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Β'.
Καί ο μάλλον ιδιότροπος καί ό μάλλον αφόρητος οικο

γενειακές τύραννος άφίνει έν τοΰτοις όπισθεν του θλίψεις εις 
την οίκογένειάν του. ’Έμπροσθεν τού φερέτρου τού ύπο τής 
λύττης ερεθισμένου ανθρώπου εκείνου, άλλα πλήρους πραγμα
τικής προς αϋτάς αγάπης καί φιλοστοργίας, ή μήτηρ καί αί δυο 
θυγατέρες έχυσαν πολλά δάκρυα καί λίαν ύπέφερον, διότι 
ουδέποτε ουτε διά λέξεώς τίνος έλύπησε την ζωήν των.

Πρώτη ή Ίουλιέττα άνήγειρεν ολίγον κατ’ ολίγον η ν  ύπο 
τής λύτνηζ χαμ,ηλωμένην κεφαλήν της, b δέ φαιδρός γέλως της 
άντήχησεν ε’κ νέου εν ολγ τη οικία. *Επειτα ή μήτηρ ήρξατο 
πάλιν νά μειδιά. Αληθώς όμως άπο καιρού εις καιρόν στενα
γμός τις ‘ καί ύγρον βλέμμα προς. το κενόν παλαιού θρονίον 
έδείκνυον την άνάμνησιν ήν έτήρει διά τον μη ύπάρχοντα 
πλέον. ‘Αλλ* επί τέλους άνεπαισθήτως ε’πανελαβε τον συνήθη 
β  (ον της.

Μόνη ή Α υγούστα διέμενε καταβεβλημένη και έτηκετο 
καθ' εκάστην πλειοτερον. ΙΙρος την κοινήν αυτών λύπην, καί 
ετέρα αγωνία την είχε καταλάζη και έσκ'τιξεν άκόμη την πε
ρικαλύπτουν αν αυτήν άπο τής γεννήσεως τής άδελφής της 
σκιάν, κατ’ άρχάς ελαφρά σκιά, άλλ* ήτις εγένετο έπι πλέον 
πυκνοτέρα.

’Ολίγον χρόνον προ τού θανάτου τού πατρός της, γείτων τις 
ιδιόκτητης ήλθε προς αύτους έπι τη ευκαιρία/, ύποθέσεώς τίνος. 
’’Ήτο πλούσιος, οχι πολυ νέος, σοΖαρος και διαμοιράζουν ολον 
τον καιρόν του είς τήν διεύθυνσιν τών γαιών του καί εις τά 
βιβλία. ‘II συνομιλία του ήρεσεν εις τον άσθενή οστις τον. πα- 
ρεκάλεσε νά έπανεκθη νά τον ίδη. Επανήλθε τώ οντι κατ’ άρ- 
χάς σπανίως, εϊτα συγνοτερον, έλκυόμενος άπο κάθε άλλο πα
ρά άπο την θέαν τού ίδιοτρόπου γέροντος.

'Απο τής πρώτης αύτού έπισκέψεως ή Αυγούστα είδεν εν αυτώ 
το ιδανικόν της · προσωποποιημένον. Κατ’ άρχάς δεν ένόησε 
το αίσθημα οπερ έδοκίμαζεν. Ό  ερως ον -ένόμιζεν ότι έγνώρι
σε καί οστις κατ’ επιφάνειαν μόνον είχε καταλάοη την καρ 
δίαν της, παρεισέδυ τώρα εις άπαν τα σώμά της καί διέχεεν 
έπι τής ζωής της ζωηράν ηλιακήν άκτϊνα. Αεν ησθάνθη πλέον· 
εαυτήν μόνην εις τον κόσμον. Α'ι περιποιήσεις άς έποίει εις τον 
πατέρα της, αί άπαιτήσεις καί αί ίδιοτρόπίαι τού ασθενούς δεν 
την έκοΰραζον πλέον, τώρα ότε ό νέος αυτός φίλος έφώτιζε διά 
τής παρουσίας του την σκοτεινήν εστίαν. Αεν ηυγήθη πλέον 
τίποτε. Το νά κάθηται άντικρυς αυτού, ν' άκούη τής φωνής του, 
νά κατασκοπεύγ τάς κινήσεις του, νά ένούται με την άρίστην 
εκείνην ψυχήν τή εφαίνετο άρκούσα ευτυχία διά τήν αιωνιό
τητα. "Οτε τέλος ή ψυχή της κατεκυριεύθη ολόκληρος ύπ" αυτού, 
ότε ώμολόγησεν εις έαυτην ότι ή προωρισμένη γυνή διά νά 
διέλθγ τον βίαν της μετ' αυτού θά ήτο μάλλον άξια φθόνου άπο 
τήν βασίλισσαν, τότε οπισθοδρόμησε σχεδόν ετρομαγμένη εις 
τήν σκέψιν τοιαύτης ευτυχίας.

Το ονειρον ολίγον διήρκεσεν. Ή  Αυγούστα παρετήρησεν ότι 
τά βλέμματα εκείνου ον ήγάπα προσηλούντο επί τής νεαράς 
άδελφής της, ότι άνησύχει ότε ή Ίουλιέττα απούσιαζε καί ότι

έφαιδρύνετο το ποόσωπόν του ότε εκείνη έφαίνετο έν όλη τή 
λάμψει τής καλλονής της καί τής ευτυχίας της. ’Έπρεπε νά κα- 
λεση όλην τήν ένέργειάν της διά νά μη άποθάνγ άπο τήν νέαν 
ταΰτην θλϊψιν.

'Οτε παρήλθεν άρκετον διάστημα χρόνου άπο τού θανάτου 
τού πατρός, εκείνος έζήτησε τήν χεϊρα τής Ίουλιέττας.

Τούτο μεγάλως ίχαροποίησε τήν χήραν. ^Hro ακριβώς ό 
άριστος άνήρ, έσκέπτετο, οστις θά ήρμοζεν εις τήν ζωηράν νε- 
άνιδα· θά γνωρίζη νά τήν οδηγη δι' ευμενούς καί ισχυρά; χει- 
ρος και θά τήν έκαμνε καλήν μητέρα οίκογενείας.

’Αλλ' ή 'ίουλιέττα δεν συνεμεριζετο την γνώμην ταύτην. Κατ’  
άρχάς έξεπλάγη μεγάλως διότι ούάαμώς άμφέ&αλλέ ποτε περί 
τού ερωτος ον ενέπνεε. Μήπως πολλοί δεν έφίροντο λίαν φίλο- 
φρόνως προς αυτήν !

Καί αυτή έφέρθη φίλοφρονέστατα προς οίϋτόν, καθώς εις "ολον 
τον κόσμον. Τίποτε περισσότερον.

Και τώρα έπεθύμει νά τήν νυμφευθή !
Άνήρ τριακοντούτης. !
Έγένετο πολυ δύσθυμος. Έ άν έπεθύμει νά νυμφευθή δια- 

τί νά μή ζητήσγ τήν Αυγούσταν
Καί έθύμωσε μεγάλως.
Μήπως λοιπον έφαντάσθη αΰτη άλλως το μέλλον; Τις όΐδεν; 

’Ίσως το έφαντάσθη εις τά χαρακτηριστικά νέου καί κομψού 
άξιωματικού, με ώραΐον λεπτόν άνάστημ,α καί με ώραΐον 
ξανθόν μύστακα. Τις πάλιν είξεύρει εάν δεν εύρε το ιδανικόν 
της εν τώ κόσμο), έάν δεν ήρυθρίασε ύπο το βλέμμα τού χο
ρευτού της, έάν ή καρδία της δεν επαλλεν εις τήν σύνθλιψιν τής 
χειοός το υ ;

Έν τούτοις έάν το ονειρον έκεΐνο ύφίστατο, ήτο άκόμη πολυ 
άοριστον, διότι δεν το έγνώριζεν ουτε ή μήτηρ της, ούτε ή άδελ- 
φή της, ή δέ Ίουλιέττα ήτο πολυ αθώα και πολυ ειλικρινής 
ώστε δεν θά ταΐς εκρυπτε μυστικόν, έάν είχε κάνέν.

'Εθύμωσε λοιπόν καί εκαμεν επίπονον τήν ζωήν επί τινας 
ημέρας εις τήν μητέρα της. ’Έπειτα ήλθεν ή περίοδος τών δ α 
κρύων, άλλ' επί τέλους συγκατένευσεν εις τάς μητρικάς προτρο- 
πάς.

Ουδέποτε θά ενόμιζε τούτο δυνατόν ! ελεγε στηρίζουσα το 
ώραΐον πρόσωπόν της, δακρύ&ρεκτον είσέτι, έπι τού ώμου τής 
συγκεκινημένης μητρός της. Τέτοια τρέλα! ’Αλλ’ άφ'ου το επε- 
θύμει ή μήτηρ της συγκατένευε νά ύπανδρευθή τον εις αυτήν 
προσφερόμενον σύζυγον. 'Εστέναξεν άκόμη βαθέως, έχυσεν ά
κόμη δάκρυά τι να καί ή 'ίουλιέττα ήρραζωνίσθη.

Ουτε ώχρα ουτε τεθλιμμένη ήτο τήν ήμέοαν τών αρραβώ
νων της, άλλ' οϋδε έϊχεν ήθος καταναγκαζομένης μνηστής. Πάν
τοτε έδίσταζεν ολίγον και άνησύχει, δίκην πτηνού άποτόμως 
μεταφεοθέντος εις άγνώστους τόπους. Καί μετά τον προς 
τιμήν της δοθέντα χορόν, άκόμη εμενεν έξησθενισμένη καί 
εύρίσκουσα εαυτήν άξίαν οίκτου ώσεί νά τήν ε'ιχον θυσιάση. 
Άλλ' ούδέν το σπουδαϊον ένυπήρχεν εις αυτά. 'Εσυ'/Χογΐζετο 
ίσως τον ΰποθετικον άξιωματικόν ; 'Ήρώτα' ίσως εαυτήν τί θά 
ελεγεν έκεΐνος όταν θά έμάνθανε τούς γάμους της, έάν θά συνε-



τρίξε το ή καρδία του, εάν θά φθίνει έπικινδύνως, η εάν 5ά 
άφινε την κοιλάδα τού κλαυθμώνος διά δραμχτικωτίρου ετι 
τρόπου;

Ουδεν έγένετο. Ό  κ. αξιωματικός {εάν ύφίατατό τις άξιω- 
ματικός) ύπετάγη εις την τύχην του καί παρη^ορήθη πιθανώς 
συλλογιζόμενος οτι υπήρχαν επί της γης πολλ&ί ωραΐαι νίαι. 
Ούτως έφείσθη τού τάγματός του της συγκινήσεως αυτοχειρίας 
Ινεκα ερωτικής απελπισίας. „

Ταχέως ή Ίουλιέττα ίλησμίνησε πάν ο,τι θά έδύνατο νά 
την άποτρεψη εκ των ενασχολήσεων των ώς μνηστής εργα 
σιών της. Καί αληθώς όλαι μεν αί διασκευάσεις δι’ αυτήν ή- 
σαν, οί δε κόποι κ«ι αί άνίαι διά την μητέρά της καί άιά 
την Κύγούσταν.

Ή νεαρά μνηστή, ής ο βίος ήτο μέχρι τότε αιώνιον εαρ, 
έξηκολού&ησε νά χορεύη, ώς καθ' ολον τον καιρόν καθ ον 
διήρκεσαν οί αρραβώνες της, διαχεουσα τους μαργαρίτας τής 
ευθυμίας τν̂ ς εις πάντας τους περικυκλούντας αυτήν. Ύί περισ
σότερον τούτου ήδύναντο νά τη ζητήσωσι; Τις λοιπίν θά την 
έπεθύμει άλλοίαν ; Βεβαίως ούχι ή μήτηο της, ήτις μειδιώσακαί 
κεκοπιακυία ηύλογει την ώραν καθ’ ήν Ιγεννησε το τέκνον της 
εκείνο. Άλλ’ ούδ' αύτος ο μνηστήρ της, ούτινος ή ψυχή ίγίνε- 
το νέα πάλιν εις την θέαν της και οστις έφλέγετο νά ίδη την 
ημέραν καθ' ην τέλος θά ήτο ίδική του. Γη έπεδαψίλευε τά 
φιλοστοργότερχ καί τά ποιητικώτερα ονόματα καί έν τώ έν- 
θουσιασμώ .τού ερωτός του ένόμιζεν οτι ή γλώσσα, δεν ήρκει 
διά νά έκφράση το πάθος του.

Ή  Κυγούστα ήσθάνετο συσφιγγομ.ίνην την καοδίαν της 
ότε, εργαζόμενη σιωπήρώς 'διά την σκευήν τής 'Ιουλιέττας, 
παρίστατο εις τάς διαχύσεις ταύτας εις ας ή φιλόγελως άδελφή 
της άνταπεκρ'ινετο άστε'ιζομένη, καί περιπαίζουσα ενίοτε την 
ύπερβολήν ταύτην τού ξρωτος. ‘Έπραττεν ετι περισσότερον. 
Ενίοτε έξανίστατο πάλιν κατά τής εις αυτήν γενομένης βίας, 
ή εστρεφεν άποτόμως τά νώτα προς τον μνηστήρα της μετα- 
ξαινούσα νά φλ,ονεικ-ηση περί τής κοπής έσθήτός τίνος ή περί 
τού σχήματος στολίσματος. τίνος. Βεβαίως δεν επραττεν 
ταύτα άπο κακίαν, διότι ήτο ανίκανος δι' αυτό. Άλλ* ή καρ- 
δία της ίμενεν άδιάφορος καί το άφινε νά ψαίνηται. Κ.αί ή 
Κυγούστα εσυλλογίζετο πώς αύτη θά συνέλεγεν εΰλαβώς έκα
στη αύτού λέξιν, έκάστην τρέλαν του, διπλώς συγκινητικάς 
άπο άνθρωποί οστις συνήθως ήτο τόσον σοβαρός ! "’Ήτο πεπει
σμένη ότι τοιαύτη δυσάρμοστος ένωσις θά εκαμε δυστυχείς 
άμφοτέρους τούς συζύγους, και φυσικώς εδιδεν ενίοτε εις την 
νεαράν άδελφήν της σκληροτέρας προειδοποιήσεις παρ' όσον 
ήσαν άναγκαϊαι.

—  Λοιπόν ! πάρε τον σύ, άφ' ου τά είξεύρεις καλλίτερα !
• Νομίζεις πώς με 'μέλει διόλου! άνέκραξεν ή Iουλιεττα 'Οργι

σμένη. Τότε ή Κυγούστα ίσιώπα κατά βάθος τεθλιμμένη.
Ή  μήτηρ παρεπονεϊτο οτι ή Αύγούστα εσκυθρώπαζε και 

δεν έδύνατο νά παρηγορηθή διά τον θάνατον τού πατρός της. 
Καί όμως αί διασκεδάσεις δεν ελειπον άπ' αυτής! Δεν επαυον 
άπο τού νά την άναγκάζωσι νά διασκεδάζη, και άμφοτεραι 

.αί άδελφαί έφάνησαν ομού εις τον κόσμον. Ά λ λ 'ή  Κυγούστα 
έφάνη τόσον Ψυχρά και τόσον άδιάφορος, και εις αυτήν ετι 
την καλλιτέραν υποδοχήν, ώστε ταχέως τήν έξώρισαν εις τήν 
τάξιν τών ηλικιωμένων νεανίδων.

Την ημέραν τού γάμου ήσθένησεν. Ο^δείς το παρετήρησεν, 
ουρείς τήν επεθύμησε και ολιγώτερον άπο όλους αύτος ο μνη
στήρ, οστις εβλεπε καί εσυλλογίζετο μόνον τήν Ίουλιέτταν του. 
’Αλλ* εκείνη ώργίσθη' ήθελε παντι τρόπω νά τήν συνοδεύση 
εις τήν εκκλησίαν ή Κύγούστα. Ήγάπα τήν άδελφήν της όπως

το ενόει και ήθελε νά τη δώση τιμητικήν θέσιν πλησίον της. 
Παρωργισμ,ίνη δασχυρίσθη οτι ή Κυγούστα προσεποιεϊτο τήν 
άσθενή διά νά τήν λυπήσω, και άγνοούσα ^πόσον καλώς έμ ά ν  
τευσε : « Πταιω εγώ, τη εϊπεν, εάν αύτος δεν εξέλεγε σε ;»  Καί 
έπειτα εξήλθε κλαίουσα.

