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ΡΗΤΟΡΙΚΗ.

ΊΙ εύφράδειά έστι δώρον φυσικόν, δπερ ή 
μελέτη αύξάνει καί τελειοποιεί καί δπερ επι
τρέπει τούς κεκτημένους τοΰτο νά παράγωσιν 
έπί τών άλλων άνθρώπων βαθεΐαν έντύπωσιν, 
νά γεννώσιν έν αύτοΐς τά μάλλον ποικίλα 
συναισθήματα, olov, τήν εύσπλαγχνίαν, τδν 
φόβον, τήν άγανάκτησιν, τήν οργήν, τήν 
μεταμέλειαν, τδν ένθουσιασμόν. Καλοΰσι ρ ή
το ρ α ς τούς είδικώς διακρινομένους διά τήν 
περί τδ λέγειν δεινότητα αύτών. Έν κρατεί 
έλευθέρω, ένθα ή τών δημοσίων ύποθέσεων 
συζήτησις εινε ανατεθειμένη πάσι τοΐς πολί- 
ταις, οί μεγάλοι ρήτορες παίζουσι λίαν σπου- 
οαΐον πρόσωπον, διότι πάντοτε σχεδόν, δυνά
μει τοΰ πλεονεκτήματος τούτου κατορθοΰσι 
νά ύπερισχύση ή έαυτών γνώμη. Άλλ’ ή 
ρητορική καθίσταται όπλον έπικίνδυνον, δταν 
έξυπηρετή κακήν ή άδικον ύπόθεσιν· διά τοΰτο 
άκριβώς πρέπει νά διευθύνηται ύπδ τοΰ λόγου 
καί τής αρετής. Ή ιστορία διετήρησε μεταξύ 
άλλων ονομάτων ένδοξων ρητόρων, τριών άν- 
ορών, οίτινες μόνον τή ίσχύϊ τοΰ λόγου έξή- 
σκησαν έπί τών συγχρόνων αύτών γενικήν 
έπιρροήν καί οιτινες ήξίωσαν τήν φοβεράν 
ταύτην δύναμιν νά μεταχειρίζωνται πρδς ΰπο- 

στήριξιν τών έλευθερίων καί γενναίων αύτών 
ιδεών· ούτοι δέ είσιν δ ’Αθηναίος Δημο
σθένης, δ Ρωμαίος Κ ι κ έ ρ ω ν καί δ 
Γάλλος

ΜΙΡΑΒΩ
(1749-1791).

’Αρχαίος ιστορικός λαλών περί τών προ
γόνων τών Γάλλων, Γαλατών, παρετήρειδτι 
ή γενεά αυτή είχε ζωηροτάτην κλίσιν πρδς 
τήν ρητορικήν. Εύρίσκομεν, τή άληθεία, έν 
τή Γαλλική ιστορία πολλούς διάσημους ρή
τορας, άλλ’ούδείς τούτων δύναται νά διισχυ- 
ρισθή δτι έφίκετο τής εύκλειας τοΰ κατά τ δ 
τέλος τοΰ παρελθόντος αίώνος άκμάσαντος 
Μ ι ρ α β ώ . Τδ δνομα αύτοϋ, ώς τδ τοΰ 
Δημοσθένους καί τοΰ Κικέρωνος άναμιμνή- 
σκει τούς περικλεείς ρητορικούς θριάμβ ους καί 
τάς έκτάκτους μεγαλοφυΐας.

Ό κόμης Γαβριήλ -‘Ον ώ ρ ι ο ς δ έ 
Μ ι ρ α β ώ άνήκεν είς άρχαίαν εύγενή οικο
γένειαν τής Προβηγκίας. Γενννηθείς τώ 
1749 έδειξεν έντδς ολίγου πρωϊμότητα πνεύ
ματος έκπληκτικήν. ‘Η ζωηρά καί διαυγής 
εύφυΐα αύτοϋ βοηθουμένη ύπδ τεραστίου μνη- 
μονικοΰ τφ έπέτρεψε νά έκμάθη, λίαν εύχε- 
ρώς, τήν Αγγλικήν, τήν Γερμανικήν, τήν 
’Ιταλικήν, τήν Ισπανικήν, τά μαθηματικά, 
τήν ιχνογραφίαν, τήν μουσικήν. Ταύτοχρόνως
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έκέκτητο γνώσεις λίαν εύρείας έπι τής ιστο
ρίας και φιλολογίας, χωρίς έν τούτοις νά ά- 
μελήση τών φυσικών ασκήσεων, εις άς έπε- 
δόθη έξ απαλών ονύχων.

Ή τεραστίως ανεπτυγμένη εύφυΐα αύτού 
κατέστη τδ άντικείμ-νον θαυμασμού διά τε 
τους διδασκάλους και τούς φίλους τού νεανίου. 
Μόνος δ πατήρ διέκειτο αύτφ δυσμενώς· ήρέ- 
σκετο νά ταποινοϊ τδν υιόν του μεαφόμβνος 
τήν δυσμορφίαν αύτού και καταπιέζων αύτδν 
διά λοιδοριών και προσβολών· πάντοτε δ’έ- 
φέρετο πρδς αύτδν μετά τοσαύτης αύστηρό- 
τητος, ώστε τινές έπίστευσαν δτι άνεύοον έν 
αύτώ μυχίαν τινά ζηλοτυπίαν. Ή διαγωγή 
αύτη τούτο μόνον τδ αποτέλεσμα έ'σχεν δτι 
ένέπνευσε τή Μιραβώ τδν πρδς τήν πατρικήν 
εστίαν τρόμον, ύπεραγαπήσαντι κατά τοσούτω 
μάλλον τήν ανεξαρτησίαν, δσω κατά τά 
νεανικά αύτού έτη υπήρξε θύμα αληθούς οι
κιακής τυραννίας.

Ίνα διαφύγη τήν πατρικήν αύστηρότητα 
εΐσήλθ-.ν είς τδν στρατδν, έγένετο αξιωματικός 
τού ιππικού, έπιδοθεις μετ’ αληθούς πάθους 
είς τάς στρατιωτικές σπουδάς. Έν διαστή- 
ματι μηνών τινών άναγνούς άπαντα τά περί 
τής πολεμικής τέχνης πραγματευόμενα αρ
χαία τε καί νεώτερα συγγράματα έπίστευσεν 
ένδομύχως δτι προώρισται νά καθέξη ημέραν 
τινά τήν φήμην τών ένδοξοτέρων στρατη
γών.

Έν τούτοις δέν ειχεν όλιγώτερον έρωτα 
πρδς τήν ηδονήν καί τήν άσωτείαν ή πρδς 
τήν έργασίαν. Καταδαπανήσας ύπέρογκα 
ποσά είς έορτάς, συμπόσια καί ποικίλας δια
σκεδάσεις έφυλακίσθη ένεκα χρεών. Κατά 
τούς μακρούς τής καθείρξεως αύτού μήνας 
παρηγορήθη διά τήν απραξίαν, ήτις έστενο- 
χώρει τήν δρμητικήν αύτού φύσιν, έφαρμόζων 
τήν ενεργητικότητα τής εύφυίας του εις ζη
τήματα σοβαρότατα, άρξάμενα ν’ άπασχο 

λώσιν άπαντα τά πνεύματα έν Γαλλία.
Κατά τά επόμενα πέντε έτη πεοιώδευσεν 

είς τήν Αγγλίαν καί τήν Γερμανίαν σπουδά- 
ζων μετ’ άκαμάτου ζήλου τά έθιμα, τούς νό
μους, τήν διοίκησιν καί τά οικονομικά τών 
δύο τούτων χωρών. Ή παιδεία αύτού εύρυ- 
τάτη ήδη έπλουτίσθη προσέτι διά πληθύος 
νέων γνώσεων καί παρατηρήσεων σπουδαι- 
οτάτων.

Τώ 4 789 ή ανάγκη μεγάλης μεταρρυθ- 
μίσεως έπεβάλλετο τόσω έναργώς άπασι 
τοίς έν Γαλλία, ώστε δ βασιλεύς Λουδοβί
κος ΙΣΤ' άπεφάσισε τέλος νά συγκαλέση 
γ ε ν ι κ ή ν σ υ ν έ λ ε υ σ ι ν. Ούτως εκα
λείτο ή σύγκλητος τών τού έθνους λογάδων 
πρέσβεων. Διήρηντο δέ είς τρεις κατηγορίας: 
α’. είς πρέσβεις τής τών εύγενών τάξεως ή 
αντιπροσώπους τούτων· β'. είς πρέσβεις τού 
κλήρου ή αντιπροσώπους τών ιερέων, τής 
Εκκλησίας· γ'. εις πρέσβεις τής τρίτης 
τ ά ξ ε ω ς ή αντιπροσώπους τού λαού. Αύ- 
ταί είσιν ακριβώς αί τ ρ ε ΐ ς λεγόμεναι τ ά- 
ξ ε ι ς. Ό Μιραβώ άνήκεν ώς έκ τής κατα
γωγής αύτού είς τήν τάξιν τών εύγενών, 
άλλ’ έπειδή ώς έκ τών γνωμών αύτού συνε- 
δέετο μάλλον μετά τής τάξεως τού λαού, 
ζητούντος μεταρρυθμίσεις, έξελέγη ύπδ τού
του καί ώς αντιπρόσωπος συνήδρευσεν έν τή 
συνελεύσει.

Ή γενική αύτη συνέλευσις προσέλαβε 
μετ’ ού πολύ τδ δνομα τής Συνταγμα
τικής έθνικής συνελεύσεως 
ΐνα καλώς προσδιορίση τδ έαυτής σχέδιον, 
δίδουσα τή Γαλλία νέαν κοινωνικήν μεταρ
ρύθμισή, τούτέστι τροποποιούσα κατά βάθος 
τήν διοργάνωσιν τής διοικήσεως. Εύθύς έκ 
τών πρώτων συζητήσεων δ Μιραβώ ΰψώθη 
ΰπεράνω απάντων τών έν τή Συνελεύσει ρη
τόρων. Ειχεν εύφράοειαν παθητικωτάτην, 
κατακηλητικήν, άκαταμάχητον. 'Η βροντώ

δης αύτού φωνή πληρούσα τήν αίθουσαν τών 
συνεδριάσεων, έπνιγε τδν θόρυβον τών συζη
τήσεων. Είχε δυσειδίαν σχεδόν τερατώδη, 
διότι ή ύπερμεγέθης αύτού κεφαλή ήν κατε- 
στιγμένη υπό τής εύφλογίας. "Οταν δμως η- 
κουον αύτδν άγορεύοντα άπδ τού βήματος 
δέν έσκέπτοντο πλέον διά τήν δυσμορφίαν αύ
τού, άλλ’ έβλεπον τούς οφθαλμούς μόνον, έν
θα διέλαμπεν ή φλδξ τής μεγαλοφυΐας καί 
το πρόσωπον, οπερ πνέον άδάμαστον ένεργη
τικότητα, έφαίνετο μεταμορφούμενον.

‘Εξαντληθείς προώρως υπό τής υπερβολι
κής έργασίας δ Μιραβώ ύπέκυψε τή μοίρα ώ- 
ραίαν τινά πρωίαν τού 'Απριλίου, αφού προη
γουμένως είχε πληρώσει τδ δωμάτιόν του 
διά προσφάτως άποκοπέντων έαρινών άνθε- 
ων. Μέχρι τής έσχάτης στιγμής διετήρησε 
μεγίστην διαύγειαν πνεύματος· είδε τδν θά
νατον ερχόμενον χωρίς νά κλονισθή προ αύ
τού, ένα μόνον φόβον έκφράσας δτι ή Γαλλία 
μετά τδν θάνατον αύτού θά γενή λεία τών 
εμφυλίων έρίδων. Τδ μέλλον ώφειλε δυστυ
χώς νά απόδειξη τδν έσχατον τούτον φόβον.

Ν. ΓΕΝΝΑ ΡΟΠΟΥΛΟΣ.

X. <1. Γρηγοριαδου

ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΑ
ΝΥΜΦΗ

ΜΤΘΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ

Γ.

ΕΚΔΗΔΩΣΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

(Συνέχειαν "δε τεύχος Κ .)

