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11 Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  Λ Α Μ Β Ε Ρ Τ Ο Γ
ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ.

(Σ ο 'έ γ ι ια  ϊδε φν.Ι.Ιάδιυν \ .)

'II Κυρία Λα^βέρτου είσ/ΛΟεν έντο: τοϋ κύκλοι τ&ν τ . χ τ / ' ΐ . -  
■λεών,καΟ’ δν καιρόν ό Γεράρ&ος και ό. Λαμβέρτος, κατασταΟέντε; 
εύθυμοι ένεκα ττ,ς καλΫ,ς διαθέσεω: τής Άδελα$ο?, διερρτ,γνύ- 
οντο έκ του γέλοτο:.
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« Πόσον εύθυμοι είναι εδώ, εΐττεν αΰτη καθ’ έαυτην.
Α. μ?;τερ, μήτερ έλθε, έκραξεν ή Αδελαίς βλέπουσα 

την μητέρα αυτής' έχω ευχάριστα νέα νά σοί αναγγείλω. Άνά- 
γνωσε!«

II Α δελαίς έπεδειζεν εις την μητέρα αυτής το έγγραφον, 
εις 8 ειχεν υπογράψει ό Λααβέρτο;.

Ή Κυρία Ααμβέρτου έφρικίασε.
« Τέσσαρας ημέρας! Οά ηναι άπών έπί τέσσαρας ήμέρα; ! η 

είπε καθ’ έαυτήν, άφοΰ άνέγνωσε τό έγγραφον. Μετά ταϋτα δέ, 
άποτεινομένη πρός τον σύζυγόν της, είπε. « Σας ευχαριστώ κα* 
έγω επίσης, διότι άνελαβατε τοιαύτην ΰποχρέωσιν. ’Εφοβούμην 
μήπως ηθελατε απουσιάσει περισσότερον καιρόν. »

'Η Κυρία Ααμβέρτου άπέδοσε μετά ταΰτα τό έγγραφον εις 
την Άδελαΐδα, ητις είπε πρό; τον πατέρα αυτής.

« Άφοΰ θά ΰπάγητε εις τό Φονταινεβλώ, μή λησμονήσετε νά 
όπαγητε εις τον πύργον τοΰ Βλανκμενίλ διά νά έπισκεοθήτε 
τον Κ. Grandval.

Αλλ όχι, κόρη μου, εϊπεν ή Κυρία Λααβέρτου, διακό- 
ψασα αύτήν άποτόμως, τής οποίας ή μεταλλαγή τοϋ προσώπου, 
χάρις εις την έκλείπουσαν ήμέραν, δέν παρετηρήθη, άλλ’ όχι, 
κορη μου, δεν είναι τοση ανάγκη. Προς τι ό πατήρ σου, όστις 
θά ύπάγ·/) εις τό Φονταινεβλώ δι’ υποθέσεις; . .

Καί διά τον γάμον μου, μήτερ, καί διά τόν γάμον μου.
—  Μήπως καί ούτος δέν είναι ύπόθεσις ;

Αλλ οχι, έπανελαβεν η Αδελαίς, είναι διασκέδασυ.
Εχεις δίκαιον, έςηκολούθησεν ή Κυρία Ααμβέρτου, ητις 

γνωρίζουσα τόν απόλυτον χαρακτήρα τής θυγατρός αίιτής, έγί- 
νωσκεν οτι δεν ήθελε τις δυνηθή νά διαστρέψνι τόν ρουν των 
ιδεών της δια τής βιας, οπως δεν ηθελεν εμποδίσει τάς παλίρ
ροιας τών Βρεττανικών ακτών νά καταστρέφωσι τά προ/ώματα, 
ρ'.πτων λίθους κατά τής θαλάσσης. Βεβαίως, ε/εις δίκαιον, Ά - 
δελαις, άλλά τέλος πρός τι, διά ποιαν αιτίάν ήθελεν ένο^ληθή ό
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πατήρ σου διά νά ύπάγ /1 νά έπισκεφθτί τον Κύριον G randval;
—  Λιά ποίαν αιτίαν ; άπεκρίθη ή Άδελαίς πλησιάσασα την 

μητέρα αυτής καί θεωρούσα αύτήν ασκαρδαμυκτί καί μέ ή συ- 
yiav,—-ήσυχίαν ήν ή Κυρία Ααμβέρτου ουδόλως κατ’ έκεινην 
την στιγμήν συνεμερίζετο,— ίροιτατε διά ποίαν αιτίαν ;

Ό Γεράρδος καί ό Ααμβέρτος ολίγον προσεΐχον εις την με- 
ταςΰ μητρός καί θυγατρός συνομιλίαν ταύτην, περιστρεφομένην 
εις άντικείμενον, δπερ έφαίνετο εις άπαντας δ'λω; άδ'.άφορον.

« Ά  μήτερ, έξηκολούθησεν ή Άδελαίς, ό Κύριος Grandval, 
δστις υπήρξε τόσον π;ριποιητικός, τόσον πρόθυμος, τόσον καλός 
πρός ΰμας καί πρός εμέ, ενόσω διετρίψαμεν εις τοϋ θείου μ,ου...

■—· Άναμφιβόλως, αλλά . . . .
Ό Κ. Grandval όστις μάς προσεκάλεσεν εις δλας τάς λαμ- 

πράς τελετάς, τάς όποιας εδοσε κατά τό θέρος τοΰτο εις τόν 
πύργον τοΰ Βλανκμενίλ ; Αέν θέλετε . . . .

—  Αέν είπον οτι δεν ήθελον . . . .
•— “Έστω, εΐπεν ό Ααμβέρτος αποτεινόμενος πρός την σύζυ

γόν του" τοΰτο δεν θά μέ ένο/ληστ, ό'λω; διόλου. Ό πύργος 
τής Τερψιθέας, φιλτάτη μου, δεν απέχει ·η δύο βήματα τοΰ τοΰ 
Βλανκμενίλ. Νομίζω μάλιστα, εάν ή μνήμη δεν μέ άπατα, οτι οι 
δύο κήποι συνέχονται.

—  Μάλιστα πάτερ μου, συνέχονται.
—  Κάλλιστα ! εις λόγος περισσότερον . . . .
—  νΑλλως, τό επαναλαμβάνω, τοΰτο οφείλεται εις τόν Κ. 

Grandval, είπεν ή Άδελαίς, ή'τις έφαίνετο δ'τι δέν ·!ίθελε ν’ ά- 
φίσ/ι εις άλλους τήν φροντίδα νά εύρωσι λόγους πρός ύποστηριςιν 
τής γνώμης αυτής" είναι άναπόρευκτον. Έχορεύσαμεν καί ή μή- 
τηρ μου καί εγώ μετ’ αύτοΰ κατά τους πρωινούς εκείνους χο
ρούς, άς τό εΐπνι καί αύτή ή μήτηρ μου. —  Τάς λαμπράς έκείνας 
πρωίας, κατά τάς όποίας δέν ηϊδοκήτατε νά έλθητε μήτε ό 
είς μήτε ό άλλος, τ ί αγρίμια ποΰ είσθε !

—  Εϊχομεν τόσα; ασχολίας, άντέλεςεν ό Ααμβέρτος, όστις
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ελαβεν^υφος όσον ηδυνήθη σοβαρότερον, ινα τύχ·? συγχωρήσεως 
“α?α τνι; ®«Υ*τρό; του, διότι 5εν έκραξε τόσων καταλλήλων ευ
καιριών νά χόρευα"/] κα: εκείνος εις τοΰ Κ.. Grandval.

■ Ναι, ειπε με τον αύτόν τόνον ό Γεράρδος, είχομεν τόσας 
ασχολίας.

Α \λ έχετε πάντοτε τόσας ασχολίας, Κύριοι!
Τ Ω ' Ω · ειΤΤϊν ό Ααμβέρτος κύψας την κεφαλήν- βεβαίως 
ηλθεν ή σειρά [Λας. »

Η Κυρία Ααμβέρτου ένόμισεν οτι ή ομιλία αυτη έμελλε νά 
παυσνι δια των λέξεων τούτων, ας έπρόφερε μετά βαθείας αδια
φορίας.

®εε F°’J · ΰπαγε εις τοΰ Κυρίου Grandval, άφοϋ ή Άδε- 
λαις ευρίσκει οτι τοΰτο είναι άναπόφευκτον.

A ! άνέκραξεν ή Άδελαίς πλήρης χαράς, ύπερίσχυσα τέλος '
Αιοτι 7] μτίτηρ σου το θελει, μή τό λησμονείς.
Ί ΐ μήτηρ μου τό θέλει, διότι έχω δίκαιον.
Ιο θελομεν παντες, το θελομεν πάντες! παρενέβη ό Γε

ράρδος. Ιό ζήτημα έξηντλήθη, ώς λέγουσιν εις τό δικαστήριον- 
ουδέν πλέον εχει νά προστεθή.

Με συγχωρεϊτε, εΐπεν ή Άδελαίς, με συγ^ωρείτε !
Α, εΐπεν ό Ααμβέρτος, υπάρξει τι άκόμη;

_ Α&Λψα άνυπομονησίας συνέπτυξε τά χείλη τής Κυρίας Ααμ- 
βέρτου, άνασταλέν παρευθύς.

« ΠροσΟετέον, έξηκολούθησεν ή Άδελαίς, ότι άφοΰ θά ύπά- 
γητε εϊς τοΰ Κ. G ran d val..............

—  ΑφοΟ τοΰτο ώρίσθη.............
Παρακαλώ, πατερ μου. Λεγω ότι άφοΰ θά ύπάγητε εις 

τοΰ Κ. Grandval, είναι πρέπον νά τόν προσκαλέσητε εις τον 
γάμον μου. η

Αί ·ελευταΐαι αΰται λέςεις άνηρπάγησαν, ούτως είπεϊν, παρά 
της Κυρίας Ααμβέρτου, πριν έ'τι εξέλθω σι τοΰ στόματος τής θυ- 
γατρός αυτής. ’Απάντησε δέ'

ΕΡΑΤΩ.

® Μία πρόσκλησις, έκ μέρους μας, ώς θέλει σταλεί πρός πάν- 
τας, πρός τόν Κ. Grandval, άρκεΐ.

—  'Απλή πρόσκλησις;
—  Μάλιστα.
—  ’Αλλά μήτερ, ό Κ. Grndaval, αξίζει κάτι πλέον.
—  Βεβαίως, εϊπεν ό Λαμβέρτος, ή Άδελαίς ΰπεραγαπα τόν 

Κ. Grandval. νΕσω λοιπόν ολίγον ζηλότυπος, Γεράρδε, έσω 
ολίγον ζηλότυπος.

—  Έγώ ! άπεκρίθη ό Γεράρδος άσπαζόμενος την χειρα τής 
Άδελαΐδος, έγώ!

Ά λλως, ουδέποτε είδον τόν Κ. Grandval, αγνοώ άν ήνχι 
καλάς η κακός.

—  Είναι αξιόλογος, δεν έχει ούτως, μήτερ; »
'II σύγχισις τής Κυρίας Λαμβέρτου, δέν τή έπέτρεψε ν’ ά. 

ποκριθή εϊς την νέαν ταύτην έρώτησιν τής θυγατρός αυτής, είμή 
διά λέξεων διακεκομμένων,

« Ναι . . . .  ναί  . . . .
—  "Εχει ωραίους τρόπους, έξηκολούθη-ε ζωηρώς ή Άδελαίς, 

χωρίς νά παρατηρήσν) έάν και οί περί αύτην συνεμερίζοντο η ό/ 1 
τόν ένθουσιασμόν της, ύφος στρατιωτικόν, μύστακα ποοξενοΰντα 
τρόρν' είναι θελκτικότατος ! »

Ό Ααμβέρτος στρεφόμενος έκφραστικώς πρός τόν συνεταίρον 
αϋτοΰ τόν Γεράρδον είπεν,

« Ακούεις ;
—-  Ακούω.

Βλέμμα πλήρες ύπερη-ρανείας, έξηκολούθησεν ή Άδελαίς, 
γλυκύτητος καί διακρίσεω;.

—  Ακούεις πάντοτε;
—  Ακούω πάντοτε.
—  Καί τοΰτο δέν σέ δυσάρεστε! ;
—  Τοΰτο δέν μέ δυσαοστεεΐ.
—  Καί δέν οργίζεσαι διά τοΰτο ;
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—  Λεν οργίζομαι διά τοΰτο . . . .  όχι ! όχι περισσότερον η 
διά τά χαρακτηριστικά διαβατηρίου. Καί ό Γεράρδος, στρεφό
μενος ττρός την Άδελαΐδα, είπε ττρός άύτήν μέ μειδίαμα τόσον 
©υσικον, οσον και οι λογοι αύτοΰ. Τελειώσατε, σάς παρακαλώ, 
το διαβατνιριον, ή μάλλον άς τελειώσωμεν όμοΰ την σύνταξιν 
τών χαρακτηριστικών.

ΛΙέτωπον ;
—  Εύγενές κα'ι ύπερήφανον, άπεκρίθη ή Άδελ-αΐς.
■— Στόμα;
—  Θαυμάσιον.
—  Χροιάν ;
  Ώχραν άλλά ζωηράν.
—  Ανάστημα;
—  Υψηλόν, εύκαμπτον καί χαρίεν.
—  Χαρακτήρα;
—  Λςιολάτρευτον.
—  Πνεΰμα ;
—  Ζωηρόν, άπλοΰν, θελκτικόν.
—  Καλώς ! έψιθύρισεν ΰπομειδιών ό Ααμβέρτος καί ρίπτων 

συμπαθητικόν βλέμμα έπί τοΰ Γεράρδου, ό Κ. Grandval, βλέπω, 
είναι απλουστατα άνθρωπος τελειος άπό κεφαλής μέχρι ποδών.

Ετελείωσες βεοαιως; είπε καί ή Κυρία Ααμβέρτου μετ’ 
ειρωνιας, διαβαινουσα πλησίον της θυγατρός αυτής.

Ά λλ ’ όχι, δέν έτελείωσα, άπήντησεν ή Άδελαίς μετά 
της αυτής απλότητα;.

Ε ! τ ι λοιπον άκομη ; ήρωτησεν ό Ααμβέρτος ολίγον 
έκπεπληγμένος διά τά τόσα εγκώμια.

■ Ομολογώ, εψιθύρισεν αύτό; ό Γεράρδος, όμολογώ . . .
Ας ίδωμεν, είπε μας, Άδελαίς, ποιον άλλο προτέρημα 

διϊσχυρίζεσαι ότι κέκτηται ό ευτυχής ούτος Κ. Grandval. η
'11 Άδελα’ις άπεκρίθη χωρίς νά ταρα^θνί.
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—- « Ό Κ. Crandval είναι εύγενής· είναι υποκόμης τοΰ 
Grandval.

—  Άλλά καί ό πατήρ σου έπίσης είναι εύγενής! άνταπε- 
κρίθη ή Κυρία Ααμβέρτου, μέ τόνον οστις λαμβάνων ταύτην τήν 
φοράν δύναμιν έκ τοΰ άληθοΰς τοΰ πράγματος παρήγαγε θαυμα
σμόν άνηκουστον, άπίστευτον, τεράστιον έπί τής Άδελαίδος, 
ήτις έμεινεν ολως έκπεπληγμένη.

—  'Ο πατήρ μου είναι εύγενής! ό πατήρ μου είναι . . . εύγε
νής, έπανέλαβε δίς ή Άδελαίς μετά τοΰ αύτοΰ άπλοϊκοΰ τόνου 
μεθ’ ού ήθελεν ειπει πρός τόν Λαμβέρτον. « 'Υμείς εΐσθε πα
τήρ μου ; »

II
—  Μάλιστα, ό πατήρ σου είναι εύνενής, έπανέλαβεν ή Κυ

ρία Ααμβέρτου.
—  ’Ιουλία! ’Ιουλία!» είπεν ά Ααμβέρτος, μέ υπερβολικήν 

δυσαρέσκειαν, ό'στις έδειξε κατά τήν διακοπήν ταύτην έπίπλη- 
ξιν, εις ήν ούδένα λόγον ειχεν ή θυγάτηρ του νά προσέξ·/;. ’Εκείνη 
δέ έπανέλαβεν εις τήν έξαψιν τής /αράς της καί τοΰ θαυμασμού.

« Αδύνατον ! ό πατήρ μου είναι υποκόμης ;
—  Είναι περισσότερον ή υποκόμης.
'Ο Ααμβέρτος, προσπαθών έκ νέου νά διαμαρτυρηθή κατά τών 

λόγων τής συζύγου αύτοΰ, ίίψωσε τήν φωνήν του διά νά είπη.
« Ιουλία, τίς ήτον ή άνάγκη ; . . .
—  'Ο πατήρ σου είναι κόμης.
—  Έπροδόθημεν! είπε καθ’ έαυτόν ό Γεράρδος.
—  ’Ώ! έπανέλαβεν ή Άδελαίς, καί δέν μοί είπατε τίποτε 

περί τούτου, κόμης ! Ά λλ ’ είναι αληθές, πάτερ μου’ ;
—  Άφοΰ σέ διαβεβαιώ περί τούτου.
—  Άλλά, μήτερ . . . .
—  Θά έλθν) ή σειρά μου, » είπε πάλιν καθ’ έαυτόν ό Γε-
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Ή Άδελαίς δέν ήδύνατο νά συνέλΟη έκ της έκπλήξεως !
« Κόμης Ααμβέρτος!... Μοί φαίνεται μ’ ολα ταΰτα οτι δ 

τίτλος καί τό όνομα όμοΰ δέν κτυποϋν καλώς εις την άκοήν. 
Κόμης Ααμβέρτος! δέν ήχει καλώς,

—  "Εχεις δίκαιον' άλλ’ ό πατήρ σου ονομάζεται κόμης Ααμ
βέρτος τοΰ Μοντβιρόν.

—  Κάλλιστα ! ΐδοΰ αληθές ονομα, ιδού αληθής τίτλος! Ααμ
βέρτος τοΰ Μοντβιρόν! είναι ώραΐον, είναι πλούσιον κατά την 
προφοράν! είναι τότονώρχΐον οσον και τό υποκόμης Grandval. »

"Αν και δυσηρεστημένος, ό Ααμβέρτος έψιθύρισε προσβλέψας 
τόν Γεράρδον,

« Πάντοτε ό Κ. Grandval,
Πρός 8ν ό Γεράρδος άπήντησε μετά τοΰ αύτοΰ τόνου κωμικής 

ύποκλίσεως.
« Πάντοτε!
—  Άλλά τότε, σείς μήτερ μου, είσθε κόμησσα τοΰ Μο*- 

τβιρόν;
—  Άναμφιβόλως.
—  Καί έγώ, ύποκόμησσα τοΰ Μοντβιρόν;
—  Άναντιρρήτως η
Ή δέ Άδελαίς πηδώσα ώς δορκάς, άνέκραξεν.
« Ύποκόμησσα τοΰ Μοντβιρόν ! ύποκόμησσα τοΰ Μοντβιρόν ί
Άλλά θά θραύσω ολα τά St /νικά μας !
—  Είναι θελκτική ή θυγάτηρ σου.
—  Νομίζεις, Γεράρδε;
—  Άλλά τότε, διατί λοιπόν, εύγενη μου πάτερ, δέν όνο- 

μάζεσθε, άφοΰ έχετε τά δικαίωμα, κόμης τοΰ Μοντβιρόν ;
—  Δεν τά μαντεύεις ;
—  Όχι.
—  Πώς! σύ τόσον έξυπνος καί τόσον λεπτόνους! Σκέφθητι..
—  ’Όχι, δέν θέλω νά σκεφθώ, θέλω νά τό μάθω αμέσως.
—  Θά τά εΰρνις, άλλως- δέν θά τό μάθης.
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—  "Α! Θεέ μου! Θεέ μου! ΰπήρξέ ποτε ύπά τόν ουρανόν, 
ειπεν ή Άδελαίς, μέ ύφος πλήρες παραπόνου, ύποκόμησσα δυς-υ- 
χεστέρα έμοΰ; »

'Η αποστροφή αυτή της Άδελαϊδος, ητις, μόλις πρά ολίγων 
λεπτών έξευγενισθεΐσα, έκήρυττεν ήδη έαυτήν ώς τήν πλέον 
δυστυχεστέραν ΰποκόμησσαν της γης, διεθεσεν εις πληρη εύθυ- 
μίαν τά τρία πρόσωπα άτινα την ήκουον, τον Ααμβερτον προ 
πάντων, τοΰ οποίου ή σοβαρότης καί ή κακοδιαθεσία δεν ήδυ- 
νήθησαν ν’ άνθέξωσιν εις την κολοσσαϊαν ταυτην καί τοσον ολίγον 
άπλών άπλοηκότητα.

Άπαλλάττων την Άδελαΐδα τοΰ νά μαντευστι.
« Τοΰτο θά ητον ώραΐον κάτωθεν λογαριασμού τίνος, δέν έχει 

ούτως; είπε πρός την θυγατέρα αυτοΰ. « Ελαβον παρα τοΰ Κ. 
Ίωάννου δι’ £ξ κεχρυσωμένα κύπελλα καί εν δοχεϊον της ζακ- 
χάρεως, τά ποσόν εξήκοντα φράγκων καί έξηκοντα τριών λε
πτών. ΑΑΜΒΕΡΤΟΣ, κόμης τον Μ ο^τΰιρόν.

Ή όφρϋς της Άδελαίδος κατέπεσε, καί έτήρησε σιωπήν τής 
όποιας ώφελήθη ό Ααμβέρτος διά νά έξακολουθήσνι.

« Τεκνον μου, ολίγον έφρόντιζα νά σοί μάθω τά ιδιαίτερα 
ταΰτα τής οΐκογενείας- άλλ’ επειδή ή μήτηρ σου έκρινεν άλλως...

—  Κατά τήν στιγμήν τής συζεύξεώς της ή άποκάλυψις αίίτη 
καθίστατο άφευκτος. Έγώ ήδυνήθην, έν διαστήματι πολλών 
έτών, ΐνα έπαρέσκω εις τά σχέδιά σου, νά ύπείκω εις εντελή 
άφάνειαν, εϊς όχληράν άσημότητα.

—  Άσημότης λογική, φρόνιμος, φιλτάτη μου Ιουλία. Καί 
άλλως, έξηκολούθησεν ό Ααμβέρτος, δέν (ίπρεπε νά δυσχεραίνω 
νά άποκρύψω τόν τίτλον μου ύπά τό ένδυμα έργοστασιάρχου, 
άφοΰ καί ό Γεράρδος, έπραξεν έξ ίσου μέ τόν τοΰ Μαρκεσίου τί
τλον του.

'II Άδελαίς έφρικίασεν έκ νέου εις τήν νέαν ταύτην άποκά- 
λυψιν.

« Εισθε μαοκέσιος, Κ. Γεράρδε ; ”



'Ο Γεράρδος αντί άποκρίσεως ει—s’
Τί θέλετε, κυρία μου ;
Μαρκέσιος !

Θεε μου, μαλνττα. Οί ένδοζώτεροι δέν είναι διαφορετι- 
κώς άπο έμε κατεσκευασμένοι, προσέθεσεν ό Γεράρδος. 

Μαρκέσιος ! . . . άλλά τοΰτο είναι δνειρον.
(ακολουθεί).

7  4 ΕΡΑΤΩ.

