετά τινα χρόνον άπήλθεν, 
εΐ; Βερολΐνον πορευθείς.

έν ταύτη δέ τή πόλει διαμένων, προσεκλήθη 
νά έπανέλθη εϊ; ’ Αγγλίαν,Ιδιότι, άπδ τής πρώ
τη; αύτοΰ έν τή χώρα ταύτη περιηγήσεως, ήρά- 
σθη αύτοΰ ή τοΰ άγγλικοϋ στέμματος κληρονό
μο; Αύγούστα Καρλότα’ διδ τή 1 6 Μαρτίου <815, 
διάγγελμά τι τοΰ άντιβασιλεύοντο; πρίγκηπο;, 
■πατρδς τής ήγεμονίδος, άνήγγειλεν εί; τάς δύο 
βουλά; τδν προσεχή ταύτης μετά τοΰ Αεοπόλ- 
δου γάμον.

Διά πράξοω; δέ τοΰ Συμβουλίου ύπδ χρονολο
γίαν 27 Μαρτίου ό ποίγκηψ τοΰ Σάξ-Κόβουρ 
Σααλφέλδου έπολιτογραφήθη καί έλαβε μετά τοΰ 
δουκδς τοΰ ΚβντάΛ τήν πρωτοκαθεδρίαν έπί πάν
των τών δουκών και άνωτέρων τοΰ δημοσίου 
λειτουργών, πρδ; δέ, τδ αξίωμα τοΰ στρατάοχου 
καί είσοδον είς τδ άνακτοβούλιον. 01 γάμοι έπα- 
νηγυρίσθησαν τή 2 Μαΐου τοΰ αύτοΰ έτου; μετά 
πάση; λαμπρότητος, άλλ’ αί έλπίδε; τών ’’Αγ
γλων ταχέως διεσκεδάσθησαν διότι τή 5 Νοεμβρίου 
1817, ή ήγεμονόπαι; άπεβίωσε. Τότε σύνταζι; 
έκ 5θ,0θ0 λιτρών στερλ. προσδιωρίσθη τώ πρί- 
γκηπι Λεοπόλδω, οστι; έξηκολούθησε διαμένων 
έν Αγγλία έν τώ εί; Κλαρεμόντιον κτήματι αύτοΰ 
ύπδ πάντων τών πρδ; μέγαν και εύγενή βίον 
περιστοιχιζόμενο; μέσων.

Εν τούτοι; τή 3 Φεβρουάριου 1 830, άποφα- 
σισθείση; τή; τύχη; τών έπαναστατημένων τότε 
καί ήρωίκώ; μαχομένων Ελλήνων, διά πρωτο
κόλλου έν Λονδίνω ύπογραφέντο; ύπδ τών μεγά
λων Δυνάμεων προσφέρεται αύτώ δ θρόνο; τής 
Ελλάδος μέ τδν τίτλον τοΰ πρίγκηπο; ήγεμόνο;, 
και ό Λεοπόλδος έδέχθη μέν τήν προσφοράν ταύ
την, άλλ ύπό τινας όρους’ οΐοι, τών Ελληνικών 
ορίων ή εκτασις, ή περί τού άνεξαρτήτου τοΰ 
νέου κράτους καί περί οικονομικών βοηθημάτων 
έγγύησις. Επειδή δμως αί μέν τρεις προστάτι- 
δε; αύλαι δέν άπεκρίθησα» όριστικώ; είς τάς 
αιτήσεις τοΰ πρίγκηπο;, ό δέ Κυβερνήτη; τή; 
Ελλάδος Καποδίστρια; έφαίνετο πολυπλασιάζων 
ταύτας τάς δυσχεοείας (διότι έλυπεϊτο βλέπων 
δτι ή εκλογή τοΰ ήγεμόνο; δέν ύπεβάλλετο εί; 
τήν ίπικύρωσιν τών αντιπροσώπων τοΰ έθνους,)

νακαλέσαντος πάραυτα τά στρατεύματα του, οί 
Γάλλοι άπεσύρθησαν, έκτδς σώματός τίνος έκ μυ- 
ρίων καί δισχιλίων άνδρών, οπερ έμεινεν έπί τινα 
έτι χρόνον έν Βελγική δπως δώση καιρόν είς τδν 
βασιλέα νά διοργανίση έκ νέου καί έντελώς τδν 
στρατόν του.

Τή 8 Σεπτεμβρίου δ βασιλεύ; ήνέωξε κατά 
.πρώτον τά; βελγικά; βουλά;, τά; συγκαλεσθείσα; 
τή ελεύθερα τοΰ λαοΰ ψήφω, κατά τδ έγχώριον 
σύνταγμα. Εζήτησε παρ’ αύτών έπειτα τήν έξου- 
σίαν τοΰ νά παραδεχθή τήν έξ 24 άρθρων συνθήκην 
ήν ή συνέλευσις τοΰ Λονδίνου έπέβαλεν εί; τά 
διαμαχόμενα μέρη, καί έπέτυχεν αύτής, ούχί 
δμως άνευ δυσκολίας, διότι οί Βέλγοι, άπολλύον- 
τες δι αύτής τδ Λιβοΰργον καί τδ γερμανικόν 
Λουξεμβούργου διεμαρτύροντο κατά τών δρων 
τούτων ούχί όλιγώτερον τοΰ βασΛέω; τών Κά
τω Χωρών καί τή 1 5 Νοεμβρίου ή συνθήκη ύπε- 
γράφη έν Λονδίνω.

Αλλ ή όλλανδία έπί πολύ έτι ηρνήθη νά ά- 
ναγνωρήση ώς κύρος έχουσαν τήν συνθήκην ταύ
την καί έχθρικώς ώς έκ τούτου διέκειτο πρδ; 
τήν Βελγικήν. Η Αγγλία δμω; καί ή Γαλλία έπέ- 
μειναν σύμφωνοι πρδς έκπλήρωσιν αύτή; ώ; άθλον 
δέ τή; ένώσεω; ταύτη; δύναται τι; νά θεώρηση τδν 
γάμον τού βασιλέω; τών Βέλγων, πρώην πρί- 
γκηπος Αγγλου, μετά τή; πρωτοτόκου θυγατρός 
ιού πρώην βασιλέω; τών Γάλλων Λουδοβίκα; 
Ισαβέλλας, πριγκηπίσση; τοΰ όρλεάνς. ό γάμο; 
ούτο; έτελέσθη τή 3 Αύγουστου 1832 είς τδν 
πύργον τή; Κομπιένης μετά μεγίστη; άπλότη- 
το; καί διά τή; διπλή; καθιερώσεω; δύο έπι- 
σκόπων, τοΰ μέν καθολικού, τοΰ δέ διαμαρτυ- 
ρουμένου. Μετά τινα δέ χρόνον άπδ τούτου, ή 
μέν Γαλλία έπεχείρησε τήν πολιορκίαν τοΰ ’Ανβέρ, 
ή δέ Αγγλία απέκλεισε τά παράλια τή; όλλαν- 
δίας.

Η βασίλισσα τοΰ Βελγίου έτεκεν υίδν τή 24 
Ιουλίου 1833, δστις ούδένα άλλον τίτλον ή τδν 
τού βασιλικού πρίγκηπο; έλαβεν. ό δέ Λεοπόλδος 
άνήγγειλεν δτι ήθελεν ά ναθρέψει τδν υίόν του είς 
τά δόγματα τής καθολικής πίστεως, τής έπικρα- 
τούσης έν Βελγική, καί τδ βάπτισμα έτελέσθη 
τή 8 Αύγούστου, άλλ’ ή έλπίς αύτη τής έξασφα- 
λίσεω; τής δυναστείας τοΰ Λεοπόλδου διεσκε- 
δάσθη ταχέως, διότι τδ παιδίον άπέθανε τή 16 
Μαΐου 1834.

Τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας τά δραστήρια 
μέτρα ήνάγκασαν τδν βασιλέα τών Κάτω Χω
ρών νά συνομολογήση μετά τών δυνάμεων τού
των τήν συνθήκην τή; 21 Μαΐου 1833, δι’ ής 
προσεκαλεϊτο νά μή έπαναλάβη τά; κατά τής 
Βελγικής εχθροπραξίας αύτοΰ, περιμένων συν
θήκην δριστικήν, καί ούτως ή παρά πάντων πο- 
θ°υμένη ειρήνη άποκατέστη. Οί δέ Βέλγοι ήσθάν- 
θησαν τότε τήν άνάγκην νά ένασχοληθώσι περί 
τών υλικών τής πατρίδος αύτών συμφερόντων 
καί περί τήν άνάπτυξιν τών θεσμοθεσιών αύτών. 

0 νόμο; τή; 1 Μαΐου 1834 ώρισιν δτι θέλει εί- 
σαχθή έν Βελγική τδ σύστημα τών σιδηροδρόμων, 
έτεροι νόμοι έξέτειναν τδ σύστημα τοΰτο καί 
σήμερον αί κυριώτεραι πόλεις τή; χώρας ταύτη; 
συγκοινωνοδσι διά τών ωραίων τούτων όδών.

Διά Β. διατάγματος τή 12 Φεβρουάριου 1835, 
συνίστατο κατά τήν Βελγικήν τράπεζα εθνική. 
Η τράπεζα αύτη διέκοψε τά; πλήρωμά; αύτής 
τώ 1838, άλλ εύρε τήν κυβέρνησιν γενναΐον 
άντιλήπτορα καί βοηθόν. Η βιομηχανία ήτι; το- 
σαύτην άνάπτυξιν έλαβεν έν Βελγική, επασχεν 
δμως ένεκα τοΰ ξένου διαγωνισμού, καί συνθήκαι 
σοφαί ήνέωξαν αύτή νέα; διόδους. Αί μεταξύ 
τή; φιλελευθέρας ή φιλοσοφική; μερίδος καί τή; 
μερίδο; τής καθολικής διαμάχαι διελύθησαν διά 
τών διαλλακτικών μέτρων τή; κυβερνήσεω; του 
Λεοπόλδου, δστι; έφρόντιζε νά κράτη τήν ισορρο
πίαν μέταξύ αύτών. Εν τούτοι;, ταραχαί έσωτε- 
ρικαί, υποκινούμενοι κυρίως ύπδ τή; άραυσιωνικής 
μερίδος, έπέσυρον πολλάκις τήν προσοχήν τοΰ 
βασιλέω; τών Βέλγων, άλλά κατηυνάσθησαν διά 
τή; βασιλική; φρονήσεω; ώ; διεσκεδάσθη κατόπιν 
καί έτερα στρατιωτική συνωμοσία ή; άρχηγδ; 
ητο δ στρατηγός Βανδερμίσεν καί ήτις απέδειξε 
τδ άδύνατον τή; έκπληρώσεω; τοιούτου σχεδίου.'