Έπί τινας στίγμα; έπεκράτησε σιγή έζ ε

κείνων, αιτινε; φυσικώ; έπέρχονται. όταν ή συγ- 
κίνησι; τών συνδιαλεγομένων προσώπων άφικο- 

μένη εί; τδ ύπέρτατον σημεϊον ΐσχύσή νά δια 

ταράζν) τά; νοερά; καί τά; ψυχικά; αύτών 

δυνάαει;, πρδ; έπανάκτησιν τών οποίων απαι
τείται ή παρέλευσι; χρόνου άναλόγω; τή; φυ - 
σική; αύτών διαπλάσεω;. Τά άπδ τη; διακοπή; 

τη; συνομιλία; ήμών παρελάσαντα ολίγα λεπτά 
ού μόνον ούκ έπήνεγκάν μοι τήν έπανάκτησιν 
τών δυνάμεων μου, άλλ’ έπί πλέον καταβαλόν- 

τα με, μή δυνηθέντα νά πολεμήσω το κατα 
τοϋ δαίμονό; τη; διεγερθέν μοι ζηλοτυπία; αΐ- 

σθηιεα, μέ έβύθισαν εΐ; είδο; άπογνώσεω; και 
μανία; τοιαύτη;, ώστε ώ; τδ μόνον καταφυγών 

μου έξέλαβον κατά τήν άγωνιώδη έκείνην στιγ
μήν τδ νά αναλυθώ εΐ; δάκρυα καί κρουνηδδν 

νά χλαύσω. "Εκλαιον θρηνών καί ύλολύζων, ο

τε ή ’Ελπινίκη έγερθιΐσα δΓ έπιχαρίτου κινήμ α
τό; γυναικεία; εύσπλαγχία; ’έθετο τδ λεπτότα- 

τον ρινόμακτρόν τη; έπί τών οφθαλμών μου, 
όπω; έν τούτω ένωθώσι τά πολύτιμα δάκρυα 
δύο αθώων ψυχών άγγελικώ; λατρευομένων, 

καί είπε μοι Θάρρο;, μή κλαίετε, σά; το άπα- 
γορεύω. Προσπαθήσατε νά δώσητε άλλην διευ- 

θυνσιν εΐ; τά; σκέψει; σα;· φαντάσθητε, οτι ά- 

πέθκνον λησμονήσατε με.

— Πώ;; τί λέγετε, πρδ; θεοϋ! δεσποινί; νλ 
σά; λησμονήσω; δέν μέ άγαπάτε λοιπόν;

—Δέν είπον τούτο· άλλά λυπουμένη καί θλι- 
βομένη, διότι έτυχε νά γνωρισθώμεν παρακαίρω;, 
καί ότε πλέον έλπί; δέν άπομένει ν’ άπολαύσω- 
μεν τήν έπί τή; γή; ευτυχίαν ήμών, διά τού
το έπιθυμώ σύ τούλάχιστον νά σωθγ;, καί ζών 
ένθάδε, καί συνευτυχών μετ’ άλλη;, νά ένθυμή- 
σαι πάντοτε, οτι ή μόνη έν άθωότητι, έν είλι- 
κσινείζ καί έν λατρεία έπί τή; γή; άγαπήσασά 
σε ’Ελπινίκη άνοικταϊ; άγκάλαι; θά σέ άναμένν) 

έ ν ουρανοί;.

— Μή, ’Ελπινίκη μου, μή, πρδ; θεοϋ! μή 

τοιαΰτα; δηλητηριώδεις εκφράσεις δια τών ά- 
θώων παρθενικών σου χειλέων πρόφερε. Ριγώ, αι
σθάνομαι κοπτόμενον τδ νήμα τή; ζωή; μου. 
'Ορκίζομαι εί; δ,τι ίερώτερον έν τώ κόσμφ τούτω 
έχω, ότι καί διά τή; τελευταία; ρανίδο; τοϋ 

αιματό; μου θέλω σέ προστατεύσγ καί σέ ΰπε- 
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ρασπισθή ού μόνον κατά τοΰ ένός αύτοΰ δαίμονος, 
άλλά και καθ’ ολοκλήρου στρα τοΰ.

Δέν εννοείς, φαίνεται, μοί Απήντησε με μειδί

αμα πλήρες χάριτος και ειρωνείας φιλικής- ευχα
ριστώ και εύγνωμονώ διά τήν λατρείαν και τήν 

άφοσίωσίν σου, πεπεισμένη περί τών αρετών σου 
θαυμάζω τό ύψος τούτων και πιστεύω, οτι ύπέρ 
έμοΰ διά πυρός και ύδατος θέλεις διέλθη· δυστυ

χώς όμως ή δύναμις τοΰ άντεραστοΰ σου τούτου, 

αστις, ώς μή ώφειλε, προ σοΰ μέ προσεκάλεσεν 
άμετακλητως νά τφ δώσω τήν ζωήν και την 

ψυχήν μου, τυγχάνει ισχυρότερος σοΰ και ρωμα- 
λεώτερος στρατιάς.

— Μέ τρομάζεις, φιλτάτη μου ’Ελπινίκη- δέν 

εννοώ, τί συμβαίνει.
— Άκουσον την διηγησίν μου και οϊκτειρέ 

με Χαρίλαέ μου. Ό Αγαθός και ενάρετος πατήρ 
μου μονογενή με θυγατέρα έ'χων συνεκέντρωσεν 
έπ’ έμοΰ άπασαν αύτοΰ τήν μέριμναν και περί- 
νοιαν, "να μέ καταστήσν; γόνον Αντάξιον τοΰ 
πατρικού ονόματος. Πρός τοΰτο διέθεσεν Αφειδώς 
τά δαψιλέστερα μέσα διά τήν τελείαν εύόδωσιν 

τής Αγωγής και τής μορφώσεώς μου- ούδενός 
μέσου ώλιγώρησεν, ούδεμιάς δαπάνης έφείσθη, ό

πως μέ μορφώσϊ) τοιαύτην, οίας δεκαπενταέτι- 
δος γενομένης έξεζήτησαν τήν χεϊρα οί μάλλον 

κομψευόμενοι νέοι τής Αριστοκρατικής τάξεως 
τών έν Λονδίνφ Άγγλων τε και ‘Ελλήνων. Τάς 

προτάσεις ταύτας, τάς διά τοΰ πατρός μου και 
άλλοτε διά τής μητρός δηλουμένας μοι, έπαλ- 
λήλως άπέρριπτον, και διαδοχικώς έπανελαμβά- 
ναντο ύπό νέων προσώπων μέχρι τοΰ 18ου έτους 
τής ήλικίας μου, οτε δ πατήρ μου είτε Απολέσας 
τήν Α νεκτικότητά, του είτε θέλων νά μάθρ τό 

έ λατηριον, οπερ μ.ε ωθεί, είτε βαρυνθείς τήνέπα- 
νάληψιν τών προτάσεων, είτε τέλος έπιθυμών 
τήν μέλλουσαν έξασφάλισίν μου και τήν Ανάπτυ- 
ζιν και φαιδρότητα τής οικίας αύτοΰ, fyepxv 

τινά μοι λέγει παρούσης τής μητρός μου διά τοΰ 
μειλιχίου αύτοΰ πατρικού ύφους. Άχ! ένθυμοΰ- 
μαι εΐσέτι αύτολεξει τήν εύγενή έκείνην έκφρασίν 

του. « Τέκνον και μονογενές ήμών θυγάτριον, τό 
μόνον. δι’ ού δ θεός ηύδόκησε νά φαιδρύνη τόν 

μετά τής φίλτάτης μου Ελισάβετ ύμέναιον και 

τό μόνον, παρ’ ού έλπίζεται ή φαιδρότης τής 
οικίας μας, και έξ ού Αναβλαστήσει πολύφυλλον 
καί θάλλον νεότητας τό στέλεχος τής πλατάνου 
τής ύπό τής φύσεως νά ξηρανθή Απειλουμένης_ 
άξιέραστον και εύγενές τέκνον μον, είπέ είς τούς 

γονείς σου τήν ψυχικήν σου διάθεσιν, ή τό έλα- 
τήριον τής καρδίας, άπερ κωλύουσί σε νά κατα- 

στήσγς και σε αυτήν και ήμάς εύδαίμονας δεχο- 
μένη νά ύποκύψγς εις τόν νόμον τής φύσεως, ή- 
τι ς προώρισεν ήμΐν τόν συζυγικόν βίον. Άπό τρι

ών περίπου έτών βαρυαλγών ύφίσταμαι τήν λύ
πην τών έξακολουθητικών Αρνήσεών σου είς τάς 

πολλάς παρά πολλών προσώπων γενομένας προ
τάσεις». Λυπούμαι καί θλίβομαι, φιλοστοργότα- 
τέ μοι πάτερ, τώ άπεκρίθην, διότι ήγνόουν μέ
χρι τοΰ νΰν γινομένη διά τών Αρνήσεών μου αι

τία Ανίας καί δακεθυμίας είς τούς γεννήτοράς 
μου. Βεβαιώθητε, ότι άν μοί ύπγ,νίττεσθε τοΰτο, 

καί μέ θυσίαν μου ήθελον σπεύσγ, νά μή ψυχρά
νω τήν πρός με φιλοστοργίαν σας.

— ’Όχι, Ελπινίκη μου, ούχί θύγατερ- δέν 

θέλω, δέν έπιθυμώ ποσώς νά παραβιάσω τήν 
θέλησίν σου καί νά έπηρεάσω τήν συνείδησίν σου- 

άλλ’ Απ’ έναντίας έπιθυμώ νά μείνγς έλευθέρα 
εις τήν εκλογήν σου, καί Ανεξαρτήτως τής πιέ- 
σεως ήμών νά έκλέξγ.ς τό πρόσωπον τής μελλού- 
σης σου εύτυχίας Αναλόγως τή Ατομική σου Α
ξία καί συνωδά τω οϊκογενειακώ σου όνόματι. 
Τό μόνον, οπερ μέ ήνάγκασε νά σοί κάμω τάς 
παρατηρήσεις μου ταύτας, εινε πρώτον τό υψι- 
στον καί ιερόν καθήκον, καθ’ ο πας πατήρ οφεί
λει νά μέριμνα, μή τυχόν έμπέσνι τό τέκνον του 
εις σκολιάν τινα οδόν νεανικής παραδρομής, καί 
δεύτερον ή απλή περιέργεια τοϋ νά μάθω το αί

τιον, δΓ δ άπέκρουσας τάς προτάσεις τοσουτων 
καλών νέων Άγγλων τε καί Ελλήνων τής Α
ριστοκρατικής τάξεως τοΰ Λονδίνου.

— Ώς πρός τό πρώτον, σάς παρακαλώ, πά

τερ μου, νά πεισθήτε, ότι ή θυγάτηρ σας, εινε 
Αδύνατον νά κηλιδώσγ, διά ζοφερών χρωμάτων, 
ή καί έπ’ έλάχ'στον νά σκιάση τό ένδοξον όνομ.α 
τής οικογένειας Ούίλσων ώς πρός τό δεύτερον 

θέλω σάς εϊκονίση άν μοί τό έπιτρέπητε, τί πε
ρί τούτου σκέπτομαι καί φρονώ.

— Λέγε έλευθέρως καί άνευ συστολής, Απήν- 
τησεν ή μήτνρ μου, ήτις Ακούουσα μέχρι τοΰδε 

έσίγα- σοί τό έπιτρέπομεν καί έγώ καί δ πατήρ 

σου, τοΰ δποίου τήν στοργήν και την προς σε Α
δυναμίαν κάλλιστα γιγνώσκουσα, προσηκόντως, 

νομίζω έκτιμάς.
— ‘Τπό τέσσαρας κατηγορίας, εικάζω, δύ

ναται νά έξελεγχθή διεκπεραιούμενος δ γάμος 
ήτοι εις τόν έκ συνήθειας, είς τόν έκ κερδοσκοπί

ας, εϊς τόν έξ εύγνωμοσύνης καί τελευΐαΐον εϊς 
τόν Ικ συμπαθείας καί έρωτος. Ήδη, παρακα

λώ, εϊπέτε μοι ύμεΐς, ε’ς τίνα τών κατηγοριών 
τούσων έπιθυμειτε νά ύπαχθώ.

— Ή πρώτη άχαρις καί μή προσήκουσα ά- 
νεπτυγμέναις καί μερορφωμέναις νεάνισιν, ή δευ- 
τέρα έρρέτω εις δαίμονας- μένει ή τρίτη καί ή 

τετάρτη.