Ή Κυγούστα προσεπάθησε νά ενδϋθν, άλλ’ οί άγώνες της 
ύπήρξαν ανωφελείς. 'Γούτο ήτο άνώτερον τών δυνάμεων της.

Παρά τάς προ&λέψεις της ή ένωσις ύπήρξεν εύτυχεστάτη. Θά 
εστερεϊτο όλοτελώς καρδίας ή 'ϊουλιέττα εάν δεν έξετίμα τήν ευ
τυχίαν τού νά ζη πλησίον τού άνδρος έκείνου οστις προύλάμ- 
ζανε πάσας τάς επιθυμίας της, ούτινος ή ζωή μόνον σκοπον 
πλέον ειχε το νά δώση εις το έπιπόλαιον αύτο παιδίον τάς 
ήδονάς άς δύναται νά προμηθεύσω ο ερως καί ή περιουσία.

Πού ήτο ό άλλοτε βίος του ο πλήρης μελετών; Ή Ίουλιέττα 
εϊχεν ίξωρίση τού οίκου πάσαν σοζαράν ένασχόλησιν. ΤΗτο τό
σον αξιέραστος ώστε ήτο άδύνατον νά τη έναντιωθώσι! Έγέ- 
λα ευχαρίστως όταν ύπεχώρουν εις τάς ’ιδιοτροπίας της ! Έάν 
τυχίν ή μήτηρ προσεπάθει νά τη άποτείνη επιπλήξεις τινάς ώς 
προς αυτό, πρώτος ό σύζυγός της τήν ύπερησπίζετο. Μήπως έδύ
νατο νά μ.ή τήν οδηγήση εις τον χορόν; "’Ήτο τόσον νέα καί 
ήγάπα τόσον τον χορόν ! Μήπως έδύνατο νά τη άπ αγορεύση 

' κάμμίαν συναναστροφήν; 'Ήτο τόσον ευτυχής έν τώ μέσω 
λαμπρού κύκλου ούτινος εκείνη ητο το κέντρον 1 Έάν ενίοτε 
πόθος τις έξηγείοετο εντός του συλ.λογιζόμένος το παρελθΐν, τον 
γαλήνιον και εργατικόν βίον του, έάν τώ έξέφευγε στεναγμός 
τις, έάν συγκεχυμένως πως ήσθανετο ότι κάτι τι τώ ελέίηε καί 
ότι δεν ευρεν εκεί’ ο,τι ονειροπόλησε, τότε μόνη ή θέα τής γυ- 
ναικός του, ευ μειδίαμ.α τού ωραίου στόματός της ήρκουν διά 
ν' άποδιώξωσι τάς αναμνήσεις τοωτας και τους πόθους εκεί
νους καί νά πληρώσωσι τήν καρδίαν του άπο χαράν καί ευ
γνωμοσύνην.

Βεβαίως ή Ίουλιέττα θά ήτο λίαν άχάριστος έάν εμενεν 
άναίσθητος εις τόσον έρωτα. Καί <?εν έμεινε.

'Η μ.ήτηρ ητο ευτυχής διά τήν ευτυχίαν τού παιδιού τού
του, όπερ άπο τής γεννήσεώς του ήτο το χάομα τής οικογένειας. 
'Έλυπεΐτο μόνον διότι ο πατήρ δεν εζησεν επί πολυ διά νά 
ίδη το θέαμα τούτο, καί ηΰχετο όπως καί ή Κυγούστα ημέ
ραν τινά τύχη ομοίας ευτυχίας.

Εις πάντα άλλον οίκον ό κοσμικές ούτος βίος τής οίκοδε- 
σποινής θά ειχε μετ' ολίγον ολέθριας συνεπειας. Εις αύτον όμως 
τάς άπίφυγον, χάρις εις τήν μ.ητέρα καί προ πάντων εις τήν 
Κύγούσταν, διότι ή μήτηρ ήρχιζε ν' άδυνατη καί δεν ήγάπα 
πλέον νά ταράζωσι τήν ησυχίαν της. Άλλ' ή Κύγούστα ήρ- 
χετο οσάκις ή παρουσία της ήτο άναγκαία, εΤτα α'ε άπεσύρετο 
σιωπηρώς ότε έπανήρχετο ή τάξις. Ό  σύζυγος ένίοτε έδείκνυεν 
εκπληξιν βλέπων τον οικόν του τόσον καλώς ώργανισμένον καί 
έθαύμχζε τήν νεαράν σύζυγόν του ήτις έγνώριζε νά ενώνη τό
σον καλά τά προτερήμ,ατα καλής οικοδεσπότης προς τά τής 
γυναικος τού κόσμου. ‘II Ίουλιέττα τώ άπεκρίνετο τότε έπιπο- 
λαίως. « Ή  Κύγούστα τά εκαμ,εν α υ τά !»  Αλλά δ'εν εδιδε με- 
γάλην προσοχήν εις τους λόγους τούτους καί έξηκολούθει νά 
πληροί το είδωλ.όν του δ ί  επαίνων, οδς εκείνη εδέχετο μειδι- 
ώσα, δίκην φόρου οφειλομένου προς αυτήν.

Ό τε άπέκ.τησε τέκνα ή νεαρά γυνή δεν έτροποποίησε σχε
δόν τον τρόπον της του ζγν. Διατί νά στερηθη τών διασκε
δάσεων ; Μήπως ή Κύγούστα δεν ήτο έκεϊ; ’Αλλ’ ή μητρι
κή άγάπη δεν ελειπεν άπ' αυτής. Ήγάπα τά τέκνα της καί 
έπαιζε με τά άγαπητά της ώσεί νά ήτο καί εκείνη ώς αύτά 
παιδίον. Ούδεν το χαριεστερον παρά νά τήν εβλεπε της νά 
χορεύη, με τους μακρουζ βοστρύχους της κυματίζοντας εις



τον άέρα, ακροποδητί, ότε ίσυρεν εις γύρον τά προσφιλέστατα. 
Εκείνα πλάσματα.

Έν τούτοις ό σύζυγος, παρ' όλην την τύφλασίν του, παρε- 
τηρησεν ότι το σπουάαΐον μέρος της αγωγής τών τε'κνων του 
ητο έγκατα) ελειμένον είς την γυναικαδέλφην του. Καί ότε ενί
οτε, κατόπιν τιμωρίας έπιζληθείσης ύπο της Αυγούστας, ή Ίου
λιέττα μετ/βαίνε δακρυρροίσα, ώσιί νά εΤχον αΰτην τιμω- 
ρηση, νά παραπονφη ότι ή Αυγούστα ηζο . πολυ αυστηρά 
ε’κεΓνος έσκέπτετο ότι έπρεπε μίαν ημέραν ή μήτηρ νά ποά- 
ξη το εργον εκείνο. Το αίσθν,μα όπερ έδοκίμαζε τότε εκείνος 
δεν ηζο πλέον καθαρός θαυμασμός, ’λλλ’ ή νεαρά γυνη εκίνει 
την κεφαλήν διά πείσμονος ύφους καί έγνώριξε μετ' ολίγον, 
τι μάγισσα ! νά εΰργ παραδεκτήν συγγνώμην. « Αΰζο εΰχαρι- . 
σζεΐ καθ' υπερβολήν την Α ύγουσταν ! Πρέπει και αύτη ή καϋ- 
μίνη νά λαμξάντ; κάποιαν χαράν \» Καί εκείνος ύπεχώρει, 
τρελός τετυφλωμένος, καίπερ εσωτερικώς δέν ηζο πάντοτε λίαν 
πεπεισμένος. ’Αλλ1 αληθώς οποίας χαράς είχεν ή Αυγούστα 
έν τώ κοσμώ ζούτω ", ’’Ηρχιξε νά γίνηται γεροντοκόρη, καί δεν 
πρέπει μία γεροντοκόρη νά λαμ&άνη και αύτη έπι τής γης 
ευτυχίαν τινά ;

Ή  Αυγούστα διήγεν ησυχον και 'μονότονον βίον. Καί αί 
σφοδρότεραι ΟύεΧλαι καταπαύοισιν έπι τέλους, και τά ζωηρό
τερα πάθη σξέννυνται ελλείψει τροφής.

*0 βίος της λοιπον έγένετο γαληνιώζερος και άτάραχος. 
’Εφαίνεζο ότι καί αύτο το βλέμμα ζης προσεκτησατο πλειοζέ- 
ραν γλ.υκύτητα. 'Εθεωρεΐζο 'αξιαγάπητος, την ηγάπων, καί την 
εΰρισκον εύάρεστον γεροντοκόρην, σπάνιον καί άνεκτίμητον 
φαινόμενον. Οΐ μνηστήοες μάλιστα συνέρευσαν. Ή  άφοσίωσις 
τν;ς Αυγούστης διά τον πάτερα της ζή έκαμε ν' απόκτησή 
φημην νοσοκόμου. Μεταξύ άλλων εϊς ίλαρχος, ων είς άποατρα- 
τείαν ενεχα πολυαρίθμων πληγών, τη προσέφερε·νά περιποιή- 
ται τάς πληγάς του.

‘Ανάλογοι τινες άλλαι αιτήσεις έγένοντο σ'εκτ-αί ύπο τής 
μητρός της ύπο κωμικής έκπληξεως, ύπερηφανίας καί ειρωνείας. 
‘Αλλ* όταν δυο η τρεις μνηστήρές νέοι είσέτι καί άμεμπτοι 
παρουσιάσθησαν, ή γηραιά γυνη έφο§η3η μήπως η Αυγούστα 
την φοράν ταύτην είχε διάθεσιν νά τους άποδεχθή καί νά την 
έγκαταλεΐψγ.

Ούδεν τοιοϋτον έγένετο. Καρδίαι τινές, όταν άπαξ μόνον 
αίσθανθώσιν άληθή έρωτα, μίνουσι κεκλεισμέναι διά παντος 
είς πάσαν νέαν αγάπην, καί ή καρδία τής Αΰγούστας ηζο 
εξ έκείνων. «Δεν δύναμαι ν άφησω την μητέρα μου», άπε- 
κρίνετο είς πάσαν αίτησιν, και το πάν έληγεν. Ή μητηρ δεν 
ελειπεν άπο τού νά την μέμ,φηται, άλλ’ η Αυγούστα έμεινεν 
άδιάφορος είς τάς έπιπληξέις της, η δε γηραιά γυνη χωρίς νά 
έπιμένη περισσότερον, ηρκεΐτο μόνον νά ψιθυρίζη είς το ούς 
γηραιάς τίνος φίλης.· « Όμολογητέον ότι η Αυγούστα σέβεται 
εύλαβώς τάς τελευταίας θελήσεις τού πατρός της.»  Ουδέποτε 
έσυλλογίσθη ότι ή θυγάζηρ ζης εθυσίαζε χάριν αυτής την ζω- 
■Φ της.

Ή  ευτυχία τής Ίουλιέττας διηρκέσε πέντε ετη. ’Οξύς πυρε
τός την άνηρπασεν είς τινας -ημέρας. Έκρύωσεν έν ω έξηρχε- 
το τού χορού, είς ον μετέ§η πολύ ταχέως μετά τον. τοκετόν 
της. 'Απίθανεν ώς εξησε, συρθεΐσα ύπο τού κύματος τών δια
σκεδάσεων μέχ_ρι του τάφου.

Ό  θάνατός της ύπήρξεν άτάραχος καί άνευ θλίψεως διά- 
βασις εις την αίωνίαν άνάπαυσιν. Άπέθανεν κατά το άνθισμα 
ΐΐξς νεότητός της, χωρίς ν' άφησ*) κατόπιν δυσάρεστον άνάμνησιν, 
χωρίς νά προξενησγ είς ούδένα κχκ{ν, είμη μόνον είς μίαν. 
Καί αύτο το επραξεν άθώως καί χωρίς ποτε νά το είξεύργ.

Ό τε ο σύζυγός της. δακρύβρεκτος άπεμακρύνθη τού φερέ
τρου ένθα ή ευτυχία του είχε ταφή, τώ έφάνη ότι ό ουρανός 
είχε σκοτεινιάση διά παντός. Αλλά τά τέκνα του ησαν έκεΐ, 
ίπρεπε νά τόΐςδιατηρηση ένα πατέρα. ’’Εκαμε λοιπον βίαιον 
άλλ άνωφελη αγώνα, και έπανέπεσεν άνίσχυρος και καταβεβα- 
ρυμένος.

Ό τε μετά τινας ημέρας έξήλθε τέλος έκ τής ναρκώσεώς του 
■ παρετηρησεν ότι ό οικιακος βίος ήκόλούθει τον τακτικόν 

ρούν του, ότι τά τέκνα του έγέλων καί επαιζον ώς και κατά 
το παρελθόν, ότι οΐ ύττηρέται του έσχόλαζον ήσύχως άπο τάς 
έργασίας των, ότι ή τάξις ύπήρχεν είς την οικίαν ώσεί ό θάνα
τος της οίκοδεσποίνης νά μη έτάραξεν ούδαμώς την εστίαν.

Μεγάλως έλ,υπηθη άμα δε καί άνεκουφίσθη. Τουλάχιστον 
έδύνατο νά κλαύση έν ησυχία. Δεν είχεν άνάγΥ.ην νά έγείρη 
την κεφαλήν και νά σπογγίσΥ) τά δάκρυα του διά νά έπιτη- 
ρηση την olwav, διά νά δά/ηη διαταγάς εις τούς ύπηρέτας. 
Διατί τάχα νά βασανιαθη; Μήπως ή Αυγούστα δεν ητο εκεί;  
Έσθάνθη έαυτον ήσυχώ-.ερον, ή δε καρδία του έπληρώθη ευ
γνωμοσύνης προς τον άόρατον καί άφαντον ευεργετικόν δαίμονα 
οστις ήγρύπνει ε’πί τού οίκου του.

Καί αύτη ή δίάκρισι; καί ή ψυχρά επιφύλαξις τής Αυγού- 
στης ότε τον συνηντα τώ έφαίνετο μία έπι πλέον ευεργεσία. 
Δεν ελαβε δε καί κόπον διά νά τή έκφραση την ευγνωμοσύ
νην του, διότι πριν λάβν? καιρόν νά τ»5 tvjv άποδείξγ, έκείνη 
άνεχώρησε. · *

Έν τουτοις πόσον ύπέφερεν ότε ηναγκάσθη ν ' αναγνώριση 
ότι έκείνη ην εκλαιε διά παντος ελειπε τόσον ολίγον άπο τά  
ίδιά του τέκνα. « Ή μαμά θά £)£η πάλιν, έλεγον εκείνα. Μιαν 
ώραίαν ημέραν, όταν όλα τά λουλούδια θ' άνθίξουν, θά ίλθη 
καί θά μάς φέργ ωραιότερα, καί θά δώση άπο ένα είς κάθ' ενα, 
καί το ωραιότερο είς το φρονιμώτερον. Ή  θεία Αυγούστα το 
είπε, καί ή θεία Αυγούστα λέγει πάντοτε άληθεια.» Καί αυτά 
έτι τά πένθιμα ενδύματα ουδεμίαν είς αυτά έντύπωσιν έκα- 
μον. Τέλος το μικρόν τριετές άρρεν, Ιππευε καθ' εκάστην ρά
βδον διά «νά ύπάγη είς τον ούρανον νά ίδη την μ αμ ά ». 
Καί αύτο το έκαμνεν ως παίγνιδιον καί ώς ϊορτην.

