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ΙΪΤΘΡΙΚΑΙ ΤΠΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 
Τ Π Ο Μ Η Σ Ε ί Ι ,

Adsta, v ia to r, et dole regum . v icen r 
Cor regis ist6 conditum est sub m arinore, 
Qui ju ra  G allis, Sarm atis ju ra  dedit· 
Latens cucullo huuc sustulit sicarius· 
Abi, v iato r, et dole regum  viceui.

Πόσον outgo έκπαλαι υπάρχει τών ηγεμόνων ί; 
■τύχη! Έπε·.δή κατά περιστάσεις διαφόρου; όμοιω; σχε- 
δέν πάτχβυσιν ένίοτε. II • p i7 T o ty  οΰ*ται τώοντι άτιό οο 
λίους καί ποηρούς, ή διεφθ αρμέ-ους άρχοντας ; εις 

αύτούς πάντοτε περιέρχεται τών κακών fj ε6θυνη' 
Χαρίζονται οπωσδήκοτε εϊς τήν αριστοκρατίαν ; άγα- 
νακτεΐ κατ’ «ύτών δ λαός. Περιέπουσι χαι υπερασπί
ζονται τά πλίι&ν, παροξυνόμενοι οί προνομιούχοι, 
οί δυνατοί, οί δηιιοβίροι, άδυσωπήτως τους εκιβουλιύ 
ονται. Ά ν  δέ ύπό δυσπιστίας, ή οΐλαρχίας, ή καί χάριν 
τών κοινή συμφερόντων σπουδάζω»! νά συγχεντρώοιν 
όλην τήν έξοιπίαν «ίς τά ; χεΐρά; των, περιπλέκονται 
ετι μάλλον «ΐ; περισπα3μών xai θλίψεων άδιεξήτη»ον 
λαβύρινθον.

‘Η αρχαία καί νεωτέρα ιστορία π;ζΌ*οιεΐ μέχρι 
κεραίας τά λεγόαενα. Ά λλ ’ ιδιαιτέρως *ϊ; τά Ασια* 

Τύμ Λ'.

τιχά έθνη, έκ δέ τών Εΰρωπαϊκώ* εΐ; τήν ‘Ρωσσιαν κα 
τήν IV/λίαν ευρίσχομεν Γ,ω; τά πλειστα παραδείγματα 
τή; τοιαύτης χακοδαιαοία; χα'ι εμφυλίου ταραχή: άπό 
πάντξ άντιδέτου; προερχόμενης τή ; κοινωνίας τάξεις.

Πρό δυο ήδη μηνών ό Πρόεδρο; τή; Γαλλιχήςς 
ΛηιιΟχρατία; περιτρέχει τοΰς νομού; άνευφημουμε- 
νο; καί θρίαμβιόων ώς νικητής· άλλ οί εχθροί 
τών χαθεετώτων έργάζονται συντόνως έν σ*οτει 
νά ματακόίωσι τού, σκοπούς του. Συ»ωμοσ:αι αλ 
ληλοδιαδό·/ως ανακαλύπτονται, μηχαναί μιαίϊόνοι 
κατ’ αύτοΰ τεχνουργοΰνται, στί^η δέ πολυάριθμα μ ι
σθωτών τή ; αστυνομίας πανταχοΰ αναφανδόν διασκορ- 
π.ζόμενα, ή και άρανώς είσχ<«ροΰντα κατασκοπιυΓυΉ 
μέν πά*τα τώ» πολιτών τά κινήματα, ώτακουστοδσι 
καί εΐ; τούς περιπάτου; καί εί; τάς λέ^χας χαί είς τα 
σχολίΐα καί ι ί ;  τών οικιών αΰτών τά άδυτα. Οίεν δ 
Ναπο/έων δέν διαφέρει πολύ άνθρώπουάδεώς μέν καίμε 
γαλοψόχως, έκικινδύνως δέ πάντοτε περ πατοϋντοί εις 
τήν άδια*ό,ιωί χαταοειομένην καί πυροβολοΰσανΑίτνην.

'Αλλά καί αΰτή ή αρχαιολογία τώ ν θερινών ανα
κτόρων τοΰ Σαίν Κ/·ού (Saint Cloud) οπου πρός και
ρόν άνεχώρϊΐσίν, ώς προ·υτρεπιζομε*ων ισωςτών αλλοιν 
διά τήν θρυλλουμέ·.ην τής αύτοκρατοριχής σ τέψ ε ις  
εορτήν, έχδίΐματοϊ τούς φίλους τής ησυχίας ως άπαΐ ■ 
σιος τοΰ μέλλοντος οιωνό;.

Ιδού δέ τί ύπομνημβνεύει ««ρ'ι τοϋ χωρίου τούτου δ 
Eugene dela Gournerie ^Hevue U niverselle ) 

ο Διατρίβοοσα μαχράν τών llapniwv τώ  531 ΐ] 
Κλοτίλδη χιίρα τοΰ Βασιλέως τής Γαλλίας Κ>οβίς

Τ ί ι>ΐ'· 1Γ .



ήγάπα καί περιεποιεΐτο διαφερόντως τού; έγγόνους της 
Θεσδοάλδην, Γχοντρά» χαί Κλοϋ (Theodoald, Gon- 
tra a  et Cloud) τέχνα τοΰ άποθανόντος έν μάχη Κλο- 
δομήρου (Clodomire) βασιλεως τή ; A.upf(Xia;(Orl0ans) 
Άλλά τήν φυσιχήν ταύτην φιλοστοργίαν φθονήσας άχά* 
ριστο; καί αίμοβόρος οίος, βασιλεύς δέ τότε τών Πα
ρισίων Χίλδεβερτ (Childebert) ίσως δέ καί άπό φό
βον μήπως ή μήτηρ τοο τοΰς προορίζί; ε ί; της Γαλ
λίας τόν θρόνον, άπεφάσισεν άπανδρώπως τήν έξωλειάν 
των μετά τοΰ άδελφοΰ Κλοταίρ, τόν όποιον είς τήν 
επιβουλήν ταύτην συμπαρέλαβεν. °Οδεν παρόντων ποτέ 
πολλών σπασάμενος έξαίφνης τό ξίφος άπέχτεινε τόν 
πρώτον· ό δέ δεύτερος έκυλίσθη μέν έντρομος είς τούς 
■πόδας τοϋ θείοιι του Χίλδεβερτ επικαλούμενος μετά 
δακρύων τήν φιλάνθρωπον προστασίαν τοι», άλλά μή 
είσακουσθείσης της δεήσεως εκείνου εκεσε καί αύτός 
έλεεινόν θύμα τής τοιαύτης άνηχούς·ου ώμότητος. Μόνον 
δέ δ τρίτος, Κλοΰ, ευτύχησε φεόγων νά διασωθή άπό τό 
μιαιφόνον φάσγανον έπιθυμών δέ νά άσφαλίσ*) καί ιοΰ 
λοιπού τήν ζωήν του Ινεδύθη τό μοναχικόν σχήμα διό 
ανύποπτο; ή 5η κατας-άς έλαβε παρά «Ο άναλγήτου θείου 
του ώς κληροδότημα τά πέριξ τοΰ τόπου, ενθα άπε- 
φάσισε νά άσχητεύη. Έ κεΐδέ έναρέτως διαβιώσας έτά 
φη είς τό παρά τόν Σηκσά»αν χωρίον Nogent όνο- 
μασδέν Ικτοτε παρ αυτό» Saint Cloud.

Οι προπάτορες ήμών άπέδιδον πολλά θαύματα εις 
τόν νέο* τοΰτον όσιον- τά  δέ περί αΰιοΰ διηγήματα 
παρίστανο» άφε'λειάν τινα καί εύλάβειαν χριστιανι
κήν παραμυθοϋσαν κατ’ εκείνους τούς καιρούς, ότε ή 
κοινωνία σφριγώσα ύπό δυνάμεως κατεσπαράττετο 
άπό τήν πολιτικήν άνισότητα τώ» άνδρώπων, τήν δια
φοράν τής καταγωγής τών συνελθόντων δυσεπιμίκτων 
φ ύλ ω ν ,  τήν ποικιλίαν τών θρησκευμάτων κα! τάς πο- 
λυειδεΐς τών χωροδεσποτών καταπιέσεις.

Ούτως έν γένει έπί τής πρώτης δυναστείας τών 
ήμετερ ω ν  Βασιλέων ελειπε παντελώς πασα ένότης, 
και διχαιοίύνη καί πίστις, εύρίσχοντο δέ μόνον τά γ 
ματά τινα, οιον ιερείς καί μοναχοί καλλιεργοΰντες 
τήν γήν, δεόμενοι τοΰ θεοΰ καί διδάσκοντες τούς 
y  ριστια^ύς τά γράμματα καί τήν θρησκείαν, οί δυνα* 
τοί, λαφυραγωγοϋντες ώς άγριοι λησταί καί καταφδεί- 
ροντες άσυστόλως τούς ίδιώτας, έταιρεϊαι Αεουδών(Ι) 
άντιπαλαιόντων είς τόν κυριάρχην, καί συφερτός χυ
δαίων καί χωρικών, οίτινες έδουλευον ώς άνδράποδα.

Πάντα ταΰτα ύπήρχσν ίσως στοιχεία μελλούσης 
καταστάσ«ως· άλλ' ήταν είσέτι ώς άμόρφωτος υληI 
εις τό χάος. Έ ν μέσω δέ αύτών έβασίλιυεν δ Κλό 
βις γενναίος μέν δμολογουμένω; καί φιλόθρησκος ήγε- 
μών, μή διστάσας όμως νά φονεύση τινάς τών 
ουγγενών διά νά αύξήση τήν δύναμιν του· παρά- 
δείγμα, τό δποΐον, ώς είδομεν ήίη, έμιμη9ησαν καί 
αύτοί οί υιοί του, άποχτείνοντες άπηνώς ούχί τού; 
ανεψιούς των μόνον, άλλά καί τάς θηλασάσας αυτούς 
γυναίκας,πρός δέ χαι τούς ϋπηρε'τας τω’ν'πόσον δ’εΰκόλως 
κατεδιχάζοντο οί λοιποί, καδώς δ άγιος Leger καί Pre*

(1) Λεοΰδαι ϊ .ϋ γ ο π ο  οί εύγετεΐς Φράγκα επι 
τοΰ ΚΛύΰις.

tex ta t ώς αντιπολιτευόμενοι εις τούς Βασιλείς ευκό
λως συμπεραίνεται. Διά τοΰτ» είς τά μοναστήρια μό* 
νον ευρίσκον τήν σωτηρίαν οι έπαπειλούμενοι, άφ ου 
άπηρνοΰντο τόν κό»μον’ έκεΐνα ησαν τών γραμμάτων 
τό άσυλον. δ όρμος τών πολιτικώς ναυαγούντων καί 
τών καταδιωκομενων τό κρησφύγετο. Διά τοΰτο δ 
άγιος Γρηγόριος δ άπό Καισαροδούνου (Tours) άπο- 
>εύγων τόν πολιτικόν σάλον έγραφε τά χρονικά τής 
’ αλλίας' δ άγιο; Λανδρι συνίστα νοσοκομεία καί έ9ε- 

ράπευε τού; άρρωστους.
"Οτε άπέδανε» δ Κλοδοάλδβς, τό χωρίον, τό όπβΐον 

εχλεξεν ώς άσχητήριον, έκληρονόμησε δέ ή αρχιεπι
σκοπή τών Παρισίων, μόλις είχε τινας άλιεων καλύβας 
καί μύλους' άλλά μεταξύ αύτών ύψϊΰτο καί κομψός 
πύργος, οπου οί Βασιλείς ήρχοντο έκ διαλειμμάτων νά 
άναπνεύσωσι τόν καθαρώτατον αέρα τοΰ εύδίου έκεί- 
νου ούρανοΰ καί νά ψυχαγωγήσωσι τάς έξημβλυμέ- 
νας αίσδήσεις των διά τών άπολαύσεων τερπνότατης 
καί παμφόρου φύσεως, τής άγρας, τοΰ κυνηγίου καί 
άλλων τοιούτων.

Οί εΰδαλείς λόφοι, τά συνηρεφή βουνά, αί κατάφυτοι 
οχθαι τοϋ διαυγούς Σηκοάνα είλκυον έκάστοτε είς τό 
Σαίν Κλοΰ καί πολλούς άλλους· αύτόθι ήρχετο δ Charles 
de ya lo is ολίγον φροντίζων τής Βυζαντινής αύτο- 
κρατορίας, τής δποίας έφερε τόν τίτλον ή σύζυγος του 
λίκατερίνα Κουρτεναί Caterine Courtenay, προτιμών 
τά άργυροδινή υδατα τοΰ ποταμοΰ, τά κωδωνοστά
σια τοϋ άγιου Διονυσίου καί τά δάση του Meudon 
άπό τάς περιωπάς τής Χρυσοπόλεως, τάς έλικοειδεΐς 
άκτάς τοΰ Βυζαντίου, καί όλη» τήν άπαράμιλλο» πα
ραλίαν του Ελλησπόντου. Έκεΐ δ δισέγγονος του Ίωάν 
νης Δούξ τοΰ Bdrry κ ι ί  Auvergne προσεκάλει τούς 
περίοικους χωροδεσπότας εις τόν τρυγητόν, οτε έβλεπε 
περκάζουσαν ήδη τήν σταφυλή».

Έπιτρεχόντων χαί λεηλατούντων τή» χώραν τών 
Νορμανδών πολλάκις οί κάτοικοι τών Παρισίων έξήλ- 
θον εν λιτανεία διά νά μιτακομίσωσι τά ιερά τοΰ 
μονάχου Κλοΰ λείψανα έπικαλούμενοι τήν προστα
σίαν του ώς πολιούχου.

Ή το  καί φυσικόν βεβαίως καί δίκαιον οί καταδυ- 
ναστευόμενοι καί πτωχοί νά προσφεόγωσι πεποιδότως 
πρός έχείνους, οίτινες ζώντες έμάχοντο κατά τής 
τυραννίας. Ή  έορτή του άγιου έπανήρχετο κατ’ Ιτος 
δημοτελής" και ό αρχιεπίσκοπος προέδρευε τής ίερας 
ταύτης πανηγήρεως' μνημονεύονται δέ ώς τοιοΰτοι 
πολλοί σεβάσμιοι -άνδρες· διότι δ άειχίνητος τών 
πολιτικών πραγμάτων κλυδωνισμός άνεζωπύρει τών 
κληρικών τό» ζήλον, ώς ά» ήτο "προωρισμένον διά τής 
θρησκείας νά ρυμουλκήσωσι, καδώς καί άλλαχοΰ, τήν 
βαρβαρον έκείνην καί νηπιώδη κοινωνίαν πρός πολιτι
σμόν, τόν δποΐον είσέτι ούτε κατελάμβανε

Τάς είρημένας έπιδρομά; βλέποντες οι δημόται τών 
Παρισίων καί δυσφοροΰντες παρεχάλεσάν ποτε τόν Δοϋ- 
κα τής Βουργουνδίας νά τούς όδηγήση κατάτών εχθρών 
οδεν δρμήσαντες κατέδραυσα» τόν στρατόν του δουχός 
τής Αύρηλίας. Ή το δέ καί τοΰτο ε» έκ τώ» μυρίων 
επεισοδίων τής οίχογενείαςτών Val ° i s> ΐ τ<ί  άνέβη τό» 
δρόνβν, άφ’ ου κατετρόπωσε τούς πολεμίους, παρήγαγε

τόσους μεγάλους άνδρας, όποιοι ό σοφός Κάρολος και 
έτερος Κάρολος δ νικητής τής Νεαπόλεως καί Λουδο 
βίκος, δ πατήρ τοϋ λαοΰ, καί Φραγκίσκος δ προστάτης 
τώ* λ ό γ ω ν ,  προσέλαβε πολλάς έπαρχίας, οίον τήν 
Βουργουνδίαν, Προβιγγίαν καί Βρεττανίαν, εδοξάσδη 
διά πολλών άνδραγαθημάτων, είχε δέ πάντοτε αν
δρείους στρατηγού;, νομομαθείς δικαστάς καί σοφού; 
δπουργους. Ά λλά  μοίρα κακή μετέστρεφεν εις δημο
σίους συμφοράς καί τάς άρετάς της· διότι ή άνδρια 
τ«ς άπέβαΐνε δρασυτης, ή ισχύς σκληρότης, ή έπιεί 
κεια άδράνεια, τά 5έ πάθη έν γένα μεταβάλλοντο είς 
άχολασίαν. Ένεκα τούτου τό Βασίλειον ώιέρρεε, τό 
ταμείο» εξηντλεϊτο, τά εθνικά χτήματα έξεποιοΰντο, οι 
θέσεις τής ύπηρεσίας έδίδοντο αίσχρώς ώς έπ ίπΛ ειςη . 
ριασμην, χωρίς δήγεμών νά σκανδαλίζηται,ούτε νάίρον. 
τ ίζ^ ! οί ύποτελεΐς ήγεμόνε; διεφιλονείκουν τά λείψανα 
της έξηϊδενημένης ταύτης άρχής, δ λαός έταλαιπωρεΐτο 
διαφόρως, συμμορίαι δέ κακούργων έπόρδουν τή» χωράν 
καί κατέσφαζον τούς αθώους κατοίκους, παντοΰ έπεκρά- 
τειδ δεσποτισμό;,ώς·ε καί ή εκκλησία άπέβαλε τήν άξιο- 
στρέπειαν καί τά δικαιώματά της, κακοήθεις δέ γυναΐχες 
έςήπλωσαν τήν διαϊθοράν καί είς αύτήν τήν αυλήν !

Καθόλου δέ είπειν οτε χατά τό 1328 οί έκ τής 
οίκογενείας ταύτης τοΰ Valois ήγεμόνες ήρ·/ισαν νά 
βασιλεύωσι, τό βασίλειον ήτο ένωμένον χαι (οχυρόν, 
τό κατέλιπο» δέ διηρηαένον καί πλησίον τί/ς κατα
στροφής, ότε τώ 15S2 ίδολορονήδη ό Έρ^ΐκος III είς 
τό Saint Cloud.

Ποτέ βασιλεύς, κατά τόν Miizerai, δέν ήθελε κριθή 
άξιώτερος νά βασιλευση, έάν δέν έβασίλευε! διότι είχε 
τωόντι πάσας τάς κλίσεις καί άρετάς τοΰ χρηστοΰ 
μονάρχου- ήτο π>^ρ<;σιαστικός, αξιοπρεπές περί τούς 
λόγους καί τούς τρόπους, ιλαρός τήν φυσιογνωμίαν, 
επιεικής τό ήθος καί ανδρείος, έν μέρει 2έ καί στρατη 
γΐχός' διότι άριστεΐαί τινες, οίον χατά τήν μάχην τοΰ 
Jam ac κα! Moiicontour, τόν περιέβαλον χαί πολεμι
κής φήυης εύκλειαν άναγγελλούσης μέλλοντα ήρωα το- 
σούτω άναγκαΐον είς τό κατακερματισμένο» βασίλειον. 
Ά λ λ ’ ή δύναμις τοϋ ήγεμόνος τούτου έξέλιπε χατά τό 
Ιργον- δ δέ άνδρεΐος κ«αί έπιχειρηματίας άλλοτε δούξ 
d Anjou άνεδ«ίχ9η ηλίθιος Ερρίκος Γ’. Πόθε» δ 
ΐοά  γε προίλθεν ή μεταβολή οΰτη του χαραχτηρος ; 
μήπως έκ τοΰ όλεθρίου άξιώματος τής μήτρός του 
φρονούσης ότι οί άντιπολιτευόμενοι καί ίπίφοβοι τώ* 
βασιλέων εχθροί έπρεπε διά των αύλικών ηδονών νά 
ίχδηλύνωνται; Ά λλά  βεβαίως ούδέποτε μαγεία έδύνατο 
νά προξενήση μεγαλητέραν μεταμόρφωσιν. "Οδεν έν ώ 
δ Καλβινι»μός έξηπλοΰτο πανταχόδεν, οί δέ Καθολικοί 
ώφειλον νά συνασπίζωνται, δ Έ ^ΐκος έβράβευε τούς 
μάλλον επιτηδείους τών φίλων του είς διαφδοράν τής 
άρετής καί τών αόλιχών αύτών γυναικών, έσχεπάζετο 
τάς χειρας διά μυριπνόων χειριδών, ήλείφετο τό 
πρόσωπόν μέ ευώδη μίγματα, ή έπεπάσσετο μέ άμυ
λο» κατά τήν τό τ ι συνήδιια», περιεφέρετο άτάκτως είς 
τάς^ΰμας τών Παρισίων καί πολλάκις έτυπτε τούς παρα 
«ορευομένους,καθώς κατά τήν έποχήν τώ» εΰθυυ,ιώντής 
άπόκρεω,ή είσεχώρει άσυστόλως και είς τάς οικίας- τή 
δέ 14 ΐ5υλ.ου 1576  ήλθε μετά τής Βασιλίσσης έ/.

τής Νορμανδιας βυνεπάγων πλήθος ψ ιττακών, κυνώ» 
χαί πιθήκων, έφεΰρε δέ καί νέο» τρόπον λατρείας τοΰ 
θεοΰ, τήν λιτανεία» τών μαστιγωτών" δποία δέ τ ις  
]το, νομίζομεν, αυτη ; άνδρες καί γυναίκες βυθισμένοι 
είς σακχία μικρά κυανα, μίλανα, ή λευχά έτρεχον 
χ^ορεύοντες καί φωνάζοντες. Καί έπειτα θαυμάζομε-/ 
πώς έξανές-η δ λαός κατά τοιαύτης τών άνδρώπων 
έχείνων άποκτηνώσεως ! !  Έξακολούθει, Ερρίκε, εξευ
τέλιζα τό βασιλικόν διάδημα, τό δποΐον σοί έδωχε» 
δ 6εός διά νά τό καταστήσης σεβαστόν είς τήν Γαλ
λίαν- βυθίζου είς ληθαργικόν ύπνον" άλλ ’ έ» τω μεταξύ 
τού:ω  άγρυπνουσι, δείλαιε, οί κακούργοι! καί μετ' 
δλίγον θέλει άντηχήτει απ’ άχρου έως άκρου τοΰ 
Sain t Cloud ή θλιβερά φωνή- τόπος είς τήν έκδί- 
κησιν τοΰ λαοΰ ! Τ ωόνχι ή έκδίχησις αυτη ύπήρξε 
φριχτή- διότι ή κοινή έξαχρείωσι; ήτο τοσοΰτον προ
χωρημένη, ώστε τό έγχειρίδιον έμενε μόνον όργανον 
σωφρονιτμοΰ κατά τε τήν πολιτείαν καί τας οίκογε
νείας* όδεν ούτως έφονίύδησαν καί οί άρχοντες Guise. 
Διατριβαί ΰβριστιχαί έδημοσιεύοντο, ή καί έτοιχοχολ- 
λώντο κατά τής δυσϊυ/^οϋς οίκογενείας διά νά ποτίζη- 
ται πρωίμως δ όχλο; τά δποΐον περιεΐχον δηλητήριον. 
Αισχρόν καί νά άναφέρωμεν τάς βανσύσους αύτών 
λοιδορία;- άρχεΐ δέ μόνον νά είπωμεν ότι τών ποιη
τών ή φαντασία έξήίθη, ώ ; είπερ ποτε, έπί τής πονη- 
τάτης ταύτης ά,υίλλης· ή δέ μήτηρ τοΰ Βασιλεως 
έλέγετο παρά τίνος αύτών χειρότερα καί τή ; Ιεζάβελ· 
διότι ούτε οί κύ<ες ήδελο» καταδεχδή νά καταφά- 
γωσι τό πτώμά της. Έφιλοτιμεΐτο δέ μάλιστα ή κατά 
τοϋ βασιλ*ως συμμαχική έταιρία ή λεγιιμένη Ligue 
νά πολλαπλασιάσω τάς σκανδαλώδεις ταύτας φλυα
ρίας- ενίοτε όμως παριστάνετο πιστότατα ή έπιχρα- 
τοϋσα κατάστατις, ώς διά τών έφεξή; στίχων.

Σ εΐ(, οί όποιοι θέΛετε rh  ζωγραφήσητε ror x ic jic r  
ά>'εστpajijisto r, όποιος πραγματιχώς υπάρχει, 
διαγράψατε τάς αισχρότητας, ε4 ώκ πΧΊ]θει ή 
ΓαΑΛία !

Σημειώσατε τάς άπειρους καταχρήσεις, α ί όποιαι 
χαταπίίζονσ ι τόν Λαόν.

ΕΙκονίσατε ιους εθε.Ιοδού.Ιονς ενγενεΐς φέροντας 
άνάσχο.Ια έπαγγέ.ίματα.

Μ εταμφιάοαιε τόν Svor είς δ ιχ α σ τή ’ φέρει* f ' (  
τό μέαοΎ τόγ σοφόν έπαιτοϋντα, τόν δε χρη- 
σιοήθη καί τόν ενάρετον Ιιμώττοντα.

δείξα τε τά άνδράποόα τής ανΧήτ, είς τά όποια 
έπιδαψιΧεύονται έζαιρετιχώς α ίχ άρ ιτες .

Έν ώ αί τοιαΰται σάτυραι περιεφέροντο πανταχ_ου 
κατά τοΰ πρώτου άρχοντος, έσπούδαζοι και οι ιεροκή
ρυκες νά ύποδάλπωσι κρυφίως τήν στάσιν καί τήν δημό
σιον άγανάκτησι». Ένταΰδα δέ κατ’έξοχήν πρέπει νά έ- 
λεήσωμεν τοΰ ανθρωπίνου νοός τή» άσθενειαν' διότι 
δυσκόλως δύναται τ ις  «ά άνεύρη τήν άρχήν τών γινο
μένων έ* μέσω τοιούτβυ χάους εγκλημάτων, βυχοφαν- 

τιών, ραίΐίυργίας χαί έξευτελισμοΰ.
'Αλλά βεβαίως τό δρησκ*οτικόν αίσθημα πρό πάν

των παρώξυνε τήν πληδύν τών στασιαστών" ΐπειδή



Ιλεγσ» ότι Sin ήθελον ποτέ ά*εχδή μέχρι τέλους αιρε
τικόν βασιλέα' διότι πρώ'ον τοΰτον τον όρκον τον περί 
π ίστεω ; ώρχί^οντο οί Βασιλείς τή ; Γαλλίας, έπ’ αύτώ 
δέ πειτο;θότις χαί *ί ΰπήχ»οι ώμνυον « ί; αΰτοΰ; πίστιν 
καί ,εύπε:θεια». (1) Τσϋτ’ αΰτά άναγνωρίζων καί ό Γ . 
ΈρρΜο; έλεγε προ; τόν διάδοχόν του η5τ4 τα λούθια 
πν!<0 ' « “Ε υ  βέβαιο, οχι ποτέ δέ» δέλεις βασιλεύσει 
τη ; Γαλλία ;, S» δέν γείνη; καδολαός καί ύποταγή; 
εί; τήν έκχληιίαν (D‘ Avila A. X .) Διά τών τοιιύ* 
Τϋ>ν φρονημάτων διεσώθη άνεπηοέαστος ε ι; τήν Γαλ
λίαν ή κλονουμίνη π ίσ τί;, εν ώ ή Α γγλ ία  έκυλίετο 
άρνησίθρησκος ιίς  τού; πόδας τοϋ ογδόου Ερρίκου.

Ή  στάσις προηλάμβανε μάλιστα ώ ; Οργανο* τών 
διαβουλίων τοΰ; ίιρεΐς. ^Οθΐν έλιεινοί ύποχριταί έχ 
τούτων έλύσσω» κατά τής αύ»ής, έμπαίζοντές ί ιω , 
τόν θ·όν υπό τά πρίϊωπίΐον τοΰτο τή ; θρησ/.είας' 
ε ί; δ’ έξ αΰτών ιδιαιτέρως άνεβόησεν' εχομεν ανάγ
κην ένάς ’.λώδ τά δέ πλήθος άνεγίνωσκε περιίργω; 
τοΰ; λόγους τουτου; τ„ΰ Γ . βιβλ,ίου τών Κριτών. 
« Οί Ίσραηλΐται έδούλευον 18 ετη Έ γ/ώα Βασιλέα 
τών Μωαβιτύν' έπειτα δε ά»ι/ψωσαν τη» φωνή» πρό; 
θεάν, οστι; έπεμπε ποάς αύτοΰ; σωτήρα λεγίμενον 
Ά ώδ, υίά» τοΰ Γηρά, 03τ:ς λαβώ» σπάθη* δίστομον 
Ι’χουσαν τή» χώπην μιά; παλάμη;, έχρυψίν αΰτήν υπό 
τάν μανδύαν, έπειτα δ'ίήγε νά προσφέρη δώρα πράς τάν 
Έ γλώ χ , ώ ; φιλάργυρον άφ’οΰ δέ προ-»ήνεγκε» αΰτά τώ 
ειπε·’ εχω μυστικό» τ ι νά σοί ε'πω, ώ βχσιλεΰ* άπο 
«έμψαντος δε τοΰ βασιλέως τούς' παρόντα;, ά ’Αώδ 
άποσπάσα; τήν σπάθην ένέπηξεν εις τή» κοιλία* το« 
μιτά τοσαύτη; ίρμής, ώστε καί ή λαβή αΰτή; εΐσε 
χωρησεν είς τήν πληγήν.