— Λοιπόν, καλή μου μήτερ καί Αγαθέ μου 
πάτερ, αισθήματα τών δύο τούτων τελευταίων 
κατηγοριών, εύτυχώς ή δυστυχώς δέν έλαβον 

εΐσέτι.

— Εύγε, κόρη μου, ζήθι καί έχε τήν εύχήν 
μου- έπιδακιμάζω τάς σκέψεις σου, εκτιμώ τό ύ

ψος τών αισθημάτων σου καί πιστεύω εϊς τήν 
διαβεβαίωσίν σου, οτι αίσθημα χαμερποΰς έρωτος 
δέν ύπέστης. Θαυμάζω τό εύγενές τών αισθημά
των σου, έφ’ οΤς ύπερηδόμενος πέπεισμαι, οτι ούκ 
εϊς μάτην έμόχθησα, ούδ’έπί άμμου έκτισα. Έ
πιθυμώ καί εΰχομαί σοι νά εύτυχήσης ε’ς συζυ
γίαν νυμφίου εύγενοΰς καί έξ αισθήματος Αμοι

βαίας συμπαθείας.

Ήλπιζον οθεν, ότι συν τή πατρική Αγαλλιά
σει καί εύχή Αγαλλόμενος καί συνευλογών με καί 
δ ούρανός, ήθελεν εύδοκήση, ινα οϊ τε μόχθοι καί 
οί πόθοι τοϋ πατρός μου Ανταμειφθώσι, καί ή ψυ

χή μου μή στερουμένη τής συντηρητικής αύτής 
δυνάμεως Αποκριθή ανταξίως εις ψυχήν «εανίου 
συνωδά. τή πατρική εύχή καί εύλογία- διότι 

εύχαί-γονέων στηρίζουσι θεμέλια οίκων. Άλλά 
φεΰ! Έσχ&ν τό μέγιστον τών δυστυχημάτων ν’ 
Απολέσω εξαπίνης τον αγαθόν καί φιλόστοργόν 
μου πατέρα έκ κεραυνοβόλου αποπληξίας προσ- 
βληθέντα προ δύο σχεδόν έτών.

Ενταύθα συγκινηθεΐσα ή ’Ελπινίκη και δα- 
κρύσασα διέκοψε τήν διήγησίν της.

— θάρρος, δεσποινίς, τή είπαν. Παρηγορή- 
θητε. Ό ούρανός, όστις, σάς ήδίκησεν Αφ’ ένός, 
έπιφυλάσσεται νά σάς Ανταμείψω δαψιλώς Αφ’ε
τέρου- καί ίσως ήδη παρουσιάζεται ύμϊν ή πε- 

ρίστασις αύτη.
— Φεΰ! Χαρίλαέ μου· δ ούρανός ούκ έφείσθη 

μου.

— Πώς ; μέ Αποθαρρύνεις.
— *Όχς,  Χαρίλαε, δέν θέλω, δέν έπιθυμώ νά 

θλίψω τήν εύγενή ψυχήν σοΰ, όστις ύπήρξας δ 

πρώτος νέος δ έμπνεύσας μοι τό αγνόν καί Αθώ- 
ον πάσης δ’ εύτελείας καί Αθεμίτου έπιθυμίας 

άμικτον, αίσθημα περιπαθείας καί συμπαθείας 
κεντήματα άτινα ήσθάνθην, καί όστις ήδέως 
συγκινεϊς τήν καρδίαν, συνταράσσεις τήν ψυχήν 
καί ηλεκτρίζεις τό σώμά μου ολον συντελών ίσως 
ούτως ε’ς τήν βραδύτητα τοΰ θανάτου καί εις 
τήν παράτασιν τής ζωής μ,ου.

— Πρός Θεού, ’Ελπινίκη! σπουδάζουσα δμι- 

λεΤς, ή είς Απόνοιαν περιήλθες; Ένώ τέως Αμ- 
φότεροι έρωτας καί εύδαιμονίαν ώνειροπολοΰμεν 

στιγμηδόν έπί τον θάνατον μετεσ<ράφης, ώσεί 
θέλουσα νά έξασκήσγς ώς Αξιέραστος καί πολυ
θέλγητρος έρωμένη τήν θέλησιν καί τόν δεσπο- 

τισμόν σου έπί τοΰ λάτριος έραστοΰ σου. Έστω 
σοι τό δικαίωαα τοΰτο. Βασίλευε έπ’ έμοΰ καί 
καταγοήτευέ με- φείδου όρως έμοΰ καί μή ποίεί 
χρήσιν Απαίσιων καί τοσούτω φρικωδών έκφρά- 

σεων.

— Μέ ύποθέτεις, καλέ μου Χαρίλαε, τόσον 
Ανάγωγον, ώστε νά επιθυμήσω τήν έπί σοΰ έζά- 
σκησιν τοιαύτης μικροπρέπειας καί εύτελείας, 
ας ίσως μόνον αί τής έσχάτης καί δ) ως Αμορ- 
φώτου κοινωνικής τάξεως νεάνιδες περιβέβλην- 

ται; Μέ Αδικείς, μέ συκοφαντείς, Χαρίλαε, του
ναντίον λιβομένην καί τηκομένην καί εις αδου 

σπεύδουσαν. "Ακουσον λο,πόν.
Μετά τόν θάνατον τοΰ προσφιλούς μοι πατρος 

ε’ς τοιοΰτον σημεΐον ψυχικής ανίας καί τελείας 
Αποθαρρύνσεως περιήλθον, ώστε ούτε αί παρα
κλήσεις τής ταλαίνης μητρός μου, ούτε αί προ- 
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τροπαί τών ο:κείων και φίλων, ούτε το παράπαν 
οί φόβοι αύτών περί απαίσιων συνεπειών Γσχυσαν 
νά μέ παραπείσωσι προθεμένην ή Six τών άφθο
νων δακρύων άνακου;ισθήναι, ή τουναντίον τόν 

πατέρα μου παρακολουθήσαι. Κλαίουσζ δθεν και 
οδυρομένη Six τόν επαχθή καταστάντα μοι 

βίον, παρά τά λαμπρά εξωτερικά αύτοϋ, άπε- 
φζσισα νά μή έξέλθω πλέον τή; οικία;· μικρόν 
δέ κατά μικρόν ή οίκουρία μου άπέληξεν «ί; τήν 

εντός τοϋ δωματίου μου έκουσίαν κάθειρξιν, ήτις 

έπί μήνα; παραταθεϊσα άπήνεγκε τά παρά τών 
συγγενών μου προβλεπόμενα δυσάρεστα Αποτε
λέσματα. Πρωίαν τινά έγερθεϊσα ήσθάνθην ζωη. 

ρώ; τού; άπό τινων ημερών άμυδρώ; κεντοϋντά; 

με πόνου; τοΰ στήθους. Είσελθοΰσα ή μήτηρ μου» 
καί ίδοΰσά μ.ε ώχράν καί μέ οφθαλμού; ύποκυ- 

άνου; καί μέ πρόσωπον ήλλοιωμένον καί προδί- 
δον τήν σωματικήν μου πάθησιν, τοσοΰτον έξε- 
πλάγη, ώστε ήρξατο κράζουσζ: «Σπεύσατε 

σπεύσατε είς τού; ιατρούς».

Ηλθον οΐ ιατροί, προσήλθον οί ο’.κεΐοι καί έ- 

σπευσαν οί φίλοι, οιτινες άπό τής ημέρα; εκείνης 
δέν έπαυσαν μεριμνώντε; καί συσκεπτόμενοι, ού
δέν δ’ άλλο διακοινοΰντες μοι, είμή, οτι ώφειλον 

άρκουμένη πλέον εΐ; όσον έ’κλαυσζ καί έθρήνησα 
τον πζτέρα μου νά τόν λησμονήσω διά παντός 
και βαθμηδόν νά επιδοθώ εΐ; τά; διαχύσεις κα· 
τέρψεις τοϋ κόσμου, άν ήθελον τήν σωτηρί

αν μου.

'Ημέρα τινί κατακεκλιμένη ούσα ήθέλησα νά έ- 
γερθώ. Έγερθεϊσα καί έλαφρφ τφ πόδι περιδια- 
βάζουσζ εντός τοΰ εύρέος δωματίου μου ήκουον τήν 

μητέρα μετά τής θεία; μου συνδιαλεγομένας ε’ς 
τό παραπλεύρω; κείμενον δωμάτιον. Εί καί έν 
τή συνδιαλέζει αύτών πολλάκις ήκουσα προφερό- 
μ.ενον τό όνομά μου, δέν έσχον έν τούτοι; τήν 
αθέμιτον περιέργειαν τή; ώτακουστίας. "Όταν 
όμως ήκουσα έντόνω; προφερομένα; ύπό τή; θεί
ας μου τάς λέξεις «θά σωθή, σοί λέγω, θά σω- 
θή, Ελισάβετ» τότ’ άπεφάσισα νά παραβώ τά; 
διατυπώσεις τή; ηθικής λεπτότητος. ’Ακροπο
δητί πλησιάσασα είς τό παράθυρόν μου καί ά- 
νοίξασα τοΰτο είδον, οτι ήνεωγμένον έκειτο τό 

παράθυρόν τοϋ ετέρου δωματίου, έν ώ καθήμε- 
ναι συνδιελέγοντο καί συνεζήτουυ περί ειιοΰ καί 

περί τής άσθενεία; μου. Έν τή πεποιθήσει, οτι 
εγώ έκοιμώμην, άνεπιφυλάκτω; όμιλοϋσαι καί 
ύπεκκαιόμεναι ΰψονον τήν φωνήν των εί; τρόπον, 
ώστε εύκρινώ; καί καθαρώ; ήκουσα τά; λέξεις· 
«Σέ παρακαλώ, άδελφή μου, διατί ένώ εί; ολα 

τά προηγούμενα ιατροσυμβούλια όλοι σχεδόν οί 
ιατροί άπεφήναντο υπέρ τή; θεραπείας, αίφνης 
*1; τό τελευταίου οί πλεΐστοι έγνωμοδότησαν 
περί έπικειμένη; φθινάδο; νόσου;» Μή βασίζεσαι, 

άδελφή μου, ε:; τού; ιατρού;, ούδ’ εΐ; τήν επι

στήμην αύτών τήν άτελή, ή τήν κατά τήν 
γνώμην άλλων έν τοΐ; σπαργάνοι; αύτή; 
ούσαν.

— Ναι, ήκουσα; όμως, τί ειπεν ό Ζωράπ, 
εί; τήν πείραν κκί τήν διάγνωσιν τοΰ οποίου έ

χω ύπόληψιν;

— Τί ειπεν;

— Ειπεν, ότι ή νόσος καλπάζουσζ καλπα- 
ζούσας έλαβε διαστάσεις, καί ότι κύνδυνος νά 
άπολήξν) είς φθίσιν. Φθίσις! τί περιμένομεν, ά
δελφή μου;

— ’Αδελφή, μή κλαίγς, παρηγορήθητι, καί 
μή πίστευε είς τάς προρρήσεις τών ίατεών, διότι 
πολλάκις άπεδείχθη, ότι άπατώντζι ε’ς τά; 
διαγνώσεις των.

— 'Όπως ποτ’ άν ή βλ.έπουσα έγώ, ότι όλο- 
νέν δεινοΰται ή πάθησι; τοΰ στήθους, ότι έπζλ- 

λάς βασιλεύιι έπί τοΰ προσώπου τη; τό ωχρόν 
καί ώ; έπί τό πολύ τό πορφυροΰν χρώμα καί οτι 
άνεπαισθήτω; έξαντλοΰνται αί σωματικζί αύ
τής δυνάμεις, οφείλω νά πράξω καί νά ενεργήσω 

περί παντός ύπό τών μητρικών καθηκόντων έπι- 
βαλλομένου μοι, ινα Θεοΰ εύδοκοΰντο; σώσω τήν 

Έλπινίκην μου καί...

— Δέν έσχον τήν δύναμιν ν’ άκούσω πλειό- 

τερα. Έρρίγησα, ιρσθάνθην τό αίμά μου ψυχραι- 
νόμενον, τά; δυνάμει; μου έκλειπούσα; καί τήν 

ψυχήν μου ύπεκφεύγουσζν ενθυμούμαι μόνον, ότι 
ειπον άχ...