Ό  Κ Ι· ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΠΣΑΛΡΟΣ.

Λ ιήγηιια  έχ τοΰ Γα.Ι.Ιιχον.

’Υπήρχέ "οτε γεωργός τις, προβεβήκώς την ήλικίαν, καί έκ 
των μάλλον εύκαταστάτων. 'Ο γεωργός ούτος είχε τρεις υιούς’ 
έγγΰς δέ ών εις τά τέρμα τοΰ βίου, προσεκάλεσε τους υίοϋς αύ
τοΰ και ειπε w Γεκνα μου, μετ ολίγον άποχωρίζομχι άφ’ ύυ.ών’ 
εν τινι σύρτη τής σκευοθήκης, η τις εΰρίσκεται έν τω ίδιαιτέρω 
Ρ-ου δωματιω Οελετε ευρει ποσοτητά τινα χρυσών νου.ισμάτων* 
διανεμηθητε αυτήν άύελφικώς, ζη-ατε έν είρήν/) καί όμονοία, 
καί εξακολουθήσατε την καλλιέργειαν τοΰ άγροΰ ημών, μετά 
τής αύτής, ώ; καί πρότερον, έπιμελείας». Μετ’ ολίγον ό αγα
θός πατήρ εζεπνευσεν. Οι τρεις υιοί έβαψαν αύτόν, μετά δ έ τήν 
κ/,δειαν, έπανελθόντες εις τον οίκον, ηνοιζαν τόν σύρτην τής 
σκευο*3ηκης, άλλ ούδέν εύρον. Έττί τινα χρόνον έμειναν σιωπη
λοί, μη τολμώντες να διακοινώσωσι πρός άλλήλους τούς στο
χασμούς των. ’Επί τέλους ό νεώτερος τών τριών διέκοψε τήν 
σιωπήν καί είπεν' « νΙσως ό πατήρ ημών ούδέποτε έ’θεσε χρή
ματα έν τώ σύρτ·/] τού τω». Καί ό δεύτερος είπεν' « Έγώ νο
μίζω, οτι ΰπήρχον μέν έν τω σύρτνι τά χρήματα, άλλ’ά'τι ύπε-
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ςηρέθησαν'Λ ό δέ πρεσβύτερος λέγει" « Ό πατήρ ήμών ουδέ
ποτε έψεύσθη' βεβαίως έ'θεσεν ένταΰθα τά χρυσά νομίσματα, 
άλλά δέν δύναμαι νά έννοήσω. . . Άγωμεν λοιπόν, προσέθηκε, 
πρός τόν γέροντα γεωργόν Νικόλαον' ήτο φίλος τοΰ πατρός 
ήμών, ό'στις ούδέν έπραττε χωρίς νά ζητήτη τήν συμβουλήν 
του" άς συμβουλευθώμεν αύτόν καί ήμεΐς».

Επίρεύθησαν λοιπόν οί τρεις αδελφοί πρός τόν γέροντα 
γεωργόν καί διηγήθησαν αύτώ τό συμβάν’ «Διαμείνατε έπί τι- 
νας ήυέρας παρ’ έμοί, λέγει πρός αυτούς’ θέλω νά σκεφθώ ολί
γον, διότι δυσκολεύομαι νά έννοήσω τί τρέχει’ έγνώριζον κα
λώς τόν πατέρα σας’ ήμεθα φίλοι στενοί’ οσάκις άπέκτα υιόν 
τινα, έγώ ήμην ό άνάδοχος αύτοΰ’ έπίσης δέ καί αύτός έγέ- 
νετο ό άνάδοχος τών τέκνων μου. Έάν ό πατήρ σας είπεν οτι 
έβαλεν εις τόν σύρτην χρήματα, δέν έψεύσθη, διότι ό πατήρ σας 
ελεγε πάντοτε γυμνήν τήν αλήθειαν.»

Εκρατησε λοιπόν ό γέρων Νικόλαος τούς υίοϋς τοΰ φίλου του 
παρ’ έαυτώ, καί έξέλειψεν έπί δέκα δλας ημέρας.

Τήν δεκάτην ημέραν συνήγαγεν αϊτούς, καί τοΐς είπεν’ « 'Υ 
πήρχε ποτέ εϊς χώραν τινα μακρυνήν νέος τις, καί ό νέος ούτος 
ήτο πτωχός’ ήγάπησε τήν κόρην πλουσίου τινός γείτονας καί άν- 
τεγαπήθη παρ’ αύτής, άλλ’ έπειδή ητο πτωχός, δέν έδύνατο νά 
τήν νυμφευθ·?ι’ ήρραβωνίσθη όμως αυτήν καί άπεσύρθη, περι- 
μένων εύνοϊκοτέρας περιστάσεις. ΝΙετά τινα χρόνον άλλος τις 
ήγάπησε τήν κόρην, καί έπειδή ούτος ητο πλούσιος, ό πατήρ 
τής κόρης ήθέλησε νά κάμη αύτόν γαμβρόν του, ή δέ νέα, μή 
θέλουσα νά παρακούστι εις τόν πατέρα αύτής, συγκατένευσεν 
εις τόν γάμον. Τήν πρώτην έσπέραν μετά τήν τέλεσιν τοΰ μυ
στηρίου έλθών ό νεόνυμφος πρός τήν νεόνυμφον, ευρεν αύτήν 
κλαίουσαν’ «Τί έχεις ; τήν ήρώτησεν.» 'Η νεόνυμφος έπί πολύ 
έδίσταζε ν’ άποκριθή, άλλ’ έπί τέλους διηγήθη τά διατρέςαντα, 
καί είπεν ότι είχε δόσει τόν λόγον αύτής εϊς άλλον’ «Έγέρ- 
θητι, λέγει ό σύζυγος, ένδύθητι καί άκολούθει μοι » . Ένεδύ-
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θη λοιπόν ή νεόνυμφος τήν νυμφικήν αυτής έσθήτα, ό δέ σύ
ζυγος έπορεύθη όπως θέση τό σάγμα καί τους χαλινούς εις τόν 
ίππον* μετά ταϋτα έκάθισεν αύτήν έπί τοϋ ίππου, καί τήν ώδή- 
γησεν οΰτως εις τόν οίκον τοϋ πρώτου μνηστήρος. Κρούσας δέ 
τήν θύραν, έφώναξεν' «Αί, δέν είναι κανείς έδώ;» ’Αποκριθέντος 
δέ τοϋ μνηστοϋ, κατεβίβασε τήν γυναίκα ά—ό τοϋ ίππου, καί 
καταθέσας αύτήν έπί τοϋ κατωφλιού τής Ούρας, άνεχώρησε, 
χωρίς ούδέ λέξιν νά προφέρνι.

Έν τούτοις ό μνηστός ήγέρθη, καί λαβών τόν λύχνον, ήλθε 
νά ϊουι τίς τόν καλεΐ* τά μέγιστα δέ εςεπλάγη άναγνωρίσας 
τήν μν/ιστήν αύτοϋ, ένδεδύμένην τήν νυμφικήν της έσθήτα,

—  Τίς σέ εφερεν έδώ, ήρώτησεν ;
—  Ό δείνας, άπεκρίθη αυτή, μέ ένυμφεύθη σήμερον τό 

πρωΐ* καί δτε έμαθε παρ’ έμοϋ τήν ύπόσχεσιν, ή'τις μέ συνδέει 
πρός σέ, μέ εφερεν ό ίδιος ενταύθα.

—  Είσελθε λοιπόν, λέγει ό νέος, καί κάθισε' άλλ’ είσαι 
*ήδη ύπανδρευμένη, ανήκεις εις τόν σύζυγόν σου.

’Αμέσως δέ έτοιμάσας ίππον, προσεκάλεσεν ιερέα, καί ενώ
πιον αύτοϋ άπήλλαξε τήν γυναίκα τής δοθείσης ύποσχέσεως. 
Μετά ταϋτα Οέσας εις τήν χεΐρα αυτής χαρτίον, μαρτυρούν οτι 
ή τον έλϊυΟέρα, έκάθισεν αύτήν έπί τοϋ ίππου, καί είπεν' « ’Ε
πάνελθε εις τόν σύζυγόν σου' δεν είμαι πλέον τίποτε διά σέ».

Άνεχώρησε λοιπόν ή νεόνυμφος μόν/ι,έν καίριο νυκτός, φορούσα 
τήν νυμφικήν της έσθήτα. Έπρεπε νά διέλθϊ) δι’ ένός δάσους* έν 
τώ μέσω τοϋ δάσους τούτου τρεις λτισταί τήν συνέλαβον.

—  Ά  ! Ά  ! είπεν ό εις, πολύν χρόνον έπροσμείναμεν χωρίς 
νά ίδωμεν ούδέ κούκον' άλλ’ ιδού τέλος πάντων μία νύμφη.

—  Άλλοίμονον, είπεν αυτή' άφισέ με νά έξακολουθήσω τόν 
δρόμον μου. ’Επιστρέφω πρός τόν σύζυγόν μου, διότι εκείνος, 
πρός 8ν ύπεσχέθην νά γίνω σύζυγός του μέ πέμπει πρός αύτόν. 
Άφετέ με, καί λάβετε τό βαλάντιον τοΰτο, έν <·> περιέχονταί 
ίύο ‘/ρυσά νομίσματα.
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Έκλαιε, καί τά δάκρυα αυτής συνεκίνησαν τόν ένα τών λη
στών, ό'στις είπε πρός αύτήν* « ’Εγώ θέλω σέ οδηγήσει πρός 
τόν σύζυγόν σου. Σείς δέ, σύντροφοι, κρατήσατε τό βαλάντιον». 
Συνώδευσε λοιπόν τήν νεόνυμφον μέχρι τής συζυγικής οικίας, 
καί άφείς αύτήν έκεϊ, άνεχώρησε.

Ή γυνή διηγήθη εις τόν σύζυγον δ,τι συνέβη, καί εδωκεν 
εις αύτόν τό χαρτίον, δι’ ού άπηλλάσσετο τής ύποσ/έσεώς της.

Τοίρα, φίλοι μου, έςηκολούθησεν ό γέροιν γεωργός, τίς τών 
τριών, ό σύζυγος, ό έραστής ή ό ληστής νομίζετε ό'τι επρα ξε 
καλλίτερον;

'Ο πρεσβύτερος τών νέων κληρονόμων άπεκρίθη" «Νομίζω 
οτι ό σύζυγος, δστις άπέστειλε τήν γυναίκα αύτοΰ πρός τόν 
άνδρα, εις 6ν ειχεν αΰτη ύποσχεθή τήν y εΐρά της, έδεί^θη γεν
ναιότερος τών λοιπών.

—  Καί έγώ, είπεν ό δεύτερος, νομίζω δτι γενναιότερος έ- 
δειχθη ό έραστής, δστις καίτοι έχων τήν ύπόσχεσιν τής γυναι- 
κος και άγαπωμενος, επεμψε αυτήν όπίσω πρός τόν σύζυγον.

Το κατ έμε, ειπεν ό τρίτος, δέν ήξεύρω, άλλά μοί φαί
νεται οτι φρονιμοτεροι πάντων ήσαν οι δύο λησταί οίτινες 
έκρατησαν το βαλαντιον μετά τών δύο χρυσών νοσμισμάτων.

Τότε ό γέρων γεωργός ήγέρθη καί είπε' «Σύ άφνίρεσας τά 
χρήματα τοϋ πατρος σου. Γινώσκω δτι ό πατήρ σας ουδέποτε 
έλεγε ψεύδος . . . Σύ έλαβες τά χρήματα έκ τής σκευοθήκης.

Ο νεωτερος τών υιών έταράχθη, ώμολόγησε τά πάντα, άπέ- 
δωκε τα χρήματα, καί ήρκέσθη εις τό μέρος δπερ, μετά τήν 
διανομήν τής κληρονομιάς, περιήλθε νομίμως εις αύτόν.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ.
Π(ρί Γΐκκήσεως i r  Κάσω, υπό Μ. Μ.

Προσεγγιζοντς τοϋ τοκετού τής εγκυμονούσης, προσκαλείται 
εις τόν οίκον αύτής ή μαία καί οί πλησιέστεροι συγγενείς. "Οταν
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δ αι ώδινες καταλαβωσιν αύτήν, κλείεται ή θύρα τοΰ δων.ατίου, 
ένώ εΰρίσκεται, καί ούδεις δύναται νά είσέλθτι έπί τινα χρόνον, 
ί'να μή, άνοιγείσης τη ; Ούρα;, κακοποιόν τι πνεύμα βύτπηδήστ) 
έκεΓ έν άλλω δε δωματίω συγγενείς άλλ,οι παραμένουσι, προς 
έκτέλ,εσιν τών διαταγών τής μαίας.

Άμα τό κυοφορούμενον ϊδη τό φώς, ή λειτουργός τής θεας 
Είλειθυίας παρατηρεί τά διακριτικά τοΰ φύλου του σημεία" καί 
αν μέν είναι άρρεν έκφωνεϊ «θη.Ιυχό μέ τό  ’να  α ν τ ί,» άν δέ 
θήλυ «ά ρ ,εν ιχ ύ  μέ τό ’να α ύ ΐ ί ν ' λέγει δε τά αντίθετον πρός 
αποπλανησιν τών τυχόν παρεισδυσάντων πονηρών πνευμάτων, 
ά'τινα δύνανται νά βλάψωσι τό νεογνόν, άλλά πειθόμενα είς 
την ομολογίαν τής μαίας καί μη εϋρίσκοντα ό',τι εκείνη έξε- 
φώνησε διασκεδάζονται ά-χάλλοντα. Ή μαία έπειτα κόπτει 
τόν όμφαλόν τοΰ βρέφους, καί καταπεσόντος τοΰ κονταριού, 
όδηγεϊ την τεκοΰσαν έπί τήν κλίνην τά χρειώδη αυτή πάντα 
ένεργοϋσα.

Έν σκάφη, δέ χέεται ϋδωρ θερμόν, δπου ή μαία καί αί εϋει- 
δέστεραι τών έκεΐ γυναικών ρίπτουσιν άλας καθαρόν, ΐνα τό 
βρέφος προσκτήσηται παν στοιχείον καλλονή;, είς έκείνας έν- 
υπαρχούσης. Διά τοΰ αλατισμένου τούτου ίίδατος λούεται τό βρέ
φος καί άπό πάσης καθαρίζεται ακαθαρσίας" ακολούθως σπαρ- 
γανοΰται διά τών παρά τής μητρός φιλοπονηθέντων άναλό- 
γως τής καταστάσεως αυτής σπαργάνων" είς τό ΰδωρ ρίπτον- 
rat αργύρια άνηκοντα είς τήν μαίαν, ώς αντιμισθία τής εργα
σίας της.

Τό βρέφος έσπαργανωμενον διαβιβάζεται άνωθεν τοΰ έν τή 
σκάφη ΰδατος τρις εναλλάξ άπό τών χειρών τής μαίας είς άλ
λης τινός συγγενούς είς τό απέναντι ίσταμένης μέρος" έν έκά<Γ"/ι 
δε διαβασει εκφωνείται’ « τον ποταμόν  έπέραιτες τίποτε όέν 
φ οβάσα ι»" εΐτα φέρεται εις τήν μητέρα παρά τής μαίας εύχο- 
μένης αυτή « χα Ιορρίζιχο, χα.Ιά σαρά ντα ».

Ή μαία προσκαλεΐ μετά ταΰτά τινα τών έκεΐ γυναικών νά
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φέονι ϋδωρ, δι’ ού νίπτει τάς χεϊρας αυτής, λέγουσα συγχρόνως 
TO xvpu ε.Ιίησον  τεσσαρακοντάκις" νιφθεΐσα δέ δοΕάίει τόν 
υφιστον τόν καταξιώσαντα αύτήν νά δεχθή είς χεϊρας"νέον άν- 
ρω,νον ή εργασία αυτη λέγεται οαραντόνεια . Ή μαία ποός 

τούτοις στήνει είς τό παρά τήν κεφαλήν τής λεχώ μέρος τής 
κλίνης σιδηρατρακτον, είς οδ τήν κορυφήν έμπερο'να σκόροδον

λ™ '  Τα5τα ένταΰθα ημέρας οκτώ,
οπως αποδιοπομπώσι τήν βασκανίαν, *.2 καλου-
P'eViV, ε!-'·πν;γομενα είς πάντα βάσκανον οφθαλμόν, καί άαβλύ- 
νοντα τήν όλεθρίαν αύτοϋ έπήρειαν.
, Τα^ *  ™*ντα διαπράττόνται έν τω κεκλεισμένω δων.ατίω 
^  εις το όποιον είσοδος άπαγορεύεται αύστηρώς είς πάντας, ώς 
εφο.αι, μεχρις 0ύ έλθών ό ίερεύς εύλογήσν) τό τέκνον. Ή Ούρα 
•Λόη πρώτον ανοίγεται είς τόν λειτουργόν τοΰ 'Τάστου, όστις 
ελθων αναγινωσκει τήν άρμοδίαν εύχήν, καί μετά 'ταϋτα ή θύοα 
ανοίγεται τοΐς πάσιν. Ιημειωτέον δέ δτι είς τόν ώραιότερον

S E r i r - *  τ ? *  τό βρέ?ο? ϊνα * * *• » ■> κα ους του, και εις τήν έγκρατεστέραν καί σοφρονε-

" r  ” τ ™ * * · . *■ « * *  U .  »ϊ 7 «  ™μαιιση , ^  ^  .Q ,/

i  r ^ o a p c a  ευχόμενοι πάσαν μέν εύτυχίαν είς τό τε/θέν 
• «ναρρωσιν δε καί εύτοκίαν είς τήν τεκοΰσαν. ’

Αν τό τέκνον γεννηθή νύκτα, ή μαία τ ήν έπιοΰσαν λααβά-

«L7 Z Z  °)i;r Ιέζ ? ? * ί τής 0,j?a; το° ***»>

S T ?  Γ Τ Γ£ xaxd j td t ta . Ή έρώ-
Α«ς ^αναλαμβάνεται τρίς, καί είς έκάστην απάντησιν ή μαί*

ει ενα κομβον εις τόν κρίκον διά τοϋ λιναοίου.
Καθ’ ό'λας τάς ήμέρας από τής γεννήσεως' μέχρι τής βαπτί- 

”  λ“α°ανεΐ * ώ?αν μετά όκτώ ί  δέκα ή,,έρας,



80
ΕΡΑΤΩ.

- οί συγγενείς καί φίλο, πορεύονται καί εύχονται ^
απαντ*, οι σ-»π τ , , τοαπέζης παρα-
ι ς ί , ν * ™  * ΪΖ £ Ζ · » ·ή ■ * » .
ΊΕ^εψίν*. Καδ'ολοΜ έ το ι“στν  ^  .  ^ « τ ίη ια -
„Λ iLxiuOkv εϊσέτι τάν παλαιόν άνθρωπον όια το , μ _ r

£ Ζ ™  * t e  *  ^  * *  ™ pita " 3 “ X  ί » .
; * „ ρεκ»  - μ —  *«— * * τ  ■ * · ;

* * ?  *  * -  * -  -
4), καθώς λεγεται, δ . -·? " έ?α7θ·?ί ποτε τοΰ οίκου νυ-

r - r : t " 5 ' : S .  « · “ --··■
εξωτικών. «μίζουβι- κατ’ Ιθος διάφορα γλυ~

Οί συγγενείς και οί φΛοι κομα,ο
- * -*  οί-̂ ου κλ. καλούμενα *»«<»**■ Γουτω" ' ? . 1 ,

αναγκαζόμενων τών κ ο μ μ ώ ν  αϋτα 
βανει η μαι^, Τ > .·, τ ν̂ οϊκον αυτής,
ρων καλούμενων, να τα (Α ε ^ φ τελ(Λνται  τά καλού-

^ τελε™ταύττ,ν* τ α UV *μενα ^  j  λα7θύριον ίείεμίνο* δια της ζώνης
«orfwar. Αναρτα δ , 7. έν«ποθέσΤ τό βρέφος
τ0* ιατρός *  *  θυμιά τήν

* Ζ  Τ β ο ί ο ς  'καί τόν οίκον, έκφωνοΰσα . *  Μ οΐρα ι 
* Τ ■ ' Ι τ θ ε  νά χα.Ιομυιράσετε τής Salra t i-*M  Λ, 
Μ οιραωι, ερχ > h//m Wta με τά ά Μ π α , την θά-

z t z  χ: τ ; ζ « Ά >  -
,<λ ^ , ρ«  * *  w * " >  TOi ”
τής δέ μτ,τρός αν *ν«ι θήλυ. κα1

ΤίΜί λύγνων άφάς τίθεται εν μέσω το, οικία, ρ
3 / y<y\ô ui€vtt ta r  ούρια  haovo αύτής τρία βαρέα x ovJo ip ia , καλο,μενα /  ̂ , u

^ » ) ,  έν μ *  » Ϊ  « ,  * ρ * * « *  t o m '
£ « ,  Λ  ™ **χ* « * *  Tf“ : ■“*
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Χαμπάδες. Πάσα δέ Λ επιφάνεια τής τραπέζης καλύπτεται διά 
τρωγαλίων. Προσκληθέντων δε τών συγγενών καί φίλων ανα- 
πτονται αί λαμπάδες, έ ; ών ή μέν άφιεροΰται εϊς τόν Ιτ,σοΰν 
Χριστόν, ή δέ εις την Θεοτόκον, καί ή τρίτη εις τόν Πρόδρομον. 
Σιωπτι επικρατεί βαθεϊα, καί μόνον φωνή αθώου παιδός διακό
πτει αυτήν, τό Σύμβολον τής Πίστεως άναγινώσκεται ίρις, 
προστάτης τοΰ νεογνού κηρύσσεται ό άγιος, ού ή λαμπάς καίε- 
ται πρώτη. Αί Mctpat τότε κατέρχονται άόραται καί χα.Ιομοι- 
( ά ’ϊουσ ι τά τέκνον, λαμβάνουσαι καί κ α τ ιτ ί έκ τών έπί τής 
τρα-έζης, ·?,ς ή επιφάνεια καλύπτεται άπασα, ΐνα μή αύται ρί- 
ψασαι τάς χεΐρας αυτών εύρωσι κενόν και δυσαρεστηθίοσιν. Εις 
δέ τόν προστάτην τοΰ παιδός άγιον τελείται λειτουργία με.α 
τεσσαράκοντα ημέρας. Τέλος πάντων μετά το τέλος τής τελε 
τής "κόπτεται εις τεμμά/ια ό έπι τής τραπεζης άρτος, και έμ 
βατττιζό'Λενος εις τό υ-έ7.ι ττροσφέοετα*·. εις τους τ:αρευρΐ(7Χ.ο ε̂νους.

Σημειοϋμεν ένταΰθα νανούρισμά τι (βαυκάλισμα) συνήθως λε
γόμενον εϊς τάς κόρας.

Κόρη ποΰ σ’ είπεν άσκημην (α) άσκημα ροΰχα’ άλοι (β) 
μήκ(γ) κατελύσοι τά φορεΐ, μή ’οΐ (δ) τοΐς άλημένοι (ε) 

ψ  μν)<ρ <ρά τομ μά ’(ς·) κυτράγκουρα, τόν Άουστο σταφύλια 
Κι’ απ’ Άουστον ώς "Αουστο κακούς Άούστους νά ’/οι 
Πολλυοντιά (ζ) ’ς τό σπίτι του καί μοϊν (η) ό σορός του (0) 
Κι’ άπά τό μόϊν νά y ρωστη τ ' άνάμισυ πινάκι 
Καί τοΰ παπά μιάλ λειτριά καί τοΰ οσκοΰ (ι) μιάπ πίτα

Μ. Μ.

