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Ο ΑΛΗΘΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

ύπό Ιτρρκην, κριτικήν καί λογικήν έρευναν

Α ΦΟΤ παρήλθον τά  περί τοΰ νοομάντεω; ’'Αγγλου 
Κούμπερλανδ καί των medium διασκεδας-ικά έν 

Παρισίοις μαντευματα, περί ών εγκαίρως ή έν ’Α0 h- 
vat; φίλη έφημερίς « ’Ακρόπολις?? μα; άνεκοίνωσεν 
ικανά; πληροφορία;, ολίγον μετά τοϋτον χρόνον (11 
’Ιουλίου 1884) μας κατές-ησεν ένημέρους δτι τό πραγ- 
(UC τοΰτο έλαβε σοβαρώτερον χαρακτήρα- διότι είς- 
«γόμεθα δχι άπλώς καί ώ; έτυχεν άλλ" έπις·ομονι- 
κώ; εί; την τοΰ πνευματισμού καί τοϋ μαγνητισμοί 
πΐ7 ΐν 3-εωρουμένην κατά την ’Ακρόπολιν <<ώ; μίαν 
« έκ  τών συνηθειών καί αδυναμιών τοΰ παρελθόντο;, 
» τό  όποιον, δτε πλέον κλίνει πρό; την δύσιν του δέν 
» υπολείπεται εΐμη ή κατεδάφισι; τών τελευταίων έ- 
s> τοιμορρόπων τοΰ οίκοδομήματο; τών προκεκηρυγμέ- 
«νων 1 8  αιώνων δπω; φθάση εί; τόν απόλυτον καί 
ϊίγαληνιον μηδενισμόν* μανθάνομεν δ’ δτι δ αιών ή- 
»μών παραλευσεται καταλείπων έποχήν σκοποΰσαν 
«νά  κατας-ρέψ^ παν ί,τι έδημιοΰργησαν οί προκά- 
«τοχοι αύτης.»

Καί λοιπόν έκ της πίς·εω; ταυτης έδόθη αρκετά 
έκπλητικη ή έν ’Αγγλία πνευματική κίνησι; δι’ έπι- 
ςτημονικών πειραμάτων, ές ών προέκυψαν ύπερφυσικά 
θεάματα* διότι τράπεζαι καί καθέδραι έκινηθησαν 
«ρχούμεναι ώς έμψυχα, χεΐρες φωτειναί διέγραψαν κύ
κλους έν νυκτί καί ή μέρα, σφίγγουσαι μάλ’.ς-α έν φι- 
λίω χαιρετισμω την παγωμένην χέϊρα έμφοβων σο
φών ϊ ’Εντεΰθεν δέ πάλιν αναβίωσαν τά  κοιμώμενα έ- 
π ΐ. τριακονταετίαν τραπεζάκια, άλλά τώρα τρίποδα

κατά μίμησιν τών άρχαίων μαντείων* ώς·ε έάν δέν ένι- 
σχύοντο δλα ταΰτα ύπό τών έπιςτιμον ικών πειραμάτων 
τθελον έκληφθή ώς σημεία τών καιρών 3-αυμας-ά 
καί ώς φαντάσματα περί ών καί αύτός δ φιλόσοφος 
Πλούταρχος ήναγκάσθη δπω; ποιήσηται μνείαν έν τφ  
βίω τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρο; (Κεφ.ΖΓ'.)

Καί δμω; πρό δυω περίπου μηνών δ μέν παρ’ήμΐ» 
έπις-ήμων γηραιό; χημικό; Ξ. Αάνδερερ άπιςών άπε- 
κάλεσεν αύτά διά της δημοσιότητας τοΰ τύπου 
(«Ψευδή ίσως φαίνεται δτι έκ τών φυσικών καί χει- 
μικών πειραμάτων αύτοΰ ούδεμία παρηχθη κίνησις, δ 
δέ διακεκριμένος Γάλλος συγγραφεΰς Leo Quesnel 
καταμυκτηρίσα; πρό τριών έτών τού;· έν Α γγλία  πνευ- 
ματιστάς κατέταξεν άνεπιφυλάκτως αυτούς εϊς τρεις 
κατηγορίας, εί; άγύρτας, εί; άσθενέΐ; την διάνοιαν καί 
εί; Βύματα τη ; απάτη;. Έπομένω; ή έπΐ7Λμη παρ' 
ήμϊν, πρό; λύπην τοϋ συντάκτου της Ακροπόλεως πά
λιν άφησε τό ζήτημα περιωρισμένον είς τού; θεολόγους 
καί τού; ψυχολόγους. ’Αλλ’ ιδού μετά μήνα περίπου 
(δρα φυλ. Ακροπόλεως 15  Αύγους-ου) έρχεται ά κ. ΔΟ- 
ΜΙΝΟΣ, δ όποιος διά μακρα; διατριβής έν πολλοί; φύλ- 
λοις τής ’Ακροπόλεως έςηκολούθησεν έπί μήνα; μέχρι 
της 7 Νοεμβρίου 1884  άνακινών τό περί- πνευματι- 
σμοϋ ζήτημα, ώς φαίνεται δτι έκ τής αύτης πνευ
ματικής πηγής άρύεταικαί αύτός τάς ιδέα; καί δ αυ
τός διοραται σκοπός.

Ό πνευματισμός λοιπόν τοϋ κ. Αομίνου, (δ δπβϊο; δέν 
είναι νέος καί μόνον έν Α γγλία , άλλ' αρχαιότερος w 
’Αμερική), ώς καί ούτος αισθάνεται, θεωρείται ύποπτος 
έν Έλλάδι, δχι δμως κατ’ έμέ διότι είναι ψευδής, ώς 
δημοσιεύει δ κ. Αάνδερερ, άλλά διότι δ κ, Δ&μινος 
δέν άφίνει την έ π ο ψ η ν  μόνην έν τώ παροντι αίώ- 
νι τών φώτων, δπω» ασχοληθώ είς τά  πειράματ*



της καί φέρη τό κΰρος άύτης έάν άληθεύη διά τοΰ
έπιτημονικοΰ λόγου, καί διότι άκόμη άνάγει τόν 
πνευματισμόν αύτόν << εί; τά  πρό 25 αιώνων παλαιά 
καί σκουριασμένα διδάγματα, τά  όποια περί τοΰ
περιορισμού τοΰ ανθρώπου κλπ. έδίδασκόν οί πρό
γονοί μας, ένια των όποιων διέδωκε καί ό χρι- 
<Γΐανισμάς». Καί ένφ θεωρεί “ σκουριασμένα5» τά
παλαιά έκεΐνα διδάγματα, κατωτέρω διά τών ση
μερινών πνευματικών φαινομένων τοΰ παρόντος αίώ- 
νος τών φώτων, δηλαδή τών τραπεζακίων καί τών 
αιθέριας φύσεω; διανοιών τοΰ έπιτήμονος ύλιςΌΰ 
"Αγγλου Βάλλα, θέλει ν’ άποδείξη καί έπιβεβαιώ- 
ση δτι « τά  θαύματα τών ιερών Γραφών είναι δν- 
τως σημεία, (κατά τό εύαγγέλιον) γεγονότα θαυ
μάσια μέν, άλλ’ ουχ τ,τ-ιον έχοντα τον φυσικόν
καί έπιτημονικόν αύτών λόγον, γενόμενα πρό τε 
τοϋ ’ΐτ,σοΰ Χρις-οΰ, καί μετά ταΰτα  καί νΰν έτι 
έν πολλαί; περιςάσεσι διά της συνδρομή; καί έπενερ- 
για ; έτέρων δντων, αοράτων μέν εί; τοϋ; οφθαλμού;, 
έκδηλουμένων δμω; δι' ορατών καί ψηλαφητών φαι
νομένων }).

’ΐδού λοιπόν τό ύποπτον καί φοβερόν τοΰ παίζειν 
καί τραπελίζειν μεταξύ άληθοΰ; πνευματισμοΰ τ,τοι 
πνευματική; φιλοσοφία; καί ψευδοπνευματισμοΰ, με
ταξύ λογική; καί νευρικών διαταράξεων, μεταξύ τών 
ιερών Γραφών καί τη ; έπιτήμη; κατ’ άντίθεσιν τοΰ 
Τερτουλλιανοΰ μη παραδεχομένου δεσμόν μεταξύ 
Γραφής καί ’Ακαδημία;, μεταξύ ‘Ιεροσολύμων καί 
’Αθηνών,

Είναι δέ μάλλον ύποπτο; ό πνευματισμό; τοΰ κ. 
Λομίνου, διότι οΰτο; πειρώμενο; νά συγκρίνη μεταξύ 
τοΰ αρχαίου καί νεωτάτου πνευματισμού, συγχύζεται 
?! περιπλέκεται σκοπίμω; εϊ; σκοτεινά; ατραπού; καί 
φοβείται νά βαδίση τήν φωτιζομένην λεωφόρον, ώ; οί 
λωποδύται οί όποιοι ές άφανοΰ; παρουσιάζονται ένώ
πιόν σαςκομψοί καίχαριτολόγοι, άλλ’ αίφνης σα; άφίνουν 
ένκαταπλήξειάφαιροΰντες τον έν τώ βαλαντίω σα; θη
σαυρόν. Καί λοιπόν ό κ. Δόμινο; ιδού άπό τοΰ 
σημερινού πνευματισμοΰ καί λοιπών πνευματιστικών 
φαινομένων, εϊ; τά 4-οΐα οί έπιστήμονε; καταγίνον
τα ι νά δώσωσι τόν λόγον, (καί έάν δεν τό κατορθώ- 
σωσι τοΐς εύχόμεθα τρεμον παραφροσύνην), ανέρχε
τα ι εί; τόν Άναςαγόραν καί τόν Σωκράτην, εϊ; 
τόν Μωυσην, καί άπό τούτον εϊ; τόν ’ΐησοΰν Χριστόν. 
Καί άφοΰ τά  παρ αυτοί; ευρίσκει «σκουριασμένα καί 

’.παλαιά», τά  φέρει νά τά  γανώση εί; τού; έξο- 
,χωτέρου; νόα; τοΰ αϊώνό; μα; άπό τοΰ 4848 μέχρι 
.τοΰ 4884, ένώπιον τών οποίων όφείλομεν άληθώ; ν ’ 
«ποκαλυπτώμεθα, άλλά διά τοΰτο μάλιστα όφείλο
μεν νά μη έπικαλώμεθα εί; ψεύδη τά  ένδοξα ονό
ματα έκείνων, τών οποίων τά  πνευματικά φρονή

ματα είναι εί; μεγίστην άντίθεσιν τών όσων ό κ. 
Δόμινο; προβάλλει δπω; στιλβώση τόν ψευδάργυρόν 
του. Διότι ό μέν Οΰγκώ καί Δουμας λ. χ. πολύ 
διάφορον ιδέαν έχουσι περί θρησκεία; καί πνευμα- 
τισμοΰ τών έν ’Αγγλία πνευματιστών, έκτος έάν 
έλανθάσθη 6 κ. Δόμινο; έννοών τόν medium 
Βουγκώ, 8ν ή αστυνομία τών Παρισίων πρό τριετία; 
κατεδίκασεν ώ; άγυρτην, διότι οί Παρισινοί φαίνεται 
δέν πιστεύουν τοιούτου; πνευματιστάς. ‘Ο δέ Φλα- 
μαριών, ον ό κ. Δόμινο; έπικαλεΐται, έχων την διά
νοιαν υψηλήν καί τό θρησκευτικόν α’ίσθημα ύγιέ;, 
δέν παραπείθεται άπό ταχυδακτυλουργικά φαινόμενα. 
Βεβαίω; εμβριθή; έπιστήμων καί μεγαλοπράγμων δέν 
πλαναται, διότι αύτό; άναγνωρίζει τόν «θειον Νοΰν» 
διήκοντα τό όπερφυε; θέαμα τοΰ κόσμου καί τήν  
αρμονίαν αύτοΰ· άτενίζων δέ μετ’ έκπλήξεω; ένώ- 
πιον τοΰ θαυμασίου όργανισμοΰ τη ; Ουρανίου με- 
γαλειότητο; άναφωνεΐ τό τοΰ προφητάνακτο; «Ο ί 
ούρανοί διηγούνται δόξαν Θεοΰ*? καί αμφισβητεί τόν 
Βύχνερ καί άλλου; Γερμανού; ύλιστά; κατειρωνευό- 
μενο; αύτού; διά τήν άονησίν των πρό; τόν δημι
ουργικόν Νοΰν ,  τόν ιθύνοντα καί κυβερνώντα ώς 
κυρίαρχον τήν υλην, άφοΰ δεν έγνώρισαν καλώ; τήν 
υλην καί τά ; ιδιότητα; αύτη;, καί «ποκαλών αύτού; 
δοξοσόφου; παραλογιζομένου; έν τη έπιστήμη.

Ά λ λ ’ άφήσωμεν τήν έπιστήμη ν, ή όποία δέν 
παρήγαγεν έναργέ; τ ι; περί πνευματισμοΰ καί θρη
σκεία;- ή επιστήμη ά ; έρευνα σκοπίμω; καί α
ποτελεσματικοί; τού; νόμου; τη ; φύσεω;, έξ ών πολ- 
λού; μέν ήρμήνευσεν καί άνεκάλυψεν, άλλ’ έκ τών 
νεωτέρων καί τελειοτέρων άνακαλύψεων έν τη άπει
ροι κοσμογραφία καί τη ύλη, έξάγεται δτι καί οί 
νόμοι τη ; φύσεω; άποτελοΰσιν ωκεανόν έπιστήμη; 
άνεξάντλητον, έξ ού μόνον τήν μικράν αύτοΰ λά-  
γηνον πληροί δσην έκαστο; δύναται βαστάζειν κατά  
τά ; πνευματικά; αύτοΰ δυνάμει;, οίς έδώρησεν αύ- 
τώ ό υπέρτατο; πνευματιστής καί πανεπιστήμων.

‘Ο κ. Δόμινο; προφανώ; άναμιγνύει τόν ψευδό 
πνευματισμόν, δν έγέννησαν αί άπ ’ αιώνων άνθρώ- 
πιναι άδυναμίαι, άγυρτεΐαι καί προλήψει;, μετά τοΰ 
άληθοΰ; πνευματισμού καί τ?5; θρησκεία;, έπί τών 
όποιων ή μέν άρχαία φιλοσοφία ήπόρησε νά δώση 
τόν λόγον, παραταίει δέ ή σημερινή έπιστήμη τών 
φώτων. Ά λ λ ’ ό κ. Δόμινο; δέν έπαθεν άκουσίω; 
τοιαύτην παραπλάνησιν.