Τοΰτο υπήρξε πιθανώς τά πρόγραμμα τή ; διάγω 
γής του δολοφόνο·.» Κλήαεντος· διότι ώ ; μαινόμενος ό 
έπίτριπτο; ένόμιζε» εαυτόν έχδικον τοΰ Οεοΰ- περίερ. 
γον δέ φαίνεται οτι άνακοινώσας τά φρικιόν απόρρη
τον τοΰτο καί εΐ; τάν ηγούμενον ήξιώθ») έγκρίσεως ! 
Διάφοροι μεγιστάνες έν τοσούτφ τάν παρώξυνον 
ή δέ Λουχισσα τοΰ Μοντπενσιέ τώ ύπέιχετο καί 
τάν στέφανον τοΰ μαρτυρίου, ή τουλάχιστον τήν χαρ- 
δκαλικήν ΐΐορφύ:αν, έξάπτουσα τήν θεοβλαβίίάν του καί 
δί αισχρότερων άλλων τρόπων, ώς έλέγετο.

‘Ο Βασιλεύ; τότε σταθμεύων μετα τής στραηα; 
του εί; τά αργιεπισχοπ κόν παλάτιον τοϋ Σαΐν 
Κλοϋ ήλπιζε νά καταστρέψη τήν κατ’ αύτοΰ συμμα 
χ ία ν  έντός δλίγουδιά σφοδρά; τίνος προσβολής. Όθεν 
βλέπων ποτέ έκ τών περί αΰτά συδέ»δρων λόφων 
τήν πρωτεύουσαν είπε « Σΰώ Λ-υτετία υπάρχεις ή ποω- 
τεύ5υσα τοΰ Βασιλείου- άλλά πολΰ ΐδ:ότροπος καί 
απειθής* όθεν εχ ε ι; ανάγκην φλεβοτομία·; διά νά άπαλ- 
λαχθής έκ τής φρε*ήτιδο:. 'Ελπίζω δέ οτι έντά; 
δλίγου δέν θέλουσι φαίνεσθαι άλλο παρά τά ίχνη τών 
οικιών χαί τών τειχών σου.»

(1) Ά ν  ό Ναπολέων παραβη τούς δρχους του, θέ 
λουσιν α ϊνα ι άρά γε διαρκείς χαι έγέγγυο ι οί 
διδόμενοι πρός αυτόν ;

Κατά τήναύτή» ήμέραν (31 Ιουλ.1539) έ'ήλδε τής 
πολεως ά ίιποχριτή; Ίάχωβο;Κ)ήμη; φέρω» υπό μάλης 
τά εύχολόγιον, τό δέ έγχειρίδιον χρυμμένον ιίς  τήν 
χειρίδα' έ/.όμι’ ε δέ χαί έπιστολάς χαί διαβατήριο», 
τά όποιον έλαβε δολίω; παρά τώ» αιχμαλώτων τής 
στάσεως Α χιλλίω ; H arlay καί τοΰ κόμητος Brien· 
ne. ’Ακολουθών δέ τάν δρό/ον αυ·ελήφθη παρά τής 
έμπροιθοφυλακή; τοΰ βασιλεωί' ά/.λ’ άπελύθη δεί- 
ξας τά γρ ιμματα ' φι/.ο;ενηθείς δέ κατ’ εκείνην τήν 
έσπίραν παρα τίνος Είσαγγελέω; Guesle λεγομένου 
έδείπνησε καί έκοιμήβτ( ή ιύχως εί. τήν σκηνήν του- 
άλλ’ ή θεατή; μαχνίρα;, τή» άποία» μετεχείρίσθη διά 
νά κόψη τά κρεα; έπί τ ή ;  τραπέζη; έτάραξε τάν Guesle' 
οθεν τάν ήρώτησεν, άν έφρόντιζε τόσον νά φέρη μεθ’ 
έαυτοΰ εύχολόγιον πρό; δέησιν τοϋ Οεοΰ, όσον νά 
έφοδιάζηται μέ μ ά ρ ιρ α ν  έπειδή δέ ό Κλήμη; έδειξε 
τά εύχολόγιόν του ό Guesle προσέθ^χε· φημίζεται 
οτι οί μοναχοί άπεφάσίσαν νά φονεύσωσι τάν βασιλέα. 
Άναμφιβόλω;, ΰπέλαβε τότε ό Κλήμη; ! !  Ά λ λ ’ ό 
λόγος ουτος παρήλδεν ώς αστεϊσμός, οΰτ’ έκίνησε τήν 
προσοχήν τοΰ συνδαιτυμόνος !

Τή δ' έπαυριον ο Κ λήμης έπορεύθη είς έντευξιν 
τοϋ Βασιλέως μετά τή ; συ»ήθους άταραξίας καί γα 
λήνης τοΰ πυρέσσοντος κατά' τάν παροξυσμόν αΰτάν 
τής νόσου ! Εισερχομένου αΰτοΰ ιίς τάν θάλαμον, ί  
Βασιλεΰ; ίστατο πρεσέ-^ων εΐς τήν έμπόρπησιν τοΰ 
ίνδύματόςτου, Ιλαβεν ομω; τάς διδόμενα; είς αΰτάν 
έπιστολάς. Έ »ώ δέ άνεγίνωσκεν αύτάς μετ’ έπιστα* 
σίας, 5 Κλήμη; έξαγαγώ» τήν μάχαιραν Ιχωσεν αύτήν 
εύθΰ; ε ί; τά υπογάς-ριον ! "Α ! τάν άχρεΐον καλόγηρον, 
άνεβόησεν ό δυστυχή; ήγεμώ», μ’έφόνευσεν! ά ; τάν φο- 
νεΰσωσιν. Άμέσοίς δέ άποσπάσα; τήν μάχαιραν έκ τής 
πληγή;, έκτυπησε τάν Κλήμεντα· ό δέ Guesle τάν 
έπάταξεν ομοίως διά τή ; κώπη; τοϋ ξίφους του' άλλ’ 
ό Λόγιά* και Μιρποά καταφ;ροντες αλλεπαλλήλους 
τάς πληγσς άρήκα» αύτόν νεκρόν.

Δυνασθε νά φαντασθήτε πόσον ήτο θλιβερόν τά 
θε'αμα τοΰτο, ένθεν μέν ό Βασιλεύ; συνέχω» διά τής 
y ειρός του τα προπίπτοντα εντερά του, ένθεν δέ οί 
πιστοί αύτοΰ ύπασπισταί καί θαλαμηπόλοι προσερχό- 
μενοι καί όλολΰζοντε; !

Τότε ό Βασιλεΰ; τεθεί; έπί τής κλίνης μετεκά- 
λεσε περί εαυτόν τοΰ; εύνοουμινους καί τάν Βασι
λέα τής Ναβάρας, ανεύθυνε δέ πράς αύτοΰ; τά έξης. 
« Δέν λυποΰμαι, φίλοι παντελώ ; πιρί τή ; τύχης μου' 
έζησεν ί’σως ίκανώ; διά τήν σωτηρίαν καί τήν δόξαν 
του εί’τις άποθνήσκει έν χυρ'ω. Έ ν μέσω τοΰ θορύβου, 
οστις περιστοιχει τόν θρόνον, είς πόσα καί άποία 
σφάλματα περιπίπτει ό Βασιλεύς ί Είς πόσα μάλι
στα καί άκουσίως δέν παρασύρεται ! Μόλις τά πάθη 
καί ή θέλη ίΐί τοΰ κυριάρχου έξασκοΰσί τινα επιρροήν 
είς τήν Κυβέρνησιν, ώστε, άντί νά ύπάρχη κύριος τών 
έργων του, ύπηρετεΐ αύτάς τάς ιδιοτροπίας καί τάς 
άρέξεις τών περί αυτόν' όμιλώ περί τούτου έκ πείρας! 
Οδτω δέ έξηχολουθει άξιοπρεπώ; νά διερμηνευη καί 
δικαιολογή τάς πράξεις τοΰ βίου του. ‘Η θέα τοϋ 
θανάτου έφαίνετο οτι άιιέδωκεν ε ί; αύτόν πασαν τήν 
εύγλωττιαν καί τοΰς υγιείς λβγισμοΰς τής νεότητος!

Αισθανόμενος όμως έκλειπούσας ήδη τάς δυνάμεις του, 
χαίρετε, άνιφώνησι, φίλβΐ μου I μή λυπήυθε διά τάν 
θάνιτόν μου, άλλά δέειθε τοΰ θ ιοΰ  νά γίνη ίΛεως
πράς Ιμε !

‘ Η κηδεία τοΰ Ε^ίχου έγένετο σοβαρά και otw- 
τηλή· ή δε χαροία του κατετέθη εΐς τήν έκχλησίαν 
τοΰ Σ ιιν  Κλοΰ μίτά τής ακολούθου έπιγραφή;"

Adsla, viator, et dole regum vicem 
cor regis isto conditum est sub marmore,
Qui ju ra  Gallis, Sarm atis ju ra  dedit 
Latens cucullo hunc sustulit sicarius·

| Abi, viator, et dole re6um vicem. (1)

Τά δέ πτώμα το'ι Κλήμεντος γυμνωθέν μέχρι τής 
ζώνη; έέεδη είς τεσσαρας ίππους καί διεμελίσδη άλλ’ 
οί Ι1αρισια<οί έχβ«*γευόμενοι ΰπά τών δουκισσών τοΰ 
Μονπανσιέ καί Νεμοΰρ, τής μητρόςτης, περιφερόμενων 
έφ' άμάξης εί; τά ; ρύμας τής μητροπόλεως έπανη- 
γύριζον τήν ήυιέραν ταυτην ώ ; έορτήν, τινέ; δέ καλο 
γηροι έτίμησαν καί ώ ; άγιον τάν δολοφόνον.

Μετά 25 έτη ετερος Ερρίκος ί  Δ*. έμελλε καί 
αύτάς νά γίνη θΰμα τών θρησκευτικών έρίδων χαί τής 
έπαράτου θεοβλαβείας.

‘Οποίον θέαμα παρίστανε τότε δ μικρός εκεί
νος θάλαμος τοϋ Σαίν Κλοΰ ! Βασιλεύς ά^οθνήσκων, 
καταλείπων δέ περί έσοτάν μίση φαρμακερά, λυσ
σώδη φιλοδοξίαν, δυσσπιστίαν μεγά/.ην, αναρχίαν 
έλεεινήν καί έν γένει τόν έμφύλιον πόλεμον ! Ιίλη- 
οίον δ αύτοΰ ετιρο; Βασιλεύ;, νιος εύφυεστατος καί 
πλήρης χάριτος, άλλ’ άπωθούμενος υπό τής π λ e ι ο 
νοψηφίας τοΰ έθνους ώς έτερόδίξος· άνεβη ομω; 
είς τάν θρόνον ΰπ ’ άλίγων τινών ζηλωτών βοηθουμε- 
νος διά νά άνυψώίη τό καταρ^ίον ήδη βασίλειον καί 
συνδιαλλάξη μετά τής άρχής τήν θρησκείαν.

’Απέδανεν δ Βασιλεύ; ! Ζήτω ά Βασιλεύς, ήκουε- 
το τότε πανταχόθεν, ώς σύ»δημα τής άναγορεύ. 
βεως νέας δυναστείας τής τών Βουρβώνων, τή; 
όποιας μετά 24  έ τη ! ΐδομεν τούς τελευταίους 
βασιλείς άναχωροΰντας έκ τοΰ αύτοΰ τούτου πολι- 
χνίου, Σαίν Κλοΰ, φυγάδας καί τήν κεφαλήν έχον
τας γυμνωμένην τοΰ στέμματος. Πόσους αθλους 
ΰπέστη ό ’Ερρίκος Δ', διά νά άποκτήση τάν θρόνονν! 
’Εχρειάσθη >ά xM ry τό γόνυ εμπροσθεν τοΰ θεοΰ  
τής Γαλλίας καί νά υποχώρηση είς τάς απαιτήσεις 
τοϋ καιροΰ. Ταΰτα βεβαίως μή κατανοών δ δέκατος

β )  Στήθι, οδοιπόρε, καί θρήνησον την τύχην
τών Βασιλέων !

Ύ πό  τηγ λίθον τοΰτον καλύπτεται ή χαρδία τοΰ
Β ασιλέως έχείνου 

Οστις εδωχε νόμους εϊς τούς Γάλλους χαι τούς
Σαρμάνας,

Ά λ λ ά  μοναχός δολοφόνος ίχοψε τής ζωής του τό
νήμα !

*Α π ιθ ι, διαβάτα , θρήνων τών Βασιλέων την
τύγην.

Κάρολος, καί δ Λουδοβίκο; αύτά; Φίλιππος έστερήθη- 
σαν τής βα*ιλείας.

Τά διάϊτημα τοΐτο τών 241 έτών περιλαμβάνει 
τάς λαμπροτάτας ήμέρας τή ; ευδαιμονίας καί τοΰ πο- 
λιτισμοϋ τής Γαλλίας. Κα! πρότερον βεβαίως ένικήσαμεν 
είς πολλάς μάχα;, έπορθήσαμεν δέ ικανάς έπαρχίας 
άλλ ’ ύπιλειπετό τ ι έκ τής αρχαίας άγριότητο; εΐς 
τά ήθη. Τά κακουργήματα έπληδύνδησαν, ή δέ υ- 
πάρχουσα ισχύς τής αστυνομία; οΰδ’ έλογιζετο. Γ0  
y illequ ier άποκτεί*ας τήν γυναΐχά του έμφανίζιται 
άταραχω; ένώπιο/ τοϋ Βασιλέ»; καί τών κυριών τής 
αύλής! ‘Ο Κΰρνιο; (Κορσικάνο;) San Pietr άπάγχει 
καί αύτάς τήν σύζυγόν του, έπαπειλούμενος δέ ώς 
μέλλων νά δικασδή a Τ ί μέλει τήν Γαλλίαν, ιΤπεν, 
ή όμόνοια, ή διχόνοια τοΰ Πέτρου μετά τή; γυ-αικός 
του ;» Ή  άπολα/ία αυτη έδεωρήδη ώς άποχρώσα καί 
αναμφισβήτητες διχαίωσις ! οθε» ή διαδικασία έστάθϊΐ. 
άλλά καί ή έμπορία ούδαμώς άνεπτόχδη έπί τών 
yalo is, ώύτ’ ή φιλολογία ΰπερέβη τήν άξια/ τοΰ 
Αμυάτ καί τοΰ Μονταίνι (Montaigne)

’Επί τών Βουρβώνων δέ τούναντίον ή τάξις έξη* 
πλώθη είς τά ΒασίλΕΐον, ή δέ διοικητική ενέργεια ένι- 
σχύδη γενομέρη ένταυτώ άπλουστέρα. Κ ατ’ αύτοΰ; ή 
τραχύτης τών άρχαίων ήθών ΰπεχώρησε τάν τόπον 
εί; τήν κομψότητα, τήν οποίαν βλέπομεν διαλάμπου- 
σαν εΐς τά συγγράμματα τών πλείστων διδασκάλων, 
αί συναλλαγματικοί σχέσεις ηύξήθησαν, αί δέ τέχναι 
καί έπις·ήμαι βοηδούμεναι παρή^αγον σχεδόν θαύματα.

Δύο τιρόντι κυρίως μεγάλοι άνδρες φαίνονται είς 
τών Βουρβώνων τήν δυναστείαν· πάντες ομως διαπρέ- 
πουσι κατά τήν πολιτικήν επιείκειαν κα! τήν έμφυ
τον άγάδότητά, τήν οποίον οΰτε τής νεότητο; α! πα- 
ραφοραί, ουτε τοΰ γήρατο; ή αδράνεια ούδαμώς ού- 
δεποτε διεφδειραν. Αλλ’ έκτάς τοΰ Ερρίκου
ούδείς αΰτών είχε τήν αφέλειαν τοΰ ήθους τών 
yalo is ' δ;ότι ουιοι έζων οίκογενειαχώς μετά τοϋ 
λαοΰ, έδέχοντο τού; σοφίύ; καί λογίους είς τάς τρα* 
πέζας των, δποιαδήποτε άν ήτο ή καταγωγή των, 
τ ίύ ς  περιποιούντο προσηνως καί κατά πάντα έφ αίνοντο 
φίλοι μάλλον πάντων, ή κύριοι. ‘Ο Richelieu όμως 
μετέβαλε παντελώς τά πάτρια ταΰτα έθιμα' έπειδή 
σκ ^ π ιύω ν  νά περιβάλη τήν Κυβέρνησιν δεσποτικόν 
χαρακτήρα μετεμόρφωσε τά άπροσποίητον προς τόν 
Βασιλέα σέβας είς βιαίαν φαίνομένην λατρείαν. Δυ~ 
σκόλως τις έπλησίαζε τάν Βασιλέα, ώστε διαμέ/ων δ 
λαός χωρισμένος αύτών κατήντησε νά μή τούς γνω - 
ρίζη. Έν τούτες δέ ωφελούμενοι οί εχθροί διέσπειρον 
κατ’ αύτών γελοιωδεστάτας συχοφαντίας, οί δέ κα
ταχθόνιοι αυλοκόλακες τούς έφενάκιζον, δσάκις έγί- 
νετο λόγος περί τών εύχών καί τών άπαιτήσεων του 
λαοΰ. ”Αν δ δέκατος εχτος Λουδοβίκος ήτο γνοιστό- 
τερος, έμελλε νά έχτιμνιθή πολύ περισσότερον, άλλ’ 
αύτάς μέν κατήντα δυσέντευκτος, παρημελήθη δέ πρά 
πολλοΰ καί ή συνάθροισές τής Εθνικής Βίυλής. Όθεν 
ή μέν άντιπιλίτιυσις άπέβη στασιώδης, ή δέ εύπείθεια 
τής συμπολιτεύσεως κολακευτική καί έθελόδουλος.

Ποΰ ευρίσκετο αρά γ ι  τότε ή καδαρά άλήθεια ;  
Ή το  ιίς  τά στόμα τοϋ μεγάλου Βοσ®ουέτ, ε ί; τήν



γλ«*6φωνβν γλώσσαν τοΰ ένβρε'τοι» Φινιλών, λαλοΰντος 
κατά τ>ο αξίωμα τοΰ χαραχτήρος του ιίς  τόν υιόν xat 
τον εγγονο» τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ. Ά λλά  πόσον ^το έπι* 
σφαλής καί οίκτρά ή θεσις Βασιλέως περιχυχλουμένου 
υπό χινοίόξων, τρυφηλών xat διεφθαρμένων, ώ ; τά  
χινέβρια, αύλικών, λατρευομένου δέ ώς θεοΰ εωθεν μέ
χρ ι; εσπέρας! Διότι έν ώ ή εξουσία ίγίνετο ήμέραν 
πα(5 ήμερον δεσποτικωτερα, χαί ή μέν ’Αριστοκρατία 
έξησθενεϊτο υπο ^ή; πολιτικής τοΰ Richelie.U δ δέ 
κλήρος περιωρίζετο υπό τών Βουλευτηρίων* ουτω 
δέ έξηλείφοντο τά τελευταία δχυρώματα, τά όποΐα 
άνεχαίτιζον τήν έπίθεσιν τής'Κυβερνήσεως, ή ψευδώ 
νυμος φιλοσοφία καί ή δυσέβεια διέσπειρον τάς ιδέα; 
τή ; ελευθερίας, τή ; ισότητος χαι τοϋ έλεγχοι» τών 
πολιτικών πράξεων, ή δέ προς τήν- Δημοκρατίαν κλι- 
σις ηύξανεν άκαταπαύστως καί βαθμηδόν έγίνετο μάλ
λον κατάδηλο;, (1) ο?ω έξηκολουδει κραταιουμένη καί 
ή δύναμις τής Βασιλείας. Έκ τών άλληλορίάχων δέ 
τούτων διαθέσεων εμελλε νά πρόκυψή σωτηριώδης τ ι; 
κρίσις, ητις χαί συνέβη τωόντι χατά τήν ώρισμένην 
παρά τής Προνοίας ημέραν, ώστε ουτε ή αξιοθαύμα
στο; αρετή τοϋ Ις-. Λουδοβίκου, ουτε ή ένθΰμησις τώ ν  
προς τό έθνος ευεργεσιών του ίσχυσαν νά άναστείλωσι 
τον χείμαρρον τών συμβεβηκότων, οσα δύο ήδη αιώ 
νες παρεσκευασαν !

Σοφιστική καί ευλαβής έπί τοϋ ΙΕ'. Λουδοβίκου χαί 
τή; πρό αΰτοΰ άντιβασιλείας, ή άντίστασις άνεφάνη 
αίφνηδίως ενεργητική ώ ; βιαία έπανάσ-ιασις έπί τής 
Συντακτικής συνελεύσεως, επίβουλο; χαί αμφιρρεπή, 
έπί τή ; Νομοθετικής, φονική δέ χαί αίιιόδιψος έπι τη; 
Συμβατικής. Έ πειτα  είδομεν ώ ; διαρ^έοντα υπό τών 
ηδονών τριοχονταετή γέροντα τό Διευθυντήριο» σχλη 
ρόν ένταυτω χαί άδυνατον.

Εις αύτήν τήν παρακμήν άναφανέντος τοΰ Βονοπάρτου 
καθ' ολην τής μεγαλοφυΐας του τήν υπεροχήν, τό Διευ 
θυντήριον ύπέκυψεν εΐ; τόν νικητήν τή; ’Ιταλία·: καί 
τών Πυραμίδων, τό δέ στέμμα τής άειθακλοΰ; δάφνης, 
τό όποιον Ιφερεν έπί τοΰ μετώπου κατέπληξε τοΰ; 
εναντίου;· έπειτα αύτοί σχεδόν τότε οί φατριάρχαι 
έτεινον είς ίδιάζον-.ά Ttva σκοπόν άντιχείμενον έκ δια. 
μέτρου εις τά μεγαλεπίβολα τή ; Δημοκρατίας φρο
νήματα χαί σχέδια. Ούτως ό Barras έπεδύμει καθ’ 
έαυτόν τή; Μοναρχίας τήν άποκαταστασι». Ό  Sieyes 
συνειρμολόγει άποφώλιόν τι τέρας Κυβερνήσεως ώς 
μίγμα καί απάνθισμα δήθεν παντοίων ετεροειδών 
πολιτευμάτων- άλλοι δέ πολυα'ριδμοι άναζητοΰντες 
κοίρανον, είτε δικτάτορα άπέβλεπον εις τον Μορώ τόν 
Jobert και τελευταΐον εις τόν Βονοπάρτην1 πάντε; 
ομως προσωχθημε'νοι έκ τής μετεώρου ένεστώιης κα- 
ταιτάσεως ήσαν πρόθυμοι νά τήν άνταλλάξωσιν δμο- 
θυμαδόν πρός άλλην τινα μονιμωτέραν τάξιν πραγ
μάτων, ουδ’ έδίσταζον χάριν τουτου νά θυσιάσωσι 
(χρεία; τυχουσης,) και μέρο; τ ι τών προνομίων τή; 
κομπο^ρήμονος ελευθερίας. "Οθεν ό Βονοπάρτη; ώφε- 
λτ,θεϊς έχ τής τοιαύτη; διοικήσεως, χατώρδωσε μέν

( \ )  Α νέκαθεν α ί παρεκβάσεις τής ΒααιΛείας 
προητοίμασαν τήν δημοκρατίαν.

νά άναγορευθή υπέ των πιστών φίλων του είς τό Σ«- 
νέδριον τών αρχαίων αρχηγός τής ενόπλου δυνάμεως, 
ύστερον δέ επί λόγω οτι ή εθνική Βουλή δέν ήτο άσ- 
φα&ής έν Παριοσίοις, προχάλεσε ψήφισμα μεταβιβά- 
ζο* αύτήν είς τον Saint Cloud. Παλι» λοιπόν τό 
Saint Cloud ήτο προωρισμένον νά γείντ; υπηρέτης 
τοΰ θαύματος, χ^ησιμεϋον ώς θέατρον έπαναστάσεως 
νεας, άλλά δραματικωτέρας τών προηγουμένων διά 
την δουλοπρεπειαν ένταυτω τινων βουλευτών xai τήν 
ματαίαν μεγαλαυχιαν τών άλλων ένώπιον μόλις τρια
κονταετούς στρατηγού.

Τότε είς τό Συμβούλιον τώ» άρχαίων δ Πρόεδρος 
Leaiercier κηρύξας άρξαμέν^ν τήν συνεδρίασίν πρό- 
τεινε τήν συσταϊ ΐν γενικού Συνεδρίου πρός σωτηρίαν 
τής πατρίδος. Η γνώμη αυτη έχίνησε μέγαν θόρυ · 
βον· καί ό μέν Δαλφόνς έ^ήτησε νά δμόσωσι τόν 
όρκον τής πίστεως υπέρ τοΰ Συντάγματος πάντες οι 
Βουλευταί' ό δέ Cornuder ύπολαβών είπεν, οτι άν 
διά τοΰ Συντάγματος έν*οή δ προαγορευσας τήν χυ- 
ριαρχίαν τοΰ έθνους, τήν έλευθερίαν, τήν ισότητα 
καί τών αρχών τήν ανεξαρτησίαν, αύτός πρώτο; ώρ- 
κιζετο· άλλ’ ένθυμοϋ, προσέθηκεν, ότι έ» δνόματι τής 
έλευθερίας ταυτης τό παράνομον Διευθυντήριον έσπού- 
δασε νά δολοφονήση τήν ελευθερίαν. Τότε δ Ναπο
λέων άνευφημουμενος, εΐσήλθεν εί; τό Βουλευτήριον* 
άλλ έχων χα! τάς ιδέας έτι συγκεχυμένος καί τούς 
λόγου; διαχεκομμένους, έδοχίμασε μόνον νά διαμαρ- 
τυρηθή χατά τών έπιθέτων, τά όποια ήκουεν άποδιδό- 
με»α ει; αύτόν ώς Κρομβέλλου χ β ι  τυράννου· έπειτα 
δέ διαβεβαιών αύτούς περί τής ειλικρίνειας του « Α π έ 
δειξα, είπε, διά z&r πραγμάτων πόσον υπάρχω 
άφωσιωμίνος tir; την δημοκρατίαν' διακηρύττω 
Λοιπόν xai χατ αντην την περίστασιν δτι άμα παρ- 
έ.ιβωσ/,ν οί κ ίνδυνο ι, θέΛω παραιτηθη τής εκτάκτου 
ιζουσίας, την όποιαν μέ περιεβάΛετε. » Ή  πρό- 
τασίς του αυιη ένε^ρίθη διά πλειονοψηφίας· Ιχτοτε 
ομως ταραχή διηγέρθη έν μέσω τοΰ Συμβουλίου τών 
πεντακοσίων πλησίον κειμένου* ό δέ πρόεδρος αΰτοϋ 
Λουκιανός Βονοπάρτης ήδυνάτει νά χαθησυχάση τόν 
θόρυβον, άν καί ειχε» ίχανήν τήν τόλμην χαί έπιμονήν· 
διότι πάντες σχεδόν έζήτουν νά χηρυχθή ένοχος δ Βο* 
νοπάρτης καί νά πέση ή χοιρανία (δικτατορία)· ό αλα
λαγμός δε ουτος άντήχει παντοΰ. Τότε προσελθών 
είς τήν θόραν δ Βονοπάρτης έκινησε νέας καθ’ έαυτοΰ 
χραυγάς. Μακράν τό Οψος' μακράν οί όπΛοφόροι' 
άνε^ώνησαν πανταχόθεν, κάτω ό Κοίρανος f /Ζικτά- 
τωρ .) Έν τώ μεταξύ τούτω ό Grandmaison χατώρ- 
θωσε νά όμόσωσι τόν προειρημένον όρκον τής πίστεως, 
δ δέ Bigounet λαβών τόν Βονοπάρτην έκ τοϋ λαιμοΰ, 
τ ί ποιείς, ε?πε, παράβολε άνθρωπε ; Παραβιάζεις τό 
ιερόν τών νόμων* φ υ γ ι ! δ δέ Βονοπάρτης ώχριών ίιπ’ 
άγανακτήιεως μόλις ή?ΰ»ατο νά προφέρη λέξιν* οθεν 
έξελθών άνέβη τόν ίππον τ«ο' άλλ' δ Μουράτ τόν ·προέ- 
τρεπεν εΐ; έχδίχησιν, τότε έπαναστρέψας δ Βοναπάρ- 
της έχάλεσε παραχρήμα είς τά 5πλα τοί>ς στρατιώ- 
τας (1).

{ I J  Ε ίμαι ό θεός ιοϋ ποΛίμού, ε ιπ ι πρδς αντονς

Τούτων γενομε'νων ό Μουράτ έκίνη^εν εύθύ; εν 
τάγμα εί; τόν τότον τών συνεδριάσεων μετά βήμα
τος τζχέω ς χαί τής λόγχης τεινομενης εΐ; τά έμ 
προϊθό.· τοΰτο ίδόντε; οί βουλευταί έπήδηιαν εξω Οια 
τών δυριδων χαί διεσχορπίσδηjav ώδε χακεΐσε, δ δέ 
Λουχια/ό; βοηδούμεν»; «αρά τών ακολουθών του έθε- 
σμοθέτησεν έχ τοϋ προ/είρου αύτοσχέδιόν τ ι νέον 
ούντα/μα, τό τέταρτον δηλ. έντός δέχα μόνον έτών! 
Οΰτω; ό Βοναπάρτης διά τής βίας έπανέφε^εν ήμα; 
ε ι; τά ; λαμπρά; ήμερα; τοΰ Richelieu ! άφοΰ διηνύ 
σαμεν τα/,αιπώρω; ομοΰ χαί εύχλεώς ολον τόν μα- 
χρόν έκεΐνον δρόμον τή ; έπαναστάσεως !