(α) Άσκημην=άσχημη. —  (β)=βάλοι.— . (γ) τό τελικόν 
σύμφωνον τής προηγούμενης τρέπεται εις τό αμέσως έπομενον. 
(δ);= ’,ΐδοι.— (ε) =  οΰς άναμένει.—{<τ)=:^ΐάΐον. — (ζ)== ~ολ.- 
λά δόντια, δηλ. πολλούς ικανούς μόνον εις τά τρώγειν ούχί δέ 
καί εις τό έργάζεσθαι, δηλ. Μαργιτας. — (η )= μόδ ιον =  V2 
κοιλάν Κωνσταντινουπόλεως.— νθ)= τό  εισόδημά του, ή καθαρά 
πρόσοδός του — (ι) =  βοσκοΰ.— Τρομερά τω οντι κατάρα. ! ! !
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( Ί ό ε  φν.Ι. 2 . )

Άφοΰ πολύν χρόνον ό Άλ,έξανδρος Δυμάς διήγε συγγραφών 
μυθιστορίας, άπεφάσισε νά έπιμεληθ·?) καί τ ι σπουδαιότερον 
άπεφάσισε νά συγγράψνι Ιστορίαν, λεν σκοπευομεν βεβαίως ν 
άναλύσωμεν τά άπειρα λεγάμενα ιστορικά συγγράμματα του 
άνδρός" διότι δέν δυνάμεθα ν’ άποχωρήσωμεν αύτά τών μυθι- 
στοριών του.

—  Πώς είναι δυνατόν νάσυγγράφητε τόσον ταχέως τήν Ιστο
ρίαν, ήρώτησε ποτέ φίλος τις τοΰ Αλεξάνδρου Δυμά αύτόν.

 Ά  ! άπεκρίθη ό μυθιστοριογράφος, άναγινώσκω ολίγον,
σκέπτομαι έπίσης, καί άκολούθως δια τ ις  φαντασίας άναπλη-
ρώ τά έπίλοιπα.

'Ως άνηναι δυνατόν ν' άναπληρώση τις δια τής φαντασίας τ?;ν
φιλοσοφίαν καί τήν κριτικήν !

Ιδού τ ί αναφέρει γάλλος τίς κριτικός όμιλών περί τοΰ Δυμα 
ώς ιστορικού" «6 Αλέξανδρος Δυμάς βεβαίως είναι είς έκ των 
» καλλιτέρων μυΟιστοριογράφων τιμών" άλλ’ έπιθυμών νά κα- 
» τατάξνι έαυτόν καί μεταξύ τών ιστορικών, δυναται νά έςε- 
η γείργι κατ’ αύτοΰ πάσαν την όμαδα ταυττιν, ητις όδ/| δι- 
» καίως θέλει παρόργισή" καί τωόντι" μεταξύ τών συγγραμ- 
τ> μάτων αύτοΰ τών Οεωρουμένων -ώς ιστορικών έλλείπει καί 
» κρίσις καί φιλοσοφία. Δέν έπρεπε νά τολμνίσγι σήμερον 6 Δυ- 
n υ&ς νά γράψη Ιστορίαν, σήμερον δτε ύπάρχουσιν Ιστορικοί με- 
» λετώντες, κρίνοντες καί γράφοντες μετά μεγάλης έπιστασίας
η καί περισκέψεως.»

Άπειρα μυθιστορήματα επακολούθησαν τά Ιστορικά του συγ
γράμματα" ή ταχύτης δέ τών χειρών του καί ή γονιμότης της 
φαντασίας του η το τοιαύτη, ώστε πολλοί έλεγον άστείζόμενοι
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δτι συγγράφει καί μέ τάς δύω χεϊρας. Μετα'ύ τών μυθιστοριο
γραφώ'/ τοΰ δεκάτου έ’κτου αίώνος δύω είσίν οί γράψαντες τερα
τώδη αριθμόν μυθιστορημάτων, ό Αλέξανδρος Δυμάς καί ό Ιί - 
λίας Βερθέ;" ή διαφορά είναι οτι ό πρώτος είχε πολλούς συνεργά- 
τας, μεταξύ τών οποίων ητο καί ό Αύγουστο; Μακέ, νέος εύφυε- 
στατος" ό δέ δεύτερος συνέγραφε μόνος του.

'Ο Δυμάς δέν γράφει τήν Γαλλικήν γλώσσαν τόσον καλώς’ 
Καί δ ια τ ί; διότι δέν είναι δυνατόν νά γράφη τίς καλλήτερον, 
δταν γράφει καί με τάς δύω  του χ ή ρ α ς .

Σπανίως διατρίβει είς Παρισίους ό περίφτ,μος οΰτος ιστορικός' 
πεοιηγηθη δέ άπασαν σχεδόν τήν ϋφηλιον.

Πρότινων έτών ήγέρθη δίκη μϊταςύ αύτοΰ καί τοΰ Μακε 
περί τινων μυθιστορημάτων" καί έκέρδισε μέν ό Μακε" άλλ ό 
Δυμας δέν έπαυσε νά y αίρη τήν αύτήν ’h't ϊχαιρεν ύτόληψιν.

Τό παρελ.Οόν έτος έπεσκέφθη τήν 'Ελλάδα καί τήν ’Ιταλίαν, 
ένθα διέτριψεν αρκετόν χρόνον, καί λαβών πληροφορίας περί τοΰ 
Γαριβάλδου μεθ’ ού καί έσχετίσθη έγραψε τά απομνημονεύ 
μ α τα  τοΰ Ίωσηφ Γ α ρ ιγ ά ΐδ ο υ , άτινα, λέγει, συνεγράφησαν ύπό 
τοΰ ένδοξου τούτου στρατηγού- πάντες δμως γνωρίζουσι τό ΰφος 
τοΰ Δυμά, καί πάντες έννοοΰσιν ό'τι δ Γαριβάλδης καθ’ 8ν και
ρόν μάλιστα έξεδόθησαν τ ’ απομνημονεύματά του, δέν είχε τό
σην εύκαιρίαν ώστε καί νά συγγραφή.

Άλ,λά τί νά γίνη! δ'σοι συνείθισαννά γράφω τί ψεύδη δέν δύ- 
νανται νά παραιτήσωσι τό σύστημα τοΰτο.

Καί τοιοΰτος μέν ό Αλέξανδρος Δυμάς" υπάρχει δέ καί υιός 
αύτοΰ δστις λέγεται Αλέξανδρος Δυμάς υ ιός  πρός διαστολήν 
τοϋ πατρός" ώσεί ητο δυνατόν νά γίνη σύγχησις.

 ------- »>-:θϊ-ίΜ—------
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’Απομνημονεύματα ά-υνομ’.χοΰ τΐ',ο* ύπαλλήλλού·.

Ιάσω ν ό σχ.Ιηρός.

Τάς λέξεις ταύτας είπών. ό Ίάσων έσηκώθη, έβάδισεν ολίγα 
βήματα ψηλαφιτώς, πρός διεύθυνσή αντίθετον πρός τήν έμήν’ 
ήκουσα -τνιν σύγκρουσιν ποτηριού πρός φυάλ.ην. *Ίΐκουσα τόν 
θόρυβον, 8ν ό Ίάσων έκαμε πίνων’ καί τέλος ένόησα οτι καί τό 
ποτήριον καί τήν φυάλην εθετεν έπί τίνος μικρας τραπέζης, 
άπεχούσης έφ’ δσον ή χειρ του έφθανε.

Πριν η άποκοιμηθ·?), ό ’ίάσων έπρόφερέ τινας λέ'εις ακόμη, 
άλλά μέ φωνήν χαμηλήν, καί μέ ύφος άκατάληπτον. Ό ϋπνος 
κατελάμβανεν αυτόν βαθμηδόν, άλλ’ητον ύπνος βαρύς, ανήσυχος, 
τεταρχγμένος.

Μετ’ ολίγον ένόησα έκ των κινημάτων του οτι είσήρχετο εις 
τό βασίλειον ονείρου, καί έδιπλασίασα τήν προσοχήν μου, διό^ 
ή μην προειδοποιημένος οτι όμίλει μέν εις έπήκοον, άλλ’ ούχΐ 
πάντοτε άρκούντως καθαρά, ώστε νά δυνηθή τις νά έννοήσγι τί 
ελεγεν.

—  Ά  ! έ'κραξεν αίφνης μέ φωνήν π:ο;ενοΰσαν φρικίασιν, T ’t 

θά κάμης διά νά προμηθευθής αμέσως σαπώνιον, εάν κρύ'Ιω ε
κείνο τό όποιον είναι εις τό μαγειρεΐον, καί ειπω ό'τι δέν υπάρ
χει έκ τούτου. Ά ! τήν έπαθες, κύριέ μου! Ά λλ ’ όχι, δχι! γύ
ψον ! Ξέει τόν τ α  ον. 'Γίς ήθελε σκεφθή τοΰτο, τις ήθελε μαν
τ ε ύ ε ι  οτι ό γύ'-’ ος η'ον άντιφάρμακον; Χωρίς τοΰ καταχθο
νίου εκείνου Άρρίου, ήθελον . . .

Έσιώπησεν αίφνης- μετ’ ολίγον δέ, έπανέλαβε.
—  Διατί μέ παρατηρείς ουτω, καταχθόνιον κυανοΰν ένδυμα;
Αέν θέλω νά σοί ειπω τίποτε’ δχι, 6χι, δέν θά μάθτίς τίποτε.
ΟΙ λόγοι έπνίγησαν τότε εντός τοΰ λάρυγγος τοΰ .Ιάσωνος,

καί ή φράσις του ή μέχρι τοΰδε τόσον καθαρά, κατέστη δλως 
ακατάληπτος. Περί τό μεσονύκτιον άνηγέρθη, έχασμώθη, κ::ί 
είπε πρό; τήν ϋποτιθευ.ένην γυναίκα αύτοΰ.

ΚΡΑΤΩ. 85

—  Εμπρός, εμπρός, πρέπει νά κοιμηθώμεν’ κάμνει φρικτόν 
ψΰχος εντός τής οικίας ταύτης.

Ί ΐ γυνή δέν άπεκρίθη, εννοείται, καί ό Ίάσων ήρνισε πάλιν 
νά πίνη.

—  Γυναίκα, είπεν ούτος κατ«βιβάζωντήν φωνήν, καί λησμό
νων ότι αΰτη δέν ήθελε τόν ακούσει καί αν ακόμη όμίλει μέ ϊσ/υ~ 
ράν φωνήν, έπήρχ άπό τό καφενεΐον τεμάχιον άλειμματοκεοίου» 
καί τοΰτο είναι αρκετόν διά νά μας φέξη.

Τούτων λεχθέντων, ήκούσθη κρότος μετά σπινθηοοβόλησεωί 
χημικής θειοκαρίδος, καί τό δωμάτιον έφωτίσθη.

Ά λλ’ ήμην ήδη οπισθίν του, μέ τήν χε~ρα τεταμμένη"' 
κατ’ αύτοΰ.

—  ’Εμπρός, εμπρός, έπανέλαβεν άνάπτων τό τεμάχιον τοΰ 
αλειμματοκεριού, κοιμάσαι σάν τυ χούτοουρο' θά οέ έξυπνήσω 
έγώ, έλθέ!

Εστράφη καί εύρέθη μέτωπον πρός μέτωπον μέ εμέ.
’Ίίμην I ; δακτύλους υψηλότερος τής γυναικός του. Άπηλλά-

χθην τοΰ καλύμκτός μου, καί έρριψχ τό επανωφόριον έπί τίνος 
έδρας.

Ό Ίάσων δέν ήδύνατο ν’ άμφιβάλλνι. Ά λλ ’ δμως δέν μέ ά- 
νεγνώρισεν αμέσως, καί βεβαίως μέ έξέλαβεν ώς κλέπτην.

—  Δολοφονία ! Δολοφονία! έφώνησε, δολοφόνος ; . . .
II χειρ μου επεσεν έπι τοΰ ώμου του, καί δέν εΐ/ον ούδεμίαν 

ανάγκην νά τω εξηγήσω τήν στάσιν μου ταύτην. Χάρις εϊς τόν 
λύχνον, όν εκράτει καί δστις τοΰ διέφυγε, μέ άνεγνώρισε, καί 
ερριψεν έπί τοΰ προσώπου μου βλέμμα έπτοημένον άπό φρίκην 
καί φόβον, και δπερ έλαμπεν εις το σκότος ώς ελαφοειδούς 
άγριμαίου. ,

Δος̂ μοι το κλειδί ον τής μικρας σκευοθήκης τής άναβά- 
θρας, τω είπον μέ τόνον προστακτικόν’ άπεκάλυψες καθ’ ΰπνον 
άπαντα τά κακουργήματα, τά όποια διέπραξες.

'Ο Ίάσων δέν άπεκρίθη μέν αμέσως’ φωνή μόνον άνάρθρωτος 
διέφυγεν έκ τοΰ στόματός του’ μετά ταΰτα τέλος, μέ φωνήν 
άσθμαίνουσαν έψιθύρισε’
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—  Τί είπαν · θεέ μου ί τί ειπον ;
—  Είπες οτι τά αργυρά σκεύη, τά κλαπέντα υπό τοΰ Σαράχ 

και τοΰ Δα βκέν, ησαν κεκρυμμένα εντός τοΰ κήπου, πλησίον τών 
πασχαλεών' είπες οτι ή μικρά σκευοθήκη, ή; σοί ζητώ τό κλει- 
δίον, εκλ, ειεν εντός χίλίας λίρας, αϊτινες ανήκουν εις εκείνον, τόν 
όποιον άπεπειράθης νά φαρμακεύσης, ρίπτων εντός τοΰ τεΐοο 
αύτοΰ θείίκόν οξύ.

Ό Ίάσων εξέβαλλε φωνήν τρομεράν, ήγωνίσθη ολίγον μεταξύ 
των χειρών μου, και τέλος μοί είπεν.

—  Είναι αληθές, είναι αληθές, είμαι ένοχος. Θά ητον ανω
φελές, θά ητον άλογον νά τό άρνηθώ, άφοΰ είπον πάντα. ’Αλλά. 
είσθε ρ.όνος, είσθε όλ.ίγον πλούσιος, ίσως είσθε καί πτωχός' λοι
πόν ! σάς δίδω χιλίας λίρας στερλίνας. f

Καί επειδή δέν άπεκρινόμην.
—  Δέν είναι άρκεταί; θέλετε περισσοτέρας, δέν έχει ούτως ; 

προσέθεσε' λοιπόν ! θά σάς δώσω δύο χιλιάδας είς χρυσόν, εάν 
Οέλητε νά μέ άφήσητε νά φύγω' είς χρυσόν, είς τρόπον ώστε 
ούδείς θά μάθη ποτέ πόθεν έχετε τήν ποσότητα ταύτην' άλλά 
θέλω νά φύγω" άφήσατέ με νά φύγω!

—  Ποΰ έκρυψες τό σαπώνιον, τήν ήμέραν τής φαρμακεύσεως 
τοΰ δυστυχοΰς 'Ερρίκου ;

—  Είς τήν σκευοθήκην τής άναβάθρας. Άλλά τί ένδιαφέρε- 
σθε, άφοΰ ό Κ. 'Ροζέρ δέν άπέθανε. Σκεφθήτε λοιπόν, δύο χ ι
λιάδας λίρας είς χρυσόν, δλας είς χρυσόν !

Έδραςα τάς δύο χεϊρας τοΰ αθλίου, και ό κρότος τών y ειρο— 
πέδων τόν έκαμε νά έννοήση τήν άπόκρισίν μου.

Τότε φωνή αγωνίας, τόσον ισχυρά, τόσον διαπεραστική, ώστε 
οί δύο κλητήρες έξήλθον έκ τής κρύπτης των, διέφυγεν έκ τοΰ 
λάρυγγας τοΰ ’ΐάσωνος’ τόν άπεστομώσαμεν, καί μετά ήμίσειαν 
ώραν οί τρεις δεσμώται, ό ’Ιάσων, ή γυνή αύτοΰ και ή θερα- 
παινίς ’Ιωάννα κατεγράφησαν είς τήν φυλακήν τοΰ Favuhara.

ΚΡΑΤΩ. ν §7

;« Τήν επαύριον ή ελευθερία άπεδόθη είς τήν πτωχήν Κλάραν, 
έμαθα μετά ταΰτα, μέ μεγάλην μου εύ/αρίστησιν, ότι τό 

σ(.νέον ζεΰγος, άπηλλαγμένον τών διχονοιών, ά παρενέβαλεν ό 
Ίάσων, έζη ευτυχές, άπολαμβάνον μετά φρονήσεως τήν περιου
σίαν, τής όποίας ήθέλησε νά τους στέρηση ό άθλιος τοκογλύφος.

Ό Ίάσων κατεδικάτθη είς διά βίου δεσμά, διότι είς τό δι- 
καστήριον δέν εγεινε λόγος είμή περί τής κλοπής' κατέλειψαν 
τήν κατηγορίαν τής φαρμακεύσεως, ένεκα έλλείψεως άλλων άπο- 
ΰειςεων εκτός τών ηθικών. 'II ομολογία του, γινομένη είς τό 
πρώτον κίνημα τοΰ φόβου, ήδύνατο νά δώση ϋλη> αμφιβολίας.

II γυνή τοΰ Ίάσωνος καί ή θεραπαινΐς ’Ιωάννα έτιμωρήθησαν 
ελαφρώς. Τέλος ό Σαράχ, χάρις είς τάς επιμόνους παρακλήσεις 
πλειστων προσοίπων ευνοϊκών καί υψηλής περιοπής, έλαβε τήν 
άύειαν νά αναχώρηση διά Καναδά.

Εκει εΰρίσκοντο πλεις-α μέλη τής οίκογενείας του, καί έμαθαν 
εκτοτε ές επιστολών, δι’ ών μοί εξηγεί άπασαν τήν ευγνωμο
σύνην της, δτι κατείχε θέσιν εύτυ/ή καί έντιμον.

Η επιτυχία τής ΰποθεσεως ταύτης εκαμε μέγαν κρότον, 
καί οί κάτοικοι τοΰ κομητατου τής Συρρέης, έπαινοΰσιν είσέτι 
τήν έπιδεςιότητα τοΰ άστυνομικοΰ υπαλλήλου τοΰ Λονδίνου.

Έκ τοΰ Γαλλικού.

ΑΕΚ ΑΠ ΕΧΘ Η Μ ΕΡΙΣ .

 ̂ Ίδοΰ, Κύριοι συνδρομηταί, μετά δεκαπενθήμερον οίκουρίαν 
εςερχεται αϋθις πρός έπίσκεψιν υμών ή ’Ερατώ, ήτις διά τής 
δεκαπενθημερίδος ύπε-χέθη πρός ΰμας τήν άνακοίνωτιν τών 
νέων. Δέν είναι δύσκολον πράγμα νά πληροί τις τήν περιέργειαν 
σας, περιγραφών τα εκαστοτε έν τή κλεινή Κεκροπία συαβαί- 
νοντα, καθότι τά νέα τών Αθηνών είναι τόϊον πολλά καί πο ί
κιλα, ώστε καί εί; τήν άμβλυ τέραν γραφίδα χορηγούν ' U p ο-



δότειον χάριν* ώ; πρός τούτο, ά κοινωνία μας ομοιάζει εύθαλ» 
τινα κήπον πλήρη μύρτων, ναρκίσων, ρόδων και ιων, εκ τΑ  
όποιου καί αυτός ό’ εις πάντα άμβλυωπών δύναται νά αποκόψ*
εύοσμόν τι άνθύλλιον.

Έν τούτοις, ο,τι, έν γένει θεωρούμενον, φαίνεται εύχερες, 
αποβαίνει δυσχερέστατον διά τήν Έρατω. Πώς νά άφίση ή 
Ερατώ εις τόν περίεργον εκείνον αναγνώστην, δστις και μόν/)ν 
τής ήμερησίας αυτού λατρείας θεάν έχει τήν πολιτικήν, περ’· 
τής όποιας ή Ερατώ, άμα τί, εμφανίσει της, έσχε την απειρο
καλίαν νά ειπη δτι οΰτε λέςιν θά γράψη; και πόθεν έζτήτη<ιε να 
ίξοστρακίβϊΐ ά Ερατώ τήν πολιτικήν; άπό τήν Ελλάδα, οπού 
ή πολίτικη είναι ή έμφυτος γενική μανία, οπού και αυται αί 
συναναστροφα'ι ουδόλως τερπναι λογίζονται, ο .αν /] πολ,ιτικ/ι 
δέν παρακάθηται είς το μέσον, δπου τέλος ή πολίτικη όμοιάζε1 
τάς στίφη μελισσών περικλειουσας κυψέλας, ένθα παντοδαπά 
εϊδη συρρέουν.

Άλλά μήπως άράγε θέλει ενδιατρίβει είς τό εργον εκείνο 
τό όποιον ή Μοϋσα Ερατώ έξήσκει, ή όποία έμφανισθεισά ποτέ 
*ίς τόν χαριέστατον ποιητήν τών έρώτων, τόσα καί τόσα ώραία 
άσματα έψαλεν, ώς ό ’ίδιος ποιητής άναφερει;

Τήν άνοιξιν μίάν μέρα 
Έκεΐ ’που τραγουδούσα,
Ψηλά ’πο τόν Αιθέρα 
Κατέβηκεν ή ΛΙοΰσα,
'Η ψάλτρα Ερατώ. ·

"Ο/ι, κύριοι, ή νέα ’Ερατώ δεν σκοπεύει να έμφιλοχωρησγ, είς 
τά έγκατα τών ευαίσθητων καρδιών, οπως κατοπτευστι τα τρυ- 
φθοά έκεϊνα αισθήματα τά όποία έψαλλεν ή αρχαία Μούσα’ άλλά 
δέν θέλει δειχθή πάλιν τόσον αναίσθητος, ώστε νά μή άναβή 
ποτέ είς τά υπερώα τής αίσθητικοτητος.

’ΐδού λοιπόν οί δύο πελώριοι βράχοι, ούς ύεν δυναμεθα να ύπερ- 
πηδήσωμεν. ιδού δτι άπό τής Σκύλλας περιπίπτομεν είς τήν
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ε
σο:

-αριβόην χωρίς να εχωμεν ελπίδα πρός σωτηρίαν. Έν τοσούτω 
•ελομεν προσπαθήσει νά άντιπαρέλθωμεν άσφαλ,είς τά άκατα- 

j. !Λα/.ν'τα ταϋτα προσκόμματα, άν καί δέν άγνοοϋμεν οτι ό φλέγ
μα ακος αναγνώστης θελει μάς παραιτήσει αν δέν άπαντήση έν 
ττί Ερατώ τήν μονήν ερωμένην του, τήν Πολιτικήν, ή δέ χαρι- 
τοβρυ.ος άναγνωστρια, οτι θέλει άποστρέψει όργίλως άφ’ ήμών 
τα βλέμματα της, αν δέν ττί προσφέρωμεν μικράν τινα παρη
γοριάν τών ανίατων πόνων, οΰς έπήνεγκον πρός αύτήν τά δια- 
πιραστικα βελη τοϋ σκληρού τής Αφροδίτης βρέφους.