Είναι άληθέ; δτι αί δοξασίαι τοΰ άκαδημαΐ- 
κοΰ έπιστήμονο; ’Άγγλου Κρούζ, ώ; καί τοΰ ύλι- 
στοΰ Βάλλα περί ΐχων μουσική; καί κυμβάλων ά- 
νευ έπαφη; καί περί άλλων τχων καί κρότων, περί 
μορφών καί φαντασμάτων, διανοιών αίθερία; φύσεω; 
κλπ. έχουσι τήν όμοιότητα μέ πολλά; παναρχαί

α; έντυπώσει; έκ μετεωρολογικών φαινομένων, μά
λιστα δέ καί μέ αύτά; τά ; δοξασία; πολλών πα
τέρων τη ; εκκλησία; περί έναερίων καί άφανών ει
δώλων, εί; τά ; όποία; προσετέθησαν καί νέαι προ
λήψει; καί δεισιδαιμονίαι περί σατύρων καί καλι
καντζάρων καί τελωνίων καί νεραιδών καί τόσων άλ
λων κατά τόπου; δημωδών παραμυθιών. Αύτό; ό 
πολύ; καί μέγα; θεολόγο; ’Οριγώνη; εί; τά ; περί 
κοσμολογία; καί ψυχολογία; αύτοΰ δόξα; υποπίπτει 
εί; τά ; παραδοξωτέρα; υποθέσει;. Ά λ λ ’ ή κατά 
τού; πρώτου; αιώνα; περισωθεΐσα έν τη Ανατολή 
‘Ελληνικη φιλοσοφία, ην άντεπροσώπευον οί διαση- 
μότεροι χριστιανοί θεολόγοι, έκαθάρισε τόν άληθη 
πνευματισμόν άπό εκείνα; τά ; νοσηρά; καί γελοί
α ; ίδέα; τών προλήψεων καί δεισιδαιμονιών, τά ; 
όποια; έγέννησεν ή άμάθεια, άπήνθισεν έκ τών 
ίεοών Γραφών τ7,ς Καινή; Διαθήκης τά ; φαεινά; α
λήθεια; δι' αγώνων αιώνων, καί, πρό; κατά,ταυσιν 
τών θρησκευτικών ερίδων, αί όποΐαι παρακολουθοΰ- 
«ιν έπί τών διαφόρων πολιτευμάτων τήν άν9ρω- 
πίνην ατέλειαν, έδογμάτισε τό χριστιανικόν καθε
στώς, καθαρόν πνευματικόν, τό όποιον έμεινε πλέον 
άδιάσειστον άπό πασαν άλλην πολεμίαν αύτω πνευ- 
ματιστικήν ή ύλιστικτ,ν έπιστήμην. Ά λλά  καί έάν 
ποτε άποφασίση ή άνθρωπότη; νά ποιήση δογματι
κήν μεταρρύθμισιν, δέν θέλει δυνηθη νά μακρυνθη 
■τών άνεξαντλτ,των άληθειών τη ; χριστιανική; θρη
σκεία;, είμή έπί τά  κρείττω μόνον έν αύταΐς ταυ- 
ταις, αί όποΤαι κατά τοσοΰτον πάντοτε άναφαίνον- 
ται ώραιότεραι καθόσον έρευνώνται.

Τά καθεστώς δμως τοΰτο ό κ. Δόμινος, δπερ θε
ωρεί έτοιμόρροπον, προφανώς μή άνεχόμενος αύτό, έπιθυ- 
μεΐ νά φ ;άση ει; τόν απόλυτον καί γαλήνιον Μ η- 
Ξ ε ν ι σ μ ό ν .

Κατά τόν κ. Δόμινον, έπικαλούμενον καί τόν 
Ιΐλωτΐνον (ούτο; δέ ήν τότε μέν δμοιό; τ ι; τώ Ά- 
πολλωνίω Τυανεΐ, τ·δη δέ τοΐ; έν Α γγλία  πνευματι- 
«ταϊς), ό ’ΐησοΰ; Χριστό; δέν ώμίλησε περί πληθύ- 
•ς κόσμων καί άμοιβών βίων είμή τά ; όλίγα; λέξεις 
(έν τη -οικία τοΰ πατρό; μου πολλαί μοναί εΐσί.» 
Βεβαίω; ό Ττ,σοΰ; δέν είχεν άνάγκτ,ν άλλη; έ- 
χιστημονική; περί τούτου διδασκαλία; εί; τόν Λα- 

εί; όλίγα; λέξει; τοΰ Εύαγγελίου δύναται πολ- 
λάκι; νά περικλεισθη καί ή έπιστήμη τών κοσμο- 
γράφων καί αί έλπίδε; τών οπαδών αύτοΰ. Ή κο
σμογραφία ήτο τότε σκοτεινή, άλλά καί σήμερον 
μ ί δλτ,ν τήν πρόοδόν τη ; ή έπιστήμη έντό; αύτών 
τών ό λίγων λέξεων περιορίζεται καί έάν έτι μεγα- 
λτ,τέρα; ποιήσηται προόδου;. ’Εάν δέ έκ τών χι
λιάδων άστέρείων νεφελωμάτων £ν μόνον, τό τοΰ 
Γαλαξίου, υπολογίζεται κατά τού; άστρολόγου; δτι

σύγκειται έξ έκατόν έκατομμυρίων άστέρων, πόσα α- 
ρά γε δυσεκατομμυρια άστέρων εμπεριέχονται εί; τά  
έν τώ Ούραν^ μετέωρα συστήματα; ά ; έρευνα έ- 
λευθέρω; ή έπιστήμη, ό έρευνών τήν φύσιν έρευνΧ 
τόν Θεόν. "Οσον δ’ άφορα τήν έλπίδα τη ; άμοιβής, 
τ ί; οίδεν έάν ει; μεταξύ τών τόσων δυσεκατομμυ- 
ρίων άστέρων δέν θά είναι ή μέλλουσα μονή τοΰ 
κ. Λομίνου ; ά; συλλογισθη τότε τ ί κόσμοι, όποϊαι 
λαμπραί μοναί ! "Ισω; ένταΰθα ύπομειδιάση ό άνα- 
γνώστη; διά τήν φαντασιώδη πτΤίσιν καί τολμηράν 
τοΰ νοό; περιέργειαν άλλά δεν αρμόζει μάλλον εϊ; 
τόν άνθρωπον νά έλπίζη ούτο; ύψούμενο; διά τοΰ 
πνεύματο; αύτοΰ πρό; τήν ούράνιον μεγαλειότητ*, 
άπό τοΰ νά καταβιβάζηται εί; τήν ιλύν τών σκω- 
λήκων καί τό γένο; τών πιθήκων ; ένόσω λοιπόν 
ή έπιστήμη δέν άποδεικνύει τον μηδενισμόν τοΰ αν
θρώπου, διατί ούτο; ν ’ ά;νήται τόν ύπέρτερον αύ
τοΰ προορισμόν έν τώ μέλλοντι, άφοΰ έχη τό φώ; 
τοΰ ανθρωπίνου πνεύματα;, καί μάλιστα τόν ύπέρ- 
τατον αύτοΰ πλάστην καί δημιουργόν τοΰ παντός 
έν τη χριστιανική θρησκεία;

Μέχρι τοΰδε ήκολουθήσαμεν καί ήμεΐς παρωδι- 
κώ; τό ύφο; τοΰ κ. Δομίνου, καί ούδόλω; ήτον 
άνάγκη νά γείνη λόγο; περί πνευματισμοΰ, έν α> τα- 
χέω; έδόθη καί δοθήσεται έπί μάλλον ή προσήκου
σα έκτίμησι;. ’Επειδή δμω; ό κ. Δόμινο; ύπόπτω; 
τ ί ί  δντι άνέμιξεν αύτόθι καί έσχέτισε την θρησκείαν 
τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί τά Εύχγγέλιον αύτοΰ· καί 
διότι άπό τινων έτών βλέπομεν, εκτός τή ; χο
ρεία; τών κατά καιρού; ‘Υλιστών, ’ΐδανιστών, παν
θεϊστών, έπικουρείων καί τόσων άλλων περιδρόμων, 
βλέπομεν λέγω καί πολλούς παρ’ ήμΐν νέους μηδε
νίζοντας καί φανερώς ή άφανώς μαχομένους πρός 
τήν χρις-ιανικήν θρησκείαν, γράφομεν τήν μικράν 
ταύτην διατριβήν, νομίζοντες ‘δτι διά τοιούτων δια
τριβών δέν βλάππεται άλλ' έπιρρώνυται τά ύπέρ τής 
θρησκείας κοινόν φρόνημα τοΰ λαοΰ, διότι τό θρη
σκευτικόν Γήτημα τοΰ χριςΊανισμοΰ έκραταιώθη μάλ
λον διά τής έν αύτω άνέκαθεν έπασχολήσεως τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος, έν ταΐς διαιρέσεσιν αύταΐς 
μάλις-α.

Ά λ λ ’ άφίνοντες ένταΰθα τό παροδικόν καί εύτρά- 
πελον υφος τοΰ κ. Δομίνου έξετάσωμεν σπουδαί- 
ως, ώς άρμόζει έν ού παικτοϊς, τό θρησκευτικόν ζή
τημα, άρχόμβνοι άπό τοΰ πνευματικωτέρου τών άπο 
γης, δηλονότι τοΰ άνθρώπου μέ τόν έν άρχή έπιγρα- 
φίμενον τίτλον.

(έξακολουθει)

& 0Μ ΙΝ ΙΚ02.



LE SURNATUREL 
Dans Le Monde Animal

(suite, v. N° 15)
Mtore au temps du czar Terrible, 

quand la Russie des Ivans a deja subi l'in- 
fluence des id̂ es occidentales, ces croy- 
ances persev̂ rent. Nikita Romanof, le 
heros des bylines sur Iyan IV, emploie 
contre l’ennemi les moyens qui reussis- 
saient si bien aux anciens bogatyrs. 
Transports par l'imagination populaire 
dans la pSriode des troubles qui suivi- 
rent l’extinction de la branche des Ru- 
rihovitchs regnant a Moscou, il prend 
la forme de l’hermine et du loup pour 
ravager l’arsenal et les ecnriea des Po- 
ionais, A une Spoque plus recente enco
re, quand sous les dynasties prussienne 
et allemande (Romanof et Holstein-Got- 
torp) l'esprit de doute avait fait tant de 
eonqugtes en Russie, le roi de Prusse, 
Frederic II, est repr6sente dans la poe- 
sie populaire comme dou6 de la faculte 
de transformations accordee aux anciens 
bogatyrs russes.Le sceptique correspondant 
du philosophe de Ferney devenait dans 
la po6sie pareil & Dobryna, le vaillant 
oncle de saint Vladimir, dont les prodi- 
gieuses metamorphoses ont tant occupe 
les auteurs du cycle de Kief. (1)
La poesie populaire bulgare nous offre 

aussi des exemples de transformations. 
Ainsi Bog (Dieu) change, a leur priere, 
un homme en aigle et une femme en 
coucou.
En Occident l'exemple le plus frappant 

de la persistance de cette doctrine est 
le mythe du loup-garou. Mais dans ce 
mythe on ne retrouve aucune trace du 
loup hSroique dont il a et6 plus d’une 
fois question· Ce mythe a le sombre ca
ractere que le moyen-age occidental, qui 
subissait profond6ment l’influence du dua- 
lisme, aime a donner a ses creations, Les 
metamorphoses n’avaient d’autre origine 
qu’une puissance satanique. (2). Les sor- 
ciers, comme agents de Satan, pouvaient

(1) Kirievski II.
(2) Horst D am olo g ie  Oder G eseh ich te d es  G lau- 

h en s an  Z auberey  u n d  riamoni's^e.WunderII.217 ,

se transformer en loups, en prenant 
ainsi la livree de leur maitre, dont, un 
des noms ordinaires etait Lupus. Le ly- 
canthrope a ete la terreur de l’Europe 
et la crainte, qu’il inspire est loin d’etre 
dissipee partout. Meme au XV® siecle, sous 
l'empereur Sigismond, nous voyons une 
assemblee de theologiens ceiebres deci
der qu’il faut admettre l'existence des loups 
garous. Si l’on en croit un ecrivain fran- 
gais, des provinces de la France qui pas- 
sent pour relativemenl instruites, com
me la Touraine, la Normandie, les depar- 
tements de Γ Est, «possadent encore des 
loups-garous qu’on redoute». (3) Les pro
vinces de l’ouest sans parler de l’Auver- 
gne et du Limousin, sont restees, on le 
sait bien, plus expos6es aux terreurs, qui 
ont si longtemps pes6 sur Γ Europe. 
L’Afrique tremble toujours aux pieds des 
dieux du monde primitif. Les Africains 
croient que les forgerons ont le privilege 
de se changer la nuit en betes ferocea 
pour se rassasier de chair humaine, privi
lege qui doit etre envie des hideux anthro- 
pophages qui poursuivaient M. Stanley et 
ses compagnons de leurs cris d’ ogres en 
fureur. (4) Les Chretiens de I’Abyssinio 
n’ont pas sur ce point une autre croyan
ce que les negres.
Sans parler des grands et redoutables 

carnassiers que l'homme est en train d’ex- 
terminer, qu’il devait considerer naturel- 
lement comme les principaux agents du 
principe du mal, sans parler des ophidi- 
ens, dont le caractere lui semblait en
core pins demoniaque, d’autres animaux, 
plus ou moins inoffensifs, ont ordinaire- 
ment dans les mythes une physionomie 
suspecte. Tels sont le bouc, le singe, le 
belier, le sanglier, l’ane, le chien si 
souvent semblable au loup (canus lur- 
pus) (5), la chauve-souris, etc.

Nos diables sont comme ceux des Per- 
sans reprSsentes avec les longues cornea 
du belier et du bouc, embleme de la 
force bestiale. Le demon, sous la forme

(3) Gerard de Rialle La M yth o log ie  com pa rS e  
Τ. I. (1878)

(4) Stanley A tra v e r s  le  C on tin en t. m y s te r ieu x .
(5) V. dans la Z oo lo gie  m y th o lo g iq u e  les chapi- 

tres spr ces animaux. ;

du bouc presidait au sabbat, ou sorciers 
et sorcieres arrivaient montes sur des a- 
nes, des boucs et des manches b. balai.(6) 
Des chiens feroces, pareils a Cerbdre, 
figurent les monstres du sinistre empire. 
Presque toujours Satan se manifestait 
aux magiciens, des les temps apostoli- 
ques, sous la forme d’un chien. (7) Si 
parfois sous celle de l’ane (8) il a la fu
reur du sanglier, la malice du serpent 
dont il porte la queue, il a les ruses du 
singe, qui semble avoir donne naissan- 
ee au satyre. La chauve-souris lui a fourni 
ses sinistres ailes. Malgre les immen- 
ses services, que rendentles chauves-souris 
insectivores, les pauvres cheiropteres ont 
ete constamment un objet d’epouvante et 
d’horreur. Les Juifs les mettaient au nom- 
bre des animaux impurs; elles avaient 
inspire aux Grecs l’idee des Harpies, et 
trop souvent les paysans se plaisent a les 
clouer vivantes aux portes des granges, 
comme les chouettes et les hiboux (9) 
mal fames et pourtant si utiles a l’agri- 
culture, qu’ils delivrent du fleau des ron
geurs.
En Sicile, la chauve-souris, appel6e tad- 

darita, est consider̂  comme une forme 
du Demon. Pour la prendre, on lui chan- 
te ce refrain :

Taddarita, ’ncanno, ’ncanna 
Lu dimonio ti ’ncanna 
E ti ’ncanna pri li peni 
Taddaritta, vsni, veni.