Αλλ ή βασιλεία τοΰ Λεοπόλδου έξησφαλίσθη 
έτι μάλλον έν Βελγική δτε τή 9 Απριλίου 1835, 
ή βασίλισσα έτεκεν υίδν λαβόντα τά ονόματα Αεο- 
πόλδος-Λουδοβίκος-Φίλιππος-Βίκτωρ. Τάς έλπί- 
δας δέ τοΰ βασιλέω; ένίσχυσεν έτι ή τφ 1837 
γέννησι; ετέρου υιού.

Φρουρό; άγρυπνο; τής εύδαιμονία; καί πατήρ 
φιλόστοργο; τοΰ έμπιστευθέντο; αύτφ λαοΰ , 
θειο; μέν τή; βασιλίσση; τή; Αγγλίας, γαμβρός 
δέ τοΰ έξωθέντος καί ίν Αγγλία άποθανόντο- 
βασιλέω; τών Γάλλων Λουδοβίκου Φιλίππου, δΛεον 
πόλδος, διά τής περινοία; καί τών πολιτικώς 
αύτοΰ άρετών εϊλκυσε πρδς έαυτδν πάσας τά- 
έγχωρίους φατρίας καί δικαίως κατέστη άντι- 
κείμενον άκρα; άφοσιώσεω; καί λατρεία; είς 
πάντα Βέλγον’ δτε δέ κατά τδ 1848 άπας ό 
εύρωπαϊκδ; κόσμο; διεσαλεύετο, καί οί βασιλικοί 

ι θρόνοι τοσοΰτον βαθέως έκλονίσθησαν,παρουσιασθείς 
ό Λεοπόλδος εί; τήν βουλήν τοϋ έθνους, είπε τα 
άξιομνημόνευτον έκεΐνο καί πλήρες εύγενοΰ; ά- 
παρνήσεω; έπος. « Εάν ή βασιλεία μου δέν ηναε 
άρεστή είς τδ έθνος, είμί έτοιμος νά τήν άπο- 
θέσω ! » Αλλ’ οί Βέλγοι τδ ίδιον εαυτών συμφέ
ρον είδότες, συνεσφίγχθησαν έτι μάλλον περί τδν 
βασιλέα των καί κοινή όσημέραι βαδίζουσι πρδς 
τήν ευτυχίαν των.

Σήμερον ή Βελγική έχει πληθιφμδν πλέον τών 
4 1 [2 εκατομμυρίων, εισόδημα δέ ετήσιον 1 20 
περίπου έκατομ. φράγκων, έξ ών 14 μόνον έκατο- 
μύρια εισπράττει έκ τών σιδηροδρόμων.

Αλλά τήν εύτυχίαν τοΰ έναρέτου τούτου καί 
άγαθοΰ ήγεμόνο;, βλέποντο; εύδαιμονούντα; καί
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εδλογαϋντας αύτδν τον; άγχπητούς υπηκόους του 
έπεσκίαββν έσχάτως θλίψις σπαραξικάρδιος" διότι 
Αουδοβίκα Μαρία ή πριγκήπισσα τοϋ Ορλεάνς, ή 
προσφιλής καί γλυκεία σύζυγος αύτοΰ, έτελευ- 
τ//σε τδν βίον τδ παρελθόν έτος, αγουσα το τεσ
σαρακοστόν έτος τής ηλικίας αυτής·

Π. Γ.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡ ΑΙ. 

ASrovatvc χαι Ζεπτερ.6ριος.

ί'ίραΐος ό δρίζων τών Αθηνών, και περικαλλή 
τά περίχωρα. Και οΐκοδομαί μεγαλοπρεπείς καί 
βλάστησις Ακμαία κοσμοΰσιν ήδη αύτάς, ούδέ 
κεΐνται πλέον έρημα καί μεμονωμένα έν μέσω έ
ρειπίων δ Παρθένων, τά Προπύλαια, τδ Θησεϊον. 
Πας δ έξωθεν ερχόμενος θέλγεται βλέπων τήν μι- 
κράν ταύτην πρωτεύουσαν τοΰ μικρού Ελληνικού 
βασιλείου. Η δέ κοινωνία έχει τι μικτόν τοΰ Α- 
νατολικοΰ καί Εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού, έ^ει τι 
τοσοΰτον θελκτικόν καί άττικδν, ώστε πας Ελλην 
έτερόχθων, καί μή, εύχεται ήδη νά διαμιίνη στα- 
θερώς έν αύτή ..,

— Αλλ’ ήμεΐς, Αανάη, φύγωμεν τάς θερινάς Α
θήνας καί τήν Λιβύην των καί τδν όχλον των, καί 
τήν νεκράν καί τεναγώδη πολιτικήν των. Παρέλ- 
θωμεν δέ καί τήν πόλιν τοΰ Ερμοΰ, τήν άνθρωπί- 
νην ταύτην μυρμηκιάν, τήν βρίθουσαν μέν άο- 
γυρίου καί νεανίδων, βρίθουσαν δέ έμπορευμάτων 
καί νεολαίας εργολαβικής, (*) άλλ έστερημένη 
χλόης, σκιάς, καλλονών καί ναμάτων.

Πνεύσωμεν τάς αύρας καί τήν δρόσον τήν πον- 
τιάδα. Τδ άτμόπλουν συρίζει κ έκπέμπει φλόγας 
καί καπνδν μέλανχ έκ τών σπλάγχνων του, ώσεί 
ζητούν νά δαπανήση τάς στενάς άγκάλας τοΰ καθε
κάστην ώραϊζομένου Πειραιώς. Επιβώμεν τοΰ άτ- 
μόπλου, Λανάη. ίδου τδ Αίγαΐον, κ έλαφρδς, εΰ- 
θοαυστος, εύκίνητος, ίδου σαλεύει έπί τών κυμά
των, ώς άλκυών, δ νησιώτης δρόμων. Λέγεις, θε
ωρός έτοιμη νά πλεύση εΐς τής Λήλου τάς έορτάς. 
Τδ Αίγαΐον ναί, δέν σώζει ούδ’ ίχνος Αρχαιοτή
των. ό Ενετός, δ Γενουήνσιος δ Λατίνος καί ή 
άλλη σπείρα τών έξευγενισμένων τούτων βαρβά
ρων έπέφερον μείζονα αυτών φθοράν ή ό όθωμα-

(*) Είς την κυριολεκτικήν σημασίαν δηλαδή έμ- 
ττοριχής.Αλλά παράδοξος σύμπτωσις" καί παρά τοϊς 
αρχαίοις ή λέξις εργολάβος είχε μεταφορικήν τινα 
σημασίαν * Οί μέν τοι ρήτορες, λέγει δ Πο.Ιν- 
» δεύχης, τδ εργοΛαβεΐ? έπί τοΰ έπηρεάζειν καί 
> ένεπηρεάζειν λέγουσι » ’Ιουλίου ΓΙολυδ. όνομάστ. 
Βιβ. Ζ. Κεφ. θ'. Ελεγον δέ καί σοφιστή»· έργο-Ια- 
δοζχτα, -xapk Δημοσθένει, καί Πλάτων λέγει « υ- 
ποκριταί, χορευταί, έργολάβοι κτλ. ».

νδς κατά τήν Στερεάν, άλλ αί νήσοι αύται αί 
άδελφαί, ό άτρύγετος ούτος πόντος καί ό ούρα- 
ρανδς ούτος δ γλαυκός, αγνοώ διατί, πλέον τής 
Ακροπόλεως καί τών Προπυλαίων καί τοΰ ’Ερε- 
χθείου, μέ μεταφέρουσιν εΐς τους χρόνους τής πά
λαι δόξης, τοΰ άρχαίου βίου τής Ελλάδος. Τοΰ ’Α
πόλλωνος καί τής Λητοΰς τήν λατρείαν διεδέχθη 
λατρεία άλλη όντως αγία' δ βωμός τής Δήλου 
κατεστράφη καί έρημον σήμερον τδ κατοικητήριον 
τοΰτο τοΰ Θεού, άλλά βωμοί εύαγεΐς τής ’Αειπαρ- 
θένου ά»ηγέρθησχν είς τάς πλείστας νήσους τοΰ 
Αιγαίου. Καί ομους πλανάται, εϊσέτι, φρονείς έπί 
τών νήσων, προκύπτει έκ τών κυμάτων ή ερατεινή 
σκιά τών εθνικών τούτων Θεοτήτων... καί δτε 
κατά νύκτα γαληνίαν, τδν γλυκόν ψιθυρισμόν τής 
αύρας, καί τδν σιγαλόν φλοίσβον τών κυμάτων Α
κούεις έπί τής ακτής, ώς νά πλήττωσι τότε τήν 
ακοήν σου φθόγγοι τινές υποστένοντες καί αρμο
νικοί, ώσεί φθόγγος τής θεσπεσίας χώρας τοΰ ’Α
πόλλωνος.

0 δρόμων ούτος δ κομψός καί παρά τήν προ
κυμαίαν ήραγμένος είναι Τήνιος. Επιβώμεν αύ
τοΰ, Δανάη, κόρη τών δνείρων καί τής φαντασ;ας 
μου, καί πλανηθώμεν δμοΰ έπ’ άερνγετοχ χαι οί- 
τοκα ·ϊΐύχεοχ. Οί ναΰται λύουσι τά Απόγεια, άνα- 
σπώσι τήν άγκυραν, έκτείνουσι τά ίστία καί ιδού, 
τδ πλοϊον έτριξεν, έκινήθη, ώς 'ίππος άνακεκυφώς 
καί χρεμετίζουν, καί ώρμησεν έπ’ άκρων ήρέμα 
διολισθαίνων τών κυμάτων, ό άνεμος πνέει σφο
δρός καί Αντίπρωρος, άλλ Ατρόμητος ό τήνιος 
ναύκληρος. Δέν χαλά, ούδέ συστέλλει τά Ιστία, 
Αλλ Αντερίζει μάλιστα πρδς τδν βορράν, καί Α- 
ναπετάσας οθόνην, δόλωνα, έρτίμωνα καί φώσωνα, 
λοξοδρομεί ήδη προσήνεμος καί ορμητικός, συρί- 
ζουσι δέ αί κεραίαι καί οί έπίτονοι, καί τδ πλοι
άριο? κλίνει τά πλευρά του, καί τήν πρώοαν βυ
θίζει υπό τδ κύμα.