Ο βαρύς χειμων δστις εφέτος μας έχαιρέτησεν εινε βυθίσει 
έ,.ί τινας ήμερας τό κοινόν της Πρωτευούσης είς τήν άνίαν εκεί 
ν/;ν τί;ν οποίαν αισθάνεται ό άνθρωπος όταν άκουσίως υποφέρη 
στερησιν τινα" άλλά τό καλάν ητον δτι δέν έβρώδυναν νά έπα- 
νέλθωσιν ήμέραι εύδίας, πλήρεις χάριτος καί θελγήτρων* καθείς 
εις τας ειλικρινείς ταύτας ημέρας έφρόντιζε νά εύρη τό μάλλον 
ευφροσυνον άντικείμενον, τά όποιον νά δύναται πλειότερον δπως 
οα. ρύν/) νό ύ,.ά τοϋ υπερβολικού ψύχους χαλαρωθέν μέτωπόν 
του’ όμολογοϋμεν δτι καί ή μ ε?ς ύπό. τοϋ αύτοϋ έκυριεύθημεν 
πο ου, και πρός πλήρωσιν αύτοΰ άπεφασίσαμεν νά έπισκεφθώμεν 
'α  αρχαία τών Αθηνών αριστουργήματα, τά όποια περιφρονή- 
σαν.α .ου πανθεριστου χρόνου τό δρέπανον, διετηρήθησαν,δπως 
αιωνίως ιεγείρωσι τόν θαυμασμόν τοϋ ανθρώπου. Καί κατά παώ- 
-ον όιευθύνθημεν πρός τά Θησειον, ένθα εδρομεν ξένον τινά πε- 
Γ_° '/‘Τ ? ’ κατεχόμενον άπό τά θρησκευτικόν εκείνο σέβας, τό 
κ ίο να ν ρωπος ευσεβής αισθάνεται δταν ευρίσκηται απέναντι

Τ '  ,“ y' ,V0J; ° ί^ ρ χ α ίο ς ούτος ξένος, άναυδος έπί πολλήν
ωραν ισταμενος ενώπιον τοΰ ναοΰ τοϋ Θησέως, μόλις μετά πα-
ρέλευσιν λεπτών τινων της ώρας συνήλθεν έκ τών εντυπώσεων,
*6 τώ επροξένησεν ό μέγας της αρχαιότητος δαίμων χαοάξας
όε το ονομα του είς μίαν τών στηλών αύτοΰ, ώς νά τά παρέ-

ν είς την αιωνιότητα, έξήλθε πλήρη; σκέΑεων συγχοόνω;

ε ρ α τ ω : 8 9
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Ετερός τις διήρχετο έξωθεν με πάντη άδιάφορον δμμα, χωρι 
καν νά γνωρίζν) πόθεν διαβαίνει. Πόσοι βάναυσοι τής Ελλάδος 
εύπατρίδαι, ώς είπε καί άλλος τις πρά ήμών, μέ τήν αύτήν 
άγροΐκον άπάθειαν και αναισθησίαν παρέρχονται τα μνημεία της 
προγονικής ήμών εϋκλεία;! Διευθύνθημεν ακολούθως εις τήν- 
Πνύκα, τό βήμα έκεϊνο τής ρητορείας άπό τού όποιου έξέπεμπε 
τους κεραυνούς τής ευγλωττίας του ό μέγας τών Αθηνών ρήτωρ, 
εναντίον τοΰ μονοφθάλμου Μακεδόνος. Πνύξ, αιώνιον τής ρη
τορείας και φιλοπατρίας κάτοπτρον ! Πρός σέ, άς στρέψωσι τά 
βλέμματα οί νέοι τής 'Ελλάδος αντιπρόσωποι, ό'πως παρά σοΰ 
έμπνευσθώσι τά αισθήματα τής μεγαλοφροσύνης καί τοΰ πα 
τριωτισμού.

Ά λλ’ ένω σκοπός ήμών ητο νά περιέλθωμεν πάντα τά αρ
χαία μνημεΐαι αίφνης, βλέπομεν τόν μέχρι τινός σαπφείρου χρώ
μα έχοντα ούρανόν σκιασθέντα υπό μελανών νεφών, προμηνυόν- 
των τόν ύετόν' δρομαίοι λοιπόν είσήλθομεν εις τήν πόλιν καί 
εΰρέθημεν έν τώ μέσω της πολιτικής κυψέλης, οπού δεν ήκούο- 
μεν άλλο τι, είμή τόν βόμβον τών έν αύττί πετωμένων μελισ
σών. Μ ή λησμονήσωμεν ό'τι τότε ένηργοϋντο καί αί Βουλευτι- 
καί έκλογαί' αί Βουλευτικά! έκλογαί! άγων εθνικός, πλήρης 
γενναίων παλαιστών' τελουμένων τών άγώνων τούτων ήκουε τις 
έφ’ δ'λης τής ήμερα; τους παιάνα; τών νικώντων καί τάς οίμω- 
γάς τώ ; νικωμένων' θέαμα λίαν, φιλοθόρυβον καί συνάμα λίαν 
φιλόκομπον διά τούς πρωταγωνιστάς' ούχ ήττον λαμπρόν ήτ ο 
καί τό φαινόμενον τών βουλευτικών προγραμμάτων' σωρείαν 
τοιούτων έδηαοσίευσεν εσχάτως ά τύπος, εις τά όποια έκθέτον- 
τεί τάς άρχάς των καί οίονει λογοδοσίαν πρός τούς εκλογείς 
ol i-/c)i;i;Aoi δίϊοντες, ύπισ/νοΰνται ό'τι καί εϊς τό μέλλον τήν 
«ύτήν έΟνικήν πορείαν Οέλουσι βαδίσει. Τά τοιαΰτα προγράμ- 
μα τα είναι πολύ άναγκαΐα καθόσον άναμιμνησκόμενος ό βου
λευτής οτι οφείλει λόγον εις τούς εκλογείς του μετά τήν λήξιν 
-?-ϋς έντολής, θέλει έργασθή μετά ζήλου καί ευσυνειδησίας, δπω;
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έπιδείς·/! καλόν τ ι εις τούς έκλέξαντας αύτόν' δέν βλέπετε πό
σον ύπερηφάνω? οί ανεξάρτητοι βουλευταί δεικνυουν τας πρά
ξεις των ; οί τοιοΰτοι ομοιάζουν τόν στρατιώτην τοΰ Μεγάλου 
Ναπολέοντος δστις πρός τόν έρωτώντα αύτόν, άπεκρινετο κομ- 
παστικώς κείμα ι έχ τώ ν στρατιω τώ ν τον Naxo.Uorzoc;».

Ά λλ’ ένω ταΰτα γίνονται έν Άθήναις, έν Σύρω οί μέτοχοι τών 
έμπορικών λεσχών είδοποιοΰσιν οτι οι άλλοτε διόομενοιεν αυταΐς 
χοροί, έφέτος αναστέλλονται, ένεκα τής νεφελώδους κρίσεως, 
ήν ό εμπορικός κόσμος διέρχεται. Άπαίσιον λοιπον πρός τας 
διασκεδάσεις προοιωνίζεται έν 'Ερμουπολει το νεον έτος; ω Ζεϋ 
φίλιε, άστεροπητά, νεφεληγερέτα καί έρίγδουπε ! άνευ χορών 
λοιπόν, άνευ διασκεδάσεων θά διέλθ/ι τάς άποκρέω ή φιλερα- 
στής τής 'Ερμουπόλεως νεολαία; Αί Άθήναι βεβαίως δέν έχουν 
νά φοβηθώσι τοιοΰτόν τ ι ' αύται πάντοτε φαιδραί καί εύθυμοι 
ουσαι, έτι μάλλον θέλουν φαίνεσθαι φιλομειδεϊς καί ίλαραί κα 
τά τάς ήμέοας τής γενικής εύθυμίας.

Λ Ν  Α Μ Ι Κ Τ  Α .
—  Έπί τής υπουργίας τοΰ Καρδιναλίου F leury όλόκληρον 

σύνταγμα έλαβεν άμοιβάς, εκτός τοΰ ιππότου Φερικούζ, ύπο- 
λοχαγοΰ τοΰ συντάγματος τούτου. 'Ημέραν τινά, καθ’ ήν ούτος 
έτυχεν άκροάσεως παρά τώ υπουργώ, « Λεν ήξεύρω, Σεβασμιώ- 
τατε, είπε, διατί, δταν ή 'Τμετέρα Πανιερότης βρέχε ι ά;;.οιβάς 
εις δλον τό Σύνταγμα, έγώ έχω τήν άτυχίαν νά εύρίσκομαι πάν
τοτε ύπά τό άλεξιβρόχιον. Διά τής πνευματώδους ταύτης φράσεως 
άπήλαυσε τήν αμοιβήν, ήν μάτην έζήτει παοά τοΰ υπουργού.

—  Τρεις εύθυμοι νεανίαι συνέτρωγόν ποτε έν τινι ξενοδο- 
χείω. Καταβροχθίσαντες δέ τά γεΰμα αΰτών, έκάθηντο συν- 
διαλεγόμενοι καί πίνοντες οίνον. Άφοΰ δέ ώμίλησαν περί δια
φόρων αντικειμένων, επρότεινεν ό εις νά θέσωσι τό έξης στοίχη
μα' νά είπωσι δηλ. έκαστος μίαν επιθυμίαν, καί εκείνος ον-

/
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τίνος τ, έπιθυμία ήθελεν είναι ή μάλλον υπερβολική, νά κερδίζν] 
τό στοίχημα, καί νά πληρώνωσι οί λοιποί δύο τά γεΰμα αύτοΰ.

Είπε λοιπόν ό πρώτος' «ΈπεΟύμουν άπασα αυτή τι οικοδο
μή νά ήτο πλήρης βελονών, έκάστην δε βελόνην νά κράτη εις 
ράπτη;, καί έκαστο; ράπτης νά ράπτη έπί εν ολόκληρον έτος 
μεγάλους σάκκους, καί δλοι οΰτοι οί σάκκοι πλήρεις λιρών να 
ηναι έδικαί μου.

Ό δέ δεύτερος είπεν' «Έγώ έπεθύμουν, απασα αΰτη ή οικο
δομή νά ήτο πλήρης συναλλαγματικών, δι’ έκάστης δέ συναλ
λαγματικής νά παραγγέλληται ή πληρωμή τοσούτων λιρών, δ- 
σας ήθελον περιέ/ει δλοι όμοΰ οί σάκκοι σου, καί νά έχω όλας 
αϋτάς τάς συναλλαγματικά;λ.

Ό δέ τρίτος είπεν' «Έγώ εύχομαι νά άποκτήσητε άμφότε- 
ροι δ,τι επιθυμείτε, μίαν δέ νύκτα νά σάς κρεμάσουν καί τους 
δύο, καί έγώ νά ημαι ό κληρονόμος σας».

Τότε οί δύο ποώτοι ανέκραξαν οτι ό τρίτος έκέρδισε τό 
στοίχημα, καί έπλήρωσαν τό γεΰμα αύτοΰ.

Η ΠΗΙΝΕΥΟΙΙΗ.
Έ λλληνική  παράδοσις 
(Συνέχεια ιδε φυλλ. 1.)

IV.
Πάσα ή φύσις φαιδρά καί τερπνή τήν πρωίαν έφάνη, 
η δον πτηνών συΆμορίαι εις θάλλοντα όενδρα ήδεω; 
αυρα δέ πλήρης μορίων άνθεων τά Οέλγητρ’ αύξάνει.
Τής δέ βρο/ής αί ρανίδες ’στά φύλλα τών δένδρων έπάνω, 
ώς άδαμάντιον σωρός, έζετόςευον χρώμαθ’ ώραϊα.
Κάτω πλατάνου φαιδρά καθημεν ή καλή Πηνελόπη 
«τέφανον πλέκει ώραΐον έκ ρόδων, ίάσμων καί κρίνων, 
ίνπερ ελπίζει νά θέση έπί τής μελαίνηςτη; κόμης,, 
τί,μα αρρήτου /χρχς κ’ ευτυχίας μεγάλης. Παρήλθον
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πάντε; οί φόβοι αύτής, ώς παρέρχονται πάντα ενταύθα. 
Στρέφει ένίοτε βλέμμα υγρόν πρός τήν θάλασσαν, δτε 
κΰμα μικρόν τήν ακτήν τήν αμμώδη έγγίζει ήρέμα.
Άλλοτε πάλιν τό βλέμμα της στρέφει πρός τ ’ άνω με πάθο 
εύχαριστοΰσα τόν πλάστην, διότι παρήλθον οί οόβοι. 
οΐτινες πρίν τήν καρδίαν αύτής έθορύβουν βιαίως.
Αίφνης μακρόθεν £ν σώμα έπί τών κυμμάτων έφάνη, 
σώμα άνθρώπου ή ξύλου άδύνατον ήν νά γνωρίση.
Έρχεται, έ'ρχεθ’ ήρέμα τό κΰμα πρός τήν παραλίαν, 
κ’ έκ τοΰ ένός εις τό άλλο σ ιγά  μεταβαίνει τό σώμα 
φθάνει πλησίον αύτοΰ, καί τό κΰμα τό θέτει στήν άμμον, 
έπειτα δ’ έ'τερον πάλιν λαμβάνει τά πτώμα όπίσω.
Πτώμα διότι έφάνη δτ’ είναι νεκρός τ ι; ναυτίλου, 
δστις τήν χθες ’σ τής θαλάσσης έπνίγη τ ’ άπέρατα νώτα.
Ή δέ νεάνις τό πτώμα ώς ειδεν ώγ ρίασεν δλη, 
καί τόν πατέρα αύτής μετά βίας άρμα νά καλίση, 
ϊνα συνδράμη έκεΐνον έάν εις τούς ζώντας άνήκεν.
Αλλ’ ό πατήρ της δέν ήτον έκεΐ, καί ή νέα τόν φόβον 
ριπτουσα, σπεύδει νά δώση αύτή άρρωγήν εϊς τον ναύτην. 
Αίφνης ωχροτης νεκροΰ τήν ώραίαν μορφήν της καλύπτει", 
βλέπει τόν ναύτην πλησίον... έγγίζει τό στήθος... εις μάτην" 
κτΰπος ούδείς δέν ακούεται" ύπνον καθεύδει θανάτου.
Τότε ή νέα άφήσασα στόνον βαθύν, εις τά πτώαα 
πίπτ»ι, ώ; ει κερανάς αίφνηδίως αύτήν νά έκτύπα.
Ητο τό πτώμα τοΰ Φώτου, τοΰ νέου μνηστήρος τής κόρης, 
ητις άναισθητος κειται πλησίον νεκροΰ έοωμένου.

V.
Ηδ οί άστερες λαμπροί τόν ούράνιον νέμονται θόλον" 

ηδ οί νεκροί εϊς το τέλος τοΰ ϋπνου των είναι" ταχέως 
τάς νεκρικάς των θά σχίσουν σινδόνας, καί έξο> έκβάντες 
θά έπανίδουν, συζύγους πενθοΰσας, καί τέκνα καί φίλους" 
ήδ’ οί θνητοί ησυχάζουν, καί μόνον οί πάσ/οντες ύπνον
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καί ήβυχίαν δέν έχουν, άλλά θρηνωδοΰβι κρυφίως.
'Ως τις σκιά εις τους βράχους επάνω νεάνις πλαναται. . .
Είναι ώχρα ώς το φίλον μακράν της μητρός του ριμμένον, 
και αί χορδαί τής καρδίας αυτής, ώς χορδαί της κιθάρας, 
ητις θρηνεί υπό τρόμου βιαίου, δονοϋνται πενθίμως.
* Αγριον βλέμμα σκορπίζ’ είς τά πέριξ, ώς εϊ νά έζήτει 
θϋμα νά σχίση. . . .  Τί άρα ζητεί ή νεάνις στους βράχους;
Τόν δυστυχή της μνηστήρα ζητεί, τόν ώραΐόν της Φώτον.
"Αμα τόν είδε νεκρόν ένεκρώθη ό νοϋς της αμέσως, 
εκτοτε δέ καθ’ έσπέραν θρηνούσα εϊς βράχους επάνω, 
τών κοιμωμένων πτηνών τά νυκτίφατα όνειρα παύει" 
καί μόν’ ή ηχώ τών όρέων στενάζει όμοϋ μέ την νέαν.
Πάτε τάς χεϊρας ύψοΐ πρός τά άνω τον Φώτον ζητούσα.
ώς νά ήδύνατο πλέον ή γη νά τόν δώση όπίσω'
πότε τόν θρόνον τοϋ πλάστου μέ βλέμμα άργιλον προσβλέπει,
καί τόν Θεόν καταράται κ’ εμπαίζει ή δύστηνος κόρη.
Πλήν συγχωρεϊ ό Θεάς είς τόν άφρονα άφρων νά ηναι. . .
Τοϋ Ποσειδώνος ή κόμ’ ή κυάνεος κάτω τών βράχων, 
ώς τών ανθρώπων, όρθοϋτ" εις πνοήν τοϋ βορρά μανιώδη, 
οί στεναγμοί δέ αυτής εϊς το ούς της ήδέως ήχοϋσιν.
"Έτρεφε δέ ή νεάνις σκοπούς τρομερούς απαίσιους, 
καί της ζωής της έπόθει μακράν νά τινάςη τό βάρος.
Ναι! τής ζωής τής έσκόπει νά κόψη τό άσκοπον νήμα, 
σπεύδουσα αίίτη νά εύρη πιστόν ερωμένον πνιγέντα.
"Ηκουε πέριξ τά κϋμα θρηνοϋν καί ένόμιζεν, δτι 
ηχουν οί λόγοι τοϋ Φώτου καλοϋντος πλησίον του ταύτην.
»—  Ά ! σέ ακούω, τροφή τής ψυχής μου, μη κλαΐε, ταχέως 
« έγκαταλείψασα πάντας πρός σέ θέλω έλθει, ώ Φώτε. 
λ Είναι ό κόσμος νεκρός άνευ σοϋ, θλιβερά ή καλύβη 
ηή'τις σέ έβλεπεν άλλοτ' ερχόμενον πλήρη ελπίδων.
«Είναι ή αυρα ψυχρά η θερμή, δταν σύ δέν ύπάρχης,
«είναι τά «νθη χλωμά καί νεκρά, όταν σύ δέν τά βλέπν*.
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»μόνη ή θάλασσα είναι ώραϊα, γλαυκή, καί εύδαίμων,
«εχουσα σέ τόν καλόν μου μνηστήρα έντάς τών χειρών της. 
«Φέρω τόν στέφανον τόν νυμφικόν μου- μ’ εκείνον θά ελθω. 
«Λάβε αύτόν ποθητέ τής ψυχής μου’ τά σώμά μου λάβε . . . .

1 ποβρυχίως άντηχησ’ ή θάλασσα παύει ό νότος, 
παυουν τά κύματα, παύουν οί βράχοι βοάς άντηχοϋντες.

VI.

η | Είς δυστυχής είς τήν θύραν σας κρούει λιμώττει, παγώνει, 
«και εις αυτόν άεν προσφέρει ούδείς ποϋ τήν νύκτα νά μείνη. 
«Είχον κ’ εγώ, ώς ΰμεΐς, καί οικίαν και άφθονον άρτον,
«κ ’ είς τάς άγκάλας μου έθλιβον κόρην ώραίαν ώς ρόδον,
«οί δυστυχείς είς εμέ περιποίησιν εΰρισκον πάντες . . . .
« Εκτοτε έτη παρήλθον πολλά και δέν έχω καλύβην,
«κόρην δέν έχω, έπνίγει έντάς τής εύρείας θαλάσσης,
«καί τήν γλυκεϊαν ζωήν διεδέχθη ζωή παναθλια . . .
«Αότε μοι άρτον' ούδείς δέν ακούει ; στους δρόμους έπάνω 
«τήν τελευταίαν θά δώσω πνοήν εις τόν πλάσαντα πάντα . . . 
Ελεγε ταϋτα στενάζων επαίτης πρό θύοας οικίας, 

δπου πολλοί ευωχούντο. Μυρίαι λαμπάδες φωτίζουν 
τραπεζαν πλήρη κρεάτων, καί άλλων πολλών εδωδίμων
άκρατος ό οίνος πληροί τά ποτήρια τών εύθυμούντων 
Παντες όέ ήκουσαν τόν δυστυχή πειναλέον ζητοϋντα, 
πλην εξ αυτών δέν -^σθάνθη ούδείς στήν καρδίαν το.
0 , 7!ϊ εΡθνί ού° ε'ι« νά προσφέρη τεμμάχιον άρτου, 
κρέατος μοίραν, η αί'θοπα οίνον καλόν νά θεραάνη ’ 
την πρό πολλού ψυχρανθεΐσαν καρδίαν τοϋ πλεϊστα παθόντος.

1 του οίκτον'

θέσει
ϊ  φέρη.

'V τ°ν '■δων σταματά καί £ν μέρος τώ δίδει
εκ του λιτοϋ γεύματός του' εκείνος τόν βλέπει μέ πόνον 
σιγα κινών τήν λευκήν κεφαλήν του, σημεϊον οδύνης ’ 
πρός τούς πλουσίους έκείνους κωμάζοντος άνευ φροντίδων

χα?“1 f S‘rfAa έκείνο συμπαθού(ΐης/
Το προσφερθό'ν όέ λαβών έμακούνθη ταχέως δ*κρύ»ν.
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VII.

Όταν την νύκτα πλανασαι εϊς θάλασσαν μαύρην ακούει; 
ήχους πένθιμου;, ακούεις ώσεί νά θρηνούν τά ιστία;
Αέν θρηνωδεί ό βορράς ούδ’ ό νότος, ό Φώτο; στενάζει.
Τήν Πηνελόπην ζητεί, καί ζητεί νά τήν εύρη εί; μάτην, 
είχε μακράν παρασύρει αύτήν ή φορά τών κυμάτων,
ΈπαΟε πλεΐστα έν τούτοι; ή δύστηνο;. Τί; δε γνωρίζει 
αν καί εντεύθεν τοΰ κόσμου άλλοϊα ύπάοχ’ ειμαρμένη;
Μόνον δέ δταν προσέχη μέ πίστιν ό ναύτη; ακούει 
τί θρηνωδεί ή ψυχή καί ταράσσει τοσοϋτον τού; ναύτα;.
»—  Πνέει βορρά;, ά; σε φέρ·/| καν ούτος πλησίον τοΰ Φώτου, 
η Μ ή μέ άφίσεις νά ζώ εί; .το /άο; /ωρί; νά σε βλέπω.
«Εΐχον μικρόν ^ωρισθή άπό σέ πλήν σέ έβλεπον, δταν 
λ εις τήν φρικτήν άγωνίαν σου εςω έςήρχεσο κρύφα,
»ΐν ’ άναπνεύσης τήν αύραν τοΰ πόντου, εκείνου ποΰ σ’ έχει, 
»Όταν δ’ άνθύλλιον εκοπτε; ήμην καί πάλιν πλησίον,
Λήμην παντοΰ όπου ησο, καί σ'έβλεπον μόνον κρυφίω;.
»Νΰν δέν σέ βλέπω, καί ούτω δέν έχω ζωήν, ευτυχίαν . . . . 
«Μήπως ή πράξις ήτο κακή, καί ό πλάστης θύμωσα;
«σ’ επεμψε κάτω έκεΐ ποΰ στενάζουν καί νύκτα κ’ ημέραν; 
»Μήπω; έκεΐ τιμωρείσαι; Αί, τότε ύβρίζω τόν πλάστην, 
λ τότε ύβρίζω Θεόν καί ανθρώπου;, καί κτίστην καί κτΐσμα, 
»ΐσω; αύτός όργισθή καί μέ πέμψν) νά σ’ εΰρω στόν Άδην.η 
Θρήνοι δέ τότε ακούονται, ύβρεις, κατάρ’, επικλήσεις, 
τρέμουν δ’ οί ναΰται άκούοντε; θόρυβον τόσον τήν νύκτα.
Πλήν εάν αίφνης τά κύματα παυσουν νά τύπτωνται βία, 
τότε γλυκειαι άνγέλων ώδαί τόν άέρα πληροΰσι" 
τότε ό ναύτης ακούει εύθύμως φωνάς χαρμοσύνους, 
τότε τό σκότο; δέν είναι φρικτόν ούδ’ ή θάλασσ’ άγρια, 
τότε υπάρχουν όμοΰ ή καλή Πηνελόπη κι’ ό Φώτο; . . . .