Τό ψυχικόν καί αγωνιώδες έκεϊνο «άχ» έπή- 
νεγκέ μοι λειποθυμίαν καί έπεσα έπί τοΰ έδά. 

φους. Εΐ; τόν γενόμενον δοΰπον ή μήτηρ καί ή 

θεία μ.ου δραμοΰσαι ευρόν μ.ε λειπόθυμον. Εί; μα- 
την προσεπάθησαν νά μέ έπαναφερωσιν εις τζς 
αισθήσεις. ΔΓ δ κατέφυγον εί; τήν βοήθειαν τών 

λειτουργών τής επιστήμης, ενώπιον τών όποιων 
πασούση; τής μητρδς καί τή; θεία; μου έπα- 
νελθοΰσα εί; τά; αισθήσεις μ.ου ώμολόγησα τη; 
ώτακουστίας τήν χρήσιν, δι’ ή; έγνων, οτι υ
πό ©θινάδος νόσου πάσχουσα έπιθζνάτιο; έθεω- 

ρούμην. Ή εί; τήν αιωνιότητα έπικειμένη μετά- 

βασί; μου, ένθα έντυγχάνουσζ τφ πατρί μου 
άκορέστω; έαελλον νά κατασπάζωμαι αύτόν τό 
τερψίψυχον δνειροπόλημά μου θά ήν, άν δέν έγ- 

κζτελείπετο ένταΰθα πικρώ; στένουσα καί βα- 

ρυπενθοϋσα ή μήτηρ μου.

Τέλος ούτε οί ιατροί ούτε ή μήτηρ καί ή 
θεία μου έπειράθησαν νά κρύψωσί τι άπ’ έμοΰ, 
καταλαβούση; ταύτα; συνδιαλεγομένας. Ώμο- 
λόγησάν μοι πάντα, καί ιατροσυμβουλίου ενώ

πιον μου γινομένου οί πλεΐστοι τών ιατρών άπε- 
φήναιτο ύπέρ τή; άλλαγή; άέρο; καί τόπου ύ- 
ποδεικνύντε; τό ώραϊον καί γλυκύ κλίμα τή; 
Φλωρεντίας, ένθα άφικόμεθα πρό δύο περίπου 

μηνών, καί ένθα πρό ένό; μηνός τό πρώτον εις 

τά; Κασσίνας συναντηθέντε; μετά σοΰ, ηύτυχή- 
σαμεν νά σέ γνωρίσωμεν διά τών γνωστών σοι 

συστάσεων πρό εϊκοσιν ήμερών, καί ένθα σήμε
ρον διά τών ήαιτελών καί άσυναρτήτων έκφρά- 
σεών σου άπεκάλυψά; μοι τό ερωτικόν αίσθημά 

σου, οπερ άπό τή; πρώτη; ήμέρα; άμφωτέρου; 
τιτρώσκει άνευ έλπίδος, ώ; βλέπετε. Άλλά μα; 
άκούουν, νομίζω· έκινήθη τι εί; τόν κήπον εί

σαι σύ·’Ιωάννα;

— Τίποτε δέν εινε, ’Ελπινίκη μου. Έκ τή; 
συγκινήσεώ; σου ένόμισας, δτι έγένετο κίνησις,

— Ού μόνον κίνησις έγένετο, άλλά καί σώμά 
τι κίνησαν τό δένδρου διωλίσθησε προς τήν δίο. 

δον. Ά! Χαρίλαέ μου! Μήπως άρά γε ή μήτηρ 
μου . . . άλλ’ έκείνη κοιμάται, καί δέν εινε ή 

ωρα τή; έγέρσεώ; της.

— Ήσύχζσον, Ελπινίκη μου· έγώ ερευνώ εί; 
δλα τά μέση. Καί έγ'ΐρθεί; άμέσως περιήλθον τόν 
κήπον έ;ευνών έν αύτώ καί φθά; παρά τήν δίο

δον έστράφην πρό; τήν Έλπινίκην βεβαιών αύ

τήν, ότι ούδεμία σκιά ψυχή; ζώση; ύπήρχεν.
— Εξακολουθούσα, παρακαλώ, τήν διήγη- 

σίν σου είπέ μοι, άν ύπέστη; έν Φλωρεντία βελ- 
τίωσίν τινα.

— Τί νά σοί εϊπω, Χαρίλαε· δέν τολμώ νά 
παραδεχθώ τι θετικόν έν έμ.οί. Τό βέβαιον εινε, 

δτι μέ κατέχει είσέτι ή νόσο; έρίζουσζ καί άνΟζ- 
μιλλωμένη πρό; τήν άρτι έπελθοΰσάν μοι βελτί - 
ωσιν τό βεβαιότερον δέ εινε, οτι άφυτου σέ ε?- 
δον καί σέ έγνώρισα καλώς, κζί οσάκις σέ βλέ. 
πω ή άπόντα σέ συλλογίζομ,αι, αισθάνομαι άλ- 
λοίωσίν τινα τή; ψυχή; καί έπίρρωσιν τών σω
ματικών δυνάμεων έν άζ.αρεί δμω; λέγ·ω έμαυ- 

τή. Τρελλή είσαι; ή παρουσία τοΰ Χαριλάου εί
ναι δυνατόν νά θεραπεύσή πάθος, εΐ; δ προσ
κρούει ή επιστήμη άδυνατοΰσα; ΤΙ παρουσία 

τοΰ Χαριλάου θεραπεύει φθίσιν; Σήμερον όμως, 
οτε ΐρσθάνθην τήν θυμηδίαν τών ερωτικών παλ
μών καθ’ ολην ταύτην τήν εύδαιμονίαν διοχε- 
τεύουσάν μοι ήδίστην ουνέντευξιν ήμών, καθ’ 

ήν ηύτύχησαν νά συνενοηθώσι, νά συνερασθώσι 
καί άορήκτοι; δεσμοί; νά συνδεθώσιν αί ψυχαί 

ήμών, κατ’ αύτήν, λέγω, τήν ύπερτάτην στιγ

μήν ομνύω εί; τήν σκιάν τοΰ πατρό; μου, οτι αι
σθάνομαι έμαυτήν κάλλιστα εχουσαν, δτι επιθυ
μώ τήν ζωήν, δτι αύτή τε καί ή ψυχή μου εΐ; 
σέ άνήκουσι κζί οτι δέομαι τοΰ Ύψίστου, ινα 
εύδοκήσρ νά μή κζλέσή παρ’ αύτώ ψυχήν διζ- 

πύρως έρώσαν καί άνταξίω; ερωμένην ύπό εύγε- 

νοΰ; καί τιυ.ίου νέου, τοΰ οποίου είμί καί εσομζι 
ό κρίκο; δ συζευγνύων άνά δύο τά έν τγ ζωρ 

σώματα καί τά; έν άδου ψυχάς.

— Μετά δακεθυμία; ήκουσα, φιλτάτη μοι 
Ελπινίκη, τήν διήγησίν σου’ μετά πλείστη; ό 

δσης προσοχή; καί τά; έλαχίστα; αύτή; λεπτο
μέρεια;. Εΐ καί προαισθάνεται ή ψυχή μου, δτι 
— ποιοΰμαι χρήσιν τή; φράσεώ; σου — δέν θ’ 
άποθάν^;, άλλά θά ζήσν; δΓ έμοΰ καί δι’ έμέ, 
ή οιάλλον θά ζήσωμεν άμφοτερεπαμφοτέρως, δέν 

επιχειρώ έν τούτοι; νκ σέ άποτρεψω έκ του ονει- 
οοπολήμζτο; τού θανάτου σου· άντί τούτου σοί 
λέγω, εΐ·μέν ζήσωμεν, άμφοτερεπαμφοτέρως θέ-
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ΰ.ομεν ζτ/ εΐ άποθάνωριεν, συνηνωμέναι αί ψυ- 

χαι ήμών θέλουσιν άνέλθη εις ουρανούς. Τα σα£ 
ίμά, και τά έρια σά· δέχεσαι;

— Περιττόν να μ’ έρωτας· όμοφρονοΰμεν 
πληρέστατα. Έ θέλησές σου έστι θέλησές μου.

— Ή θέλησές μου λοιπόν εινε να παραδεχ
θεί, λ να σέ θεραπεύσω, ή να συναποθάνωριεν.

— Πώς τοΰτο; Τί διανοείσαι;
— Δέν Θέλω νά σέ πληρώσω με κενάς ελπί

δας. "Εχε την ιδέαν σου, και άσπάζου αύτήν, 

οσον θέλεις. ’Άλλως τε καί έγώ τήν ιδίαν ιδέαν, 
και έγώ πάσχω και θεωρώ έμαυτόν επιθανάτι
ων, και έγώ διά την πάσχουσαν υγείαν μου έ- 

πεχείρησα, ώς και σύ, το εις Φλωρεντίαν τα- 
ξείδιον. Έσριέν άρα ομοιοπαθείς. Καί έγώ θρηνώ 

την απώλειαν άγαθοΰ καί φιλοστόργου πατρός 
πασχών, καθώς καί σύ, έξ ανίας και στηθικής 
παθήσεως. Άν λοιπόν Θεοϋ εύδοκοϋντος εύτυ- 
χήσωμεν νά συνθεραπευθώμεν, εύτυχεϊς καί τρι
σόλβιοι εσόμεθα εν τγ γή· άν δέ τουναντίον, πε- 
ριπτυξόμεθα άλλήλους ώς λατρευύρενοι σύζυγο1 

έν τφ ούρανώ περιπαθέστατα. Καί ήδη επίτρε
ψαν μοι, δεσποινίς, ν’ άπέλθω. Διότι ίσως ή έπί 
πλέον διαμονή μου ήκιστα καλώς χαρακτηριζό

μενη γεννήσ-ρ ύπονοίας καθ’ ήμών τών άθώων 
τών δι’ ούρανίας άγνότητος λατρευομένων.

‘Έπεται συνέχεια.

ΤΟ ΤΤΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
(Συνέχειαν ΐδε τεύχος Κ.)

Τεταραγμένος, έμβρόντητος, κλονιζόμενος, 
είπε ψελλίζων οτι τόν ήπάτησαν. Καί χω
ρίς διόλου ν’ άποκριθή εϊς τήν βασίλισσαν ήτις 
ήρώτησεν αύτόν πώς ήτο δυνατόν, άπευθύν- 

- θη πρός τον βασιλέα καί διεμαρτυρήθη περί 
τής άθωότητός του. Διηγούνται τινες μάλι
στα, δτι άμα είδε τήν Μαρίαν Άντουανέτ 
άνοίξασαν τό στόμα της, έρριψεν έπ’ αύτής 
βλέμμα άγανακτήσεως καί έπιπλήξεως. Λα

βών τήν άδειαν άπό τόν βασιλέα νά μεταβή 
εις άλλον θάλαμον διά νά γράψη τήν άπολο- 
γίαν του, έμαθ-ν απερχόμενος ότι διετάχθη 
ή κράτησίς του.

— Ώ Βασιλεύ! είπε, δέν παρακούω εϊς 
τάς διαταγάς τής Μεγαλειότητας σας· άλλά 
νεύσατε νά διατάξητε νά μή μέ συλλάβωσι 
φέροντα τά άρχιφατικά μου ένώπιον όλων 
τών αύλικών σας.

— Και όμως πρέπει νά γίνη, άπεκρίθη δ 
Λουδοβίκος.

Και τωόντι, τήν στιγμήν καθ’ήν δ Κ. 
Ροάν έξήρχετο άπό τόν βασιλικόν θάλαμον 
ήκούσθη ή φωνή αύτη· «συλλάβετε τόν καρ- 
δινάλην!»