Αφες Δανάη καί τδ σκάφος ήμών, ώς τδ σκά
φος τής ζωής, άφες νά καταγελώ τοΰ κινδύνου 
καί εύθραυστον νά φέρεται έπί τής αβύσσου. Τδ 
κΰμα μεμηνδς νΰν μέν τδ άνυψεΐ έπί τών νώτων 
αύτοΰ τών Αφριζόντων, νΰν δέ τδ βυθίζει λέγεις 
είς τόν πυθμένα τής θαλάσσης. 0 δέ δρόμων, ώσεί 
Αντιμαινόμενος, διασείεται δλόκληρος, κλίνει έτε- 
ρόρροπος !.. Ανατρέπεται... βυθίζεται. Μή φοβοΰ 
Δανάη, ή όρμή αύτη καί ό δρόμος τοΰ αραβικού 
ίππου σου, δταν έλαύνης διά τής μεγαρικής πε
διάδας, ά συριγμός καί ό τρόμος ουτος είναι δ χρε- 
ματισμός του, καί τά ιστία ταϋτα τά κολπούμενα 
υπδ τής Ακρατήτου βίας τοΰ βορρά είναι ή χαίτη 
αυτού ή είς τούς ανέμους Αφημένη. Καί σύ, 
νάη, έπί τήν πρύμνην ίσταμένη τοΰ πλοίου, ώς 
τδ πνεύμα τής τρικυμίας, άφες τδν λευκόν έαυτόν 
σου, νά κυμαίνετ’ έπί τοϋ πόντου, Ω ! είθ’ ήσαν 
αύται μόναι αί τοΰ βίου τρικυμίαι ? ό άνθρωπος 
μόλις έφθασε φοβηθείς, καί κΰμα κρυερδν καί θά
νατος έκάλυψε τού; δφθαλμού; του, ώς ομηρικού 
τίνος ήρωος.

« Τού σκότους ασσα κάλυψεν, λύθη δ αυθι
« ψυχή τε μένος τε. »

Δέν μοιρολογούν τότε αύτδν γυναίκες μοιρολο- 
γήτριαι, ούδέ καίουσι λαμπάδας κηρού έπί τοΰ 
λειψάνου του' κλαίει αύτδν ή οϊμωγή τής τρικυ
μίας καί δάδες πυοδς φαίνουσαι είς ούρανδν, έπι- 
τελοΰσι τήν κηδείαν του.

Μετά τετράωρον, μανιώδη πλούν ποοσωρμί- 
σάμεν τέλος είς Τήνον. Μακρόθεν έτι διεκρίνοντο 
έναργώς δ μεγαλοπρεπής ναός τοΰ Ευαγγελισμού, 
καί τδ υψηλόν, ιδιότροπου αύτοΰ κωδωνοστάσιον, 
μακρόθεν δέ άντήχει ό βαρύς ήχος τοΰ κώδωνος 
σημαίνοντος τδν εσπερινόν. Απέβημεν είς τήν ξη- 
ράν καί άναμιχθέντες τώ πλήθει είπώμεθα αύτώ, 
πορευόμενοι καί ήμεΐς είς προσκύνησιν. Παραλ 
λάξαντες τάς αρρύθμους καί στενάς άγυιάς τή; 
πόλεως, έξήλθομεν εΐς ευουτάτην τινά καί λιθό 
στρωτόν λεωφόοον, ής μόνη ή ό'ψι; ένέπλησεν ευ
φροσύνης τάς ψυχάς ήμών. Ανειμένη καί έλευθέρα, 
πολλαχοΰ δέ σκιαζομένη ύπδ δένδρων ή όριζο- 
μένη ύπδ κήπων, ή όδδς αύτη έκτείνεται δσον ς-χ- 
διον. Μετά παρέλευσιν πολλών μηνών έτεοψαν 
τέλος τήν δοασιν καί τά αισθητήριά μου χλόη καί 
σκιά καί νάματα, καί δτε εύρέθην αίφνης έπί τής 
εύφροσύνου έκείνης όδοΰ, καί προσβαίνων ήρέμα, 
είδον ένώπιον μου τά προπύλαια τή; μονής, έν
θεν δέ κ ένθεν πηγάς υδατος άναβρυούσας, καί 
δένδρα πολυειδή σκιάζοντα καί συνήντησα τδν 
εΰθυμον συρφετόν τών προσκυνητών, τών πωλη- 
τών, τήν κίνησιν, τδν Αλαλαγμόν των, ένόμισχ 
οτι μετεφέρθην είς νήσον τινα φανταστικήν, ο
ποίας οί αρχαίοι έπλαττον τάς νήσους τών μακά
ριον. Ω, ναί ! δότε είς τδν άνθρωπον τήν θάλασ
σαν καί τάς αύρας της καί τάς τρικυμίας της, 
άλλά δότε συγχρόνως χλόην καί σκιάν" διότι ό
που λείπουσι ταύτα, δ άνθρωπος γίνεται ξηοδς 
τήν καρδίαν καί τά αισθήματα, ώς τούς αύχμη- 
ρούς καί καταςήρους βράχους τής Σύρου, είς τάς 
Αορμήτους καρδίας τοΰ ώοαιοτέρου ήμίσεως τών 
κατοίκων της.

Είσήλθον είς τδν περίβολον, έπεστρωμένον ποι- 
κιλοχρόοις μαρμάροις, κοσμούμενον δέ ύπδ δένδρων 
και πηδακος. ωραίου, καί άναβάς τάς μαρμαοί- 
νου; κλίμακας τοΰ ναοΰ παρέστην είς τήν εσπερι
νήν δέησιν (1) Προσκυνηταί παντός φύλου καί πά
σης ήλικίας καί τάξεως ϊσταντο μετ’ εύλαβείας 
κκοοωμενοι τον εσπερινόν. ό ναός έφωτοβόλει έκ 
τών λαμπάδων, τών λυχνιών καί τών πολυελαίων 
κ έγίνετο ούτω καταφανεστέρα ή εσωτερική αύ
τοΰ λαμποότης.

Οτε δέ άπέλυσεν ή εσπερινή δέησις, τδ πλήθος

(I) Είς τδ προσεχές φυλλάδιον, μετά τής πε
ριγραφής τής Τήνου, μιάς τών άξιολογωτέρων 
νήσων τοΰ Αιγαίου, θέλομεν περιγράψει λεπτομε- 
?ως τά τή; ιερά; Μονής τής Εύαγγε-Ιιστοίας.

(Εύτέρπ. Τόμ. Ζ'. φυλλάδ. 25.) 

διεσκορπίσθη είς τάς στοάς, τά κύκλω τεταγ- 
μένα κελλία, καί τδν περίβολον τοΰ ναοΰ.

Οί ξένοι προσκυνηταί άφ’ όλων τών μεοών τής 
Ελλάδος καί αύτής τής Τουρκίας συρέεύσαντες, 
δεν ήσαν έφέτος πολυάριθμοι δσον άλλοτε. Μό
λις ήοιθμοΰντο χίλιοι περίπου, ένώ πολλάκις προσ
έρχεται πενταπλούς καί δεκαπλούς αύτών αριθ
μός. Αλλά καί τών ολίγων τούτων τά δύο τού
λάχιστον τρίτα ήσαν έκ τοΰ ωραίου φύλου, διότι 
αί γυναίκες έχουσι μείζονα τήν πίστιν, ώς έ- 
χουσαι καί μείζονα τήν Αγάπην, αύτών δέ, ώς 
τής Μαγδαληνής « άφέωνται αί άμαρτίαι αί πολ- 
λα'Γ δτι ήγάπησαν πολύ. »

Μάτην δμως, Δανάη, μεταξύ τών ξένων τού
των γυναικών έζήτεις πρόσωπόν τι έξοχα πεοι- 
καλλές, οφθαλμόν ώραΐον καί Αγνόν, καί ρόδων 
άνθη έπί τών παρειών. Ελθέ έπί τήν στοάν ταύ
την τήν πρδ τοΰ ώτιτμο.-ιχοΰ, όπου ϊσταται ουιι- 
λος όλος νεαρών γυναικών καί θαύμασον τήν αλη
θή καλλονήν. Είσιν αύται γυναίκες καί κόραι Τή- 
νιαι, τάς οποίας ώ; νά έπισκιάζη άληθώς ή χάρις 
τής προστάτιδος τής νήσου των τής περικαλλε- 
στέρας καί άγιοτέρας τών αιώνων όλων Παρθένου 
τήν Παναγίας.

Ούτως αί Τήνιαί είσιν αί'ωραιότερα ι γυναϊκε ξ 
τής Ελλάδος, οι δέ κάτοικοι τής πόλεως και πολ
λών χωρίων οί μάλλον έξηυγενισμένοι και φιλό
ξενοι τών νησιωτών. Αλλ έχουσιν αύται καί άρετάς 
άλλας σπανίως Απαντωμένας σήμερον έν Ελλάδι. 
Μαραινόμεναι τδ πολύ ώς άνθη στερούμενα ηλια
κών ακτινών, είς πόλιν, τήν οποίαν δέν φαιδρύνει 
ή-παρουσία τών νέων, διότι πάντες σχεδδν οί άν- 
δρες άποδημοΰσιν, αί κόραι άφίνουσι πάν γλυκύ 
αίσθημα νά νεκροΰται έν τη καρδία των" άλλ ήγά- 
πησάν ποτέ; μόναι τότε τών έν ‘Ελλάδι, διαμέ- 
νουσι πισταί είς τδ αίσθημα αύτών μέχρι τέλους, 
καί άποθνήσκουσιν ές έρωτος μάλλον ή νά φανώσιν 
έπίορκοι καί Ασταθείς. . . Εκ τών πολλών ερω
τικών παθημάτων, δσα περί αύτών διηγοΰνται 
αναφέρω τδ έξής. Κόρη τις είς άκρον περικαλλής 
περιπαθώς ήράτο νεανίου καί άντηγαπάτο παρ’ 
αυτού. Μετά πολυχρόνιον άμοιβαίαν Αγάπην, οί 
γονείς αΐφνη; δέν τοϊς έπιτρέπουσι τδν γάμον.