'Αλλά το σκληρότερον κτύπημα διά τον άτυχη πατέρα τώ 
κοςεφέρθη ύπο τής μικράς θυγατρός του, τετραετούς χαριέσ- 
σης παιδίσκης. ‘Ημέραν τινά καθ’ ην έξη οχετό διά νά ύπάγγ 
εις το κοιμητηριον, τον η ρώτησε πού μετε'βαινε καί έπειδη τη 
άπεκρίθη ότι μετε'βαιν ε ν ά ίδ η τη ν  μαμά του «Είπε είς την 
μαμά μου, τώ έφώναζεν έκείνη άπο τού παραθύρου, νά μη· 
β ’,άζηται. ’Εμπορεΐ νά μείνγ οσω θέλει είς το ώραΐο περβόλι 
της, καί μεσα είς τά ωραία τριαντάφυλλά της. Δεν την χρεια- 
ζόμεθχ διότι ή θεία Αυγούστα ε'ιν' εδώ. » Καί πικρότατη τώ 
έγένετο ή σκέψις αύτη ότι ό βίος τής άγαπητής του Ίουλιέτ
τας έφαίνετο άνωφελης καί είς έκεΐνχ άκόμη τά οντα τά όποια 
έγέννησε.

Αύτο το λυπηρόν όμως συμβάν είναι όπερ, ότε έσκέφθη 
μετά τινα καιρόν νά δώση είς rev οικίαν του νέαν διευθύν
τριαν καί είς τά τέκνα του δευτέραν μητέρα, τον άπεφάσισε 
νά φέρη τούς οφθαλμούς του προς την -γυναικαδέλφην του, 
παρά την ψυχρότητα ην εκείνη διαρκώς τώ έδείκνυεν. Ούδε- 
μία άλλη γυνη θά είχεν ολιγωτέρας άπαιτήσεις, οΰδεμία άλλ:η θά 
ίξεπληρου κάλλιον τα μητρικά καθήκοντα της, ονδεμία άλλη 
θά ητο δ ί  αύτον άριστον καί στερεώτερον στήοιγμα.. .

Μάτην άπεδίωκε την σκέψιν ταύτην, αύτη έπανήρχετο άδια-
κοπώς.

Δεν ηδύνατο νά έξακολουθ-fj νά δέχηται τάς ύπηρεσίας τής 
Αυγούστης όπως καί προτερον. *Αλλως τε προφανέστατα αυτοί



οί αιώνιοι ττηγαινοερχομοί τήν έκούραζον πολύ. ' Αφ ετέρου ητο 
άκομη πολυ νέα (ίιά νά κατοικγ εν οικία άνυμφεύτον έστω και 
άν ητο ή τού γαμβρού της. Έκτος τούτου και ή μήτηρ της 
δεν θά συγκατετίθετο διότι ή γραία αύτη ητις άπο ετών άνεπαι- 
σθητως συνείθισεν εις τάς περιποιήσεις της θυγατρός της δεν θά 
άπεφάσιζε νά τήν άψητη καί μερικώς ετι προς χάριν τών έγ- 
γονων της. Ά π ο  τού θανάτου της Ίουλιέττας ητο άπαιτητικω- 
τίρα η άλλοτε, νομίζουσα ίαΖτήν φιλάσθενον. Καί άληθώς ή 
λύπτη τήν έΐχεν φοβερά εξασθενηση. Ή ’ΐουλιεττα της!... δεν 
ηδυνατο νά το πιστεύση... Έάν άπέθνησκεν η μεγάλειτερα το 
κτύπημα ίσως θά ητο ολιγώτερον σκληρόν καί ολίγον θά τήν 
έξέπληττε. ’Απο πολλοί/ ή σκιά είχε διαγυθή επί τοΰ βίου της

Αυγούστης. Αλλ’ ή ΙουλιέτταΙ Το ευθυμον και νεαρόν εκείνο 
πλάσμα όπεο ουδέποτε, ούδε επί ώραν ησθένηψ ! ΤΗτο τούτο 
δυνατόν; . . . .

Καί τώρα ό γαμβρός της θά ε’λάμβανεν άκόμη καί το τέ- 
κνον οπερ τη εμενεν ! ΤΑ ! τούτο ητο πολυ μεγάλον ! Καί έν ω 
έχυνε μετ' εκείνου πικρά δάκρυα εις τήν άνάμνησιν της μετα- 
στάσης, τώ  έδιδε συγχρόνως νά έννοησ*] οτι ίπρεπεν ευθύς νά 
ζητηση αξίαν εμπιστοσύνης γυναίκα διά νά διοικη τον οικον 
του καί ότι παρέξαινε τον σεβασμόν προς αυτήν ητις ητο γραία 
φιλάσθενος λαμβάνων καθ’ έκαστον πλειότερον το ιχονον στηρι- 

' γμά της. ‘Ως προς τούτο λοιπον οΰδεμία συμφωνία ητο δυνα
τόν νά γύνη.

’ Αλλ’ έάν ή Α υγούστα έγίνετο σύζυγος του —  καί δια τι τάχα 
νά μή γείνη ; —  Τά πάντα ήδύναντο νά συμ§ι§ασθώσι. Ή μη- 
τηρ θά ηρχετο νά κατοίκηση μ.ε τούτους καί ούτως ούδεμία 
περιποίησις θά είειπεν άπ' αυτήν, καί οΰδέν θά παρί)λαττεν 
άπο τού τρίπου των τού ζην. Ή  Αύγούστα θά εύοισκεν έν τη 
νέα ταύτη θέσει μεγαλείτέραν ανεξαρτησίαν, θά ένήργει έλευθε- 
ρέστερον κ"ί θά είχε πλειότερα επί τών παιδιών δικαιώματα 
άτινα άλλως τε ήγάπα ώς ίδικά της. Διά τον εαυτόν του δεν έν- 
διέφερεν διόλου. Τίποτε δεν έπεθύμει, τίποτε δεν ίζητει, παρά το 
νά γνωρίζγ οτι τά άγαπητά του παιδιά εύρίσκοντο εις καλάς

Ά φ ' ον έπί μακρον έσκέφθη άπεφάσισε τέλος νά ομ,ιληση 
εις τήν γυναικαδέλφην του.

Ώραίαν εαρινήν πρωίαν τήν ώδήγησεν εις τον κήπον διά νά 
τη όμιλησϊ] άνώτερον. Έν τώ μέσω τών άπεφυλλ'.σμένων εκ τών

άνθέων τών δένδρων άτινα ούχί προ πολλού άκόμη ίΐχον εγ- 
γίση τάς ωραίας ενδυμασίας της Ίουλλιέττας, ίκείνη ε€άδιζε 
βραδέως χωρίς ή ΐλαχίστη ερυθρότις νά χρωματίζγ το ώχρον 
πρόσωπον της, χωρίς, ή έλαχίστη λάμώις νά λαμπη εις τους 
μαύρους οφθαλμούς της.

—  Δεν δύναμ,αι τη έίπεν έκεΓνος σο&αρώς, νά σάς προ
σφέρουν τον περιπαθή έροηα ον γσθανόμην διά τήν Ίουλιέτταν 
μου. Έάν επρεπε, κατόπιν έκείνης, νά δείξω το αυτο αίσθημα 
εις άλλην γυναίκα, ή μάμμον νά το ύπσκριθώ ή ιδέα νέου γά 
μου θά μ ’ ν?το άνυπόφορος. ’ Εκείνη συνεκόμισε μετ’ αύτης εις 
τον τάφον τον μόνον έρωτα τής ζωής μου ! Ό τι μοί μένει τώρα 
είνε ή εκπλήοωσις καθήκοντος. ’Οφείλω νά πραξω τά πάντα 
διά νά εΰτυχώσι τά τέκνα μου καί διά νά άνατραφώσι καλώς. 
Ά λλ ’ εα> δεν δύναμαι νά σού προσφέρω τον έρωτά μου δεν 
ζητώ ουδόλως καί τον ίδικόν σας. ’Εγενόμεθα διά νά έννοώ-
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μ,εν άλλνίλους. K«5‘ όσον σάς γνωρίζω, ό,τι δύναμαι είλικρι- 
νώς νά σάς ΰποσχεθώ, την πιστήν μιλιάν άδελ.φού, την ύπό- 
ληψιν ανθρώπου παρχδίδοντοζ μ,ετ' εμπιστοσύνης είς χεϊράς 
σας τους προσφιλέστερους θησαυρούς του καί όστις 0/λίΐ π/κ>- 
σπαθήσγ] νά ευχάριστη "όλους σας τους πόθους, αρμόζει κάλ- 
λιον είς το σο&αρον πνεύμα, σας, εις τήν ήσυχρν φύσιν σας, 
παρά <ψλογερώτερον αίσθημα.

Την παρετήρησεν. ‘Εκείνη δέν άπεκρίθη, άλλά τά β ά μ μ α 
τά της ήσαν προσηλωμένα προς τον ορίζοντα ένθα ο ήλιος εφώ- 
τιζε σιτοφόρον έξηραμένην πεδιάδα. Μήπως έσυλλογίζετο την 
νεότητά της, ής όλα τά άνθη είχον καταστρχφή πριν νά φυώ- ■ 
σι, τάς άπειρους θυσίας ας ούδείς ποτέ ύπώπχευε ; Καί τώρα 
ότε η ευτυχία παρουσιάζετο προς αΰτην ύπζ την μόνην δυνα
τήν μορφήν, ίσως διελογίζετο ότι ώμοίαζε προς τήν πείιάδχ 
εκείνην ής ξένη χειρ άπο πολλοΰ είχε θερίση τους πλουσίους 
καρπούς. Ύίς-όίδε. . . Έν τούτοις το αίμα δέν έκυκλοφόρησε 
ζωηρότερου είς τάς φλέξχς της, ο σφυγμός της δέν έπαλλε σφο
δρότερου εν ο) ό άνθρωπος εκείνος τή ώμίλει. Μόνον άπαξ ή δίς, 
άλλά μόλις προς δευτερόλεπτον, ή καρδία της συνεστάλη θλι- 
ζερώς ύπο το ψύχος τών λ,όγων εκείνων.

'Εκείνος ένόμισεν οτι εδ ίσταξεν. 'Ανησυχία τις έζωγραφή- 
6η έπι του προσώπου του.

—  Σάς προσφέρω ήσυχον βιον, ε’πανε'λαβεν έκεΐνος μετά 
τινα στιγμήν σιγής καί διά συγκεκινημένης σχεδόν φωνής.
’Ίσως νομίζετε ότι συλλογίζομαι περισσότερον τον εαυτόν μου 
καί οχι άρκετά τήν σύντροφόν μου. ’Αλλ' είμαι λίαν προσ
κεκλημένος, και μοι άναγκα.ιούσιν -ησυχία, πνεύματος καί γα 
λήνιος βίος διά νά ίαθώ και θέλω αιωνίως σάς εύγνωμουη έάν 
μοι έξασφαλίσητε ταύτα. Έν ’-ουτοις οϋδέυ δικαίωμα θά εχω 
νά παραπουεθώ έάν άπεκρούετε τήν αίτησίν μου. Δεν άποκρί- 
νεσθε; προσέθηκεν, επειδή εκείνη έσιώπα πάντοτε.

*Εστρεψε προς αυτόν το βαθυ βλέμμα της, καί τώ έτεινε τήν 
λευκήν καί παγιομένην χεϊρά της.

—  'Επιστρέψατε αΰριον, τώ είπε. Πρέπει πρώτον νά ομι
λήσω μέ τήν μητέρα μου.

Καί έπανηλθεν είς τήν οικίαν καί διηγήθη τά πάντα είς τήν 
γραίαν. ’Αλλ’ έκείνη ήτο δόσθυμος, διότι ή συνομιλία διήρ- 
κεσεν ε’πί πολύ καί εβλεπεν αυτόθι έλλειψιυ σεβασμού παρά 
τού γαμβρού της είς ον έπί τινων ήμερων ϊστεκε νά έννοήση 
ότι ή Αυγούστα ήτο ίδική της και ότι ήτο λίαν απαραίτητος. 
Είς τά παράπονά της ήνώθησαν φυσικώς καί τά μικρά εκείνα 
εμπόδια άτινα ούδέν σημαίνουσι άλλά τά οποία ευκόλως ορ- 
γίζουσιν έρεθισμένον άτομον. Το θρονίον της δεν ήτο είς κα- 
λ.ήν θέσιν, καθώς και το σκαμνί της, το μάλλινον κουζάρι της 
είχε πέση χαμαί και όμως δέν έδύνατο νά έγ-ρθη διά νά το 
λά§η υποκάτω τού άνακλιντηρος ύφ ο ειχε ννλίση ! Πολλάκίς 
εν τοιαύτγ συγκυρία ε'κάλει τήν ύπηρέτριαν άλλά σήμερον δέν 
το είχε συλλογισθγ... Ή  διακοίνωσις της Αύγούστης ουδόλως 
ήτο δυνατόν διά νά την καθησυχάση.

— 'Ά μ βί^ν.ια ! άπεκρίθη μετά τραχύτητας, τά ε'ξεύρω 
έγώ αυτά ! Ό τα ν  μ.αραθγ το ρόδου τήν θέσιν του τήν πιάνουν 
τά άγκάθια ! ’Αλλ’ έχαμήλωσε τους οραλμούς ύπο το βαθέως 
τεθλιμμένου βλέμμα της θυγατρός της.

Αυτά δέυ τά εΤπον άπο κακεντρέχειαν, έπανίλαοευ όλως 
τεταραγμένη καί ώσεί συγχωρούσα εαυτήν. Αυτά τά είπα 
άπο τον Ουμόυ μου. Εινε φυσικου διατί θέλεις νά σέ νυμφευθή, 
διότι τί θά γείνη τώρα με τά παιδιά του ! Καί άν ή μητέρα 
σου με'.νη μόνη τ ί  τον μέλλει αύτόνΐ...

—  Θε'λει, είπεν ή Αυγούστα, νά ίλθης νά κατοίκησης μέ 
ήμάς. Τυωρίζει πολυ καλά ότι δέν θά σ' έγκαταλείψω.

Την επαύριον εκείνος έπανηλθεν. ΤΗτο επίσης ώραία καί 
αιθρία ήμερα.

—  Συγκατα. εύετε ; ήρώτησε τήν Αυγούσταν μετά προφα
νούς άγωυίας, οτέ έκείνη ήλθεν εί; προύπάντησίυ του είς του 
κήπον.

—  Nat', άπεκρίνατο εκείνη.
’ Εκείνος άνέπυευσε.
—  Σάς ευχαριστώ, τη' είπε ... . διά τά τέκυα σου καί δι 

εμέ, προσέθηκε μετα τιυα παύσιν. Δ:ν θά άντισταθητε διά νά. 
γείνη ταχέως ό γάμος βί&αια; ‘Η οικία ίχει μεγαληυ άνάγ- 
κην οίκοδεσποίυης ; Γνωρίζω ότι εΤνε βαρυ το φορτίου όπερ 
σάς έμπιστεύομηι !

—  Θά πράξω ό,τι δύναμαι, είπεν έκείνη άπλώς.
—  Τά άτυχή μικρά τέκνα μου θά σε εχωσιυ φιλ 'στοργου 

καί άφοσιωμένην μητέρα.
—  Σάς ευχαριστώ, έπανέλα%ε πάλιν εκείνος χωρίς νά δ ύ -  

υηται ν' άποκρύψιρ βαθεϊαν συγκίνησιν.
ΕΪτα εξηκολούθ-ησαν νά βαδίζωσιν εις τον κήπου βραδέως 

καί σοζαρώς. Μετά τινας στιγμάς εκείνος ε’πανε'λαβε τον λο'- 
γον καί μετά μελ.αγχολικού μειδιάματος βεβιασμένου σχεδόν’

—  Τυωρίζω ότι δέν έποεπεν ουτω υ.ά μνηστευθώ νεάνιδα. 
Ή  άτυχης Ίουλιέττα μου (και ενταύθα οΐ οφθαλμοί του ύγράυ- 
θησαν) θά μ ' έδίωκεν είς τήν πρώτην λέξιν ! ’Αλλά ύμεΐς καί 
έγώ δέν είμεθα πλέον υέοι ! Καί εαν άκόμη δύναμαι νά εΰρω 
εδώ κάτω τήν ευτυχίαν, αύτο οφείλεται εις τον ήσυχου καί σο- 
ζαρίν βίου ου διηγον πριν νυμ,φευθώ. Θά έργάζωμαι είς το 
δωμάτιόυ μου ώς άλλοτε. Θά καταβροχθίσω τά βιβλία, ύπε'- 
λαβεν άστεϊζόμενος θλιίερώς. Θά μοι το συγχωρψητε, βέβαια. 
Με τήυ Ίουλιε'τταν δέν έπρεπε νά σκεφθώ διά τήν μελέτην. Αυτή 
ήτο νηοηις, ήτο ήλιαν.ή άκτίς. Το πάν πέριζ αυτής έπρεπε νά. 
ήτο χχρά  καί ευθυμία.