Ό βαρών Βρετέλ, άνυπόμονος νά χόρταση 
τό μίσος του, έσφετερίσθη τό καθήκον τούτο 
τοΰ λοχαγού τής φρουράς. Νέος τις ύπολοχα- 
γός διετάχθη νά συνοδεύση τόν Καρδινάλην. 
Ένω δέ διέβαινον άμφότεροι πλησίον τής έκ- 
κλησίας, δ Κ. Ροάν άπαντήσας τον ύπηρέτην 
του ώμίλησε πρός αύτόν λέξις τινας γερμάνι
ο τι, και ζητήσας τό μολυβδοκόνδυλον τοΰ ά- 
ξιωματικοϋ, έγραψε ταχέως έπί τεμαχίου 
χάρτου όλίγας τινάς γραμμάς, τάς δποίας 
παρέδωκεν είς τόν ύπηρέτην. Ούτος δέ ίππεύ- 
σας έτρεξε μέ τόσην βίαν είς Παρισίους, ώστε 
δ ίππος έσχασεν άμα έφθασεν είς τήν οικίαν 
τοΰ καρδινάλη. Ή διά τοΰ μολυβδοκονδύλου 
γραφθεϊσα διαταγή, ένεχειρίσθη είς τόν ιερέα 
Ζωρζέλ, καί τό χαρτοφυλάκων τό περιέχον 
τήν άλληλογραφίαν τοΰ καρδινάλη έκρύβη. 
Άλλ’ ή κατ’ οίκον έρευνα μόλις έγεινε μετά 
τέσσαρας ώρας. Βραδύτης παράδοξος! μήπως 
έφοβοΰντο νά μάθωσι πλειότερα άφ’ όσα ήθε- 
λον; Ό Κ. Ροάν μετεφέρθη τό εσπέρας είς 
Βαστίλ.

Κατά τάς άρχάς τοΰ συμβάντος τούτου, 
έν καί μόνον αίσθημα έπεκράτει καθ’ δλην 
τήν πόλιν ή έκπληξις· άλλ’ όταν έκοινοποι- 

ήθη άργότερον ότι δ βασιλεύ; έπρότεινεν είς 
τον κατηγορούμενον έν τών δύο, ή νά έξαιτή- 
ση τό βασιλικόν έλεος ή νά δικασθή άπό τό 
συνέδριον, καί δτε ούτος έπροτίμησε τήν δίκην, 
τό κοινόν αίσθηκα διηρέθη κχί ή διαφορά 
τών συμφερόντων έφανερώθη είτε άπό τήν 
χαράν, είτε άπό τήν λύπην, ε’ίτε άπό τήν 
οργήν, καί άπό μύρια άλλα σχόλια άντιφα- 
τ.κά καί υπερβολικά.

’Λλλά τό συνέδριον έθριάμβευεν! έβλεπε 
τέλος πάντων τήν εκκλησίαν ταπεινουμένην 
ενώπιον του, καί διά τοΰ τρόμου τών άποφά- 
σεών του, έκράτει μετεώρους τάς πλέον άλα- 
ζόνας οικογένειας τοΰ βασιλείου! Έπρόκειτο 
ν’ άποφασίση περί τής τιμής τοΰ βασιλέως. 
Οί δέ εύγενεϊς, αίσθημα έχοντες άντίθ.τον, 
ήσαν πάντη καταβεβλημένοι. Άνεμέτοων 
μετ’ άγανακτήσεως τό στάόιον τό δποίον δι- 
έτρεξαν οί πορφυροσχήμονες έκείνοι άνθρωπο1 
τοΰ δήμου, καί έφρύαττον κατά τής βασσιλίσ- 
σης, διότι παρέδωκεν ένα συνάδελφόν των είς 
τοΰ πλήθους τούς σαρκασμούς. ’Αλλά καί δ 
άνώτερος αύτός κλήρος ήτο τά μέγιστα ώρ- 
γισμένος, ώς έφάνη άπό τήν διαμαρτύρησήν 
του τής 18 Σεπτεμβρίου 1783. Ένω οί 
άπλοι κληρικοί ύ πήγοντο είς ίδιάζουσαν δικαι
οδοσίαν, πώς ή τάξις τών επισκόπων, τών ό
ποιων τά δικαιώματα ήσαν καθιερωμένα άπ© 
τόσα ιστορικά μνημεία, έστερεϊτο τοΰ προνο
μίου τούτου! Οί επίσκοποι δέν ήδύναντο, δέν 
έτρεπε νά δικάζωνται είμή άπό επισκόπους. Ι
δού ποϊαι ήσαν αί απαιτήσεις τής έκκλησια- 
στικής αριστοκρατίας· καί μολονότι δ Καρδι- 
νάλης διεμαρτυρήθη, δ Πάπας τόν ήπείλη- 
σε μέ καθαίρεσιν, διότι δέν άπέ^ρουσε κατά 
τρόπον έπίσημον, άπόλυτον, τήν δικαιοδο
σίαν τού συνεδρίου. Καί αύτοί προσέτι οί έν
θερμοι τής μοναρχίας οπαδοί συνέλαβον φό
βους τινάς. Πώς νά μή δ.εγερθή είς τάς καρ
διάς των άόριστόντι προαίσθημα τής 3 καί 6 

τοΰ ’Οκτωβρίου; Πώς νά μή ταραχθώσι διά 
μίαν δίκην ήτις θά είσήγεν είς τόν κοιτώνα 
τής βασιλίσσης τήν φαντασίαν τοΰ λαού; 
Κατηγόρησαν λοιπόν Λουδοβίκον τον ICJ". 
καί τόν κατέκρινον ώς άνοήτως πράξαντα. 
Άλλ’ αύτός ύπέκυψεν εϊς νόμον άνεξάρτητον 
άπό τούς ύπολογισμούς τής άνθρωπίνης φρο- 
νήσεως, διότι ή έπανάστασις ήτον πλέον ά- 
ναπόοευκτος.

Έούνατο όμως νά προλάβη τό σκάνδαλον 
τής 13 Αύγούστου. Διατι λοιπόν δέν τό έπρό- 
λαβε; Διατι ή βασίλισσα έξετέθη είς τόν κίν
δυνον τοΰ ν’ άπελπίση άνθρωπον, δστις είχε 
πώς νά τήν βλάψη; Ή διαγωγή αύτή εκ
πλήττει τωόντι κατά πρώτην δψιν άλλ’ό
ταν έξετάσωμεν ολας τάςπεριστάσεις, παύει 
ή άπορία μας. Ό Κ. Βρετέλ ήτον έπί τής 
αστυνομίας, καί αύτός προητοίμασε τό σκά·,- 
δαλον τής συλλήψεως, διότι έτρεφε μίσος ά- 
κάθεκτον μττά τοΰ καρδινάλη διαδεχθέντος 
αύτόν εις τήν πρεσβείαν τής Βιέννης. Έάν ή 
Μαρία Αντοοανέτ είχεν δλιγωτέραν ενοχήν 
είς τήν ύπόθεσιν τοΰ περιδέραιου, δέν ύπάρχει 
άμφιβολία ότι θά ήμπόδιζε τήν καταδίωξήν. 
Άλλ’ οσω πλέον ήτον ένοχοποιημένη, τόσω 
δυσκολώτερον ήτον ν’ άποσιωπήση τό πράγμα 
διότι θά έδιδεν αφορμήν εϊς φρικτάς υποψίας. 
Όσον δέ διά τήν άπελπισίαν τοΰ κατήγορου - 
μένου, κάνεις δέν τήν έφοβεϊτο, διότι είχε 
μέγα συμφέρον νά κρύψη τήν άλήθειαν· μία 
μόνη λέξις άπό μέρους του περί τών μετά τής 
συζύγου τοΰ βασιλέως μυστικών σχέσεών 
του ήτον ικανή νά φέρη τον θάνατόν του. Άς 
είπώμεν πρός τούτοις ott έσχάτως δ Καρδι- 
νάλης έπανέλαβεν σκανδαλωδέστερον τάς 
καυχήσεις του, τό όποιον μαθοΰσα ίσως ή βα
σίλισσα, ήσθάνθη άνανεούμενον τό παλαιόν 
μισός της.

Τήν 48 Αύγούστου 1783 ή Κ. Δελαμώτ 
συνελήφθη είς Βκρ-συρ-ώβ· άλλ’ είχεν ήδη

G1 
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καύσει τά έγγραφά της, μεταξύ τών όποιων 
ήασν και πολλαί τοΰ καρδιυάλη έπιστολα'ί, 
πλήρεις τολμηρών καί ηδυπαθών εξηγήσεων, 
όπου αί όρμαί τής κενοδοξίας του συνεκρούον- 
το μέ τήν μανίαν τοΰ έρωτος του. Συνέλαβον 
καί τόν Καλιόστρον καταμηνυθέντα άπό τήν 
Κ. Δελαμώτ ητις τόνύπωπτεύετο ώς έπιβου- 
λευθέντα αύτήν παρά τφ Κ. Ροάν, ά?.λ’ 0σ- 
τις τήν έκδικήθη θεά συκοφαντίας, τήν όποι
αν άδικος δίκη έδύνατο νά θεώρηση ώς δολο
φονίαν. Παρατηρητέον γε, ότι όταν ί Κ. Δε
λαμώτ παρεδόθη οικοΟεν είς τήν έξουσίαν, 
δέν ήθέλησαν νά τόν κρατήσωστ διότι έγνώ- 
ριζον ότι είχε χαρακτήρα άκλόνητον, καί 
έφοβούντο μή ύπερασπισΟή τήν σύζυγόν του 
εναντίον τών έπιρροών εις τάς όποιας ήσαν έ
τοιμοι νά τήν ύποοάλωσι.

Και τωόντι, μόλις τήν έφυλάκισαν είς 
Βαστίλ, και ό Βορών τοΰ Βρέτελ τήν περιε- 
κάλυψεν έντός συστήματος συμβουλών επί
βουλων, αίτινες είχαν τόν διπλούν σκοπόν 
τοΰ νά σκιάσωσι τήν ένοχήν τής βασιλίσσης 
καί ν’ αφανίσω σι τόν Ροάν. Έμήνυσαν είς 
τήν φυλακισμένην διά τοΰ επιστάτου Σενών 

ότι θά τήν έθανάτωναν έάν ώνόμαζεν έν ύπο- 
κείμενον... άπαραβίαστον, και ότι μία καί μό

νη ητον ή σωτηρία της- νά ρίψη όλα έπάνω 
είς τόν καρδινάλην, ό όποϊος δέν ητον άλλως 
άξιος έλέους διότι αύτός τήν κατεμήνυσε. 
«Δέν βλέπεις, έπρόσθεσεν ό έπιστάτης, οτι 
αύτός δ ίδιος Ροάν δέν αναφέρει καν τό όνομα 
τής βασιλίσσης; ή λοιπόν πρέπει νά τά άτο- 
δώσης όλα εις αύτδν, ή νά τον άφήσης νά 
τά φορτώση εις έσέ.»

Διά τοιούτων μηχανευμάτων κατωρθώθη 
τό νά ψευσθή ή Κ. Δελαμώτ κατά τοΰ καρ- 
δινάλη, δ όποιος ήσθάνετο ότι θά ήφανίζετο 
έάν δέν έψεύδετο κατ’ έκείνης. Ιδού ή κλεϊς 
τής διδασκαλίας· τό ζόφος τό όποιον τήν έ· 
κάλυπτε δένδιεσκεδάσθη πώποτε, διότι έπρε

πε νά προφερθή έν όνομα τό όποιον δέν έδύ- 
ναντο ν’ άκούσωσι προφερόμενον οί δι- 
κασταί.

Αί καταδιώξεις ήρχισαν έν τοσούτφ, καί 
έκ τών εξετάσεων έπρόκυψαν τρεις σπουδαιό- 
ταται άνακαλύψεις.

Νέα τις ονομαζόμενη Όλίβα, συλληφθεϊ- 
σα είς Βρυσέλλας, ώμολόγησαν ότι, καθ’ ύ- 
παγόρευσιν τής Κ. Δελαμώτ, είχε προσποι- 
ηθή είς τήν σκηνήν τοΰ κήπου, τό πρόςωπον 
τής βασιλίσσης.

"Αλλος τις, Ρετώ Βελέτ καλούμενος, έ- 
μαρτύρησεν ότι, κατά διαταγήν καί υπό τάς 
όψεις τής Κ. Δελαμώτ, έμιμήθη τήν ύπο- 
γραφήν τής βασιλίσσης, καί έγραψεν είς τό 
περιθώριον τών προτάσεων τών πωλητών τάς 
λέξεις ταύτας «Έγκρίνεται. Μαρία Άντουα- 
νέτ τής Γαλλίας.»