ό νέος ύποχρεοΰται ν αναχώρηση καί μι? πρωία 
πορευθείς είς τής.φίλης του,

— Αγγελική, τή λέγει, αναχωρώ, δύναμαι νά 
αναχωρήσω. Τγίαινε.

— Αναχωοεΐ;; . . . Απαντά έκπληκτος ή νέα. 
Μ άφίνεις λοιπόν . . .

Καί άλλας τινάς λέςεις ακατάληπτους ψιθυρί · 
σασα, καί έν άχ! φωνήσησα, έπεσεν αναίσθητος 
επι τηζ εύρας της;

Μετά τρεϊς ημέρας, τήν τάλαιναν ! τήν έξέφε- 
ρον νεκράν τής πατρικής οίκίας τής, καί ό φίλος 
της δέν ήν παρών ϊνα χύση καν δάκρυά τινα έπί 
τοΰ Αψύχου λειψάνου της.

Οί άνδοες ! ώ ! Αείποτε έπιζώσι τοιούτων κα-
3. 
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ταστροφών, ταχέως δέ καί αύτή ή μνήμη τις ά- 
γαπωμένης κόρης έξαλείφεται τής καρδίας των.

Κατά τάς εξής ημέρας περιήλθον καί τινα χω
ρία τής νήσου καί πανταχοΰ μ έξέπληξε τών θέ
σεων τδ τερπνόν, τδ φιλόξενου τών κατοίκων και η 
καλλονή τών γυναικών, άλλ ενόσω εΐσί νεαοαί, 
διότι παραδόξως πως ταχέως ή καλλονή αύτη 
φθείρεται, καί ή τριακοντούτης γυνή δέν είναι 
πλέον ή αύτή, ούσα εικοσαετής.

Αλλ’ ότε, Δανάη, έπορεύθην και εις τήν γυναι- 
κείαν μονήν, τήν κειμένην εις Απόρρωγά τινα καί 
ύψηλήν κατωφέρειαν, οτε παρέστην εις τήν πα- 
ράκλησιν ήν έψαλλον γλυκυφώνως αί νύμφαι αυ- 
ται τοΰ Χρίστου, ώ! τότε σ ένθυμήθην, Δανάη, 
ζωηρότερον.

Ποσάκις καί σύ δέν ηύχήθης ν άσπασθής τδν 
μοναχικόν βίον. Κόρη παράδοξος, διότι δέν σ’ έ- 
νόησεν δ κόσμος, περιφρονοϋσα τήν κουφότητα τών 
άνδρών καί έτι πλέον ασυμβίβαστος προς τήν μα
ταιότητα τών ομηλίκων σου καί όλου έν γένεί τοΰ 
θελκτικού άλλά καί πονηρού φύλου σου, εχουσα 
ψυχήν, πρός ήν ψυχή άλλη δέν άνταπεκρίθη, διότι 
από μέσου τής κοινωνίας έζέλιπον αί ποιήσεις καί 
αί θεϊαι αυτής υπαγορεύσεις, εχουσα, λέγω, ψυχήν 
άλγοϋσαν καί άθυμον, πολλάκις, Δανάη έζήτησας 
έρημόν τινα "Χαί άπωκισμένην γωνίαν, εις! μονίδριόν 
τι γυναικείου, όπου, ώς εις άσυλον καταφύγιου, υά 
έγκαταβιώσης.

Ούτως, έτεροπλανής πέτεται ή τρύγων, πλη- 
γωθεΐσα κατά τήυ πτέρυγα, καί ζητεί ρευματιάν 
τιυα μεμουωμένην ή πηγήυ θαμνόφυτου, ένθα ή 
να ιαθή ή νά έκπνεύση.

ότε έν τώ ναώ, κτίσματι άρχαιοτάτφ, είδον 
συνερχομένας, άμα ήχήσαντος τοΰ κώδωνος, τάς 
μελανείμονας έκείνας γυναίκας, εις ών τάς όψεις ά- 
πεικονίζετο ή γαλήνη καί ή μακαριότης, ευδαιμό
νισα αύτάς. Πόσαι δέ τών γεροκτισσωκ τούτων 
εΐσί νέαι καί άνθηραί είσέτι καί περικαλλείς ! Ευ
τυχείς δσαι κατεσκήνωσαν ενταύθα, άγευστοι τών 
τοΰ βίου πικριών, ώσανεί προλαβοϋσαι τήν τρικυ
μίαν καί εγκαίρως ποοσοομίσασαι εις νήνεμον λι
μένα. Εύτυχεΐς δέ καί δσαι, μεταξύ κλυδωνιζό- 
μεναι καί ναυαγοϋσαι, είς τδν ορμον τούτον τδν ά
γιον περισώθησαν. Αί χαραί καί αί θλίψεις, τά 
πάθη καί ή ματαιότης ή τού βίου εΐσί ξένα πλέον 
εις αύτάς, πρδ πάντων δέ αί θλίψεις, διότι θλί
ψεων καί πικριών μάλιστα γέμει ή ύπαρξις τής 
δυστήνου γυναικός. Μαΰρον ράσον περιέβαλε τά 
σώματά των, καί μαΰρον κάλυμμα περιέκλεισε 
τάς κεφαλάς των. ’Απεκόπη δέ ή ήβώσα καί Ανθη
ρά κόμη των, ώσπερ ολοκαύτωμά τι προσφερό- 
μενον εις τδν βωμόν τής ’λειπαρθένου, διότι καί 
αύται τήν παρθενίαν καί αγιότητα τού βίου ένε- 
δόθησαν. Σπανίως μέ κατανύσσει ή δψις μονα
χού. Τποθέτω αυτόν καί ύπδ τδ ψυχρόν τοΰ ά- 
•κητοϋ ράσον, διασώζοντα τά πάθη, τάς μέριμνας 
τής ζωής. Αλλ ή μοναχή διεγείρει πάραυτα τήν 

ιδέαν τής μετανοίας, τήν ιδέαν θλιβερού τίνος 
δράματος έν τώ βίω, ένδυομένη δέ]τδ'σχήμα, άπο- 
θέτει Αληθώς, εις τδν ουδόν τοΰ κοινοβίου, πάσαν 
μέριμναν καί διάνοιαν βιωτικήν.

Μετά τριήμερον διαμονήν εις τήν νήσον ταύ
την, επέβην αύθις τοΰ Τηνίου δρόμωνος κ’ έπε- 
ραιώθην εις Σύρον, του ανέμου ήδη πνέοντος έξ ού
ριας. Η Τήνος σήμερον ήθελεν είναι ή πρωτεύου
σα τών Κυκλάδων καί έχει τδ έμπόριον τής Σύ
ρου, άν οί κάτοικοι αύτής ή μάλλον ή άριστο- 
κρατεία, δέν έδίωκον, άλλά προσήλκυον τους δυςυ- 
χεϊς έκείνους φυγάδας Χίους, Κυδωνιεϊς, Σμυρναί- 
ους, Ψαριανούς, Κρήτας, οίτινβς κατ’ άρχάς νά 
σώσωσι μόνον έζήτουν τήν ζωήν αύτών έπί τής 
γής τής έλευθερουμένης Ελλάδος, αλλ έπειτα έ- 
γένοντο οί δημιουργοί τής ναυτιλίας, τού έμπορίου 
καί του πλούτου τής Ελλάδος. Τότε παρουσιάσθη 
ή έρημος καί πετρώδης άλλ εύλίμενος Σύρος, ήτις 
έν βραχυτέρω τών είκοσιν ετών διαστήματι,έγένετο 
μέν ή πρώτη πόλις τής Ελλάδος καί μία τών έμ- 
πορικωτέρων τής Μεσογείου, άλλ’ έμεινε πάντοτε 
άγονος καί ξηρά.

Μικρότατα μέν άλλ άξια τά Τήνια πλοιάρ ια, 
ή ώς λέγονται κοινώς περάματα, μόλις χωρούσιν 
άνέτως όπωσοΰν τριάκοντα έπιβάτας, άλλά κατά 
τάς ημέρας τών πανηγύρεων λαμβάνουσι πολλάκις 
περί τους όγδοήκοντα προσκυνητής παντός φύλου, 
πάσης τάξεως. Η νέα αύτη ή εύστοχος καί περι
χαρής είναι νεόνυμφος. Εταξε τή Εύαγγελιστρία 
ν άνάψη λαμπάδα ίσην έαυτής, άμα·; τυχοϋσα 
νυμφίου. Εκείνη δέ ή έν λευκώ ίματίω, ή τδ άνά- 
στημα ραδινή, ή γλαυκώπις καί παρά τή γραία 
μητρί αυτής καθημένη καί κλίνουσα νωχελώς τήν 
κεφαλήν έπί τών γονάτων της, έλυτρώθη άπδ φο
βερού τίνος κινδύνου, άπδ [παραφροσύνης προελ- 
θούσης έκ τής άπιστίας άγαπωμένου νεανίου. II 
καλή μήτηρ αύτής έταξε νά φέργ δώρόν τι πολύ
τιμον τή Π a ν α γ ί α χάριν τής ιάσεως τής θυ- 
γατρός της καί ήλθον ένταΰθα φέρουσαι τά δώρα 
των. . Αλλη τις, μόνη σχεδόν άπδ μακρυνωτάτουν 
χωρών όρμωμένη, έρχεται νά προσκυνήση τήν 
θαυματουργόν εικόνα καί νά κομίσγ έξ Ανατολών 
σμύρναν καί λίβανον. Εκ τών προελθουσών έφέτος 
πολλαί ήσαν καί έκ τής Αλεξανδρείας, καί δ ΐδών 
τάς ζωηράς αύτάς καλλονής τής μεσημβρίας έπεί- 
θετο, δτι αί δχθαι τού Νείλου δέν γεννώσι μόνον 
κροκοδείλους, άλλά καί κόρας περικαλλείς καί με- 
λανοφθάλμους.