’ Εστέναζε και έχαμήλωσε τους οφθαλμούς είς τήν άνάμνη- 
σιν τού παρελθόντος. Είτα τούς έσήκωσεν έκπέμπων υεου στε- 
υαγμόυ.

—  ’Εννοείτε, βέ§αια, ότι ή καρδιά μου δέν δύυαται νά 
την λησμονήση ; Καί σείς In Ιση: την ήγαπήσατε ! Εϊν’ άλη- 
θ'ες δτι πολίτ διεφέρχτε εκείνης, ε’πανε'λαβε μετά τινα στιγμήν. 
Πιστεύσατε ότι άπο πολλοΰ έξετίμησα τήν σπάνιάν άξιαν σας. 
Πα^ά τήν κλίνην τού πατρός σας έθαύμασα συχνά του σοβα
ρού χχρχκτηρά σας, την άκαταπίνητου υπομονήν σας, τέλος 
τήν άπάρυησίν σας. Ίδου τί βεβαίως δέν έπρεπε νά ζητώ άπο 
τήυ Ίουλιέτταν ! Ή  φύσις σας ήτο κχτεσκευασμένη διά  το 
εσωτερικού καί διά τά αύστηοά καθήκοντα τού οίκου. Καί ού- 
τινος επρεκε νά ήναι, διότι είσθε ή μεγαλειτέρα !

Τότε έκείνη έπανηλθεν είς τήν οικίαν δ >.ά νά συνομ,ίλήση 
υ.ετά της πενθεράς του. ’ Εν ω άπεμακρύνετο μέ άνέκουφισμε- 
νην καρδίαν, μέ το συγκεχυμένου αίσθημα ότι μόνον σήμε
ρον ή ζωή του εύρε τήν οδόν της, ή μνηστή του τον συνώ- 
δευσε διά τού βλέμματος, εχουσα το ώχρον μέτωπόν της εστη- 
ριγμένου ε’πί τού παγωμένου ύαλου τού παραθύρου.

Ό  ήλιος θά άνέτελλε μίαν ήμέραν έπι της ζωης της καί 
θά διεσκέδαζε τήν περικαλύπτουσαν τχύτηυ σκιάν ; Το μέλ
λον τη έπεφύλαττευ είσέτι ευτυχείς ημέρας καί ετη ’Ίσως.... 
Τουλάχιστον κατ' εκείνην τήν στιγμήν, δέν το ποοησθάνθη.

■ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A. ΒΑΰΑΒΑΚΗΣ



Ο  Ν Ε  I Ρ  Ο  Ν

Έπόθουν, ώ ! θερμότατα· έπόθουν μετά λυσσης * 
νά ζώ αγνώριστος, μακράν κατωκημένων τόπων 
άγκρία νά περικυκλή τήν έρημόν μου φύσις, 
καί μηδέ ίχνος τόμμα μου νά βλέπη τών ανθρώπων.

’Ενίοτε, ύπνος γλυκύς οσάκις μέ κατέχει 
ό πόθος ουτος ό βαθύς έζαίφνης ττραγματούται, 
κ’ έλεύθερον τό πνεύμα μου εις τάς έρημους τρέχει, 
καί μαγικόν πανόραμα εμπρός μου έζαπλοΰται.

’Επάνω βράχου ύψηλού, γιγαντιαίου, γαύρου 
ορφάζοντος άπο μακράν δεινώς καί απροσίτου 
είψανα βλέπω έν νυκτί φρουρίου καταμαύρου, 

ώς πελωρίαν βλάστησιν τών όγκων τοΰ γρανίτου.
£

ΕΤναι τό ύψος του δεινόν, ώς πελωρίου στύλου, 
καί κεραυνοΰχος νεφελών σωρός τό έπιστέφει· 
όμοια δε προς αιχμηρούς όδόντας κροκοδείλου 
έμπήγνυτ’ αί επάλξεις του εις τούρανοϋ τά νέφη.

’Ακούω τον ’Ωκεανόν άγρίως νά μυκάται 
κα'ι προς f o  βάθρον τό τραχύ νά πυγμαχή τοΰ βράσου, 
ώς γίγας, οστις, πληγωθείς, νά όρθωθή πειραται 
ύπό τό βλέμμα τό ψυχρόν τοΰ νικητοΰ πυγμάχου.

’Ενίοτε τις άστραπή τό μαϋρον χάος σχίζει 
καί χάνεται καλπάζουσα έπάνω των κυμάτων^ 
ένώ ό δοίμων καγχασμόν φρικττόν έκσφενδονίζει, 
βροντήν μυριοκέραυνον έκ ζοφερών εγκάτων.

Κ αί έφορα άείποτε άκλόνητος ό βράχος 
ένω συρίζει ό βορράς έπί τήν κορυφήν του 
κ’ ένώ ό κόραζ τής νυκτός διέρχεται μέ τάχος 
εις ήμερώτερα ζητών έδάφη τήν τροφήν του.

Χ α ϊρε, πιστή τών πόθων μου είκών καί τής καρδίας ! 
'Α ν  νά δηλώσ’ ήδύνατο τό αίσθημα ή ύλη, 
έάν δεν ήσο όνειρον άπλοϋν τής φαντασίας, 
γονυπετής μέ άπληστα θά σ’ ήσπαζόμην χείλη.

Έ κεΐ, έντός τών κόλπων σου αύτών τών αιωνίων, 
πατών εις τον ’Ωκεανόν, τά νέφη έχων στέμμα, 
μόνον έκεΐ εύδαίμονα θά διηρχόμην βίρν 
διασταυρών γαλήνιον πρός τάς θύελλας βλέμμα.

Τ ό  λέγω καί τό στήθος μου σπαράσσεται μέ πόνον, 
διότι δεν είναι ψευδής ό λόγος μου καί νόθος· 
δεν ψάλλω παν ό,τι ποθώ διά νά ψάλω μόνον 
είναι τό ασμά μου αύτό ό γνήσιός μου πόθος.

’Επάνω τό επάλξεων, in i αιχμής τοΰ λίθου, 
ήν άπορεΤς πώς ό βιρρας δέν έφαγεν άκόμη, 
ΐσταται όρθιος, ώς όν καταχθονίου μύθου 
όπερ κρατεί ύπερφυής ύπέρ τό χάος ρωμη.

Ώ ς  λίθου στήθος τόν βορραν τό στήθος μου διχάζει, 
κόμη μακρά όπίσω μου κυμαίνετ’ άλλοκότως· 
κι’ ένώ ό άνεμος λυσσών τά πάντα συναρπάζει 
μόνον τό βλέμμα μου τρύπα άκλόνητον τό σκότος.

*Ώ ! τότε ενθουσιασμού τό πνεϋμά μου πληροϋται* 
τής αίθερίας λύρας μου ήν σφίγγω εις τήν χεΤρα,

δονώ έζάλλως τάς χορδάς k’ έξαίφνης συνενοϋται 
εις αρμονίαν άρρητον ό κεραυνός κ^ή λύρα.

« Ό  ζόφος σου δέν εΓναι μαύρος όλως 
» ούδ’ έπαρκώς βρυχάταί που ό θόλος,

» ούρανέ.
» ’Εάν νά ίδης θέλης μαϋρον χρώμα 
» εις τήν ψυχήν μου βύθισον τό όμμα.

» Ταχύς,' ταχύς, ταχύτερος άκόμα, .
» δέν έχεις τόσον άγριον τό χρώμα 

» κεραυνέ.
" “Α χ ! άν ό νοΰς μου ήτο δύν.αμίς σου,
» θά έκανε τον κόσμον ή όρμή σου !

» Τ ή ς  αστραπής ώ φέγγος τής παλμώδους 
» ώς βλέμμα έκ ψυχής τρικυμιώδους,

» σκοτεινής,
» μέ θέλγεις, κάν μικρόν μ’ ανακουφίζεις, 
» ώς ούτω σμερδαλέον σελαγίζεις.

. » Ά λ λ ’ έχω έγώ βλέμμα πολλώ μάλλον 
» φλογώδες, φλογέράς μυρίας βαλλον 

» έρριννύς,
» προ τοΰ όποιου μόλις θά έφαίνου 
» σπινθήρ απλούς προ κόσμου καιομένου.

» ΤΩ  θάλασσα άγρία, μαινομένη 
» ητις" λυσσώσα, ητις βρυχωμένη 

» στοναχεΐς*
» ώ ·δύναμις μεγάλη, πλήν δέσμια 
» ώς φλογερά, άλλ’ έρημος καρδία,

» Οΰδέν έκ τών σπηλαίων τών έγγύς σου 
» σοί δίδ’ ηχώ ά£ίαν τής φρικτής σου 

» ιαχής.·
» Ζ η τεί βαθύ ό βύθιός σου στόνος,
» άπόθμενον ό άπειρός σου πόνος

» βάραθρον χαΤνον ϊνα διάνοιξη 
» θερμάς άγκάλας καί τον περίπτυξη 

» μητρικώς.
» Τ ό  άντρον τούτο, θάλασσ’ αδελφή μου, 
» σοί τό προσφέρω· είναι ή ψυχή μου.

» Κ ’ ιδού· κάν σύ παρήγορον θά έχης 
» έν άπο τοΰδε στήθος νά προστρέχης 

» διαρκώς. . 4^
χ> τό δάκρυ πλήν έμοϋ τις  θά σπογγίση;
» τήν άλγηδόνα τις θ’ άποκοιμίση ;

» Δ έν έχ’ , ’Ωκεανέ μου, ψυχήν ζώσαν 
» νοοΰσάν με, ένθέρμως άγαπώσαν,

» τρυφεράν.
» Τ ο ν  κόσμον περιπτύσσετ’ ή ψυχή μου,

·»  καί όμως ζή αύτή έντός έρημου.

» Ώ !  σύ, κάν δι’ απλήν εύγνωμοσύνην 
» βαυκάλισσον τό άλγος μου εις κλίνην 

» παγεράν·
» καί τότε όταν πλήττη τόν άέρα 
» θά ijjvai ή βοή σου γλυκυτέρα. . . . »



Θ ραύετ’ ή λύρα γοεράν φωνήν άναδιδοϋσα, 
ώς βρέφος δέ μετά μακρόν και πυρετώδη Θρήνον 

' ύπνώσαν, μήτηρ συμπαθής ή καταιγίς λαβοϋσα, 
εις το κενόν δι’ αγκαλών με φέρει άερίνων.

Κ αί πίπτω όλος έκστασις και πίπτων μόλις θίγω 
τό άφρισμένον μνήμα μου, οπότε αΐφνιδίως 
τό παν έξαφανίζεται το υ ί οφθαλμούς ανοίγω, 
καί ρέει πάλιν έρημος ό άχαρίς μου βίος.

Σύρος 1875.
Ι ω ά ν ν η ς ·  Φ ρ α γ κ ι α ς  

   --

Η Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Α Γ Α Π Η

Γ  Δ .

Έ ν α ς  μικρός τραγουδιστής ’σ τή ξενητειά ριμμένος 
μονάχος παραδέρνει 

κΓ όλο πονεί, κι’ όλ’ αγαπά, κι’ όλ’ ειν’ απελπισμένος 
κι’ όλο τή πρώτη αγάπη του ’ς τό νοϋ του ξαναφέρνει.

Κ ’ ένώ μονάχος του γυρνά άπο -μιά άκρη σ’ άλλη.
και ’κείνη συλλογάται 

■κερνούν, άστράφτουν γύρω του τόσ’ όμμορφιαίς καί κάλλη 
καί τόνε κάνουν πειό πολυ εκείνην νά θυμάται.

Κ ι ’ όθε περάση και σταθή καθένανε ρωτάει 
μήν άκουσε μήν ξέρει 

μιά μαυρομμάτα όμμορφη δποΰ τον άγαπαει 
κι’ όπ’ όλο τόνε καρτερεί νά πάη τό καλοκαίρι.

’Αλλά ρωτώντας ήθελα ’ ς τό δρόμο ’ποΰ διαβαίνει 
μιά ’ μέρ’ άπελπισμένος, 

βλέπει μιά κόρη λιγερή ’ποΰ τόνε ξετρελλαίνει 
κι’ άφίνει τά ρωτέματα καί γέρνει μαγεμμένος.

Κ α ί τραγουδώντας ύστερα τό πόνο του μέ πόνο 
γ ιά  ’ ι<εινη άρχινάει,

— Ε σ ένα  κόρη ’ μ άγαπώ και σέ λατρεύω μόνο 
κι’ ότ’ αγαπάει δεύτερη τή πρώτη άλησμονάει.

Ν ι κ ο λ . Σ τ α μ α τ ε λ ο ς

Η ΡΩ κ α ι ΛΕΑΝΔΡΟΣ
• ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

*Η σχηνύ π χρ ισ τχ  τόν πορθμόν, Τό μέσον τοΰ θεάτρου χχτέχετκ ι υπό βράχων 
υπερχειμίνων τής θχΧάσσης. 3Α.ριστερχ τοΰ θεχτοϋ χγχ Χ μ χ  της * Αγροδίτης, εμπροσθεν 
τοϋ όποιου εις άπόστχσίν τ ινχ  υψοντοα βωμός χεχαΧυμμένος υπό αναθημάτων χ χ ί  
άνθέων, *Απω τίρω  διχχρίνετχι πύργος. Δ εξιχ  Λά μκσου τών βράχων τό εδχγος χΧΐ- 
vet πρός τήν π χρ χλ ίχ ν> χχι χάνετοα έντός τοΰ  πχρχσχηνίον.

Η ΡΩ , Α Μ Υ Α Λ Α

ΗΡΩ

Ή  ώρα έγγίζει, Ά μ υλ λ α · έλθέ, ύπάγωμεν νά τον άνα- 
μείνωμεν.

Σ τρ εγετχ ι 7τρός την θάλασσαν.

Χ αίρετε, κύματα τής Άβύδου, ώ τοΰ Λεάνδρου μου 
διαπορθμεΓς.

Δός μοι τήν πέτραν τα ύ τη ν  θέλω νά τοποθετήσω μέ 
τάς ιδίας μου χεϊρας τον λύχνον τοϋτον, οστις θά όδηγή 
τά αβέβαια βλέμματά του, τό γλυκύ σύμβολον, τό όποιον 
λέγει εις αυτόν ότι άγρυπνεΤ ή άγαπητή του.

ΑΜΥΛΛΑ

Π ρίν ή ώχριάση ή ημέρα ; πριν ή τό πάν κοιμηθή ; 
Προλαμβάνομεν τήν στιγμήν.

HPQ

Ό χ ι·  ΐδέ, τά κύματα πορφυροϋνται· σημεΤον, ότι ό 
ήλιος θνήσκει, καί ή νύξ ,καθίπταται ή μελανόπτερος.

Α χμΟάνει τόν πυρσόν ix  τών χειρών της ΆμνΧΧης x x l άνάπτει τόν γάρον, 

ΑΜ ΥΛΛΑ μει^ώ σχ.

Δ έν σοί φαίνεται ούτω, οτι, όταν λάμπη ό λύχνος, ή 
νύξ έρχεται ταχυτέρα καί ό Λέανδρος μετ’ α υ τή ς ;

. ΗΡΩ

Μή γελάς διά τοϋτο· ό λύχνος ουτος, εΓναι ό τοΰ έρω
τος, είναι ιερός ! .  . Ίδέ , ή ημέρα ώχριά πρό αύτοΰ, καί ό 
Λέανδρος ήδη άκολουθεΤ τήν συνήθη πορείαν του. Βλέπει 
άστράπτον έδώ τά τριφίλητον άστρον, καί κολυμβά άνυ- 
πομόνως, μέ οφθαλμόν προσηλωμένον εις τάς άκτάς 
ταυτας.