‘ Η απροσδόκητος δεσπ9τεία αυτη δίετηρήθη έπί 
τ ΐία  έτη· διότι τά έθνος εΐχεν ήδη άνάγκην ήσυχ^ίας, 
έπειτα δέ κιιτεθαμβώθη άπό τήν δόξαν. Ά λλ ’αμα άπε 
δε:χθη οτι ή τόσω έπιπόθητος αυτη ήσυχία έχίνδύ- 
νευε χαδ’ εχάστην άπό παραβόλους άτομιχής κενοδο. 
ξίας πολέμους χαί άλλεπαλλήλους άπογραφά;, ά ?’ ου 
μάλιστα ή άστατος τύχη έστρεψεν εις ήμας τά νώτα, 
καθολική σύμπαντος τού έθνους θέλησις μετεχάλεσε 
τήν άρχαίαν τών Βουρβώ/ων οικογένειαν, τής όποία; 
ό προσηνής κατά κληρονομιάν χαρακτήρ ηίίξησε τάδο . 
δέντα παρά τών νέων θεσμοθεσιών παλύτιμα πλεονε
κτήματα.

‘Ο IHf. Λουδοβίκος έπεφάνη ώς μεσίτης δυο έπο- 
χών, εΓτε ώς κρίκος συνδέω* τό άρχαΐον καί νέον 
ουστημα, πάντες δέ είχον διχαίαν εί; τήν δραστηριό
τητα του πεποίθησίν ενθυμούμενοι πόσον γενναιόφρων 
καί αξιοπρεπής άνεδείχθη εις τά ; μετά τοΰ Βονα- 
πάρτου σχέσ ιΐ; του. Όθεν αί ΐδέαι, όσα; διεκήρυξεν 
εις τήν συνέλευσιν τών προκρίτων, έπεδοκιμάσθησαν 
γενικώς· διότι άπεδείκνυον οτι ήρχετο άτηλλαγμενος 
πάσης κληρονομική; άντιποιήσεως· έδωχε δέ ε ί; τήν 
εις την Γαλλίαν ό αγαθός αύτός Βασιλεύς άφθόνω; 
πάντα τής έλευθερίας τά είδη, άνεξηδρησχείαν άπ? 
λυτόν καί δημοσιογραφίαν σχεδόν άνεύθυνον, ή τού 
λάγιστο* άγνωστον παντελώς εως τότε, άναγκαίαν 
δέ καθ’ ήμας, οτε ή διανοητική άναρχία χαταλαβοΰ 
σα τον έσχατον ορον μόνον ύπό τής συζητήσεω; 
δύναται νά κολασθή' ώστε ε5ρίσκομεν τά αντιφάρ
μακο» πλησίον τοΰ δηλητηρίου φυομενον. Τότε ά- 
νέλαμψεν ή χαρά καί ή ελπίς, μεριεμένομεν δέ 
μέλλον άκύμαντον καί αυτό όπήρξε πραγματικώς 
τοιοΐτο μέχρι τινό;· διότι ή υλική εύημερία εφθασεν 
έπί τή : παλινορθώτου βασιλείας τώ» Βουρβοίνων εί; 
άπίστευτον περιωπή»' αί άτομικαί όμω; άπέ^θειαι 
σπανίως έκριζομ^ται. Διά τοΰτο ένθεν μ»ν ηύςανον 
βαθμηδόν αι άξιώσεις· ένθεν δέ έπετείνετο ή έπιμονή, 
ή δέ άμυνα άντηγω\ίζετο γενναίως καί καρτεριχώς 
πρός τήν έπίθετι»· ουτω δέ ή έπανάστασις κατετρω. 
γε λαθραίως τά ; ρίζα; όκταχισχιλιετοΰς δένδρου, ώ 
στε δ πρώτος βίαιος ά»εμος ήρχεσε νά το ί̂ψ^ κα 
τά γής ταχέως.

φέρω τόν κεραυνόν' ήθέΛησαν νά με τραυματήσωσιν, 
άΛΛ' ή δόξα μέ χατέατησεν άτρωτον.

Τίς έξ ήμών δέν ένθυμεΐται τον αποφράδα έκεΐνον 
Ιούλιον τοϋ 1830  ! μήνα φόβων καί προρρήσεων 
άπαισίων καί σκληρά; πολλών προσδοκιών ματαιω* 
σεως. Πρά ολίγων έ ιι ήμερών είδομεν τήν βασιλι
κήν αύλήν χαθ’ ολην αύτής τήν πομπήν· ό Δέκατος 
Κάρολος ύπεδε/ετο χαριέντως τόν βασιλέα τής Νε- 
απόλεως, ώς άλλον δέ άπόγονβν τοΰ 1Δ . Λουδο· 
βίκου περιέφερεν αύτόν είς τά άξιοθέατα καί με
γαλοπρεπέστατα τών Βασιλείων τής Βερσαλίας άν- 
τικείμενα- αί άνευφημίαι, ή διαλάμπουσα εις τό πρό* 
σωπον τοϋ μονάρχου φαιδρότης καί γαλήνη, .ή εύ- 
γενής υπερηφάνεια τής χήρας τοΰ δουκάς τοϋ Berry 
παρουσιαζούσης εις τήν οίκογενειάν τη ; τά νέον υπο
στήριγμα τοΰ στέμματος τή ; Γαλλίας καί τέλος 
ό τοιοΰτον άοωσιωμένος στρατό;, ή πολυτέλεια τών 
άααξώ» και τών ίππων, οί χρυσοστόλιστοι ούλικοί 
ή έπιφανεστάτη καί πολυάριθμος τοΰ δουκός τής 
Αύρηλίας οικογένεια αναμιγνυόμενη εί; τή» χοίνήν 
ταύτην εΰδυμιαν, δ δοϋξ τοΰ Νεμούρ, οστις καλ- 
πάζων παρά τά όχημα τοΰ δουκός τών Β^ρδίγάλων 
τόν εχαιρέτιζε στρατιωτικώς, δ δέ διάδοχος τής 
βασιλείας τω άνταπεκρίνετο διά μειδιάματος, πάν
τα ταΰτα ώς σημεία μεγαλειότητος καί δυνάμεως 
καί ευδαιμονίας έφαίνοντο οιωνοί μέλλοντος εύτυχοΰ;, 
πολλοί μάλιστα κα; έπιστευον οπουδαίως τοΰτο, οτε 
τά εσπέρας τής 27 Ιουλίου ό μακρόθεν έρχόμενος 
βόαβος τοΰ πυροβολισμού άντήχησεν είς τό Σ ιίν 
Κλοΰ’ τή δέ έπαύριον δ άγώ» κατέστη κρατε- 
ρώτεροι, άνθρωπος έλλοχώντε; όπισθεν τών θυ* 
ρω», ή θυρίδων καί τών κρηπιδωμάτων τοΰ ποτα- 
μοΰ έκτόξευον βέλη θανάτου κατά τών ταγμάτων τοϋ 
Δεκάτου Καρόλου! καί οί εχθροί ετρεχον παντοΰ. Τί 
δ’ άράγε συνεβαινε τότε είς τά Σαίν Κλοΰ; Η κατα
χθόνιος καί φίλαυτος αΰλοκολακεία ουνέδρευε πάντοτε 
άποκοιίλίζουσα τόν μονάοχην δί άοφαλεία; φαντασιω- 
δου; καί σππ^υδϊζουσα παντοιοτρόπως νά άποδείξη 
τήν αληθή ταυτην έπανάστασιν ώς άξιοκαταφρόνητο» 
όχλαγώγημα.

Λέγεται δέ ο ι1 διορώσα τή* άνοήιως, ή έθιλοκάκως 
άμαυ,οουμένην άλήδε:αν ή εΰγενής μι-,τηρ τοΰ Δουκός 
τών Βορδιγάλων (χετεχειρίσθη χαί τ ις  τοσοΰτον εύαι* 
σδήτου καρδίας τη<ς τήν ευγλωττίαν καί τοΰ λαμπροΰ 
νοό; της "άς επικαίρους συμβοιιλας δια νο άνοιξη 
τού; άχλυόεντας οφθαλμούς, οί δποΐοι έμενο», ή καί 
ήρέοκοντο μάλιστα ί ιω ;  εις τέ σχόιο;. βελουσα υά - 
λιστα νά πληοοφβρηθή έξ ί ϊ ία ;  αντιλήψεω; καί μέχρι 
πόσου έκτείνετο ή σαμφοράάνέβη τή 29 εις τό Troca- 
dero, κήίΐον τοΰ υ'.οΰ τη;, Ικ τών γεωλοφιώ» τοΰ Οπαίου 

φαίνεται ολη ή πόλις ""ών ΙΙσρισιων. Αλλά τ: είοε 
ιιοώτον; τήν τρίγρουν σημαία» τοΰ 1789 άνεμιζομένην 
έπί τοΰ αετώματος εοΰ Κεραμεικου (I). Τούτο ιδοΰσα 
παρευ-ύς συνεκαλυψε μέ τάς χεΤρας τό πρόσωπό» της.

ί \ )  Ύο πρώτον άνάχτορον τών ΒασιΛέων τής 
ΓαΛΛίας έν ΙΙαρισΙοις Λέγεται Κεραμειχόι, η Γ«7 -  
Λιστϊ tuilerus· ίσως διότι είς τόν τόπον roc ητο τό 
πάΛαι χεραμυποιείον. Σ. Σ.



Παρήλδεν ήδη δ χαιρδς, άπήντησι τότε δ Λαφαγέτ (1) 
ιίς  τους αποστόλους τής μοναρχίας· χαΐ τοΰτο χατά 
δυστυχίαν έπίστιυσιν αμέσως δ δέκατος Κάρολος! 
διότι είχε μέν άλλας άρετΰς δ δυστυχής αύτάς μο- 
V*PX.'*3’ » * * ί  άναμφιβόλως ήγάποι τή* Γαλλίαν, άλλ’. 
έστιρεΐτο έχ φυσεως τη; μεγαλοπραγμ;σύ»η; εκείνης 
χαί τής ήρωΐχής χαρτιρίας, ήτις ανταγωνίζεται πράς 
άπροσδοκήτου; συμφοράς' έσεμνύνιτο δέ μό*ον ότι ot5- 
δίποτε μετεβλήθη, δ δείλ ιιος! μή συλλογιζόμενος, ώ ; 
φαίνεται, οτι έν μέ^ω τώ* σχοιχείων, τα δποΐα ά*α- 
τρέπουσι καί ήθη καί παραδόσεις καί Θρησκεύματα, 
ή αληθής πολπι»ή δέν πρέπει νά μενι; άίίνητος ώ; 
άγαλμα. Τό σώμα τή; κοινωνίας ύπόκειται είς παν- 
τοίας νόσους' τί δέ άλλο είμή Θάνατος συμβαίν» εΐς 
τόν παρόντα , άν δ ίαχράς άγνοή, ή δέν τολμά νά 
ποιχίλ)·; τά φάρμακα κατά τών παθών τά συμπτώματα;

Γό Σαίν Κλοΰ ήτο τότι ώς στραιόπεδον, οπου συν 
ηρχοντο τά τάγματα τή; βασιλική; φρουράς έ»τελώς 
έξησχημένα εί; τά στραχιωχικά Ιργα χαΐ τήν πειθαρ
χία». Ο διάδοχος τά έπεβίώρησεν άλλ’ έφάνη τόσον 
άθυμος καί μικρόψυχος, ώττε μετέδωκε καί εί; τού; 
άλλους τούς δισταγμού; του καί τάς υποψίας του. 
Εν τουτοις έδόδησαν πολλάκις διαχαγαί είς τά ατρα- 
τεύματα, άλλ δλίγφ ύστερον ήκυρώ0η7αν. Ό9εν πα- 
δόντοςτοΰ ήθικοΐΑων περιέτρεχο» καί αύτά τάς οδούς χαι 
του; άγρους ζητοΰντα άριον, τόν δποΐον ήγόραζον ώ ; 
διά πλειοτηριασμοΰ ! λ λ λ ’αίφνηδίως καχά τήν νύκτα τής 
30*31 έγένετο γενική τις κίνησ ς κα: αί σημαΐαι άνεπε-. 
τάοδησαν ού3αμβΰ ομω; ήκούίΐο αλαλαγμό; πο/εμου, 
ούδαμοΰ Ιφαίνειο ό ένQ δσχις προηγείται 
τή; μάχης· At Ss αμαςαι τής αύλής ήκολουθησ'χν 
οι^πηλώς τδν δρόμον του V illed’ Avray, τή» δτοία* 
τοσάκις διή^Οο» αί ελαφοι, οί χύνε;, η συνοδεία τή; 
βασιλική; δήρας άναγγελλομένη μακρόδεν διά τοΰ δςυ- 
τάχου σαλπ’ίμ α :ο ; τών βυκανιστών ! ‘ Ηδη δε τοΰναν. 
τίον τδ παν έσχυθρώπαζ?, και παντοΰ έπίχράτει βαδ ϊ̂α 
σιγή, διότι έτελ*ϊτο ή πένδιμο; τής άποθνησκίύση; βατι 
λβίας χημεία J 11 όσ ό ν δέ διήρχεσε* ή νεκρώοιμο; αΰ:·η 
παράιαξις; Έ πί δεκαπέντε ήμέρα; ή οεβατχή οικογένεια 
περίεπλανατο άπό πόλεως είς πόλιν, διεσπιίρ υ-α παν· 
τα χοΰ τόν οίκτον καί τήν συμπάθειαν, δρηνουμέ·η λα. 
θραίω; άπ4 τοϋ; φρονίμους πολίτας, περίοτοιχουμένη 
δέ ουγχοονως καί άπό ειρωνικό* σέβας τών νικηχώ».

Ποιον ή περιήγησις αυτη συνέτριβε μάλιστα τήν 
καρδιαν τής δουκίσης τών Βορδιγάλλων j Διότι δέν 
Ιπασχι» άπλώς, άλλ’ Ιαίνε τά δηλητήριον μέχρι τοΰ 
πυθμένος· καί ήμεΐς δέ αυτοί νέοι, οίτινες ίδομεν πρώ 
την τήν έπανάσταοιν ταυτην, καί μετά ταΰτα έπληρο-

( \ J  Α λλ  ό Λ αγαγετ άπέθανε μετ' ύ.ίίγη  ετη 
ελεγχόμενος νπό τή*· σννκιδήσεως διά τό πρός τήν 
Βασιλικήν οικογένειαν αδίκημα, χαί τά εκ τοΰ αδι
κήματος τούτα  πηγάσαντα εΐς ολην τήν Γ αλλ ίαν  
κακά.. Την αύτήν δε τύχην είγε και δ Λ αφιτ, δστις 
διά τών θησαυρών του ύπεστήριζε τήν δπανάστασιν 
ΐχ ε ίιη ν . Σ. Σ.

φορηδημιν on ίσαν δίκαιοι οί φόβοι ήμών, πόσον 
ελυπηθημιν τ ό τ ι! Τά τηλιβόλα ιΰθυβολοΰμινι παρα 
χιιρών νιοπιίρων, δ χρότος τών πυροδόλων, οί τραυ- 
ματίαι μιταφιρομίνοϊ έπί σανίδων, ή μάχη τών δ;ώ», 
δ φορητός τών λογχών χαί τών απηρχαιωμένων όπλων, 
επί πάσι δέ τουτοις ή σημαία έκείνη, τής όποια; οί 
μυστηριώδεις π ιρ ιπίτιια ι έφαίνοντο ιίς τάς αναμνήσεις 
τής παιδικής ήμών ηλικίας ώ ; μΰδος τιτ©ζς, ή έλιυ* 
βερια τής χινήσεως έν μέιω  καθωπλιομένου λαοΰ. δ 
ΐχος τώ» Εκκλησιαστικών κωδώνων καί ή νβκρώοιμος 
άκολουθία ψαλλόμενη ιίς τού; ναού; ύπέρ σωρείας 
τεδνιώτων, πάντα ταΰτα ήίαν φριχτά καί ά ήκ-οτια 
δυστυχήματα.

Εν τουτοις τό Σαΐν Κλοϊ>, τοϋ οποίου διεκόψαμεν 
την χρονολογική» ιστορίαν, διαμεϊνα* ώς κ'ήμα τής 
τών Ιίαρισιων άρχιεπυχοπής μέ'/ρι τοΰ 1658 ήγά- 
ρασεν δ Λουδοβίκος ΙΑ. καί έδώρησε πρός τόν ά ίελ - 
φόν του Αοΰκα τής Αύρηλίας. Αυτόδι συνέβη ή τρα- 
γω ΐία  τοΰ Θανάτου τή; Δουχίιης, διά τήν ύπο:αν 
ηχουσθη ή μεγαλόφωνο; εύ ,λω τιία  τοΰ Οοσσουέτου. 
“ Ω νύξ χαχοό'οιίμων, ώ νύζ τρομερά! ο τε άντήχητεν 
ώ ; βροντή ή παράδοξος αΰιη αγγελία, ή Κυρία άπο· 
δνηικει, ή Κυρία άπέδανεν ο "Ιδομεν λέγει ή . . . . 
τήν Κυρ;αν έπί σκίμποδος εχουσαν γυμνή* τήν κεφα
λήν, τά πρόοωπον ώχράν, τήν ρίνα συνεαταλμένην καί 
τους χαρκκτήρας τοΰ δανάτου' Ιτριχον, ήρχοντο, ά- 
πηρχοντο εις τόν θάλαμόν της οί άνθρωποι καί έγέλων! 
ουδε<α παρετηρησαμεν τεθλιμμενον" δ δούς εραίνιτο μό
νον έκ3ΐα«ι*ός ! Καί ομω; έ/.είνη ήτο ή πολυπόθητος 
κα ωραία Ερρ·.ετα τή; Αγγλίας, τήν οποίον τοσοΰτον 
έλάιρευον είς τήν σύλή» καί τής δποίας τά δέλγητρα 
εκινησάν ποτε τοιαύτην ζηλοτυπίαν ε ίς τόν Δοΰκα χή; 
λύρηλίας ! ! η5η δέ άπίδνι;σ*ίν έξαίρης ! δ λαός 
ώμίΛει περί δ^Ληχηριάσεώ;, καί πολλοί έπίστευον τόν 
Λαόν χαχά τοΰτο ! άν ου μ ά λ ι σ τ α  δ Δού; δεν έδ-ά- 
δονε νά i/.Qrt ε ι; δεύτερον γάμον (1! νυμριυδείς τήν έ< 
ΙΙαβαρίας Καρολ'ναν.

Μετά ταΰτα διήλδον άλληλοδιαδόχως έκ τοΰ Σοί* 
Κλού δ κ α π η λ ι κ ή ;  κακοτ(δ£ίας πλήρη; άνχιβασιλεύς 
Φίλιππος, δ Λουδοβίκος δ έξ Αύρηλίας, οςτις Ιγιινε 
μοναχός, δ Λουδοβίκο; Φίλιππος έξ Αύρηλίας δ,χις 
εΰιΰχημα μέγισχον ένόμιζι τ ό  να υποκρίνηται είς 
τάς κωμωδίας μετά χοΰ Colle, S au rin  καί Κ«ρ- 
μοντίλ κοί τέλος Φίλιππος δ λεγόμενος Ίσώ- 
τη;. (2) Όλίγιρ δέ πρδ τής έπαναστάσεως ή Μαρία 
Άντωνέτα (3) άγοράσασα τό Σαίν Κλού, ένασ-

(Y j Γυιού’,ω ν άνδρών άπόγονος χαί ά£ιος μά
λιστα  χειρότερόν πατρός ηιο ό επιββύλως χρη/ΐνί- 
σας έκ τοΰ θρόνου ιόν δέκατον Κάρολου, δονζ τής 
Λύρηλίας.

( Ί )  Πατήρ τοΰ τελευταίου Βασιλέως τής Γ α λ
λ ία ς Λουδοβίκου Φ ιλίππου, χαλλωπιζόμενος δ ι ά  

ονόματος τούτον ώς ζηλωτής δήθεν τής δημοκρατι
κής ίσηγορίας.

Καρατομηθεΐσα βασ ίλ ισσα  τον καταδιχα- 
σθέντος είς θάνατον τω 1790  Λουδοβίκον δεχάτον 
έκτου.

Μ-J ίΛ I 10*3 \ J « , «  ̂ ι
ο ιλ ο χ τλ ία ν  κα> του ή ίους  τήν κομψότητα ' εκει η ο ίκο. 
γενε-.α τοΰ Πολιν ιάκου περ ιχαρής  καί ε'ντιμος διηγεν 
ήμέρας εύδαίμονας μή φανταζομένη  ποτέ δ ποιας σ υμ -  
 S - A w i r  a u i a c  ε ΐ ί  αΰτήν  κα'ι τους περί αυτήν

τοΰ 1790 ' ή ήρειχία τοΰ χορίεοτάτου αΰτοΰ χωρίου 
Ιφαίνετο ώ ; άναπαυουια τήν δδυνωμ£*ην ψυχήν του̂   ̂

Έ πί τής παλι.ορδώτου μο-αρχί^ς ^  Σαίν Κλου 
ητο συνήθης κ»τά τούς καύσωνα; τοΰ δερους, τής ρασι 
λικης βίκογινιίας διατριβή δπου έσωμασκιΤτο ο δουί;
των Βορδιγάλλω* γυμναζόμενος κ*ί ‘ ί ;  τ ψ  Κ ^ ί'· 
τών όπλων μετά χώ* δωρακοφόρω» τ *  φρουρά; κ»ι 
λόνου τινο; δμηλίκων μ »χ ^ ώ ν, τών ίποιω» του. 
έξεΛγμούς διεύδυεεν ιύστοχώτατα. Έ π ιιτα  μ-:τα 
πολλάς τή; τύχ^ς μεταβολάς ή οικογένεια των Αυ 
ρηλίανών έπανηλδεν ε ί; τά συνήθη τών προγονών της
ενδιαιτήματα. , , ,

Xopt'um νΰν νέοι χ«ί νεά»ιδες ει; τα τερπνά 
ΰ Σαίν Κλού ! Κωμάζετε έρασταί, τρε/_ετου ώοιιν » « » ν  . . --

τού; λειμώνας xat λόφους άνδρωποι επί'ησμονες του 
παρελθόντος, άφρόντιδες δέ του μέλλοντος ! Αλλ οι

άλση 
ετι si;

■παρελδόντος, αφρόντιδες «6 του μ*ΑΛ0» « γ  . - - - - -  , — .  '

« , , ς λ it··· 9% ’V ίιλ,““· ! 5 Τ".“ΐ  Σ*"ί0ί ° f ’ ■·ιΤ " ■“,· ί  'J , 4 « . » « ί * ·  »«·«·<« vr'i*· ι λ *  n r r ?  ” ·»"λ·χχ’“ »· \ ι>ι?
. t v  s  / Λ  > . / Δ .  . ? ^ -  . α  « Λ »  τ ν >  ν η ι  ν

τε·^ν<;μαχα. Κκ τών Μεδιολάνων ίσως μόνον δ Λεονάρ
δος V inci έναμιλλαται κατά τοΰτο πράς τόν άβάναιον 
'Ραφαήλον.

Διαδρυλλεΐτοι, ώς γνωρίζιις, παρά πάντων τών φι- 
λοκάλω* δ μυιτικ ίς δεΐπνος τοΰ ένδοξου ιχείνου αρι
στοτέχνου. Κίίμενη ή είκών αΰιη χατά τύχην έπί τών 
τοίχων έϊτιατορίου κινδυνεύει ήυέραν παρ ή,υέρσν νά 
διαφδαρή· δ.ότι τό κτίσμα τοΰτο έχρηοίμευε* έπί τών 
εμφυλίων πολέμων άλληλοδιαδόχως ώς ίπποττάσιον 
χα’1 στρατών, ώ ςε δ πίναξ κατήντησεν έξ ήμιοε'ας σχε
δόν νά άποσβεσδή, καί σήμερον προοβάλλει τάν άνδρο* 
πον ώς άμυδράν φαιμα. Ένόμιζον οτι βλέπω τάς σκιάς 
έκείνας τοΰ παραδείσου τοΰ Μίλτωνος, αί όποιαι μό
λις ©αινόμίναι έκλείπουσιν. Έχρειάι^η λοιπόν ικανός 
χαιρός καί «ίς έμέ εω ; ου διοπτεύσω τά πρό δρδαλ- 
μων άντικείμενα Κατ ά'ίγον δμω; συνείδισα είς τήν 
6?'αν τούχην. κ»Οώ; δ β^βυΉσμένος είςβαδύ σκότος δια
κρίνει δπωσοϋν έπειτα τά έ* αύτώ κείμενα· ήκολούδησα 
προσεκτικώ; τάς γράμμα;, ιί^ον τά σχήματα, καί 
άνέγνων έπομένως τό άριοτούργ^μα.

'Οποία ύπόδίσις *αί όποιος ζωγοάφο<! πάντα τά 
πάδη κινούμενα ύπά ένάς μόνου πάδους τοϋ δεανδρώπου

tow  ̂ x ^

δ Ερρίκος τρίτος έ5ολοφο»ήδη, αύτόδι ειόε το φ ω ς  τη ;  
ήμέρας δ άντ ιβασ ιλεύς  Φ ίλ ιπ π ο ς ,  δστις  έ ξευτελ ιοε  το* 
θρόνον καί Φ ίλ ιπ π ο ς  δ Ί σ ώ τ η ς ,  δ ι τ ι ς  προπαρ ιοκευα - 
σε τήν καταστροφήν του· αύτόδ, έ ξ έ π ν ι υ τ .  το Διευ- 
θαντήριον πτερνισδέν παρά του Β ο .α π α ?του·^ουτοδι 
ί π ε σ ι  τό σχήπτρον τού μ ε ,ά λ ο υ  Λ ουδοβ ίκου  από τάς 
ν ι ΐ ρ α ς  τοΰ δέκατου Καρόλου' αύτόδι ευθυμε ί  κα! 
έ τ έ ,π ε το  δ επ ίβουλο ; αύτοΰ σ υ γ γ ε νή ς  Φ ίλ ι π π ο ;  Λ ου
δοβίκος, δστις  τδν ήκολούδησι* ε ίς  τήν αύτήν εςοριαν

μετ’ όΐίγα έτη. · , ,
I .  Ν. Λεΰαδενς .

Ο 1ΙΕΡΙΒΓΒΤΙ1Σ Τ Ο Ϊ  ΙΤΑΛΙΑΣ.
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και ή γλυκύτης είς τά βλέμματα τοΰ Κυρίου ! Εις 
μόνον μαδηχής ?χων κικλιμενην τή» κεφαλήν εκφράζει 
τήν δλίψ ιν αύιάς ύπάρ'/ει δ επιστήθιος φίλος- δδεν 
ούτε διαμαρτυρήσεως ανάγκη» αίσδάνεται, λυπ?ιται 
ομως Ιγκαρδιω:, ή δέ φυσιογνωμία του άποδέικνυει καί 
αύτή τήν αγάπην. Πάνχα ταΰτα φαίνονται είς τήν 
τετοιμμέν?;» έκείνην χαί άμαυράν ζωγραφίαν, ή μ δλ ' 
Αον ή μέν φυσική τοΰ πί»ακος ούοία άπέθανε, ζή δμως 
ij ψυχ» μετά τής ύλης τή» νέκρωσιν- οθεν είς πα* 
χνος, ή οημίϊον τοΰ ύψηλοΰ καί φαντασιώδους ?ργου 

άναγινώσκίΐς τήν διάνοια* εκάσχοι» προτώτου, διορας 
τά αίοθήματα τών παρακαθημένων, άκουεις το εύαγ- 
γέλιον, βλέπεις τόν μαθητήν, τελ«υταΐον δέ καί τάν ού* 
ίάν.ο* διδάσκαλον.

Όποιαν δύναμιν εχει ή ψυχή ε ί; τά< τέχνας! πόσον 
ϋέ ή πείρα άποδεικνύει άναγκαΐον νά γεννόίχαι εύγενής 
χαί συμπαθηιικός έκ φύσβως δ ζωγράφος, νά θιρμαίνηται 
81 άπό ιερόν χαί άσβέστον τής θρησκείας πΰρ, επειτα 
»ά πλουιίζηται άπά γνώ ίεις της ίοχορίας χαί τώ» περι
πετειών τοΰ άνδρωπίνου βίου τήν παρατήρησι».

Έ κ  Ρώμης.

Δικαίως έδαύμασας, περιπόθητι ’Αλέξανδρε, τήν ει 
χόνα τής πυρκαϊας τοΰ 'Ραφαήλου· διότι αδύνατον τώ 
δναι νά τήν ένατενίσΐ) τις προσκετικώς καί νά μή χι·

^1)  Ό  περί οό γ ίνετα ι λόγος Κάρολος δέκατος 
τοΰτο ίφερεν έπώννμυν πρ ιν βασιλενση.

ΤΩι Κ. Γ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΤΥΠΑΛΛΩι. (*)

Έ κ  1Ρώμης.

‘Οποίους θησαυρούς χαί δποΐα κάλλη π ιρ ιέχ ιι δ 
οικος τοΰ αγροκηπίου Βοργκέζη!

(*) δ ιά  τής προσψωνήσεως ταύτης ήθέλησα νά τιμήσω 
ο ύ χ  ήττον τόν εύθ'υν κα,Ι ενγενή χαρ ακτήρα,ί) τόν πρός
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χακία, ό δέ καλλωπισμός συγχρύπτει την καλλονήν.
Επειϊή θέλεις νά κρίνω, άν ή γυνή αυτη ΰπάρχη 

πραγματικώς ώραία, άραίρεσον ά π ’ αυτής τάς λε. 
πτοϋρεΐς στηθοδεσμίδας, τάς πολυπτύχους καί στο* 
λιδωτάς έσθήτας, τούς άνθινους πέπλους, τά έκ πο 
λυτιμων λίθων ψελλια καί στρεπτά χαί ένώτια ! άρε; 
μοι τουλάχιστον νά τήν ίδώ.