’ΐδού λοιπόν καί πάλιν b Σύρος καί οί βράχοι 
της, οί γυμνοί λόφοι τής νήσου καί ό έπάλληλος 
σωρός τών οικιών της. Φεύγεις, Δανάη, τήν νήσον 
ταύτην, διότι δέν είναι πλέον ή Σ υ ρ ί ν νήσος τού 
Ομήρου ' « Αγαθή μέν,
εύβοτος, ευμηλος . . . »

Δέν βάλλει πλέον έπ αύτής τδν πόδα, άρχιφά- 
τοξοη Άπό.ΙΛων, ^ίρτ^μιδι «ξΰκ. 0 Ερμής ^ό εχων 
χουσούν βαλάντιον ϊδρυσεν έν αύτή τους βωμούς 
του, και οί καθ’ ήμ«{ Σύριοι, ώς άλλοι τινές Ασ- 

ούριοι, προσκυνούσι κύκλω του βωμού τούτου πε- 
ριεστηκότες τδ χρυσούν είδωλον τού Βαάλ.

Είδότες δέ τί ποιοΰσι κατέίτρεψαν πάντας τους 
άλλους βωμούς, τούς βωμούς τών Χαρίτων, τού 
Ερωτος καί τοΰ Απόλλωνος. Αλλ’ ίδέ, Δανάη, καί 
τάς χαριέσσας έκείνας νέας, αίτινες, δίκην αλκυό
νων, βαίνουσι κατά τάς ανωφερείς οδούς καί τούς 
βραχώδεις περιπάτους τής πόλεώς των.

- Σεμναΐ και συνεσταλμένα-., καί άν μή ιταααί, 
ώς αί τών Αθηνών, καί περικαλλείς ώς αί ϊ’ήνιαι, 
άλλά λίαν χαρίεσσαι, μόλις τοξεύουσιν έπί σέ λα- 
θραϊόν τι βλέμμα καί παρέρχονται.

Κατακεκλιμέναι ολην εβδομάδα εις τά στενό
χωρα οικήματά των, ώς εις γυναικωνίτας τινάς, καί 
ολην εβδομάδα έστερημέναι τής οψεως τών ανθρώ
πων, διορώσαι δέ μόνον θάλασσαν καί ούοανδν, 
έξέρχονται κατά πάσαν έορτάσιμον ημέραν καί 
τότε μόνον καλλωπίζονται καί στολίζονται μετά 
χαριτος. Διά τοΰτο φεύγουσιν έντρομοι, ώς δορκά
δες όειλαί καί μελανόφθαλμοι τών δρυμών, τήν 
συνάντησιν τής νεολαίας, ήτις άτολμος νά είσέλθή 
εις τάς οικίας, περινοστει κύκλω, λεληθός τι θη- 
ρευουσα βλέμμα και μειδίαμα.

Αλλ έτυχές που αύτάς συνηθροισμένας εις τδ 
αυτό ; Ανθών ολος ευώδης καί πολύανθης πα- 
ρίσταταί σοι, [καί Αγνοείς ποιον ανθώνα πρώτον 
νά θαυμάσρς ή νά δρέψής, διότι εδώ οί λευκοί 
ιασμοι τής Χίου, έδώ καί αί χρυσομηλέαι καί ρο- 
δοδάφναι τής Κρήτης, έδώ *αί οί υάκινθοι τής 
Σμύρνης, τών Κυδωνιών, τοΰ Βυζαντίου. Δανάη, 
βλέ πω σε έν τή ποιήσει καί τή παρθενίρι τής καρ
διάς σου προτιμώσαν τδν λευκόν, τδν τρυφερόν 
καί ευώδη ιασμον, καθδ έμβλημα τής έρασμιότη- 
τος(ΐ)έκλέγουσαν δέ καί|τήν ροδοδάφνην,τδ έμβλη
μα “;τοΰ ειλικρινούς έρωτος ής δέν μνημονεύει μέν 
ή νέα ήδη Ελληνίς Μούσα, φέρονται όμως οί έξής 
δυο δημώδεις στίχοι.
« Αν ήναι φίλος άς χαρή, άν ήν εχθρός άς σκάση, 
* Τής ροδοδάφνης τδ νερό νά πιή νά τοΰ περάση.»

Πολλούς θέλεις εύρει συμφωνούντας μετά σοΰ.... 
Αλλ ολίγοι όμως οί δρέποντες τά άνθη ταΰτα, 
και δ Τμέναιος άφίνει τά πλειστα νά μαραίνων- 
ται, φεΰ ! καί ν’ άπανθώσιν εις τά στελέχη των ...

0 Τμέναιος σήμερον συμμαχεί μετά τοΰ έμ- 
πολαίου Ερμοΰ, καί ούδείς ή ούδεμία νυμφεύεται, 
μή ήχοΰντος τού χρυσίου, ’ΐδού δέ πόθεν διαλύον - 
ται ενίοτε καί αρραβώνες, καί οί νυμ.φίοΐ μένου- 
σιν εις τά κρύα τοΰ λουτρού, διότι δέν έχουσι 
τήν γενναιότητα νά ειπώσιν ώς τδν ηρώα τής Κω
μωδίας τοΰ Ponsard

. . . Je ne vendrai ni mon corps ni mon 
ame

Je ne me mairerai que pour aimer ma 
femme.

(1) Opa τδ λεξικόν rife τών ανθών Γΐύσσης 
υπο τής κ. π. Μπορέλη έν τώ ώραίω πονήματι 
αύτής ΖΖρωί'/ής δρόσου Σταγόνες όνο..

(Honneur et Argent).
“ ! δεν πωλώ τδ σώμά μου, άλλ’ ούτε τήν 

ψυχήν μου, 
Νυμχεύομ ίνα αγαπώ μόνον τήν γαμέτην μου.

Η Σύρος δέν 
πρωτευούσης, 
καί τδν πη-

Λείπει βεβαίως άπδ τής Σύρου ή Κηφισία, ή 
Πεντέλη, ο Πειραιεύς, τδ Αμαρούσ-.ον. Αί έξοχα ί 
αύτής δέν είναι ύλόεσσαι, χλοεραί καί πολυπή- 
δακες, άλλ έχουσι καί αύται τδ τερπνόν των, διότι 
εις Χροΰσα, εις ’ ΕπισκοπεΙον y.ai λαμπραί οίκίαι 
υπάρχουσι, τής πρώτης δέ ιδίως ή ποικιλία καϊ ό 
όρίζων είναι τερπνότατα, βλαστάνει δέ που καί 
θάμνος τις πράσινος μεταξύ τών βράχων, καί τέρ
πει τάςοψεις σου. Ιδού δέ τά Τάΐαντα, τδ Λ/ά>α, 
ό Κοί'μόη, ώς φωλεαί τινες άνθηραί έρριμέναι έν 
μέσω έρημίας. ’Αρκοΰν εις ημάς ταΰτα. Δι’ υμάς 
δέ α-. Αθήναι καί αί απολαύσεις της, δι’ υμάς ό 
Πειραιεύς μετά τής μικράς θαλάσσης του, καί τών 
Ναϊάδων αυτού, τών λουομένων εις τδ χλιαρόν κΰ- 
μά της, όπεο γογγύζον κρί περιχαρές ήσπάζετο έ
πί δύω μήνας τάς λεύκάς ώλένας καί. τά ύποσει- 
όμενα στήθη τών νεανίδων τούτων νυμφών. Δι’ 
υμάς καί ή Κηφισία, τδ χλοερόν τούτο ενδιαί
τημα τών αισθηματικών τής Αττικής κυριών, ύπδ 
τά σκιόεντα άλση τοΰ όποιου έγκρύπτεται λάθρα δ 
πολυμήχανος, ό παμπόνηρος παϊς τής Αφροδίτης.

Αλλά, χαϊρε, Δανάη ίτερπναί καί ώραϊαι αί Α
θήνα-. καί μέγα τι δι ημάς τούς μικρούς έπαρχιώ- 
τας, έγώ όμως προτιμώ τήν περίρρητον Ερμού- 
πολίν μας, τάς δροσοφόρους αύρας της, τδ χρυ- 
σίον της, καί τάς δειλάς κόρας της. 
έχει τούς πνιγηρούς καύσωνας τής 
τδν κονιορτον τών άγυιών της 
λδν τής πολιτικής της . . . Καθ 8ν χρόνον σύμπα- 
σα ’Ανατολή καί Δύσις συνταράσσεται καί συγκι- 
νεΐται εις Αθήνας κινούνται αί τράπεζαι μόναι καί 
λαλοϋσι, λιμνάζουσι δέ καί σιγώσΐ τά πνεύματα 
καί τά Βουλευτήρια, ώς άν έμώρανεν αύτά Κύριος, 
καί τίς οΐδε ;

Μωραίνει Κύριος Jabv δκ βού.Ιεται απο^εσαι, 
δηλαδή ύμάς, τδν αμαρτωλόν λαόν τής πρωτευού
σης, 8ς οΰκ ήβουλήθη συνιέναι, καίτοι έχων τδ 
τρομερόν παράδειγμα τής γείτονος πόλεως τών 
δυστυχών ©ηβών, τάς όποιας άναιτίως καί άν
θρωποι καί σεισμοί καταστρέφουσ-.ν' άλλ εΐπόντες 
περί ©ηβών, δέν δυνάμεθα νά μή χύσωμεν δά
κρυα οίκτψμού έπί τή συμφοργ τών δυστυχών α
δελφών μας, τών Θηβαίων, οιτινες εϊσέτι Ανέστιοι 
καί άστεγοι μένουσιν εις τδ ύπαιθρον. Δέν δυνά
μεθα δέ νά μή έπαινέσωμεν καί τήν Κυβέρνησίν 
μας, ήτες έσπευσε παντί μέσω νά συνδράμη αυτούς, 
καί ήδη πανταχόθεν εντός τε καί έκτδς τής Ελ
λάδος, οί όμογενεϊς συνεισφέρουσι γενναίως πρός 
άνακούφισιν πεντακισχιλίων ψυχο/ν. Η Ελλάς έπέ- 
πρωτο νά πάθη, καίτοι Αναγεννωμένη, δλας τάς 
συμφοράς, τάς όποιας ό Θεός έν τή οργή αύτοΰ ρί
πτει κατά τής άνθρωπότητος . . .