On l’expose ensuite k la flamme de la 
chandelle ou du foyer, quand on ne la 
crucifie pas.
Si tant de millions d’hommes ont pe

ri victimes de nos erreurs et de nos pr6- 
jug6s, que de fois l’animal a souffert de

(6) V. Collin de Plancy. Diet, in fe rn a l.
(7) Ainsi Mephistopheles dans Faust.—Comp, et 

C ollection  o f  r a r e  and  cu r io u s  t r a c t s  r e la t in g  
i c i t ch  c r a f t .  Londres, 1838.

(8) C hronique d e  S.t Z onis V.
(9) «Le hibou male, dit M. de Gubernatis, est 

encore spdcialement regarbe en ltalie, en Russie, 
en Allemagne et en Hongrie comme d un caractere 
detestable et fun^bre entre tous.» {Zoologie m y 
th o log iq u e. Le Hibou.)

notre incurable ignorance et de notre 
cruelle stupidity ! Le «roi de la creation 
en est trop souvent le bourreau.»

(a suivre).
Dora D’ Istria .

 %=*&<— -

ΕΙΣ ΦΙΑΕΑΑΗΝ.

[Συνέχε.α καί τέλο;]

‘Ο Φογάτση; εΐνε λίαν άςιέπαινο;, ώ; έργαζόμενος 
μεθ’ δλτ,ς τ7,ς δυνάμεω; του, καί ύπέρ ’Έθνου μας.

Λεν προσέ-χθεί νά άποθν,υαυρίση άγυρτικώ; χρή
ματα, δέν τ,το έγωϊς-Τιί' άλλ’ έσκ,έπτετο να όφε- 
λτ,σιι τη ν  ’Ιταλίαν και τ>,ν Ελλάδα. ’Επί τω σκοπ<ξ> 
τούτω, ίδίαι; δαπάναι;, έκδοτο δύο καλά περιοδικά, 
ίταλ’.ιτι γεγραμμένα, εί; ά πολλά τά τερπνά καί ω
φέλιμα. Το ιδανικόν τών περιοδικών τούτων τ,το ή 
φιλοπατρία. Το πρώτον έτιτλοφορεϊτο FLORILE- 
GIO, το δέ δεύτερον ALBUM ΙΟΝΙΟ.Το μέν περι- 
εΐ/εν αναγνώσματα τερπνά καί ωφέλιμα, το δέ έπραγ- 
ματεύετο περί σοβαρωτέροαν αντικειμένων,— περί τζ- 
^νών,έπις-τ,μών. φιλολογία;, γραμματολογία;, θεάτρων 
κτλ. Εί; το Album Ionio, άριθ. Χ Ιν ττ,; 1 4  ’Α
πριλίου 18 4 1 , υπάρχει καί μετάφρασι; έμμετρο; σκη
νών τΤίς ώραία; τραγωδία;, ή τις εΐχεν άντικείμενον το 
Μεσολόγγιον, τνί; άοιδίμου λογία; Ευανθία; Κάιρου. 
Τ>*ν μετάφρασιν έπλούτισέ διά σημειώσεων καί άνα- 
τύπωσεν αύττ,ν άκολούθω; έν ’Αγκώνι τώ 1863. 
Σκοπον είχομβν νά δημοσιεύσωμεν ς-ίχου; τινά; τοΰ 
Φογάτση, άλλά νομίζομεν ότι είνε καλλίτερον νά δν(- 
μοσιεύσωμεν τ>ιν. σκηνήν τ?ί; μεταφράσεω; τ?,; τρα
γωδία; τ?,ς Κα'ίρου. ’ ΐδού αύτήν.

II giorno 6 sull’imbrunire. FANCiyLL-i θ 
donne coi fardelli de'loro oggetti piu pre- 
ziosi attraversano la via. Le scorta una 
ft»rte mano del presidio di Missolungi, 
sotto gli ordini di L isim aco. Fanno sosta 
dinanzi ad un Santuario. A1 battere dell’ 
ora destinata all’amara partenza Una 
d e l l e  D on ne f r a  l e ’piu n o t a b i l i  esclama:

Salve terra natal!— Citta diletta, 
Dove di liberta l’aure benigne 
Respirammo un istante!
Soggiorno abbandonato alia vendetta 
Del Mussulman tiranno,



Dove piu non s’udranno
Lieti echeggiar di libertade i canti!...

A l t r a  D o n n a  
Tombe de’padri nostri,
Su cui ci fia viatuto
La rugiade versar de’nostri pianti!...

U n A l t r a  
E voi, Case di Dio,
Dove Rieonoscenza inni sciogliea... 
Cari oggetti del cor..per sempre addio.. 
V’abbandoniamo ignare 
Qualea scainpo cercar terra,qual mare..

U n S a c e r d o t e  
Fattosi a l limitare del Santuario le benedi- 
ce. Ti t̂te s'ingmocchiano tenendo stretti a l 
loro * seno i  proprii f ig li , e sciolgono quc- 
sta p regh icra:

T u t t o  i l  C o ro  
Clemente Iddio, deh! guidaci 

I n  questa notte orrenda—
Alle nemiche involaci 
Spietate man... ti prenda 
Degl’innocenti pargoli,
Che a te serbiam, pieta!

U n a  P a r t e  d e l l e  D o n n e  
Se d’uopo ancor di vittime 
Ha la comun salute,
Deh! fa che uoi siam l’ultime.... 
Paghe cadendo e mute 
Α’ρϊέ del patrio altar,
De’perfidi la rabbia 
Dato ne sia sbramar....

T utto  il  C oro .
S’entro a quei cor feroci 
Nulla potran le voci 
Che inalza Umanitk;
Trionfi e al fin ci vendichi 
La Greca Liberta.

S'ode dal vicino baluardo uno squillo di 
Iromba secondo segnale della partenza : le 
donne s i  alzano.

I l  S a c e r d o t e  
Udiste?... II segnale...

La P r im a  d e l l e  D o n n e
Compagne, costanza !... 

La terra natale ci έ forza lasciar—
Y t t r e  D o n n e  

Un bacio... un amplesso...
I l  S a ce rd o te

Non restavi adesso 
Che tutta fidanza nel cielo serbar—

Le donne baciano la terra, s' abbracciam 
e s'allontanano. Intanto e comparso Nicera- 
te colla f ig lia Cleonice e col giovinetto Ca- 
rigene suofiglio. Lisimaco, duce della scor-
ta, va a stringer g li affettuosamen te c con 
riverenza la mano.

N ic e r a t e
Lisimaco,i miei figli ecco son questi...
Dolci del mio paterno amore oggetti,
Che al tuo coraggio e all’amista confido— - 
Lor gioini in te, nelle tue man depongo... 
Vivano a liberta, se no... m ’intendi, 
Amico, tu— Vien, figliuol mio ; t’appressa: 
Ch’io.. per l’ultima volta... o Carigene, 
T’abbracci— Ognor sovvengati di questo 
Fend momento— Adulto, ti rimembra, 
Cue a Missolungi, qui, giace la salma 
Di tua madre·.. che tutto i tuoi fratelli 
Alla difensi'on di queste mura 
Versaro il sangue... e che, fra le sue torri 
Abbandonate, il padre tuo restava 
Fino all’ultimo istante— E tu, Cleonice, 
Gia mia delizia, or mio cordoglio... vieni 
Al tuo misero padre, e digli addio...
Chi sa se mai piu rivedremei... 

(intenerito s i allontana dai f ig li)
0 Amore

Di patria, fuor che tua possanza, al mondo 
Cosa non v’ha che me da’figli miei 
A staccar valga... me sostieni in questa 
Prova crudele... (si slancia a rioMraceiare 
C a r ig e n e )  Ah ! figlio... io si... compiango 
AlHiinocenza tua... Deh ! quale incanto 
Ti sta nel guardo...Ah ide’tuoimali ornullo 
Presentimento hai tu... sorridi a questo 
Genitor snaturato, che ti svelle 
Per la patria da se... tu iinmota, gliocchi, 
Cleonice mia, da me ritorci e muta 
Ti stai ? Di me qual formi tu pensiero?.... 
Al genitor che non favelli, o figlia?... 

C le o n ic e
Lassa! Che dir dovrei, se piu non m ’ami? 
Se m ’odii? —

N i c e r a t e  
Odiarti!?., io!? Che di’mai! Se tntte 

Le angosce del mio cor tu conoscessi...
C le o n ic e  

Perch& la sorte di morirti accanto 
Invidiarmi?— Se m ’ami ancor,. m ’uccidi... 
Questa vita ritogli... un cor ferisci 
Che staccarsi da to non puote .. o lascia

Che il braccio mio, se il tuo mal regge il 
Vibri su questo sen... (colpo
(Cava un pugnale in atto di f e r lr s i Ca- 
r i c e n e  ne la impedisce gettandosi f r a  le sue 
fuaccia.)

N ic e r a t e
Figli !..· Mia figlia!.. 

Meco morir?.. giovine tanto !.. A brani 
Deh! non strazi· rmi il cor., Cleonice —  al 
Pieta t’inchini,al tuo misero padre., (padre 
Le mie lagrime vedi... Ah! non forzarmi, 
Non m'astringere...

C le o n ic e  
Io scelsi— o entrambi a questi 

Lugubri lochi ci torremo, o tomba 
Fia Missolungi a entrambi...

N ic e r a t e

E Carigene?
II fratel tuo?— Di lui che fia?... sostegno 
Altro ei non ha che te— Questo innocente 
Almen ti mova...o figlia mia...mia figlia!—

: C le o n ice

(Con fredda fermezza.)
Al nostro amico affidalo. Lisimaco 
Con se lo adduca e in salvo il tragga... 

C a r i c e n e
(Abbraccia la sorella ed esclama piangendo)

Ah ! no...
Non lasciarmi, Cleonice ; dal tuo fianco 
Lunge non mi voler...

C le o n ice
Va, Carigene, 

Diletto mio : Lisimaco deh ! segui 
Presto t’aggiungero...

C a r ic e n e
Tu non verrai:

Tuo dir comprendo...
C leo n ice

ti necessario adunque 
Ch’ei pur questo fanciul nostri perigli 
Con noi divida... Ma, se l’inimico... 
Cagione io farmi di sua morte?... nullo 
Avanzera di nostra casa il sangue 
A vendicare un di dei nostri uccisi?... 
Lassa !— Ma come un si tenero padre 
Abbandonar?... Come?... Proteggi, o Dio, 
Del padre i giorni e del fratel... ma poi...

(In uno slancio d i repente entusiasmo.) 
Sacro suolo natio, patria diletta,
Tu mi sii tomba... il corpo mio ricuopri... 
Uaito al cener della madre ei giaccia—

L isim aco
Infelice Niceta !— A quanto strazio 
Eri serbato...

N ic e t a  
Io persuader sperai 

Di ritrarsi a’miei figli; e, non tremante 
Sul destin lor, Lisimaco, sperai 
Trucidare que’barbari... Ma quali 
Nemici, quali eserciti ardiranno 
Or d’accostarsia me?...Vengan... li attendo.. 
Vengano a tonne pur... da me trafitti 
Giii piomberan dall’alta rocca gli empii 
Che agli assalti verranno e a noi sol degne 
Morte e tomba saran le sue rovine— - 
(Fa cenno a Lisimaco di seguife le turbe, 
nentr'egli co,'figli s'avvia alia roccatvicina■)

L is im a c o  
(In alto d'ubbidire.)

Addio, forte de’forti!
N ic e r a t e

Un bacio... Addio—  
(Entra nelle rocca con Cleonice, e Carigene 
S'ode suono di trombe e di tamburi. E un 
allarme■)

’Εν Κερκύρα καί άλλα έδημοσίευσεν. Ή συλλογή 
Ποιήσεων δέ είνε κακή. Τφ 4835 έδημοσίευσε τό 
τραγικόν έμμετρον δραμα, εί; τέσσαρα; πράςει;, "Λ* 
τλοφορούμενον Νόρμα, ο~ερ αφιέρωσε τ<3 κόμητι 
Διονυσίω Φλαμπουρ.χρη. Εϊ; τό δραμα τοΰτο* ευρίσκει 
τις πολλά; καλλονά,, ω ς ι  έπηνέθη καί ύπό τοΰ δια- 
σήμου Νικολίνη. Τό δραμα τοΰτο άνετυπωσε, συν άλ
λοι;, έν ’Αγκώνι τω 4833. Τω 4843 έδηαοσιευσεν 
Le Muse, miscellanea di letteratura e di 
morale, έν αις άναγινώσκονται διάφορα καλά ποιή
ματα, διηγήματα, τήν έμμετρον μετάφρασιν τών δι* 
ς-ίχων τοΰ Διονυσίου Κάτωνο;, διάφορα έπιγράμ- 
ματα καί άλλα τινά. Καί εί; Το βιβλίον τοΰτο ή Ε λ
λά ; δέν έλησμονήθη. ’Εγκωμιάζονται μετά ένθουσια- 
σμοΰ, ό κυβερνήτης Καποδίς·ρια;, οί ίεράρχαι Ευγένιο; 
καί Νικηφόρο;, ή Θεοτοκη-Άλβρίτστ,;, ό Παΰλο; 
Προσαλένδης, ό Βονδιόλη;. Είς τόν αυτόν τόμον υπάρ
χει καλόν μελόδραμα εί; πράςει; τρεΐ; DIRCE f i 
g lia  di Arist0de?n0,<f if ον τίτλον δπερ έμουσουργ.-.Οη. 
ύπό τοΰ μουσικοδιδασκάλου Κυριάκου Παδοβάνη. ΤοΟ 
μελοδράματο; προηγείται σύντομο; εισαγωγή, έν τι, 
σύν άλλοι;, γίνονται όρθαί παρατηρήσει; εί; τόν 'Ρωμά- 
νην διά την Νόρμα, άποθανατισΟεΐσαν όιά τοΰ Βελί- 
νη, έπειδη ή ποίησι; έχει τάς έλλείψει;. Ό τ ψ ο ς  
ουτο; αφιέρωσε τη Δορίνη Πετριτσοπούλω. Αυτά καί 
άλλα τινά έξέδοτο έν ΚερκΟρα «ν. Εί; την ’Ιταλίαν



έμελλε πρός δημοσίευσιν άρθρα, άφορώντα δτε μέν τον 
’ Ιταλίαν, ί τ ε  δέ την 'Ελλάδα— άνωνύμως πολ
λάκις.