’Επί τέλους ό ’Ιρλανδός καπουκϊνος Μακ- 
δερμότ ειπεν, ότι ή Κ. Δελαμώτ έπώλησεν 
είς τον έν Λονδίνω άδαμαντοπώλην Γραί δέ
κα χιλιάδων φράγκων πολυτίμους λίθους, 
τό όποιον ώμολόγησεν καί αύτός δ ίδιος αγο
ραστής όταν έξητάσθη άπό τόν πρέσβυν τής 
Γαλλίας.

Καί αί τρεΓς αύται περιστάσεις έπεβάρυνον 
τήν θέσιν τής Κ. Δελαμώτ· άλλ’ ιδού πώς 
αύτή τάς έξήγησε, πρώτον μέν είς Βαστίλ, 
δεύτερον δέ διά τών έγγράφων τά όποια έδη- 
μοσιεύθησαν μετά τήν δίκην.

Καί περί μέν τής σκηνής τοΰ κήπου ειπεν 
ότι, τωόντι ή Όλίβα έπροσποιήθη τής Μα- 
οίας Άντουανέτ τό πρόσωπόν, άλλά κατ’ έ- 
πιταγήν αύτής τής ίδιας· ότι ή βασίλισσα 
παρευρίσκετο είς τήν συνέντευξιν, κεκρυμμένη 
οπισθέν τίνος φραγμού· ότι αύτή ή ιδία διέ
ταξε τήν σκηνήν, σκοπός τής όποιος ητον 
τό νά δοκιμασθή δ βαθμός μέχρις ού έσέβετο 
αύτήν δ Καρδιναλης.

«Πώς είνε δυνατόννά πιστεύσετε, έπρόοθε- 

σεν, ότι χωρίς τής συγκαταθέσεως τής Βα
σιλίσσης, θά έτόλμων νά έξυφάνω μίαν πλε- 
κτάνην τόσον εύκολον νά άνακαλυφθή, και 
θά έδιάλεγα, διά νά πράςω έγκλημα καθοσι- 
ώσεως, τόν κήπον τής Βερσάλης έν καιρφ 
μεσονυκτίου, εις έποχήν ότε αί νυκτεριναί πε
ριδιαβάσεις, συγκεχωρημέναι ύπέρ τό δέον 
τό 1778, ήσαν τότε άπηγορευμέναι, καί δ
τε τά βασιλικά οικήματα έπεριφρουρούντο 
μετά μεγίστης προσοχής;άλλ’ εκτός τούτου, 
έάν εφεύρισκαν έγώ τόν έρωτα τής Βασιλίσ
σης τόν όποιον έπίστευεν ή καρδία τού Καρ- 
δινάλη, δέν ητον μάλλον συμφέρον μου να 
τόν άποκοιμήσω, άντι νά τόν φέρω εις δαλίαν 
συνέντευξιν, ητις θά έξήπτε τάς έλπίδας του, 
καί θά τον έκαμε ν’ άνακαλυψη τήν ραδιουρ
γίαν διά ταϋ θάρρους μέ τό όποιον θά έπλη- 
σίαζε τήν έπιοΰσαν τήν Βασίλισσαν διά νά 
τήν όμιλήση περί τοϋ έρωτός του; Διότι ή 
πρώτη συνέντευξις θά έπεζήτει καί δευτέραν, 
καί τρίτην, καί ή μετά τής ψευδούς βασιλίσ
σης συνέντευξις θά έπετάχυνε τήν ώραν τής 
έξηγήσεως μετά τής αληθούς, ώραν φρικτήν 
δτε μία μόνη συλλαβή ήρκει νά φανέρωση τό 
ψεύδος καί νά μέ κρημνίση είς τήν άβυσ
σον.»

Περί δέ τών λέξεων «Έγκρίνεται· Μαρία 
Άντουανέτ τής Γαλλίας,» ή Κ. Δελαμώτ 
ώμολόγει έπισήμως ότι έγράρθησαν υπό τού 
Ρετώ Βελέτ, κατά ρητήν, όμως συναίνεσιν 
τής τε Βασιλίσσης καί τοΰ καρδινάλη, οίτινες 
είχον μεταχειρισθή έκ συμφώνου τόν τρόπον 
τούτον ώς ωφέλιμον καί άκίνδυνον· διότι ή 
υπογραφή «Μαρία Άντουανέτ τής Γαλλίας» 
δέν ητον κάνενός ύπογρτφή, καί έποιαενως 
δέν έδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς πλαστογρα
φία, ένώ ές έναντίας έχρησίμευεν είς τό νά 
καταπειση τον Βεχμερ νά δώση τό περιδέ- 
ραιον, χωρίς νά έκθεση τήν Βασίλισσαν ή καί 
τόν γραφέα. Πρός ΰποστήριξιν δέ τών λόγων 

της ή Κ. Δελαμώτ έπέφερε τήν παρατήρησιν 
πόσον θά ητον παράδοξον έάν παλαιός τις 
πρέσβυς καί αύλικος ήγνόει πώς ύπεγράφετο 
ή βασίλισσα, τής όποιας, καθό πρώτος πνευ
ματικός τής Αύλής, έλάμβανε συνεχώς εγ
γράφους διαταγάς. Ήτον λοιπόν δυνατόν νά 
μή παρατηρήση τό «τής Γαλλίας,» ένω ή 
ύπογράφουσα ήτον ήγεμονις «τής Αυστρίας;» 
Άνέγνωσε τάχα ταχέως και άνευ προσοχής 
τό συμβόλαιον; Άλλ’ ή άνάγνωσις δέν έγει- 
νεν άπαξ, άλλά καί δις καί τρις καί πολλά - 
κις, καί τό έγγραφον, ύπαρχον είς χεϊρας αύ
τοΰ, έπεδείχθη καί είς τόν ταμίαν Σενζέμς.

Όσον δέ περί τών πολυτίμων λίθων τών 
πωληθέντων είς Αονδ’νον άπό τόν σύζυγό ο 
της, ή Κ. Δελαμώτ ώμολόγησεν 6τι τούς 
έχάρισεν είς αύτήν ή Μαρία Άντουανέτ. ,Ε
πειδή ή σύζυγος τού Λουδοβίκου δέν έδύνατο 
νά φορέση όπως ήτον τό περιδέραιου, αφού τό 
άπεποιήθη δίς όταν τό έπρόσφερε πρός αύτήν 
δ βασιλεύς, έστοχάσθη ότι ό μόνος τρόπος ή
τον νά τό διαλύση καί νά συναρμώση έν άλ
λο διαφορετικού σχεδίου καί αγνώριστου· τού
του δέ γενομένου έπερίσσευσαν άδάμαντες, τούς 
όποιους έχάρισε κατά φυσικόν λόγον είς τήν 
γινώσκουσαν τό μυστικόν.

Αί μαρτυρία; αύται τής Κ. Δελαμώτ δέν 
κάτι 
τό συμπεράνωμεν, είς τά πρακτικά. Έκοινο- 
λογήθησαν όμως καί έπιστεύθησαν, διότι άλ
λως δέν ήτον δυνατόν νά έξηγηθώσι τόσα ά- 
ναμφισβήτητα περιστατικά, άτινα παρεδόθη- 
σαν εις τήν δημοσία» συζήτησιν άπό τά ύπο- 
μνήματα τών δικηγόρων καί τά έπίσημα 
έγγραφα.

Ή κοινή γνώμη διηρέθη έπομενως.
Οί θιασώοαι τής Μαρίας Άντουανέτ κα

τηγόρησαν μετ’ άγανακτήσεως τήν Κ. Δε
λαμώτ διότι, συκοφαντήσασα τήν βασίλισ
σαν της, κατεχράσθη τής εύπιστίας τοϋ καρ-

ιρίσθησαν, ώς εύκόλως όυνάμεθα νά
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δινάλη. ΔίισχυρίσΟησαν δτι ή ιΐρος αύτήν λε- 
γομένη εύνοια τής Λ ύλης ήταν ψευδής, ότι 
αί δι’ αύτής δοθείσαι προς τον Ροάν έπιστο- 
λαί ήσαν πλασταί, καί δτι ή αγορά τοΰ πε
ριδέραιου ήτον απλή κλοπή σχεδιασθείσα προ 
πολλοΰ. Καί ουτω τήν άπεδείκνυον ώς άπα- 

τήοασαν τδ πρώτον τόν καρδινάλην είς τον 

κήπον, ώς ένέργήσασαν τήν πλαστογραφίαν, 
ώς πωλήσασαν είς Αγγλίαν άδάμαντας διά 
τοΰ άνδρος της, καί ώς μεταβάσαν άπδ τήν 
έγνωσμένην της ένδειαν είς τήν πλουσιότη- 

τα.
Ανέφερον έπίσης δτι ή Μαρία Άντουανέτ 

ειχεν άνέκαθεν κατά τοΰ πρίγγιπος Λουδοβί
κου ’Ροάν μίσος, τό όποιον δέν έσυμβϊβάζετο 
μέ σχέσεις μυστιζάς καί οικείας, καί έπρόσ- 
θετον δτι τδ περιδέραιον εκείνο, τοΰ δποίου 
τήν λαθραίαν άγοράν έτόλμουν ν’ άποδίδω- 
σιν είς τήν βασίλισσαν τής Γαλλίας, τδ έ 
προσφερε δίς είς αύτήν δ βασιλεύς καί δίς τδ 
άπεποιήθη.
Άλλ’ είς τάς σκέψεις αύτάς οί άντίπαλοι άν· 
τέταττον άλλας πολλάς πλέον έλλογους.

Κα'» έν πρώτοις, ήρώτων, δέν είναι παρά
δοξον νά φαντασθή τις δτι, άφοΰ έλαβεν δ 
καρδινάλης έρωτικάς έπιστολάς, είτε αληθείς, 
είτε πλαστάς άδιάφορον, άφοΰ έδόθη είς αύτόν 
έντός τοΰ κήπου δείγμα άγάπης, προσφερθέν 
ώς ύπετίθετο άπό τήν βασίλισσαν, άφοΰ είς 
ένα λόγον ένόμιζεν έαυτόν άντερα μενον, δέν 
έφρόντισε νά καταστήση μεγαλητέραν τήν 
εύτυχίαν του, νά βεβαιωθή τούλάχιστον περί 
αύτής ; αυτές οστις ήτον καθ’ ήμέραν είς τ*  
ανάκτορα, δ δποίος άπήντα τόσον συνεχώς 
τήν Μαρίαν Αντουανέτ, δέν θά έκαμέ ποτέ ■ 
κάνέν σημείον, δέν θά έπρόφερε καμμίαν 
λέξιν σχέσιν έχουσαν μέ τάς έπιστολάς, μέ 
τά παρελθόντα άτινα κατεγοήτευρν, τήν καρ
διάν του καί ένησχόλρυν τόν νοΰν του! Καί έ- 
χρειάζετο πλειότερον άπό έν σημείον, άπό 
μίαν λέξιν διά νά άνακαλυφθή ή άποδιδοαέ- 
νη είς τήν*  Κ. Δελαμώτ ραδιουργία;

Μή άμφιβάλλων περί τών έπιστολών δ- 
καρδινάλης θά έλάλησε βεβαίως τήν βασί

λισσαν, καί θά τδ έκαμεν άναντηρρήτως· καί 
έπειδή ή μυστική άλληλογραφία έξηκολού- 

θησεν δλόκληρον έτος, έπεται δ'τι ή Κ. Δε
λαμώτ δέν έψεύδετο.