ΓΟΡΓΙΑΣ.
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Ο ΔΟΤΞ ΝΑΡΒΑΕΖ.

Μέ φτερούγα δροσερή,
Φύσα φύσα ς τό πανάκι
Τής βαρκούλας μου καί σύ.

6.
Δέν μέ σκίάζουν τά σκοτάδια 
Καί τής θάλασσας δ άφρός, 
Εχω τ’ άστρα συγγενάδια 
Είς τά βάθη τής νυχτός.

7.
Καί τ άθώο τδ φεγγαράκι 
Πού μ άγάπη άδελφική, 
Τό φτωχό μου τό πανάκι 
Αές πού σκυφτεί καί φιλεϊ.

8·
Τ άηδονάκι άκούω μονάχο 
Πού μ’ άνάκουστη λαλιά, 
Απ τόν έρημο τδ βράχο 
Εοωτεύει τά νερά !

9.
Καί τδ κύμα πού κερνάει
Τής βαρκούλας τδ πλευρό, 
ίίς κϊ αύτδ μέ χαιρετάει
Μέ χααόγελο γλυκό.

10.

Ο πρωτεύσας καθ’ όλας τάς εμφυλίους ταοαχάς 
τής ’Ισπανία. Ναρβαέζ, κατέστη δημοτικός εϊς 
τήν πατρίδα αύτοΰ και είναι όνομαστδς σήιιερον 
είς τήν Εύρώπην. Αλλ’ ή εύνοια τών ήγεμόνων ό- 
μοιάζει είς τά κύματα τής άστατου θαλάσσης καί 
ό προ μικρού κραταιδς κα'ι ευνοούμενος Ναρβαέζ 
άποστέλλεται μακράν τής πατρίδος ώς πρέσβυς 
μεν διορισθεΐς παρά τινι τών Ευρωπαϊκών Δυνά
μεων, έργω δέ είς εξορίαν άποπεμπόμενος.

Φύσα, φύσα ζεφυράκι
Μέ φτερούγα δροσερή, 
Φύσα, φύσα στδ πανάκι
Τής βαρκούλας μου καί σύ !

11.
Ορφανό τδ μαυρισμένο 
Σάν τδ πέλαγο πού σχιώ, 
Ψωμί νά ευρώ τιμήμένο 
Μέ τους κόπους μου ζητώ.

12.

Τι) ΚνρΙα Ε. Γ.

ΙΙώς έγώ, θνητός, τάύψη τών αίθέρωνσου νάφθάσω; 
Σ’ ατενίζω, άλλάμάτην αγωνίζομαι νά θλάσω, 

Τόν δεσμόν μου τόν θνητόν.

Πλήν τών ποιητών ή γλώσσα είναι γλώσσα τών 
χαρίτων,

Είναι λίβανος εύφραίνων τούςναούςτών θεοτήτων, 
Καί τόν λίβανον αυτόν,

Ω θεά, είς τόν ναόν σου ευσεβής σου λάτρις καίω
Καί εϊς εκστάσεων εύρείας ατμόσφαιρας ενθουςπλέω.

ΜΥΡΩΝ.

Δίνει ό Γλάρος ποΰ πετάει 
Είς έμέ παρηγοριά,
Τδ Δελφίνι όπου βουτάει
Είς τήν πλώρη μου έμπροστά

13.
Στδ πανί σου τώρα άφίνει 

Κάθε έλπίδα τδ κουπί.. . 
Τρέχα, ό Ζέφυρος σού δίνει 
Δροσερότατη ψυχή !

‘ 14.
Μέ τδ κύμα τώρα παίξε 
φίλε δελφινα καί σύ, 
Τρέξε γλάρε, δπίσωτρέξε 
Στδ μικρόμου τδ πανί.

15.
Γειά σας δένδρα καί λουλούδια 
Μοσχομύριστο γιαλό,
Τάχα τ’, ώμορφα τραγούδια, 
θά γυρίσω νά σάς πώ ;

16.
Τρέχει φεύγει τ’άκρογιάλι 
Φεύγει ωσάν τήν αστραπή, 
Δεν γροικά πλίά τδ πηδάλι 
Η βαρκούλα μου ή φτωχή.

ο/ιάποπ.
Ανθος έκ θέλγητρων βρύον,
’Αλλά ώς ή πέτρα κρύον, 

Φεΰ, ματαίως σέ φωνάζω.

Μάτην χείμαρροι δακρύων.
Εκ τών οφθαλμών μου τρέχουν. 

Διά σέ, μάτην στενάζω

Δύναμιν μαγνήτου έχουν, 
Δι έμέ οι όφθαλ μοί σου.

Αλλά σύ δέν συγκινεΐσαι,
Δέν πονεΐς, ούδέ λυπεϊσαΓ 

Δέν θεομαίνετ’ ή ψυχή σου.

Νέου ρόδου έχεις χρώμα,
Μαγνήτιζαν έχεις δμμα, 

όμοιάζεις Θεάν, ήτις,

Κατοικεί Ολύμπου δώμα.
Πλήν ψυχήν έχεις σκληράν,

Ω ! σκληράν ώς δ γρανίτης.

Σ’ είδα κ’ έφυγε μακράν
’Απ έμέ ή ησυχία,

Τήν ζωήν μου περνώ κλαίων,
Καί ούδέν μ. ευφραίνει πλέον, 

Είμή μόν’ ή έρημία.
Σύρος. Μ. Θ. Μ.

17.
Αστρα δλοχρυσα βοηθάτε, 
Φεγγαράκι μου λαμπρό, 
Πέστε αδέλφια, ποΰ μέ πάτε ; 
Μή μ αφήστε νά χαθώ !

18.
Αχ ! βαστάτε αυτό τδ κύμα 

Πού άσηκόνεται ψηλά ! . . 
Ωχ ! αύτδ θά γείνη μνήμα 
Τοΰ καΰμένου τοϋ Ψαρά.

19.
Ποιδς τά νιάτα σου θά κλάψη 
Ποϊος άνίσως καί πνιγής ;
Μαύρα ρούχα ποιδς θά βάψη 
Γιά τ έσένα ; ώϊμέ κανείς !

21.
Χαίοου, κόσμε, τά καλά σου 
Τά στολίδια τσ όμορφιαίς 
0 φτωχός ς’ τήν αγκαλιά σου 
Τρέχει μέραις θλιβεραίς !

12.
Χαίρου.γής ευτυχισμένη 
Γιά τδν πλούσιο μοναχά !..
Μιά ψυχή βασανισμένη.
Τώρα σέ αποχαιρετά....

Α. ΜΑΝΟΥΣΟΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο ΨΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΒΑΡΚΟΥΛΑ.

1.
Φύσα, φύσα, ζεφυράκι 
Μέ τά ολόχρυσα φτερά
Φύσα, φύσα ς τό πανάκι
Τής βαρκούλας μου γλυκά.

2.
Καθώς σχίζουν τά κουπιά μου
Τ άσημοχυτα νερά
Τρέχα σύ περιστερά μ.ου
Σ τοϋ πελάου τήν άγκαλιά.

3.
z/έν γυρεύω έγώ δ καύμένος 
Απ τόν κόσμο θησαυρούς 
Πλούσιος είμαι ευτυχισμένος 
Νά ψαρεύω εις τούς γΙαλούς.

4.
Νύφη μου είναι αύτή ή βαρκούλα 
Πού μέ πέρνει εϊς τά νερά, 
Μόλις εύ·|η ή χρυσή αυγούλα 
ίΐς πού χύνεται ή νυχτιά

5.
Φύσα, φύσα, ζεφυράκι

‘Ι.ιποθίραπιυτπή ύπδ Νικολάου Α. Κοδρικά ίπ- 
πιατροΰ στρατιωτικού.

Τδ σύγγραμμα τούτο τιμά τον κύριον Κοδρι 
κάν, οστις έκπαιδευθείς είς τδ κτηνιατρείου τοΰ 
έν Βιέννη Πανεπιστημείου,’ υπηρετεί ήδη μετά ζή
λου είς τδν στρατόν τής πατρίδος και προσφέρει 
αύτή σύγγραμμα άναγκαίον καί ούδέν άφελος αύτώ 
παρέχον, διά τε τδ πολυέξοδον τών πινάκων ούς- 
τινας έλιθογράφησεν είς Γερμανίαν, καί δ ά τήν ει
δικότητα τής επιστήμης.

* ‘Ο Λημος και ή ΚινσΕΙη.
Ούτως έπιγράφεται άξιόλογόν τι ποιημάτιον, 

πλήρες φαντασίας καί ποιήσεως’ καί άνώνυμον η- 
θέλησε νά έκδώση αύτδ δ μετριόφρων νέος, ον η
μείς προτρέπομεν νά άφιερωθή έγκαρδίως είς τδ 
εύγενές* στάδιον, δι’ 8 προωρίσθη. Τούτο μόνον 
δυνάμεθα νά μεμφθώμεν, τήν γλώσσαν ήτις είναι 
μίγδην δημοτική καί έλληνίζορσα. Βραδύτερον 
θέλομεν κοινοποιήσει είς τήν Εύτέρπην τά καλλίτ 
τέρα τοϋ ποιημάτου τούτου μέρη.
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Η άνωτέρω εικονογραφία απομιμείται άρχαϊόν τεθέν. Καταχωρίζομεν 'αυτήν ενταύθα ώ; λίαν 
τι άνάγλυφον έν Αούκα μέν τής ’Ιταλίας άνακα- πιρίεργον.
λυφθέν, έν τφ μ,ουσείω δε τής Φλωρεντίας κατα-

- -------------------- ■•■igQQSyTrw» —------------

ΔΙΑΦΟΡΑ

Άναγινώσκομεν εις τον Γαλλικόν ’Αθήναιον, εφη
μερίδα τών επιστημών καί της Φιλολογίας, δτι 
ή Γαλλική ’Ακαδημία (Iflslitut de France, Τμή
μα των επιγραφών) έπεφόρτισε τον κύριον Βρυνή 
νά ευχαριστήσει τον Ιατρόν κύριον Παππαδόπουλον 
Βοετον διά τήν κοινοποίησιν τής άζιολόγου επι
γραφής του, δι’ής έγνώσθη ήδη ή αληθής τοποθεσία 
τής αρχαίας Τόμιος.