Ή έν Κέρκυρα οικία τοΰ Φογάτση ητο τό κχτα- 
φύγιον παντός φιλελευθέρου. Τούς άλλους’Ιταλού; πρό- 
σφυγαςμεγάλως περιποιείτο καί προσεπάθει τοΐς πασι 
νά φανϊί ωφέλιμος,ώς μχς έπιβεβχίωσενό παρ'ήμϊν δια
κένων διακεκριμένος ίταλός καθηγητής I. Μαρτζώκης.

’Αποθανόντος τοϋ Πάπα Γρηγορίου ΙΣΤ'. εις την 
παπικήν επικρατείχν μέγας ητο ό άνχβρχσμός. Ό  
νέος Πάπας ΙΚος ©'. έδωκεν ά αντλεί ας καί μεταρ
ρυθμίσεις. Ό  ΙΚος Θ', έφαίνετο κ α τ ’ άρχάς πατριώτης 
καί φιλελεύθερος.

Τη 24  νοεμβρίου τοϋ 4 846 εγκαταλείπει όΦογάτσης 
την Κέρκυραν καί μεταβαίνει εις την προσφιλή πατρίδα. 
Ή  Κέρις^α έλυπήθη καί εϊσέτι τό δνομα αύτοϋ άνχφέ- 
ρεται. Εις την πατρίδα του διωρίσθη άμέσως κα ,η- 
γητης είς τό Γυμνάσιον, άλλά μετά έν έτος, έλαβε 
τ ά  δπλα ύπέρ της πατρίδος καί μέ τόν βαθμόν τοΰ 
λοχαγοϋ. Έλαβεν μέρος ε ί; τον πολιορκίαν τοΰ Τρε- 
βίζου καί Βελούνου, ένθα οί Αϋς·ριακοί ήττήθησαν.

Μετά τον νίκην ό ταγματάρχη ; πρίγκηψ Δαμόζας, 
-χροσεκάλεσε πάντας τούς αξιωματικούς καί πχρεκά- 
λεσεν αυτούς ινα άφήσωσιν είς τούς Αΰς-ριακούς τό Τρί 
βιζόν καί νά μάχωνται μάλλον ύπέρ της Ένετίας, 
επειδή έφοβεϊτο τον προδοσίαν τοϋ βασιλέως Καρό
λου ’Αλβέρτου. Ό  Φογάτση; τότε διεμαρτυρηθη έν- 
τόνως, εδει;ε τ ά ; ούλά; του, εί; την μν,-,μην πάντων 
έθεσε τού; εξορίς-ου;, του; Bandiera τού; Ricci- 
o t t i ,  τόν ΜΟΓΟ, ύπες-ηριςε τον ειλικρίνειαν τοΰ βα
σ ιλ έως· συμπεραίνων δέ είπεν δτι άν ή συμβουλή τοΰ 
Δαμόζα έγένετο δεκτό Β »  άπεσύρετο. Ό  λόγο; τοΰ 
Φογάτζη έχειροκροτήθη.

Τω 4849 ό Φογάτζη; έπολέμησεν είς Βενετίαν καί 
'Ρώμην. Πρός αύτόν ό 7 ?ατηγός R o s e l l i  ένεμπις-εύθη 
αρκετά ποσά, άπερ ένεχείρισε τω  7 ρατηγώ V a i l l a n t ,  
ός·ις μεγάγως έγκωμιάζων τον τιμ ιότητα αύτοΰ τω  έ- 
πρότεινε νά ύπηρεττση τόν γαλλικόν ορατόν με βαθ
μόν άνωτερον. ’Απηντησεν δμως δτι μόνον ύπέρ  τ η ς  
’Ι τ α λ ία ς  π ο λ εμ ε ϊ.

Ό  Πάπας ακολούθως τόν έφυλάκισεν έπ ί εξ μήνας. 
Είς ’Αγκώνα μεταβάς, έξχκολούθει νά μετέρχηται 
τόν διδάσκαλον, μέ άρχάς έλευθέρας. ’Ενθουσιάζων. 
τούς νέου; ύπέρ τοΰ μεγαλείου καί ένώτητο; το ; πα 
τρίδο;, εδιαφόρει άν ε ί; τόν Πάπαν ή διδασκαλία αύ
τοΰ δεν η το εύχάρΐ7 ος. Ούδέν πράγμα ύπάρχει ε ί; τόν 
άνθρωπον ύπεράνω τη ; πατρίδος· «ταν έογάζηταί τις 
ύπέρ αύτης, ούδένα φοβείται, ιδίως έκείνους οΐτινες αεί
ποτε ύπέρ τών ιδίων συμφερόντων φροντίζουσιν.

’Εκτός τών άναφερομένων συγγραμμάτων έξέδοτο 
έν ’Αγκώνι—-h  οικογενειακόν δράμα εϊς τέσσχρα;

πράςεις μέ τό τίτλον Elvira c Anlonietta, ο Le 
due Amiche, δπερ έχει τινάς xxXkw&i—Saviezza 
e Fatuita κωμικάς σκηνάς— Comniemorazioni αλ 
Montanelli— Venezia Roma e Γ Eitropa—1 κ έ- 
ψεις^ έ π ί  τ ώ ν  φ ιλ ο δ ρ α μ α τ ικ ώ ν  ’Α κ α δ η μ ιώ ν , 
καί άλλα πολλά έμμετρα καί π εζά . Ό  κάλαμος του 
ήτο^ πάντοτε έτοιμος διά τά  αξιομνημόνευτα της πα  
τρίδος συμβάντα. Είς τά  συγγράμματα αύτοΰ αν
τανακλάτα ι ό γνήσιος ένθουσιασμός άγνοϋ πατριώτου. 
Τό ιδανικόν του ητο ή πατρίς καί ή οικογένεια. Τά 
εργα του,ύπο φιλολογικήν έϊτοψιν έξεταζόμενα, δέν 
εινε ευκαταφρόνητα’ τώ  άναγνώς-η διδάσκουσι την η
θικήν, την φιλοπατρίαν, τό αίσθημα της φιλίας καί τής 
ευγνωμοσύνης. Καί αύταί έκεΐναι « ί λυρικαί ποιήσεις, 
άν δεν ηνε πυνδαρικαί, ούχ ήττον δμως τινές τούτων 
δύνανται να κοσμισωσι τον ευοσμον παρνασσόν της 
’Ιταλίας. ’Εχθρό; ήτο τοΰ reclame καί ένώ ήδύνα- 
το να απόκτησή πλουτη, προυτίμησε τόν εύσυνείδητον 
βιον. Ουτω τα  τέκνα του έκληρονόμησαν μόνον τήν 
τ ιμ ιό τ η τ α  καί τήν φ ιλ ο π α τ ρ ία ν .

Σ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΟΥΤΤΕΡ

(Έ κ  τών τοϋ Σουηδοΰ Αύγούστου Μ πλάν;)

Α'.

ΗΤΟ σπανίου εΐδου; φοιτητής ό Κάρολος Ουττερ. 
Πριν τόν 7 είλη είς τό Πανεπιτημιον της Ού- 

ψάλης, ό πατήρ του, άρχιβαρελλοποιό; έν Στοκχόλμη, 
τόν είχε τοποθετήσει εί; τήν σχολήν τήν διατηρου- 
μένην ύπό τοΰ έφημερίου τ η ; αύλής όνομαζομένου 
'Ρυδέν. Ό 'Ρυδέν ήτο τιμ ιώτατο; άνήρ, άλλά πχ- 
ρεδίδετο άποκλεΐ7 ΐκώς είς τήν άνάγνωσιν της ΐερχς 
Γραφή; έβρχϊς-t γεγρχμένη; καί εί; τον σπουδήν τών 
οπτασιών τοΰ Σβενδενβώργ. Τό δ’ αποτέλεσμα ητο 
δτι οΐ μαθηταί του, αρκούντως ήκονισμένοι ώ ; ποό; 
αύτά, ήσαν άμαθεϊ; σχεδόν ώ ; πρό; δλα τά  λοιπά. 
Δέν έξχιροΰμεν δέ ουδέ τον κατήχησιν, ήτις, γε- 
γραμμένη δέν γνωρίζω εις ποιαν γλώσσαν ήτο πάν
τοτε σχεδόν έβραϊκά διά τά  παιδ ιά.

Ό  Κάρολος Ουττερ ήτο ό κεκηρυγμένος ευνοούμε
νος τοΰ "Ρυδέν, καί, ένεκα τούτου, άνεμιγνύετο όλί- 
γον καί είς τά  οικιακά του. Τω έκόμιζε τό ύδωρ του, 
τώ  ήγόραζε τόν λευκόν άρτον του διά τό πρόγευμά 
του, έτακτοποίει τά  ξύλα του κατά τό φθινόπωοον, τά  
έκοπτε και τά  έπριόνιζε κατά τόν χειμώνα, γυμνά
σματα τά  όποια ό Κάρολος Ουττερ τα  ένόμιζεν παι-

γνίδιον, διότι, δεκαπενταετής, ητο τδη μεγαλείτερος 
καί δυνατώτεοος πλείς-ων είκοσιπενταέτών νέων.

Ό Κάοολος Ουττερ έμίσει τά  παιδ ία τών άλλων 
σ/ολείων. Ένόμιζεν δτι, νέος 'Ιούδας ό Μακκαβάΐο;, 
έκλήθη ινα έξολοθρεύση π άντα ; τού; μη είδότα; τήν 
έβραϊκήν. Ε κάτη  ήμέρα έσημειοΰτο ύπό μαχών, 
ενθα ένίκα τού; τρομερού; Φιλι^αίους. Ήτο ό τρο- 
μος μεγάλων καί μικρών σχολεία ολόκληρα έφευ- 
γον προ αύτοϋ.

Έν τούτοις ήγγιζεν ή 7 ,·γμ'ίΐ, W 
έμελλε νά είσέλθη εϊς το Πανεπι^'όμιον. Όποιαν σχο
λήν 3ά  ήκολούθει; Ό  πατήρ του ώνειρευετο νά τον 
κάμη ιερέα. ’Αλλ' έάν έγίγνωσκε μερικά εβραϊκά, έκ 
τών έλληνικών καί λατινικών ούδε λέςιν τξευρεν. Αφ 
έτέοου, αί όπτασίαι τοΰ Σβενδενβώργ δεν τον ει- 
y ον σχεδόν προπαρασκευάσει είς φιλάνθρωπον τ ι 7*^ι- 
ον. Ό Κά;ολος Ουττερ άνεχώρησεν είς Ούψάλην, 
ενθα, χάρις τ φ  2-ορυβώδει καί άλλοκότω φυσικοί του, 
δέν έβράδυνεν νά λάμψη μεταξύ τών 3·ορυβωόών φοι
τητών.

Καθημερινώς έθεατο περιφερόμενος έν ταϊς όδοΐ;, 
κολαφίζων τού; άγυιόπαιδα;, κτυπών τού; κυνα; και 
ένο/λών τ ά ; ύπηρετρία;. Περιέπαιζε τού; πολίτα;, 
εθραυε τά ; ύελους, έξεκρέμα τά  τεχνόσημα, καί έ- 
κχ'/.νε τόν βαθύοωνον είς τάς άκαδημαϊκάς συν
αυλίας. Διέπρεπε κυρίως είς τό νά κτυπα  τάς χαλ- 
κίνας χύτρας (τεντζερέδες) έν εΐδει μουσικής έφευρε- 
θείσης ύπό τών σπουδα^ών, καί ην άπεκάλουν u  τουρ
κικήν μουσικήν.» 5

Μετά δύο έτη , δ Κάρλος Ουττερ διετάχθη ρ?1- 
τώ ; ύπό τοΰ πατρό; του δπως δώση τούλαχινόν τά ; 
πρώτα; έξετάσει; έν τή 3-εολο^ία, καί τύχη τοΰ βαθ- 
μοΰ τοΰ ύποψηφίου. Ό  βαθμό; ούτο; δίδοται έν Σουη
δία εί; πάντα  σπουδαίο ν σχολής τίνος ο'Τ’-ί καταλ
λήλως έπέτυχεν εϊς τάς πρώτας εξετάσεις του,

Ό Κάρολο; Ουττερ δτις, παρά τά  έλαττώματά του, 
ήτο πολύ καλός υίός, έσπευσε νά ύπακούση είς τήν 
πατρικήν διαταγήν

Διηγούνται είσέτι σήμερον, έν Ούψάλη τήν διασκε- 
δα^ικήν ί^οοίαν τών έξετάσεών του.

Έοωτηθείς έπί τής έκκλησια^ικής ί^ορίας, καί ι- 
διαιτέοω; έπί τή ; ίς-οοίχ; τών συνόδων, δεν άπεκρίθη·

— "Ας ίδωμεν ! τ φ  λέγει ό έξεταςπός, είπέτε μας 
τίποτε πεοί τοϋ ’ Ιωάννου Ο ύ;!

 Ό  ’Ιωάννη; Ο ύ;! ώ ! λαμπρό;, έξαίρετο; νέ
ο; ! Καί τ ί ς·7,0ος!

— Πώ;! τ ί ;
— Γνωοίζω άκόμη καί τόν Κάρολον Ού; τοΰ Γο- 

θεαβούργου, τόν Οσκάρ Ού; τοΰ I κοττλανδ, επι- 
ση; δύο λαμπρούς νέου ;! .  . .

Ό εξεταί-ή: συνωφρυώθη.

 Ποόκειται περι ’Ιωάννου Ού; τοΰ άποςόλου, τοΰ
'Ιωάννου Ού; δς-ις έκάη ζών.

— Έκάη ζ ώ ν ! Ά χ ! Θεέ μου! καί τ ί κακόν λοι
πόν έπραξεν ό άγαπητός άνήρ;

Τοιουτοτρόπως έξηκολούθησεν ή έξετασις. Εννοεί
τα ι δέ δτι ό Κάρολος Ουττερ άπερρίφθη. Ο πατήρ 
του, έλθών επίτηδες είς Ούψάλην δπως παρα^α^ή είς 
τόν 3-ρίαμβόν του ειδε διαψευσθείσας τας έλπιδας του. 
’Αλλ’ ούχ ήττον τό δεΐπνον δπερ παρηγγειλε προς τ ι
μήν τοΰ μέλλοντος ύποψηφίου καί τών φίλων του έ γ ι-  
νετο. Έφαγον άφθόνως καί έ'πιον ετι άφθονώτερον. 
Μετ’ ού πολύ αί έξετάσει; έλησμονηθησαν. "Αλλως τ ε , 
ό Κάρολος Ουττερ παρηγόρησε τόν πατέρα του είπών 
είς αύτόν δτι ήτο κάτοχος πληθύος προτερημάτων 
καί εϊς τά  όποϊα ούδεί; ήτο αντάξιο; νχ άντιπαρα- 
τα^θή. Παραδείγματος χάριν, τό νά έξαρθροϊ τά  μέ
λη, νά όμιλή ώ ; έγγχ^ρίμυθο;, νά παίζη αύλόν έπί 
τών άκρων τών δακτύλων, έπ ί τέλου; δια τοΰ τροπου 
τούτου νά δεχηται προτολύτου; εί; τ ι  παράξενον 
τά γμ α  ούτινο; ητο άρχηγό; καί είς ο. έπ ί τή εύκαιρία 
ταύτη , ό έντιμος βαρελλοποιός έπισήμως έμυήθη.