Ήδη ή νύξ μέ τάς μαΰρα; σκιά; τη; έχαθ’, οί αστέρες 
παύουν νά λάμπουν εις τόν ούρανόν, καί ώς δναρ νομίζει, 
ή εί; τά σκότη καί θρήνου; καί άσματ’ άκούσα; ναυτίλο;.
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«Τώρα εάν μοί ήναι σ υ γ χ ω ρ ά ν  νά δώσω καί έγώ τήν 
γνώμην μου . . . 1

-  Αλλα πώς . . . καλν; μου φίλη! είπεν ό Ααμβέρτος.
Κυρ,,α . . περιμενομεν, προσέθεσεν ό Γεοάρ'δος.

—  Λοιπόν. έπανέλαβεν ή Κυρία Ααμβέρτου,' είμαι όλω; ε
ναντίας γνώμης της ίδικής σα;> νο(Α£ ω gTt νά ώ
θητε^της ευκαιρίας, ήτις παρουσιάζεται, διά νά έπ«ναλάβητε 
ενρ  κοινωνία τόν βαθμόν «στις σάς ανήκει. Ό γάμος της 
Αδελαιδος σας χορηγεί τήν ευτυχή ευκαιρίαν νά διακη- 

ρυξητε και να γράψητε τούς τίτλους ύμών, οδς δυνάμεθα 
μετα ταυτα, η θυγάτηρ μου καί έγώ, νά φέρωμεν ‘ δη
μοσίως.)) 1

,. 11 evaVTl°'n ’:> « ν έ ο υ  ί·)τ, έχφραοΟεότα ύπό τοΟ ΛαμΖέρτοο
.y .™  ft* ^  ^  iraxptera.  J ^ P  ? >
έκαμε προς την σύζυγόν του.

* ’Εκείνο τό όποιον θέλεις, αγαπητή μου Ιουλία . . .
—  Πάντοτε τό ήθέλησα.

Είναι ισως εϊσετι ολίγον όγλίγωρα.
°  ΓεΡά? ^ ί  ύποστηρίζων τήν γνώμην τοΰ φίλου του.
«Μοί φαίνεται επίσης .

, ~  ’Εά; Τ π? νά ^ β ώ μ , ν  καθαρώς, δέν θά σάς κρύψω, 
κύριε Γεραρόε,οτι υπο τόν όρον τοΰτον σάς δίδω τήν θυγατέρα l»cu·

—  Θεέ μου, κυρία, άς άποφασίσ* ό Ααμβέρτος, καί έγώ θά 
συμμορφωθω καθ’ ολοκληρίαν . . .

—  Καί έγώ θά σοί ζητήσω, καλή μου φίλη, νά περιαείννς 
να συμβουλευθώ τόν θεϊόν μου, διά νά δμογνωμονήσω δλως διό- 
λου μέ σέ.

—  Εν τοιαυτ·/] περιπτώσει περιμένω, είπε μέ χαριέστατον 
τροπον η κυρία Ααμβέρτου, ήτις δέν δυσηρεστεΐτο! βλέπουσα 
να επιλαμβάνωνται τής συζητήσεως ταύτης, διά δύο λόγους' 
πρώτον, όιοτι θά έμάνθανε τήν στιγμήν, καθ’ ν>,ν θά ήδΰ- 
νατο τέλος να παρουσιασθή δημοσίως μέ τόν ώραιότατον τίτλον,
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ώς »φ αίνε το εις τούς οφθαλμούς της, τής κομήσσης τοΰ Μον
τβιρόν' δεύτερον, διότι κατέπνιξεν, ώς τούλάχιστον αΰτη ένόμι- 
ζεν, ομιλίαν έπικύνδυνον, ύπό τά λείψανα άλλης ομιλίας.

Εγω, είπεν ή Άδελαίς, ώς διά νά στεφανώσν] τήν ομι
λίαν ταυτην, ήτις έφαίνετο δτι έπλησίαζε περί τά τέλη της, 
έγω δέν θά δυσαρεστηθώ, τό ομολογώ, δταν θά ύπάγωμεν εις 
τόν πύργον τοΰ Βλανκμενίλ, εϊς τοΰ Κυρίου Grandval. . . .

’Επανέρχεται εϊς τόν Κύριον Crandvai I έψιθυρισεν ή 
Ιουλία άπόπληκτος.

Δέν θα δυσαρεστηθώ, λέγω, νά άναγγελθή πομπωδώς 
εϊς τήν θύρα τής αιθούσης έκείνου, δστις δίδει τόσην αξίαν εϊς 
τα πραγματα ταΰτα.—  Ή κυρία κόμησσα τοΰ Μοντβιρόν /

II κυρία Ααμβέρτου, αν καί κατετρώγετο υπό άγανακτήσεως 
ή μάλλον ύπό φοβου, συνώδευσε καθ’ έαυτήν τήν μεγαλαυ^ίαν 
ταυτην τής θυγατρός της διά τών ϋπερηφάνων τούτων λέξεων 
—  Τωόντι, τ ί ώραΐα στιγμή !

—  Συνοδευόμενον, έννοεΐται, διά τής άλλης ταύτης προσφω- 
ν/,σεως, έξηκολούθησεν ή Αδελαίς'—  καί ή κυρία μαρκεσία 'Ρον- 
σάκ ! Ώ  ! ό κύριος Grandval δέν θά συνέλθη έκ τής έκπλήξεως.

—  Ένόμιζον, φιλτάτη μου Άδελαίς, δτι δεν είχες πλέον 
ούδεν να ειπτις περί τοΰ κυρίου Grandval.

* «Μ/;τερ, ουδεν εχω νά προσθέσω πλέον.»
Ή κυρία Ααμβέρτου άνέπνευσ*.
«Μάλιστα, άλλ’ έγώ εχω νά προσθέσω,» έπανέλαβεν ό 

Γεράρδος.
Η αναπνοή τής κυρία; Ααμβέρτου μόλις εύκολυνθείσα, έπιέ- 

σΟη πάραυτα.
» Εχω νά προσθέσω, έπειδή αί τάξεις έφανερώΟησαν τώρα, 

δτι ό κύριος Grandval κέκτηται προτέρημά τ ι, τό όποιον έξε- 
χασατε, κυρία, έκτός τών άλλων προτερημάτων τά όποια δι
καίως τώ έπεδαψιλεύσατε.»

Ποίον ; Ω ! εϊπέτέ μοι. Ποιον είναι τό προτέρημα τοΰτο;
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Ο κύριο: Grandval είναι τρομερός χαρτοπαίκτης.
Ω ! vat . . .  . ό δύστηνος! είπε καθ’ έαυτην ή κυρία Λαμ- 

βέρτου, όυσχεραινουσα νά βλεπη νά επανέρχεται άδιακόπως 
τό δνoy.cc -τοΰ Grandval είς πάσαν ομιλίαν άλληλο&αδόχως 
«ρχο^ένην *1 παΡ αύτής, η παρά τών ά'λλων. Είναι σπάνιον αί 
ίσχυρογνωμιαι αύται, τα μυστηριώδη ταϋτα πείσματα τών δια
λόγων νά μη ηναι σημεία βέβαια δυστυχήματος τίνος, οπερ 
παρασκευάζεται έν τώ σκότει.

Άλλά γνωρίζεις λοιπόν τόν κύριον Grandval, ήρώτ-ήσεν ό 
Ααμβέρτος, διά νά ήξεύρης; . . .

Οχι, άλλ είναι άρκετά γνωστός. Είναι γνωστόν δτι είς 
διάστημά τριών έτών εχασεν ένα καί ημισυ έκατομύριον φράγκων 
είς τά ΰδατα τοϋ Όμβούργου.

Εν και ημισυ έκατομμΰριον φράγκων ! άνέκραξεν ή Άδε
λαίς έκπληκτος.

Οί δάκτυλοι τής κυρίας Ααμβέρτου συνέθλιβον τό ρινόαακ- 
τρόν της, τό όποιον μετέβαλεν είς ράκος.

«Μαλιστα, ενα καί ημισυ έκατομμΰριον φράγκων, έπανέλα
βεν ό Γεράρδος. Είναι γνωστόν προσέτι, ότι τό παρελθόν έτος, 
είς τά ΰοατα τοϋ Σαμβερ;, εχασεν άπαξ τρίακοσίας πεν- 
τ·/,κοντά χιλιάδάς φράγκων, καί δτι, αν δέν εΰρίσκετο ό βαρώ- 
νος 'Γάρνωφ νά τώ δανεισνι τό ποσόν τοΰτο, θάηϋτοχειριάζετο.»

ΗκουσΟϊ) σχεδόν ή ’Ιουλία ψιθυρίζουσα" «θεέ μου ! ώ ! Θεέ 
μου!»

—  Είναι γνωστόν προσέτι, έξηκολούθησεν ό Γεράρδος μετά 
σκληρότατος τοσοΰτον πλέον άπηνοΰς, καθότι ήγνόει τοΰτο, δτι 
έπώλησεν όλα τά κτήματα τά όποια είχεν είς τήν Βρεταννίαν, 
δλας τάς μετοχάς τάς όποιας ειχεν είς τούς σιδηροδρόμους, καί 
τέλος την λαμπράν στοάν την έξ εικόνων ιταλικών καί φλαμαν- 
δικών, b  έθαύμαζον είς τόν πύργον του τοΰ Βλανμενίλ, πάντοτε
δια νά άπαντα, διότι πρό πάντων είναι άνθρωπος έντιμος,__
τάς υπερμεγέθης ταύτας άπωλείας τάς έν τοΐς χαρτοπαιννίοις.»
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Αί αΰται λέξεις άνάρθρωτοι διέφυγον τών τεταραγμένων χει- 
λέων της κυρίας Ααμβέρτου.

« Όλέθριον πάθος ! θά τόν φονεύση ! »
—  Έχω άρκετά διδόμενα νά πιστεύσω δσα είπες περί τοΰ 

αχαλίνωτου πάθους τοϋ κυρίου Grandvai διά τά χαρτοπαίγνια, 
επειδή ηκουσα περί συμβάντος, είπεν ό Ααμβέρτος, περί συμ
βάντος . . . .

—  Ποιον συμβάν ; η ηρώτησεν ή κυρία Ααμβέρτου, μη δυνα- 
μένη νά κρατή,ση την όρμην τής εξημμένης περιεργείας της.

Πρός ην ό Ααμβέρτος άπεκρίθη" «Θά σάς όμιλησω μετ' ολί
γον περί τούτου.

—  Ή στιγμή αϋτη θέλει είναι ολόκληρος αιών, έσκέφθη ή 
κυρία Ααμβέρτου.

—  Είναι άδιάφορον, είπεν ή Άδελαίς, ούδείς χορεύει τόσον 
έλαφρώς δσον εκείνος. Είναι γοητευτικόν νά χορεύη τις μέ τόν 
κύριον Grandval. »

Ο Ααμβέρτος ώθησε τόν Γεράρδον Six τοΰ άγκώνος, καί δει- 
κνύων αύτω την Άδελα'δα τώ είπε.

« Σκότωσε την λοιπόν ! σκότωσέ την !
—  Αφοΰ θα συζευχθώμεν, διότι θά με αθωώσουν τότε, άπε

κρίθη ό Γεράρδος.
—  Είσθε οί μέν τών δέ χαριέστεροι, άλλά λησμονείτε δτι ή 

ώρα τής άναχωρήσεώς μου διά τόν Φονταινεβλώ πλησιάζει.
—  Αγαπητέ μου Ααμβέρτε, δέν είναι είμή έπτά ώραι . .
—  Έ  λοιπόν ! άναχωρώ είς τάς όκτώ ακριβώς διά τής άαά- 

ξης τών άδελφών Joliboeuf.
Hτις ό '-έρχεται πεντε λεπτά ενθεν είς την ά'κραν τής

τρίβου.
—  Ά ναμφιβολως, αγαπητή μου Άδελαίς, άλλά δέν έγευ- 

ματίσαμεν... καί δέν είναι πολύ μία ώρα. Ά ς  γευματίσωμεν 
λοιπόν αμέσως, »

'II Κυρία Ααμβέρτου επλησίασεν εις στύλον, στηοίζοντα κοο-

V



ΙΟ ί ΚΡΑΤΩ.

μόν δενόρου, καί έσυρε δακτύλιον, οΰτινος ή έλξις έτεινε τό 
σύρμα κωδονισκου* υπηρέτης τις έπαρουσιάσθη.

«Θά δειπνήσωμεν έδώ, τώ είπεν αυτή' νά φέρουν τήν τρά
πεζαν έτοίμην.

ί ΐ  κυρία τβ όιεταιεν ήδη.
Πολυ καλά άς τήν φέρουν λοιπόν.

Ο Ααμβέρτος ειπε ττρος τόν υπηρέτην, όστις άπεσύρετο.
Λουδοβίκε! .
—  Διατάξατε.

( Επανερχόμενος νά μη φερης τόν μανδύαν μου, τόν π ί
λον μου, και τα χειρόκτια τής οδοιπορίας. ·*

—  Καί τά δύο πιστόλια είπεν ό Γεράρδος, τά όποια εύρί- 
σκονται έπί τής καπνοδόκης. Πρόσεξον, διότι είναι πλήρη.

Ό υπηρέτης άπεσύοθη.
Θά λάβης μαζύ σου τά πιστόλια ταϋτα, είπεν ό Γεράρδος 

προς^τον Ααμβέρτον. 'Από τό μέρος Είς τό όποιον θά κατέλθης 
της αμαξης, διά νά φθάσης είς τόν πύργον τής Τερψιθέας, είς τοϋ 
θείου σου πρέπει νά διέλθης μέρος τοϋ δάσους, τό όποιον δέν είναι 
πολϋ ασφαλές.

— Μ η άναχωρήτε λοιπον ! αναχωρήσατε αΰριον, άνέκραζεν 
ή Αδελαίς. Δάσος τό όποιον δέν είναι πολϋ ασφαλές, ουδόλως 
είναι ασφαλές.

Φίλε μου, προσεθεσεν ή κυρία Ααμβέρτου, καί έγώ σέ πα- 
ρακαλώ επίσης. Εαν ήδυνασο ν άναβάλης είς αϋριον.

—  Αδύνατον !
—  Πάτερ μου.

- Γινα ανάγκην είχες, Γεράρδε, νά στείλης νά φέρ/,ς τά πι<τό- 
λια ταϋτα, νά ομιλητής περί τοϋ δάσους! Ή Άδελαίς άναγινώ- 
σκει ήδη είς τήν 'Εφημερίδα τώ ν δ ικαστηρ ίω ν ' «Χθές, έντιμός 
,ι, έργοστασιαρχης, όλοι οί έν κινδύνω έργοστασιάρχαι είναι 

έντιμοι,— :κ τής κοινότητος τής Φρομομβίλλης, διερχόμενος δι’ 
όδοϋ τοϋ δάσους τοϋ Φονταινεβλώ, βλέπει αίφνης έξερχομένους
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έκ τοϋ άλσους δύο άνθρώπους έχοντας μορφήν προξενούσαν 
φρίκην. . . .»

Ή Άδελαίς, ένώσασα τάς χεϊρας, είπε μέ τόνον απελπισίας.
’Ά ! Θεέ μου ! Θεέ μου! ό πατήρ μου έχάθη !
—  Τί έλεγα; Τρελλή, ταϋτα πάντα είναι άπλή ύπόθεσις.
Ίδοΰ τά κατορθώματα σου, Γεράρδε. ’Ελθέ, Άδελαίς, μείνε 

ήσυχος. Αέν θά μέ φονεύσουν, υπόσχομαι περί τούτου. Θέλεις 
νά σοί υπογράψω δευτέραν τινά έγγραφον έγγύησιν;»

Δύο ΰπηρέται φέροντες ωραίας στολάς χρώματος χρυσομήλου 
είσήλθον έντός τοϋ κύκλου τών Πασχαλ.εών, φέροντες επιμήκη 
τράπεζαν πλήρη λαμπάδων, χειρομάκτρων πεποικιλμένων, αρ
γυρών σκευών ώραιοτάτης κατασκευής, έκλεκτών εδεσμάτων, 
καί χιλίων άλλων' ταϋτα δέ πάντα προέδιδον τήν άβροδίαιταν 
καί τήν ευπορίαν τών κυρίων τοϋ έργοστασίου τής Φρομομβίλλης. 
Ήσθάνετό τις ότι οϋτοι είχον μεταφέρει είς τήν μικράν των α
ποικίαν, είς τήν βιομηχανικήν των κυψέλην, τάς καλάς των έ'ξεις 
τής παρισινής ζωής, τάς καθιερωμένας παραδόσεις περί τής 
ευζωίας τοϋ Καφενείου τών Παρισίων. Ίΐδύνατό τις νά πιστεύση 
ότι εΰρίσκετο είς Παρισίους, ώς έκ τής τάζεως τής υπηρεσίας, 
τοϋ σοβαροϋ ύφους, τής έξαιρέτου καθαριότητας τών ύπηοε- 
τών. ’Εκείνοι οίτινες έγίνωσκον τό παρελθόν τών δύο νέων 
συνεταίρων, πρώϊν μέν τοσοϋτο λαμπρόν, μετά ταϋτα δέ 
τόσο δυσχερες, θά ήσθάνοντο αίσθημα χαράς καί εϋχαοιστή- 
σεως σπουδαίας, βλέποντες διά τοϋ άπεικονίσματος τούτου τοϋ 
έσωτερικοϋ, τήν κατάστασιν ήν άπέκτησαν διά τής έργασίας, 
• “ΤΧινοίας καί τής οικονομίας. Ειχον, οΰτως είπεϊν, ΰπερυ- 
ψοσει τήν ευγένειαν των είς τήν νικηφόρον έκείνην μάχην προ; 
τας δυσχερειας νέας ύπαρξεως- έλάμπρυναν τό έμβλημα των είς 
τό πϋρ τής εμπορικής δρατ/ιριότητος, ήτις, καίαΰτη επίσης, έχει 
τάς πάλας της, τους κινδύνους της, καί τάς θανατηφόρους πληγάς 
της. Οί ένδοξοί των πρόγονοι, παρατηρήσαντες αΰτοΰς σοβαρώς 
καί μέ ποόσωπον έπί ολίγον αυστηρόν, θά τοΐς έτεινον τήν χειρ*
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λέγοντες αύτοϊς. «Θάρρος τέκνα ! Δέν είσθε καλλήτεροι άπό 
ήμάς, άλλ’ έχει καλώ; !«

'Ο θαλ.αμηπόλος τοΰ Ααμβέρτου, Λουδοβίκος, δστις επα
νήλθε μέ τά χειρόκτια, τόν μανδύαν, τόν πίλον τοΰ κυρίου του, 
και τά πιστόλια, τοΰ Γεράρδου, είπεν ύποκλινόμενος.

Κυρία, ή τράπεζα είναι έτοιμος.
Εις τήν τραπεζαν !» άνεκραξε περιχαρής ό Ααμβέρτος, 

εις τήν τραπεζαν ! είναι καιρός. Ή άμαξα τών αδελφών Jo li— 
bucui ο εν περιμένει, τό ήξεύρετε.

Εϊς την τραπεζαν ! έπανελαβεν ό Γεράρδος προσφέρων τόν 
βραχίονά του εις τήν κυρίαν Ααμβέρτου, διά νά τήν όδηγήσ·/! 
εϊς τήν θέσιν της.

Ή Άδελα»; έδράξατο τοΰ βραχίωνος τοΰ πατρός αύτής,
Ο θαλαμηπολος, άφοΰ εθεσεν έπί τίνος καθίσματος έκ σχοίνου 

τόν μανδύαν, τόν πίλον, τά χειρόκτια καί τά πιστόλια, άπε- 
σύρθη.

Ένω οί τέσσαρες συνδαιτυμώνες ετρωγον, ό Ααμβέρτος προσ
φέρων οίνον εϊς τήν σύζυγόν του, καί αποτεινόμενος πρός πάντας, 
είπε*

«Πώς σάς φαίνεται ό πύργος τοΰ Βλανκμενίλ, περί ου είχο- 
μεν άμιλήσει πρό ολίγου, ό λαμπρός εκείνος πύργος τοΰ κυρίου 
Grandval;»

‘Η κυρία Ααμβέρτου είπε μετά βαθείας άποθαρρύνσεω; 
εϊς τό βάθος τής καρδίας της’ « Καί πάλιν αύτός ! καί πάλιν 
ο Κ. Crandral » Καί τό ποτηοιον, έν ώ ό σύζυγός της Ιχυ- 
νεν οίνον, έξέφυγε τών χειοών της.

(ακολουθεί.)

ΚΡΑΤΩ.

Π ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΚΡΗΝΗ.

Δ ι ή γ η μ α  ά ρ α β ι χ ό ν .

Έν τή πόλει Δαμασκώ, τ·?ι κατά τήν χώραν Άραμ, έζν, ποτέ 
άννίρ τις όνόματι Βαρούγ. Ό άνήρ ούτος ήτο γνωστός καθ α- 
αασαν τήν yοίραν διά τόν άπειρον αύτοΰ πλούτον, οί δε άν
θρωποι ελεγον περί αύτοΰ οτι δικαίως όνομαζεται Βαρουχ, όπερ 
σημαίνει εΰ.Ιογτιμέροζ' διότι εί^ε τους Ονιταορους τής Ινδία, 
καί τής Αραβίας, καί κατωκει πολυτελεστατον παλατιον, ού- 
τινος τό έξ άστράπτοντος μαρμάρου έδαφος έκαλυπτετο ύπό 
πολυτίμου τάπητος, αναρίθμητα δέ η σαν τά αγαθά αύτοΰ, εϊς 
α προσέθηκεν ό θεός έξαίρετον σύζυγον και έπτά ανθηρά τέκνα' 
άλλ’ ούτε ή -/αρά ούτε ή ειρήνη έβασίλευεν εϊς τοΰ άνδρός τού
του τήν καρδίαν' διό άεννάως κατεγινετο εις το να αυξαν/ι 
τήν λαμπρότητα τής οικίας του, καί άντήλλασε καθ έκαστην 
παν έν αύτνί ώραΐον δι’ έτι ώραιοτέρου' άλλά και πα7αν ή γα
λήνη τής ψυ^ής έ'λειπεν άπ’ αύτοΰ' δΟεν ητο πάντοτε αθυ- 
μος, καί ό ύπνο; σπανίω; έκλειε τά βλέφαρά του. Έλεγε δέ 
πολλάκις καθ’ εαυτόν' « Τί μέ ώφελεΐ πλέον νά ζ ώ ; ούδέν 
δύναμαι ν’ αποκτήσω ώραιότερον ή πολυτιμότερον εκείνων, δτα 
έκ νεότητας η δη ε/ω' γινώσκω δέ δτι μάταια είναι τά έπί γής 
πάντα, καί τά πάντα έμίσησεν ή ψυχή μου ». Τοιαΰτα σκε· 
πτόμενος έπλανατο πάντοτε μόνος ττ,δε κάκεΐσε, καί έλύπει 
τήν σύζυγον καί τά τέκνα του, καί πάντες έ'λεγον' «Κακοποιόν 
Tt πνεΰμα εϊσεχώρησε βεβαίως εϊς τήν καρδίαν αύτοΰ, καί τόν 
πειράζει, καί διά τοΰτο θέλει νά θέση fv τέρμα εϊς τόν βίον 
αύτοΰ, όπως άπαλλαχθή τοΰ πειρασμού.