Ά λλ  δμως διά μέσου καί τών παντοίων ώραϊσμά* 
των κατώρθωσα νά διακρίνω Κούρτιον κρημνιζόμενον.

Τωόντι καί δ ήοως καί ό ίππος επεσον ! άποστρέφω 
τό πρόσωπόν μου διά νά μή βλέπω.

Πόσον 5 κέλης ουτος άνθίσταται κατά τοϋ βάρους, 
το όποιον τ ίν  παρασύρει ! πόσον άποτροπιάζεται το 
χασμα, οπου βιαίως καταρέρεται ! ό Κούρτιος δέ το 
άνάπαλιν έγκαταλιμπάνεται αύτοθελώ;, £έπει όρμ'η 
τικώς καί βυθίζεται είς τό βάραδρον ! αξιοθαύμαστος 
άντίθεσις της φοβούμενης ρύσεως καί τής θριαμβευου- 
ση; προαιρέσεως.

Ά λλ ' ίσως αρμόζει μάλλον νά έξετασωμεν τήν 
προτοαήν ταύτην τοΰ Μάρκου Αύρηλίου.

Έκ τών χαρακτήρων καί μόνων τούτων δυνάμεδα 
νά γνωρίσωμεν τήν ψυχήν καί τό πνεΰμα τοΰ μεγάλου 
αΰτβκράτορος ! Ναι, 5 Μάρκος Αύρήλιος είχε βεβαίως 
τοιοΰτον μελαγχολικόν ήθος, ήγάπα συμπαθητικώς 
καί πατρικώς τούς υπηκόους, έγνώριζε δέ άοιστα 
τούς άνθρώπους.

Τώ δντι τό φιλοτέχνημα τοΰτο μοί ραίνεται εν
τελώς κατά παν-α έξειργασμένον ή σμίλη τοΰ άγαλ- 
ματοποίοΰ έριλοτιμήθη νά έςεικονίσΐ) τον Μάρκον 
Αΰρήλιον, όποιος ήτο.

Πόσον ή ψυχή ένασμενίζεται βλέπουσα τούς χα 
ρακτήρα; τών δικαίων καί αγαθών Βασιλέων ! μεθύ- 
σκεται άπό τήν ήδονήν τής είκόνος των, καί ραντά· 
ζεται o i l  πϊρ ίσταται πρός καιρόν ενώπιον τών β ίώ ν .

’ Άλλά πρέπει νά Σοί αναφέρω καί περί τοΰ Sca- 
βοιζ του μονομάχου.

Διά μεν τοΰ Φαρνεσίου ‘Ηραχλέους (1) ή τέχνη 
έδειξε τήν ένδεχομένην τοΰ ανθρωπίνου σώματος 
ρωμαλαιότητα· διά δέ τοΰ Βοργκεζίου μονομά-/ου 
δληι τήν αλκή/ του.

Βλέπω Ϋ)!η οτι έδόθη ή πυγμή άπό τήν χεΐρα τοΰ 
μονομάχου, βλέπω δέ καί τόν θάνατον αύτόν τοΰ 
αντιπάλου άπό μόνον τά βλέμαα.

‘Οποίαν σορίαν δεικνύει ή αρμονία τών ολίγων αύ 
τών γραμμών, είς τάς οποίας δλο; ούτβ; ό μονομάχος 
περιέχεται τανυσμενος !

rac Αρχαιότητας <pi.l0xa.ior ζήλον χαϊ έρωτα τοϋ 
άγαθοϋ εφόρου τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης- τ[  
επραζεν ύπέρ αύτά» ίσως διηγηθω άλλοτε.

(1 ) Ευρισκομένου εις τό παλάτιον Φαρνέζι,

αύτό τοΰ Απόλλωνος

τήν Δάφνην, αύτή δέ με- 
δμώνυμον ρυτόν ί αι 

εγειναν ρύλλα, οί 
της ρίζαι, ο\ τρυρερβι 

ώραΐόν της στήθος πε- 
από φλοιόν. ‘Ο άνεμος ραίνεται πνέων 

τοΰ Απόλλωνος . . .
Ενθυμούμαι τήν παθητικωτάτην έκείνην δέησιν, τήν 

οποίαν ό Οβίοιος άποδίδει είς τόν έρωτόληπτον Α 
πόλλωνα. αΔοίρνη ! μή τρελής τούλάχιστον έπί τών 
χαλήχων 1 ρεΰγε όπωσοΰν βραδύτερον, σκληρά ! τότε 
δεν θέλω Σε διώκει και εγο> τοσοΰτον ταχέως ! ΰ

Aspera, qua properas, locasunt. M oderatius oro 
C urefugam que inhibelM oderatius insequaripse(’ )

Νομίζω οτι ακούω ενταΰθα τήν παράκλησιν ταύτην 
τοΰ άτυχοΰς έραστοΰ.

Αλλά δέν θέλω πλέον οΰ~ι νά θαυμάζω, ούτε νά 
παρατηρώ, ουιε χαν νά βλέπω' έςηντλήθη ή εύαι- 
σδησία μου· άναχωρώ.

ΤΩι ΑΥΤΩι.

Έ κ 'Ρώμης.

Είαήλθον χθές είς τα ύπογεια κοιμητήρια ή μάλ
λον εις τήν Νεκρόπολιν (1) τής μονής τοΰ άγιου

ο  Metam L. I. γ .  510.
(1) C atacum bie Λατ. ή κρύπται, σπήλαια καί ύπό- 

γ*ΐ2 ι συριγγών .(μακρυναριών), κείνται έπί
τής Αππίας όδοΰ, τρεις λεύγας ώς έγγιστα μακράν 
τής ‘Ρώμης· ε^ουσι πλάτος ουνηδως 4 — 6 ποδών, 
υψος δέ 8 — 10, έχτασιν δέ μεγάλην έκ διαστημά
των ομως εύρίσκονται καί μικρά τινα δωμάτια ώς 
ιιωλεοί, ή χηραμοί ζώων.

Αύτόδι Ιχρύπτοντο πρός καιρόν οι πρώτοι χριστια
νοί, ή συνήρχοντο διά νά προσεύχωνται· αύτόδι δέ 
ίθαπτον χαί τά πτώμπτα τών μαρτυρησάντων.

Οί νεκροί Ισωρεύοοτο τρεις τέσσαρες άλλεπαλλή- 
λως κατά στίχους εις τά πλάγια τρυπωμένης τής γής 
τών  ̂ πλευρών τής όδοΰ ε ί; σχήμα σηκοΰ, οστις 
έκλείετο, είτε έπεπωματίζετο συχνάκις διά πλίνθων 
οπτών, ενίοτε δέ καί διά μαρμάρου' σπανίως δέ έπ’ 
αύτών ραίνεται καί τό ονομα τοΰ νεκροΰ.

Εικάζεται ομως οτι εις τόν αύτόν τοΰτον τόπον 
έδάπτοντο καί έθνικοί, διότι εύρίσκονται συχνάκις καί 
έπιγραραί τοιουτων.

Εξάγονται αύτόθεν άδιακόπως λείψανα νεκρών, τά 
όποΐα, άρ ου 5 Πάπας άναγνωρίσας διά τινων ση
μείων, οιον τοΰ σταυροΰ, τοΰ ροίνιχος, τοΰ μονογράμ- 
αου τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ κτλ. οτι άνήκουσίν εΐ; άγιόν 
τινα, εχπεμποντα· εις τας χωράς τών λατ,νιζοντων 
χριστιανών χάριν άγιασμοΰ χαί εύλαβείας.

‘ Υπάρχουσι τοιοΰτοι κρύπται πλατύτεροι καί ύψη-

Πλήθος κιόνων, στηλών, αγγείων καί κοσμημάτων! Ά λλά  και τό σύμπλεγμα 
ποικίλων έξ δρειχάλκου, άλαβάστρου, πορρυρίτου, ίά -ίτ ιμ α  τήν ευρυίαν τοϋ Bernin.
ο πεω τ  ’σα οδό νυνο ί  ι ι α λ ι ϊ ν ί τ β »  xnl unn.irinnti  ‘ Λ   f l '  -σπεως,'σαρδόνυχος, μαλαχίτου, καί μαρμάρου παντός 
είδους καί τόπου καί χρώματος.

Αλλά παντοΰ ή ύπερβάλλουσα πολυτέλεια άποβαίνει

Ο Απόλλων προρθάνιι 
ταβάλλεται παρευθύο εις τό 
τρίχες τής διακεχυμένης κόμης της 
δάκτυλοι τών απαλών ποδών 
βραχίονές της κλάδοι, τό δέ 
ριεκαλύρθη 
είς τήν κόμην

Σεβαστιανοδ' ό ’Ιακωβίνος δδηγός μου έραίνετο εύρυής 
χαί χαρίεις μάλιστα άνθρωπος.

Ά ρ ' ου ει’σεχώρησεν είς τήν πρώτην όδόν τοΰ 
άχανοΰς τούτου άντρου, βλέπα;, μοί είπε», Ινθεν καί 
Ινθεν τοΰ βράχου τούτου τόν τόπον, οπου έπϊσω- 
ρεύοντο οί νεκροί. Εύρέθησαν, ώς λέγεται, έπέκεινα 
τών 1 U 0 0 0 0 ’ πάντες δέ ησαν σώματα μαρτύρων ί

’Ιδού τά όργανα τών βασάνων, ιδού όίγιαι τράπε- 
ζαι ! εν άγαλμα μαρμάρινον τοΰ άγιου Σεβαϊτιανοΰ, 
εργον τοΰ Bernin· ιδού πλησίον καί συγκαθίσματα 
(βουλιάσματα). Συμβαίνουσι δέ έκ διαλειμμάτων τοιαΰ- 
τα, όθεν εΰλαβώς, δσον ένεστι, προχωροΰσιν οί πε- 
ριηγηταί εις τό έπικίνδυνον τοΰτο υπόγειον διότι 
πολλάχις ξένοι δυστυχείς είσήλθον καί δέν έξήλθον 
πλέον.

Ά λλά  καί άπό τεσσαράκοντα ήδη ετών νέος τις 
μεΐά  τής γυναικός του έμβήκεν οδηγούμενος ύπό *υρ- 
σορόρου' άλλ’ ώ συμρορά ! Εύθύς δπισθέν του κατε- 
κάθησε τό στέγασμα και έρραξε τήν όδόν. Μετά δέ 
τήν εσπέραν ζητοΰσι πανταχοΰ τής μονής τέν οδηγόν, 
μή εύρίσκοντες δε αύτόν διευθύνονται καί είς τά ΰπό* 
γεια κοιμητήρια, ώ τρόμος ! ή θυρα εμενεν ανοικτή!

Σπεύδουσι τότε, άνάπτουσι ρώτα, καταβαίνουσιν, 
εΐσχωροΰσιν, καί βλέπουσι τό νέον συγκάθισμα' ρω- 
νάζοοσι καί άκούονται1 επειδή διακρίνουσι καδαρώς 
τήν άπάντησιν' άλλά πώς νά μβτακυλισθή ό βράχος, να 
ΰποστηριχδή ό συμπίπτων δόλος, νά άνοιχδή τέλος 
πάντων δίοδος ;

Μ ετ’ ολίγον δέν ήχούοντο άλλο πλέον, εΐμή συγ
κεχυμένοι στεναγμοί" έπειτα δμως έπαυσαν καί αύτοί- 
Προσέχ^ουσιν, άκοοώνται πάλιν καί πολλάκις, άλλ’ είς 
μάτην πάντοτε.

Έρριξα διηνουμένου τά τοιαΰτα τοΰ όδηγοΟ μου.
Όποΐα καχά επλαττεν ή φαντασία μου, συμβαί- 

νοντα όπισθεν τοΰ συγκαθισθέντος έκείνου χώματος· 
οτε τό φώς έπλησίαζε νά σβεσθή I οτε έντιλώς έοβέ- 
σθη! δτε ή γυνή (ώ τήν άθλίαν !) δέν έβλεπε πλέον 
τόν άνδρα, δ δε οδηγός δέν έβλεπε πλέον τήν όδόν I 
οτε τέλος πάντων τό σκότος ίκεΐνο μετεβλήθη είς 
αιώνιον τοΰ θανάτου σκότος ! καί άμφότεροι ένόησαν 
οτι ήσαν ζώντες έντός τοΰ τάφου !

Ακολουθών τόν δρόμον του δ οδηγός άρηγεΐτο τήν 
ιστορίαν τών υπογείων κοιμητηρίων τούτων’ ώμίλει 
δέ πιρ! αύτών μέ τοσαύτην προθυμίαν, ώστε έραίνετο 
δποίαν ειχε πεποίθησιν. Ένταΰθα, έλεγεν, οί χρι* 
στιανοί διωκόμενοι ύπό τών Καισάρων, ήρχοντο πά
σαν εσπέραν, διά νά τελέσωσι τάς άγιστείας των. 
Γυναίκες, παιδία, γέροντες, πλούσιοι καί πτωχοί 
άπαντες έπεκαλοΰντο τόν Θεόν είς τοΰτον τόν τόπον.

Ένταϋθα ή δέησις, τήν οποίαν ήρχιζε σεβάσμιός 
τ ις ίερεύς, έκτεινομένη άπ’ άκρου εως άκρου ανέβαινε

λότεροι τών άνωτέρω, Ιχοντες ενίοτε κα! παρεκκλήσια 
λαί άλλαχοΰ, οίον είς τήν Νεάπολιν,τό Βυζάντιον, τούς 
Παρισίους κτλ. μάλιστα δέ εις τήν άνω Αίγυπτον 
υπερμεγέθεις καί νεκρών πλήρεις.

πρός τόν Θεόν. Όποία αξιοθαύμαστος συμφωνία 
τόσων καρδιών δεομένων !· Συχνάκις οί πιστοί κατ’ 
αύτόν τόν καιρόν τής θρησκευτικής κατανύξεως Ιρε- 
ρον εις τό μέσον τής δμηγύρεως τά πτώματα τών 
καρατομηδέντων άδελφών! Δέν άνεστέναζον ομως 
τότε, ούτ’ έχλαιον, οΰτε έμέμροντο τήν τύχην, καί 
αύταί αί μητέρες ! άλλ' έξηχολούθουν τήν προσευχήν 
μετά συντριβής.

Αιρνης δε κατά τινα εσπέραν προσευχόμενοι ά* 
κουόυσι μέγαν θόρυβον, βλέπουσι δέ συγχρόνως καί 
μεγάλην λάμψιν. Έ σ*ν λόχος άσπλάγχνων στρα
τιωτών, οίτινες άνιχνεύοντες κατώρθωσαν τελευταΐον 
νά άνακαλύόωσι τό ύπόγειον. Είσεπήδησαν δέ ως 
θηρία άγρια καί ειφαζον άρειδώς πανταχόδεν, επειδή οί 
χριστιανοί ύπέκυπτον τόν αύχένα μεγαλοψύχως ! μόνου 
δέ γυναΐχές τινες καί παιδία έρυγον' άλλ’ οί βάρβαροι 
δήμιοι τρέχουσι καί αύτών κατόπιν, ρέροντες άνά χεί- 
ρας τόν σίδηρον και τό πΰρ, καί φονεύουσιν άπηνώς τούς 
προστυχόντας, εως ου έπεκράτησε πανταχοΰ σιωπή 
βαθύτατη, ήτις κατερόβισε καί αύτού:1 οθεν έξελ- 
θόντες κατεπάχτωσαν διά παντός τόν άπέραντον 
αύτόν τής γριστιανωσυνης τάφον.

Ά λ λ ’ ή εύσέβεια τών πιστών μιτεχίνησε καί τά 
νέα έμφράγματα, ήνοιξε πάλιν τήν είσοδον, καί εΐ* 
σελθοΰσα συνέλεξε πάντα τά όστα καί πασαν τήν 
κόνιν χών μαρτύρων έχείνων.

Ά φ ’ ου έρθάσαμεν μέχοι τινός έστάδη δ οδηγός 
μου, έγώ δ’ έλυπήθην' διότι έπεθύμουν, εί δυνατόν, νά 
ρίψω εις τού; ιερούς εκείνους καί παναρχαίους κευ- 
θμώνας δύο τρεις άκτΐνας τοΰ ώχριώντος φωτός, τό 
όποιον μέ ύδήγησεν έως τότε.

Καθήσας έπειτα επί τίνος πέτρας έφανταζόμην τό 
άνήλιον εκίϊνο σκότο;. Καί μέχρι τοΰδε ετι άρέσκο- 
μαι ερχόμενος συχνάκις νά δοκιμάζω καί πρό τής 
ειμαρμένης ώρα; τήν νύκτα, τήν έρημίαν καί τόν πα 
γετόν τοΰ θανάτου. »

ΤΩι ΑΥΤΩι.
'Ε χ  ‘Ρώμης.

Καταλιπών σήμερον τά άγάλματα, τβύς πίνακας, 
τά παλάτια καί τούς οβελίσκους, ήλθον πάλιν ιίς  
τούς κήπους τή ; αγροικίας Βοργκέζη διά νά άναπυυθώ 
άπό τόν θαυμασμόν καί τήν εκστασιν.

Πρό τριών ή'δη ώρών συγκοινωνώ μετά τής φύσεως 
εις τούς κήπους τούτους.

Πρό ολίγου δέ μόνον διέβη έμπροσθέν μου ώραιοτάτη 
τις άγέλη έλάφων περιπλανωμένων, ώς έγώ, ίντός τοϋ 
περιβόλου τούτου. Μόλις δέ μέ ειδον Ιστάθησαν α- 
πασαι και έστρεψαν πρό; Ιμέ τάς χαριέσσας των 
κεφαλάς, επειτα έπαναλαβοϋσαι τόν δρόμον μοί έδει
ξαν πόσον ήσαν λεπτοί χαί ώκεις οί πόδες των, διότι 
ετρεχον έπί τής χλόης xat τ ών άνθέων χωρίς ν’ άρί* 
νωσιν ίχνος (1).

( I )  i·’ Ακρων in  άνθερίχων Μα, ονόε κατέχ.Ια. · 
Τήν εικόνα ταύτην τοΰ'Ε.ΙΛηνος ποιητοϋ μιμηθεϊς 
ό ΒιργίΛιος ζωγράφεϊ άεροδρομονσαν τήν ώραίαν 
ΚαμίΛΛήν τοο.



Ά να β ίς έπ ιιτα  έπί τίνος γιωλοφίας eTSov βλην] 
την πιδιάδα τής ‘ Ρώμης. Ηώς νά μό θαυμάιω τήν' 
ενωσιν όλων τών ειδών τής γιωργίας, τήν ά*τίδ ι«ν 
πάντων τών χρωμάτων, τά μίγμα πλήθους καλυβών 
χαί πύργων, το έαρ λήγον, τό δέ βέρος άρχόμενον; 
Α ί  άπόψ«ς αυται, όπου ή γή φαίνιται συνδυαζομίνη 
μ ιτα  του ούρανοΰ, τά δεαματα εκείνα, τά οποία 
παρήλλασσον άπά στιγμή; i t ;  στιγμήν, ό ύποκυανος 
γ*όφος σκιάζων τά πρανή τών ορίων, ή λιυκαυγής 
χιών σκιπάζουσα τή» κορυφή* των, έν μέσω δέ τβϋ- 
τω ν  π ά ντω ν πεΰχαι χαι π ίτυβς χαι αιγειροι χαί χυ 
πάρι?οοι έχ τών τάφων χαι τών πικτωκότων ύδρα- 
γωγιίων άνίγειρόμιναι χαί διακόπτουοαι τόν ορίζοντα, 
ταΰτα. πάντα έξέπληττο* τήν φαντασίαν μου.

’Α γ α π ώ  ο υ ω ς  χατ  έ ζοχήν  τδν ερημιχον λ ι ι μ ώ ν α ,  
δπου ήδη χάδημα ί μόνο ; έ χ ω ν  πληοίο* μου χ α ρ τ ίο ν  
κα ί  κάλ α μ ο * ,  τόν α ίδ ρ ιω τα το ν  ουρα«ον υπέρ  κ ε φ α λ ή ;  
ενδεν δέ χαί Ινδεν τά  ανδοροτατα  καί ^ α δ υ χ ρ ο ώ τ α τ α  
έ ν τ α υ τ ώ  δ ινδρ ύλλ ια ,  ε ν ώ  έ* τοΰ  στίφους τ ω ν  πρασ ί
ν ω ν  τ ο ύ τ ω ν  σ υ μ π λ ε γ μ ά τ ω ν  έξερχομενος  πορφυρούς 
στύλος  φέρει I ret τ ή ;  κορυφή ; του  α γ ά λ μ α τ α  Λαμπρό
τ α τ ο υ  μαρμάρου.

Ού ν  ί δέ πο/ ύ μακράν μ -u β λ έπ ω  μ ίαν Α φ ρ ο δ ίτ η » ,  
ενα  ’Α π ό λ λ ω να  καί ένα Φ αΰνον , Ιν μ έσω  δέ τ ώ ν μ ύ ρ τ ω ν  
κα ί  τ ώ ν  ροδωνιών δ .ακρ ίνω  /.ρυπτομενον x a i  τον Ε ρ ω τα .

’Αλλ* οποίος ψι9ϋρι^|λ2ς ά ο υετα ι είς την  περιχυ- 
χλουσάν με σ ιω π ή ν !  αύτή  προέρχετα ι  β ι β β ί » ;  ά π ί  τήν 
δ ι λ κ τ ικ ω τ ά τ η ν  εαρινήν σ υ μ φ ω ν ία ν  τ ω ν  άηδονων,  αί 
δπο ΐα ι  εκρέρουσι τ ά τ ε λ ί υ τ α ΐά  τ ω ν  μελ ιροηματα , 
τ ώ ν  π »ρ ισ τ εο ώ ν ,  α'. οποΐα ι έπ ι ϊφραγ ίν ,ουσ ι  τ ο υ ,  τ ε λ ί υ  
τα ίο υ ς  τ·ον α σ π α σ μ ο ύ ; ,  τ ώ ν  φ ιυ γ ό ν τ ω ν  την έπ απε ι -  
λοΰσαν νύχ τα  π τ η ν ώ ν ,  τ ώ ν  ά π ο χ ω ρ ιζο μ ε ν ω ν  άπό τ ά  
άνδη ζ εφ ύ ρ ω ν ,  τ έ λ ο ς ,  τ ώ ν  π α ν τ α χ ό δ ιν  άναορυόντων 
χα ί κελαρυζόντω* έ π ί  τ ή ;  πόας να μ ά τ ω ν .

Δ ια τ ί  νά μή δύ νω μ α ι  νά ιόω κ α τ  αυ τή ν  την  σ τ ιγ *  
μήν έυ.προσδέν μου α π α ν τ α  τ α  π α ιδ ια  μου παραχο- 
λουδ ο ΰμ ινα  6τϊό τ ή ;  εράσμ ιας  μητρος  τ ω ν  α ς ικ ς  νά 
σ εμ νύ νη τα ι  χ α τ ’ α ύ τ ά ,  δσον και χ α τά  τ α ς  ά ρ ε τ ά ;  τ η ;  I 
ηδ'ιλε πληροΰσδαί ή καρδ ίζ  μου άπό φ ω νάς  εύδα ιμο- 
ν ια ς  και ά γ α λ λ ιά σ ε ω ς  !

‘Ο πο ίαν ιΰφοοσυ*ην έμελλον  να α ΐ ϊ δ ά ν ω μ α ι  βλέ 
π ω ν  τάν  Ί ά χ ω β ί ν ,  τήν  Ε υφημ ίαν ,  τόν Νικόλαον, την 
‘ Ε λένην ,  τή ν  Κλεαρέτην καί τόν Κ λ ε ι ν ή ν  νά τ ρ ε χ ω -  
ot* ι ί ς  τ ά  λ ιβάδ ια  τ α ΰ τ α ,  νά π α τ ώ σ ι  π ί δ ώ ν τ α  ένα- 
μ ί λ λ ω ς  τήν χλοεράν πόαν ,  νά βυδ ιζωντα ι  εις τ ά  ο * ια  
σ μ α τ α  κα ί  νά π α ίζω σ ιν ,  ε ίς  τ ά  άνδη, κα δ ώ ς  οί 
ζέφυροι!

"Ηδελον λάβ»ι τ ό τ ε  πρός καιρόν μ ε τ '  έμοΰ τόν 
’Ιάκω βον ,  κα ί οδηγών αΰ-.ό* έκεΐ κ ά τ ω  ύπό τ ί ς  άε ιθα  
λ ε ϊ ς  δάφνας ένώπ ιον τ ώ ν  ανδρ ιάν τω ν  τοΰ Βρού
το.», τοΰ  Ι ίά τ ω ν ο ς  κα ί  τοϋ  Κ ιχέρωνος ,  ήθελον έπ ι*  
γ ι ι ρ ψ ε ' .  νά ι ξ ά ψ »  τή ν  ψυχή* του ,  δ ιηγούμενος τά  
γ ε ν ν α ία  φρονήματα  κα ί  τ ά ;  άρετάς  τ ώ ν  μ ε γ ά λ ω ν  
έχε ίνων άνδρών !

Πώς ονειρεύομαι ! άπέχουπν άπ’ έμοΰ μυριάδας 
σταδίων, κα'ι πολλοί μή<ες, ίοως δέ καί ετη ολόκληρα 
μας διαχωρίζουσιν ! ενδέχεται μάλιστα νά μή ένταμω 
βώμιν πλέον ιίμή είς τά άμφιλαφή άλσ<) τών Ήλυσίων

πεδίων, άν ούτως άπιφάσισε» ή Μοΐρα, ώς δργανον 
μεταχειριζομένη τήν κακία* τών ά*6ρώπων

Αλλά προβαίνει ήίη ή νύξ καί μόνον μία φωτός 
άχτίς μοί υπολιιπ ιια ι έτι έπί τής κορυφής αΰτοΰ τοΰ 
οβελίσκου' διίλαιος έγώ ! καί αΰτή ίδοΰ άποδνήοκιι 
καί έκλείπει εΐς το πρόσωπό* τής ’Αφροδίτης ταύτης.

Εξάκουστε έπαυλι; Βοργχέζη, άλλοι ιχουσιν ίσως 
νά διηγηδώοι τή; άρχιτικτο»ΐχή; σου τή* κομψότητα, 
τών μαρμάρων καί αλαβάστρων καί ορειχάλκων σου 
τη* πολυτελεία*, τών οέ εικόνων σου τή* άπαράμιλλον 
ί,ωηροιητα' άλλ έ ,ώ θέλω  αναφέρει πάντοτε τά δένδρα, 
την χλόην, τά ΰδατα, τά πτηνά, τάς περιστεράς, τάς 
άγέλας τώ* έλάφων καί τών δορκάδων, πρό παντωνομως 
τή* σιωπήν καί τή* ηρεμία* τώ* ερημικών κήπων σου.

Ποδεινοτάτη καί έπέραστε ήουχία, καδώ; διαμένεις 
διαρκώς είς τόν ιύρυχωρον τοΰτον τόπον, κατοίχησο* 
χαί είς τήν ψυχήν μου! άκολούΟιι μοι έν μέσω τών 
παδών τής κοινωνία;, τών παντοίων κακών, τά oitcu 
ύποφέρουσι οι έντός αυτής διάγοντις, καί τών δεινών, 
οοα προξενοΰσι δωρεάν είς άλλους ! μάχρυνον άπ’ έμοΰ 
τας θλ ψ ιις , αι όποιαι βασα»(ζουσιν άκαταπαυστως τόν 
χρίνοντα τους άπαταιώνας άνβρώπους, τό παλιντροπον 
τών πραγμάτων, τή* πρόσχαιρον ζωήν χαί τόν έπιχεί. 
μενον δάνατον.

ΤΩι ΑΥΤΩι.

Έ  'Ρώμης.

Ή  Iιταυλις το3 Άδριανοΰ περιλαμβάνει δέκα του
λάχιστο* μίλια εμβαδόν είς τοΰ,ς πρόποδας τών βουνών 
cou Τιβούρου- αυτόδι δέ ό αυτοκράτυρ Άδριανός πε- 
ρϋλδώ* έπί δέκα έτη τάς διαφόρου; χώρας του ‘Ρ ω μ α ϊ
κοί βασιλείου, δηλίτήν οικουμένην ολην έμιμήδη πάντα 
ιά άξιοδέατα αΰτών μνημεία. "Οδεν όδεύων ό περιη
γητές άπαντα ένταΰθα μέν τό Auxstow, έκεΐ δέ ιή* 
Ακαδημίαν, περαιτέρω οέ τό Πρυτανεΐον χαί επί μέν 
τή; πεδιάδυ; τιτ,ν Στοάν, εί; δέ τά πρανή τινός λόφου 
ιά  τέμτ,η τής Θεσσαλία;· άλλαχοδ δέ βϊλανεΐα 
καί βιβλιοδή<ας καί ναυμαχεί* καί δεατρα καί ζω - 
γρεΐα- άλλά καί τά Ηλύσια προσέτι αύτά πεδία καθώ; 
χαί αύτόν τόν ”Αδην.

Ο δέ ο h o ; τοΰ αύτοκράτορος διέπριπι* έ» μέσω 
τώ* παντοίων καί πανιοδαπών τούτων μνημείων, α 
γλάισμα τής αρχιτεκτονικής, άξιον νά φέρη τόν κύριον 
τοΰ γνωστού τότε κόσμου.

Εκεΐ ό Άδριανός διήλδεν επτά δλόκληρα έτη άπο- 
λα·! ·>ω* αών άγαδών τής φύσεως καί τής τέχνης, κο
λάζω* δέ δί αύτών τάς φροντίδας τής άπεράντου 
μοναρχίας, καί έκ διαλειμμάτων άνακουφίζων τήν 
φιλοσοφικήν χεφαλή* του άπό τό στέμμα τής οικουμένης.