Κατά την δευτέραν πρωινήν ώραν, ό ευθυμος ομιλος 
τόν έπχνέφερεν εις τό ξενοδοχεΐόν του, έντελώς μέθυ
σον, έν μέσω τών ασμάτων καί τών σαλπισμ-άτων τής 
«τουοκικής μουσικής» Έκλαυσεν έκ συγκινησεως, έ- 
πεσεν είς τήν κλίνην του, έκοιμήθη, έςυπνησε με τρο
μερόν πονοκέφαλον καί έπανήλθεν είς Στοκχόλμην, 
έν γένει λίαν εύχαριςημένος έκ τοϋ ταςειδίου του.

*0 Κάρολος Ουττερ εμεινεν ε’ισέτι εϊς τό Πανεπι- 
ς-ήμιον ϊνα  τελειοποίησή έν τοΐς προτερήμασιν άτι να 
κατεΐ/ε καί εί δυνατόν πρόσκτηση καί ετερχ. Ώ ς 
πρός τό τελεϋταΐον άπέτυχε, παρά την έκτακτον 
αγχίνοιαν δι’ ής, έλεγον, δτι ήτο πεπροικισμ-ένος. 
Ό ειλικρινής καί έλεύθερος χαρακτηρ του τώ  προσεκό- 
μίζε τήν φιλίχν πάντων, καί μεγάλως τον ύπελη- 
πτοντο ένεκα τής έκτάκτου ισχύος του. ’Αλλ’ έάν ή 
ϊσ/ύς τοΰ σώματος, συνήθης κληρονομιά τής νεότητος, 
τί5 έπέτρεπε νά πα ίΐη  ύπέροχον πρόσωπον είς τά  
γεύματα καί είς τάς φιλονεικίας, ούδαμώ; δμ.ως τόν 
ώφέλει εί; τάς σχολικάς δοκιμασίας καί τάς έςετά- 
σεις δι’ άς έξηκολούθει νά αίσΟάνηται πχνικόν.

“Οτχν έπανήρχετο είς την οίκογένειάν του, ό Κάρο
λος Ουττερ διετήρει τό τοϋ σπαδας-οΰ ένδυμα, ένίοτε 
μάλΐ7 α έδείκνυτο έν μεγάλη 7 θλή, με τόν πίλον ύπο 
τόν βραχίονα, καί τό ξίφος είς τό πλευράν, ούχι ύπο 
κενοδοξίας, άλλ’ ινα άρεση είς τον πατέρα του. Εκείνος 
τότε συνήνου τούς γείτονάς του καί τους φίλους του, 
βαρελλοποιούς ή τεχνίτας ώς αύτος, ό όε ήρως μας 
προσεπαθει νά τούς διασκεδάζη έγειοων μ.ε τεταμε- 
νον βραχίονα βαρύν λου7 ον, καί κρχτόν αύτόν έπί 
τοϋ άκοου τής ρινός του, μιμ.ουμ.ενος την κρχυγην τοϋ



■πετεινοί καί τόν χρεμετισμο'ν τοΰ ίππου καί έκβάλλων 
έκ τη ; κοιλίας του τχους οιτινες έφαίνοντο έξερχόμενοι 
άπό τών έγκάτων βαρελλίου, καί δπερ ηύχαρίς-ει ύ
πέρ τα δέον τήν εύάρες-ον συναναστροφήν.

Β'.

Παρά τά  λαμπρά ταΰτα προτερήματα, ό Κάρο
λος Οΰττερ έγένετο άναποδράστως ε!ς τών ξηρών 
καρπών τοΰ Πανεπιστημίου της Ούψάλης, έκτος ε
πεισοδίου τίνος δπερ έπενήργησε κρίσιμον επιρροήν 
έπί τοΰ μέλλοντο'ς του. ’Αρχαίος φοιτητής, ονομαζό
μενος Κορράδος, παιδαγωγός νέου βαρώνου, οΰτινος 
■ή οικογένεια κατφκει εις τήν εξοχήν, αναγκαζόμε
νος νά άποχωρήση διά τινας εβδομάδας δπως προ- 
παρασκευασθ-ρ διά τάς διδακτορικάς έξετάσεις του, 
έξήτει αναπληρωτήν. Μετά μακράς και ματαίας έ
ρευνας, άπετάθη τέλος πρός τόν Κάρολον Οΰττερ, δ- 
στίς καί έδέχθη σκεπτόμενος δτι ήτο πολύ εύκολώ- 
τερον νά διδάσκη άλλους παρά νά μελετά αυτός 
ουτος. Άλλως τε, ό Κάρολος Οΰττερ έπληροφορήθη 
δτι ή βαρωνία, κειμένη εις εν τών τερπνοτάτων 
μερών τής Δαλεκαρλίας, ένέκλειε λίμνας καί ιχθυο
τροφεία πλήρη ιχθύων καί λαμπρά κυνήγια, δυο 
πράγματα ατινα δλως ιδιαιτέρως έξετίμα.

Γενομένων τών προετοιμασιών του, έλαβε μικράν 
ταχυδρομικήν άμαξαν καί τρςατο τής οδοιπορίας. 
Φθάς είς τήν κιγκλίδα τοΰ πύργου, τήν διήλθεν ύ- 
περηφάνως καί προύχώρησε μέχρι τοΰ αναβάθρου, 
®νθα ϊστατο υπηρέτης έν οίκοστολνί.

—  Είμαι ό νέος παιδαγωγός, τω είπεν, έςερχόμε- 
νος τής άμάξης. Ανάγγειλαν με ταχέως είς τήν 
οικογένειαν.

—  ‘Η οικογένεια του κ. βαρώνου γευματίζει, ά- 
πεκρίνατο ό υπηρέτης.

—  Τότε δεΐξόν μοι τό δωμάτιον μου, καί φέρε 
έκεΐ τά  πράγματά μου.

‘Ο υπηρέτης, υψηλός άνήρ μέ πυκνούς ίού- 
λους καί μακρούς μύστακας, συνειθισμένος ολίγον νά 
βλέπη τοιουτοτρόπως νά φέρωνται πρός τούς εύγε- 
νεΐς ύπηρέτας, καί, έπί πλέον, ολίγον θαυμαστής τής 
ακαδημαϊκής θεραπείας, έβύθισε τάς χεΐράς του είς τά  
θυλάκιά του καί έμέτρησε τόν νεοελθόντα άπό κε
φαλής μέχρι ποδών.

-τ- ’ΐδού τό δωμάτιον τοΰ παιδαγωγοΰ, τώ είπε 
μετ’ ειρωνικού τόνου, δεικνύων αύτω τήν άριστεράν 
πτέρυγα τοΰ πύργου. "Οσον διά τά  πράγματά του, ό 
κ. παιδαγωγός ήμπορεΐ νά τά  ΰπάγτι ό ίδιος.

—— Τί λέγεις αύτοΰ, ουτιδανέ ; άνέκραξεν ό Κά· 
ρολος Οΰττερ πλησιάζων τόν υπηρέτην.

—  Ουτιδανός! άπεκρίνατο εκείνος. Σύ είσαι

ουτιδανός.
Μόλις προέφερε τήν τελευταίαν ταύτην λέξιν, καί

ράπισμα τόν έρριψε πλησίον τοϋ ίππου, δεύτερον δέ
ράπισμα παρά τήν άμαξαν· είτα, πριν λάβτρ και
ρόν νά συνέλθη, ή,σθάνθη νά τφ  σωρεύωσιν έπί τών 
νώτων, βαρύ κιβωτίδιον, μίαν. πίλοθήκην, κυνηγετι
κόν δπλον έν τή θήκη του, καί δταν έφορτώθη τοι
ουτοτρόπως, δυνατόν λάκτισμα τόν ώθησε πρός τό 
ύποδειχθέν δωμάτιον.

Τό ένδιαίτημα τοΰτο εύρίσκετο είς τό ίσόγαιον. 
‘Ο υπηρέτης, άφρίζων έκ θυμοΰ, έρριψε κατά γης 
τό φόρτωμά μου, έν τφ  μέσω τοΰ άντιθαλάμου, καί 
έπανήλθεν είς τόν κήπον μετά τοσαύτης δρμής, ώστε 
έπεσε, μέ τήν κεφαλήν κατά πρώτον, εις άκανθώ- 
δη θάμνον τοιανταφυλλεών. "Οτε ήγέρθη ή ρίς του 
ήτο αίμάσσουσα, τά  δέ ώτά του έκαιον.

Είσελθών οΰτω είς τήν άριστοκρατικήν οικίαν δ 
Κάρολος Οΰττερ, είσήλθεν είς τόν θάλαμόν του
καί κατεκλίθη. Μετά μίαν στιγμήν, κεκοπιακώς ών 
έκ τοΰ ταξειδίου, καθώς καί ύπό τών άφθονων ί
σως σπονδών είς άς παρεδόθη είς τούς τρεις τελευ
ταίους σταθμούς, έκοιματο βαθέως. Τήν έπαύριον πρω
ίαν, κατά τήν όγδόην ώραν, έξύπνησεν. ΤΗτο ή συ
νήθης ώρα τής έγέρσεώς του. Άνεζήτησε διά τών 
οφθαλμών φιάλην, άλλά μή εύρίσκων τοιαύτην τινά, 
έπήδησε κάτω τής κλίνης, τνοιξεν άποτόμως τό 
παράθυρον, δπερ έβλεπε πρός τόν κήπον, καί ανέ
κραξε διά τής στεντορείου φωνής του:

—  “ϊδωρ ! ΰδωρ I
Δύο νέαι έκάθηντο άπέναντι, έπί τίνος εδωλίου, 

λαμβάνουσαι τήν δρόσον τής πρωίας καί παίζουσαι 
μετά τίνος κυναρίου, δπερ έσκίρτα είς τούς πόδας των.

Είς τήν θέαν άνδρός ένδεδυμένου μέ τά  νυκτερινά 
ένδύματα, ρ.έ τό στήθος καί τούς βραχίονας τρι
χωτούς, μέ θρασύ τό πρόσωπόν, σχεδόν άγριον, δ
περ έφαίνετο δτι τάς ήρώτα, έφοβτθησαν τό κυ- 
νάριον ύλάκτησεν..

—  "Υδωρ ! ΰδωρ ! έπανέλαβεν ό Κάρολος Οΰτ
τερ. ’Έχω διαβολικήν δίψαν.

Αί δύο νέαι γυναίκες έτράπησαν είς φυγήν.
—  Τί βάναυσος! τ ί φρικώδης! άνέκραξαν όμο- 

φώνως.
Βέβαιον είνε δτι, άν ώμοίαζε τφ  ‘Ηρακλεΐ ώς 

πρός τό άνάστημα, ό Κάρολος Οΰττερ πολύ άπεΐχε 
τοΰ νά ήναι ’Άδωνις. Οί οφθαλμοί του, καίτοι άπα- 
στράπτοντες ήσαν λίαν μικροί· τό στόμα του εί καί 
κεκοσμημένον μέ ωραίους όδόντας, ήτο λίαν πλατύ. 
"Οσον διά τήν ρΐνά του, ή φύσις τήν κατεσκεύασε 
έντέχνως ίσως, άλλ’ ένεκα τής εΰλογίας, ήτο τε- 
τρυπημένη ώς διά σουβλερών άκρων τοιουτοτρόπως 
πυκνών άλλήλοις ώστε ώμοίαζον με τούς όδόντας

πριονιού.
Βλάσφημων κατά τής κακής ανατροφής τών υ

πηρετών, ό ήρως μας έρρίφθη έπί τής κλίνης του, 
ενθα έκοιμήθη είσέτι έπί μίαν ώραν· έπί τέλους ή 
γερθη, ένεδύθη καί έξήλθε τοΰ δωματίου του μετα- 
βαίνων δπως παραυσιασΟή είς τούς οίκοόεσπότας καί 
γνωρισθή μέ τ>ν μαθητήν του.

Καθ’ ήν στιγμήν είσήρχετο είς̂  ™ έστιατόρισν, 
ή οικογένεια ητο ηδη συνηγμένη δια το .πρόγευμα, 
ϊυνέκειτο έκ τοΰ βαρώνου, τής ’ βαρώνης, τής θυ- 
γατρός των μετά τής παιδαγωγού, και του δωδ*- 
καετοΰς υίοΰ των. Πάντα τά  άτομα ταΰτα ησαν 
νέα διά τόν Κάρολον Οΰττερ· άλλ’ άνεγνώρισε τόν 
υπηρέτην τής προτεραίας, ίστάμενον δρθιον παρα 
την * σκευοθήκην, έχοντα τό μάκτρον ύπό τον βρα
χίονα, καίτοι ητο άρκούντως δυσγνώριστος έκ τών 
έουθρών καί φουσκωμένων ώτων του καί τής πα-

(/.ελαίννι; οι/λ'Λζ έττι τ*π? ρ’νο,.  ̂ ^
 Είμαι ό Κάρολος Οΰττερ, ό νέος παιδαγωγός,

είπε παρουσιαζόμενος μόνος του, καί σας φέροντας 
προσρήσεις τοΰ Κορράδου, μεταβαίνοντος είς Ούψάλην 
όπως τύχη τοΰ διδακτορικού διπλώματος.