ΑΜ ΥΛΛΑ

'Οποίος κίνδυνος !
ΗΡΩ

Ά λ λ ’ οί θεοί τόν προστατεύουοιν· καί σύ, ώ χρυσόκο- 
μος Ά νάδυομένη μειδιάς προς αυτόν ευμενής! Ή  θάλασσα 
δε αύτη- ή άγαπητή τόν καθοδηγεί εις τάς άγκάλας μου. 
ΤΩ  Ά μ υλ λ α , ποια ήδονή, νά τόν έπανίδω, νά τώ διηγού
μαι, καθημένη πλησίον του, τήν άνίαν, ητις μέ κυριεύει 
κατά τό διάστημα τής ημέρας έν τή άπουσία του, νά τόν 
άκούω, κρεμαμένη άπο τά μελιχρά του χείλη, νά άναγι- 
νώσκω εις τούς οφθαλμούς του, άφωνος, καί ύπ’ αίδοϋς 
καί έρωτος έρυθριώ σα!. . . Ά λ λ ά  σύ, σύ δέν άγαπάς ! 
'Οποία δέ φρίκη σέ κατέλαβεν, όταν ό έρως ό παντοδύ
ναμος έδέσποσε τής καρδίας μου !

ΑΜ ΥΛΛΑ

Ό ντω ς έφριξα, διότι ό έρως άνέφλεξε τήν καρδίαν 
ίερείας, ητις ήτο ό ζών βωμός τής θεάς της, ο βωμός 
τής αγνής Α φ ροδίτης 1 καί φοβούμαι τήν οργήν αυτής.

ΗΡΩ

Τ ί  λ έ γ ε ι ς έ κ  τής ίδιας αυτής χειρός δέν ελαβα τόν 
σύζυγόν μου; Ε ίμεθα τότε έν τώ ναώ, ώ άθάνατος ’Αφρο
δίτη! Έπορεύθην έκεΤ διά νά έορτάσω τήν δημοτελή πα- 
νήγυριν, τό γνωρίζεις· ή καρδία μου ετι, άποσπασμένη 
τών άνθρωπίνων, ήτο πλήρης τής σής λατρείας καί τών 
αγίων μυστηρίων.

ΑΜ ΥΛΛΑ

ΤΩ  θέαμα μεγαλοπρεπές! Τ ά  άσματα, αί θυσίαι, αί 
δαψιλείς άπαρχαί τών καρπών καί τοΰ θέρους! Έ καστος 
προσέφερε τάς εύχάς του· παρθένοι, νεανίαι, άνδρες, παι- 
δία. γέροντες . . . πανταχοϋ άνέτελλε καπνός ευώδους 
θυμιάματος! Τ ά  πλήθη έπιρρέοντα έκ τών ’Αθηνών, τής 
Κορίνθου, τής Κύπρου καί τής Άβύδου, συνωστίζοντο 
εις τόν περίβολον τοΰ ναοΰ.

ΗΡΟ

Ό  Λέανδρος ήλθεν έκεί, άοτράπτων ΰπό τοΰ κάλλους, 
τής αίδοϋς καί τής χάριτος ! τάς άνθηράς του παρειάς 
ύπεχρύσου ό ίουλος. Βλέπουαα δ’ αυτόν έξέχοντα έντός 
τοϋ πλήθους, ένόμισα, ώ θεά, ότι αναγνωρίζω τόν υιόν σου!





ΑΜΥΛΛΑ

Ουτω καί ό άφρων εκείνος, όταν σύ, προεζάρχουσα 
τοϋ χωροϋ, έβάδιζες βραδέως πρός τόν καπνίζοντα βωμόν, 
άνέκραζεν· « ή ’Αφροδίτη κατήλθεν έκ τοΰ Ο ύρανοΰ!»

ΙιΡΩ

Φρονείς λοιπόν ότι έφά.νην ώραία εις τόν Λ έανδρον; 

α μ υ λ λ α  ***■’ Μ * »

Συγχώρησον αύτοίς, ώ ’Αφροδίτη.

ΗΡΩ

Τ ό βλέμμα του μέ ένέβαλεν εις άγνωστον Ταραχήν. 
Πϋρ άκατάσχετον ήσθανόμην κατακαΐον με. ’Απέστρεψα 
τήν κεφαλήν.... καί οί πεπλανημένοι οφθαλμοί μου δέν 
είδον πλέον τήν εορτήν.

ΑΜΥΛΛΑ

Καί ή νεαρά ιέρεια έλησμόνησε τό καθήκον της.

ΗΡΩ

Τ ό πλήθος άπεσυρετο, καί βαθμηδόν ή έσπέρα κατέχεε 
τάς σκιάς της έπί τοϋ βωμοΰ, περί τόν οποίον είμεθα αυ- 
νηθροισμένοι. Μέ πλησιάζει, λαμβάνει τήν χείρά μ ο υ ,—  
ή χειρ μου τρέμει. Έ γω  τόν άπωθώ, βεβαίως ένθυμείσαι 
τούτο, καί.ένω ή χειρ αΰτοΰ έζήτει νά μέ κράτηση, έγω 
έφώνησα. «Σεβάσθητι, τήν Ά φ ροδίτην καί έζελθε τοΰ 
άδυτου! Ε ίμα ι καθιερωμένη εις αυτήν, ώ θρασύς νεανία ! 
Τολμάς λοιπόν νά φέρης εις τούς πόδας τοΰ βωμοΰ αυ
τής τάς βεβήλους έπιθυμίας καί τόν έρωτα θνητοΰ;»

ΑΜΥΛΛΑ

Ά λ λ ’ ένώ ή φωνή ήθελε νά ηναι απότομος, τά βλέμ
ματα διέψευδον τούς λόγους τών χειλέων. Ή  Ήρώ έσυγ— 
χώρησε ταχέω ί τόν τολμητίαν.

ΗΡΩ

’Εννόησα ότι με ήγάπα, διότι έταπείνωσε τούς όφθαλ" 
μούς καί τό μέτωπόν του τό ικετευτικόν κατεπράϋνε τήν 
όργήν μου.

ΑΜ ΥΛΛΑ '·ν ~ ' Μ ία».

Κατάθες ομοίως τήν σήν όργήν, ώ σώτειρα Ά φ ροδίτηΙ

ΗΡΩ

’Ελάλει, χωρίς νά μέ άκούη, ω, ποια- ηδονή, ποια έκ- 
στασις ! έλάλει, ώ Ά μ υλλα , πλήρης πραότητος καί χ ά -  
ρ ιτο ς ! καί ή φωνή του, αρώματα καί άνθη χέουσα άπο 
τών χειλέων του, ένεφύσα εις τάς φλέβας μου τήν φλό- 
fa τοϋ έρωτος! «’Αδελφή.τών χαρίτων, ιέρεια ·/) θύγα- 
τερ τής Κύπριδος, μή φοβ.οϋ τήν μητέρα σου- ήγάπησε 
καί αύτη τόν Ά δ ω νιν . Εύσπλαγχνίσθητι τόν έρωτά μου* 
άκουσε τήν παράκλησίν του. Έ ά ν  λατρεύης τήν Ά φ ρ ο - 
δίτην, άλλά γνώρισε τούλάχιστον τάς χάριτάς της πάσα*.! 
Α υτή μέ έμπνέει. Ά λλοίμονον, δέν ακούεις τήν φωνήν 
τοΰ αθανάτου υΐοΰ της, οστις σοί ψιθυρίζει κρυφίως ; Ά κο- 
λούθοι μοι, άν δέν έπιθυμής τόν θάνατόν μου, ουρανία 
παρθένε!» Είπ£· καί μάτην έγώ'συνέστέλλον έπί τοΰ στή
θους μου τούς φρίσσοντας πέπλους! Ό  έρως, ό ανίκανος 
έρως, είχεν ήδη διολισθήσει μέχρι τών μυχών τής καρ
διάς μου ! Τ ό τε τό παν έλησμόνησα.' Διά φωνής τρυφε
ρός έτόλμησα νά τόν έρωτήσω τό όνομά του, τήν πατρί
δα του. «’Ονομάζομαι Λέανδρος· πατρίςμου είναι ή Ά β υ -  
δος,» μοί είπε.—  Άλλοίμονον, είπον, έγω κατοικώ ε ίςΣ η - 
σ τό ν ! έάν έκεΐ μέ ήκολούθεις, δέν θά ήδύνασο νά μείνης 
άγνωστος- εις τόν πατέρα μου. Έ £  απαλής νεότητος μο
νήρης πύργος μέ περικλείει εις τά τείχη του· Δ έν ακούω , 
νύκτα καί ήμέοαν είμή τήν βοήν τών κυμάτων θοαυομέ- 
νων κατά τοϋ πύργου ύπό τής πνοής τών ανέμων. Περί τά

κράσπεδα τής φυλακής μου έίαπλοΰται ό ύγρός αυτών 
φραγμός ! Ε ις τήν γλυκείάν σου ικεσίαν έπόθη ή καρδία 
μου νά άνοιχθή- άλλά τί ωφελεί νά μέ άγαπάς, τί ωφε
λεί i/ά μοί ησαι αγαπητός ; Ή  θάλασσα άπλοΰται μεταίύ 
ημώ ν! «Θά διαπεράσω τήν θάλασσαν! » Εύγενής φωνή 
τοϋ έρωτος, έπλησίασάς άλλήλαις δύο ψυχάς ! “Ό τα ν  
άπεχωρίσθημεν, αί καρδίαι μας ήσαν συνηνωμέναι.

Srvj/wtata σιγή. ΠχρκτηρςΤ τήν θά,Χλχοζοω καί ραίνεται mfp-j·. ας.

Ό  Λέανδρος δέν φαίνεται!... καί εντούτοις ή νύ£ άπλό- 
νεται εις τόν πορθμόν, καί ό λύχνος ημών λάμπει. Ώ ,  
πόσον μακρά είναι ή ώρα αύτη εις τήν άνυπόμονςν ψυ
χήν μ ο υ !

ΑΜ ΥΛΛΑ

Εις τήν σπεύδουσαν καρδίαν ό χρόνος φαίνεται βρα
δέως ρέων.

ΗΡΩ *

Ο ύχί. Μάτην ζητείς νά μέ καθησυχάσης διά τήν βρα
δύτητά του. Έκατοντάκις. ύπελόγισα τήν άναχώρησίν του, 
καί τό διάστημα τό όποίον διανήχεται ! Νομίζεις κενόν 
τόν φόβον μου, Ά μυλλα  ; Ά λ λ ’ ίδέ τήν άπέραντον ταύ- 
την έκτασήν, όπου μόνος παλαίει πρός τά κύματα ! ΙΊο- 
σάκις έμφροντις έπί τής άκτής, ήσθάνθην νά μέ διατοέ- 
χη φρίκη έπί τή θέα τής ολέθριας θαλάσσης, όπου ποτέ 
κατεποντίσθη ή “Ελλη! Α πατηλέ πόντε ! διατί αντανα
κλάς τά καθαρά πυρά τοΰ άστερόεντος. ούρανοΰ ; Τ ά  τα
ραχώδη βάθη σου έγκυμονοϋσι τήν καταιγίδα, καί τό αχα
νές σου έμπνέει τήν αδημονίαν εις τήν καρδίαν, τήν 
όποιαν ταράσσει αόριστος ανησυχία. Ά μ υλλα , έπίφθονον 
ένόμιζες τήν τύχην μου, πλήν φεϋ, ομοιάζω πρός τά απα
τηλά κύματα, άκύμαντον καί διαυγές φαίνεται ρέον τό 
ρεΰμα τής ζωής μου, καί τό άκτινοβόλον μου μέτωπον 
αντανακλά ένίοτε τόν έρωτα, τό δώρον τοΰτο τών θεών 
άλλά σείς, ώ σκοτεινά! προαισθήσεις, σύντροφοι τών τρ ι
κυμιών, θά διασκεδάσητε μετ’ ού πολύ τάς φαιδράς καί 
μειδιώσας ταύτας εικόνας!

ΑΜΥΛΛΑ

Έλέησον, ώ Αφροδίτη, άφρονας έρωτας !

ΗΡΩ τούς ττόόχς του ayec///.aro$.

Ν αι,.εις σέ, Αφ ροδίτη, αναθέτω τάς ημέρας του ! Έ ά ν  
περί τούς ,σούς βωμούς μονήρης έζησα, έάν ηύξήθην διά 
σέ, μακράν τής τύρβης τοϋ κόσμου, άγευστος τών παι
διών καί τών αθώων ηδονών τής ηλικίας μου, προσφέ- 
ρουσα εις σέ ψυχήν παρθένον καί καθαρόν θυμίαμα, μέ
χρι τής ημέρας, καθ’ ήν ένόμισα, πιστεύουσα εις τόν Λ έ 
ανδρον, ότι τό τιμιώτατον θυμίαμά σου είναι- ό έρως κα- 
θαράς καρδιάς σέ ικετεύω, φύλαίέ τόν γενναϊον ! Ε ίπεν, ώ 
’Αφροδίτη, δό£α τοϋ ούρανοΰ, ότι λατρεύει έν έμοί τήν 
θνητήν σου ανταύγειαν. Μειδίασε εις τόν άνεμον, εις τό 
κΰμα τό όποίον τόν διακομίζει πρός με καί τόν έπανα- 
φέρει όπίσω. ΤΩ  ’Αφροδίτη, δέν άνέδυσες καί σύ έκ τής 
θαλάσσης, ητις τόν φ έρει; Ά λ λ ’ εΐπέ μοι, Ά μ υλλα , ητις 
παρατηρείς τά κύματα, διακρίνεις μακράν τόν κολυμβη-, 
τήν τής Ά βύδου ;

ΑΜ ΥΛΛΑ

Ά χ ,  είθε έμπόδιον ευνοϊκόν νά τόν κράτηση 'εις τήν 
παραλίαν !

HPQ τίτχρκγμέιΐΥ ΐ.

Τ ί ε ίπ ε ς ;. . Ε ίδες κακόν τι να, οιωνόν; . .  τό πάν είναι 
γαλήνιον.. . ούδεμία πνοή εις τό κενόν.. . Σιωπάς !

ΑΜ ΥΛΛΑ

Πολλάκις ή γαλήνη αύτη. . .



HPQ
Τ ί ;

ΑΜΥΛΛΑ
ΕΤναι δόλια. Ήκροώμην, μοί έφαίνετο οτι ή θάλασσα 

έβόα, κα! έκ τών κόλπων τοϋ σκότους ή άλκυών άφίπτατο 
μετά κρωγμών πένθιμων !

ΙΙΡΩ

Δέν μέ ήπάτας, όλέθριον προαίσθημα! Μή έλθης εις 
Σηστόν, μή έλθης, φίλτατε έραστά !

*Αττρ χπ ί) &<χ.τχίζει τον δρ ίζο ντχ .

Ή  αστραπή διαλάμπει, καί ή θάλασσα μανιώδης δια - 
νοίγεται.

ΑΜ ΥΛΛΑ

Είχα άδικον φοβούμενη ;
HP Ο

"Αχ, σιώπα, άθλια, ητις μόνην τήν Ά φροδίτην φοβου- 
σένη, μέ έκαμες νά λησμονήσω τόν κραταιόν τών θαλασ
σών δεσπότην Ποσειδώνα, πρός τόν όποιον ώφειλον ν ά . 
μτραφώσιν αΐ εύχαί μου !

ΑΜ ΥΛΛΑ

'Ο  Λέανδρος θά βραδύνη. . .  Ή  γαλήνη θά έπανέλθη.