Αλλ έκτος τούτου, τί νά υποθέσωαεν 

περί τής σιωπής τής βασιλίσσης, δταν τήν 
12 Ιουλίου έλαβε τήν επιστολήν τών άδα- 
μαντοπώλων, δι’ ής έλάλουν περί τοΰ πεοι- 

οεραιου τοΰ πωληθέντος κατ’ έπιταγήν της, 
περί νέων συμβιβασμών, περί ύπακοής είς τάς 
θελήσεις της καί περί εύγνωμοσύνης; Έάν 

τωόντι ήγνόει δ'λα ταΰτα, δέν θά έμήνυεν α
μέσως τδν Βέχμερ, μετά τοΰ δποίου έλάμβα- 
νεν άπο πολλοΰ συνομιλίας, διά νά τόν έρω- 
τήση περί τοΰ παράτολμου τούτου αινίγμα
τος;

Άλλά καί άλλη τις περίστασις έπεβάου- 
νε τήν Μαρίαν Άντουανέτ, ή τής έκπτώ- 
σεως τών διακοτίων χιλιάδων φράγκων, τής 
προβληθείσης είς τούς άδαμαντοπώλας προ 
τής πρώτης λήξεως, δι’ επιστολής έγχειρι- 
σθείσης παρά τής συνήθους μεσητρίας. Έάν 
ήτον άληθές δτι ή κ. Δελαμώτ ήπάτησε τόν 
καρδινάλην, καί £τι έσφετερίσθη τούς άδά
μαντας, έπί τίνι σκοπφ θά έξήτει διά πλα
στής έπιστολής έλάττωσιν, ητις ήδύνατο νά 
προξενήση τήν άκύρωσιν τής συμφωνίας, τήν 
άπόδοσιν τοΰ περιδέραιου, νά φέρη ’ εις φώς 
τόν δόλον καί νά τήν άφανίση κατά κράτος; 
Ή έπιστολή λοιπόν αύτή, τήν δποίαν δ καρ- 
δινάλης έβεβαίωνεν δτι έλαβεν άπό μέρους 
τής βασιλίσσης, δέν πρέπει νά έπλάσθη άπό 
τήν Κ. Δελαμώτ, διότι άλλως καί άνεφέρε- 
το είς τάς προλαβούσας καί ήτο γεγραμμένη 
διά τής ιδίας χειρός !

Τοιαΰται ήσαν αί κατηγορίαι τών έχθρών 
Μαρίας Άντουανέτ, καί είς πάσαν άντίρρησιν 
έζήτουν άπάντησιν έξετάζοντες είτε τήν δια- 
οικασιαν, είτε τον χαρακτήρα και τας εςεις 
τής βασιλίσσης. Άναμφιβόλως. έλεγον, εϊνια 

δύσκολον νά πιστεύσ-η τις δτι ή σύζυγος ένός 
ήγεμόνος τής Γαλλίας, έκρύφθη όπισθεν φραγ
μών καί περιέπλεξε τήν άξιοπρέπειάν της είς 
τοιαύτην σκηνήν άλλά μήπως δέν έγνώρι- 
ζεν δ κόσμος όλος δτι δ βίος τής Μαρίας 
Άντουανέτ ήτο πλήρης τοιούτων άνοησιών, 
καί τό πρόσωπον τήςΡοζίνας του κουρέως τής 
Σιβηλίας, τδ δποίον συνείθιζε τόσον νά παρι- 
στάνη είς τδ μικρόν Τριοινόν, δέν τήν έξοικεί- 

ωσε τάχα μέ σκηνάς παρομοίας μέ τήν τοΰ 
κήπου ; Απεστρέφετο, λέγουσι, τον καρδινά- 

λην άλλά τό μίσος τοϋτο, γεννηθέν άπδ ι
διαιτέραν τινά καί ευεξήγητου περίστασιν, δέν 

έσβέοθη τάχα ένώπιον τοΰ έρωτός του και 
των περί τής μετάνοιας του διαβεβαιώσεων; * 
Τωόντι ειχεν άποποιηθή δίς τό πέριδέραιον, 
άλλ’ ή κατάστασιο τοΰ ταμείου δέν τήν έ- 
συγχώρει νά πράξη άλλως πως, καί όσοι 
γνωρίζουσι τήν γυναικείαν καρδίαν, δέν πρέ 
πει νά θαυμάζωσιν έάν άργώτερον έκυριευθη 
άπό σφοδράν έπιθυμίαν τοΰ ν’ άποκτήση τό 
κόσμηυα, άμα έμαθεν οτι βασίλισσά τις ξένη 
κατώτερα άπό αύτήν, έμελλε νά τό άγοράση.

Περί δέ τής Κ. Δελαμώτ άρα ή πλούσιό- 
της της, τήν δποίαν ώφειλεν είς τήν μεγα
λοδωρίαν τοΰ καρδινάλη, καί έπεδείκνυεν έν- 

νέα μήνας πρό τής άγοράς τοΰ προκειμένου 
κοσμήματος, αί ύπΟ’^αι τάς δποίας συνέλα- 
βον οί πωληταί δταν τούς ανήγγειλε τούς 
σκοπούς τοΰ Ροάν, αί καυχήσεις της διά τάς 
μετά τής βασιλίσσης σχέσεις της, ή μεγί
στη άταραξία της μέχρι τής τελευταίας στιγ
μής, ή άπόλυτος άτάρνησίς της τοΰ νά φυ
γή, δταντό έπρότεινον είς αύτήν, ή ησυχία 
τήν δποίαν ειχεν άδιακόπως, δέν ήρκουν ν’ 
άποδείξωσιν άνυπόστατον τήν κατηγορίαν τής 
κλοπής;

Αξιοθρήνητος είναι 'ή εξουσία όταν το μί
σος τδ δποίον προκαλεί αύτή καθ’ έαυτής, 

ένισχύεται άπό τήν άρχομένην παρακμήν 
της! Ή δίκη τοΰ περιδέραιου εξέθεσε την βα
σιλείαν εις τάς προσβολάς, οχι μόνον τών Φυ
σικών έχθρών της, άλλά καί τών πολυαρίθ
μων έκείνων βασιλικών τούς οποίους παρώρ- 
γιζεν ή άνάμνησίς τίνος άποτυχίας ή ύβρεως. 
Είς μάτην περιέπλεξαν καί έσκότισαν τήν 
ύπόθεσιν, είς μάτην τήν παρέστησαν ώς γε- 
λοίαν περίστασιν αισχροκέρδειας, τά βλέμμα
τα τοΰ κοινοΰ έμειναν προσηλομένα έπί τοΰ 
θρόνου καί τής Βερσάλλης. Άποχωρισθείσα 
άπό τήν διαδικασίαν ή βασιλική μεγαλειό- 
της, διεσύρθη διά λιβέλλων αισχρών, όπου 
άνεφαίνοντο τά πάθη άλλ’ όχι καί τά ονόμα
τα δυσηρεστημέ\ων αύλικών τδ σκάνδαλον 
υπήρξε μέγα εις τε τήν Γαλλίαν καί τήν 

Εύρώπην άπασαν. ! Ή δίκη τοΰ περιδέραιου 
ύπήοξεν εστία όπου συνε χωνεύθησαν αί μυρί- 
αι κατά τής βασιλίσσης τής Γαλλίας κατη- 
γορίαι, καί άπειροι έσκίρτησαν άπό τήν χαράν 
των διά τήν άτιμίαν, ώς τήν ώνόμαζον, 
τοΰ βασιλέως, ουτινος ή πτώσις προσήγγιζε.

Παρατηρητέον πρός τούτοις δτι τδ ζήτη
μα, τιθέν μεταξύ τής βασιλίσσης καί τής 

περιφανεστέρας οικογένειας τοΰ βασιλείου, κα
τηγορίας δ πρίγκιψ τοΰ ’Ροάν ήτο πάντη 
άδύνατον. Τδού διατί δ δικηγόρος του Ταργέτ 

ύπερασπίζόμενος αύτδν, έπροσπάθησε νά τδν 
άποδείξη θΰμα τοιαύτης εύπιστίας, δποίαν 
μόλις τις θά άπέδιδεν είς μικρόν παιδίον. Άλ
λά καί ή άπαλλαγή αύτή θ’ άπέβαινεν άνω- 
φελής, διότι έμενε νά έξηγηθώσι καί δσα 
είπεν δ καρδινάλης είς τδν Βέχμερ, τδν Βασ- 
σάνζ, τςν Σαινζέμς περί τών μετά τής βασι
λίσσης άμεσων σχέσεών του, καί τδ παρ’ αύ- 
τοΰ προσφερθέν άσυλον είς τήν Κ. Δε
λαμώτ, όταν έκοινολογήθη τδ σκάνδαλον, 

καί τέλος ή έφεξής σημείωσις ητις, 
γραφεΤσα . καθ’ υπαγόρεσίν του άπδ
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τόν ύπερέτην του, επεσεν εις χεϊραςτοϋ βαρών 
Βρετέλ. « εστειλα νά φιηνύση και δευτέραν 
φοράν τόν Β. (Βέχμερ) . . . στοχάζομαι νά 
τόν όμιλήση έκ νέου δι' όσα τόν είπε τήν 
πρώτην φοράν περί τοϋ προκειμένου σχεδείου 
. . Ή κεφλαή του είναι άνω κάτω άφοΰ ή 
Ά. ή (βασίλισσα) είπε· « τι θελουσιν αυτοί ο[ 
άνθρωποι; μέ φαίνεται ότι έχασαν τά μυαλά 
των· φοβούμαι μή χάσω καί τά έδικά μου.»

Έκ τών έγγραφων τής διαδικασίας καί έκ 
τής μαρτυρίας τών δύο άδαμαντοπώλων εί
χε προκόψει δτι ή έπιστολή τής 12 Ιουλίου, 
δι’ ής ηύχαρίστουν τήν βασίλισσαν ώς συναι- 
νέσαν τέλος πάντων εις τήν αγοράν τοϋ πε
ριδέραιου, τήν είχε προκαλέσει καί υπαγορεύ
σει αυτός δ ίδιος καρδινάλης· έπιχείρημα, έ
λεγον, ακαταμάχητο·; ύπέρ τής τιμιο'τητός 
του καί άπόδειξις αναντίρρητος ότι ένήργησε 
κατά τής βασιλίσσης τήν θέλησιν.

Τό ζήτημα άρα είχε τεθή ούτω πως, ώστε 
ή άθώωσις τοϋ καρδινάλη, δέν έδύνατο πλέον 
νά θεωρηθή εϊμή ώς προσβολή κατά τής βα
σιλίσσης.

Έν τοσοΰτω αί συμπαραβολαί ειχον άρχί- 
σει, καί ή Κ. Δελαμώτ ανέπτυξε τοιαύτην 
τόλμην καί γεναιότητα, όποιας αποκρούει 
μέν γυναικεία σεμνότης άλλ' αίτινες άπ- 
εδείκνυον τήν βαθεϊαν πεποίθησίν της.δτι συ- 
τε ειχον λόγους, ούτε θ’ άπετόλμοον νά 
τήν καταδικάσωσιν ό μάρτυς Αώθ έρυΟρίασεν, 
ό Βιλέτ κατεπλήχθη, καί διά τής έκκρήξεων 
τής άγανακτήσεώς της κατετρομαξε τούς 
οικαστάς.

Ακολουθούσα δμως πιστώς τό σύστηαά 
τής ϋπερασπίσεως τό δποϊον τήν διέγραψεν έξ 
αρχής, ήγωνίζετο νά μή συμπεριλαμβάνη 
είς τάς αποκρίσεις της τό όνομα τής βασλίσ- 
σης. Άλλ’ δ αγών ήτο μάταιος, διότι άνά 

παοαν στιγμήν τό όνομα τοϋτο έπανήρχετο εις 
τά χείλη της, δτε, αναγκαζόμενη νά επινόη
ση μύθους πολλάκις παραλόγους, άπεπλανα · 
το, καί έπεριπλε'κετο εις ψεύδη καί αντιφάσεις. 
’Ενίοτε, δυσανασχετούσα διά τήν τόσην στε- 
νοχορίαν καί βιαζομένη άπό τό δικαστηρίου, 
άφηνε φωνάς αί όποϊαι έφόβιζον τούς δικαστάς. 
«Καλοσυλλογισθήτέ το! έάν μέ παραβιάσετε, 
θά δμιλήσω ...» Μίαν ημέραν μάλιστα, 
δτ’ έπρόκειτο περί μιας πρός τόν καρδινάλην 
έπιστολής, είπε στενοχωρηθεϊσα δτι ή έπισ
τολή αύτή έγράφη άπό τήν Μαρίαν Άντου
ανέτ καί ήρχιζεν ούτω πως· « Σέ στέλλω.. .»