Είτα έπλησίασε τον βαρώνον καί τώ ετεινε φιλι- 
κώς τήν χεΐρα. Ό βαρώνος, έκπεπληγμένος ώς καί 
πάντες οί άλλοι έκ τής οίκειότητος ταύτΓ,ς, άπήν- 
τ/ισε μηκύνων ολίγον τόν λιχανόν, δν ό Κάρλο; Ουτ
τερ έσφιξε μέχρι πόνου— Συγγνώμην, είπε, πεινώ ώς

λ6*ο;· , , γ * Λ . . .Καί άγενώς έκάθησεν είς ττ,ν τραπε,,αν, εν * μ* · 
ού πολύ' κατεβρόχθισε μόνος μίαν πα7 ήν βωδινήν 
γλώσσαν καί δύο κήπελα καφφέ. ^

Ή οίκογένειά του παρετήρει μετ' έκπλήςεως.
— Τώοα, ύπελαβεν, είμαι καλλίτερον καί δυναμε- 

θα νά συνομιλήσωμεν. Μοί ειπον, κύριε βαρών», ό.. 
έχετε λαμπράς θήρας, πλήν αθλίους κύνας. Μή^ανη- 
συχήτε δμως, περιμένω έκ Στοκχόλμης δύο εςαιρε- 
τα  λαγωνικά, άν καί δάκνουσιν ολίγον τά  ζφα. Παρε- 
τήρησα έπίσης βαδίζων παρά τήν λίμνην δτι βρίθει 
πολλών περκών- δυς-υχώς. δμως ένεκα τής υπερβο
λικής ταύτης θερμότατος δύσκολον είνε να προμηθευ- 
θώμεν δέλεαρ. Ακούεις, σύ, μέ τήν έκδαρμένην ρίνα, 
προσέθηκε ς-ρεφόμενος πρός τόν υπηρέτην, τήν  ̂νύκτα 
αύτήν, θά  μοί συλλέξης σκώληκας- θά  σοί δώσω h  
σελλίνιον τοΐς έκατόν, καί υπόσχομαι πέρκας εις την 
οικογένειαν διά τό πρόγευμα, γεΰμα καί τό δεϊπνον.

Ή οικογένεια ήκροάζετο τοΰ παραδόξου όμιλοΰν- 
τος μετά σιωπής, πλήρης αμηχανίας· ό υπηρέτης τφ  
έξηκόντιζε μανιώδη βλέμματα. Τέλος ήγέρθησαν της
τραπέζης. y

 Καλέ έχετε έκεΐ πολύ ώραΐον οργανον, ειπεν 4
Κάρλος Οΰττερ παρατηρών κλειδοκύμβαλον τοικΛε-

τηαενον είς τινα γωνίαν τοΰ ές-ιατορίου. Ή δεσποι
νίς παίζει ίσως. . . γνωρίζει τόν ς-ρόβιλον τής Πλυν-

τρ ίας; , , .
 Ποιος είνε αύτός ό ς-ρόβΛος \ ήρωτησεν ή παι-

δωγός. _ t
 Στρόβιλος δν φοιτητής τις τής Ούνάλης συν

έθεσε καί άφιέρωσε είς τήν πλύντριαν τοΰ ΠανεπιςΎΐ- 
μίου. Ζωγραφικώτατον τεμάχιον. Ακούει τις τον κυ- 
ματισμόν τοΰ σαπωνώδους ΰδατος, τα  κτυπήματα τοΰ 
κοπάνου, τό ΰδωρ δπερ πίπτει άπό τοΰ πανίου δταν τό 
r-ραγγίζουν, τό κύλυμα τοΰ μαγγάνου καί τό απαλόν 
ολίσθημα τοΰ σιδήρου δταν σιδηρώνει. Είνε τερπνόν,
θ ά  κρίνητε. ^

Καί δ Κάρλος Οΰττερ έκάθησε πρό τοΰ κλειδοκυμ- 
βάλου· άλλά μόλις τρξατο καί εθραυσε δύο χορδάς.

— Δύναμαι νά σας είπω μίαν λέξιν, κύριε ;  ̂ είπεν ό 
βαρώνος διακόπτων τόν τρομερόν μουσικόν. Ακολου- 
θήσατέ με είς τό γραφεΐόν μου.

— Φαίνεται, κύριε, έξηκολουθησεν ό βαρώνος, ο., 
^θές τό εσπέρας κατά τήν άφιξίν σας, συνέβη άτο-
πός τις σκηνή. _

 ! μικροδουλειά, την οποίαν δεν ά,ιζει τον
κόπον νά την αναφέρτι κάνεις. ^

 Έλάβατε τήν έλευθερίαν νά κτυπήσητε ενα υ
πηρέτην. , J  ,

' — Μόνον δύο ραπίσματα, ΐνα τόν τιμωρήσω οια
τήν βαναυσότητά του.

— Μάθετε, κύριε, δτι έπιφορτίζομαι έγω, οταν τα 
κρίνω άναγκαΐον, νά τιμωρώ τούς ύπηρέτας μου. 
Εύαρες-ηθήτε λοιπόν τοϋ λοιποΰ νά μέ άπαλλαςητε 

| τών δυσαρεσκειών τούτων.  ̂ ν
— Νά σας α π α λ λ ά ξ ω  ; . . .άνέκραξεν ό Κάρλος Ουτ

τερ μειδιών μεθ’ απλότητα:. Ά λ λ ά  Θεέ^μου . Δυναν- 
τα ί ποτε νά συζητοΰνται ταΰτα μεταςύ μ α ς!

 Σας παρακαλώ έπίσης, έπανέλαβεν ό βαρώνος,
νά έχητε καταβιβασμένα τά  παραπετάσματα σας ό
ταν έξυπνατε, ΐνα μή άναφανη πλέον τό σημερινόν 
τής πρωίας σκάνδαλον.

 Όποιον σκάνδαλον;
 Ή θυγάτηρ μου καί ή παιδαγωγός της ήναγκά-

σθησαν ν’ άφήσωσι τόν κήπον, έπειδή έφάνητε είς αυ-
τάς έν ένδυμασία η τ ις . . .  > >

— Ά ! διάβολε! ητο ή δεσποινίς μέ τήν παιδα
γωγόν τ η ς . . . Τάς έξέλαβον ώς θαλαμηπόλους.

Ό βαρώνος έθεώρησε τόν Κάρλον Οΰττερ ΐνα Ηε' 
βαιωθή μήπως οί λόγοι του έξέφραζον αυθάδειαν ή α
πλότητα. Έπί τέλους, διά χειρονομίας, τφ  εδηλωσεν 
δτι ή «τυνδιάλεζις έληξε, καί τον άπέτειλε 
μαθητήν του.

Γ .  Β Α ΛΑΒΑ Ν Η 2.



ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Δ ΙΑΣΗΜΟΣ ιατρός,είς την έν Δεμβεο ’Ακαδημίαν 
διάφορα έχειρούργησεν αξιοπερίεργα πειράματα, 
διά μεταγγισμών αίματος άπό ζώντχ είς νεκρά ζώα- 

Ή έν Δέμβεο έφημερίς αΤ ά Η μερήσ ια  Ν έ α;5 ώς έ
ξης περιγράφει την τερας-είαν ταύτην πειραματικήν.

ί ΐ  Τό άντικείμενον, έφ’ ού τό πείραμ,α έφηρμόσθη, 
ήτο κύων μετρίου μεγέθους, δς-ις περιεδέθη ασφαλώς, 
έτμήθη τινά τών έπί τοΰ τένοντος αρτηριών, ούτως 
ώς-ε άφηματίσθη μέχρι 3-ανάτου. Χωρίς ουδέ καν ή 
έλαχίζ-η νά ύποληφθϊί ύποψία, ό βασανιζόμενος κύων 
άνέλιξεν ,δλα τά  συμπτώματα άπονεκοώσεως. Μετά 
την έκρροΓ,ν δε καί τής τελευταίας ρανΐδος τοΰ αΐαα- 
τος, τό μέν πτώμα διε<τάλη καθ’ ολοκληρίαν καί έγε- 
νετο ς-ερεόν, έν τοΐς δμμασι δέ χνέθορεν ή αναίσθη
τος . τοΰ θανάτου διας·ίλβωσις. Τό δωμ.άτιον έν ώ τό 
πείραμα έτελεΐτο, διετήρεΐτο είς θερμοκρασίαν 70°  
F ah . ’Ενφ ό κύων εκειτο εκτάδην νεκρός έπί τρεις 
ώρας-

α  Είχεν ίιδη κατας-ή εντελώς άλυγις·ος καί κατά- 
ψυχρος. ’Ετέθη έντός λουτροΰ 3-ερμοΰ ΰδατος, δπερ 
διαρκώς έτηρεΐτο εις S-ερμοκρατίαν 1 0 5 ° , δι’ έντοί- 
ψεων δέ ολοσχερών καί άδιαλείπτων, τό πτώμα κα- 
τέζ-η μαλακόν, τά  μέλη ήρθροΰντο βραδέως καί ά- 
παλώς, καί ολόκληρον τά σώμα έγένετο εΰκαπτον. Πά- 
ραυτα κοτύλη 3-ερμοΰ ΰδατος διωχετεύθη έντός τοΰ. 
«Γομάχου, διά σκληροΰ τινάς. έλας·ικοΰ σωλήνος, δ̂ ις. 
έπί τούτω ένεπήχθη μέχρι τοΰ είσοφάγου. |Τούτου γε- 
νομένου, ή όπή άλλου έπίσης έλα<τικοΰ σωλήνος, είς 
τό ετερον τοΰ οποίου άκρον είχεν προσαρμοσθή φυ- 
σάριον, παοεισήχθη έντός τών πνευςτκών οργάνων. 
’Επειδή δμως το φυσάριον τοΰτο είχε τοιαύτην ιδιό
τητα, ώ ςζ  ήδύνατό τ ις . δι’ αύτοΰ κατ’ αρέσκειαν, είτε 
νά έμφυσατόν αέρα, ε’ιτε ν ’ απορροφά, έδέησε νά σφρα- 
γισθή ή ρίς τοΰ κυνός έπιμελώς.

ίί Πελώριο; καί ρωμαλέω; κύων τής Νηουφαουνλάν- 
δης, δς-ις πρός τόν σκοπόν τούτον είχεν έκλεχθνϊ, 
εκειτο δεδεμένος παρά τό πλευράν τοΰ ήδη άφαιμά- 
χθέντος· ένώ δε ό πειραματις-ής χειροΰργος προέβη 
είς τον διευθέτησιν τοΰ αίμοδόχου ένς-αλακτηρίου ορ
γάνου, είς τών συνεργατών του άφημάτιζε τάν ώς ανω
τέρω κολοσ»αΐον κΰνα, ένώ ταύτοχρονως ό ιατρός πα- 
ρενέχεε τό αίμα τοΰ ζώντος, έν ταίς φλεψίν τοΰ νε
κροΰ. νΑνευ τής έλαχίςης άπωλείας χρόνου, καί οίονεί 
έςομοΰ, τό πνευς-ικόν φυσάριον έτέθη έν ένεργεία, κι- 
νούμενον βραδέως, ένώ ετερος τών συνεργατών άδια- 
κόπως έψηχε τόν νεκρόν, κάμπτων τά  μέλη αύτοΰ 
καί τας αρθρώσεις, δπως διευκολύνη την κυκλοφορίαν

τοΰ αίματος. Καί έπί άνθρώπου αν έχειοίζετο τά πεί
ραμα, άδύνατον ήτο νά καταληφθώσιν ύπό μείζονος 
ένόιαφέροντος καί πλειοτέρας άνυπομ.ονησίας πεοί τοΰ 
αποτελέσματος. Αφοΰ δύ» κοτύλαι νωποϋ α'ίματος 
ένε7αλάχθησαν έν ταίς φλεψίν, άλλοίωσίς τις έπί τά  
βελτίω διεβλέπετο έν τοΐς δμμασι τοΰ κυνός. “Απαντες 
δμως έτηροΰμεν σι γην, καίτοι ύπό τής αύτής κ_ατε- 
χόμενοι σκέψεως « 3-ά άναζήση άρα γ ε ; » Ευτυχώς 
μετ’ όλίγας έτι ς-^γμάς, σπασμωδικός τις ταραγμός 
έγένετο έπαισθητός καθ’ δλον του τό σώμα. Ό είς τών 
συνεργατών έν άκαθέκτω τότε παραφορά άνεφώνησε 
πρός τόν χειρουργόν κ έπιτάχυνον την έγχυσιν τοΰ 
αίματος.» Μετά Sv δύο έπί πλέον λεπτά, ό κύων 
τρξατο άναπνέων, πάραυτα δέ έπειράθη νά έμέση 
τάν πνευς-ικόν σωλήνα, δντινα καί αύτος-ιγμεί άφη'ρέ- 
σαμεν. Τά τοιοΰτον παρηκολούθησαν δ ι αλειμ α ατικ αί 
άναπνοαί, ένώ τά  δμματα τρξαντο ς-ίλβοντα φυσικώ- 
τερον. Αί ψήςεις έν τοσούτφ καί ή ένστάλαξις τοΰ 
αίματος δέν άνες-άλησαν τό παράπαν, ό κύων δε ού
τως έγένετο σπασμώδης, οίονεί έν επιληψία. Μετ’ ό- 
λίγον συνε^άλη όπωσοΰν καί άφήκεν ύπόκωφόν τινα 
3ρύλλον. Τότε δή ή αρτηρία συνεθλίβη, ώς-ε μετά 
είκοσι καί δύο λεπτά, άφ’ ής ή πρώτη τω ένες-αλάχθη 
ρανίς, άνές-η, άφοΰ διετέλεσε νεκρός έπί τρεις δλας 
ώρας καί είκοσι λεπτά.— Ζωαάς, έπί τούτω έκ τών 
προτέρων παρασκευασθείς, τώ προσεφέρθη, δν καί κα- 
τεβρόχθησεν. Μετ’ ού πολύ δε ήγέρθη καί έπλανάτο 
τή όε κακεΐσε. Τά περί τής άναπαύσεώς του δέν κα- 
θυς-έρησαν τών λοιπών, έφ’ ώ καί μαλακή ς-?ωμνη, 
παρά τήν ές-ίαν έτέϋη είς τήν διάθεσίν του. ’Έκτοτε ή 
άνάρρωσις προέβη μετά τοσαύτης ταχύτητας, ώς-ε με
τά  δύο ημέρας έξήλθε τής οικίας είς περίπατον. Τώ
ρα ό μετά ύπερτρίωρον θάνατον ανανάς κύων είναι 
άτίθασσος, οσον καί εΰρω7θς, φαίνεται δέ οτι δέν Εν
θυμείται, δσα έπαθε πρό τής άνας-άσεώς του.5?

ιι Τό δεύτερον πείραμ,α έδοκιμάσθη τήν 2 .αν Λεκεμ.- 
βρίου 4884. ’Αντικείμ-ενον δε έγένετο μ,οσχάριον, μό
λις ες έφθήμερα άριθμοΰν άπό τής γεννήσεώς του. 
Τά καθέκα^α τής χειρουργίας καί τούτου ήσαν απα
ράλλακτα ώς καί έν τφ  προλαβόντι, μέ μόνην τ>,ν 
διαφοράν, δτι έν τή περατώσει ταύτη, πρός μείζονα 
ευκολίαν, τά διά 3·ερμοΰ ΰδατος λουτρόν, άντεκατέ- 
7ησεν άτμώδες. Οΰτω τό μοσχάριον, άφοΰ όλοσχερώς 
άφηματίσθη, άφέθη νεκρόν έπί 42 δλας ώρας, προ- 

- τοΰ χειρισθη έπ’ αύτοΰ τό πείραμα· τοΰτο δε δπως 
έξακριβωθή, άν μ.ακρότερον διάλειμμα θανάτου, τγαγεν 
είς τό αύτό αποτέλεσμα. Τά νωπόν αίμα, οΰτίνος - έ- 
ποιησάμεθα χρήσιν έν ταίς παρεγχύσεσιν, έλήφθη έξ 
έτέρου μόσχου 42 μηνών ηλικίαν άγοντος. Έδέησεν 
δμως νά παρέλθωσι 35 λεπτά, άπό τής ένς-αλάξεως 
τής πρώτης ρανίδος αίματος, προς άποκατάς-ασίν

του εις τήν ζωήν. Τούτου δέ γενομένου, ρόφημα έκ 
χλυαροΰ γάλακτος τφ  προσεφέρθη, δπερ εύχαρίς·ως 
έπιεν. 'Εκτοτε άνεπτύχθη καί έπάχυνεν, άνευ προφα
νούς τίνος άνας-ολής ί| καχεξίας.»