ΗΡΩ

Ό  Λέανδρος εύρίσκεται έπί τών κυμάτων, καί ίσως 
παλαίη κατ’ αυτών τόν έσχατον αγώνα ! Κα! άν τά στοι
χεία ήθελον συνομώση. συγχρόνως, μοι είπεν, ότι ήθελεν 
έλθει,—  θά έλθη, τόν βλέπω, εΓν’ έκεΤνος !'

ΑΜΥΛΛΑ ΐρευνώσα τκ χύιχ<χτα.

Ό  Λέανδρος ; .  . Ό χ ι ,  είναι λευκόν ΐστίον, είναι τα - 
λαίπωρόν τι πλοΤον, ριπταζόμενον κα! κλίνον ΰπό τήν 
πνοήν τών ανέμων.

ΗΡΩ

Σ οί είπον ότι είναι αύτος, είναι τό ζών πλοΤον! Π α- 
λαίει, αγωνίζεται εις τά βάραθρα τών ευκινήτων κυμά
των. Δυστυχή διατί δέν άνέβαλες τόν πλοϋν ; Λοιπόν ή 
μήτηρ σου δέν έκλαυσεν έπί τής παραλίας ποθούσα νά σέ 
κράτηση ; ΤΩ  αύτόκρατορ τοϋ ύγροΰ στοιχείου, ώ κρα- 
ταιέ θεέ, συγγνωθι, έκτεινον έφ’ ημών βραχίονα ευμενή. 
Σ έ  συγκινεί ή προσευχή τοϋ άπληστου έμπορου· συγκι- 
νήθητι καί εις τήν φωνήν τοϋ έρωτος ! Δ ιά τοϋ στόμα
τός μου ουτος σέ έκλιπαρεΤ σήμερον. Γενοϋ ήμΤν οϊκτίρ- 
μων ! Ή -ευτυχία ένίοτε συνεπάγεται τήν πρός τούς θε
ούς λησμοσύνην! Σ έ  ικετέυσα πολύ άργά.

ΑΜ ΥΑΛΑ

Ά χ ,  τό κϋμα τόν έλκει εις τά βάθη του, καί οί κέκμη- 
κότες βραχίονες του μόλις τόν ύποβαστάζουσι !

ΗΡΩ

ΤΩ  Πόσειδον ένθυμήθητι ότι έν τή ακμή τής εύτυχί- 
ας του ό Λέανδρος πάντοΥε έλάτρευε τόν ευεργέτην 
Ποσειδώνα ! Ένθυμήθητι ποσάκις ποσάκις εις νύκτας εύ- 
νοϊκωτέρας άπέδιδε χάριτας πρός τά κύματα, τούς κοι- 
νωνούς τοϋ έρωτός του ! Χθες ετι, γονυπετείς εις τήν 
πολυηχή παραλίαν σοί έπέμπομεν τόν ασπασμόν.εύγνώ- 
μονος καρδίας! Θά θύσω έκατόμβην εις τούς βωμούς 
σου. . . Προσφέρω τήν ζωήν μ ο υ .. .

ΑΜ ΪΛΛΑ
ΤΩ  ούρανέ!

ΗΡα
Ό  Λέανδρος μου ; . . .

ΑΜ ΪΛΛΑ

’Υποκύπτει !

ΗΡΩ

Τ ό  κϋμα τόν καλύπτει ! —  Θεοί άδυσσώπητοι καί 
κοφοί ! Ο ίμοι ! έφθονήσατε λοιπόν τούς έρωτά< μας ! ... 
Έ στω  λοιπόν. 'Υπέρ τής σωτηρίας του προσφέρω πλέον 
τής ζωής μου, Ποσειδών ! τόν έρωτα τοϋτον, όν μοί έ -  
φθόνησεν ή ειμαρμένη, τόν θυσιάζω ! άς ζήση, καί τηρώ 
τόν όρκον μου, καί κλείω διά παντός την καρδίαν ταύτην 
πρός τόν ερωμένον μου ! 'Ορκίζομαι εις τά ύδατα τής 
Σ τυγός, εις τάς υποχθονίους άβύσσους !

ΑΜ ΪΛΛΑ

ΤΩ  θαϋμα! ή θάλασσα έπαναδίδει τό θϋμά της,ό Λ έαν 
δρος έπαναφαίνεται !

ΗΡΩ

Σ ίγα , μη πλέον μέ άπατας- είναι πολύ άργά ! ό Π ο - 
σειδύν ώμωσε τόν όλεθρόν του !

Α Μ ΪΛΛ Α

Ό χ ι ! διά τής άοράτου, διά τής θείας χειρός του ϋπο- 
στηριζόμενος, κολυμβα . . . μάτην τά κύματα τόν πλήτ
τουν κατά τοϋ στήθους.

ΗΡΩ

Z r j ! .  . . ·
Α Μ ΪΛΛ Α

Ναί, ό θεός τόν άπέσπασεν από τάς χεΤρας τοϋ θανάτου.
ΗΡΩ

Λέανδρέ μου!
ΑΜ ΪΛΛΑ

Ο ί οφθαλμοί του ,είναι προσηλωμένοι εις την ακτήν 
ταύτην· τό ποθητόν τέρμα, πρός ό έγγίζει ήδη, έμψ υ- 
χόνει τό θάρρος του. Έσώθη ! . . Ζών αποβιβάζεται έπί 
τής άκτής !

ΗΡΩ

. ΤΩ  Πόσειδον, εύχαριστώ ! 'Ο  Λέανδρός μου έσώθη.
Α Μ ΪΛΛΑ

Ή  προσευχή σου . . . . σύ τόν διεφύλαζες !

ΗΡΩ

Δοάμε πρός συνάντησίν του, διότι ελλείπει με ή πνοή. 
Έ χ ω  ήδη προετοιμάσει διά τά κεκμηκότα μέλη του 
τό έριον, τό έλαιον καί τά ευώδη μύρα. Έσώθη ! Καλή 
μου "Αμυλλα, σέ άγαπώ ! . .  . Τ άχυνε λοιπόν . . . Θά 
ήναι ήδη έκεΤ !

ΑΜ ΪΛΛΑ

’Αλλά σύ μή λησμονήσης τόν-όρκον, τήν εύχήν! Μ εταξύ 
σοΰ καί έκείνου τοϋ λοιποϋ έγείρεται φραγμός· έπίσημος 
εύχή, παρά τοϋ θεοϋ είσακουσθεΤσα ! Δ έν πρέπει νά τόν 
έπαοίδης, είμή διά νά είπης εις αύτόν ύ γ ία ιν ε !

ΗΡΩ

"Υπαγε, θά τόν ένθυμηθώ· μή φοβοΰ τήν βλασφημίαν· 
ή επιορκία μου ήδύνατο νά πέση κατά τής κεφαλής ε
κείνου ! Έ ά ν  ποτε ήθελε καμφθή ή καρδία μου, σύ θά 
εΰρίσκεσο πλησίον'μου νά τήν ύποστηρίξης. Ά γ ε ,  σπεϋ- 
σον, καί έπάνελθε Ίνα με βοηθήσης ν’ άντισταθώ κατά τοϋ 
έρωτός μ ο υ !

*Η " Α μ Α χ  εξέρχεται*

Σ Κ Η Ν Η  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

ΗΡΩ, μό-jri.

Δ ιατί έπεθύμουν άκόμη νά σοί διαμφισβητήσω, Π όσει- 
δον, τόν'πλήρη δοκιμασιών έρωτα τοϋτον, τήν πλήρη α
τυχίας εύτυχίαν τα ύ τη ν ; ΟΙ φόβοι μου καθ’ ημέραν



διετάραττον τήν ηδονήν αϋτοϋ, ή βραχεία του μέθη 
μόλις έμετρίαζε τάς τύψεις τοΰ συνειδότος μου . ’Επί 
τοΰ κινδύνου, όν ό Λέανδρος διέτρε£ε τήν εσπέραν τού
την, κατεμέτρησα το αμάρτημά μου. Έ ά ν  άπώλλυτο δι’ 
έμέ, θΰμα τοΰ υμεναίου ημών . . . .  ’Από φοβερού κιν
δύνου έζελύτρωσα τήν ζωήν αϋτοϋ· αλλά μέ ποιαν τιμήν, 
μέ ποιαν σκληράν Θυσίαν. —  'Αλλ’ αυτός τί θά είπη διά 
τ ο ϋ το ; Ίσως καταρασθή τήν χεϊρά μου τήν σώτειρα· 
καί δέν ΰπεσχέθην νά θυσιάσω δύο καρδίας ; Ά λ λ ’ οΐ 
θεοί τον έσωσαν· θά έκπληρώσω τήν ευχήν μου. Δέν θά 
τον ΐδω πλέον, είμή διά νά τώ είπω· ΰγίαινε.— ’Ιδού αύτός.

Σ Κ Η Ν Η  Τ Ρ ΙΤ Η

λ ε Αν ρ ο ς , η ρ ω

ΗΡα ρίητομίνη είς τάς άγχάλας του.

Λέανδρε !
ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Ή ρ ώ !
ΗΡΩ

Ποια νύ£ !
ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Μή πλέον φόβους καϊ αγωνίαν, ώ ώραία μου Ιέρεια !

ΒΡΩ

ΤΩ  γλυκερέ μου σύζυγε !
ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Δάκρυα . Τ ό  φίλημά μου τά άπομάοοει. Παιδίον, διατί 
νά «φαντάζεσαι δεινά άνύπαρκτα. κ<5ί νά μεγαλύνης τον 
κίνδυνον;

ΗΡΩ

Γελα διά τους φόβους μου .
ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Καθίσταται τόσον δειλή .
ΗΡΩ

Δ ειλ ή , καί ή τρικυμία σαλεύει άκόμη τήν παραλίαν.
ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Κ αί δταν άκόμη ό ζέφυρος πνέη καί θωπεύη τό κενόν 
μέ τήν άβράν. πτέρυγά του, συ νομίζεις οτι ό βορράς 
ανατρέπει τήν θάλασσαν.

ΗΡΩ

Ό χ ι . . .  δέν έτρεμον κατά τάς αίθριους έκείνας νύ
κτας, κατά τάς οποίας έψιθύριζον είς τό κενόν αϊ μαλα- 
καΐ τοϋ ζεφύρου πνοαί. Ά λλά  τήν νύκτα ταύτην έφρισσα. 
ουρανός καί θάλασσα διηνοίγοντο· άσθμαίνοντα, έίηντλη- 
μένον τά κύματα σέ κατεκάλυπτον, οί λευκοί άφοοί των 
διέβρε£αν τήν κόμην σου καί τά ύγρά των ίχνη είσέτι έπι 
ταύτης σώζονται· άφες νά τά έΕαλείψω .

% 1 ον ενχγχοΰίζετοίι.

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

ΈκραγεΤτε ήδη, θύελλαι. ’Εγέρθητι, άπειλητικέ βορρά. 
Πόσειδον, ουρανοί ζηλότυποι, λύσατε, χύσατε κάτω τήν 
μανίαν σ α ς .

ΗΡΩ, τρέμονσχ είς τό δνομχ τοΰ Πθ7ει#ώνθς' xar’ tVtccy.

Πσσειδών, άχ, ολέθρια εύχή.
ΛΕΑΝΔΡΟΣ

’ Α ς λαλήσωμεν περί της αγάπης μας, άς λησμονήσωμεν 
τό πάν ..

ΗΡΩ

Φυλάττου μή προκαλής τον φοβερόν κύριον τής τριαί-

νης . Ά φ ρον, ή ζωή σου κεΤται εις' τάς χεϊρας τοΰ Π ο- 
σειδώνος . Δέν ίκέτευσες αύτόν κατά τήν τρ ικυμ ία ν;

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Δ έν έσκέφθην είμή μόνον σέ. Τά  αγαπητόν σου ίνδαλμα 
προ τής ψυχής μου έχων, έλησμόνουν, ώ Ήρώ, τον κίν
δυνον, καί ό οφθαλμός μου ήν προσηλωμένος είς τήν 
άκτήν ταύτην, είς τήν γλυκεΐαν ταύτην σκέπην τοΰ κε- 
κρυμμένου ερωτός μας . Δέν ήκουον τήν βοήν της κα- 
ταιγίδος, δέν έβλεπον τον ήνεωγμένον ουρανόν, όστις 
έβρόντα υπέρ, τήν κεφαλήν μου. Ναί, έζώρκιζον τά κύ
ματα ταϋτα, τά όποΤα μανιωδώς έμάχοντο κατά τοΰ 'έρω
τος· έφώνουν προς αυτά· «Ο ΰχί τώρα, άλλ’ έπιστρέφοντα 
πνίίατέ με. » καί έπάλαιον κατ’ αυτών, οΰχί διά τοΰ βρα- 
χίονος, άλλά διά τής ψυχής· ή φλό£ κατά τοΰ υδα τος. 
Ή  φλ'όί ήτο ίσχυροτέρα. ό γλυκύς μας λύχνος ήκτινο- 
βόλει είς τούς σκοτεινούς αιθέρας. Τάς άκτΓνάς του ένό- 
μιζον μειδίαμά σου. Ά λλά  τί έχεις λοιπόν ; Δ ιατί νά 
άπαίθής τά περιπτύγματά μου ; Δέν άρκεϊ ή ζώσα παρου
σία μου νά διασκεδάση τούς φόβους σου; Είμεθα μόνοι·

* διατί τό βλέμμα τοΰτο τό έμφροντι ;

ΙΙΡΩ

Πώς θά δυνηθώ νά τώ είπω; φεΰ .

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Ά φ ε ς  νά λάμψη εύθυμότερον τό μέτωπόν σου.
ΗΡΩ

Ά χ ,  πώς δύναμαι νά ήμαι εύθυμος, όταν σκέπτωμαι 
ότι, τό πρώτον μειδίαμα τής ήοΰς θά σ’ ευρη πάλιν ριψο
κινδυνεύονται έπι τής αυτής τρικυμιώδους όδοΰ; Ό  θυελ
λώδης χειμών πλησιάζει, καί ό πορθμός διαπνέεται υπό. 
τών φοβερών νόμων μέχρις έαρος.

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Τ ί προς ή μ ά ς ; Ή  ευτυχία, ό καρπός'οΰτος τοΰ φιλαρ- 
γύρου ούρανοϋ, αύ£άνει έν. τώ μέσω τών κινδύνων, είς τά 
χείλη τοΰ Ταρτάρου. Ό σ τ ις  τήν έδρεψεν άλλοΰ, ουδέ
ποτε τήν έγνώρισεν.

ΗΡΩ

ΤΩ  Λέανδρε, είθε νά έλάμβανον παρά τής άγαθότητος 
τών θεών, δι’ έμέ τουλάχιστον, ήσυχοτέραν ευτυχίαν . 
Ε ίμα ι ευτυχής συλλογιζομένη, ότι τό σφαλερόν τούτο 
κΰμα ένδέχεται νά σέ καταβροχθίση ζώντα, όταν ό έρως 
σου ρίπτη γέφυραν έπι τών χαινόν-.ων κυμάτων, μεταΕΰ 
δύο ηπείρων ;

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

’Εάν ό θάνατος πέπρωται νά μέ άφαρπάση τής τρ υ - 
φεράς σου άγάπης, προώρως άποφυλλίζων τό άνθος τής 
έμής νεότητος, πανταχοΰ τής γης θά μέ καταφθάσητών 
θεών τό θανάσιμον κτύπημα, άνευ τής βοήθειας τών κυ
μάτων, τών θυελλών . Κ αί τήν έσπέραν ταύτην ούδ' αύτή 
ή μήτηρ μου νά μέ κράτηση ήδυνήθη έκτιθέμενον είς 
τούς άνέμους· είίεύρεις πόσον τήν άγαπώ είμαι ή χαρά 
καί τό στήριγμα τοΰ γήρατος της· έγέλασα διά τούς φό
βους της, όπως γελώ καί διά τούς σούς. .’Εάν ή βάσκανος 
μοίρα κελεύει νά άποθάνω, ούδέν δύναται ούτε νά έπ ι- 
σπεύση, ούτε νά βραδύνη τήν στιγμήν. Πίστευσόν με, άς 
άποδιώίωμεν τήν περί τοΰ μέλλοντος μέριμναν. Τέλος 
πάντων, ή θάλασσα ήθέλησε νά μοΰ φεισθή ’ μέχρις έδώ. 
Ή  Κλωθώ δέν έπλεζεν άκόμη ολον τό νήμα τής ζωής μου. 
Ά λ λ ά  φαίνεσαι οτι κρύπτεις τι έν τή ψυχή. Δέν μέ ά - 
κούεις, ώ, άποκρίθητι, άποκριθητί μου. Δέν πρέπει πλέον 
Ήρώ, νά βασίζωμαι είς την πίστιν σου; Παρήλθε λοιπόν 
ή ωρα τής εύτυχίας μου ;



ΗΡΩ

Ά χ ,  νά μή δύνασαι νά άναγνώσης εις τά βάθη τής 
καρδιάς μου ;

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Ό χ ι,  όχι, μή ζητής βεβιασμένος προφάσεις. Προεϊδον 
τήν τύχην μου, καί σ’ εννοώ καλώς. Εύπιστε έραστά, 
ιδού ή αΐωνία αγάπη, τήν οποίαν χθες άκόμη εις τόν 
βωμόν αυτόν ή ιέρεια σοί ώρκίζετο. Ό νειρ ο ν  μιας ημέρας.