Όλη ή ζωή κατά τοΰς φιλοσοφικούς του υπολογι
σμούς περιωρίσδΐ) συνίπτιχώ; είς μόνον τά έπτά ταΰτα 
έτη ! Πόιον βραχεία ύπάρ-/ει ή άληδής ζωή!

ΓΗ μεγαλουργός δύναμις καί θέλησις τών ‘Ρωμαί
ων ούδέ* κατώρδωσε τοσούτω μέγα, όσω φβίνιται ή ε- 
παυλις του Άδρισνοΰ' διότι άπέβαινε τώ όντι ώς ά . 
πάνδιιμα τώ* αίώνω*, τών τεχνών καί τής ίιφηλίο» 
όλης.

Φαντάζομαι ότι δ Αδριανός' i t ;  τόν μέγαν Ιχι!*ο* 
χώρον περιστοι·/οΰμινος άπό τιχνίτας φιλοσόφους καί 
ποιητάς Ιλιγεν ιίς αύτούς. « Καταακευάυατέ μοι ΐ*- 
ταΰδα τά Λύχειον, έκιι δέ τήν Στοάν καί άπωτέρω 
τόν »αά* τοΰ Κανώπου. Είς τό* αύλώνα τοΰτο* θέλω 
τά Ηλύσια πεδία' λάβετε χρυσόν, όσο* θέλιτε, ε» έτος 
ώ ; π'ρβδεσμία* καί πεντήκοντα χιλιάδας άνδραπόδων 
ώ ; έργατας!

Ά λ λ ’ είς ποίϊ* καταστροφή* έφθαοιν έπειτα αΰτόδι 
ή βαρβαρότης !

Αδυνατώ νά παραστήσω πώς διετέδη*, κατά τή» 
πρώτην θέαν τοΰ τόπου τούτου, ότε δηλ. δυστυχή; τις 
χωρικός, φύλαξ τοΰ περιβόλου μοί ήνοιξε» Ιξ ήμισείας 
σισηπυΐα* ξυλίνην ούρα*. ’Επί τρεις δλοκλήρους ώρας 
προέοαι*ον περίλυπος καί μόνος διά μέσου τώ* χόρτων, 
τών άκανδών και τών τριβόλων έπάτου* παντοΰ συν* 
τρυμματα τώ* γλυκτκών αριστουργημάτων, καί έ ρ s ί - 
πια τής άρχιτεκτονική;, εω ; ου διήλδο* απασαν οχεδο· 
τήν έρημον.

Ό  Καρακάλλας, οί ’Ιταλοί καί δ Χρόνος οίπε το 
Λυκείου, ουτε τής Στοάς, ούτε τής Ακαδημίας έρεί- 
σδηίαν άλλ έζήλειψα* ώς καί τά άμυδρόνατα αΰτών

Επιιτα πρθ7πάδη:α νά ΐρευνη3ω τά υπολιιπόμενα 
όσα δπωοοΰν έγνωρ·ζοντο, ε?πευδο* δέ ε ί; τούτο, ώ ; 
ά> Ιχι*δύνευο* νά έ*λ«ίψωσι τή επαύριον, ή ώς άν ό Κα- 
ρ^χάλλας έμελλε νά ά*αζηση κατά τήν νύκτα έκείνη*. 
‘Οποίαν δέ χαράν ^σδα-όμην οτι μιτοιςύ τώ* φρυγά 
νων καί 5ιτό τινα κισσόν, ή θάμνον διέκρινον τεμάχιό 
τίνος κίονος.

Επορευόμη*, ίστάμην, έτρεχον άλληλοδιαδόχως, 
cuis έβχρυνόμην νά παρατηρώ τήν ίοειδή χροιάν τών 
λειψάννων έχείνων διισκορπισμένων ύπό κυανού* ουρα
νόν έπί διηνθισμένου τάπητος.

Ήθελησα προσέτι νά έπισκεφδώ καί τοΰς έχατόν 
θαλάμους, όπου ένηολίζοντο (έστάδμευον) οί Πραιτω 
ριανοί φυλακές. Συκή είσιχώρησεν ύπο*άτω τοΰ δόλου 
τίνος τών δωματίων τούτων έκτείνουτα έ»α τών κλάδων 
της, αί δέ άκτΐνες τοϋ ήλίου είσδύουιαι διά τοΰ τοί 
χου ώρίμαζον συντόνως τοΰς καρπούς της, εΐς τά 
πέριξ δέ ηχουον βόμβον μελισσών.

Α λλ ’ ή'5η έγίνετο οψία1 ό δέ ήλιος μετ’ όλίγον 
έδυε- προχωρώ* δέ είς τά άγρια φυτά άπήντησ* καί δη- 
ριοτροφεΐον πλησίον τοϋ καταπίπτοντος ναοΰ τοΰ Δ’ός.

Ανεπαυδην οΰτόδι έπ! πεύκης, ήχουσα άντικρΰ τής 
χαλυβης, όπου έβρυχα-ό ποτε 5 λέων, ψάλλουσαν τότε 
τή* άηδόνα, ή δέ φωνή τη; εφαίνετο συνοδευομένη καί 
ατό τόν ψιδυρίσμόν τινός ^ειδρου δια^εομένου εις τή 
πόαν.

Ήκουον λοιπέ* εναλλάξ τό ρείδρον, τή* άηδόνα καί 
τή* σιωπή* ! πόσο* ήδυνόυη* ! Ά λλά τέλος ιίσήλδε* είς 
ιή* έρημία» ή νΰξ Χϊί μέ έδίωξεν.

ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ Μ\Π\\

ΔΙΗΓΗΜΑ

Έ κ ζοΰ Γαλλικού.

[Χ υτέχεια , (δε Τεύχος IB  .)

Γ'.

Άπό τάς δλίγας ταυτας λέξιις , κοί τό* ειλικρινή 
χοί άδολον τής λαλιας της τό»ον, έγνώρισα ou ή συνο
δοιπόρος μου ήτον μαθήτρια Παρθίναγωγείου, έπι- 
οτρέρουσα χατά τάς διακοπάς ιίς  τήν πατρίδα της. 
Αλλ’ ά* ή δμιλία της εφα* ερον ε μεγάλη* άφέλειαν 
χαί αγ*οιαν πλήρη τοΰ αθλίου τούτου βιβλίου τό όποιο* 
ποτέ χωρίς πυρετόν καί y  ω ρ ί ς κίνδυνο* δέν άναγι- 
νώσκεται, κα! καλείται ανθρώπινος βίος, καί ομως 
ύπό τή* παρθενικήν έκείνη'· δειλίαν άνεκαλύπτετο ήθος 
εύτολμο* καί οχεδίν όιψοκίνδυ*ον' καί εΐς τό βλέμ
μα εκείνο, τό φοβούμινο* άκόμη νά προσηλωθώ που, 
διεκρίνοντο τοσαΰτα σπέρματα πυράς καί πάθους, ώστε 
ήιθάνδην Sit, ά» τό ιΰμορφον αυτό άγαλμάτιο* 5έν 
ητο» άκόμη νεάνίς, δέν ήτον όμως ούτε παιδίον π/.ιον.

?Α ! α.» ήμην ελεύθερος, ά* δέ* ιίχα  δεδή μέ μ ι
σητήν υπόσχεοιν* άν δ,τι μ' Ιφερί» ε'ς τή* όίμαξαν 
tauτην δέ* ήιο* ό μελειώμενος γάμος μου! . . . .  
Αλλ' Γιχα τωόντι έρωτευθή πρός τήν νέαν ταύτην ; 
Νομίζω ναι, οσον ά* φανη τοΰτο άπιθανον. Τουλά
χιστον ύπό τινά τήν έποψιν, διότι πολλά καί ποικίλα 
etvat τά είδη τοΰ έρωτος. Ό  έρως —  δ πλήρης καί 
τέλειος Ιρως —  σύγκειται άπό πέ»τε ή εξ τού/.άχιστο* 
έρωτας' έρωτες ε!ναι άνακφιβόλως τόσοι, οσοι είναι καί 
αί επί τοΰ ερωμένου προσώπου χάριτες και έντέλειαι, 
ισως δέ xat έλλείψιις.

Τ ί ήγάπυν είς τήν νεανιν ταυτην; Τή* μορφήν της 
πρώτον, έπειτα τή* ειλικρίνειαν, τή* άδωότητά της, 
όλας τάς άποφατιχάς τής άγνοιας της άρετάς, όσυς 
δέν έχ ιι πλέο* ή άπαξ ίραΰδεισα γυνή, οσας δέν 
έχουν, φεΰ ! πλέον τόσαι raX τόοαι άπό τά οχο. 
λεΐα έξερ'/όμιναι νεά/ιδες. Έλησμονησα καί άλλο 
αυτής δέλγητρον- τήν συγκυρίαν, τό παράξενο* τής 
άπα*ιήσιως καί τό νόστιμον τοϋ άπηγορευμένου καρ
πού' διότι ήμην ήδη έγγαμος, ή σχεδόν έγγαμος, καί 
μεταξύ ήμών εφαίνετο ύπάρχουοα άβυσσος-

Βίβαίως καί άναντιρρήτως, ιδέα τις χαμερπής καί 
άτιμος δέν έμβαινε* ιίς τό* *οΰ* μοο. Τ ί ήθελα λοι
πό» ; Ουτ’ έγώ δέν ήξευρα. "Ημη* εις κατήφορον τόσον 
ταχΰ* καί όλιοδηρό*, ώστε εύρέδην κάτω χωρίς νά 
τό νοή^ω, καί χωρίς ποσώς νά έχω σκοπό* ν’ άπο * 
μαχρυνδώ τής κορυφής. Δέν έσυλλογίσθην λοιπό* ότι 
καλή ^τον ή εύαχιρία *α! έπρεπε νά ώφιληδώ, άλλ’ 
έπραξα ώ ; νά τό έσυλλογίσθην. Τοιαύτη είναι ή ί σ το - 
ρία πάσης αδυναμίας χαί παντός σφάλματος.



01 ίπποι Ιπροχώρουν βραδεω;, δυσχερής xat άνοίν* 
της ήτον δ δρόμος. Τινές ιώ ν έπί χής όρορής ή είς 
τά όπισθεν τής άμάξης κλεϊσμα χαθημένων είχαν κα- 
ιαβή, καί έβάδιζαν έμπροσθεν αύχής, οί μέν δεδεμένας 
μέ μαναίλιον εχονχες τάς κεραλάς, ο[ δέ ένδεδυμένοι 
τούς μανδύα; χων, ολοι προσπαδοΰνχες νά έξαιμω 
διάσουν δπω; καλήτερα ήδύναντο, χα! έκπέμποντε; 
είμπροσθε'ν των τής ταχείας πνοής των τάν άτμάν, 
άναβχίνονχα σπειροειδώς εις χόν ουρανόν ώς καπνόν 
χαχάλευκον,

'Ολίγον T̂CtoOev χαΐ βαρέως περιπατών, δ χαλός 
μου γείτων έπάσχιζε νά γεμίση χαί ν’ άναψη τήν 
αγαπητήν του καπνοσύριγγα, μηδόλως συλλογιζόμενος 
οτι ή άπουοία του έπέρερε τόν παρ«μικρόν εις τήν 
θυγατέρα χου κίνδυνον. ώ0σον άν ήν*ι μακρός ό είς 
το» δρόμον μας άνήρορος, κ ι ί  μέ οσην αν χόν άνα· 
βαί*ωμεν βραδύτητα —  έχτός άν θελήσωμεν νά στα 
ματήσωμεν —  είναι αδύνατον νά μή ρθάσωμεν τό 
τέρμα του- χοΰτο συλλογισθείς, έπροθυμοποιήθην νά 
ώρεληδώ άπό τάς χαρισθείσας είς ήμας όλίγας ο-χιγ- 
μάς, τουλάχιστον πρός άπλήν δοκιμή» κατά πρώτον· 
διότι πρέπει πάντοτε ν' άρχίζωμ;ν άπό χάτι.

Ά λλ ’ εδώ έγενναιο ή αμηχανία.
Καί διά χούς εύρυΐΐς χαί διά τοΰς άνοήτους, τό 

πρώτον 'βήμα είναι το δύσκολον' είς τόν έρωτα ιδίως 
ή άρχή είναι τό πάν, διότι, άροΰ απαξ 5 πάγος συν 
τριδή, οί έρασταί φιλοτιμοΰνται ποιος πρώτος νά εύ- 
κολύνη τόν άλλον, καί τοϋ καθαρίση τόν δρόμον.

Ά π ’ τβ μάδημά μου όλο’, τή< άρχή’ καλά γνωρίζω.
Τόν στίχον τοΰτον ειπεν ο Μικρογιάννης, καί χαται 

χοΰτο ό Μικρογιάννης ήτον μέγας ά^δρωπος. ΓΙό^α 
τωόντι θαυμάσια ποιήματα Ιρωτος χαί πάθ;υς δέν 
άπέτυχαν 6ί έλλειψιν προοιυ,ίου, δί ελλειψιν τής σα
τανική; ταύτης άρχής, τ ις  έποίας ώσεπιτοπολΰ λαμ
βάνουν τόν τόπον αί περί βροχής καί ζέστης όμιλίαι! 
Καί τοΰτο, μά τήν άλήδειαν, συνέβη καί τότε" μή< 
ήξεύρων τί νά είπώ, άρχισα νά λαλώ περί τοΰ καιροϋ.

—  Ααμπράν ημέραν δά έχωμεν σήμερον, είπα.
—' ’Ομίχλη πολλή είναι, είπεν ή νεανις χυττάζουσα 

τήν έμπροσθεν αύτή; άπλωμένην οθόνην τών λϊυκών 
χής γη ; άν^δυμιάσεω».

—  Ω ! μή σα; μέλη, χαί έντός ολίγου ό ή/.ιος 
6ά τήν διασχορηίση ώς έχ θαύματος.

—  Καιρό; είιαι βέβαια διά τάς ώραία; ήμέοας' 
Ιμβήκε σχεδόν ό Μάιο;, καί πάντοτε βροχή και ψΰχο; 
ώς τόν χειμώνα' δέν ύπορέρεται.

—  Μισείτε λοιπον τόν χειμώνα- ωστόσο» έχει, νο* 
μ!ζω, χαί αύτός τα καλά του.

—  Δέν γνωρίζω, έγώ τοΰλάχιστον, τί καλά Ιχει.
—  Καλέ, χί λέγετε, κυρία μου; Τόν χιιμώνα 

εχομεν τάς συναναστροράς, τούί χοροΰς, χά θέατρα.
—  Μάλιστα, δί όσους χορεύουν καί διασκεδάζουν· 

άλλά διά χούς άλλους ;
—  Δέν έχορεύσατε αύτόν τόν χειμώνα ;
—  Ω ! μάλισχα, κύριε. Έχόρευσα, και συχνά 

μάλιστα . .  . Ά λλά; γυναίκες μέ γυναίκας, ivvoitxat 
δέν είναι πολΰ διασκεδασχικόν.

—  Πώς ! μόνον γυναίκες I

—  Μάλιστα, xupti. Είς τό μονασχήριον vest δέν 
έμβαίνουν. Τά μεγαλύτερα κοράσια είχαν τήν Θέσιν 
τών άνδρών- άλλά δέν είναι χό ίδιον.

Απορώ πώς δέν έξεκαοδίσθην γελών.
—  Μολαταύτα, ήκολοΰθησε σοβαρύς, ελπίζω ν’ 

άποζημιωθώ χό ερχόμενον Ιχος.
Άρχισα χότε νά προσέχω’ ν’ άποζημιωθη, θά ειπή, 

χόν ερχόμενον χειμώνα νά ύπάγη είς τάς συίανα- 
σχροράς, είς χά θέαχρα, είς χοΰς χορούς· νά χορεύη 
χαθ ημέραν* έν έν! λόγω, νά πράχχη μέχρι κόρου ό,τι 
προτερον μέ πολλήν τη; θλίψιν χής ήτον άπηνορευμένον 
Αλλά τότε, δέν έπρεπε νά ήναι εί; χό μοναστήριον. 

Έχελειωσεν άρά γε ή μαθητεία της ; Ουτω; έπρεπε 
νά ή»αι, μολονότι είχεν άκόμη μικρά χινα πράγματα 
νά μάθη* άλλα χά μικρά ταΰτα δεν τά διδάσκει τό 
μοναστήριον.

Θά έμβαινα διά χοΰχο εις αλλεπαλλήλους ερωτήσεις, 
αν δέν χό ένόμιζα περιττόν διότι είχε τούλάχ ιστόν 
ιόσην έπιθυμίαν νά λαλvj, οσην έγώ νά μανθάνω. "Οδεν 
καί περιωρίσθην εί; τό έργον τοΰ άκροατοΰ

—  Μέ υπανδρεύουν, έπρόσθεσεν ή νεανις, νεόουαα 
χαμαί τοΰς οφθαλμούς.

7'ό μέ υπανδρεύουν τοΰτο ήτον περιεκτιχώτερον 
δλοκλήρου ραψωδίας.

Με ύπανδρεύουν, δηλαδή- δέν είμαι πλέον κορά- 
σιον καδώ; έχθέί- εΐμαι άκόμη κόρη, πλήν υπομονή* 
δα μέ ε επουν κυρίαν έντό; ολίγου- θά εχω καζιμίριον 
και σύζυγον νά δειξίυ.

Μέ υπανδρεύουν— δηλαδή' μετ ολίγον θά περιπατώ 
με τήν κεφαλήν ορθήν, ά/ καί σήμερον νεύω χαμα: 
τοΰ; οφθαλμούς ώς παρθένος" δέν θά υπακούω πλέον 
εί; δ.δασκάλου; καί ΰποδιδαίχάλους, ουτε καί είς 
αύτόν τό» πατέρα^ου* θά λέγω καί έγώ' θε.Ιω.

Μέ υπανδρεύουν —  δηλαδή' μ ετ ’ ολίγον θά ήμαι 
κάτι τι ώς βασίλισσα, δεχόμενη σεβασμούς καί προσ
κυνήσεις πανταχόδεν δά έχω δλόγυρά μου άλλους 
μέν λέγοντας οτι είμαι ώραία, άλλους δέ οτι είΐΛαι 
εύρυή;, καί κολακεύοντας με μυριοτρόπως. “Εως τώ ;?  
μόλις μ’ έκυτταζαν· εες τό εξής δά ήμαί τό κέντρον 
τόσων βλεμμάτων, τόσων φροντίδων, τόσων περιποιή
σεων. Έν ένί λόγω, άπό τοΰδε 6ά έχουν νά κάμουν 
μ’ «μέ.

Με υπανδρεύουν —  έπρεπεν ακόμη νά στ,μαίνη· 
έχθέ;, δεν ήγάπων κάνένα οήμερον άγχπώμαι καί 
άγαπώ I ‘Ο έρακ εις έμέ δέν διήγειρε χάμμίαν ιδέαν, 
καί σήμερον καταλαμβάνω τί σηυ,αίνει ή μαγική αυτη 
λίξις· άγαπώ  I Ε χθές, εζων διά τόν έαυτόν μου’ 
εις τό έξη; θά ζώ κρό πάντων δΐ άλλον οστις Ιχει τήν 
ζωήν μου, Ιχει όλα οοα άνήκουν ιίς έμέ, Χοΰς λογι
σμούς μου, χήν ηλικίαν μου ! Ίδοΰ διαχί είμαι υπερή
φανος, καί διατί είμαι εΰχυχεστέρα άκόμη παρότι 
είμαι υπερήφανος !

Ά λ λ ’ εις τάς διερθαρμένας μας κοινωνίας, μεταξύ 
δέκα παρθένων ύπανδρευομένων, αί έννέα παν άλλο 
συλλογίζονται πβρά χόν νυμρευόμενον αύτάς σύζυγον. 
Ο σύζυγος παριστάνει τήν ελευθερίαν, χήν πολυτέ
λειαν, ολατς χής τύχης καί χης μαχαιότητος χάς άπο- 
λβύσεις. Αποβλέπουν Λοιπόν εις χόν γάμον άρίρημενως

ώς είς άντιχαχοπτρισμόν απατηλόν, τόν δποΐον ή 
νεανιχ/ί των φανχασία βλέπει μέ προκατειλημμένους 
εύνοΐχώς όρθαλμούς. ‘Ο καλήτερος λοιπόν σύζυγος 
εί<αι εκείνος όσχις ευκολύνει περισσότερον τήν πολυ
τελή ταυτην και επιδεικτικήν ευημερίαν, πλήρη θελ 
γηιρων εις τήν ρανιασιαν διά τόν εως χότε λιχόν εί; 
το έσωιερικον χής οίκογενείας βίο ν. ΠοΓα δέ χά 
επακολουδα χών παραδόξων χουτων ιδεών, άς τό 
παραλείψωμεν.

Με υπανδρεύουν, είπεν ή κυρία Πιπίνα. Δέ» ήδέ 
λησ> λοιπόν κα· έγω ν ϊ ρανώ δλιγώτερον μεταδοτικό;.

—  Καί εμέ ωσαύτως, ειπα.
—  Καί σας, κύριε ;

Ναι, κατά δνστυχίαν, κυρία μου.
Τό χατά δυστνγ/αν δέν παρετηρήθη’ ήκουσε 

μονον τό αλλο. Εκείνο τό χαί. ϊμέ ώσαύτως ερθασε 
να με κα μη να οιατρέξω εις εν δεύτερον λεπτόν πολ
λών ημερών δρόμον πλησίον τής παιδίσκης τκυτης, 
ητις ερριψε τοτε επάνω μου γλυκΰ κ·<! ριλικόν σχεδόν 
βλέμμα1 την αί’ρνυίαν αύτήν συμπάθειαν έχρεώστσυν 
βεβαίως εις την θέσιν τοΰ μελλονύμρου. Πόσον ήομο· 
ζεν ομως εις έμέ τότε οιι ύπήγαινα νά νυμρευθώ !

Λναμριβολως, άξίωσιν δέν είχα νά έκτοπίσω τόν 
αντεραστήν μου, κα! νά καταλάβω θέσιν τήν όποιαν ή 
συνθήκη τή; κυρίας Σωρρονιας δέν μ’ έπέτρεπεν ούτε 
καν να ραντασθώ. Μολαταύτα, tly α άπορασίσει νά 
προχωρήσω, χωρίς νά συλλογισδώ ποΰ ήδυνάμην νά 
φδάσω. ΙΙιατεύω κάποτε είς τό πεπρωμένον λέγω 
οτι έκεΐ μονον ρθανομεν οπου είναι γεγραμμένον οτι 
πρεπει να ρθάσωμεν, δ,τι καί άν πάθωμεν λαμβϊ- 
νοντες ταύτην μάλλον ή εκείνην τήν διεύθυνσιν- οθεν 
πρός τ: να στενοχωρωμεδα, πρός τί νά συλλογιζώ- 
μεθα, πρός τί νά ποοβλέπωμεν ;  Τό φέρον άς (ua;

’ κ*που θά ρθάσωμεν.
—  Γρήγορα; . . . μέ ήρώτησε δειλώς καί περιέρ

γως συνάμα. ,
—  Μόλις ρθα ιω - διά τοΰτο καί μόνον υπάγω.

Και εγιο ώσαυτως, είπε τότε καί αυτή.
Αλλά σεις τουλάχιστον, κυρία μου, έαυμβσυ-

λεύθητε τήν κλίσιν τής κσρδιαί σας· . . .  τόν γνωρί
ζετε βεβαίως τόν κύριον σύζυγόν σας· ένώ έ';'ώ ..............

—  ’Ενώ σεις, κυριι ;
—  Δέν γνωρίζω χάν τήν μνηστήν μου.
—  Κα! έγώ ώσαύτοκ.
—  Πώς ! κυρία μου, χα! σεις . . .
Η αμαξα εοτάθη· ειχαμεν ©θασει είς τήν κορυρήν

11ρ!ν λάβω καιρόν νά τεΛειωσω τήν ρράσιν μου, δ 
πατήρ έπρόίαλεν εις τήν δυριδϊ τό παχύ του πρόσω 
πον, και κατελαβε την θεσιν του πλησίον τή; θυγατρό*

ΓΓΙ/ i f  I  ' *  I Γ  1του. I t  ατυγια *
Ό ,τ ι προείιτα έγίνετο. ‘ Η ομίχλη διεσκεδάζετο 

δλίγον κα ι’ δλίγον άπό τάς λαμπράς τοΰ ήλιου άχ- 
χϊνας* εντός μιας η δυω ώρών θά ειγαμεν ζέστην 
άνυπόρορον. Ή  νεανις έξετΰλιξε τήν χεράλήν χης, κα\, 
έξάγουσα μικρόν κάχοπτρον, άρχιζε νά διϋλίζη μέ τό 
εν χών κτενίων χης τοΰς πίπτοντοις έπί τών ώμων 
χης μάκρους^ καί ξανθούς πλοκάμους. Κόπος, άταξία 
ή πλέον άρρόντισχος, χόμη ά|Λελώς διεσπαρμένη, έν-

δύ,αα χ α χαχαχεχριμμένα, 8λα άρμόζουν εις χαύτην χήν 
ηλικίαν. Καί χό θαΰμα χοΰτο χής νεόχητος καί χής 
καλλονής έμελλεν, αυριον ή μεθαύριον, νά γείνη χα- 
χάκτηυα μαθητοΰ τίνος έργαστηρίου, καί οΰτω νά 
αετοιμορρωδή δ άγγελο; είς κοινήν πωλήτριαν. Ώ  
Αυπη ! ω αίσχος ! ώ καταδίκη !

Κα! είς το κακόν καί εις τά καλάν, 8έ» όρκε: ή 
θελησις, χρειάζεται δυναμις· καί έδώ ή π»ρίστασις 
ήτον άκανθώδης. Έ κα μ ι ούσιώδη άνακάλυψιν' ήξευρα 
οτι η υπανδρεία τής κυρίας ΙΙιηίνας δεν έγίνετο κατ ’ 
εκλογήν καί συγκατάθεαίν της, οτι δέν ήτον ούτε 
ερω; ουχε κλίσις εις χά μέσον, δχι, έν ένί λ»όγω, ο 
έχδρός τόν όποιον ελεγα νά νικήσω δέν ητο/, αύιό ; 
καδ εαυτόν, λίαν άξιόροβος* τά περιστατικάν τοΰτο 
ητον βΐβαίως a;tov λόγου, διότι τό φρούριον δά ητον 
ίπόρθητον, άν b μελλόνυμρος ήτον έπίσης εί; τήν 
νΰμρην ώς χα! εις χον πενθερόν αρεστός. Καί μολα- 
ιοϋτα, χό εργον μου ήτον έ'χι ολίγον δυσχερές- επρεπε 
νά λυδώ συγχρόνως άπο χά δεσμά μέ χά δποΐα ή 
καλο*ά(·αθία τής οιλτάτη; θείας μου μέ εί^-ε δέσει, 
κα! συγχρόνως »ά έλκύσω μέχρι δεσμών τήν καρδίαν 
δυγατρός προ τών ορδαλμών αΰτών τοϋ πατρός της, 
χωρίς άλλο μέσον παρά τήν ευγλωττίαν μόνην τών 
ομμάτων, καί χοΰτο έντός είκοσιτεσσάρων ώρών. Ά ς 
προχωρήσω, είπα ώστόσον, κα! δ Θεό; βοηθός. Ή 
δυνάμην δέ κάλλιστα νά έπικαλεσδώ τήν θείαν βοή
θειαν, διότι, άν δχι άλλο,- άπατη xai διαρδορά δέν 
έμβαινεν είς τόν σκοπόν μου.

‘ Η νεανις, άροΰ εθεσεν είς τάξιν χαί αρμονίαν χήν 
κυμαχίζουταν κόμην τη :, έρευνώοα τόν σάκχον της 
έξήγαγε κύλινδρον χαρτιών, τά όποΐ* άπό τήν ολως 
ειδικήν μορρήν των έγνώρισα όχι ήσαν έπιρυλλίδ.ς 
εφημερίδων Νά οα; είπώ τίνος έρημ6ρί?ος, είναι 
αδύνατον, διότι μόνον τά χάκο πάτωμα ειχε μ ιίν ίί, 
τό ε ί; τό ειδο; τοΰτο τής ριλολογία; δίωρισμένον, καί 
προσιτόν επίσης κα! είς μεγάλους καί μικρού; νόας, 
καί είς μεγάλα καί μικρά βαλάνχια.

Φαίνεται έκ χούχων ότι άναγινώσκονχαι μυθιστορία! 
εις τά σχολεία καί μοναστήρια, κρυρίω; ισως, άλλ’ 
ω ; τ^σον άναγινεή^κονται, ένώ επρεπε μέ πάιαν ού" 
στι^ρότητα νά έμποδίζωνται.

Δί έμέ, καλάν ήτον  ότι χά έμαθα- ή άνακάλυψις 
αυτη ύψωσε κατά είκοσι τοις έκατόν τάς μετοχά; μου' 
κέρδος αξιόλογο ν ! ’Ανάγκη ήτον έν τούτοις ν’ αρ
χίσω τά εργον μου. Καιρόν είχα νά μελετήσω έν 
άνέσει τό σχέδιόν μου, διότι ή φίλη έβυθισθη ιίς χήν 
αναγνωοιν μέ τοσαύτην προσοχήν χαί λαιμοιργίοιν, 
ωστε, έκ τός τών ύπό τούς δρθκλμούς της τριών πυ- 
χνοχάτων σχηλών, έλεγες οτι κόσμος άλλος δΐ αυτήν 
δέν ύπήρχε.