Εις δέ τον παγκόσμιον Μηνύτορα των Παρισίων 
εϊδομεν Γαλλιστί δημοσιευθέν κάλλιστον άρθρον 
« ό Μαθητές τών ’Αθηνών » εργον τοΰ εύφυοΰς 
νεανίου Μαρίνου Βρετοΰ σπουδάζοντος ήδη εις Πα- 
ρισίους. Ιδού ή μετάφρασις τοΰ άρθρου.

Ό Μαθητής εώ»· Άθηνΰϊ.

0 μαθητής τών Αθηνών καί τύποι τινές άλλοι 
τής νέας ‘Ελλάδος διέφυγον τήν προσοχήν τών 
περιηγητών, οϊτινες ήόκέσθησαν θαυμάσαντες τήν 
’Ακρόπολιν και παοαπονούμενοι κατά τών οδηγών, 
τών ξενοδόχων καί άλλων τοιοότων, ούς καλοϋ- 
σιν άνθρώπους τοΰ τόπου.

Άλλ’ ό Ελλην μαθητής είναι τόπος άληθώς άξιος 
έρεύνη; και προσοχής, Υπενθυμίζει μέν εις ημάς 
τον μαθητήν τοΰ ΧΙεσαίωνος, έχει ύ'έ κλήρον άδια- 

φιλονείκητον, — τηκ πεκίακ,υποχρεωτικήν δι’αύτόν 
— τήκ Εγκράτειαν, τήν Καρτερίαν καί τήν Φι2ο- 
μάθειαν. Καί ό τύπος οΰτος ήτο πάλαι ποτέ πλέον 
ανεπτυγμένος διά τε τάς σχολαστικάς φατρίας καί 
διά τάς θεολογικάς καί φιλολογικός διενέξεις. Ο 
τότε μαθητής δεν έκάλει τον διδάσκοντα, Κύ
ριε, ή Κύριε Καβηγητά, ά\λ άπλούστερον έτι καί 
κομψότερου, Λ ιδάσκαίε ! Εφόρει δέ εις τήν ζώ
νην, έν εϊδει πιστόλας, τήν μακράν αύτοΰ και 
χαλκίνην μελανοθήκην, άλλ άλλοι καιροί, άλλαήθη!

‘Ο σήμερον μαθητής οίκεϊ εις μικρόν δωμάτιον’ 
μικρά δέ τις κλίνη έκ δύο συγκείμενη σανίδων 
ή στρώματος απλού, όπερ τήν ημέραν συσκευά
ζεται έν μια: τών γωνιών, τράπεζα τις άτέχνητος, 
μικρόν τι θρανίον καί μία στάμνος και λύχνος τις 
βάναυσος έκ λευκοσιδήρου, ιδού τά έπιπλα τής 
κατοικίας αύτοΰ. Ενίοτε δέ δύο μαθηταί διαιτών- 
ται συνεννούμενοι έν κοινοκτημοσύνη, άλλ είδον 
έγώ και τέσσαρας συνοικοΰντας, όπου δέν έχώ- 
ρουν ή δύο, και δμως είναι επίσης μακάριοι ώς 
οί άλλοι, διότι τουλάχιστον ζώσιν ανεξάρτητοι! 
Τί δέ νά ειπω καί περί τών νέων, οιτινες άνα- 
λαμβάνουσιν υπηρεσίαν άμισθον, αρκεί μόνον νά 
εΰκαιρώσι φοιτώντες εις τά σχολεία ! . . . Καί πα- 
ρετήρησα δτι δέν είναι οΰτοι ήττον τών άλλων 
επιμελείς.

Τό μέν ’Εγερτήριον τοΰ μαθητου τών Αθηνών 
είναι ό Σαλεψής, ούτινος ούδείς τών περιηγητών, 

καθόσον γνωρίζω έγώ, έμνημόνευσεν. ό δέ Σαλεψής 
αύτδς πωλεϊ εις τούς δρόμους, πρό τήί αυγής, τό 
ποτόν του κραυγάζων, ΣαΛίΛι ζεατόν ! Καί τό 
κριβόνερον τούτο, πέντε λεπτών τιμώμενον, είναι 
τό μόνον πρόγευμα τοΰ μηθητοΰ, άν καί οότος 
έπιφυλάττηται, προς τό σχολεΐον πορευόμενος, νά 
προσευχαριστήση τον στόμαχόν του καί δι ενός 
κο22ονρίον. Πολλάκις δε είδον αυτούς δειπνοΰντας 
έν τινι μαγειρείο», όπου ταχύτερου δέκα λεπτών 
έ·ίελείονον τό δεϊπνον συγκείμενον έξ ολίγου άρτου 
καί τυρού καί υδατος. Άλλ δτε ένήστευον, ήρκοΰν- 
το νά έχωσιν, αντί τοΰ τυρού, ολίγον χαλβάν καί 
τίποτε άλλο, ΐπάρχουσι δέ ξενοδοχεία παρέχοντα 
εις τούς εϋπορωτέρους τροφήν ποικιλωτέραν, έν 
μετριωτάτφ τιμή.

Μετά τά μαθήματα τών διδασκαλείων ή τών 
γ'υμνασίων, αναπαύονται άκροαζόμενοε παράδοσίν 
τινα έκ τών τοΰ Πανεπιστημείου, έπιστρέφοντες 
δέ εις τήν οικίαν, άναλαμβάνουσι τήν μελέτην, 
και πριν πλαγιάσωσι πρέπει νά ύδρευθώσιν εις 
τήν κρήνην. ’Αλλ’ δταν φθάνη ή κυριακή, είναι 
ήμερα διατριβής καί άναπαύσεως, διότι άκοοασθέν- 
τες μάθημά τι τοΰ Πολυτεχνικού Σχολείου, απέρ
χονται εις μακρόν περίπατον, διαρκοΰντα τρεις ή 
τέσσαρας ώρας, εις τάς έρημους καί άφόρους τής 
Αττικής πεδιάδας, εκεί άναγινώσκουσι, φιλολο- 
γοΰντες, τόν Πλάτωνα καί τον Ομηρον, έτάζουσι 
δέ τών Βουλών τήν διαγωγήν καί τών Υπουργών, 
καί όμιλούσι περί τών τελευταίων Ευρωπαϊκών ει
δήσεων καί τοΰ Ελληνικού μέλλοντος. Τό δέ όνο
μα τούτο, τό μαγεΰον πάσαν ‘Ελληνικήν ψυχήν, 
άναπτεροϊ τήν φαντασίαν αύτών καί ψάλλουσι τό
τε έν κοινώ άσματα πατριωτικά. Επιστρέφοντες 
εις τήν πόλιν, εισέρχονται εις τό σακχαροπωλεΐον, 
εάν τό έπιτρέπη ή οικονομία, τουτέστιν άν τύ- 
χωσι νομίσματά τινα εις τό βαλάντιον, καί τε- 
λοΰσιν έκεϊ τήν εσπερινήν των συναναστροφήν, δα- 
πανώντες 4 0 ’ή 20 λεπτά έκαστος, εκεί δέ συν
διαλέγονται πάλιν, σχολιάζοντες τάς εφημερίδας, 
δσαι ύπάρχουσιν εις τό σακχαροπωλεΐον. Οι εύπο- 
ρώτεροι δμως πορεύονται εις τό θέατρον, ή παί- 
ζουσι τό Domino εις τό καφφενεϊον.

’Ιδού δ βίος τών έν Αθήναις μαθητών, βίος άπο- 
κλειστικώς εις τήν σπουδήν καθιερωμένος, άλλα 
κατά τούτο μάλλον διακρίνονται, δτι άναγκάζονται 
νά παλαίωσι κατά τής πενίας, κραταιούμενοι ύπό 
τού εύγενούς πόθου τής έκπαιδεύσεως. Τό ονειοον 
των μαθητευόντων εις τά διδασκαλεία τής Κων
σταντινουπόλεως καί άλλων τόπων, είναι αί Άθή- 
ναι καί τά εκπαιδευτήριά των, άποφασίζουσι δέ 
πάσαν θυσίαν χάριν τής πραγματοποιήσεως τοΰ 
πόθου αύτών.

Μεταξύ δέ άλλων έγνώρισα νεανίαν άγαθάς 
έλπίδας παρέχοντα καί εκπαιδευόμενου ήδη έν 
Γερμανία, ουτινος ό βίος δέν είναι έκ τών σπά
νιων είς τήν τάξιν τών Ελλήνων μαθητών. Γεν
νηθείς έκ ποιμένας τίνος εις τά περίχωρα τής Σμύρ

νης, έμισθώθη ως υπηρέτης παρά Ttvi τών κατοί
κων τής πόλεως καί ύπό κλίσεως άκαταμαχήτου 
ωθούμενος, παρίστατο πάντοτε πλησίον τών τέ
κνων τού κυρίου του καθ’ ήν ώραν αυτά έδιδά- 
σχοντο, και άκουων [χδτά προσοχές, ού ριόνον 
σατο γνώσεις τινάς, άλλα μετ’ ολίγον ήδύνατο vi 
παραδίδη καί είς άλλους μαθήματα. Διωρίσθη δέ 
μετ’ ολίγον ύποδιδάσκαλος εις τι τών σχολείων, 
και δια των στερήσεων καί τών σκληραγωγιών 
κατόρθωσε νά οίκονομήση μικρόν κεφάλαιον, δπερ 
τόν εύκόλυνε νά μεταβή είς τάς ’Αθήνας. Εμει
νε δε έκεϊ έζ μήνας, καθ ους φοιτών είς τάς 
σχολαστικάς κλάσεις, παρέδιδεν επί αμοιβή μαθή- 
μ.ατα, αλλ ή φιλοδοξία του δέν έκορέσθη. Εις 
μεν και μόνος ήτον ο πόθος αυτού, νά φοιτήση 
είς τά Πανεπιστημεΐα τής Γερμανίας, ή δέ καρτε
ρία και επιμονή κατώρθωσαν επί τέλους τό σχέ- 
διόν του. Ανεχώρησε λοιπόν είς Αειψίαν, άλλα πριν 
άφήσφ τάς Αθήνας, έθυσίασε μέρος τών οικονομιών 
του καί άπέστειλεν είς μέν τήν μητέρα δώρόν τι 
πλούσιον, είς δέ τόν πατέρα ικανήν ποσότητα χρη
μάτων.