ΗΡΩ ·

Αισθάνομαι κλονουμένην τήν ΐσχύν μου. Ύποστήριξον 
αυτήν, Λέανδρέ μου, άντί νά τήν ύποσκάπτης. Μή θλί- 
βης με τάς υποψίας τήν καρδίαν μου, αρκούντως πιεζο- 
μένην, άναλισκομένην υπό σκληρός αγωνίας.

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Ή ρώ, όταν μέ ήγάπας . . .

ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ΛΑΝΙΠΕΡ

ΗΡΩ

Σ έ  άγαπώ ώς χθές- φεϋ, μέ· παραγνωρίζεις.

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

’Εφόσον σοί ήμην προσφιλής, ενόσω άκόμη μέ ήγάπας, 
ποιον μυστικόν, ποία κρυφία θλίψις σέ έβάρυνε, τήν ό
ποιαν δέν. μετέχεες πάραυτα εις τήν ψυχήν μου, ή όποία 
δέν ήτο κοινή εις άμφοτέρους μας, Ήρώ. Ή  διάνοιά σου, 
τά αισθήματα άπεικονίζοντο εις τούς οφθαλμούς σου, 
καί ουδέποτε ή καρδία σου ήδυνήθη_ νά κρύπτεται ποό 
έμοϋ έπί τοσοϋτον.

ΗΡΩ

Ούχ'ι, Λέανδρε· ούτε καρδίαν, ούτε οφθαλμούς μετήλ- 
λα£α..Τό πρόσωπόν σου πάντοτε είναι εις τάς όψει μου 
γλυκύτερον, ή ή πρώτη άκτίς τοϋ έσπερινοϋ άστέρος, 
καί ή φωνή σου πάντοτε εγχέει εις τήν καρδίαν μου τήν 
ηδονικήν έκεΐνην μέθην, ητις καί έν αύτω τω ναω παρε- 
πλάνησε τήν ιέρειαν. Ο ύχί, ή Ή ρώ δέν μετεβλήθη. Σ ύ  
μοί μετέβαλες εις βασιλικά μέγαρα τά μονήρη τείχη, τόν 
τάφον εις τόν όποίον έζων. Σ ύ  ώδήγησες εις τήν μόνω- 
σιν μου, σύ μοί έδώρησες τόν μυστηριώδη έρωτα ασμα 
τό όποιον άμφότεροι έψιθυρίζομεν, μακράν τοϋ κόσμου,



άνθος διανοίξαν τον κάλυκα ταυ υπό τάς πνοάς σου- καί 
ό έρως ουτος έν τή φυλακή μου ητο ό όρίζων μου, ητο 
ή έλευθερία μου! Έ σ ο  ευλογημένος! Ναι, ούδέποτ.ε λη
σμονώ την ευτυχίαν ταύτην. Θά ήτο άγνωμων ή καρδιά 
μου, έάν ήπίστει!, άχ θά ήδύνατο νά άνθέξη εις τήν φω
νήν σου ; Πλησίον σου έπόθησα νά ζήσω και νά άποθάνω, 
καί τό άνθος τοΰ έρωτός μας ουδέποτε ήθελε μαρανθή! 
Δ ιατί, μίαν έχοντες τήν ψυχήν έσχομεν δύω πατρίδας;

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

' Ό τ α ν  άκόμη μέ ήγάπας Ήρώ, έντρυφώσα άμερίμνως 
μέ όλα τά έμπόδια τής ειμαρμένης εις τάς τέρψεις άβε- 
βαίου ευτυχίας, ταχέως άπεσόβεις πάσαν σκέψιν, πάντα 
φόβον οχληρόν, και οΰδέν ήδύνατο νά έμπικράνη τήν 
κοινήν ημών έρωτικήν μέθην! Α ί περί τών κινδύνων, τής 
άποστάσεως, καί τής έκτεθειμένης ζωής μας φρονχίδες, 
κατεπνίγοντο, έσίγων έν τώ μέσω τών φιλημάτων. Δέν 
προσεΐχες τότε μέ ψυχήν άνήσυχον έίς τους θυελλώδεις 
νότους, τούς προαγγέλους τοΰ προσεγγίζοντος χειμώνος· 
δέν σ’ έπτόουν τότε κίνδυνοι τοσοϋτον μεμακρυσμένοι. 
Βλέποντες τάς μέν ημέρας μειουμένας, αύξανομένας δέ 
τάς νύκτας, έτερπόμεθα, άμφότεροι εύγνωμονοϋντες τούς 
θεούς, διότι έμήκυνον τήν ώραν, ή όποια μάς συνήνου. 
Ή δη πρώτον βλέπω ταύτην άφιπταμένην έν μέσω στε
ναγμών, έν μέσω δακρύων έτοιμων νά καταρρεύσωσι. Ό  
έρως μας διήρχετσ έν χαρά καί στεναγμοΤς, άλλά στε- 
ναγμοΤς χωρίς δακρύων! Ήρώ, αί ώραΐαι μας νύκτες δέν 
έχουν πλέον θέλγητρα ; Ώ ,  ένθυμήθητι τήν πρώτην νύ
κτα, κατά τήν οποίαν έλθόντα με’ τοσοϋτον άσμενος μέ 
ύπεδέχθης! εις τόν κρότον τοϋ γνωστοϋ σοι βήματός μου 
έτρεχες εις προϋπάντησιν, έθλιβες έττ'ι τών κόλπων σου 
τόν σύζυγόν σου τόν άσθμαίνοντα, τόν σύζυγόν σου ! . . 
καί έν τούτοις οΰδέν ανθρώπινον χείλος είχε προσφέρει 
δι’ ημάς τόν υμέναιον ύμνον, ούδε'ις ποιητής έπεκαλέσθη 
τήν Ή ρ α ν, ούδεμία χειρ προητοίμασε τάς δάδας τών 
μυστικών σου λέκτρων. Ά λ λ ’ ούτε δάδες καί πανηγύρεις, 
ούτε χοροί και καθιερωμένοι ύμνοι έλειπον άπό έκείνους, 
ούς ό έρως συνήνωνε; Ή  ’Αφροδίτη μόνον ηύλόγει τόν 
άγνωστον και μυστικόν μας γάμον! ’Εμάρμαιρεν αύτη εις 
τόν ουρανόν, καί εις τήν ευμενή της λάμψιν συνετε- 
λέσθη ή γλυκυτέρα, ή τελευταία θυσία. Μόνη αυτη ήτο 
μάρτυς τής βραχυτάτης, φεϋ, έκστάσεως έκείνης, καί 
συμπαθής προσεμειδία εις τούς πρώτους ημών έρωτας, 
Α ί όμολογίαι, οί όρκοι -έθλίβοντο έπί τών χειλέων σου. 
καθώς τά άνθη τοϋ Μαίου τά όποια έπέχεον τά μύρα 
των έπί τής κλίνης σου! Ούδέν άνταπεκρίνετο εις τούς 
τρυφερούς μας ψιθυρισμούς, είμή ό φλοίσβος τών οιδα
λέων κυμάτων, τά όποϊα έψαλλον έπί τής παραλείας, 
μιγνύοντα τήν τραχεΤαν αύτών αρμονίαν εις τάς γλυκε- 
ράς μας λέξεις, εις τά φιλήματά μας τά γλυκύτερα τών 
λόγων ! ·

ΗΡΩ

ΤΩ  θεοί! σεΤς τόν έμ π νέετε ; —  Λέανδρε, όχι, σιώ— 
πησον. Ύπερασπίσθητί με. κατ’ έμοϋ αύτής ύπερασπίσ- 
θητί με τώρα !

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

ΣυγκινεΤται ! . . . Ήρώ, σέ ήδίκησα, σύγγνωθι, τρις 
φιλτάτη ! . .

ΗΡΩ

Φεϋ, ή Ά μ υ λ λ α  μ’ έγκαταλείπει !

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

’Ελθέ, ψυχή μου φίλη, έλθέ ! 'ΟποΓον όνειρον θλιβερόν 
ένεχάραξεν έπί τοϋ μετώπου σου τά κατηφή του ίχνη ■

Ό ποια είκών άπατηλή ανησύχησε τήν  καρδίαν σου ; Ά -  
συλον γλυκύτερον τοϋ τόπου τούτου μάς περιμένει- άσυ- 
λον, όπου έκάστη ήμέρα διαφυλάττη εις ήμάς τό γλυκύ 
όνειρον τής χθές, τό μήπω συντελεσθέν, τό όνειρον τής 
ηδονής, ύπό τοϋ οποίου αί ψυχαί άνά δύω μεθύσκονται.

ΗΡΩ

Ά λ λ ’ άν πρέπη τις νά παύση τοϋ ζήν, ϊνα τό όνειρον 
πληρώση ; . .

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Μειδιών πρός τόν θάνατον, θά αποθάνω έπί τής καρ- 
δίας σου.

ΗΡΩ

Λέανδρέ, εύσπλαγχνίσθητί με ! όχι, μή μέ σύρης !

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Έ λθέ, έλθέ, ένδοσον εις τόν έρωτα, τόν όποΤον φθο- 
νοϋσι κα! αυτοί οί θεοί.

ΗΡΩ

Οί θεοί είναι καθ’ ημών, θά άπολεσθής.

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Σ έ  άγαπώ ! . .
Τήν σύρει μ ή  άνθισταμένην’ η " Α μ Λ Ιχ  νκι'νετιζι.

Σ Κ Η Ν Η  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

ΗΡΩ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ Α Μ ΪΔΛΑ 

ΑΜ ΪΛΛΑ

Ή ρώ ! '
ΗΡΩ

Θεοί ! ή Ά μ υλλα  !

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Ποία φρίκη σέ κυριεύεις

ΑΜΥΑΛΑ σΐ’/y. εΐζ την Ήρώ.

Ά φ ρ ο ν !

ΛΕΑΝΔΡΟΣ'  I

Δ ιατί ή αίφνηδία αυτη μεταβολή;

ΑΜΧΑΛΑ εις τήν Ή ρώ.

Τ όν όρκον, τόν όρκον !

ΛΕΑΝΔΡΟΣ scj την Ήρώ.

Τ  ί λέγει αύτη ;
ΗΡΩ

ΤΩ  Λέανδρε ! θλιβερόν τι μυστήριον . . . Πλήν θά τό 
μάθης τέλος.

ΛΜ ΪΛΑΑ

Παρήλθεν ή στιγμή τών τρυφερών πόθων ; οί θεοί ο! 
σώσαντες αύτόν άπαιτοϋσι παρά σοϋ τήν άμοιβήν των. 
Έ ά ν  τόν άγαπάς, φοβήθητι ύπέρ αύτοΰ τήν έκδίκησίν των!



Α Τ Τ ΙΚ Ο Ν  Μ Ο Υ Σ Ε ΙΟ Ν  
- _________________ “

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Τ ί δηλοϋσι τέλος τά δάκρυα, ή σιωπή αύτη ; . .  τί δη- 
λοΤ ή παράδοξος υποδοχή τήν όποιαν λαμβάνω έδώ : . . 
Μόλις φθάνω, καί έπι των μετώπων έπεκτείνονται τά νέφη 
τής μερίμνης. Συμβούλια, δάκρυα, επιμονή είς τό σιω

πάν. 'Α χ , έάν προεμάντευον το ένοχον αύτών μυστήριον 
έάν, ώ θάλασσα, δέν έκόμιζες "έραστήν περιμενόμενον5 
διατί νά μέ άποβιβάσης ε ί ς τ ή ν ά κ τ ή ν  τα ύ τη ν ; έπρεπε 
νά μέ καταβροχθίσης· θά άπέθνησκον δι’ αυτήν, ψιθυρί- 
ζων το όνομά της, άνύπτοτος διά τήν άπιστίαν της.

. η ρ ω

Ά μ υλλα , τον άκούεις ;

ΑΜΤΛΑΑ

Κώφευσε είς τήν φωνήν του ! φύγε !

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Εϋσπλαγχνίσθητι τήν τεταραγμένην καρδίαν μου. Ε ί-  
πέ μοι, τί ποτέ σο'ι έπταιοα ;

ΙΙΡΩ

Δέν δύναμαι ν’ άνθέξω έπι πλέον βλέπουσα αύτόν 
άγωνιώντα και πάσχοντα ΰπό τής άμφιβολίας! Ή  Ά μ υλ*- 
λα θά σοί ε ίπ η . . Τ ά  χείλη μου δεσμεύονται προ τής 
ομολογίας ταύτης· είπε αύτώ τον όρκον μου καί τήν 
ευχήν. Ά ς  αναχώρηση είς τό όνομα τοΰ οΰρανοϋ, οστις 
τιμωρεί τον έπίορκον. Ά ς  άναχωρήση ! κα! άναχωρών, 
άς ένθυμήται πάντοτε οτι τον άγαπω !

[ά π ίρ χ ε τ χ ι.)

T b  τέλος είς τό πρόσεχες).

ΙΟ Υ Λ ΙΕ Τ Τ Α  Λ Α Μ Π Ε Ρ

Ή  χαριεστάτη συγγραφεύς, ής δημοσιεύομεν τήν ει
κόνα, έγεννήθη τώ ι ο 36 έν έπαρχία τής Γαλλίας, νεα- 
ρωτάτη συνεζεύχθη μετά ίατροϋ τίνος, τοΰ L a  M essin e , 
άλλ’ ό γάμος συτος δέν άπέβη διόλου ευτυχής. Ά π ο -  
θανόντος τοΰ συζύγου της, μετέβη είς Παρισίους, τό κέν- 
τρον πάσης έν Γαλλία φιλολογικής άξίας καί φιλοδοξίας, 
δι’ άλλεπαλλήλων δέ έργων, μυθιστορημάτων, διηγημάτων, 
περιγραφών, έντυπώσεων, δέν έβράδυνε ν ’ άποκτήση όνο
μα έν τή γαλλική φιλολογία. ΤΗτο δέ θελκτικώτατος 
τύπος συγγραφέως ή περικαλλεστάτη έκείνη γυνή ή με
στή ευφυΐας καί άγαθότητος, ή σκορπίζουσα τήν χάριν 
περί αυτήν καί πρώτιστα πάντων έπι τών γραφομένων 
της, καί ύπέρ πάντα άλλον γράφοντα έπικυροϋσα τό 
γνωστόν ότι έκ τοΰ ύφους διαγινώσκεται ό συγγραφεύς.