«Δεν ηρκεσαν ταΰτα καί ετερον άκετολμήθη πεί
ραμα, τήν φοράν δμως ταυτην, έπί πεπνιγμένου Γώου. 
Προς τάν σκοπόν τοΰτον, κυνάριον βυθισθέν έν τώ ΰδα- 
■π άπεπνίγη. ’Ακολούθως έτέθη έν τινι θερμφ ίωμα- 
τίφ  έπί τέσσαρας ώρα; τεταμένον, πλήν μέ τήν κε
φαλήν πρός τά  κάτω άποκλίνασαν, ίνα οΰτω άπος-άξη 
το έν τφ  φάραγγι είσρεΰσαν ΰδωρ. Οϊκοθεν έννοέΐται, 
δτι αΰτη ήτο δλως διάφορος, καί μάλλον άπελπι; ά- 
φβτηρία τών 2 προηγηθεισών, καθόσον δ πνιγεί; κυων 
ιεεριεΐχεν ά .ρόον τό αίμα έν τα ΐ; φλεξίν. Ούδέν ήσσον, 
άφοΰ έπί μίαν όλόκληρον ώραν έκρατήθη έντό; θερ
μού ΰδατος, μετ* άδιαλείπτων έντρίψεων καί διαπάλ- 
σ*«ν έτμήθη τά ; φλέβα; έν τρισί τοΰ σώματος μέ- 
ρεσιν, πρό; άφαίμαξιν δσον ήδύνατο νά άπος-αλαχθή 
ί ξ  αύτών αίματος, ένώ τό έν7 αλακτήριον δργανον 
προσεφηρμόσθη μετά σπουδής, έν Ίαΐς άρτηρίαις αύτοΰ. 
Τό αποτέλεσμα ήτον, δτι κατά 50 λεπτών ακατάσχε
των έργασίαν, σημεία ζωής έγένοντο όρατά. Το δυς-υχε; 
ζώον 1 Σπαραξικάρδιον άφήκε 7εναγμόν, καθόσον ήσθά- 
νετο τήν ζωήν κρατυνομένην έν αύτφ. Μολονότι δέ 
ούχί μικρά έλήφθη περί αύτοϋ φροντΐ;, διετέλεσεν ά- 
οΰενέ; έπί τινα; ημέρα;. Εύτυχώ; τώρα φαίνεται όλο· 
«χερώς αναρρώσιιν.’ )

Ή τετάρτη καί ή τελευταία περίπτωσι; παρετηρή
θη 4πί κυνό;, τάν όποιον άφοΰ πρώτον έτραγγάλιραν, 
άκολούθως διεπάγωσαν (καθότι παγοπληξία δέν ήτον 
ευχερή; άνευ 7ραγγαλισμοΰ). Τό πείραμα δμω; τοΰτο 
4πεβη ανεπιτυχές, διότι μετά τετράωρον κοπιώδη ερ
γασίαν, ούδέν σημεΐον ζωή; άνεφάνη. ’Ελπίζεται ούδέν 
ήσσον, ότι καί τό πείραμα τοΰτο δΰναται νά έπιτΰ- 
χη, καί νά άποδοθή ή ζωή καί εί; «επηγότα ζώα.

X. Ρ,

      -

I I  Γ Λ Ω Σ Σ Α ^

(Συνέχεια καί τέλο;. —  Βλ.φυλ. 15)

‘ Η συνίζησις ε’ ναι τό συγκάΟισ|ΐ« δυο 
τουλάχιστον συλλαβών είς μίαν χαι την

(*) St)!*· Διβυθ. Είς φυλ . 13 Σ ίλ . 261 βτηλ. Β . 
,Τ ιγ . 27 ίιορθωτέον

άρθμ.01 άντ\ άριΟμοΙ

αύτήν θέσιν Ινος μόνου χρονικοδ σημείου, 
ένός διαστήματος μιας μουσικώς «ως με- 
τρουμένης λεκτικής μονάδος. Είναι συνεκ- 
φώνησις ή, άν μας έσυγχωρεΐτο ή λεςις, 
συμπροφορά δύο τουλάχιστον συλλαβών, άπό 
τάς οποίας ή μία λήγει εις φωνήεν, ή άλλη  
άρχίζει άπό φωνήεν. Είναι συνεδρία, συγκα- 
θεδρία συλλαβών είς τήν αύτήν έδραν· συλ- 
λα βαι σύνθρονοι είς τόν αύτόν θρόνον. 
Τότε πασα μία συλλαβή κατέχει τό ήμισυ, τό 
τρίτον τής έδρας, τοϋ θρόνου. Εΐναι λοιπόν ή 
συνίζησις έξοικονόμησις θέσεως, χρόνου,φω
νής· είναι άποφυγή σπατάλης. Διά τήν καλ- 
λιτέραν τοποθέτησιν, διάταξιν τών συλλα
βών είναι ή συνίζησις εν μέσον, εν όργα- 
νον περισσότερον, ενας πόρος, εν έργαλεΐον. 
Είναι αΰτη άρμονία προελθοΰσα άπό αύτά 
ταϋ-τα τή ; χασμωδίας τά στοιχεία.

‘ Η  συνίζησις εχει τι κοινόν μέ τό γ  ο ρ- 
γ  ό ν, μέ τόν τ ρ  ί λ λ ο ν  τής μουσικής. 
Είναι πτυχή, δίνη μάλιστα φωνήεσσα κρύ- 
πτουσα, πνίγουσα τήν χασμωδίαν. Τόν δ γ -  
κον τών συλλαβών τόν δΰσμορφον είς είδος 
άναγλύφου φραστικού τόν διασκευαζει ή  
συνίζησις.

‘ Η συνεκφώνησις αΰτη είναι μία στιγς 
μή πρό τοΰ κινδύνου νά καταστρέψη τώ - 
φωνηέντων ή χημεία τ·>ς προσωπικότητα- 
αύτών και τά συνερχόμενα νά μετασχημα- 
τίση είς τρίτην μορφήν φωνήεντος ^ή δι
φθόγγου.— ‘ίΐς προηγείται ό πάππος άπό 
τόν πατέρα, ό πατήρ άπό τόν υιόν, έτσι 
προηγείται ή διαίρεσις (π.χ. π ά ϊ ς) άπό τήν 
συνίζησιν (π ά ι ς), και ή συνίζησις άπό τήν 
συναίρεσιν (π α ΐς = π έ ε ς = π έ ς ). Δυνάμει κα
θολικού νόμου ελ^εως τό α τοΰ π ά ϊ ς  κι- 
νούμενον πλησιάζει τό γειτονικόν φωνήεν 
ι, κατά τό μέσον τής μεταζύ αύτών ά- 
ποστάσεως. Έ νώ  κινείται τό α, κινείται 
πρός τό α και τό ι, και συναπαντώντάι 
είς τι σημεΐον ε ε ή α ι ή 6 (π -α ΐ-ς), τό 

' όποιον είναι ή μεσότης των. Τό α είναι 
τ ό  μ ή  ε ί ν α ι  τοΰ ι, τ ό ι  τ ό  μ ή ε ι ν α ι  
τοΰ α, τό α ι είναι τό γ ί γ ν ε σ θ α ι  καί 
τών δύο. Έ ά ν  τό ε (α ι), καθώς άνοιγεί, 
άποτελεΐ τό α, τό αύτό ε (α ι), καθώς κλεί
ει, άποτελεΐ τό ι. Μετά τήν άνάμ^ιν, τήν 
σύγκρασιν μάλιστα τοΰ α και τοΰ ι̂  (α+ι) 
προήλθέ τι άνάλογον μέ τό δ,τι προερχεται 
μετά τήν άνάμιζιν τοΰ κίτρινου μέ^ τ4 
γαλάζιον χρώμα, διότι προέρχεται πάλιν



μεσάτης, ή  μεσάτης των, τό χρώμα τό 
πρ ά σ ινον .

Τήνσυνίζησινέκληρονομήσαμενάπ4άρις·οτέ- 
γνα'ς άπό τόν "Ομηρον, τόν ‘Ησίοδον, άπό τόν 
Αισχύλον και Σοφοκλή,άπό τόν Εύρυπίδηνκαί 
’Αριστοφάνη. ’Ά ς τό ειπωμεν καλλίτερα- και 
έκεΐνοί και ήμεΐς καί τόσοι λαοί τήν έ- 
κληρονομήσαμεν άπό τήν γηραιάν μητέρα 
φύσιν. Έάν ή συνίζησις είναι τής χασμωδί
ας ή άντίπαλος, οι νεώτεροι ήμεΐς, έκτεί- 
νοντες τά όπλα τής συνιζήσεως, έπεριορί- 
σαμεν τής χασμωδίας τό κράτος. Ά λλά  
και ή μακρότης έκείνη τών φθόγγων τών 
αρχαίων— έκφράζομεν τήν γνώμην μας—9i 
κατηργήΟη άπό ειδός τι συνηζήσεως (η=ε·3 
= ε , α = α  α = α , ι= ι  ι= ι ,  κττ.) ‘Ο άρχαΐ- 
ος στίχος, φαίνετ, έτρεφεν είς τούς κόλ
πους του είδος δφεως, δστις τόν εφαγεν. Ή 
μ . α κ ρ ό τ η ς  άπό τό εν μέρος, άπό τ’ άλλο 
ή σ υ ν ί ζ η σ ι ς ησαν δύο τάσεις, δύο δυνά
μεις έχθρικαί είς τό σωμάτιον τοϋ στίχου.‘Η 
άρχαιότης τάς έκράτει είς I σ ο ρ ρ ο π ί α ν  
έπι τέλους έκουράσθη, και ιδού ύπερίσχυ- 
σεν ή ορμή τής συνιζήσεως· Τπερίσχυσε 
κ’ έδώ ή ά π λ ο π ο ί η σ  ι ς ,  υπερίσχυσεν 
ή άρχή, μέ όλιγώτερον υλικόν νά υπηρετήται 
πνεΰμα περισσότερον καί πασα περίσσευσις 
"ϊοΰ πνεύματος ώς πρός τήν ύλην είναι νίκη, εί
ναι, πρόοδος. Τοΰτο έτριπλασίασεν, έξαπλασί- 
ασε τήν ταχύτητα τοΰ στίχου. Ε!ς. τό διάς-ημα 
δπου άλλοτε έχωροΰσε μία μόνη συλλαβή 
μακρά, έκεΐ δύνανται να χωρέσονν τέσσα- 
ρες, εξ άπό τάς σημερινάς, άνά δύο, άνά 
τρεις συνεκφωνούμενα*.

Έάν δε οί παλαιοί, μολονότι ήτον αυτη 
στοιχεΐον κάπως αντίθετον τής καθ' όλου 
προσωδίας των, τήν μετεχειρίζοντο, πόσω 
μάλλον ήμεΐς παράδοξον δέν πρέπει νά 
φαίνεται πώς τήν μεταχειριζόμεθα, άφ«ΰ 
πλέον ή προσωδική έκείνη άντίθεσις και άντί- 
φασις είς άπό τόν στίχον, έξέλειψε κ’ έπήλθε 
τ ’ ομοιόμορφον είς τά στιχουργικά στοιχεία.

‘Ο πρώτος ποιητής τής νέας ‘Ελλάδος 
είναι και διά τοΰτο πρώτος, διότι μας άφή- 
κε πληθύν άρμονικώς διαμορφωμένων στί
χων, μεταχειρισθεις εύστόχως τήν συνίζη
σή . Και δμως τινές έκθέτουν τήν φιλομου- 
σίαν των είς υποψίας, άκούοντες μέ μορ
φασμούς τήν συνίζησιν, δπως άλλοι τήν 
χασμωδίαν θά ήκουαν. Κ,άλλιον 6ά ήτον 
άν οί τοιοϋτοι μορφασμοί έφολάττοντο δι’

άπειρίαν στίχων, οιτινες κατεσκευάσθησαν 
και κατασκευάζονται όχι υποκάτω άπό τάς 
αύτάς εύνοϊκάς έπιρροάς, οπου Ιζησεν ό έ
ξοχος ποιητής έκεΐνος.

Ένώ δέ ή συνίζησις άποτελεΐ εύρυθμί- 
ας και άρμονίας στοιχεΐον είς τό σώμα τοΰ 
στίχου, ή ό μ ο  ι ο κ α τ α λ η ξ ί α ,  κατ’ εξο
χήν στοιχεΐον εύρυθμίας καί άρμονίας άπο
τελεΐ κατά τό τέλος τοΰ στίχου* κατά τό 
τέλος τοΰ στίχου αυτη, διότι αί τελευταί
οι τούτου συλλαβαι, ώς τελευταΐαι, έντυ- 
πόνονται ώς εύγλυπτοι σφραγίδες είς τήν 
ψυχήν βαθύτερον. Έάν ό ρυθμός ήναι τό σχή
μα, ή ομοιοκαταληξία, τό χρώμα- ώστ’ έκεΐ
νος εΐναί τι σχηματικόν, αΰτη τι χ ρ ω μ α 
τικόν. Έ ίν ό στίχος ήναι τό στέλεχος, δ 
καυλός, ή ομοιοκαταληξία τό άνθος είναι· 
ή στήλη έκεΐνος, τό κιονόκρανον αΰτη. Τό 
φθογγικόν στοιχεΐον τής στιχουργίας, τήν 
προσωδίαν στερηθέν, ζητεί νά έπισκευάση 
τόν έαυτόν του. Όργα νά τεθή, νά φανή 
άντιμέτωπος τοΰ έαυτοΰ του- έπιποθεΐ τινα 
άντιφάνεΐαν, άντανάκλασιν τών μορίων του.

Ή ομοιοκαταληξία είναι ή έξέλιξις, 
ή άνάπτυξις τής έννοιας τής ταυτότητος 
τοΰ ρυθμοΰ. Είναι ή ομοιοκαταληξία ταυ- 
τότης καθημένη έπί ταυτότητος. Έπι τής 
τυπικής ταυτότητος τοΰ ρυθμοΰ έχομεν 
τήν ήθικήν ταυτότητα τοΰ φθόγγου. ‘Η ό
μο ιοκαταληξία είναι τοΰ λεκτίκοΰ ήχου ή 
έσχάτη προσπάθεια.