'Ημέραν τινά εμαθεν ό Βαρούχ δτι έν τή πόλει Μέμφιδι, 
ο τή κατά τήν χώραν Μισραίμ, κατοικεί άνθρωπός τις σοφός, προ

φήτης τις, καί εϊςδνό Θεό; άπεκάλυψε τήν σοφίαν του, καί δτι ό 
προφήτης ούτος δίδει σοφά; περί παντός αδικημένου συμβουλάς. 
Καί ό Βαρούχ άπεφάσισε νά άνοιξη εϊς αύτόν τήν καοδίαν τβν.
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και ν άκουσν] την συμβουλήν του' πρασεκάλεσε λοιπόν τον π1.- 
στότερον τών ύπηρετών του, όνόματι Μαλχί, καί ειπεν’ « 'Ετοί
μασαν μοι δύο καμήλους καί φόρτωσε τήν μίαν διά χρυσού, αρ
γύρου, λίθων πολυτίμων και αρωμάτων τής ’Αραβίας. » Καί ό 
Μαλχί έπραξεν ώ: διετάχθη. Ό δέ Βαρούχ εύλογησας τήν σύ
ζυγον και τά τέκνα του, άνεχώρησε μετά τοΰ πιστού υπηρέτου’ 
άμφότεροι όε ύπερβαντες τό δρος, ώδευσαν μετά τών καμηλών 
έν ΜισραΙμ διά τή ; έρημου. *£πτά ημέρας είχον οδοιπορήσει 
καί άλλας επτά, καί μακράν ήσαν είσέτι τής χώρας είς $ν έπο- 
ρεύοντο’ διότι ό άγγελος τοΰ Κυρίου είχε τυφλώσει τά δμματα 
αύτών, ώστε έξετράπησαν τής ευθείας όδοΰ, καί δέν ήξευραν 
ποΰ να πορευθώσι, και έδιψων αύτοί, καί έτι μάλλον τά ζώα 
αυτών, διότι ούδεμία κρήνη η πηγή ύπήρχεν έν τη έρήμω’ καί 
συνήγον τήν δρόσον τής νυκτάς έπί τών ένδυμάτων αΰτών, καί 
έζεμυζων αύτα, δια να δροσισωσι τα χείλη των. Τότε άνεστέ- 
ναξεν ό Βαρούχ καί είπεν’ «Εύχαρίστως ήθελα δώσει δλους τούς 
θησαυρούς τούς όποιους φέρει ή κάμηλος αΰτη καί έτι πλείονας 
έκ τοΰ έν Ααμασκώ θησαυροφυλακείου μου, δ»’ όλίγας μόνον ς-α- 
γόνας έκ τοΰ ΰδατος τό όποιον ρέει διά τοΰ κήπου μου, καί ήθελα 
δώσει δλους τούς έν τοΐς ύπογείοις μου πολυτίμους οίνους, διά 
μικράν πηγήν έξ η; νά δροσίσωμεν τήν γλώσσαν μας. Καί 
ό ήλιος ητο φλογερός, καί ό καύσων υπερβολικός, καί ή δίψα 
αΰτών τοσαυτη, ωστε έςηντλήθησαν αί δυνάμεις των. Τότε έ- 
φόνευσαν τήν μία κάμηλον, άλλά δέν εύρον έν αύτή ποσώς 
σχεδόν ύδωρ. τότε ήνοιξε ό Βαχούλ τό στόμα, καί είπε πρός 
τόν Μαλχί. «Α.1 σύ πιστέ μου ύπηρέτα κχί σύντροφε’ σ’ έφερα 
λοιπόν ένταΰθα διά νά άποθάνης πρός χάριν μου ; Είμαι λοιπόν 
διά σέ άγγελος άπωλείας έν τ$ άπείρω ταύτη έρήμω; Καί ό
μως ύπομεινας ως άρνιον, τό όποιον δέν ανοίγει τό στόμα του 
ένώπιον τοΰ σφαγέω;, καί δέν γογγίζεις κατά τοΰ αιτίου τής 
απώλειας σου, δστις έπέσυρε έπί σοΰ τήν κχτάραν διά τήν 
πίσαν σου. Αχ! ΜχλχΙ, θελω ποτέ δυνηθή νά σέ ανταμείψω;»

Ούτως ώμίλησεν ό Βαρούχ, άλλ ό .Μαλχί άπεκρίθη καί είπε 
« Καί ήδυνάμην ποτέ νά μή ακολουθήσω μέχρι καί αύτοΰ τοΰ 
τάφου τόν κύριόν μου; Αέν έφαγα τόν άρτον σου, και δέν επια 
τόν οίνόν σου μέχρι τής σήμερον; Αέν ήμην προς σέ πις’ός κατα 
τάς εύτυχεΐς ήμέρας; Πώς θέλεις τώρα νά σέ άρνηθώ κατα τας 
δυστυχείς ; Είθε ό Κύριος νά διαφυλάξη τήν ζωην σου, και νά 
λάβτι ώς λύτρον τήν έδικήν μου’ διότι έγώ μέν είμαι μονος έπι 
τής γής, σέ δέ θέλουσι κλαύσει σύζυγος καί έπτά τέκνα. » Καί 
άμα έπρόφερεν ό Μαλχί τάς λέξεις ταύτας, δέν ήδυνήθη να ειπη 
τελειότερα καί έσιώπησε, διότι αί δυνάμεις του έξηντληθησαν 
καί έ'ηπλώθη κατά γής. Τότε διερράγη τοΰ Βαρούχ ή καρδία, 
καί έκλαιε, καί ελεγεν’ « Ά χ , Κύριε, Κύριε, Θεέ τοΰ ούοανοΰ 
καί τής γής, επαρε τήν ψυχήν μου, διότι δέν είμαι πλέον άςιος 
νά ζώ, καί αί άμαρτίαι μου βαρύνουν έπ’ έμέ. » Καί ταΰτα εί- 
πών ό Βαρούχ έσιώπησε, καί έχυνε δάκρυα θερμά. Τότε ήκουσεν 
ήχον ύπόκωφον, ώσεί κρήνης ύδατος πιπτούσης έπί βράχου, καί 
άνεγείρας τήν κεφαλήν, ήκροάσθη, άνεγέρθησαν δέ καί αί κά- 
μηλοι καί έτειναν τό ούς πρός τόν ήχον, καί διευθύνθησαν πρός 
τόν βράχον. Ό δέ Βαρούχ είπεν’ « Έθαυματούργησε λοιπόν ό 
άγγελος Κυρίου, καί έθεσε πηγήν έν τώ μέσω τής έρημου διά 
νά μας σώσ/, τοΰ θανάτου; » Είπε ταΰτα, καί έπροχώρησε" καί 
είδε εις τούς πρόποδας ένός βράχου κρήνην μικράν ΰδατος κα- 
θαροτάτου’ καί τό ύδωρ ήτο δροσερόν καί άφθονον, καί δψιν 
εϊχεν ώραίαν.

Τοτε έπεσεν ό Βαρούχ πρηνής καί έ'λαιε’ καί άνηγέρθη καί 
είπεν’ « Ά χ , Θεέ μου! έννοώ τώρα πόσον είσαι φιλεύσπλαγχνος 
καί πανάγαθος, θαυμαρτουργήσαςπρός σωτηρίαν μου, καίτοιοντος 
αναξίου, τής εύσπλαγχνίας σου. τ> Ά λλ ’ ό Βαρούχ δέν έπιεν έκ 
τοΰ ύδατος, άλλ’ έπλήρωσ: ν άγγεΐον, καί έδραμε μετά σπουδής 
πρός τόν υπηρέτην του τόν Μαλχί, καί έβρεξεν αύτοΰ τό πρόσω- 
πον, καί έδρόσισε τά χείλη του. Τότε άνηγέρθη ό Μαλχί, καί 
προτέβλεψε τόν κύριόν του. Ό δέ Βχρούχ περιεπτύξατο αύτόν,
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καί έκλαιε ύπό χαρά;, καί έλεγε-/' « Ω, Μαλχι, έγκαρόιε μου 
φίλε, καί ο/'. πλέον ΰπηρέτα μου. Ζ?,; λοιπόν ακόμη . . .  Ο 
άγγελος τοΰ Κυρίου μοί έδειξε μίαν κρήνην' πίε λοιπόν καί λά
βε «ναψυ/ήν, διά νά ζ/,σγ,; ώ; καί έγώ ζώ. Καί άφοΰ έπιεν ό 
Μαλχι καί έδροσίσθη, ώδήγησεν αύτόν ά Βαρουχ εί; την κρή
νην, καί έκεΐ έλαβον τροφά; έκ τη ; καμηλού, και εκαθισαν εί; 
την δρόσον, καί έφαγον καί έπιον καί έχορτασθησαν. Κ αί έμει
ναν έκεΐ όλην την ημέραν καί όλην την νύκτα. Καί όταν άνε- 
τειλεν ό ήλιος είπεν ό Μαλχι ττρός Βαρούχ τον κύριόν του' « Ι
δού, ό ήλιος άνέτειλεν' έάν θέλνις, πληρώσωμεν τάς λαγήνου; 
ήμών, καί άγωμεν πρός τόν προφήτην της χωράς Μισραίμ 
πιστεύω δτι ειμεΟα ήδη πλησίον. » Τότε έμειδίασεν ό Βαροΰχ, 
καί έλαβε τήν y εΐρα τοΰ πιστού υπηρέτου,καί έΟλιψεν αύτήν εις 
τάς y εΐράς του, καί είπεν' « Ό χι, άδελφε μου Μαλχί ό Κύριος 
μοί εδωκε τήν φρόνησιν τήν όποιαν έ,ήτουν τι χρείαν εχω πλέον 
τοΰ προφήτου τής Μισραίμ; θελομεν έπανελθει έκεΐ, οΟεν ήλθο- 
μεν. » Έπλήρωσε λοιπόν τά; λαγηνους ΰδατο; δροσερού, καί 
έπότισε τάς καμήλους, καί έπιον ες αύτοΰ, καί ευλόγησαν τήν 
πηγήν ήτις τούς εσωσεν εκ τοΰ Οανατου, και γ, ρξαντο να όόοι^ο- 
ρώσιν εύθύμως. Καί ότε εφθασαν εϊς την πάτριά α των, την Δαμα- 
σκόν, έκάθητο ή Θίρτζα, ή σύζυγος τοΰ Βαρουχ, μετα τών επτά 
τέκνων της, παρά τήν θυραν τής οικίας, και έξεπλαγη, ίδοΰσα 
τόν Bapouy καί τόν υπηρέτην Μαλχι. Αλλ ό Βαρούχ ένηγκα- 
λίσΟη τήν σύζυγον καί τά τέκνα του, καί δάκρυα χαράς έρρεον 
έκ τών οφθαλμών του, τότε ύψωσεν η Θιρτζα την φων/·,ν και 
είπεν" « Εύλογημένος ό σοφός προφήτης τής Μισραίμ, 07Tt; σάς 
άπέστειλε τόσον ενωρίς ενταύθα, καί εύλογημένος ό Βαρούχ ά 
αγαπητός μου, διότι ήδη ή οψις σου μετεοληθη, και το πρόσω- 
πόν σου απαστράπτει ώσεί αγγέλου. Τις είναι λοιπόνό άνθρω,.ος 
έκεϊνος τοΰ Θεοΰ, ό'στις έπανήγαγε τήν είρηνην εις τόν ψυχ/,ν 
σου, διά νά τόν εύλογήσω;» Τότε έμειδίασεν ό Βαρουχ, και 
προτέβλίψε τήν σύζυγόν του, καί διηγήθη πάντα δσα συνέβη σαν

εις αύτόν καί εις τόν Μαλχι, άπ’ αρχής μέχρι τέλους. ΕΪτα δε 
εϊπεν" « Ού/ί άνθρωπος ή προφήτης, άλλ’ αύτός ό Θεός μέ έδί- 
δαξεν' έν τνί έρήμω έδιδάχθην τήν ταπείνωσιν' ή κρήνη μ’ έδι- 
δαξε τήν αγαθότητα τοΰ πανευσπλάγχνου θεοΰ, καί έν τώ 
προσώπω τοΰ ύπηρέτου μου, εύρον άνθρωπον, καί φίλον πιστόν. 
Καί ήδη επανέρχομαι καθ’ ολοκληρίαν μεταβεβλημμένος, καί ή 
ειρήνη έμφωλεύει έν τνί καρδία μου, τήν οποίαν, πολυτιμοτέραν 
τοΰ y ρυσ6ΰ καί τοΰ αργύρου, δέν ήδύνατο νά μοί χορηγήσωσι τά 
άγαθά μου. Ούτως ώμίλησεν ό Βαρούχ. Όλον δέ αύτοΰ τόν βίαν 
διή'νυσεν έν yapa καί εύθυμία, καί διά τών θησαυρών του ε- 
πρατεν αγαθοεργίας καθ’ άπασαν τήν χώραν, καί ούδείς υπήρχε 
πτι^ός τόν όποιον δέν έβοήθησεν έν τ·?, πτωχεία του. Άπαντες 
δέ οί παρ’ αύτοΰ ευεργετούμενοι έλεγον' « Δικαίως ονομάζεται 
Βαρούχ, διότι είναι τωόντι ό εύλογημένος τοΰ Κυρίου, δστις 
είναι ό αίτιος πάσης άγαθοεργίας. η Καί άφοΰ παρήλθεν £ν ετος, 
έπεσκέφθη ό Βαροΰχ μετά τοΰ ΜαλχΙ, τής συζύγου καί τών 
τέκνων του τήν κρήνην τής έρημου, καί καθηγίασεν αύτήν, καί 
άνήγειρε παρ’ αύτώ ξενώνα, χάριν τών έν τγ  έρήμω όδοιπορούν- 
των. ’Ωνόμασε δέ τήν κρήνην Μ  που ρ Μ πεφά, ήτοι χρήκην  
ζωογόνο}' καί ούτως ονομάζεται αύτη μέχρι τή ; σήμερον.

(’Εκ τοΰ Γερμανικού). .

------ - 4Χ βΗ (------

1ΙΘ1Ι Κ 1ΙΕ#ΪΜ Α.
J1EPI ΓΑΜΟΥ ΕΝ ΚΑΣΩι.

Ί'.-τύ Μ . Μ.

Ί'πάρχει έποχή τις τοΰ ανθρωπίνου βίου γλυκεία καί εύφρό- 
®υνος, συγκεντροΰσα έν έαυτ-?ί πάσαν τήν φυσικήν καί πνευματι
κήν τοΰ ανθρώπου ενέργειαν. Κατά ταυτην πληροΰται τό κενόν
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τό ένυπαρχον είς την ανθρώπινον καρδίαν. 'II σφριγώσα ηλικία 
ατενίζει πρός αύτήν μετά παλμών, ή δέ προβεβηκυϊα αναπολεί 
αύτήν μετά συγκινήσεως. 'II έποχή αυτη είναι μυρίπνους κήπος 
τοΰ βροτείου εχρος, ού οί καλλίμορφοι και ώραΐοι καρποί έλκου- 
σι πάσαν την άνθρωπότητα πρός γεΰσιν αύτών- ή έποχή αυτη 
είναι ό γάμος.

Τό επίσημον τοΰτο γεγονός υπαγορεύεται ύπό τής φύσεως, κυ- 
ροΰται υπό τής πολιτείας, και καθαγιάζεται υπό τής θρησκείας" 
ό δε άνθρωπος δστις έκάστην εποχήν όπωσοΰν ουσιώδη τής 
ζωής του περιβάλλει διά τύπων άνταποκρινομένων πόος τά κυ- 
ριεΰον αύτόν αίσθημα, δέν ήδύνατο νά παραμέληση τόν γάμον, 
όστις έπιφερει μεταβολήν τών μέχρι τοΰδε υφισταμένων σχέ- 
σεών του, καί γίνεται πηγή νέων σχέσεων καί αισθημάτων" οι 
περιβάλλοντες τόν γάμον τύποι άποπνέουσι χαράν, τό αίσθημα 
της καρδίας έρμηνεύοντες" οί τύποι δέ ούτοι παραλλάσσουσι κα
τά τόπους κατά λόγον τής νοχτικής άναπτύξεως, τής αύστη- 
ροτητος ή χαλαρότητος τών ήθών έκάστης κοινωνίας. Είς τάς 
άπλουστερας δέ κοινωνίας, δπου ή διάνοια δέν ευρίσκει τροφήν 
είς τας εύρυχώρους σφαίρας τοΰ ήθικοΰ κόσμου, ή δέ καρδία δέν 
συνταράσσεται ύπό παθών άναρριπιζομένων ύπό τής φιλοδοξίας 
καί τής δίψης τοΰ πλούτου, αί άθώαι ήδοναί τέρπουσιν αύτήν" 
αί τελεταί αφελείς, πραγματικαί εικόνες τής Μούσης τοΰ Θεο- 
κρίτου, χρωματιζόμεναι ύπό τής ειλικρίνειας, τής αγάπης, καί 
τής άθωότητος, συσφίγγουσιν έτι μάλλον τούς δεσμούς, οϊτινες 
συγκρατοΰσι τούς ύπό σύστημα οϊονει πατριαρχικής πολιτείας 
συζώντας, και άγνοοΰντας τήν λέξιν 'Α στυνόμος χα ΐ Κ αχονρ - 
γ ιοό ιχ ε ϊον .

Λιπερι γάμου διατυπώσεις εν Κάσω, ώς καί είς πάσας τάς αονή- 
ρεις καί αμιγείς παντός ξενισμού κοινωνίας, έ'χουσί τι ιδιόρρυθμον, 
λαμβάνουσι σπουδαίον χ αρακτήρα ύπό τής συνήθειας, άποτελοΰσαι 
θρησκευτικόν σχεδόν δόγμα, ού τίνος ή παράβασις έπάγεται 
ποινάς περιφρονήσεως κατά τοΰ παραβάτου. Προτιθέμεθα δέ νά
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πϊριγράψωμεν αύτάς ενταύθα, διότι καί έκεΐ ώς καί άλλαχοΰ 
τής Ελλάδος, ό έςωθεν παρεισρέων π ολ ιτ ισμ ό ς  άποσβύνει βαθ - 
μνδον, είτε μαραίνει τά αρχαϊκά ήθη καί έθιμα, άφαιρών άπ’ 
αυτών τό αφελές τών αρχαίων ημερών πνεύμα.

Α ) Περϊ μνηστε ίας .

Ο έφηβος, ούτινος ή καρδία αίσθανθή έρωτικούς παλμούς 
δια τινα κόρην, λατρεύει τό άντικείμενον τοΰ έρωτός του μυ- 
στηριωδώς, ή ομολογεί το αίσθημά του εϊς τούς γονείς του, άν 
εΧτΐΊ ζη οτι η επιτυχία θέλει στέψει τούς άγώνάς του. Δέν ορ- 
μάται είς αλληλογραφίαν, ούδ’είς νυκτερινάς συνεντεύξεις. Τό ιλα
ρόν φέγγος τής έρωτοληπτου θεάς τοΰ Ένδυμίωνος δέν κατο
πτεύει έκεΐ τους έραστάς μονήρεις καί ρεμβάζοντας, ούδ’ ή ζε- 
φυριτι; πνοη φερει έπί τών ύγρών αυτής πτερύγων ψευδείς κα
θομολογήσεις, δρκους ύπουλους, επιπλήξεις παρακαίρους, ή στό- 
νους πίκρας μεταμελείας. 'Γής κόρης τό ερύθημα είναι άγνόν, 
°1* 1 ένο/.ον, διότι ούόεποτε ένδίδουσα είς τήν όρμήν τού πά_ 
θους άποσκιρτα τοΰ καθήκοντος. Ό έρωτόληπτος δέ νεανίας 
δταν σχηματίζεται που χορός ό πυρρίχιος, δύναται αδων έκεΐ 
αΐνιγματωδώς νά δηλώση τούς έρωτας του" εντεύθεν ή τοΰ ά- 
κροατοΰ περιέργεια καί ή τών γυναικών οξύνοια σχολιάζει, έ
ρευνα, καί μαντεύει τό μυστήριον. ’Εντεύθεν οί γονείς καί οί 
συγγενείς είς τήν υίϊκήν στοργήν ένδίδοντες μνηστεύουσι τά 
τέκνα των. Μετά τήν μνηστείαν, ήτις λαμβάνει χώραν έπισή- 
μως, ό μνηστηρ δίδει τη μνηστή δακτύλιον, καί δώρα άν- 
• αλλασον.αι έκατέρωθεν. Ήδη ό άρμαστης  δύναται νά είσέρ- 

χηται εις τον οίκον τής άρμαστής , νά χορεύη παρ’ αύτή. Πά- 
σης δέ συνδιατριβής φύλαξ έστίν ή μήτηρ, ή τ ι; τών τ ·7,  ζ6.
m  συγγενών, άλλ’ ό μάλλον αχώριστος καί αύστηρότερός έ-ιν 
ί  «ίδώς καί τά σοβαρά ήθη" ούτως ό μνηστηρ εξακολουθεί να 
fUtxV τήν ερωμένην του, μέχρι τής ειμαρμένης ημέρας, καθ’ b  
- ουν αναφθή αί τοϋ υμεναίου λαμπάδες.

ρ,
8
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B)  Προεόρτια τοΰ γάμον.
Οί γονείς, ωραίων ήδη καταστάντων τών μνηστών, όρίζουσί 

την ημέραν τοΰ στεφανώματος. Και πρώτον ενώπιον τοΰ νο
τάριον, μέλους δντος του ίεροΰ κλήρου, συντάσσεται 
σύμφωνον, δ ί  ού ό πατήρ της κόρη; και ή μήτηρ προικϊζβββ*^*. 
αύτήν. Συγγενείς δέ, εκατέρωθεν συνελθόντες έπι τό αυτό, πο
ρεύονται εις τά ορη ΰλοτομήσοντες τά ξύλα, δ-.’ ών θέλουν φουρ
νίσει τους άρτους τοΰ γάμου. Λύραι καί αύλοι προηγούνται τ'/,ς 
εύθύμου συνοδίας, ήτις απέρχεται έν πομπή καί παρατάςει, άνά 
πασαν πλατείαν ίσταμένη και σχηματίζουσα χορόν. Μετά τήν 
ύλοτοαίαν τών ξύλων, γεύμα άφθονον καί οίνος άποζημιόνει τους 
υλοτόμους, οΐτινες έπανακάμπτουσιν εις τήν πόλιν αδοντες καί 
ooy ούμενοι.