Καχ’ άρχάς συνέλαβ* τήν ιδέαν ν’ άργίσω τήν πο
λιορκίαν, έμβαίνων εί; δμιλίαν μέ χάν πατέρα, σύνηθες 
εΐ; πορομοίας περιστάσεις στρατήγημα. ‘Η άνοιχτή δέ 
και άδολος ρυσιογνωμονία του ύπέσχεχο πλη:εστάτην έκ 
μέρου; του υποδοχήν. Άλλά παρητήθην ευθύς τοΰ 
μέοου χούτου χής εφόδου, διότι χό έθεώρησα όλω; 
μάχαιον δ καλός άνθρωπος είχε δώσει τόν λόγον του, 
καί, δσην άν χοΰ ένέπνε* συμπάθειαν μέ χάς θωπείας



μου. δέν ζτον δυνατόν νά έλπίσω άνατροπήν «υμφω. 
νιας έγγΰς οΰσης νά έκτιλεσθή.

Έ νφ λοιπόν έσκεπτόμην περί άλλου τρόπου έφόδου, 
ή αμαξα erpeyc χαί δ καιρός συγχρό»ως* χαί, καθώς 
έγώ έβαδιζα, ητον φόβος πολύς μή με καταλάβη το 
τέλος τοϋ ταξιιδίου τόσον όλίγον προχωρημένον, όσον 
ήμην ιίς τήν αργήν. Όθεν άρχιζα πλέον νά κατα
φρονώ τό* έσυτόν μου διά τήν άγονον ολως φαντα
σίαν μου, οταν ή αμαξα εσταματησιν είς σταθμό/ 
τινα όπου έπρεπε νά μεινωμεν εν τέταρτον τή ; 
ώρας.

’Αμέσως τότε ένεφανίσθη ιίς τήν θυρίδα τής άμά- 
ξης υπηρέτη; πανδοχείου, προσκαλώ/ τού; οδοιπόρους 
νά καταβοΰν, καί νά προγευθοΰν καφέν με γάλα, καί 
άλλα τινά φαγητά πρόχειρα.

—  Άκοΰς έκεΐ, άκ.οϋς έκεΐ, πώ ; δέν έρχόμεθα* 
έξεφώνησεν ό κατά προσδοκίαν πενθερός μου. Ελα, 
JJntiva μου, γρήγορα' μόλις έχομεν καιρόν νά ρο- 
φήιωμεν όλίγον καφέν* δέν έχομεν βέβαια σκοπόν να 
περάσωμεν εδώ τήν νύκτα.

—  Ευχαριστώ, πάτερ μου, άπεκρίθη ή νεάνις, 
χωρίς νά σηχώση καν τοΰς δφθαλμοΰς άπό τήν α γα 
πητήν τη ; επιφυλλίδα* δέ» πεινώ παντάπασι.

—  Καλέ, καλέ, τί λέγεις ; καφέν, καλέ, μέ γάλα 
ζεσταμένον. . . .

—  Ευχαριστώ, πάτερ μου1 είναι πολλά πρωί άκόμη
—  "Οπως θέλτ;ς· τοσω χειρότερα διά σέ ά< υστέρα 

πεινάσης- ποιος σοΰ π τα ιε ι;
Καί, ταΰτα λέγων, έδετ» τόν ενα πόδα καί μετά 

ταΰτα τόν άλλον ε ί; τό όποπόδιον τϊ,ς άμάξης, ώστε 
έντός όλίγου έπάτησε καί μέ τοΰς δΰω τήν γην

Ειχα μτζωγθήείς τήν γωνίαν μου ώστε νά φαι-
νωυαι τό πλέον άκακον ζώον %οΰ κόσμου. Ά λλά  χαί 
δέν ητον ανάγκη τοσοΰτων προφυλάξεων, διότι άνύ 
ιτοπτος ήτον ό γενναίος, οΰτε συνέλαβε χάν τήν ϊδεα» 
ιτ ι  ήτον ορονιμώτερον καί εύσχημότερόν νά προσκα 
λέση τήν θυγατέρα του νά τόν συνοδεύση.

‘Ο πανδοχεΰς μ ’ έπροσκάλεσεν έπιση; νά καταβώ 
καί νά τάν συνοδεύσω είς τήν τράπεζαν τών ξένων 
του- άλλά, καϊ είκοσιτέσσαρας ώρας άν ήν,ην νηστικός, 
δέν θ’ άφινα τήν θέσιν μου εί; παρομοίαν στιγμήν.

Δ'.

—'■ Λοιπόν, χύριε, μοΰ είπε μετά μιχράν παϋσιν 
στραφεισα αΓφ·ης πρός έμέ, έσχηματίσατε βέβαια είς 
τήν ιδέαν σας τήν εικόνα τής νέας τήν οποίαν θά
νυμφευδήτε ; Είναι ώραία, έν πρώτοις ;

—  "Ω I άγγελος !
—  Μαλλι'α μαϋρα ;
—  Ό χ ι, μαλλία ξανθά ώ ; τά έδικά σας.
—  Ά  J κύριε, τά μαΰρα είναι ωραιότερα.
—  Δέν τό φρονώ.
—  Καί οί γαλανό! οφθαλμοί, τότε ;
—  Ναι, οί μεγάλοι γαλανοί όφθαλμοί, ώς οι βλέ* 

ποντές με ταύτην τήν στιγμήν.
Έκοκκίνισιν.
—  Ά λλά , κύριε, δέν πρόκειται περί έμοΰ.

—  Καί fa, κατά μίαν τών ανήκουστων εκείνων πε* 
ριστάσεων τάς δπο.ας δέν θέλομεν νά πιστεύσωμιν, 
ώμοιάζετε κατά πάντα μέ τή* σύζογόκ μον ;

Ά ν  εΐς άλλη*^ παρά παιδίον έ 'εγα  ταΰτα, θ ΐ ι* 
έπερίπαιζε' άλλ' είχα νά καμω μέ άθώαν ολωσδιόλου, 
καί τά πραγμα άλλαζει.

—  Τήν είπατε όμεβ; πολΰ ώραίαν J
—  Μήπως ήπατήθην;
‘ Η κυρία Πιπίνα έχοκκίνισε καί πάλιν.
—  Γότε λοιπόν, κύριε, μοΰ ειπε μέ πονηριάν ήτις 

μοΰ έδωκε πολλά καλήν ιδέαν περί τ ίς  ευφυΐας τη ;, 
άν τόσον εύκολα |]<α'. κάνεις άγγελος ώραιότητος, δέν 
ήςεύρω διατί θά λυπηθήτε, ά·ροΰ πληθΰν τοιούτων 
αγγέλων ήμπορεϊτε ν’ απαντήσετε.

Άπεκρίνετο δέ ούτως ώ ; ιίς  άπλοΰν φιλοφρόνημα, 
διότι δέν ειχε τή* παραμίκράν ιδέαν τοΰ κ:υφΐ3υ 
σκοποΰ προς τόν όποιον πασαμίά τών φράσεων μου 
έτεινεν έπρεπε λοιπόν νά έςηγηθώ σαφέστερον.

—  ‘Ο θ ϊό ς νά δώση  ̂ άπεκρίθην.
Έ γε'.νεκα ί δεύτερα παΰσις, καί νέα σιωπή.
—  Κύριε, έπανέλαβεν ώ ; σκεπτομένη, άρά γ* 

όλοι οί νυμφευόμενοι άνδρες σχηματίζουν ώς υμείς 
μέ τήν φαντασίαν των εΰόνα τινά, τήν όποίαν ή μέλ" 
λουσα σύζυγός των πρέπει νά όμοιάζΐ), άλλως δέν 
τήν.άγαποΰν ;

Η νεδνις, γωρίς νά ιό γνωρίζη, διευκόλυνε την 
μελετωμένην τ ί ;  ομιλίας μου σειράν έπρεπε λοιπόν 
νά ώ ίίληθώ  Δέν έπρόκειτο νά είπώ άλήθειαν, άλλά να 
έπιτύγω έπειτα,τό τέλο: νομιμοποιεί πάντοτε -τά μέσα.

Άπεκρίθην λοιπόν καταφατικώς μέ τήν μεγαλντέ- 
ραν ά·Όιΐσγ υντιαν.

—  Ά ν  ή-αιίτοΰτο, ήκολούδησε, καί εκείνος Ιπλα· 
σιν ιδανικήν εικόνα.

—  ; ' , , ,
—  Ό  μέλλων νυμφίο; μου, κύριε, άνυπομονως

πως ά Γεκρίθη.
—  "Α ! ναι, τό ε!/ α λησμονήσει.
—  Πολΰ καλά, κύριε' ά» έφθασε νά σχεδιάσ καί 

αυτές καδώ; υμείς τοιαύ-η» είχόνα, και δέν θελη να 
χάμη κάμμίαν πρά; χάριν μου συγκαταβασι#, πρεπει 
νά άπελπισθώ ότι θά μ’άγαπήση ποτέ ό σύζυγος μου. 
Είνα: αλήθεια ;

—  Καλέ, ο/ι δά, κυρία μου . . .
—  Ώ  | μή ζητή; νά μέ παρηγορήσης. ‘Ο σύζυγός 

μου δέν θα μ’ άγαπήση ποτέ' διότι πώς είναι δυνα
τόν νά όμοιάζω άπαραλλάκτως μέ τήν εικόνα της 
φαντασίας του ;

— Ά  ! άν *ας είχεν ΐδεΐ.
—  Ά λλά δέν μέ εί*ε. Καί δ πατήρ μου δ ίδιος 

δέν τόν είδε ποτέ.
—  Πώς ! οΰτε δ πατήρ σας ;
—  Ό χι, κΰοιε* τό συνοικέσιον έσυμφωνήθη μεταξΰ 

συγγενώ/. Ό πατήρ μου είναι πλούσιος, μοΰ δίδει 
πολλήν προίκα. ‘Ο νέος καί τώρα εχει ικανήν περιου
σίαν, ώς φαίνεται, καί κληρονομιάν έλπίζει μεγάλην* 
περισσότερον δέν έχρειάζετο διά τόν πατέρα μου. Ά ς  
είχε τουλάχιστον πληροφορηθή άπό τοΰς συγγενείς

wtit τ·υ ίδβνίχοΰ μέρους τής μνηστείας μου I ητον το 
μιχρίτερο» πράγμα, δέν είναι άλήθεια ;

—  Ά νβ μ φ ιβ ό λ ω ς .
—  Ά ν  ίγ*ώριζι τοΰτο, θά ή-ιυρε πώς νά φερθή, 

καί θά Ιχρινεν άν μοΰ ή^μοζε τοιοΰτβς σύζυγος* τώρα 
ομως 5 ίβοΰμαι μή ζήσ» δυστυχής το ύπό'οιπον τών 
ήμε^ώ* μ:υ* διότι θά ήμαι βέβαια δυστυχής άν κατα 
λαβω οτι δέν ιχ' άγαπα

—  Καί νομίζετε ότι αΰτό; είναι δ μίνος σχοπε- 
λο; τόν δποΐϊν έγετε να φοβηθητί ;

— Καί μικρόν σα; φαίνεται τοΰτο, ώ ιτ »  θελετε 
χ ν  άλλο ;

—  Ά λλά, κυρία μου, λέγετε νά βά; άγαπήση δ 
σΰζυ·'ός » α ;- τοΰτο σημαίνει, άν δέν άπατώμαι, ότι 
α ΐσ ίϊ* « ;θ ε  είς τό* εαυτό* σβ; τή» θελησιν, τήν άνα" 
γ<η* νά τοΰ άνταποδώσητε τά ίσα.

—  Κ«ί ε'χετε π«ρί τούτ»υ αμφιβολίαν, κύριε;
—  Π*ρ«δεχβμαι ό τι σα; εύρίϊκει απαράλλακτο» 

μέ ττ·/ δπ«.ί«ν εεελβεεν ιίκόνα’ ποιος σας βιβαιόνει 
οτι δ* ή^τε δι*τ«θει^ένη νά τοΰ ανταποδώσετε κλίσιν 
ά ν :ί χλισεω;, ό-̂ ι θά τάν άγβπήσετε τέλος πάντω ν; 
'ΚΙΐίπορίϊ >ά <*ήν ήνα: ώραϊο;, νά μήν ήναι εύφυης* ή 
ήμπ®*εΐ νά ^ν*ι χαι νά μη σάς άρέση, διότι ή συμπά 
θεία δέ·/ έκ ιβ ίλλιτ*:.

—  ’ J  ! κύρ:·, μέ τρομάζετε! Καλέ, εΐ/αι άληθες 
τσΰτο ! ή^πϊρώ νά μή τέν άγαπώ ! Και άν έγώ δεν 
τόν αγανώ xat αύτός μέ άγαπα, εΐνα< άκόμη χειρότε" 
ρον τ μ ι ϊ  νά μή» άγαπα κανείς τό» άλλον ! . . . Καί 
έγώ vt μή τό ΰποπτεύ^ω, και *ά ^χαι εύτυχής σχε
δόν ί διότι, yw si; νά γνωρίζω το διατι, ή ίίέα μονη 
-f;; ϋπανδρεία; μ έχολά<ε»»εν. Αλλά πώς νά μα*- 
τ ιύ 'ο» όλα τ«5 τ« !

Τή ’στιγμήν τ*ύτην ίκ ;ύταμεν τήν βιαστικήν τοΰ 
ά.αξιτλατ^υ έπεπλήττο-το< τή» βραδύτητα τών
όϊιιπόρων.

‘Η »«νομιλία ίπρεπε νά διαχσπή «?ώ, ιίς τά ώ
ρα ότεβί» της μίρο;. Μσ'αταΰτα ν * ! μαζόμτ?» ν ά 
τ:ο*ίΐδώ **ί κάτι νά προιθίσω, όταν ί[ μιχρά ίσπιυσε 
νά Θΐ3η τό< δάκτυλον ι ί ;  τά στόμα τη ;, λιγουσα τα- 
χ έ - ; ’

— 12ου ο πβτηρ μου.
Καί άληθώ; δ πατήρ έ? ι;ξ ι τήν κιφαλήν του εις τήν 

θυίίδα, κ^ί μετ’ όλίγον χατίλοδι τήν γωνίαν τβυ.
‘II θυνάτνβ του έπρόλαβ» ν ά.πάσ$ τας ίφημισι 

δα;, τά ; όποιας δ μεταξΰ ήμών δια/ογος τήν ε ιχ ι 
κάμει νά ληομονήσζ δλωσδιόλου Τότι όμως, αί δρα· 
ματικαί έ/.εΐναι χαί συγκινητικά! τής νεανίχής φαν
τασία; της σιλίδις ιίγα ν χάσει όλο» των τό γοήτιυιεα, 
δ1 ότι ώ/ραί έφαί»οντο άπέ<α*τι τ ίς  πολΰ πλέον έν. 
διαφιρσύτη; αύτήν άλτ,θείας' έπρόχιιτο πιρί δλοκλή 
ρ'.υ to5 μέλλοντο; αύτής, όθιν «3ς άλλος λογισμό 
έσιώπα.

Τά ά5ολο* τοΰτο π/ά;μα έφαίνιτβ ότι μοΰ έδιδε» 
ή ί5ί* τά ι*έσα νά θριαμβεύσω ιίς  πάλην, καθ ή* μό
νος έγώ ή Λην ένοπλο:! Μή ε'/ων άλλο τ ι πρό; -.ο 
itapiv νά πράξω. iy/\ia  νά τή» παραμο*ιύω, έριυνών 
έπί τή; ειλικρινούς χαί εύκινήτου μορφής της τάς έν- 
^υηώ:εις tibm’vj* υιτικώ* μου εϊσηγήσιω*. Ηδυνά·

μην νά τρ'.ία) πλέο» τάς χ*ΐρ«ς μου, ή φαντασία της 
ε ίργ ιζιτο  ιίς τήν μονότονον κίνηειν τής άμάξης, ήτις 
έτρεχεν όρμητιχώ; έπι της πλήρους κονίορτοΰ καί 
μαλή; όδ;ΰ. Μετά δύω ή τριΐς τοιαύτας συνομιλίας 
ό σκοπό; μου έπετύγχα*ιν.

Έ ν τούτοι;, διακόπτουσα ένίοτε τοΰς διαλογισμούς 
της, έστρεφε πρό; έμέ βλέμμα προδίδον όλην τήν 
έσε^τιρικήν ταραχήν τη;. Πολλάκις δ πατήρ της έπά- 
σχ ιιε νά τήν άποσπαιη άπό τήν χατηφή σιωπήν της* 
άλλ’ αύτή άπεχρίνιτο μόνον διά τών ξηρών λέξεων 
>αί καί οχι, καί πάλιν έβυθίζιτο είς τήν αΰτήν άφω- 
νίαν. Κωφσί καί άλαλοι λοιπόν έταξειδιύσαμεν μέχρι 
τ ίς  Β. . . . όπου ή άμαξα στέκεται μίαν περίπου
ώ ραν .

Τήν φοράν ταύτην, ή νιάνις κατέβη ίμοϋ μέ τόν 
πατέρα τη ;, καί έμβήκίν είς τό ξινοδοχεΐον τοΰ Λευκοΰ 
Ίππου.

Φαντάζεσδε ίσω ; ότι έσπευσα καί έγώ ν’ άκολου- 
δή-ω τήν έρωμέ ην μου, καί παν μέσον νά μεταχειρι- 
σδώ ώστ» νά καθήσω είς τήν τράπεζαν πλησίον τη ;; 
Παντάπασιν. Ε ίϊα απέναντι τοΰ Λευ<οΰ "Ιππου ά 
θλιό* τι πανδοχβϊον oixorcpixor ( ώς έλεγεν ή έπι- 
νραφήτσυ), όπ;υ εϊσέρριυσαν όλοι οί εΐς τό όπισθεν 
καί τά επάνω τ ί ,  άμάξης μέρος καθήμινοι, καί, τού
τους άχολουδήσα-, έχαθκισα έμπροσθεν τραπέζη; προ
βληματική; χαδαριότητος, τής όποία; ή δαπάνη μόλις 
έφθανε τά τριτημόριον τή; ήτοιμασμένϊ/ς είς τό άντι- 
χ.ΰ τή ; οδού μίρο;. Πσίας δέ λογΐς συνδαιτυμόνας 
είχα, ευκόλως έννοεΐται.

‘Ρυ-αράς ΰπηρέτΓ,ς ηλδι πρός έμέ.
—  Τί δοίζιτι, κύρ ιι; "Εχομεν βραστόν άξιόλο- 

γον, μακαρόνια, όρνιθα παραγεμιστήν, ψητόν μέ γεώ
μηλα . . . .

—  Κονδύλιον, μιλάνηνκαί χαρτίον είς τήν ςΊγμήν.
Ό  τάλας έκεΐνος μ’ έχύτταξιν έκθαμβος, λ ξ  όλο-

γος καταναλωτής, θά είπε καθ’ εαυτόν. ‘Υ «ή γ ι μολα ■ 
ταΰτα νά φέρη τά διαταχθέντα.

’Επανήλθε δέ μ ετ ’ όλίγον φέρων κονδυλιον μέν χον
δρόν ώς τόν μέσον τών δακτύλων του, μελανοϊοχεΐεν 
δε τά δβίϊον βορβορσδοχεΐον ή'όνατο προσφυέστερεν 
«ά όνομασδή, και χάρτην είς τυλίγματα παντοπώ
λου μάλλον ή είς γραφήν έπιστολών χατάλληλον. 
Ά λλά , παρά τήν ανομβρίαν, προτιμοτέρα ή χάλαζα, 
κατά τήν παροιμίαν. Τά έδέχθην λοιπόν.

—  Τώρα, τ ί άλλο έπ:8υμεΐ δ κύριος;
—  Ό ,τ ι θέλεις, άπεκρίθην, άνοίγων τήν ίχρ«ν ιοϋ 

κονδυλίου μέ τό δνύχιον.
—  ’Επιθυμεί μία» καλή» σούπαν δ κύριος ;
—  Έ στω  μία καλή σοΰπα.
—  ’Αμέσως.
’Εννοείται ότι δ μόνος τρόπος ν’ απαλλαχθώ τοΰ 

κακοδαίμονος τούτου ητον ή τυφλή παραδοχή τής 
«ροτάσιώς τσυ. Άπαλλαχδιΐς, Ιρχισα νά γρ^?· “τα
χέως τήν εξής έπιστολή»*

• Κυρία μου I

. *Οχι ή τυφλή τύχη, άλλ’ ή *ρό>0·.» του Ύψίς*ο» 
Γ,ΰδόκησι ν’ άπαντηθώμιν, χωρίς νά ζητη*ϊ δ ιίς τόν



άλλ«ν, χωρίς νά γνωριζώμ«θ«, *«5’ ψ  στιγμήν έμ έλ- 
λαμεν νά κρημνισδώμεν κατακέφαλα « ί; τέ βάραθρον 
τοομίροΰ καί άπηλπιεμέ*ου μέλλοντος. Μήπως ήθέ 
λησε νά σωθώμεν άμοιβαίως, έμποδίζουσα ουτω τήν 
άπώλ«ιαν «μφοτέρω*; Έ γώ  βαδίζω «ίς γάμον τόν 
όποιον τά προαισδήμχτά μου άκοκρούου* ύμεϊς άφί- 
νετε τό μο*αστήριον, χα» τρέχετε νά νυμφευθήτε 
ποιον; άνδρα τόν όποιον ποτέ δέν εΐδατι, τόν όποιο* 
δέν άγαπάτ» άκόμη, τό* όπβίον δέ* 9 άγαπή»«τ« ίσως 
ποτέ! ή συνομιλία μας, άν χαί βραχεί», μ έφώτισε 
πολύ- τόν γάμον είς τόν όποιον τόσον άπερισχεπτως 
συ»ή*εσα, τόν όλεθριον τοΰτον γάμον τόν διαλύω, άπά 
τήν στιγμήν ταύτην, όποιαιδηκοτε χαι ά* ήναι τής 
άποφάσεώ; μου αί συνέπειαι. Θέλω ν* άγαπώ τήν σύ
ζυγόν μου καί ν ’ άγαπώμαι παρ αυτής.

α Σα; έλεγα πρά ολίγου οτι είχα τήν λυπηράν π«- 
ποίθησιν ότι δέν θά δυνηθώ ν’ αγαπήσω έκ«ί*ην, τήν 
δποίαν έντούτοις έτρεχα νά νυμφευδώ. Μέ ήρωτήσατε, 
xai σα; άπεκρίδην ότι ή σχεδόν βεβαιότη; μου αυτη 
προήοχετο έκ τοΰ ότι Θεωρώ άδύνατο* »ά δμοιαζη ή 
μνηστή μου τήν αμεταβλητον δί έμέ είκό.α τ ί ;  ιδανι
κής ερωμένη; a » J .  ''Ητο* «ΰτη μία τώ* αίτιων, άλλ’ 
δχι ή μόνη’ έχω m i άλλην ισχυρότερα*. κυρία μου, 
καί αύτή είναι ότι τά ίδανίχό» τοΰτο πρόσωπόν, το 
πρό πολλών έτών παρόν είς τήν φαντασίαν μου, τά 
ηυρα τελοσπάντων ! Ά λλ  είμαι διά τοΰτο ευτυχέ
στερο; ; Άλλο-μ'ίνον ! τό ένύπνιον τοΰτο, τά μετα- 
βληδέ* ε ί; αλήθειαν, μόλις τό είδα καί πέπρωται νά 
τά στερηδώ. Υπανδρεύεται καί ούτή, ή μάλλον τή» 
ΰπανδρώουν, χαί μετ’ όλίγας ημέρας δά τήν εχη, 
άλλος, ά'δρωπο; ξένος, άγνώριστο;, άγροϊχο; ίιω ς  τα 
ήθη, άγεννής ίσως τήν καρδίαν, βεβαίως δέ μή αγαπών 
αύτήν όπως έγώ εμελλα νά τήν αγαπήσω.

« Ά  ! ά* μέ ήγάπα καδώ; τήν άγαπώ, ά* ή χλίσις 
ητον αμοιβαία, τότε δέν δά έλειπεν ή ελπίς· διότι, 
όσον καί ά* νέα, όσον άδυνατο;, όσον ευπειθής,
ή νεδνι; ή έχουσα τάν έρωτα ε ί; τήν καρδίαν, έχει 
καί τήν δύιαμιν νά προστατεύση τάν έρωτα τοΰτον καί 
νά διατηρηδη St αύτόν. Ά λλ ’ ότι μέ είδεν, ότι βρα. 
γειαί τ ινε ; φράσεις ά»τηλλάχδησαν μεταξύ ήμών, 
είναι τοΰτο το μόνον πλεονέκτημα χατά τό όποιον 
υπ ερ ί’/ω τοϋ αντιζήλου μου, χαί δ ίδιος έννοώ ότι 
•τοΰτο μόνον δέν άρκεΐ. Έ στω  ! άς μήν flvat πλέον 
λόγος περί έμοΰ· δέν έχω κάνέν δικαίωμα, κανένα 
τίτλον ισχυρόν" άπαρνοΰμαι παν συμφέρον προσωπι
κόν, καί περί αυτή; μόνης ένασχολοΰμαι. Ά ;  άγνοή 
ότι ύπαρχει ε ί; τόν κόσμον άνδρωπος δέλων ν’ ά 
φιερώσι? « ί; αύτήν τήν ζωήν του· άλλ’ άς φροντίση 
■fi ιδία περί αυτής, καί άς μη προχωρήση βήμα πλέο* 
είς τήν οποίαν ωθείται όδόν. Ά ;  κοίμη καδώ; έγώ, 
ά ; είπή όχι, καί μετά τά άποσπεσθέν παρ αϋτης , α ί, 
διότι ειν*ι χαιρβς άκόμη.

» Άλλοίμονον ! είχε καί χάτι άλλο καλύτερον νά 
ειπή, καί τό ίά τ ι άλλο τοΰτο έπρεπεν εις έμέ νά τό 
είπή. Εννοείτε τί σημαίνει ή ασαφής αυτη φ?ά»ις, 
τήν όποιαν σαφέττερον νά ειπώ δέν τολμ ώ ; νΩ ! άν 
δέν άπηντήδημεν χατά τυφλήν τύχην— άν, καδώ; είλι- 
κρινώς πιστεύω, δάκτυλος τοΰ θεοΰ ένήργησε· —  δέν

έπρεπε τά χ α  νά τ«λ ιιώ σ ω μ «ν  το  ε'ργοι τη ς βείας Β ου
λής, κα ί να ύπακούσωμ«ν « ίς  τά β«ΐ»ν ερόσταγμά τ* ς  ;

» Ά να γ νώ σ α τ»  τά «αρό*, κυρία μου, κα: ά να γ νω - 
σατέ το, ά* ^*αι δυ*ατόν, μέ τήν καρδίαν σας· x a t , άν 
μέ θεωρήσετ« τολμηρόν, καταδ ικάσατε τήν σοβαρό* 
τ/(τα  καί τά κατ*π«ΐγον τώ ν  π«ρ ιστάσ·ω ν, α ίτ ιν«ς  
«ί*α ι άνώ τ»ρα ι ήμών χαι μ* έβίασαν νά σάς γράψω . »

Τοιαύτην άράγε^έ*ρεπ« νά γράψω έπιστολήν *ίς 
τοιαύτης ήλικία; κόρην; Ά λλά δέν ήτον δυνατόν νά 
μήν έχω τήν ευνειδησιν τοΰ παραδόξου, τούλάχιστον, 
τής τοιαύτης μου άποφάσεως. Ησθάνδην ότι ίρως 
τόσο* ταχέως γε**ηδείς ητον ίπόμενον νά φανη ύπο
πτος, καί «πριπι νά προφυλαχθώ κατά τοΰ δισταγ
μού καί τής άπιστίας.

Είχα όμως άδικον «ίς τήν ηλικίαν τής νέας ταύ
της, ή πείρα τοΰ βίου δέν ήλθεν άκόμη νά παγώση 
τή* είς όλα έκτεΐνομένην έμπιστοσύνην δ δισταγμός 
εισχωρεί αργότερα εις τήν καρδίαν τής γυναικό;, 
άφαΰ πραγματικώς γνωρίση τήν άπάτην. Έ πειτα , 
είναι καί πλάναι τινές τόσον γλυχεΐαι, ώστε καί ή 
πλέον ύποπτος γυνή ευρίσκει δί αύτάς πίστιν. Διατί 
δέ ή νεανις αΰτη νά μή πιστιύση τούς λόγους μου; 
Ή τον ώραία, καί τοΰτο, μέ ολην τη ; τή* απλότητα, 
τά ή;ευρε καλοί’ μήπως χρειάζεται άλλο τ ι είς τό νά 
έλχύσ») ή γυνή τάν έρωτα;

Μόλις ήγγισα τήν σοΰκαν καί άλλα δύω ή τρία φα
γητά, τά όποία είχε φέρει προδύμως ό πανδοχιύ;. 
Έδίπλωσα τήν έπιστολήν μου, έπλήρωσα δ,τι μοϋ 
έζήτησε, χαί έξήλδα. Ή  άμαξα «περίμενεν· οί Γπποι 
είχαν ζευχθή· οί συνοδοιπόροι μου ανέβαιναν' Ιφδασα 
έγχαίρως· τά σημεΐον τής άναχωρήσεως έδίδετο.