Καί εις Λειψίαν έτι ή έτοιμότης τοΰ πνεύμα
τος δέν τόν έγκατέλιπε. Παρέδιδε μέν μαθήματα, 
έπηγγέλλετο δέ τόν διερμηνέα κατά τάς μεγάλας 
τής πολεως ταύτης πανηγύρεις καί τόν μεσίτην 
παρα τοΐς συμπολίταις αύτοΰ έμπόροις’ τέλος δέ 
ήτο ψάλτης τοΰ Ελληνικού παρεκκλησίου, καί 
ύπέκλεπτε καιρόν ΐνα άκολουθήση τάς σπουδάς του, 
καί τοι ύπό τοσούτων βεβαρημένος ασχολιών.

Πολλοί δέ τοιοΰτοι ηλθον έξωθεν εις τό έν ’Α
θήναις Πανεπιστημεΐον, Ικανοί ήδη τελειοποιούν
ται τάς σπουδάς είς τά πανεπιστημεϊα τής Γερ
μανίας, τής Γαλλίας καί τής ’Ιταλίας, σπανίως 
δέ ό δυνάμενος δέν αποφασίζει νά μεταβή εις τήν 
Εύρώπην προς τελειοποίησιν τής έκπαιδεύσεως του. 
Ας έλπίσωμεν δμως δτι ή μετάβασις αυτή, ανα
γκαία προτού, δέν θέλει πραγματοποιείται τοΰ 
λοιποΰ ή κατά συνήθειαν. ίί άναμφιβόλως πλη
σιάζει ή εποχή, καθ ήν ή νεολαία τής Ελλάδος 
θέλει ευρίσκει είς τό πανεπιστημεΐον τών ’Αθηνών 
πάν δ,τι αναγκαίοι προς έκπαίδευσίν της, καί δμως 
δέν θέλει είναι άνωφελής καί ή μετάβασις μαθητών 
είς τά ξένα* σχολεία. Ας μή λησμονήσωμεν τό πα
ράδειγμα τών έν Αγγλία πανεπιστημείων, δπου 
χορηγείται είς τούς μάλλον εΰδοκιμήσαντας μα- 
θητάς %ντιαισθία τις δι’ έξοδα περιηγήσεως, ώρι-

•, λ , ισμενης εις χρονον τινα.
Γ. X. Ζ.
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Ευτυχείς είναι βεβαίως ό νέος καί ή νέα εκεί
νη οΐτινε; έρώνται έναρέτως καί συμφώνως μέ 
τοΰ κόσμου την θέλησιν, ευτυχείς όσοι δέν εόρί- 
σκονται εις την θέσιν Μαλβίνης καί Εδμώνος, Κο- 
ρίνης καί ’Οσβάλδου, Δανάης καί Αλκιβιάδου, 5 ιό- 
τι δέν έχουν έμπόδιόν τι άνάχαιτίζον αυτούς άπδ 
τοΰ νά θυσιασθοϋν ό εις διά τον άλλον «αί φα
νούν καταγέλας-οι εις τούς άλλους. Ευτυχείς καί 
έκεϊναι τών οποίων ό Ιερό; έρως γεννάται άπδ 
την αρετήν καί εις ταύτην έπαναπαύεται, έάν φρον- 
τίζωσι μέ κίνδυνο* της ζωής των νά σώσωσι τδν 
φίλτατον τής ψυχής των διότι είναι χρέος αυτών 
κοινωνικόν, καθήκον ιδιαίτερον νά θυσιάσωσι τήν 
ζωήν των χάριν εκείνου τδν όποιον ώνόμασαν σύ
ζυγον ή μνηστήρα, άλλά δέν πρέπει νά καταγε- 
λώμεν καί τδν νέου ή τήν νέαν εκείνην, ήτις, χωρίς 
νά ήναι μνηςή ή σύζυγος, άλλά μόνον ερωμένη ζη
τεί νά θυσιασθή διά τδν αγαπητόν της μόνον διά 
τήν εύχαρίστησιν διότι έπραξεν έργον ενάρετου, 
μόνον διότι, μολονότι ή ηθική τήν άπαγορεύει 
•τήν συζυγίαν μετ αύτοΰ, ή καρδία της όμως τδν 
θέλει άν καί τά χείλη της λέγουν τδ έναντίον" 
πρέπει άπ εναντίας νά συγκλαίωμεν μέ τάς τοι- 
αύτας καρδίας καί νά έπιστώμεν τήν μεγαλητέραν 
προσοχήν διά νά μήν έρωτευώμεθα μέ άνθρώπους 
ανοικείους ήμϊν καί ΰποστήσωμεν συμφοράς, όποι
ας άπαντώμεν εις τδ σπουδαϊον παράδειγμα τοΰ 
Εδμώνος καί Μαλβίνης όπεο δ ζωηρός κάλαμος 
τής Κ. Κοτίγγης συνέγραψε διά νά φωτίση τάς 
έοώσας καρδίας καί τάς σώση έκ κινδύνων άνα- 
ποδοάστων έρωτος ακαταλλήλου καί δυστυχούς 
όποιας άπαντώμεν καθεκάστην εις τήν ζωήν μας, 
πρέπει νά έχωμεν ύπ δψιν ότι δ τοιοΰτος έρως δέν 
είναι επίνοια τής καρδίας μας άλλά τής αβουλίας 
μας άποκύησις, διά τοΰτο βλέπομεν τδτε ότι ό 
έρών περιβάλλεται άπδ τόσην δεισιδαιμονίαν, ώστε 
πάσαν ένδεχομένην συμφοράν τήν θεωρεί ώς βε- 
βαίαν. Εις τοιαύτην δέ περίστασιν τδ λογικόν 
δέν έχει πολλάκις ίσχγύν, ή φαντασία είναι υπερ
βολική καί άναγκάζει τήν καοδίαν νά πιστεύη ότι 
πάσα σύγχυσις είναι προαίσθησί; συμφοράς. Τά 
πάντα δέν τήν χωρούν καί αύτήν τήν κατοικίαν 
θεωοεΧ έμπλεων φαντασμάτων, ό φόβος αύζάνει 
και νοιχιζει ο τουφεοως αγαπών ν αχ,ουη παντα- 
χοΰ τήν κραυγήν τοΰ θανάτου. Μακρυναί βοαί ανέ
μου, άγρια κραυγή πτηνού, βαρεία ήχησις κώδωνος 
ώς καί αυτοί τής ήχοΰς οί φθόγγοι, ψευδή λείψανα 
φωνής μή άκουωμένης πλέον, τά πάντα γίνονται 
πρός τδν τοιοΰτως έρώντα φάσματα τρομερά εΐκο- 

νίζοντα τάφους, όταν τδ ποθητόν του άντικείμενον 
πάσχη διά τδν έρωτά του. Οταν όμως δ έρών ύστε- 
ρηθή τδ άντικείμενον τής αγάπης του, όταν τδ 
άντικείμενον τοΰτο διεβλήθη τόσον εις αυτόν, ώς-ε 
άπώλεσε μέγα μέρος τής αγάπης του, ώ τις δύ- 
ναται νά περιγράψη τότε τάς στιγμάς έκείνας τής 
άνησυχίας καί τής άπελπισίας του, καί αυτοί οΐτινες 
τάς ήσθάνθησαν δέν έχουσι δύναμιν ικανήν ποδς 
περιγραφήν των. Οςυτάτη θλίψις αποποιείται καί 
αύτδν τδν προφορικόν λόγον καί μάς πληροί άνη- 
κούστων βασάνων, διότι δέν δυνάμεθα νά παρα- 
στήσωμεν τάς συμφοράς μας ! άναμφιβόλως τά με
γάλα πάθη, ώς τοΰτο δπερ πρωτεύει, έγέννησαν 
τήν δραστηρίαν τής ευγλωττίας δύναμιν, άλλά πολ
λάκις ταΰτα, έάν ύπερβώσι τά εσκαμαένα καί 
περιπλανηθώσιν εις τδ χάος τής δυνάμεώς των, 
λησμονούν καί ευγλωττίαν καί πάσαν αρετήν, καί 
φέρουν τδν δυστυχή άνθρωπον εις τήν απώλειαν.

Η πρός τδν έρωτα άνθρώπινος άδυναιεία είναι 
μεγίστη, είναι άδύνατον νά περιγραφή, είναι κέν
τρου τών παθών μας, έλατήριον τών πράξεων μα;, 
άγον καί ώθοΰν τάς αισθήσεις μας μάλλον τοΰ 
δυνατωτέρου άνέμου τοΰ σείοντος τούς καλάμους, 
καί όσον λυπηρόν είναι διά τούς άφοονας, τόσον 
γλυκύ και ήδονικδν είναι διά τούς φρονίμους- αυτό 
μεταβάλλει πλειστάκις τάς κακία; μας εις άρετάς 
καί τάς άρετάς ύπερυψοΐ μέχρις ουρανίας μεγαλείο - 
τητος. Τούς μανιώδεις καθίστησιν ήσυχους, τούς 
δοξομανεϊ; άσήμους, τούς στρατιω εικούς πότε πε
ριφρόνησής ήρωϊκών πράξεων καί πότε ηρώα; και 
ημιθέους, τούς πλουσίου; περιφρόνησής τοΰ πλού
του, τούς πεπαιδευμένους σοφωτάτους, τού; πτω
χού; καί δυστυχείς έπιλήσμονας έν ται; άγκά- 
λαις τών ερωμένων των τής πτωχίας καί δυσ
τυχίας.

Διά τοΰ άληθοΰς έρωτος ευκόλως δυνάμεθα νά 
εύρωμεν τήν ευδαιμονίαν, δι ής γνωρίζεται ή 
μεγαλειότης τής φύσεως, ή δπαρζι; τού Θεού, 
άλλ άν ό ενάρετος έρως έπιφέρει τόσα εύγενή 
αισθήματα, τόσα μεγάλα άποτελέσματα, πόσας 
δυστυχίας άπ εναντία; προπαρασκευάζει εις τδν 
παρορώντα τού; κανόνας του καί ύποκύπτοντα εί; 
τά; παρεκτροπάς τής άκολασίας;

(ακολουθεί).
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