Έτέραν ημέραν, συνήθως εορτήν, πολυπληθή όμήγυρις άνδρών 
καί γυναικών, συγγενών καί φίλων, φεοόντων στολας πολυτελείς, 
έξέρ'/ονται εις τά λεγόμενα χα.Ιέσματα' οί πεζοί έπονται, οί 
έφιπποι προηγούνται, καί πυροβολίσταί πυροβολούσι, καί λυ- 
ρισταί μετά αυλητών άποτελοϋσι τήν μουσικήν τού μικρού τού
του στρατού, δστις, μεΆ\ τών σημαιοφόρων αύτού καί πάσης 
τής αναγκαίας επισκευής τών τροφίμων, πε:ιερχεται τάς κώμας. 
Κήρυκες Si φωνάζουσιν « etc ?\όθε κα.Ιεσμένοι εις τόν  γάμον  
τοΰ δ ε ίν α .» Έν S' έκάστγ κώμνι, έν εύρυχώρω ίστάμενοι χώρω 
καί όμαλω, σχηματίζουσι χορόν, οστις αδξεται καί εκ τών εκ 
τής κώμης εκείνης προσερχομένων άνδρών καί γυναικών· ούτω 
Si πάσας περιελθόντες τάς κώμας, καί πάντας τους κατοίκους 
σχεδόν τής νήσου προσκαλέσαντες, επανέρχονται εί; τόν οίκον 
τού γαμβρού, όπου καί διαλύονται εύχηθέντε; αύτώ.

Έπιστάσης δε τής δρισθείση; διά τό στεφάνωμα  ήμερας, 0 ’- 
μέν άνδρες απέρχονται εις τον οικον τού γαμβρού, αί δέ γυ
ναίκες εις τόν τής νύμφης. Ό παράνυμφος ενδύει τόν γαμβρόν 
μέ τά πολυτιμώτερα τών ενδυμάτων αύτού, ή δέ παράνυμφος 
τήν νύαφην' ένεργουμένου δε τού καλλωπισμού λύράι καί αύλοί
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«χηματιζουσι μουσικήν αρμονίαν, γυναίκες δέ π α σ τ ο ΐο γ ίσ τ ρ ια ι 
καλούμενα-., αδουσι δίστιχα τινα, δι’ ών παστοΑ ογονσι τούς 
νυμφίους. Τά άσματα ταύτα άποπνέουσί τι πένθιμον καί μελαγ
χολικόν, είναι ώς φθόγγοι αποχαιρετισμού τών νυμφίων άπό τί|ς 
πατρικής εστίας, ?|ν ήδη έγκαταλείποντες διά παντός, ποβϊύ- 
ονται σχηματίσοντες κέντρον νέας Οϊκογενείας.

Περαιωθεντος ηδη τού καλλωπισμού, ό παράνυμφος καί τις 
πλ/ισιεστερος τοΰ γαμβρού συγγενής λαμβάνουσιν αύτόν έκ τών 
βραχιόνων καί απέρχονται μετά πολυπληθούς όμηγήρεως εις τά» 
οίκον τής νύμφης, ένώ οί πυροβολισταί, οί τραγωδισταί καί 
οι μουσικοί προηγούνται. Ή νύμφη είναι ήδη παρεσκευασμένη, 
έν με«ι) των παρανύμφων και τών συγγενών αύτής ίσταμένη. 
Ο δε πα.ήρ αυτής καί ή μήτηρ πορεύονται εις τήν θύραν δε- 

ςιούμ^νοι τόν ήδη εϊσερχομενον εις τόν οίκον αύτών νυμφίον 
Ούτος οφείλει* νά θέσνι πρώτον τόν δεξιόν πόδα εις τόν‘ουδόν 
της θυρας, καί νά διαβνί άλματι κούφω καινόν πολύτιμον εφά
πλωμα έστρωμένον έκεΓ εϊσερχομενον αύτόν άσπάζεται δ πεν- 
«ερος καί δωρεΐται αύτώ δώρόν τι κινητόν ή ακίνητον πολ- 

κ·τη!Λα’ *αλ°%ενον έμΰατήχι0ν. Παρθένοι δέ κρατοϋσαι 
εις χεϊρας άνθη καίμύρα ραίν*υσιν αύτόν. Τά ράντισμα δμως
τούτο γίνεται καί έξ άπασών τών οικιών, δΟεν ό γαμβρό; δια
βαίνει. * 1 Γ

_ AV, μέν "Ρ°κειται νά τελεσθ? τό μυστήριον τού γάυ.ου, έν 
τ /i οικία, ο ίερεύς είναι έτοιμος καί άρχεται, άλλως δέ ποοεύονται 
εις την εκκλησίαν. Ά λλ’ άν ή ήμέρα είναι γαλήνιος J  αιθρία, 
τό μυστήριον του γάμου τελείται έν ύπαίθρω, έν τινι' πλατεία, 
οπ τε λέγεται οτι ουρανία  έγένετο. Τούτο δέ γίνεται εϊς τούς 
επίσημους γαμους, και άν οί νυμφίοι είναι καλλίμορφοι. Όπου 

ηποτε δε καί αν τελεσθή ό γάμος, ό ίερεύς συνάπτει τούς μελ
λόνυμφου;, ένω παρθένοι ραίνουσιν αύτούς καί τό περιϊστάμενον
" ;  ^  ανΗ  ?*?*> *al βαμβακόσπορον, τούτο δέ ώ; εύπο ;

Φ̂ /.οολον, ,
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Τελουμένου τοΰ μυστηρίου, ό πατήρ πρώτος άσπάζεται τοϋ; 
στεφάνους, δίδει την ευχήν του έπισήμως είς τούς 'τεφομέ- 
νους, και άναρτά είς τόν λαιμόν τής νύμφης χρυσά νομίσματα. 
Τό αύτό πράττει ή μήτηρ και άπαντες οϊ συγγενείς βαθμηδόν, 
καθώς καί οί παρευρισκόμενοι άπαντες δίδουσι χρηματικά δώρα 
είς τήν νύμφην. Τελεσθέντος τοΰ μυστηρίου οί νεόνυμφοι μεΟ 
άπαντος τοϋ πλήθους απέρχονται είς τόν οίκον τής νύμφης, όσ- 
τις είναι πάντοτε προικώον αυτής κτήμα- οί μέν νυμφίοι καθέ- 
ζονται έπί τίνος κιβωτίου, οί δέ λοιποί έπί έδρών καί έδωλίων’ 
χοροί σχηματίζονται ποικίλοι έν τώ οίκω, καί γλυκύσματα κυ- 
κλοφοροΰσιν άφθονα. Τράπεζα δέ παρατίθεται τοΐς γαμη .Ι ιώ τα ια  
ρϊτινες κορεσθέντες καί ευθυμίσαντες, χορεύσαντες καί τραγω- 
δήσαντές', απέρχονται είς τά ίδια τής νυκτός έπιστάσης* ό πα- 
ράνυμφος μένει, διότι οΰτος μέλλει νά κλείσν) τόν νυμφικόν θά- 
λαυ.ον, καί τοΰτο ποιήσας περιπολεϊ παννύχιος έξωθεν τοϋ οί
κου, περί δέ τά χαράγματα ανοίγει μόνος τήν θύραν. Γλυκύ
σματα επίτηδες παρεσκευασμένα παρατίθενται, ών γεύεται ό 
γαμβρός, ή νύμφη, καί ό παράνυμφος κατ’ ιδίαν. Οί μουσικοί φοι- 
τώσιν έπί οκτώ κατά συνέχειαν ,ημέρας είς τόν γάμον, μετά 
πολλών άλλων θαμώνων. Αί ήμέραι αύταί εϊσιν ήμέραι χαράς, 
καί έκαστος έλευθέρως δύναται νά έντρυφήσνι.

Γ )  Περί γάμον χνρίως.
'Ημέρα τις έορτή ορίζεται τόν κυρίως γάμον. Κατά τήν 

ημέραν ταύτην μάγειροι προσκαλούνται οί έπιτηδειότεροι, οίνο- 
χόοι, ϋπηρέται, σνες άγριόάοντες χα ϊ βόες ε ί.ΐίποδες  θύοντας 
δ ι ών παντοδαπά παρασκευάζονται οψα- οί κλίβανοι έτοιμά- 
ζουσιν άρτους διά τών, ώς εί'ρηται, ύλοτομηθέντων ξύλων, καί 
έν γένει πάσα φροντις καί προσπάθεια καταβάλλεται, όπως 
εύχαριστηθώσιν οί τιμήσοντες τόν γάμον εκ τε τής άφθονίας καί 
τής λαμπρότητος. “Ήδη πας τις έρχεται μετά τής οίκογενείας του, 
τήν λαμπροτέραν περιβεβλημένος έσθήτα- έκάστη γυνή δέ κομί
ζει σίτου μόδιον. ’Λφοϋ ικανοί φθάσωσιν εϊς τόν οίκον τής χ α -
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ρας καί εΰχηθώσιν είς τούς νυμφίους, σχήματίζουσι χορόν καί έν 
τώ οίκω καί έν τώ ύπαίθρω. Περί δέ τήνμεσημβρίαν παρατίθεται 
ή τράπεζα, τάΰ.Ια  καλουμένη, όπου οί γαμηΜ ώ ται καθέζονται 
χωριστά τών γυναικών. Πέντε καί 2ς οίκοι δέν χωροΰσι τούς 
συμπότας πολλάκις. Καί οί μέν γέροντες κατέχουσι τήν καλλι- 
τεραν θέσιν τής τραπέζης, οί δέ νεώτεροι, συγγενείς τών νυμ
φίων, οίνοχοοϋσιν. Είναι άληθώς τά συμπόσιον τοϋτο εύχάριστον, 
αρχαϊκόν, είκών τών ομηρικών συμποσίων ζώσα. Οί γεραίτεοοι 
άδουσιν άσματα, κατ’ άρχάς μέν περιστρεφόμενα είς έπαίνους 
και εύχάς υπέρ τών νυμφίων, κατά μικρόν δέ άναπολοϋντα τάς 
νεανικάς αύτών ημέρας, καθ άς καί ούτοι ποτέ εύρίσκοντο είς 
ί'εσιν παραπλήσιον τη τών νυμφίων. Τών νεωτέρων δέ τά άσμα 
αποπνέει έρωτα, χαράν, έλπίδας. ’Λφοϋ δέχορτασθώσιν άπαντες 
και σίτου καί οίνου, εΰχηθώσιν είς τούς νυμφίους, καί τραγωδή- 
σωσιν, έγειρονται καί απέρχονται είς μέρος τι ύπαιθρον όμαλάν 
και ευρυχωρον, όπου σχηματίζουσι χορόν- ένταΰθα πρόκειται 
νά εύψημισθοϋτ οί νυμφίοι, καί πάς είς τον γάμ*ν έλΟών οφεί
λει νά χορεύση, ώστε ένεκα τούτου σχηματίζεται κύκλος τερά
στιος. Περί τας δύο μ .μ . νεανίαι καί παρθένοι απέρχονται οί μέν 
συνοδεύσοντες τί*Μ γαμβρόν, αί δέ τήν νύμφην- σχηματίζουσι δέ 
δύο πτέρυγας, οϋτως είπεϊν, ώνπυροβολισταί καί u.0'j4&T ?.$W· *
γουνται, καί ούτω προσέρχονται είς τον χορόν, είς 8ν λαμβάνει 
μέρ -ς ό γαμβρός καί ή νύμφη παρ’ αύτώ, ό σύζυγος παρά τή 
βυζύγω, ό άδελφός παρά τη άδελφη, καί οδτω καθεξής πάσα 
ταςις καί ήλικία. Οί λυρισταί καί οί αύληταί εϋρίσκονται έν τώ 
μέσω τοϋ κύκλου, ώς καί τινων άλλων περιέργων θεατών πλή
θος, οίτινες δέν δύνανται νά χορεύσωσιν. Έκαστος λυριστής 
προσέρχεται είς τόν γαμβρόν καί τόν επαινεί, ε φ ημ ίζε ι, γονα- 
τίζων ένωπιον αυτοΰ, εϊτα δέ εϊς άπαντας τούς χορευτάς, παρ’ 
ών λαμβάνει δώρα- επομένως προσφέρονται γλυκύσματα, ών τό 
εγχώριον είναι άλευρος μετά μέλιτος συμπεφυρμένος, ζνμόμεΜ  
καλούμενον. ’Αφού δέ οί λυοισταί γονατίσωσιν ένώπιον αλων. οί
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δέ χορευτά! λάβωσιν ολοι ζυμόμελι, διαλύεται ό χορός, τοίί 
γαμβρού πρώτου απερχομένου μετά τής νύμφης.

Τό εσπέρας παρατίθεται αύθις τράπεζα εις τους οϊκειοτέρους. 
''Οσοι δέν έπρόφθασαν νά έλθωσι την ημέραν τοΰ γάμου, έρχονται 
την έπιοΰσαν, όπότε επαναλαμβάνονται πάσαι αί τοΰ γάμου 
διατυπώσεις.

’Οκτώημέρας διαρκοΰσιν αί διασκεδάσεις αύται’ έκαστος δυ- 
ναται νά πορευθή έκεΐ, νά φάγτ,, νά πίη καί νά χορεύσν). Ό δέ- 
γαμβρός οικουρεί καθ’ όλας τάς ημέρας ταύτας, διότι λέγεται; 
ό'τι κακόν είναι νά διαβ·?, τρίστρατο*' είτε ποταμόν, έξελθών 
τοΰ οίκου.

Τά έξοδα τοΰ γάμου άπαντα είναι εϊς βάρος της νύμφης. 
Άλλά καί ό γαμβρός μετά τάς οκτώ ήμέρας συνήθως τελεί εις· 
τον πατρικόν αύτοΰ οίκον a vz lya jio r ,  δστις είναι σχεδόν όμοιος 
καθ’ ολα προ- τόν γάμον.

Μετά τό τέλος τών τελετών τούτων, δταν παρελθούσης της 
ταραχής των ευθυμιών, οί νυμφίοι έπιστρεψωσιν εις εαυτούς, 
δύνανται νά ζήσωσιν έν άνέσει, τουλάχιστον τήν σε.Ιήνηγ τον  
ιιέ.Ιιτος, διά τοΰ σίτου καί τών αργυρίων, άτ.να ή μεγαλοδωρία: 
τών τιμησάντων τόν γάμον αυτών τούς έπρομήθευσεν.

ΒΙΟΓΙ* Α ΦΙ ΑΙ .

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΙΛΛΕΒΟΛ.
'Εκ τον Γα.Ι.Ιικον.

Φύσει έγκειται τώ άνθρώπω ή επιθυμία τοΰ νά ζητνί νά μάθη 
τόν βίον εκείνου, δστις φαίνεται περικυκλωμένος άπό ίχνών τινων 
φήμη;. "Οταν έν ταΐς πράξεσιν αύτοΰ ούδέν ψευδή την εύθυτητα 
τών αργών του, τήν καθαρότητα τής ηθικής του, τό ΰψος τών
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ιδεών του, αίσθημα πεποιθήσεω; καί σεβασμού αύςανει τόν προς 
τά προτερήματα αύτοΰ θαυμασμόν ήμών.

Τό δημόσιον τό όποιον εύμενώς έδέχθη τά πνευματικα προϊόν
τα τοΰ ποιητοΰ τούτου τοΰ ευαίσθητου, τοΰ χαρίεντος, τοΰ εύφυ- 
οΰς καί όμαλοΰ, δέν θέλει βεβαίως ίδεΐ άνευ ένδιαφέροντος, νά 
τώ άναπαρουσιάζωνται χαρακτήρες τοΰ συγγραφέως τούτου, 
δστις συνετέλεσεν εις τάς εύφροσύνας του.

Αί δημοσιευθεΐσαι σημειώσεις περί τών συγγραμμάτων αύτοΰ 
δέν εδωκαν ή άτελεστάτην ιδέαν περί τοΰ ’ προσώπου καί τών 
ορέξεων τοΰ νέου τούτου συγγραφέως, κοινωνικοΰ άμα άνδρός 
όντος καί ποιητοΰ.

Τά προτερήματα τών βιογράφων δέν έδυνήθησαν νάάντικατα- 
ς-ήσωσι τήν αλήθειαν, ούδε νά άναπληρώσωσι ταύτην τήν σταθε- 
ράν παρατήρησιν τοΰ χαρακτήρας, ήτις μόνη δύναται νά έννοή- 
σγ, τάς λεπτοτάτας διαφοράς αύτοΰ. Ούδέν σοβαρόν συμβεβηκός 
δεικνύει τήν ΰπαρξιν τοΰ Μιλλεβοά, έν τούτοις ό βίος αύτοΰ 
έρρευσε διά μέσου τών τρικυμιών τών επαναστάσεων’ άλλά μα
κράν τής πολιτικής τύρβης τών διοικήσεων, τών ραδιουργιών τών 
ισχυρών,δέν έξήλθε τοΰ στενοΰ κύκλου τών φιλολογικών σχέσεων, 
και τών περιπετειών τών ιδιωτικού βίου. Ή πραότης τοΰ πνεύ
ματός του, ό έρως τής σπουδής -/.αί τής ηδονής τόν άφησαν άπ- 
λοΰν θεατήν τών διαδραματιζόμενων μεγάλων σκηνών τοΰ κόσ
μου. Δέν ενδιαφέρει λοιπόν τινα ούτος ή διά τή; πρωϊμότητος 
τοΰ προτερήματος του, τής πρωτοτυπίας τοΰ χαρακτήρας του, 
τής άντιθεσεως τών ορέξεων του, καί διά τοΰ θελκτικού θεά
ματος ποιητοΰ, δστις μόλις έξελθών τής νεότητο;, κατατάττεται 
μεταξύ τών δοκιμωτάτων συγγραφέων τής εποχής του’ εκσφεν
δονίζει τόν χυμόν τοΰ προτερήματος του, τόν εξαντλεί πάραυτα, 
καί αποθνήσκει εις ήλικίαν 33 έτών, πλούσιος ονόματος αχώριστου 
άπό τής φιλολογικής δόξης τοΰ αίώνό; του.

Ό Κάρολος-Χουμπίρ-Μιλλεβοά, έγεννήθη εις Άββεβίλην τό 
17 8 2 , μονογενής υιός τοΰ Καρόλου-Άντωνίου καί τής Μα
ρίας Άννης Χουμπεο. 'Η ύπερβολική αύτοΰ φυσική άδυναμία
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κχτελύπησε τού; γονείς του. 'Η πρός αύτόν μεγάλη των φιλο
στοργία τόν περιεκύκλωσεν άπό φροντίδων, τών όποιων η υπερ
βολή ηΰξησεν άναμφιβόλως την φυσικήν του αδυναμίαν. Μετά 
πόνου ΰπέφερε τά ; άσκησεις τής παιδικής ηλικίας’ ή άστατος 
φυσιογνωμία του, τά ασθενή του μέλη άδιακόπω-ς έταραττοντο 
άπό αισθήματος τίνος φόβου. Τό διορατικόν δμως αύτοϋ άνεπ- 
τησσετο μετά καταπληκτικής ταχύτητας, καί έφαίνετο δτι 
μάλλον μαντεύει ή μανθάνει. Ήτο τό άγχινούστερον παιδίον 
τών συνηλικιωτών του, ά \ Χ  ήτον ώσαύτω; καί τό άσθενέστερον 
αύτών. Σπανίως έτόλμα νά λάβη μέρος είς τά ταραχώδη αύτών 
παίγνια. Ή ζωηρό της του εμενεν ώς φιγάς τρόπον τινα έν αύ- 
τώ. ’Ενώ οί άλλοι παϊδες έξήσκουν την ρώμην τών μελών των, 
αύτός έξήσκει μάλλον τά πλεονεκτήματα τοϋ πνεύματός του. 
Καί έν ένί λόγω εις ασθενές παιδίον ελαμπεν ένίοτε λογικόν 
τελείου άνδρός. Μόλις εϊς ηλικίαν όκτώ έτών, προσηλκυσε την 
προσοχήν τών καθηγητών τοϋ γυμνασίου τής Άββεβίλης’ ή δε* 
ξιότης αύτοϋ περί τήν πνευματικήν έργασίαν, ή πρωτοτυπία τών 
ιδεών του,ή κοσμιότηςτής ομιλίας του,ή χάρις τών συνθέσεών του 
κατέπληττον τούς διδασκάλους του, καί προεκάλουν τήν εκ- 
πληξιν καί τόν φθόνον τών συμμαθητών του. Αί έλάχισται πολ- 
λάκις περιστάσεις άποφασίζουσι τήν μ.εταχείρισιν καί τήν διεύ- 
θυνσιν τών προτερημάτων. Καθηγητής τις τοΰ Μιλλεβοά προη- 
σθάνθη τό μέλλον τοϋ μαθητοϋ του, καί έπροσπάθησε νά άναπ- 
τύξη τά πλεονεκτήματα τοΰ έκτάκτου τούτου παιδός’ τώ ένέσ- 
πειρε τόν αληθή έρωτα τών γραμμάτων, τώ άπεκάλυψε τόν ά- 
ληθή συγγραφέα, καί τω κατέδειξε τά καθήκοντα, τάς ώφε- 
λείας καί τούς κινδύνους αύτοϋ. 'Ο Μιλλεβοά, διά τών χειρών 
τούτου τοΰ ικανού άνθ ρώπου, ώπλισμένος είσήλθεν είς τό έν
δοξον αύτοϋ στάσιον. 'Ο καθηγητής ούτος ώνομάζετο Κολλενώ. 
'Ο Μιλλεβοά έξετίμησε τήν έπιρροήν, τήν οποίαν ό πρώτος ούτος 
αύτοϋ οδηγός έξήσκησεν έπί τοϋ προορισμού του. 'Ωμίλ.ει μετ’ 
βύννω'Λοσύνης πεοί τών άγρυπνων αύτοϋ Φοοντίδων. τοσούτ<·*» ι * \ IV Γ I 1 *
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πολυτίμων καθ' δσον τάς έλαβε είς έποχην, καθ ην ή καταργησις 
τών γυμνασίων κατεδίκασεν πολλούς νέους είς την άθλιότητα 
άτελοΰς άνατροφής, άληθοϋς χάσματος οΰσης τοϋ άνθρωπίνου 
πνεύματος. (άκολουθεΐ)

1Ε Κ Α 11Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ 1Σ .