Είδα τήν νέαν συνοδοιπόρον μου χυττάζουσαν περί 
αύτήν, ώς ζητούσαν τινα ή πραγμά τι. Τελοσπάντων 
οί όφδαλμοί της άπήντησαν τού; δφδαλμούς μου, καί 
ήλλαξαν διεύδυνσιν, ώς οί κλέπται όταν άχούουν, ολί
γα βήματα πλησίον των, τάν ήχον τών υποδημάτων 
τοΰ χωροφύλο^ος. Έμέ άραγε έσυλλογίζετο;  έμέ 
έίήτει ό άνή-υχος έκείνος όφδαλμός;

Άπό τό ηδονικόν σκίρτημα τή; καρδίας μου «ίς τό 
μικρόν τοΰτο περισχατικόν, έπείσβην περί τής αλή
θειας τοΰ ερωτός μου. ϊή ν  ήγάπων λοιπό*; Τόσω 
καλύτερα ! δέν έψεύσδην άρα εί; τήν έπιστολήν μου* 
έτρώδην άρα πρώτος· τοΰτο έμελλε νά μαρτυρήση 
ύπέρ τής άδωότητός μου εις όσα ειχα ήδη έπιχειρτι- 
σει, καί εις ο;α νά επιχειρήσω έσχόπευα, ά» καί, 
κατά τήν γνώμην τών αυστηρών, τό πάδος, ώς καί 
ή μέθη, δέν ισχύει ώς δικαιολογία ένώπιβ* τοΰ νόμου ! 
Έκαδήιαμεν.

Είχα εύρει τάς επιφυλλίδας τής νεάνιδο; εις τήν 
θεσιν μου καί τάς έπήρα. Έδεσα έπιδεξίως μεταξύ 
αύτών τήν έπιστολήν μου, καί τάς έδωκα, λαβών εις 
αμοιβήν έρασμιώτατον ευχαριστίας μειδίαμα.

Είχα λάβει άφοραήν νά παρατηρήσω πράγμα άπά 
τό όποιον ήδυνάμην νά ωφεληθώ' ήτον δέ τό έξής* δ 
κσλός πατήρ είχε* έκ φύσεως δραστηριότητα, άπο- 
κρουουσαν τήν μακράν απραξίαν' ήτον έ* τών χαρα
κτήρων έκείνων οίτινες, μεταξύ τοΰ ένεργεΐ» καί τ»5 
χοιμασδαι, δέν άφίνουν διάοτημα διά τήν σχέψιν, διό

τήν »ύ»*οΐβν, χαδώς c{ ποιητικοί χαί Θεωρητικοί Slop· 
γα*ισμοί. *0 ά*βρωπος ουτος έζήτησεν όμιλίαν, άλλ 
ίχαντήσας πρόσωπα χατηφή xat σιωπηρά, άπηλπί·· 
»9η χαί είχ«ν άποχβιμηδή, ώ ; είδαμεν έστοχαοδην 
λοιπόν ότι, άν δέν τοΰ έδιδα παραμιχράν συνομιλίας 
άφορμή*, θά έκλειε καί πάλι* τού; οφθαλμούς καί, 
πρά; χάριν μας, δά έκοιματο έκ νέου. Καί δεν έλαν- 
6αεα· μετά δέκα λεπτά, ή μουσική—  ήξευρετε ποία 
μουσική —  άρχισεν.

‘Η νεανις μ’ έκύτταξε μειδιώσα.
—  θά  τάν έξυπνήϊω, μοϋ είπ*' μάς κωφαινιι.
—  Μή, διά τά* θίό* ! άπεκρίδην ζωηρώς' «ίναι 

μεγάλη σκληρότης·
‘Τπήκοβσε, χαί έσεβάσδη τάν πατρικόν ύπνον.
Έκράτει είς τήν χεΐρα τάς έφημερίδας’ τά φλο

γερά μου βλέμματα τήν έστενοχώρου* μέ ολην της 
τήν άθωότητα" έγνώρισε τό διπλωμένο* ως σημεΐον 
μέρος τή ; σελίδος, όπου είχ« διακόψειτήν άνάγνωσιν, 
καί έπανέλαβεν αύτήν. Τοΰτο καί έγω ηδελα.

Χαλαρά ήτον ή ενωσις τών φύλλων, και η εις αυ
τά κρυπτόμενη επιστολή μου δέν ήδυνατο νά σταθή 
πολλήν ώραν είς τήν δέσιν της. Καί άληδώς, ήμίσειοιν 
στήλην δέν ειχεν άναγνώσει, και ή επιστολή έπεσεν 
« ί; τά γόνατά της.

Έκπλαγείσα, έλαβεν ιίς  χιιρας τό χαρτίον, κοί το 
έγύρισε καί τά έξαναγυρισεν ικανήν ώραν. Καλά καί 
δέν τήν έσφρά^ίσα, διότι, μή γνωρίζουσα τί ήτον, 
δυ-κόλ<«5ς 0 άπεφάσιζε νά τήν έκσφραγίση. Τής είχαν 
δανεισθή αί έπιφυλλίδες άπά συμμαθήτριάν τινα ισως, 
καί ύπέδεσεν ότι ήτον άτκοπόν τ ι έγγραφον «ίς την 
φίλην της άνήκον’ όθεν τό έξ«δίπλωσ«, μακράν τοΰ νά 
περιμένη ό,τι πε'ριεΐχ«ν.

Ά μ α  διεξ«λθοΰσα τούς τρεΐς πρώτους στίχους, δέν 
εδίστασεν ότι ή επιστολή διευθύν«το πράς αύτήν, και 
ότι δ γράψας ήμην έγώ. Δι«κόπη λοιπον, καί έστραφη 
πρός έμέ, ώς έρωτώσά με τ ί τοντο έσήμαι*εν.

"Εκυψα «ίς τό ώτίον της, καί, μέ φωνήν ικιτικήν, 
τής «ΐπα·

—  Σδς παρακαλώ, άναγνώσατ·.
‘ Η άρχή τής έπιστολής είναι σύντομος Ιποψις τής 

χίταστάσεως άμφοτέρων ήμών, χαί ούνοψις τρόπον 
τινά τής έχ διαλειμμάτων προτέρας μ«ταξύ ήμών συν
ομιλίας. Π«ρί τά μέσα έξηγοΰμαι καλήτ«ρα, καί 
αρχίζω νά γίνωμαι σαφής. Ά λλά  τέλος, όίην αν 
διικνύω αύταπάρνησιν καί άφιλοκ«ρδ«ιαν, τό δίυτερον 
ήμισυ τής έπιστολής π«ριέχ«ι ιδέας τινάς, αΐτιν«ς 
δέν αποβλέπουν μόνον τό άπ«ιλούμ*νον μέλλον τής 
νέας, τό μέλλον τούτο «ίς τό δποΐον δέν έκρυπτιτο ή 
(«ιθυμία μου τοΰ νά λάβω τινά μιτοχήν.

Άναγίνωσχομένη κατ’ ιδίαν, μακράν πρό πάντων 
τ·ΰ  γράψαντος, ή έπιστολή αδτη δέν «ϊχέ τ ι  προσβλη* 
τικςν. Ά λ λ ’ «ίδατέ ποτ» έραετήν, άναγκάζοντα τήν 
έρωμένην του ν’ άναγνώσς, παρόντος αύτοΰ, τό πρώ" 
τον έρ#»τιχόν του γραμμάτιο»; Γυνή φΐλάρ«σκος 6ι* 
βαίως δά τά  έχα*«· γυνή άπλοϊχή ήίύνατο μόνη νά 
ίζέλβιρ Οα^ραλέως του άγώνος. Λέγω άπλοίκή, διότ», 
«ίς καρομοίας π«ρι»τάσ«ις, άπ α ιτιϊτα ι ίδίως ά*λότης 
χαϊ άφέλ«(α’ ή δέ πολλή νοημοσύνη φέριΐ άμηχανίαν.

Ε .

Άν«γ;ωσ«ν ή κυρία Πιπίνα μέχρι τέλους τήν έπι- 
στο/ήν μου, έκοκκίνισε πολύ π«ρί τά μέσα, άλλά δέν 
διεκόπη. ’Έ πειτα τήν έδίπλωσ« καί μοΰ τήν έδωκε.

Δέν ήθελε νά δείξΐ) μέ τοΰτο βύτε όργήν, βυτε 
περιβρόνησιν" μόνον έσωτερική τις φωνή τής έλ«γεν 
ότι δέν επρεπε νά φύλαξη ταύτην τήν έπιστολήν. Η· 
πατήθην χατ άρχάς περί τοΰ σκοποΰ της· ένόμισα 
οτι έθιώρησεν άπαραίτητον νά δείξΐ) άγα»άκτησιν, καί 
νά προσποιηΟη ότι προσεβ/,ήθη.

—  "ίί ! κυρία μου ! έψιθύρισα στ«νάζων ώς έρα- 
στής παράγνωριζόμενος καί αποβαλλόμενος.

—  Καλέ, λάβετε την, μοΰ «ίπ«- αύτό μας χρειά" 
ζ«τα ι, νά τήν ί?ή ό πατήρ μου.

‘Η φράσι; αυτη, ώ ; ήτον έπόμενον, μ ’ ένεθάρ^υνεν.
Έλαβα τήν έπιστολήν.
—  Κυρία μου, τής είπα μέ φωνήν τής όποιας ή 

συγκίνησις δέν είχε τ ι προσποιητόν άνεγνώσατε τήν 
επιστολήν μου' έπιίσθητ», έλπίζω, δτι έ*διαφ»'ρομαι 
ύπέρ ύμώ* χωρίς ποσώς νά λείψω άπό τό άπαιτού- 
μενον σέβας. Δέχισθε φιλίαν ήτις, άν καί χθες λα· 
βοΰσα άρχή*, θά |*αι, σα; ομνύω, πλήρης άφοσιώ- 
σεως ;  . . Μή» άποπβιήσδ*’ ίσως ποτέ δέν θά λάβετ* 
«ίς τή» ζεοήν σας πλ«ιοτ«ραν άνάγκην δδηγοΰ καί 
φίλου.

—  Κύρι« . . . έτραύλισ«ν ή άκαχος νεανις κατα- 
πλαγεισα καί συγκινηδίϊσα συνάμα έκ τών μ«γάλων 
τούτων φράσεων, α ίτ ιν ις  ήλθαν άφ εαυτών είς τα  
άκρα τών χειλέων μου.

—  Λέγ«τ«, τ ί θά χάμετ» ; ήκολούθησα μέ τήν 
αύτή* αφέλειαν.

—  Καί τ ί θέλετε νά χάμω ; άπ«κρίθσ κυττάζουσά 
με χατά πρόσωπόν.

—  * ϊπ α κ ο ύ «τ« ; συγχατατίθ«σ0« «ίς τήν οποίαν 
σας προτ«ίνουν ύπανδρ«ίαν ; .  . .

—  Ά λλ ’ ήμπορώ πλέον, χύρι«, νά «ίπώ ότι δέν
συγκατατίδεμαι............... ένώ όλα έτ«λ ίί«σαν, όλαι αί
έτοιμασίαι έγ«ιναν, χαι μόνον ή παρουσία μου π«ρι- 
μένεται ; . . . .

—  Αύτήν μόνην τήν ενστασιν ϊχ*τ« ;
—  Άλλοίμονον ! κυρι«, χαί τοΰτο μόνον δέν άρκεϊ;
—  Φρον«ίτ«;
—  Καί σείς, κύρι* ;
—  Έ γ ώ  ; β λ « π « τ *  ό τ ι  φ ρ ο ν ώ  δ λ ίγ ο ν  δ ια φ ο ρ * τ ιχ ά ’ 

δ ι ό τ ι ,  ά ν  κ α ί  «ίς τ ή ν  α ύ τ ή ν  π « ρ ί σ τ α σ ι* ,  δ ν  χ α ί  τ ό ν  
λ ό γ ο ν  μ ο υ  ί π ί σ η ς  έ δ ω κ α ,  χ α ί  μ έ  π ε ρ ιμ έ ν ο υ ν  ά δ ι σ τ ά -  
κ τ ω ς ,  ά π ο φ α σ ί ζ »  ν ά  δ ια τ η ρ ή σ ω  τ ή ν  έ λ « υ θ « ρ ία ν  μ ο υ ,  
ν ά  μ ή  τ ή ν  ά λ λ ά ξ ω ,  θέλω ν ά  « ί π ώ ,  π α ρ ά  μέ δ ισ μ ά  
χ ι λ ι ά χ ι ς  γ λ υ κ ύ τ ι ρ α  κ α ί  α ύ τ ή ς  ι ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ία ς .

—  ”Ω ! ύμιΐς, κύριε, ίμεΐς «ιοτ« άνήρ.
—  Μάλιστα διότι «ΐστι γυνή, ή άβυσσος « Ι ν α ι  

δαβυτέρα, χαί δ κίνδυνος μ«γαλητ«ρος, άν δέν ! χ « τ «  
τή» άναγκαίαν τόλμην νά τόν *ρολά6«τ*. ‘ Ο  α ν ή ρ ,  
ά* ξ*αι δυστυχής «ίς *ά οικιακά του, 8έν μένει πάν
τοτε «ντός τής οίκίας·  ̂ γβνή 8μ«κ μ^·*» χαι Ρ*ν,ί 
ώς «ίς δ«σμωτήριον αιώνιον, χαιαδιχασβιΐσα «ίς 6α- 
•άνους χαί μαρτυρία άτιλιύτητα. Ό  δυβτυχής άνήρ



χατά τό ήμισυ μόνον ήμπ ιρ ιϊ νά θιωρηθή δυστυχής, 
ότα» ομω; ή ΰπανδρο; γυνή f  »αι δ«»τ«χής, ή δυστυχία 
της ιίναι πλήρη; xat ά»ιπα*όρθωτος !

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον τήν έφόβιζα, οί δέ λόγοι 
μου {φιραν τό έπιθυμητόν άποτέλισμα. Έτρόμαξεν ή 
μικρά διά τήν περιμινουσαν αυτήν δυστυχίαν, διότι ί) 
ζωηρά φαντασία τη ; έδεχθη προθυμως ώς άναποφεύ- 
κτους δλας τάς θλιβιρά; υποθέσεις, δίας άνηλιώ: 
έξέθεσα ένώπιον της.

—  Άναμφιβόλως, άναμφιβόλως, έψιθύρισε μέ ήλ-
λοιωμένη» φωνήν, βλέπω ότι θά δυστυχήσω.................
Ά λ λ ά  μήπω; βλέπω xat τό μέσον τής θιραπείας ;

—  ‘Υποθέτετε λοιπόν οτι δ κύριος πατήρ σας ;  . .
—  ‘Ο πατήρ μου; αν ήξευρι μόνον δτι τοιοΰτό τι 

διαλογίζομαι! . . . καχός δέν iivat xat πολΰ μέ άγαπα, 
άλλά νομίζω δτι θά μ’ ιφόνιυεν!

—  Είναι δυνατόν !
  Έ πειτα, έδωχε τόν λόγον του, χβί δέν είναι

άνθρωπο; νά τόν άναχα/.έση, χαί α> άκόμη πεισθή δτι 
δ γάμος ουτος θά μι χαταστήση διά βίου δυστυχή.

—  Τρομιρόν πράγμα ! ιιπα  στινάζων.
Έστέναξε δέ και ή χάρη στεναγμόν άθυμίας χαί

δλιβερα; υ π ο μ ο ν ή ς ,  όστις παντάπασι δέν μ’ ηύχαρί- 
στησε· διότι έπανάστασιν ή θ ε λ α  χαί οχι υποταγήν.

—  Λοιπόν, άνέλαβα μετά μιχράν παΰσιν, δά ΰπα
χούσετε;

Μ’ έχύτταξεν άτενως.
—  Νομίζετε οτι ήμπορεΐ νά γείνη αλλέως ; Λέ

γετε, γνωρ ίζιτι χάνεν μέσον να υποχρεωθή ο πατήρ 
μου ν’ άλλάξη γνώμην, ίά θελήσι) νά διάλυσή τό συνοι- 
κέσιον τούτο ; λέγετε, γνωρίζετι κάνέν τοιοΰτο μέσον;

—  Ίσως, άπεκρίθην παραδόξως άνασχιρτήσας.
—  Ώ ! λ έ γ ιτ ι, λέγετε, ιίπεν όρμηχιχώς· τ ί πρέ

πει νά χάμω ;
Δύσκολος ήτον τότε ή δέσις μου·  ̂ ήγγιζα ιίς  τόν 

σκοπόν άλλά τό δυσχερέστιρον χαί όλισθηρότερον βή
μα ήτον τό τελευταΐον.

’Οθεν έδίστασα νά προφέρω τόν δριστιχόν λόγον. 
Έ πριπιν ώστόσον νά λαλήσω, δ χαιρός χαί ή νεανις 
μ' έβίαζαν. Έ μελλα νά υπακούσω, δταν παρ έλπίδα 
δ πατήρ έξύπνησι, καί οδτω διεκόπη, είς τό ώραιότ*. 
ρόν της μέρος, ή σιίρά τή ; δμιλίας μας. Τρίτην ήδη 
φοράν συνέβαινε τό τοιοϋτο, καθώς ιίς  τήν άνάγνωσίν 
τινών έπιφυλλίδων, οίτινες παύουν δταν πάλλοντις 
πιριμένωμεν του δράματος τήν λύσιν, καί μάς παρα
πέμπουν άνηλιώς ιίς τό επόμενον φύλλον. Καί δμως 
ηύχαριστήθην σχεδόν διά τήν άκαιρον ταυτην διακοπήν, 
ί τ ι ς  άπιμάκρυνι τήν στιγμήν χ*ρ'ς νά μεταβάλη 
τήν θέσιν, άν μολαταύτα δέν τήν ίχιιρ»τέρευι. Δυσα- 
νασχίτοϋσα ιΐδ ι τοΰτο ή νεανις. Δέν ήτον δυνατόν νά 
χοιμηθή πέντ* λεπτά άκόμη δ φίλυπνος έκιΐνος ! Ά ν 
θρωποί τίν ίς  είς τόν κόσμο» τοΰτον δλα τά κάμνουν 
παράκαιρα.

Καί αΰτή μέν Ιλαβε πάλιν (ίς χεΐρας τάς ίφημ ι- 
ρίδας της, έγώ δέ έκόλλη*α τήν παριιά» μου εις τό 
Ιριισμα τής άμάξης, χαί έχαμήλωσα τά  βλέφαρα, ώς 
άνθρωπος ετοιμαζόμενος νά χβιμηθ?. Διά τοΰ διπλοΰ 
τούτβο στρατηγήματος χαί τής έκιμδνβιι άφωνίας,

ήλκίζετο δτι καί έχιινος θά έπανίλάμβανε τήν μβυ- 
σιχήν του. Αλλ ή έλπίς μας έματαιώδη* Ϊ  φίλος 
ΐ ίχ ι  χ ο ρ τά π ι τόν δκνον, καί φόβος ητον μήβως τό 
λοιπόν ν»δ ταξιιδ ίου έμελλε νά γείνιρ μέ άνοικτού; 
οφθαλμούς.

Και.άς άστε'ίσμοΰ δέν ήτον έπέ*ειτ» νακίγιον 
έντός τοΰ λιμένος.

Ολον τό διιλινάν χαί τό έσπίρας έμέ*«ρ«ν ηρος- 
δοχώντε; ιύτυχές τι πιριστατιχόν, ί«α*όν ν« μάς 
άπαλλάξη τοΰ ακουσίου τούτου Κίρβιρου.

Περί τήν έ»δικάτην ώραν έοδσσαμε» εις Λ . . . . 
οπου έπρεπε νά διιπνήσιβμεν

Ε ;χ« φάγει πολλά δ\ίγον, ώ ; ένδυμεΐσδ», χαι ομο
λογώ μέ εντροπήν μου ότι δέν ήμην όλωσϊίόλοο χ ω 
ρίς όρεξιν.

Ε*άδησα ιίς  τήν τράπεζαν απέναντι τής νιάνιδος, 
ήτις ίδοΰσά με έξεπλάγη. Καδώ; τά προλαβά* γ ιΰμα , 
ένόμιζεν i j u ;  δτι και τότι θ ’ άφιέρονα τόν καιρόν μου 
ιίς τήν σύνταξιν νέας επιστολής.

Είναι γνωστή ή προσφώνησις τοΰ δημάρχου έκείνου 
προς τόν Δ. ‘ Κρίκον, προσφέροντο; τάς κλείδας τής 
πολεως. α Μ εγαλειότατι, δέν έκα*νονοβολήσαμεν διά 
τριάκοντα δύω α ιτίας- ή πρώτη είναι δτι μας έλειπαν 
τά καννόνια. β Έ γώ  εΤγα δυω αίτιας είς τό νά μή 
γράψω νέαν έπιστολήν' δηλαδή τριάκοντα δλιγώτερον 
άπά τάς τοΰ δημάρχου, πλήν ίσχυράς επίσης. ‘ Η 
πρώτη εΐναι, ώς έν παρόδω τό ίνέφερα, δτι μέ είχε 
κυριεύσει πείνα διαβολιχή· ή δεύτερα καί υψηλότερα; 
τάξεως, οτι ή νέα αυτη έπιστολή θά ήτον άπλή έπα- 
νάληψις καί παράφρασις τής πρεσβυτέρας αδελφή; της, 
καί επομένως δέ» θά έπροχώρουν δί αυτή; περισσό
τερον αί ύποθέσειξ μου' μάλιστα, ήτον πιθανόν καί νά 
οπισθοδρομήσουν.

Έ πειτα , πότε έμελλι ν’ άναγνωσθή ή διυτερότο- 
κος αυτη έπιστολή ; τότε βεβαίως οχι, διότι ήτον 
πλέον σκότος, και θά έχάνοντο πέντε ή εξ ώραι πολύ
τιμοι* χαί τήν αυγήν άχόμη, ποιος ήγγυαιο δτι θά εΰ- 
ρισχεν ώ ; έχθές χαιρόν ή νέα νά τήν άναγνώση,χωρίς νά 
γιννηθή κίνδυνος μήν £3̂  καί υποπτιυση τ ι ό πατήρτης;

’ Εφαγα οσον δλιγώτιρον ήδυνήθην, πάντοτε ομως 
πολύ διά τήν θέσιν μου. Ά δεται δτι οί έρωτόληπτοι 
τρέφονται μέ μόνον τόν άέρα· ιίς  τή/ παράδοξον ταύ
την δίαιταν έγώ ποτέ δέν υπεβλήθη», αν καί πολλάκις 
έρωτευθιίς. Είναι άληδέ; δτι έτρωγα διά νά ζώ , δέν 
Ιζων διά »ά τρώγω. Ά λ λ ’ έπί τό προχείμίνον έπα- 
νέλδωμιν.

’Αδυνατών νά λαλήσω μετά της φίλης, έραπτα 
πρός αύτήν συχνάκις τά  έκφραστικά έχεϊνα βλέμματα, 
δσα οί παντός είδους συνένοχοι ιεροκρυφίως άνταλ- 
λάσσουν· έχείνη δέ, όχι μόνον δέν τά  ά π έφ ιυγ ιν , 
άλλά καί άνταπεκρίνετο μέ δλη» τή» αύδάδειαν τής 
άπονηρεύτου άδωότητος· διότι μ ’ έβλιπεν. δχι ώς 
ιραστήν, άλλ’ ώ ς άντιπρόίωπο» τής δ ιίας Προνοίας. 
Είς τά  βλέμματα αδτής έν τουτοις διικρίνοντο δι>σα· 
ρέσκεια καί π ιΐσμ α ’ ένόησα δτι, αν καί μοΰ έπ ί - 
στρεψι τήν πρώτην έπιστολήν, έπερ ίμ ινι δ ιυτέ- 
ραν, κ « ί ώ ργίζ ιτο  χατ ' έμοΰ διότι δέν τήν έμάν- 
τευβα. Ά λ λ ’ ΰπιχρίθην ότι μέ δ ιίφ ιυ γ ιν  ή ίχφρασις

τ /j; δ υ :* ρ ε ιχ ι ί» ;  τα ΰτη ;,ή  τ·»λβχ ΐΓ Τ ·» ή α ιτ ία  α ύ τή ; 
xat έ£η*ολευ9βυν γεννα ίω ς τόν διά τώ * ορθαλμώ» πό
λεμον, έΜβότβυ ή ναγκά ιδη μ ι» »ά λϋσω μ ι» τήν χβλιορ- 
κ ;α*. Π ;? ί τ «  ^α ιονύχτι·» ά ν ιβ ημ ι»  ι ί ς  τήν α μ α ;α ν .

Κ«·έλ*όα Tto»«!f<ic τή» δέσι* μ ϊυ πρώτος, θελ»» 
νά λαβι» τή* ιύγαρίττησιν ν* εκτείνω τή* δεξιάν κρά; 
τή* έρασ*(** συ<ο?οιεορ5ν μο». Αλλά την ευχαρί 
στηιιν τ'Λυτη> έχέπρω-.β ·ά τήν άγορασω δλίγον ά<ρι- 
6a· διότι ό κατσ προιδίχίαι πεν5ερό; μου, ά*αβίς 
πρώίος, έπχτησεν ανηλεώς τόν πόδα μου, χαι όλίγον 
Ι 'ε ψ ε  νά μοΰ συντρίψζ τοϋ; δικ'υΛου;. ‘ Γπέφερα δε 
σιωπών τά άλγο;, ί·υ'.άττων τή» εύ*γγελιχήν εντολήν 
τήν λέγουσβν «όστις σέ f a a iJ i i  έπί τήν δεξιάν σι* 
γόνΐ (γρχφε ι  όστι; σέ πατήση έπί τόν δες:4ν πόδα), 
στρέψον αΰτώ χ τ λ . β  ’ d /.θεν επειτα ή σειρά τή ; νέα;· 
ίτ ε  να τή< χειρα, έΟεσιν εΰτόλμω; τήν έδιχην τη :, και 
έπήϊησε; ώς στρ υθίον. ‘ Η θ ίσ ΐί, ή ωρα, το σ*.οτος 
μ έσυγ χώροι>ν νά θλίψω του, πεντε Λ επτοίυίΐ, οα 
κτύλου; τη ;, οίτινες άνταπέδωχιν τότ* θλίψιν διά 
θ λ ίψ ε ω ; .  Τοΰτο  χα ί μόνο» έφθανε νά μοΰ σφαιρεσΓ, 
τά  λογ ικό '1, άν ε ω ;  τ ό τ ι  τά  ε ίχ α  σώο». Τήν  σ τ ι γ ·  
μήν ΐχείνην  ώ ρχ ίιδην δρχον φριχτότερον τοϋ τ ή ;  σ τυ  
γ ά ; ,  δ τ ι  ή νεανις α υ τη ,  κα ί  τόν π ϊ τ ε ρ α  της χα ί τήν 
μητέρα της  κα ί  τ ο ΰ ;  σ υγγ ενε ί ς  τ η ;  όλο»ς μ έχρ ι  δ ω - 
δεχάτου βχθμοΰ —  κα ί τοϋ  μ ν η ι τή ρ ό ;  τ η ;  αύτοΰ  πε 
ρ ι ιχομένου  πρό παντός  άλλου  —  άν έμ»>.λα νά φο- 
νεΰσω , δέν θά έλάμβανεν άλλον πσρ έμέ σ ύ ζ υ γ ο ν ’ δ ι ι  
τ ή ν  άπό κτη σ ιν  α ύ τ ή ;  ήαην έπ ιδ εχ τ ιχο ;  π ά ί η ;  αφρο
σύνης, πάσης  παρατόλμου  έ π ιχ ε ’.ρήσεως, έν τ ιμ ή  κα ί  
κ α τά  γρ άμ μ α .

’Ε ντούτοις, έζάρονϊ εί; τήν γωνίζν μου, άνυπο. 
μό»ω; xat άνησύ-/ω; παραμονεύω* τάν παχϋν συνο
δοιπόρον μου. Τί δέ έζήτουν τότε παρ αύτοΰ ;  Τίποτε 
δύσχολον, τίποτε οχληρόν, τίποτε έπιβλαβί;· τίποτε 
άλλο, πιρά νά κοιμηΟή έν άνέσεί’ νά κοιμηθή ώ ; 
σκύμνος, νά κοιμηθή ώ ; λέων, νά κοιμηθή τόν ύπνον 
τοΰ δικαίου, καί δλα; ενί λόγω τά ; π*ρί ύπνου παρα 
δεδεγμένας εύρήιου; φράσεις. Και τωόντι ή ώρα ει- 
χ ιν  έλθει, καί τ ί άλλο καλήτερον ή5ύνατο νά κάμη, 
άφοΰ ή συναναστροφή μας εως τότε δέν τόν έπροφύ- 
λαττιν  άρκουντως άπά τοΰς ίνυχ α ; τή ; άη5ία;; Ά λλ ’ 
αί πολλαί προκαταβολαί τάς οποίας γενναίως φερό- 
μενος, ό Μορφιύς τοΰ είχ ιν ήδη δώ ιιι, κατέστησαν 
προβληματικόν άν ιΐχ έ  τ ι να λάβη πρός έξόφλησιν. 
θ ί  ήρχετο λοιπόν, ή δέν θά ή?χ*το δ ύπνος ; That 
is the question, κατά τόν Σακεσπήρον.

Ή μίσεια  ώρα —  ώρα απέραντος —. παρήλθε» έν 
μέσω τώ» φόβω» τούτων. Έ κίνεΐτο και έσυστρέφετο 
πολυειδώς καί πολυτρόπως, ώς άνθρωπος ζητών τήν 
χαλητέραν πρός τόν ύπνον θέσιν" άλλά δέ» άπικοιματο. 
Τό πραγμα κατήντησιν ά*υπόφορον- δέν ήξιύρω τ ί θά 
έγ ίν ιτο . άν ή έλπίς δέν μ’ ικράτει είς άνησυχίαν καί 
υπομονήν. Ήκοΰσδη τέλος χασμούριιμα, ικανό» ν’ ά- 
ναστήσ»; νεκρόν* μετά δύω δευτιρα λεπτά νέο» χ α .  
σμουρισμα, καί μετ’ όλίγον τρίτον. *Ησαν τά  τ*λευ 
ταΐα πυροβολήματα, πριν χαταβιβά*^ τή» σημαίαν. 
’Βσχέφδην τότ* δτι μόλις μοΰ ίμ ιν ε  καιρός νά συλλο- 
γισθω τ ί  έπρ ιπ ι νά ιίπ ώ  χαί τί »ά πράξω. (άκολουθιΐ.)