• Κοινοποιηθεϊσα μετ’ ολίγον καί διά τών 
γαλλικών έφημερίδων ή είδησις αύτη, κατε- 
τάραξε τήν Αυλήν. Ή Μαρία Άντουανέτ 
κατεπτοήθη. Αί διαπραγματεύσεις ήρχισαν 
μέ τήν Κ. Δελαμώτ διά νά έμποδισθή ή έ- 
κδοσις τής διατριβής· έπρόκειτο περί τιμής. Ή 
Κ. Δελαμώτ συγκατετέθη νά λάβη χρήμα
τα· ή δέ πριγκιπέσα Πολινιάκ, κατ’ έπίμονον 
προτροπήν τής βασιλίσσης καί έν άγνοια τοϋ 
βασ.λέως, άνεχώρισεν εις Βάφ, όπου διακόσιαι 
χιλιάδες φράγκων ήγόρασαν σιωπήν λυθεΐσαν 
ευθύς μετ’ ύλίγον ! Τοιοϋτον ΰπήοξε τό περί- 
φημον άλλ’ έπί τοσοϋτον χρόνον αινιγματώ
δες έκεΐνο συμβεβηκός. Όλαι αί Αύλαί τής 
Ευρώπης συνέλαβον ιδέαν δυσάρεστον διά τήν 
Μαρίαν Άντουανέτ- καί αυτός ό ανεψιό; της 
δ αύτοκράτωρ Φραγκίσκος δ Β’. τήν έθεώρει 
σχεδόν ένοχον.

Αέγεται δτι μετά τήν άπόφασιν τής 31 
Μαίου 1786 δ είσαγγελεύς είπεν εις τόν Ρο- 
βέρτ Σαίν-Βενσάν,· τον ένθερμότερον συνήγορον 
τοϋ καρδινάλη· «Κύριε ! έκλονίσατε, χωρίς νά 
θέλετε, τά θεμέλια τής Μοναρχίας ! »

ΕΛΕΓΕΙΟ»
ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΤΟΤ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ

JUKI! UII ΠΙΤίΙίΙΙΟΪ
«Ονειρο είναι ! σιωπή! τοΰ Χάρου το δρεπάνι 
τον Μάρκο δεν έθέρισε ! σωπάτε κ’ είναι πλάνη! 
Όνειρο είναι ! όνειρο ! δέν ’πέθανε άκόμα.
μή κλαϊτε 1 καί δέν έγεινε τό χώμ’ Ακόμη 7^ 
ό άγγελος πού έρχεται στήν πλάσε μας να ζησίι 
δέν πσέπει έτσι γρήγωρα τό χώμά μας ν’ Αφησγΐ· 
Σωπάτε κ’ είναι όνειρο ! σωπάτε κ’ είναι πλάνη 
ό Μάρκος δέν άπεθανε ! Δέν πρέπει ν’ Αποθαντ).

’Αλλοίμονο! τήν συμφορά κάνει; δέν τήν πιστεύει. 
Όταν τήν νύκτα, τό πυκνό σκοτάδι, βασιλεύει 
ελπίζουμε πώς ή αύγή τό σκότος θά χαλάσ/). 
και θά φωτίσ’ ό "Ηλιος ’περήφανος τήν πλάσι. 
έλπιζουμε πώς ή χαρά θά λυώστ, το σκοτάδι 
ελπίζουμε ..ελπίζουμε και μέσ’ σ’ αυτόν τον άδη 
Πάντα στον κόσμο ό θ/ητός θά τρέφεται μ ελπίδα 
μα είναι πλάνη! Ό νεκρός να ξαναζγ δεν ει< α. 
"Ολα στον κόσμ.ο ψεύματα ! ’Απάτη όλα είναι 
απάτη τά χαμόγελα I άπάτη αί μυρσΤναι 
’Απάτη και ό ούρανός κ’ ή θάλασσα άπατη 
μόνο, θνητέ, περήφανα τόν δρόμο σου πορπάτει. 
Χϋνε δροσιά είς τοϋ φτωχού τά φλογισμένα

[στήθια.
Κάμνε καλό όσω μπορείς ! Αύτά είναι Αλήθεια 
Μόνο τά έργα τά καϋά <?τή γή δέν ειν άπάτη 

σπέρνε καλά στο δρόμο σου, κ εμπρός, θνητέ
* [πορπάτει.

Μ1ά μέρα τό σκληρό καί σέ δρεπάνι τοΰ θανάτου 
θά σ’ άφαιρέσρ τή ζωή και θα σε ρίξν) κζ .ου.

Όχι ! δέν είναι όνειρο ! είναι νεκρός εκείνος 
έ άγγελος τής Αρετής και τοϋ καλοϋ ό κρίνος. 
Όχι "δέν είναι όνειρο ! τής συμφοράς τό χέρι 
έτόλμησε τό θάνατο ’στον Μάρκο.μας νά φέρη. 
καί ν’ άφαιρέση τή ζωή, ποιανού; Σιγά ! σωπάτε 
παλυ,οι τής μαύρης μου καρδιάς σταθήτε ! μή 

[χτυπάτε.
Όταν ’πεθαίνουν άγγελοι δέν πρέπει νά τούς 

[κλαϊμε 

άλλά εύχάς στον τάφον το· ς τόν άγιο νά λέμε.

«Ω ! πόσο ή συγκίνησις μέ πνίγει ! ποσο ! ποσο 
άδύνατον ! άδύνατον ! νά σάς τό φανερώσω. 
Αύτήν τήν ώρα καί στιγμή στον ούρανό φιλιούνται 
δύο ψυχαϊς ποϋ ϊτυχε στον κόσμο ν’ αγαπιούνται. 
Ό άγγελος τόν Αγγελο επάνω Ανταμώνει 
σωπάτε! Ή συγκίνησις τά μάτια μου θολώνει. 
Ό άγγελος τής Αρετής, . . Πασά! ή σύζυγός σου 
Αγκαλιασμένη κρέμεται ή δόλια στο λαιμό σου. 
Καί σύ τήν βλέπεις τρυφερά και τή φιλεϊς μέ πόνο 
μά σέ πληγών’ δ χωρισμός Απ’ τά παιδιά σου μ 

[νο
Ύπομονήΐ κι’ αύτά θάλθοϋν ! θά σμίξητε μχά 

[’μέρα.
__  Ό χοόνος είναι μιά στιγμή στην ιδικη μας 

[σφαίρα.
‘Υπομονή κι’ αύτά θάλθοϋνεπάνω νά σάς δούνε! 
υπομονή κι’αύτά θάλθοϋν μέ σάς ν’ Ανταμωθούνε.

Γιά δχές μέ πνίγ’ ή συμφορά! οτι κι’ άν ψάλλω 
[τώρα 

είναι παράπονα πικρά, και τής όρφάνιας δώρα. 
Όταν γεμίσν) ή καρδιά και σμίξν) μέ τόν πόνο 
άπό τά φυλλοκάρδια μας μαραίνει ένα κλώνο. 
ΚΓ δ κλώνος δταν μαρανθώ καί τήν καρδιά μα- 

[ραίνει 
κι’ άν ή καρδιά μας μαρανθή δ τάφος μάς προσ

δένει.

Και ή δική σου ή’καρδιά μαρ θηκε, Πασά μου 
γί’ αύτό σέ βλέπω άψυχο νεκρό, εδώ μπροστά μου. 
Τώρα έκεϊ ποϋ ήσυχα θά κοιμηθής ’στο χώμα, 
άφησε έρημο πουλί νά τραγουδή Ακόμα 
γιατί μέ τό κελάϊδημα ποϋ Ί ύρω του θά χυντ, 
«Κοιμοϋ Κοιμήσου Μάρκο μου, θά λεγγ, έν εΐρήν-/).

Κων]πολις τη 23 Ότωβρίου 1888

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΤΣΟΤΡΗΣ

ΤΕΛΟΧ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΤΟΥΣ
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Διά τού τελευταίου τούτου τεύχους λήγει
ΑΓΓΕΛΙΑ

το πρώτον έτος τού «Λογίου Εριιοΰ». Ζη- 
τούντες δέ συγγνώμην πΛρά Αώ'^ ήμετίρω'? 
’Αξιότιμων κ. κ. συνδρομητών διά τήν βρα
δύτητα τής έκδόσεως αυτού προελθούσαν έ
νεκα λόγων, ους θά έκθέσωμεν κατωτέρω, 
άναγκαζόμεθα, καίτοι μετά λύπης, νά έκφρά- 
σωμεν τά πικρά ημών παράπονα ενώπιον 80 
καί πλέον συνδρομητών ημών =έν τώ εξωτε
ρική, ών καίτοι αύθόρμητος ήν ή ύποσχε- 
θεϊσα συνδρομή, δεν έφάνησάν όμως τών ύπο- 
σχέσεών των αντάξιοι καθνστέρήσαντες τήν 
συνδρομήν των, συνδρομήν, ή τις, καθ’ ήμάς 
κοιτάς, δεν οφείλει τις νά άρνήται εις τά τ.οι- 
ούτου είδους έργα, τήν άνάπτυξιν του λαού 
ώς τον πρώτιστον αύτδν σκοπόν προτιθέμενα· 
Τούθ’ ένεκα ή προελθούσα άνω τών εξήκον
τα (άρ. 60) λιρώκοθωμανικών, ούχί ευκατα
φρόνητος. άλλως τε διά πτωχούς οικογένεια,■ 
άρχας, οίοι οί χαράττοντες τάς γραμμάς ταύ- 
τας, ζημία, ήνάγκασεν ημάς ν’ άναοάλλωμεν 
επί μακρόν τήν έκδοσιν τού περιοδικού, γι- 
γνώσκοντες έκ τών προτέρων ότι συγγνωστό1 
έσο'μεθα υπό τών αξιότιμων συνδρομητών μας 
τών μετά ποοθυ αίας αγωνιώδους παοακολου. 
θούντων τά βήματα τού «Αογίου Έρμου».

Έν τούτοις καθήκον ημών απαραίτητον 
θεωρούμεν νά εύχαριστήσωμεν τη έγχωρίω 
δημοσιογραφία, ύποστηριξάση ημάς ήθικώς 
ώς έδει, ώςκαι τοϊς κ. κ. συνδρομηταϊς τοϊς 
τακτικώς τήν συνδρομήν αύτών άποτίσασι.

Τάς θερχάς ήμών ευχαριστήσεις άπονέμο- 
μεν κατά καθήκον, τοϊς έριτίμοις λογίοις τοις 
ήθικώς ύποστηρίξασιν ημάς διά τών περι
σπούδαστων αύτών διατριβών.

01 έκδόται. Κων]πόλει τ·?ί 15 Νοεμβρίου 1888.

V ΙΑΤΡΟΣ ΙΩΝ mild
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΕΣΑ ΕΚ ΤΟΓ ΓΑΛΛΙΚΟΥ

ΥΠΟ

ΣτΑΜΑΤΙΟΓ ΖμΦΞίΡΟΠΟΥΛΟΥ

’Αείποτε έπϊ τής εύμενείας τού καθ’ ημάς 
δμογενούς δημοσίου βασιζόμενοι καί προς την 
υπό πολλών έκφρασθεϊσαν ήμιν επιθυμίαν 
άνταποκρινόμενοι, άναλαμβάνομεν τήν έκδο- 
σιν τής υπό τον άνω τίτλον μυθιστορίας, ής 
μέρος έν τώ περιοόικφ συγγράμμτι ό «Γραφι
κός Κόσμος» πρό τίνος κατεχωρίσθη, προϊόν 
τών λαμπρότερων τής έξοχου φαντασίας τού 
οικείου Γαλάτου δημοσιογράφου Ξαβιέ δέ 
Μοντετέν, πολλήν κατά τήν έκδοσιν αυτής 
έμποιησάσης αϊσθησιν και μετ’ αληθούς υπό 
τού Παρισινού κόσμου άναγνωσθείσης άπλη- 
στίας.

Έπαφίνοντες πάσαν περαιτέρω περί τής 
αξίας τού έργου καί τής μεταφράσεως κρίσιν 
αυτοϊς τοϊς ά>αγνώσταις, περιοριζόμεθα νά 
δηλώσωμεν οτι το ολον τού πονήματος οιή- 
ρηται εις τεύχη 14, ών έκαστον άπαρτιζόμε- 
νον έκ δόο (2) τυπογραφικών φύλλων σχή
ματος 8 θέλει τιμάσθαι ένταύθα μέν γροσ. 2 
έν τώ έξωτερικώ δε γρ. 2 1]2.

Ό Προμηθεύων πέντε συνδρομάς λαμβά
νει αντί τύπον δωρεάν.

Οί έκδόταε.

Λθαζαριδκς 
Α). «Καλιγαχ