ΤΩ ποτνία θεά τών ποιητών φαντασία! χορήγησον καί είς 
τήν άσθενή τής Έρατοϋς γραφίδα μικράν τινα δοσιν τών τερ
πνών σου χαρίτων, δπως δυνηθή καί αΰτη να φανή έρασμία εν

\ ι  * Ύτή άφηγήσει τών καθ’ ήμας πααττομενων. 2υ μονον επίζηλον 
τής φαντασίας δώρο ν, δύνασαι νά εύδοκιμήσης έν τή φαντασιω- 
δει, άπηνεϊ καί λίαν άχαρίστω κοινωνία ήμών. Ναί! ή κοινωνία 
μας είναι άχάριστος! Λέν βλέπετε πόσον ή κακοδαίμων παρορα 
τούς ενδόξους ποιητάς οΐτινες έν άλλ.ω χρόνω και υπό κλίμα 
άλ.λοιον ζώντες, δάφνα τε χρυσέα κόμας άναδούμενοι, ήθελον 
συγκεντρόνει πρός έαυτούς δλων τάς καρδίας, όλων τά βλέμμα
τα ; κ,αί άφοΰ πνεύματα άγαν έξοχα ή αγνώμων κοινωνία περι- 
φρονει, τ ί δύναται νά έλπίζη παρ’ αύτής ή ’Ερατώ; Ώ τής 
κοινωνικής ήμών έξαχρειώσεως! Άλλά δέν εύρίσκονται &ρά γε 
μεταξύ τών σημερινών ανθρώπων καί τινες μή υπαγόμενοι είς 
τήν γενικήν ταύτην κατηγορίαν; 'Ημείς θαρροϋντες είς τών α
ναγνωστών μας τήν εύμένειαν, μεθ’ ής άχρι τοϋδε μάς ϋπεδέ- 
χθησαν, καί άποχαιρετώντες τήν είς τούς νέους ποιητάς κοινω
νικήν π?ριφρόνησιν, έξακολουθοϋμεν γράφοντες τήν δεκαπενθη- 
μερίδα τοΰ Φεβρουάριου, αν καί ή πανίσχυρος φανταρία άρνεΐται 
νά πέμψη καί πρός ήμας μικράν τινα άκτίνα τοΰ θελξιβρότου 
αύτής φωτός.

'Ο μήν Φεβρουάριος 8ν διατρέχομεν ήδη, άείποτε ύπό τής 
συνήθειας έμυκτηρίσθη, έχλευάσθη καί χλευάζεται, καθότι, έν 
τνί μεγάλη τών δώδεκα μηνών πάλη, πάλη καθ ·?,ν οί τιτάνες 
ούτοι μήνες άπεφάσισαν νά σκυλεύσωσι τοϋ πατραλοία χρόνου
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τα λαφυρα, ό άτυχή; Φεβρουάριο; χωλό;, ρυσός καί ανάπηρο; 
ών,  ̂ έν κατωρθωσε νά λάβτ] τόν δίκαιον τών λαφύρων κλήρον' 
«λλ  ώ ; νά μή ηρκει τό μέγα τοΰτο πάθος, εύρίσκονται άδικοι 
βροτοί διασΰροντε; αύτόν πόσον όμω; παράλογοι είναι οί σαρκα
σμοί και .α πλήρη ίοΰ βελη, όσα κατ’ αύτοΰ έςερεύγονται, εύ- 
κόλω, .ό καταλαμβάνει τ ι; , άν θέληση νά άτενίσνι ολίγον πρός 
•/;ν όιαχειρισιν της εςουσια; του. Ποΰ αί νιφάδες τών χιόνων καί 
τα κρυσταλλώδη ϋδατα καί τά αφόρητα ψύχη, δι’ ών ό ’Ιανου
άριος j/,α; κατετυράννει; Θέλετε νά βεβαιωθήτε καλλίτερον ότι 
ό Φεβρουάριος δεν είναι διεστραμμένος ώ; τόν παριστάνετε; 
θεσατέτον εί; άντιπαράστασιν με τόν προ αύτοΰ-· τότε αί 
ημέραι ησαν συννεφώδεις, χιονώδεις, άπαίσιαι" τότε αί συγκοινω- 
νιαι διεκόπτοντο, πολλαί δέ οίκογένειαι έθρήνουν την άπώλειαν 
φιλτάτων πνιχθέντων η κρυσταλλωθέντων' άλλ’ ήδη ; ώ ήδη, 
τά πάντα χαρά καί θυμηδία, τά πάντα τέρψι; καί ηδονή. 
Ιίμεραι αϊΟριαι καί ώραϊαι στολίζουσι τήν πόλιν τών ’Αθηνών, 

παντε; δέ οί έν αύτή οίκοΰντες άποπλύναντες τήν κρυεράν τοΰ 
Ιανουαρίου πάχνην παραδίδονται άνέτω; εί; τοΰ Φεβρουριανοΰ 

φθινοπώρου τά θέλγητρά.
Τά φιλολογικόν βαρόμετρον τοΰ παρόντο; χρονικού διαστή

ματος  ̂ κλίνει μάλλον πρό; τήν ποίησιν' ή ποιητική πολλών 
φλεψ εκχειλήσασα δέν δύναται νά σταματηση,· εδώ μέν άπαντα 
τις αινίγματα, ελεγεία, ώδάς, ποιήματα πρός λευκώματα φί- 
λω 1 *τλ., c-κει όέ άναγινωσκει εις εφημερίδα τινά αύτεπαινού- 
μ.να V, δύο μεγαλοφυή πνεύματα' ιδού καί τινε; στίχοι ομη
ρικοί του; οποίου; δέν θέλει νά βραβεύση ή φθονερά κοινωνία 
ήμών, άν καί τόσας ποιητικά; κζλλονά; περικλείουσιν.

Ω ρίπτε τότε εις αύτοΰ εδώ τοΰ ασπασμού 
Τού; στίχους καν ενίοτε εν σου M M c p p o r  βλέμμα 
Κ’ εϊμ’ εύτυχής αν δυνηθοΰν οί στίχοι μου Ή ρ έ μ α .  (’Ωραι) 

Κύτυχής |·.λλάς, ευτυχείς Άθήναι τοιαΰτα έκτακτα όντα έν 
τοΐς κόλποι; υμών έχουσαι. Κιναι μέν «ληθές 6'τι πάντε; οι περί
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ποιητικής τέχνης συγγράψαντες άπήτησαν μεγαλα και δυσεύ
ρετα προσόντα, ό'πω; είσαχθή τις εί; τήν έντιμον τών ποιητών 
χορείαν' είναι επίσης βέβαιον ότι καί παρ’ αύτοΰ τοΰ Ομηρου 
διδασκόμεθα, οτι ή μεγαλουργός φύσις δεν έπεδαψιλευσε τα 
πλούσια αύτής δώρα τοΐς πάσιν έζίσου, άλλ’ εϊς άλλου; μεν ε- 
δωρήσατο τοΰτο, εί; άλλου; δ’ έκεΐνο τό χάρισμα.

Ά λλω μέν γάρ έδωκε θεός πολεμήΐα έργα,
Ά λλω  δ’ όρχηστύν κτλ.

Φαίνεται όμω; ότι ή νΰν πνέουσα έν Άθήναι; αυρα είναι ευ- 
νου; τοΐς ποιηταΐς καί διά τοΰτο βλέπομεν καθ έκαστην να πή
δα έκ τών τυπογραφικών πιεστηρίων πληθυ; ποιητικών δαιμο
νών! Πλήν μεγάλω; έξετραχειλίσθη; ταλαίπωρο; Κρατώ, λη- 
σμονοΰσα όποια δεινά σέ περιμένουν. Αγνοεί; οτι δεν σοΰ είναι 
έπιτετραμμένον νά χλευάζϊΐς τά έν μή καταλλήλω μεν ώρα έκ- 
δοθέντα, ώραΐα δέ καί έν κομψοτάτω καί λευκοτάτω παπυρω 
έκτυπωθέντα ποιήματα;— ΙΝαί, πρώτη ή ’Ερατώ αναγνώριζε^ 
τήν δειλίαν τη ; Κύριοι, μή αγνοούσα οτι, άν έπος τ ι μή εύφη
μον έκφύγνι τών ύποτρεμόντων χειλέων τη ;, γλώσσα Άρχιλό- 
χειος, κομιδή έλευθέρα, μή όκνοΰσα όνειδίζειν, ϊσταται έτοιμη 
νά κεραυνώση αύτήν' διό ούδέν βλάσφημον φράζει, φοβουμένη 
μή παροςύντι κατ’ αύτής λάλον ποιητήν, έκ τών ιάμβων τοΰ ο
ποίου ούδεί; θέλει τήν σώσει. Φρονοΰσί τινε; ότι ούδέν τών ον- 
των υπάρχει τοσούτω αψίκορον καί εύερέθιστον όσον ό ποιητής' 
δύνασαι λέγουν, νά τόν έγγίςης εί; παν ό,τι ώ; ίερόν ύπέρ παν 
άλλο τιμα καί σέβεται' πρόσεζον όμως ϊνα μή τώ εΐπτ,; ότι τά ποιη
τικά του έπη δέν είναι ώραΐα' όμολογοΰμεν ότι μέχρι τινά; ώ ; 
άληθή έξελαμβάνομεν καί ήμεΐς τήν γενικήν ταύτην περί ποιη
τών γνώμην' άλλά πληροφορηθέντε; ίδίαις αίσθήσεσι περί τοΰ 
εναντίου, δέν δυνάμεθα ή νά άποκρούσωμεν ταύτην δι’ όπλου 
λίαν ίσχυροΰ, λίαν άπωστικοΰ. Προχθέ; έσχομεν τήν ύψηλήν 
τιμήν νά μάς έπισκεφθή εί; ποιητής, οστις έφερεν ύπό μάλης 
καί τινας στίχους, τούς οποίου; μά; έπεδειξεν οπω; έπενέγκω-
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!Λϊν · γ,ν ®ΰτών κρισιν μας* μολονότι εϋρομεν έν αύτοΐς ί/.α-
νήν δόσιν ποιητικού άλατος, μολονότι άνεκαλύψαμεν πολλάς τ* 
καί καλάς ποιητικας εικόνας, μόλον τοΰτο ή εξαίρετος τοΰ 
Φίλου μετριοφροσύνη, εκβαλοΰσα ' τόν τύλ̂ ον τής ποιητικής του 
φλεβός μάς είπεν έμμέτρως.

« Φοβοΰμαι μη με φθειρωσιν οί φιλικοί σου λόγοι.
« Καλητερα μ άρεσκουσι αντί επαίνων ψόγοι.
Γοτε θαυμασαντες την μετριόφρονα ταύτην ψυχήν, τω απευθύ

ναμε τά έςής δίστιχον, όπερ έτυχέ ποτέ νά άπαντήβωμεν.
« Είς την σοφήν όμήγυριν τών παλαιών αιώνων,
« Νά έμπνευσθής τήν ποίησιν πορεύου τών προγόνων.
Λ’έον πόνημα, άξιον τής φήμης τοΰ συγγραφέως, λίαν δ’ ώ- 

φελιμον διά πάντα "Ελληνα είναι ή παρά τοΰ καθηγητοΰ Κ. Πα- 
παρρηγοπούλου έκδιδομένη ιστορία τοΰ ελληνικού έθνους. Άχρί 
τίΰδε έζεδόθη τά πρώτον φυλλάδιον, όσονούπω δ ’ έκδίδοτα1 
και τό δεύτερον, δτε θέλομεν εκφέρει καί ήμεΐς τήν περί τούτου 
γνώμην μας. Άξιον πλείστης προσοχής είναι, δτι απ’ αύτών 
των αρχαιότατων χρόνων πλεϊσται πραγματεΐαι περί ελληνικής 
ιστορίας άνεφάνησαν' πολλαί μέν τοΰ φαινομένου τούτου αί αι- 
τίαι, άλλ’ ή τοΰ ιστορικού Οέσις μεγάλως δεινοΰται έν τώ ίσ- -  

 ̂ τορικω τουτω κυκεώνι, καθόσον αδύνατον νά έξακριβώστ) τήν 
αλήθειαν μεταςΰ τόσων άντιφασκουσών γνωμών. Άλλά, μολονότι 
ή αλήθεια πολλάκις κρύπτεται ύπό ζοφερόν σκότος, έκ τοΰ ό
ποιου ώφελούμενον τό ψευδός διαφθείρει τά γεγονότα, αδύνατον 
ομως να μή άναλάμψη αΰτη έπί τέλους, όδηγοΰσα τόν άποπλα- 
ν/ιθέντα νουν εις τοΰ λαμπροΰ αύτής φωτός τήν εστίαν' τήν 
εξακρίβωσή λοιπόν τής ιστορικής άλήθείας δέν άμφιβάλλομεν 
δτι θέλομεν εύοει έν τή ιστορία τοΰ Κ. Παπαρρηγοπούλου δστις 
■ οσω έπι,.ονον και επιζήμιον άνεδέξατο εργον χάοιν τής τών 
πολλών ωφέλειας.

_ ^υναται ή Ερατώ περί φιλολογικών έργων γράφουσα, νά 
μή εκδήλωσή τήν κρυφίαν χαράν ·?,ν αισθάνεται, άναλογιζομένη
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δτι εγενετο καί αύτη κατά τι παραίτιος ηθικής ώφελείας. Τίς 
δέν έβλ επε τήν μεγάλην τών περιοδικών συγγραμμάτων τείρω- 
σιν ήτις κατείχε τό κλεινόν της Αττικής έδαφος πριν ή έκδοθή 
ή Ερατώ; Τίς άφ’ έτέρου δέν βλέπει οτι ή έμφάνισις τής Έοα- 
τοΰς ήκολουθήθη αμέσως υπό δύο άλλων περιοδικών, τά όποια 
είτε περί τήν οικογενειακήν ανατροφήν καί έκπαίδευσιν ένδια- 
τρίβοντα, είτε είς τήν έν ταΐς καρδίαις τών νέων έμφύτευσιν εύ- 
γενών αισθημάτων άφορώντα, προϋπισχνοΰνται ού μικράν κοι
νωνικήν ώφέλειαν; Τωόντι ό Κόσμος καί ό Φιλίστωρ πονήματα 
σοβαρά πλήρη διδακτικών παραγγελμάτων, θέλουσι καταστή 
ίόφέλιμα είς πάσας τάς κοινωνικάς τάξεις' ό Κόσμος μάλιστα, 
μόλις άναφανίίς, διεβοήθη έπί πρωτοτυπία ιδεών καί εκλεκτή 
συγγραφική ύλη.

Έν τούτοις άναγνώσταί τινες ετοιμάζονται νά μάς έπιτιμή- 
σωσιν αύστηρώς διότι έξαρνοι αών ΰποσχέσεών μας γενόμενοι, 
άντί νά άφηγώμεθα πρός αυτούς τά νέα, έξετράπημεν ριφθέντες 
είς τών νέων ποιητών μας τά κάτεργα. — 1 Μείνατε όμως ήσυ- 
χοι φιλόμουσοι συνδρομηταί, καί θέλομεν ευχαριστήσει όλων σας 
τήν περιέργειαν. "Ας άρχίσωμεν λοιπόν έκ τοΰ σπουδαιοτέρου 
τών νέων' καθείς έννοεϊ δτι πρόκειται περί τών βουλευτικών 
εκλογών' ό άγων οΰτος κατέπαυσε, πλήν ή νίκη άπέβη υπέρ 
τοΰ ύπουργικοΰ στοιχείου. Οί τών υπουργικών άντιμέτωποι, διε- 
σαλπισαν καί διασαλπίζουσιν δτι ό άγων ήτο άνισος, λίαν άνι- 
σος, καί διά τοΰτο ήττήθησαν' ήτο δέ άνισος καθότι οί υπουργοί 
όπλίσαντες άπό κεφαλής μέχρι πτέρνης, ήτοι μέ πάσαν τήν Κυ
βερνητικήν πανοπλίαν ολόκληρον τά σκυλολ.όγιον τών υπαλλή
λων, έξεβίασαν τούς έναντίους νά ρίψωσι κάτω τά όπλα. Ά λλ’ ή 
ή Γενική έφημερίς τών υπουργών, καί τοι μόνη πρός πολλούς, καί 
πεζή πρός ιππείς μαχομένη, ουδόλως καταθέτει τά όπλα, άλλά 
τουναντίον αγωνίζεται ώς ήρωις κτυπώσα καί άντικτυπωμένη 
γενναίως! Τι θέλετε τώρα νά πιστεύσωμεν ήμεΐς, οϊτινες μακράν 
τοΰ πεδίου τής μάχη: ευρισκόμενοι, δέν έδυνήθημεν νά άντιλη-
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©θώμεν τοΰ πολέμου τά ά—οτελέσματα ; Θέλομεν έχει, φρονοΰ- 
μεν, τήν συγγνώμην σας, φίλοι συνδρομηταί, άν έπί τοϋ προκει* 
μένου έγκολποθώμεν τά δόγματα της σκεπτικής φιλοσοφίας, ητις, 
έν τη άεννάω αύτής σκέψει, αδυνατεί νά έπιθέση τό σφράγισμα 
εις τά παρ’ αύτής συζητούμενα αντικείμενα. Τί είναι τό μέλι, 
γλυκΰ η πικρόν; Πρός σέ μέν, ώ άναγνώστα, φαίνεται βεβαίως 
λίαν γλυκύ, άλλ' άν έρωτήσης τόν δυστυχή έκεΐνον όστις πά
σχει 'ίκτερον, θά μάθης δτι ούδέν πικρότερον υπάρχει τοϋ μέλι- 
τος. "Αν Οέλης καί σύ τώρα νά άκολουθήσης τήν μέθοδον ταύ
την, καλώς, άλλως έξάγαγε άφ’ εαυτού τά συμπεράσματα τοϋ 
βουλευτικού άγώνος.

’Ήδη δμως τό κοινοβούλιόν μας κατηρτίσθη, αί βουλαί ήνοί- 
χθησαν καί λόγος Βασιλικός ένεκαινίασε τήν έναρξιν αύτών. 
Παράδοξος κοινοβουλευτική συγκυρία! έντή αύτη σχεδόν έποχη 
ανοίγονται τριών κρατών αί Βουλαί, τρεις δέ Βασιλικοί λόγοι 
έν τω μέσω τών παραστατών τού λαού έκφωνούνται! Ό λόγος 
δμ<ος τοΰ Ναπολέοντος είχε τι έξαιρετικόν, καθότι χορηγήσας ό 
βαΟύνους αύτοκράτωρ εϊς τά νομοθετικά σώματα μείζονα κοινο
βουλευτικήν ελευθερίαν, έξέθηκε τήν αιτίαν ύφ’ ής εϊς τούτο 
ώρμήθη, άνχπτύξας συνάμα καί τά δικαιώματα, ά αΐ βουλαί 
προσκτώνται. Ό δέ ήμέτερος Βασίλειος λόγος, βέβαιοί ότι αί 
μεταξύ τών ξένων δυνάμεων σχέσεις είναι φιλικαί, δτι ή 'Ελλάς 
εξακολουθεί άπολαμβάνουσα τάς συμπαθείας τού έξηυγενισμένου 
κόσμου" ή δέ Κυβέρνησις δτι άσχολεΐται άνενδότως εις τήν αύ- 
ξησιν τής εσωτερικής τοΰ τόπου ευδαιμονίας. Ά λλ ’ έπειδή πρός 
τούτο απαιτείται ή πρόθυμος τοϋ Βουλών σύμπραξις, ανάγκη νά 
άσχοληθοΰν αί Βουλ,αί είς τήν έπιψήφισιν τών οίκονομυκών νόμων.

Είθε οί νέοι αντιπρόσωποι, κατανοοΰντες τά σπουδαία καθή
κοντα ά ηλθον νά έκπληρώσωσιν, άποσοβοϋντες τά μικρά καί α
γενή τών ατομικών συμφερόντων πάθη, άνακύψωσι καί πέραν 
τών στενών τούτων όρίων, είς τάς χώρας έκείνας, ένθα μυριά
δες αδελφών δυστύνων κύπτοντες τόν τράχηλον ύπό τόν μυσα- 
ρόν τής τυραννίας ζυγόν, μετά παλλούσης καρδίας μάς άναμέ- 
νουσιν. Δ. Ρ.

( Μ εΐάφ ρασ ις ).

Τό κύμα δπου ή'ρεμον ώς έπί κλίνης κεϊται 
Τήν λίμνην πλησιάσατε έκείνην νά ίδήτε.
Ώ πόσον είναι θελκτική ! —  τρυφάτε οφθαλμοί μου ! 
Τήν ρ̂ύσιν δςτις άγαπα, ας έντρυφα μαζί μου.
’ΐδέτε έπί τοΰ ΰγροΰ κατόπτρου τάς εικόνας 
Ά ς ή αμίμητος γραφίς τής φύσεως παράγει 
Ίδέτ’ . . .  ή φαντασία μου έντεΰθεν άνηρπάγη 
Καί μετεφέρθη ’ς τούς χρυσοϋς τής” φύσεως αιώνας ! 
Είς ατμόσφαιραν μαγικήν πλανώνται αί αισθήσεις, 
’ΐδέτε πολυθέλγητρος, ώ πόσον εΐν’ ή φύσις !

Γίγαντες έκατόγχειρες ή δρϋς καί ή φιλύρα 
Τάς ύψηλάς των κορυφάς ’ς τό ύδωρ χαμηλόνουν, 
Καί τούς μεγάλους κλώνους των έκεισε έξαπλόνουν 
'Ως άν άλλήλαις τείνουσαι αδελφικήν τήν χεΐρα.
'11 κινουμένη των είκών ’ς τό ύδωρ επιβαίνει"
Ίδέτε σαλευόμενον τό μέγα φύλλωμά των.
Μή τό σαλεύη ή ροή τών αργυρών κυμάτων;
“11 τοϋ Ζεούρου ή πνοή τό σείη πλανωμένη ;
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Ίδέτε έφιζάνουσαν έκεΐ τήν χελιδόνα.
Δια μυρίων έρχεται τερετισμών πετώσα.
Γα κρυσταλλώδη δέ νερά τής λίμνης καθορώσα 
Γήν έαυτής «σπάζεται άρτιφυή εικόνα.
Μύρια αλλα πέτονται έκεΐ μικρά στρουθιά, 
Αούοντα έν τώ ίίδατι τό λάμπον πτέρωμά των. 
Ειπέτε, ποια τών σκιών, τ, ποιον τών σωμάτων 
Πέτα μάλλον ννίχεται εις τά νερά τά λεία.

Ώ  πόσον οί φανταστικοί κολυμβηταί εκείνοι 
Λεπιδωτήν όλόχρυσον φοροϋντες πανοπλίαν,
Οί άργυρόνωτοι ίχθΰς έν τ-/, λευκή γαλήν/,
I οογά κατολισθαίνοντες τέρπουσι τήν κχρδίαν J 
Ιδού αναμιγνύονται χωρίζονται, πηδώσι,
Κ. εις τήν βαθεΐαν κοίτην των οί'χονται άπιόντες. 
Θεέ όπόσα θέλγητρα ! ’ς τό κύμα κολυμβώντες ’ 
Iuc οασν, τά βαθύσκια συνάμα έντρυφώσι.

Εις κοίτην τήν γενέθλιαν τούς βλέπω νά πηδώσι 
Κ ’ έκεϊθεν άνερχόμενοι αγεληδόν, ’ς τό κΰμα 
Πίπτοντες κύκλους έκατόν, χιλίους ζωγραφώσι,
Ων φροΰδον καταστρέφεται τό άργυρόχρουν νήμα. 

Φθονεί τό ομμα θεωρούν έκεΐ άγέλας τόσας,
’Εδώ πηδώσας μέ όρμήν, έκεΐ πετώ σας πέρα.
Καί τών ύγρών των φυλακών τά κώλυμα περώσας, 
Νά θέλουν νά πετάσωσ-. καί αύται ’ς τόν άέρα.

>1. Μ.