ΑΠΟΛΕΛ10ΩΜΕΝΑ ΟΣΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥ- 

Σ νίλΙυΝ  ΖΩΩΝ ΕΓ1Ι T H S  ΟΡΘιΊΓΟ!.

Έ χ τή ; έν τώ τελίυταίω τεύ/ ιι αΰτοϊχ-:δί;υ συ- 
νόψιω ; τώ* μεταβολών τής γής άποδί'.χνύετιΐ οτι 
δια μέχρι τοΰδε άνεκαλύρθησαν προκατβχλυ'μσίω» 
ζώων, ώς οί παλαιόδηρις καί μαστό^οντες, ορυχτ? ora 
ενρίσκογτο TcOcifijiera ίίζ  πν,Ιν βάβος Ι'.παχάτω 
Tijc γι'/ς καί πάλιν ού·/ί παντοΰ, άλλά uui ii&wc π/ιΊ 
τάς sx6iUac tS>r ποζαιιών, η eir, ανΧώνας yni χ ά 
σματα (jovvMr, rtori iU tn i >O'r βράχων α ϋ ίώ ι , ή 
ράχ?ωκ. Ά λ λ ’ εΐ; τα όρη εύρισκονται τουναντίον 
λείψανα θαΛατσίων ζώων, μάλιστα 5έ νογγυλίων, ση
μείο» ότι οί έκτε»εΐ; πετρώ ίει; ουτοι ϊγκοι ήταν 
άλλοτε ύποβρύγιοι, άνυψώδησαν δέ ύπίοανω τή ; θα
λάσση; κατόπιν μεγάλων σεισμών, οί όποιοι συιοδ-υ- 
ουσι τά ; ηφαιστείου; έχρήξίΐ;.

Καί διά μόνη* τήν γεωλογικήν τούτην παοατήρησιν 
δυνάμεθα δ ίκ ιίω ; νά άμιιβάλλωμεν, ά ' τά 6εωρη?εντα 
ώ ; προχαταχλυσμαΐα ος·5 έπί τοΰ 02ου;Όρθρυο; άνήχον 
μάλλον είς ζώα, ή εί; τά τόσον συνήθη ένίοτ- π α ί^ ια  
τή ; φυσεως, δπ5Ϊα εύρίσκομεν πολ/αχοΰ.

Ά λλ ’ άνατι6έίτε; τήν περί τούτου «πιστημονιχήν 
ερευνάν ε ί; σοφού; έμπειροπράγμονας, Λυπο»με)α οτ; 
ή μικρά γεωλογική ήμών διατριβή παρεμορφώδη π;ρ> 
τά τέλη έπί τή ; στοιχειοθεσίας' ο9εν μετατοπι· 
σδείση; όλοκλήοου σιλίδο; τά πραγματα έχφέρονται 
πρωθύστερα, ή δε Ι»νοια τοΰ λόγου άποβαίνει άναχό- 
λουδο;.

Έπιιδή δέ άρχοϋσι πάντοτε αί έλλείψει; τή ; συγ
γραφή;, νομίζομιν άναγχ^ϊον νά διορθώσωμεν έ*ταΰθα, 
*αθώ; καί άλλοτε άλλου, τάς τής τυπώσεως, άπο<α· 
διστώντες τού; παραγράφους είς τήν φυσικήν αύτών 
τάξιν.

Σιλ. 281 ‘ Η εύφορία τή ; γής δργώσης χτλ. 
s 282  Ποσάχις ή άμάθιια 
» —  Ά λλά  τοιοΰτοι τιρατώδεις
> — ‘Ο ‘Ηρόδοτος ίστοριι
• —  ‘Ο Παυσα»ίβς άναφέριι
s —  Έ πί Τιβερίου αύτοκράτορος 
® —  ‘Ο Φλέγων συγγραφεΰς
> —  Ό  νέος Φιλόστρατος
d — ‘Ο Ζιρτώριος έχπορθήσας
• —  ‘Ο Σκαϋρος μετεχόμισεν
s —  ‘Ο Πλίνιος διηγείται
• —  Καταβαλλομίνων τών θιμελίω»
ρ —  Τέλ*ς άπά τόν Ι λ .  αιώνα
8 —  Τό ίιρώτατον τών βιβλίων
s  2 8 1  Τ ώ  1 5 7 7  ι ί ς  τ ή ν  ^ ίζ α ν  
ι  —  ‘ Ο σ ο φ ό ς  Ι η σ ο υ ί τ η ς
»  —  Έ π ί  δ έ  Α ο υ δ ο β ίκ ο υ  X I I I
»  —  Έ ν  γ έ ν ι ι  φ α ί ν ε τ α ι
•  =  Ά λ λ '  α ν θ ρ ώ π ω ν  ό σ τ α
» —  Ό  Σ π α λ λ α * τ σ ά » η ς



Σ ελ.1 8 1  Ό  Ά γγλο ς  περιηγητής 
• —  Ά λ λ ’ ώς άναμφισβητήτ··ς
» —  Άνευρέθησαν ομοίως
» —  Κατά τοΰς τιλευταίους χρόνοβς
» —  01 φυσιολόγοι διισχυρίζονται
» —  Ά λ λ ’ «ύρέθη, είπαν
» —  Ύστερον είς τον νομόν
» —  ‘Ωσαύτως δέ παρετηρήθησαν
» —  Είς τό σπήλαιο* τοΰ Poudres
» —  Είς τό τοΰ Mialet
» —  Ό  Schmerling Liege εύρήχε
» 2 8 2  Έ πειτα δ Charles Moria καθηγητήςχλ. 
» 2 7 9  σχόλ. 9 . ( δ αύτός) άντί (5 αυτός Lyell.) 
» 2 8 0  εγγύς δ πλησίον άντίή  πλησίον

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.

Ή  Α. Μ, δ Βασιλεύς έπϊνήλθεν υγιής έκ χής Γερ
μανίας χή 2 1  Όκχωμβρίου περί τήν όγδόην ώραν τ^ς 
νυκχός.

—  Τό ζήτημα της διαδοχές ένασχολεί πρό τριών 
ήδη μηνών τή* ‘Ελληνική* δημοσιογραφίαν διόχι το 
εν Λονδίνο Συμβούλιο* τών προσχαχίδων δυνάαιων 
ένασχολεϊται, ώς φαίνεται, ε’ς αυτο σπουδαίως- όδεν 
έκαστος προμανχεύει μακρόθεν τό με'λλον χατά τό 
χρίσμα τώ/ πολιτικών παθών, ή φρονημάτων του.

‘ Η περίσχασις αυχη έδωκεν αφορμή* είς ήμας να 
σκεφθώμεν μέχρι τίνος ή άχεκνία πρέπει νά θεωρήχαι 
δρισχική χα! νά άπελπίζη· άναζηχήσβντις δέ εΰρήκαμιν 
είς πλήθος παραδείγματα γυναιχώ*, αί όποιαι μεχά 
«άμπολλα Ιτη άνεδείχθησαν άπροσδοκήτως μητέρες, 
ώστε δικαίως έθαυμάσαμεν πόσον βιάζιχαι δ ά»0ρωπος 
έν ώ ή φύσις ένίοχε' βαδίζει βραδέως. Ά λλά  χό ση· 
μειωδέσχαχον αύχών παρέχει μάλιστα ή πάμφορος 
ιστορία χης Γαλλίας· διόχι ό μέγας αύτός ΙΔ'. Λου
δοβίκος έγιννήθη μεχά 2 3  ολόκληρα εχη στειρώσεως(!) 
τ ις  μηχρός χου Ά/νης χής έξ Αυστρίας. Περιεργόχερον 
δ’ Ιχι φαίνεται όχι «ίς διάς-ημα 2 0 0  έχώ* χα! έπέχει*α 
ή Γαλλ'α δεν ιΐδε* ούχε ε*α υιόν Βασιλέως ώς άμεσον 
κληρονόμον χαί διάδοχο*. Οΰχως 6 ΙΕ'. Λουδοβίκος 
δέν ήχο υίό; τοΰ ΙΔ. Λουδοβίκου, δ ΙΣΤ. δέν ήχο 
out’ αύτός ι/ιός τοΰ ΙΕ. Λουδοβίκοι»· ό δέ ΙΖ. Λουδο- 
βίκος υιός ιοΰ ΙΣΤ. δέ* έβασίλιυσεν.

"Επειτα ό Ναπολέων έβισ ίλιυσι μέ*, άλλ’ ούχί ώς 
υίός βα σιλέως* άπέκχησε δέ υίό*, όστις δέν ήξιώθη »ά 
άνα6η χό» θρόνον* ό IH. Λουδοβίκος δέν ήτο υίός βα- 
σιλέως· ό μετ' αύτόν Κάρολος ηχο αδελφός μόνον 
βασιλέων δ υίός ίου 8·ν έβοισίλιυσ** δ δέ Φίλιππβς 
εβασίλευσεν, άλλά δε* ήχο »ίός βασιλεως.

Ά * βασιλ§ύση δέ ήδη, ώς είκοτολογεΤται, δ Αοο- 
δοβίχος Ναπολέων, *ρέπιι νά τό* τιμώμ*» ούχί μόνον 
ώς έχλεχχό* τοΰ λαού, άλλά *«ί τής τύχης· διότι φβίν·- 
ται προωρισμέ*ος νά επαναφέρω τήν διαδοχή» ιίς  τό» 
φυσικόν αύχής δρόμον, έχ τοΰ δποίου άπιπλανήθη ώς

άτακτος χομήτης είς τόοας χατά σειράν γενεάς,«ρδγ- 
μα, τό όποιο» συμβαίνει ίσως συχνότερο», άλλά παρέρ
χεται άνιξιρεύνηχβν.

ΑΙΩΝ. —  Αναιρεί ιή* ‘ Εβδομάδα άρνηθιΐσαν έπι- 
εήμως ότι σονικροχήθη συμβούλιο* έ» Αονδίνω σ·- 
οχεπχόμενον περί τοϋ διαδοχιχοΰ ζητήματος.

—  Μεταφράζει τήν βιογραφίαν τοΰ υπουργοΰ χης 
παιδείας Κ. Βλάχου ex τή; Γαλλικής ‘ Εβδομάδος, 
τής δποίας τό άρθρο» επιγράφεται δ πολιτικός άνήρ 
(δ άνδρωπος τοΰ Κράτους) συνοδευόμινον καί ΰπό χής 
•ΐκίνος αύτοΰ.

—  Αναφέρει δχι ή συμβασα χαχαιγίς τήν νύκτα 
χης 14 — 15 Οκτωβρίου διήρκισε τρεΐς ώρας, έξερρί- 
ζωοεν αιωνιαΐα δένδρα, έρ^ιψε καχ’ εδάφους ενα τών 
κιόνων τοΰ Ολυμπίου Διός, έχρήμνισεν οικίας, συνέ- 
τριψεν ΰέλους κα! κεράμους, καχέσεισε πάσας τάς οί. 
χίας, έβύθισε λέμβους, έβλαψεν, ή έκάθισι πλοία, καί 
τής Κυβερνήσεως αύχής μίαν Κορβέταν’ έπνιξε 17 αν
θρώπους είς αύτόν τά* λιμένα τοΰ Πειραιώς, κατε- 
πλημμύρισε* όλη* χήν προκυμαίαν, όπου έπελάγιζε τό 
ύδωρ, έξετάθη δέ χαί είς τήν Πελοπόννησον καί τήν 
Ευβ&ιαν, άλλά δέν χαχήντησε μέχρι τοΰ λιμένος τής 
Σύρου.

—  Μέμφεται τήν Κυβέρνησιν ώς παραβλέπουσαν 
χόν Καίρισμό*, οσχις σκανδαλίζει χαί διαφθείρει μά
λιστα πολλάς άπειροχάκους ψυχάς, διότι καί έσχάχως 
εχι εφθασαν ές Αγγλίας κιβώτια βιβλίων τοΰ δυσω- 
νύμου θεοσεβισμοΰ.

—  Γήν \υκια της 6 — 7 έςύπνησα* Ινχρομοι ο! 
Χΐοι χατά συνέπειαν σφοδρού σεισμού.

—  Έχειροχονήθη αρχιεπίσκοπος Εύβοιας ό άρχιμαν. 
Κ. Κ?μπανης, 4 Καλαμώ* ό Κ. Προκόπιος Γεωργία, 
δης, Νάξου καί Πάρου ό Κ. Παρθένιος Ά κυλας, 
θηβώ* και Λεβαδίας b Κ. Αβράμιος Γεωργίου, Φω« 
κίδος ό Κ. ’Ιωσήφ Δισχομίτης, Μα*τινείας ό Κ. θεο* 
φάνης Σιαχιστεύς.

ΑΘΗΝΑ. —  Ονειδίζει τούς Βουλευτάς έπιψηφί- 
σα*χας τό περί μεχαθέσεως, ή έχτοπισμοϋ χώ* έν 
άδεια οτραχιωχιχών, ώς χαί φαλαγγιχών, δρακονχείου 
νομού, χαχά τοΰ όποιου ήγόρευσιν ίσχυρώς xat λογι- 
κώς ένιαυτώ ό Κ. Χουρμούζης έπιλογιζόμενος διά τών 
εξής’ α Αβυσσος τοΰ Κυρίου τά κρίματα* ή φίλη πα- 
τρίς μας διήλθε καί άλλοτε ήμέρας θλίψεως καί άπ ιλ- 
πισίας, ούχ ηττον όμως δ Θεός δέ» τή* έγχατέλιπεν, 
ούχε σήμερον θέλει τήνέγκαταλείψει. »

—  Τή 1 4  ’Οκτωβρίου κατέπλευσεν είς Πειραιά 
’Αγγλικόν άχμόπλουν κομίζον νέας διαχοινώσεις πιρί 
τοΰ ζητήματος τής διαδοχής.

—  Τή 2 0  Ιφθασε δί έπίτηδες ναυλωθέ*τος ατμο
κίνητου έκ Τεργέστης Α γγλικός ταχυδρόμος πρός τόν 
"Αγγλον πρέσβυν Κ. Ούάης. λέγεται δέ ότι έφερι 
τήν άπόφαοιν τώ» δυνάμεων, ότι τό Σύνταγμα θέλει 
είναι αδιασειστον, δ δέ διάδοχος πάντοτε τοΰ άνατο- 
λιχοΰ δόγματος. Προσκαλείται δέ ή *Ελλ. Κυβέρνησις 
νά διατοίξΐ) τόν 4ν Λονδίνω ταχτικόν πρέσβυν της, ή 
νά πέμψτ) έκτακτον, όστις νά παριορεβή είς τή» συζή_ 
τησιν του θέματος τής διαδοχής και »ά συνυπογράγ·> 
τή» γενησομένη» «ερι αύτοΰ συνθήκη». Κατά συνέπειαν

τούτων «δόθησα* αί ά*αγχαΐαι όδηγίαι ιίς  τΰ* Κ. Τ Ρ'-| 
χούπη* διά «ά ύπερααπιιθ/) τ· διαβούλευμα τοΰ Παβα· 
ριχοΰ οίκον.

ΕΛΠΙΣ. —  Βιογραφεί κατά τό άρθρον τοδ Κ . 
Άργυροχούλου τόν μακαρίτην Κυριάκόν Δομιάνδον ώς 
μύσχηι τής φιλικής έταιρίας, ώς καθηγητή* τοΰ Π*νε- 
πισχημείου διδάξαντα αύτόθι έπί τινα εχη τή* φυσική* 
ιστορία» χαϊ ώς έφημεριδογράφον τής όρθοφρο*ούσης 
άντιπολιχεύσεως.

Άνασκευάζει χή* έφημερίδα τής Αύγουσχης προσ- 
«οιουμένην όχι άγ*οεΐ τά περί διαδοχής λεγόμενα καί 
αίχιωμένη* τή* 'Ρωσσίαν χαθόχι διαβουλεύεχαι δήθεν 
τόν άποχλεισμό* τής Παυαριχής δυναστείας.

—  Σήμερον 20  ’Οκτωβρίου Ιφθασεν Ικταχτος τα* 
χυδρόμος δι άχμοκινήχου ναυλωθένχος εξεπίτηδες έχ 
Τεργέσχης φέρω* γράμμαχα πρός χό* Ά γγλον πρέσβυν 
δί αύχοΰ δέ χαί τοΰ Κ. Τριχούπη πρός τόν υπουργόν 
τών έξωτερικών. Ά μ α  ουιος ελαβε ταΰτα υ π ή γ ε ν  είς 
τή* αύλήν,Ιπειτα δέ ήλθεν « ί; ένχευξιν αύτοΰ δ πρέσβϋς 
τήςΆγγλίας, όστις παρηγγέλθη,ώς λέγεται,νά γνωστό- 
κοιήσΐ) πρός τήν Έ λλ. Κυβέρνησιν ότι δπάρχοντος έν 
Λονδίνω ύπό διάσκεψιν τοΰ περι διαδοχής ζητήματος 
είναι καλόν νά μή γενή οίαδήποτε επίσημος έν Άθή 
ναις χρήσις τής οικογενειακής συνθήκης τής 1. ’Οκτώ·· 
βρίου, καί ότι ά* ή ‘ Ελληνική Κυβέρνησις φέρη τά 
ζήχημα ενώπιον τών Βσυλών θέλουσι διαμαρχυρηθή ο 
πρέσβεις χών τριών δυνάμεων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Γ Α Λ Λ Ι Α .

' Ι κα νά  ογ;μοχι<ά συμβούλια παρεχινήθηιαν πσρα χών 
νομαρχών νά ζηιήτωσι τήν αϋχοκραχοριαν. Παντού 
σ’/εδάν χής όδοιαορίας χου άνευφημούμενος ό Ναπο- 
λέων παρά τοΰ λαοΰ κα! χών χοπικών αρχών ήκουί 
καί τοΰ αύχοκράχορος χό προσηγόρημα είς αΟχον απο- 
διδόμενον. Ίδιαιιέρως όμως καχά τοΰτο τ5ν εκολα 
κευσεν δ πρόεδροί δημ. Συμβουλίου είς τόν νομόν 
τών κατωχέρων Πυρηναίων κόμνις S egu r Δαγγε:ω , 
γνωρ.ζόμενος ώς φίλος χοΰ Ναπολ. Διότι αύχάς υαερ 
πάντα άλλον χάν ή·άγκασε νά υποχώρηση τέλος πάντω ν  
εις τήν θέλησιν χοΰ λαοΰ, οςτις άπεφάσισεν άλλοχε τή» 
Δημοχραχία*, καθώς ή5η αποφασίζει διά το συμφέρον 
του καί χήν αύίοχραχορία* ώ ; χυριάρχης. Αλλά δημο* 
κοαχία καί αύχοχραχοοία δέν άνιιβαίνουσιν. "Εφερε δέ ως 
άπόδειξιν δ είρηι/,ένος χαί τά σωζόμενα αύτα εισεχι 
νομίσμαχα έκ τώ* πρώχων έχώ* χής έχαχονταεχηρι- 
δος χαύιης, διόχ: φέρ3υ7ΐν ένθεν μέν χήν δημοκρα
τίαν, ένθεν δέ τοΰ Ναπολέονχος τό όνίμα ως αότο- 
χράχορος. ‘Ο δε Ναπολέων άπανχών εΤπε μεταξύ τώ» 
άλλων, όχι δέν θέλιι είναι εύτυχής πρ!* ίδη καί 
κατορθώση τή» συμφιλίωσι» χώ* κομμάχων όλων καί 
τών εξόριστων χήν χάθοδον.

’Εκ τών τοιούχων προσφωνήσεων ένθα^υνόμενος δήθεν

δ Πρ. Ναπολέων άπήντησεν *ίς τό» Πρόιδ. τοΰ’ Εμποροδι- 
χείου Βορδιγάλω* χαι έξέφρασε τάς περί αύτοκρατορίας 
ιί ια ς  του, ε?πε δέ ότι ώς μή ά*ήκων εις τό σύστημα 
τώ» ιδεολόγων, ήξιώθη τής πίστεως καί άγάπης τοΰ 
έθνους* διά τοΰτο ή Γ αλλία  φαίνεται έπανιρχομένη 
είς τή* αυτοκρατορίαν, ή δποία δέν πρέπει νά φοβίζς 
ώς πολέμου σύνθημα, διότι σημαίνει ειρήνην καί συμ
βιβάζεται μέ τήν υλικήν καί ηθική* πρόοδον τοΰ έθνους* 
και ή μέν δόξα κληρονομείται, ούχ! δέ και δ πόλεμος* 
άν δέ ποτε άναγκασθή νά βασιλεύση σκοπεύει νά έπι* 
χειρσ»} καί αύτός, ώς δ θεΐός του κατακτήσεις, άλλου 
δμως ιίδους, τήν συνδιαλλαγήν δηλ. χών κομμάχων, 
τήν αυξησιν τής ΰπερθαλασσίου καί εγχωρίου συγκοι
νωνίας, τήν δόξβν τής θρησκείας, την τελειοποίησίν τοΰ 
νέου Βασιλείου τής Αλγερίας.

—  Έν τούτοις δ Δήμαρχος τοΰ Σέβρ άνηγόρευσε 
διά ψηφήσματος τόν Ναπολέοντα αύχοκρατορα.

Αύχάς δέ δ Ναπολέων έπισχρέψας είς Παρισίους 
έξέδωκε διά τοΰ Μηνύτορος τη 7 (19 ) 8βρίου διά
ταγμα συγκαλοόν τήν Γερουσίαν χή 4 Νοεμβρίου διά 
νά συσκεφθή, άν ύπάρχη ανάγκη μεταβολής τοΰ καθε- 
σχώχος πολιτεύματος είς αύτοχρατορίαν· τούτου δέ 
δοθένχος τό ψήφισμα χήί Γερουσίας θέλιι ύποβληθή 
είς τήν εγκρισιν τοϋ Γαλλικοΰ λαοΰ.

—  Λέγεται ότι δ Ναπολέων θέλει προσλάβει καί 
τήν προσηγορίαν Βασιλεύς χή; Αλγερίας. Έν τούτοις 
δέ βέβαιου χαι οχι δ Πρέσβυς χής 'Ρωσσίας άνε- 
χώρησεν έκ Παρισίων διά νά μή παρευρεθή ίίς  ιή* 
τελετήν.

—  ι0  Πάπας διά τό γήρας του ΰπεσχέθη νά ύπάγη 
πιρί τό» Mi'iov νά οτέψη τόν νέον αύιοκράχορα.

—  Ό  Άβδέλ Καδέρ, δ δεύτερος ούχος Ίουγούρθας 
ιής Νουμιδίας, ελευθερωθείς άφ ού ώμοσεν έπί χο5 
Κορανίου φιλίαν πρός τήν Γαλλίαν, εσχάλη είς Κων- 
σχανχινούπολιν, οθεν μέλλει νά μεχαβΐ) είς τήν ΓΙροϋ- 
οαν ώ ; σταθερά» διαμονήν του.

—  Λέγεται όχι μετά χήν σχέψιν του ό Ναπολέων 
ύπεσ'/έθη, ή σκοπεύει νά περιορίση χά' σχραχάν είς
10 0 ,0 00  μόνον, ώς έχέ 'γυον τών ειρηνικών του φρο
νημάτων.

Α Γ Γ Λ Ι Α .

Μεχαξύ τών πολλών χαί διαφόρων αξιωμάτων, χά 
δποΐα ειχεν δ άποθανών δούξ Β ιλιγκτών, ήχο κα! ή 
άρχιγραμμαχεια του τής Οςωνίας Πανεπιστημείου,τής 
οποίας έγλίχεεο έξέραιχω; δ ένεσχώς πρωθυπουργός 
χής Αγγλίας Lord Derby· επειδή δέ εύρήκεν άντα- 
γωνίστην έπίφοβον χόν IvOrd Νιουκάστλ συνθηκολόγησε 
μεχ’ αύχοΰ ύποσγόμενοί νά τό» πεμψΐ) γενικόν άρχον
τα τώ* Ίνδιχών κεχαχχήσεων, άν παρηχεϊχο, οπερ χαί 
συνέβη* άΛλ* ό «ντιπρύχανυς W . L ak  διεμσρχυρήθη 
λαχινισχί χαχά χών γινομένων, μάλισχα έ* χαιρώ χών 
διακοπών, καί άνεγνώριζε μέν xrv πολι^ιχή» «ξιαν χοΰ 
νεοχειροχονήχου, εις τή* άχβδημαϊχήν όμως θέσι* τάν 
εΰρισκε* ακατάλληλον.

—  Αί σπουδαίαι πολιχικαί συζηχήσεις τοϋ 'Α γ
γλικού Βουλευχηρίου μό>ις θέλουτιν αρχίσει περί χό 
νέον έχος. ‘Ο Λόρδος 'Ροΰσσιλ ενωμένος μεχά τοΰ



Λόρδου Γράχβρι έτοιμαζεται νά π ρ ο τ ία λη  ι έ  υπουρ
γ ι ώ ν  βραίΰτερον διά νά τ4 δ ιβ δ ιχ β ώ ϊ ΐ  άμΐφ3τ«ρο(. 

Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η .
‘II πολιτει'ί τών Όμβσπόνδων Ercapyifii* τής ’Α

μερικής παρξίήΟη, ώ; φαί»εται, -ιών αντιποιήσεων τη; 
έπι τών >ί’ω> Lobos τής Περουβίας, 2Θ«* έζάγκτατ 
ή κόπρο; Γκουάνο

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α .
Κ->τά τ4 ερχόμενο* έαρ δέλει ουγκροτηδή ί*θε5ΐς 

ί/τοπων ριομηχανημάτω* ε?ς τ4 Βερολΐ-ον, 50βν όμω; 
άπο*Λ»ίο»ται πα>τα τά τή; άλλοδζπή;.

—  Κατά to* λΰστρια«4ν άνταπσχριτή» ή μιτανά- 
στευσ:ς άπό 30  ήίη ετώ» μέχρι τοΰϊε έμακρυνι ιή ; 
τ .ά t p : 5 j ;  tu>v μυριαδις Γιρμανών- έπβιδη χατά ίο 
1830  μό»ον άνεχώ,ο<)ίαν 15 ,000  —  2 4 0 0 0  τω 
1832, 33  000  τώ 1837, 2 3 ,0 0 0  τώ 1843

Ώ π ε  άκό τοΰ 1 8 3 0  εω; 1 8 4 3  έριυγον 1 8 ,  2 0 ,
0 0 0  <3 τ' 1 1ος.

‘Ο άριθυό; ουτος ά»έβη t i ;  4 3 ,  7 0 3  τώ  1 8 4 4  
είς 67 2 0 9 .  τώ 1 S 4 5  είς 8 0 , 0 0 0  ή 9 0 ,0 0 (»  τώ  
1 8 4 6 ,  1 8 4 7 ,  1 8 4 8 ,  1 8 5 0 ,  τ ώ  δέ 1 8 5 1  ε ί ;  1 1 3  
1 9 9 .

Ο: ipu'dSs; οίκοι ΙΧΛοί μ«δ εαυτών 116 έκατομ 
p.upta Γερμ. ταλήρω*, ή 4 0 0 ,0 0 0  ^ρ. χατ’ Ιτος. 

Ι Σ Π Α Ν Ι Α .
‘Η  Βαοίλ ισοα ϊμ . λ λ *  νά π^ρευρεδ»; ε ι ;  τί)» έ*ρο·

pi» τοΰ άποδατόντος πιστβϋ χαί γη^αιβυ Στρατάρχ·» 
Γη; φ£αγχίοχου Ε*6»'ρου de Cartanos δουχ4ς de 
Baylen. —  Αί ίφημιρίδις ιή ; Ί ϊπβνίβς διηγούνται 
πολλά πιρί τή? φιλελιήμονος x a i ευιργιτιχής διαβέ- 
ιεως τοΰ στρατιωτικού τούτου διά τήν δχοίαν ^to xai 
πτωχό; Mia δί i t ;  αύτών Ιλ ιγ ι» , δτι ό δούξ ίζηαεν 
ώ ; η^ως, άπίδανε δέ ώ ; άγιος.

Ι Τ Α Λ Ι Α .
’ Ηλικτροτηλεγραρία προετοιμάζεται μέλλουσα νά 

συνάπτη τή» Έτρουρίαν (Τοτχάνην) μετά τής ‘Ρώμης 
xai Αυστρίας.

— ‘Ο Πάπας ουμ®ώνησε νά φερη εις τήν ‘Ρώμην, 
χατά τό άρχαϊον £0:μον δυο ‘Ελβετικά τάγματα, διοι
κούμε» α ύπό τοϋ Βϊρώνος Οΰί',λιέλι/ου de Calber 
matte.

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α .
Οί παλαιοί συ-'έριδοι τοΰ πεσόντος πρωθυπουργού 

^'Αρμένιοι ώς γ**ιχοί δημοσιώναι τών Τελωνείων κτλ.
! έξελεγχδέντε; χοιώσται τοΰ ταμείου συνελήφδησα»- τά 
ϋ  κτήματα τω* θέλουσι χρησιμ ιύϊίΐ εί; άποζημίιο- 
σίν xcu

Ή  Υψ. ΙΙυλη κατέβαλε πασαν προσπάθειαν νά πλη- 
;ώστ) εϊ; τοΰ; ίανειστάς Ά γγλους οσα προκατέβαλον.

Σϊλ. 297  άντί Κωστάκη, άνάγνωδι Κω^άκι;.

'A rd xa v c n  T t fo a x v ^ tu r  P u p ^ iu r .