Τ ά  σπουδαιότερα τών έργων της, άτινα πάντα σχεδόν 
έγραψεν ΰπό τό ψευδώνυμον Ju lie t te  L a m b e r , έκτος 
όλιγίστων υπό τό όνομα J .  L a  M essin e  εινε «Ή  άσχη~ 
μος» περιεργότατον μυθιστόρημα, «Τό χωρίον μου» όπου 
έν πολλαϊς παρατηρήσεσι περί τοΰ έπαρχιακοΰ βίου έ γ -

κατασπείρει ήδείας άναμνήσεις. « ’Επί τώ ν^Άλπεω ν», 
πλήρες περιγραφικής ποιήσεως έπος, καί τό τελευταΤον 
περί Ουγγαρίας έργον της. τό άρτι έκδοθέν κα! μέγαν 
έξεγεΤραν πάταγον. Ε ίς  ημάς τούς Έλληνας ιδιαιτέρως 
γνωστή εΤνέ διά τήν Έ  λ λ η ν ί δ α, ήτις πρό τινων 
έτών μετεφράσθη έν άθηναϊκή έφημερίδι καί τήν «περί 
νεοελληνικής ποιήσεως μελέτην» δημοσιευθεϊσαν τό πρώ
τον έ ν τ ή  Ν έ α  Ε π ι θ ε ω ρ ή σ ε ι .

Ή  Ίουλιέττα Λαμπέρ έν Παρισίοις συνεζεύχθη μετά 
τοΰ εγκρίτου γάλλου πολιτικοΰ καί μέλους τής έθνοσυ- 
νελεύσεως κατά τό 1 87 0  καί γερουσιαστοΰ είτα Έ δ μ ό ν- 
δου Ά δ ά μ .
• Ή  κολοσσιαία περιουσία τοΰ συζύγου κατέστησεν αυ
τήν ικανήν νά έκπληρώση καθ’ ολοκληρίαν τούς φιλολο
γικούς καί πολιτικούς πόθους της. Ή  αίθουσα αύτής έγέ
νετο έν βραχεί περίφημος, όπως δ’ άλλοτε ή τής κυρίας 
'Ρεκαμιέ, άνεδείχθη τό έντευκτήριον τών μεγίστων συγ

γραφέων, καλλιτεχνών καί πολιτικών άνδρών τής Γαλλίας. 
Ό  P a ille ro n  έν τή περιλαλήτω κωμωδία του « L e  
m on de oil l ’o n .s ’ ennuie# τήν αίθουσαν ταύτην έλαβεν 
ώς τύπον.

Μ ετά τό i 8 y o  ιδίως δέ μετά τήν πολιτικήν κρίσιν 
τοΰ 1 8 7 7  οί σπουδαιότατοι τών δημοκρατικών ηγουμένου 
τοΰ Γαμβέττα συνήρχοντο έν τώ μεγάρω τής Κ υρίας 
Ά δ ά μ , οΰτω δέ ή αίθουσα έγένετο κέντρον πολιτικής 
ένεργείας τοΰ ίσχυροτέρου έν Γαλλία κόμματος, καί έν 
,αύτή έλαβε τήν γένεσίν της ή τή ιά  ’Οκτωβρίου 1 879 
ίδρυθεϊσα «Νέα Έπιθεώρησις», τό γνωστόν ισοβάθμιον 
τή Ε π ι θ ε ω ρ ή σ ε ι  τ ώ ν  δ ύ ο  κ ό σ μ ω ν  περιοδι
κόν, όπερ διευθύνει δεζιώτατα γράφουσα άμα και τήν 
εξωτερικήν πολιτικήν.

Ή  Κ υρία Ά δ ά μ  δύναται νά όρισθή ώς έξής :
Συγγραφεύς, πολιτική γυνή καί φιλέλλην· διότι θερ

μώς αγαπά τήν Ελλάδα και διά τών έργων αύτής, και 
διά τής Νέας Έπιθεωρήσεως, καί έν παντί ζωηρώς έ ίε -  
δήλωσε τήν προς αύτήν άγάπην της.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Α Τ Τ ΙΚ Ο Υ  Μ Ο Υ Σ Ε ΙΟ Υ

κ. Ν. Β. Θεσσαλονίκην. Τ ά  καθυστερούμενα φυλλάδια 
σάς άπεστάλησαν· οΰδεμίαν συνδρομήν ζητοΰμεν κ. Α . 
Π. Έ ν  Ν. Έφέσω. Ή  συνδρομή σας έλήφθη· γράψατέ 
μας έάν έλάβατ,ε τά καθυστερούμενα φυλλάδια, κ. Κ . Π. 
'Οδησσόν· τά φυλλάδια τοΰ Νοεμβρίου κα! Δεκεμβρίου 
σάς άπεστάλησαν. Α . Μ. Κωνστάντζα ομοίως. R , Η. G . 
H am b u rg . Ν . Ο. T iib in g en . Α . Δ. Κονίστραν· Α . Γ . 
Α ίγιον. Ν. Ν. Κέρκυραν. I. Τ .  Κυδωνιάς. Τ ό  αίτηθέν 
βιβλίον δέν έχω, ζητήσατε μόνον παρά τώ βιβλιοπωλείω 
τοΰ κ. Μπέκ· τον ίο  άριθμόν π. ε. θά σάς πέμψωμεν. 
Γ . Κ . Αλεξάνδρεια. Τ ά  έλλείποντα Νοεμβρίου κα! Δ ε
κεμβρίου έστάλησαν άλλ’ ή συνδρομή σας δέν έλήφθη. 
X . ΠΤ Φαμαγούστα. Ε . Π. Μάλτα. Σ . Ζ . Κέρκυρα. Έλή- 
φθησαν δρχ. 25, 6ο. Α . Δ. Κονίστραν. Έ χ ε τ ε  δίκαιον, 
γράψατέ μας τά έλλείποντα φύλλα νά σάς πέμψωμεν.



Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α
* -

Μ ά ν ικ α  ή μητηρ τοϋ Αυγουστίνου· ύπό ’Ιγνατίου 
Μοσχάκη. Έ ν  Ά θ ήνα ις  τύποις Α ττ ικ ο ύ  Μουσείου ι 8 8 φ

Ή  φελοβοφεα τοΰ Κ ,αλοΰ παρά Πλωτίνω· δια
τριβή έπί ύφηγεσία ύπό Γ . Μ. Βιζυηνοΰ· διδάκτορος καί 
καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας έν τοΤς έν Ά θ ήνα ις  Γ υρνα - 
σίοις. Έ ν  Ά θήνα ις έκ τοϋ τυπογραφείου Α ττικ ού  Μου
σείου.

Κ,αταβτατεκόν τής χριστιανικής αρχαιολογικής 
εταιρίας· έν Ά θ ήνα ις  έκ τοϋ τυπογραφείου Ά ττ ικ ο ΰ  

Μουσείου.
Λ -όγος πανηγυρικός εις τόν νεοράρτυρα Γεώργιον 

έκφωνηθείς έν τώ ίερώ ναώ τής Χρυσοσπηλαιωτίσσης 
κατά τήν i j  Ίανουαρίου 1 8 8 S έπέτειον τής ρνήρης αύ- 
τοΰ. Έ ν  Ά θήνα ις  ύπό Νικολάου Τσιγαρα.

Α κ ο λ ο υ θ ί α  τοΰ όσιου καί θεοφόρου πατρός ήρών 
Σεραφείμ τοΰ έν τώ ορει τοϋ Δομποΰ τής Λεβαδείας 
άσκήσαντσς καί έορταζομένου τή Σ Τ ',  τοΰ μηνάς Μαίου. 
ητις έζεδόθη μέν τό πρώτον έκ χειρογράφου κειμένου 
ύπό- τοΰ πρώην Μητροπολίτου Α θηνώ ν, κ. Νεοφύτου 

Μετα£ά έκδίδοται δε νΰν έπιδιορθωμένη καί έπηυ£ήρένη 
ύπό τοΰ έκ τής αύτής Μονής τοϋ Δορποϋ ίερορονάχου 
Εύθυρίου Καββαθδ προλύτου τής θεολογίας. Έ ν  Ά θ ή -  
ναις τύποις Ά ττ ικ ο ΰ  Μουσείου.

Α ε α τ ρ ε β ή  περί άτονου καί άπνευρατίστου γραφής 
τής Ελληνικής Γλώσσης ύπό Ν. Β. Φαρδύ τοΰ Σ α ρ ο - 
θρακός. Έ ν  Μασσαλία τύποις B a rla tier .

Κ,ατακλυσμ.ός. Α ευτέρα  παρουσεα* (ποιήματα) 
υπό Δ . Κόκου. Έ ν  Ά θ ήνα ις  έκ τοϋ τυπογραφείου ’Α τ 
τικού  Μουσείου, έκδοσις έκλεκτή.

'Η  Μ εγάλη έν Έ ρμ ,ουπ όλεε  Χυνέλευσες τής 
25 Νοεμβρίου περί συστάσεως Έφετείου έν Σύρω καί 
ό κατ’ αύτήν πρός τόν λαόν τής Έρμουπόλεως καί 
Σύρου καί πρός τούς έκ τοΰ λοιπού τών Κυκλάδων 
Νομοΰ έν Έρμουπόλει παρεπιδημοΰντας εκφωνηθείς, λό
γος ύπό Ίωάννου Φραγκιά δικηγόρου μέλους καί γρ α μ - 
ρατέως τής έν Έρρουπόλει έπταρελοΰς πρός σύστασιν 
Έ φ ετείου Ε π ιτροπείας. Έ ν  Έρρουπόλει, τύποις Π α - 
τρίδος.

'Ε λληνεκοΰ Ά γ ώ ν ο ς  τό τριακοσιόδραχρον επα- ¥ 
θλον· διήγηρα ύπό Γρηγορίου Δ . Ξενοπούλου.

Ά γ γ ελ ο ν τ α ε  Δημοσθένους Δ . Βαλαβάνη τά σωζόμενα 
ύπό τοΰ άνεφιοΰ αϋτοΰ Γεωργίου Α . Βαλαβάνη, τιμώ ν- 
ται άντί φρ. 3.

Καλώς το (Σ τ ίχ ο ι— I. Γ . Τ .) .
'Ο  Σ π ου ρ γίτη ς  31* τή Λϊάπολε ύπό I. Γ . Τσακα- 

σιάνου (ποίημα)
Ά ντεπβκρεβες τών περί τής εΐς τόν βιβλικόν αγώ

να ύποβληθείσης Τριγωνομετρίας μου κριθεντων ύπό I.
Α . Α να ργύρου, καθηγητοϋ τών μαθηματικών. Έ ν  Ά θ ή -  
ναις τύποις Ά ττ ικ ο ΰ  Μουσείου ·

Ά ναγνω βμ.ατάρεον τ^ς Γ α λλικ ές  γλώααης έ γ -  
κριθέν ύπό τοΰ υπουργείου τής Π αιδείας κατά τόν 
Α Μ Β ' Νόμον, εκδοσις ολως νέα ΰπό Α . Ναδίρη· έκδί-

δοται δαπάνη Α , Κωνσταντινίδου. Έ ν  Ά θ ήνα ις  τύποις 
Ά ττ ικ οΰ  Μουσείου.

Ε ρ μ η ν ε ία  περικοπών τοΰ Ε υα γγελ ίου  ύπό
Ί γ . Μοσχάκη ύφηγητοΰ τής θεολογίας· έκδίδοται δαπάνη 
Α . Κωνσταντινίδου. Περιεχόρενον ή έπί τοΰ όρους ομι
λία. Α ί παραβολαί. Διάφοροι περικοπαί. .Εν Ά θ ήνα ις  έκ 
του τυπογραφείου Ά ττ ικ ο ΰ  Μουσείου. Τ ιράτα ι δραχ- 
μάς 2 5ο.

Λ ,ό γ ο ς  κατ’ έντολήν τής Ακαδημαϊκής συγκλήτου’ 
έκφωνηΟείς έν τώ ναω τής Μητροπόλεως ύπό Α . Δ . Κ υ -  
ριακοΰ καθηγητοΰ τής θεολογίας, τελουμένου υπέρ τών 
ευεργετών τοΰ Πανεπιστημίου μνημοσύνου κατά τήν λ'. 
Ίανουαρίου τοΰ .885  εορτήν τών Τριών Ιεραρχών. Έ ν  
Ά θ ήνα ις  έκ τοΰ τυπογραφείου Ά ττ ικ οΰ  Μουσείου.

Οοεκελη £ τ ο α . Έ τ ο ς  Ε '. 1885 ύπό I. Ά ρσένη τή 
εύνοϊκή συμμετοχή έγκριτων λογίων Άθήνησι τύποις 
Ά ττ ικ ο ΰ  Μουσείου. Τ ιρατα ι δρ. 5. Περιεχόμενα. Α ί * 
κινούμενοι Τράπεζαι Α . Βλάχου. Τ ό  ταζεϊδι Κ . Π α- 
λαμά. Δ . Ίορδανίδης φρενολογική μελέτη. Κ . Σκόκου. 
Η άγνωστος Μ. Μπέτσου. Παθογένεια Ε . 'Ροίδου. Ο ί · 

θησαυροθήραι τοϋ Όκενφελς Κ . 'Ραγκαβή. Ή  γλώσσα Α .· 
Αασκαράτου. Ό  πυθμήν τής θαλάσσης Ε . Σούτσου. Ή  
δικαιοσύνη έν Έλλάδι Θ. Φλογα'ί'του. Καλλιτέχνιδος Έ ρω ς 
Π : Άποστολίδου. Α ί γυναίκες παρά τοΤς άρχαιοτάτοις 
Έ λλησι Α . Σπαθάκη. Οί Μύρμηκες Θ . Χελδράϊχ. Έ λ 
ληνες φυγάδες καί I. Γαριβάλδης Α . Γενναδίου. Σημειώ
σεις έκ Γερμανίας Ν. Καζάζη. Ό  Σοσιαλισμός I. Σ ο ύ - , 
τσου. Δύο μικρά περί Σαπφοΰς ποιήματα Σ . Βάλβη. Α ί 
Βδέλλαι Α . Λεονάρδου. Α ναμνήσεις Ο . Ίαλέμου. Ό  
λόγιος νέος Δ. Καμπούρογλου. Γλωσσικαί παρακρούσεις 
I. Σκυλίσση. Ό  Κυβερνήτης τής Ελλάδος Π. Χ αλκιο- 
πούλου κτλ.

Ι Ι ε ρ ε  Ά δ ε κ ή μ ,α τ ο ς  κ α ί  ποενί^ς, έν τή άρχαία 
Ελληνική Τραγωδία. Λόγος έκφωνηθείς τή ι6  Δεκεμ
βρίου 1 88^ ύπό Ν. Κωστή τακτικού καθηγητοΰ τής νο
μικής οχολής άναλαμβάνοντος έπισήμως τήν πρυτανίαν.

' Κ ή ρ υ ξ  σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα έκδιδόμε- 
νον τή συνεργασία πολλών λογίων. Έγκρίσει τοΰ 'Υπουρ
γείου τής Δημ. έκπαιδεύσεως, έτος Α' ’Ιανουάριος Τ ε ΰ -  
χος Α '. Φεβρουάριος τεΰχος Β'. Έ ν  Κωνσταντινουπόλει. 
Περιεχόμενα. Πρόλογος.Τό νέον έτος. Περί τής Μ ητρο
πόλεως Μελενίκου. Ό  Αίσωπος. Υ γ ιε ιν ή  τών Σχολείων. 
Μυθιστορία Ζηνοβία Γαλλιότη. Ή  γυνή έντή  κοινωνία. 
Ποιήσεις. Ό  Έρρϊκος Ά ϊν ε . Ή  χειραφέτησις τής γ υ -  
ναικός. Α ρ χα ία  καί νέωτέρα γραμματική τέχνη. Περί τής 
φωνής. Ποικίλα. Ποιήσεις. Τής έκδόσεως τοΰ περιοδικοΰ 
το ύ το υ  ου τήν ύποστήριζιν συνιστώμεν θερμώς διά τόν 
καλόν αύτοΰ σκοπόν έπιστατεΤ έπιτροπή συγκειρένη έκ 
τών κ. κ. Δ . Πρόκου, Α . Παλαιολόγου, A . X . Στεφοπού- 
λου, Ε . Πουλουλίδου καί I. Ροαίου. Ή  συνδρορή αύτοΰ 
είναι έν Έλλάδι φρ. ίο . Κ αί πάλιν συνιστώρεν την άπό- 
κτησιν αύτοΰ.