Τ ό έ μ β ρ υ ο ν  τής δμοιοκαταληξίας τό 
έφερεν είς τήν μήτραν της ή σεμνή άρχαι
ότης· οί παλαιοί μας ποιηταί (μυ ι-ΑΩΝ 
ά δ ι-Ν-ΑΩΝ έ ρ χ ο μ ε-Ν-ΑΩΝ, τοΰ ‘Ομή
ρου, καί τόσα άλλα). Οί δροι τής ρητορικής 
των π α ρ ή χ η σ ι ς ,  ό μ ο ι ο τ έ λ ε υ τ ο ν  
είναι μάρτυρες, δτι τών αρχαίων ή προσοχή 
έσταμάτησεν επάνω είς τούς τοιούτους 
φθογγικούς συνδυασμούς, είς τάς τοιαύτας 
φωνητικάς άντιστοιχίας. Τότε λοιπόν τό εμ- 
βρυον.— Τό ν ε ο γ ν ό ν άκούεται νά ψελλίζη 
άνάμεσα είς τούς φαίδρυντικούς θορύβους 
τών πέριξ τών γενναίων Ίσαύρων αιώνων. 
‘Η πίστις, τοΰ θρησκευτικοΰ αισθήματος ή 
έκδήλωσις μας έκληροδότησεν είοος συστή
ματος ομοιοκαταληξίας. Έννοοΰμεν τό μ ι
κρόν αριστούργημα, τό θρησκευτικόν έκεΐνο 
ποίημα, τό όποιον ό λαός ονομάζει άφελώς, 
μέ χάριν, Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς τ ή ς Π  αν α γ ί 
α ς, ό δέ κλήρος καί οί λόγτοι, Ε ί κ ο σ ι τ έ σ -

σ α ρ ας  Ο ϊ κ ο υ ς  (συγκρ. τόν Ιταλικόν ς-ι- 
χουργικόν όρον S ta n z e ) . Τάς παρατηρού
μενος είς τόν ίερόν αυτόν ύμνον όμοιοκα- 
ταληξίας διέπει νόμος. Αυται είναι εσωτερι
κ ά ! καί ληκτίκαί, διαιρούνται δέ είς τέσ- 
σαρα είδη. Είς τό ά. είδος εχομεν άπλήν 
ομοιοκαταληξίαν, είς τό β'. είδος διπλήν, 
είς τό γ'. είδος τριπλήν καί είς τό δ', 
είδος τετραπλήν. Ιδού ταϋτα·

ά. είδος - 
Χαΐρε τοΰ πεσόντο ; Άδχι*. ή άνάκλτι-ΣΙΣ 
Χαΐρε τών δακρύων τγί; Ευα; ή λύτρω-ΣΙΣ.

(Α'. ς-'. 3 - 4 )

β'. είδος 
Χαΐρε δι’ ?ι; ή χ-ΑΡΑ έκλάμ-ΨΕΙ 
Χαϊρε δι’ ή ; ή ΑΡΑ έκλεί-ΨΕΓ.

(Ά. ς . 1 - 2 )

γ'. είδος
Χαϊρε ΰψ-ΟΣ δυσανάβα-ΤΟΝ άνΟρωπίνοις λογισ-ΜΟΙΣ 
Χαϊρεβάθ-ΟΣ δυσθεώρη-ΤΟΝ καί άγγέλωνό·ρθαλ[λ-ΜΟΙΣ

(A'. ς\ 5— 6)

δ', είδος
Χαϊρε άρουρ-Α βλα<τταν-ΟΤΣΑ εΰφορΙΑΝ οίκτιρ-ΜΩΝ, 
Χαϊρε τράπεζ-Α βαστάζ-ΟΤΣΑ εΰΟτιν-ΙΑΝ ϊλασ-ΜΩΝ.

(Ε'. ς . 5— 6)

Χαΐρε δένδρ-ΟΝ άγλαόκαρπ-ΟΝ έξ ού τρέφ-ΟΝΤΑΙ
(πιστ-ΟΙ,

Χαϊρε ζυλ-ΟΝ εϋιτκ'.(5φυλλ-ΟΝ ύφ’ ου σκέ—-ΟΝΤΑΙ
(πολλ-ΟΙ.

(Ν', ς-. 5 - 6 )  
Χαϊρε τί-ΜΙΟΝ διάδ-ΗΜΑ βασιλ-ΕΩΝ εύσε-ΒΩΝ 
Χαΐρε καύχ-ΗΜΑ σεβάσ-ΜΙΟΝ ΐεο-ΕΩΝ εύλα-ΒΩΝ·

(Ψ'. c. 5— 6)
Είς τό τελευταΐον δίστιχον παρατηρεΐ- 

ται είδος χιαστοΰ σχήματος δμοιοκαταλη
ξίας· ή δεύτερα λέξις τοΰ ά. στίχου όμοι- 
καταληκτεΐ μέ τήν τρίτην τοΰ β', και ή 
τρίτη τοΰ ά, μέ τήν δευτέραν τοΰ β'.— Έν 
παρόδω σημειόνομεν, δτι είς τήν στάσιν 
Μ τοΰ ποιήματος άπανταται πέντε φοραΐς 
ή αύτή κατάληξις· Μελ-λ-ΟΝ-τ-ΟΣ Συμε- 
ΩΝΟΣ τοΰ παρ-ΟΝ-τ-ΟΣ αί-ΩΝΟΣ μεθί- 
στασθαι, τοΰ άπατε-ΩΝΟΣ. Φαίνεται, δτι τό 
ποιητικόν, τό στιχουργικόν πνεΰμα τοΰ χρι- 

; στιανικοΰ ‘Ελληνισμοΰ, εως άπό τάς άρ- 
■ γάς τοΰ μεσαιώνος, όργα είς εΰρεσιν πο

λυποίκιλων σχέσεων τών φθόγγων πρός

διαμόρφωσιν τοΰ νεωτέρου στίχου, αί δέ 
σχέσεις καί άντιστοιχίαι αυται, καί Ιδίως 
ή ομοιοκαταληξία, φαίνεται, οτίάνεφάνη είς 
ήμας πολύ πριν διαμορφωθή είς τάς νεο- 
λατινικάς καί τάς άλλας εύρωπαικάς γλώσ
σας.—Σκοπεύομεν νά μελετήσωμεν σοβαρώ- 
τερον, ύπό τήν εποψιν ταύτην, τό ευφάν
ταστον τοΰτο σύνθεμα. Έπικαλούμεθα δέ είς 
ταύτας μας τάς παρατηρήσεις καί τήν προσο
χήν τών ένδιαφερομένων διά τά τοιαΰτα.

Τοιοΰτον τό ευτραφές νεογνόν τής όμοι- 
οκαταληξίας, τό όποιον είς τάςήμέραςμας 
ά ν δ ρ ο ΰ τ α ι. ‘Ο άντιπρόσωπος τής νεω- 
τέρας ελληνικής ποιήσεως είναι ό Σολωμός. 
Ούτος εκαμε τεχνικωτάτην χρήσιν τής ποι
ητικής του δυνάμεως καί τής γλώσσης, ώς 
έπίσης καί τής συνιζήσεως καί τής δμοιο
καταληξίας. Ά ντί τινές νά χάνουν τόν και
ρόν των είς τό νά έναρθρόνουν καμμίαν 
άβλαβή κατάκρισιν έναντίον του, θά Ικαμναν 
καλλίτερα άν τόν έμελετοΰσαν διά νά μά
θουν άπ’ αύτόν άποκρύφους ώραιότητας, μυς- 
κά θέλγητρα τής τέχνης, καί άν έπροσπαθοΰ- 
σαν, δσον τοΐς είναι δυνατόν, νά τόν πλησιά
σουν είς τό ύψος, δπου λάμπει διαρκώς.-νΚαί

Λ Ο Ι Π Ο Ν
— Άναβάλλοντες είς άλλην ευκαιρίαν νά 

έξετάσωμεν, άν αί γλώσσαι διακρίνωνται είς 
ρ ι ζ ι κ ά ς  ή μ ο ν ο σ υ λ λ α β ι κ έ ς ,  
είς σ υ γ  κ ο λ λ η τ ι  κ ά ς, είς κ λ  ι τ ’ι κ άς· 
άν καί ή αύτή γλώσσα ήναι κατ’ άρχάς 
μονοσυλλαβική, επειτα γίνεται συγκολλη
τική, καί άν τέλος καταντα κλιτική· άν υ
πάρχουν γλώσσαι ά ν α λ υ τ ι κ α ί ,  σ υ ν 
θ ε τ ι κ ά  ί καί π ο λ υ σ υ ν θ ε τ ι κ α ί ·  άν 
ή Ά σία  προσφέρη τάς μονοσυλλαβικάς, ή 
Αμερική τάς πολυσυνθετικάς- άν αί λέξεις 
κατά τήν γένεσιν τών γλωσσών, είς τήν 
προϊστορικήν έποχήν ήσαν είς άτμώδη τι- 
νά, ρευστήν κατάστασιν ό ν ο μ α τ ο ρ ρή
μ α τ ο ς  (άς μας συγχωρηθή ή λέξις)· άν ό- 
λαι αί πολυπληθείς καί ποικίλοι γλώσσαι 
τοΰ κόσμου ήναι θυγατέρες μιας Χαί μό- 
νης άρχικής,—ήμεΐς, παραλείποντες δλα 
ταΰτα, έρχόμεθα είς τά κύρια.

Πά^α γλώσσα έχει τι δμοιον μέ τ-όν ένα
στρον ούρανόν. Καί είς τήν γλώσσαν, δπως 
καί είς τό στερέωμα συμβαίνουν άποσυνθέ- 
σεις καί συνθέσεις. "Οπως άφανίζβνται ά- 
στέρες είς τόν ούρανόν, είδη άπό τό δργανι- 
κίι βασίλεια έτσι άφανίζονται γλώσσαι είς



τήν γην. "Όπως άφανίζονται γλώσσαι δ -  I 
λόκληροι, Ιτσι άφανίζονται καί μίλη, 
πλευραί, τμήματα, μόρια τοΰ κορμοΰ αύτών. ' 
— ‘Η γλώσσα είναί τι άνάλογον μέ τήν 
διπλήν φύσιν τοϋ άνθρώπου, μέ τήν ύλην 
του καί μέ τό πνεΰμά του· είναι αΰτη λει
τουργία, προϊόν έργον, μέσον φ υ σ ι κ ό -  
ψ υ χ ι  κό ν  είναι θεσμός, είναι πυραμίς, 
διά τήν όποιαν είργάσθη μακροτάτη σειρά 
γενεών, αΙωνων. ‘Η γλώσσα δέν είναι πο
τέ άκίνητόν τι πτώμα. Είναι ή έκδήλωσις 
της μακρας ζωής της μεγάλης ψυχής τών 
λαών. 'Εχει τό πλεονέκτημα, ως πάσα ζωή, 
χινουμένη νά μεταβάλλεται. Μεταβαλλομένη 
ν αναπτύσσεται. "Όλαι αί γλώσσαι είδαν, 
βλέπουν πασα μία είς τό κράτος της τάς 
πολλαπλάς ταύτας κινήσεις, κινήσεις είς 
φθογγους, λέξεις, σημασίας· είς τύπους, σύν
ταξιν, στιχουργίαν βλέπει πάσα μία τάς 
άναζωωτιχάς α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς ,  τάς άνα- 
χουφιστικας έ ξ α φ α ν ί σ ς ι ς ,  τούς προο
δευτικούς ν ε ω τ ε ρ ι σ μ ο ύ ς .  CH ζωή τής 
γλώσσης είναι χάποτε ή έκ τών συντριμ
μάτων της άνοΐκοδόμησις αύτής.

Καί η ‘Ελληνική γλώσσα είδε, βλέπει 
τά αύτα^ θεαματα είς τήν περιοχήν αύτής. 
Τοΰτο είναι έξέλιξις, τοΰτο άπλοποίησις. 
‘Απλοποιούμενη έλευθερόνεται* έλευθερόνει 
ται άπο πάν στοιχεϊον ξένον, ξένον άπό 
το πνεΰμα τοΰ λαοΰ τό άπό γενεάν εις γενεάν 
άνανεονόμενον. Άλλοιόνεται διότι δέν θέλει 
να γηρασκη, διότι θέλει νά διατηρήται πάν
τοτε νεαρά, άκμαία πάντοτε. Είναι πρό

θυμος, ειν ευλύγιστος, εύστροφος είς τάς 
δικαιας απαιτήσεις τοΰ λαοΰ αύτής. Ά λ λ ’ 
ένώ αλλοιονεται, δέν γάνει ποσώς, δ ι ά 
τ ο ΰ τ ο  δ ι ό τ ι  ά λ λ ο ι ό ν ε τ α ι ,  τήν 
πρωην  ̂ λαμπρότητα αύτής. "Ο,τι άποτελεΐ 
την ουσιώδη διαφοράν μεταξύ τών άττικών 
χαί τών μ ε τ α γ ε ν ε σ  τ έ  ρ ων  δέν είναι κα
θαυτό η γ  λ  ώ σ σ α, είναι τό ύ φ ο ς .  Νά 
μήν άμφιβάλλωμεν. Ε ί ς  τ ή ν  δ ι ά κ ρ ι -  
σ ι ν τ α υ τ η ν  ά κ ό μ η  δέν  έ δ ό θ η  άπό 
τους ίδικούς μκς μάλις^α τ ό σ η  π ρ ο σ ο χ ή  
ρ σ η η τ ο ν π ρ έ π ο ν  ν ά δ ο θ η καί ε ίν α ι  
δ υ σ τ υ χ ή  μ α  τοΰτο άπό τά βαρύτατα.

Και δέν είναι δυνατόν παρά νά μετα- 
βαλλεται ή γλώσσα, άφοΰ μεταβάλλονται 
όλα τά στοιχεία τής ζωής, τής κοινωνίας, 
τοΰ  ̂ πολιτισμοΰ* ήθη, έθιμα, τέχνη, θρη
σκεία, έπιστήμη. Ούδέ είναι λυπηρόν πάλιν

τοΰτο διά τήν γλώσταν, διότι ένώ προάγει 
καί τελειοποιεί αύτά ή γλώσσα, προάγε- 
ταΐ αύτή πάλιν απ’ αύτά καί τελειοποιεί
ται. Ούδέ πρέπει πάλιν νά συμβαίνη άλλέ- 
ως παρά νά μεταβάλλεται ή γλώσσα. Τά 
άψυχον, τβ άδρανές, τό στερρόν άντικείμε- 
νον δέν πρέπει νά επιβάλλεται είς τό υπο
κείμενον τό έμψυχον* τό πνεΰμα τό έλεύθε- 
ρον κατ' ούδένα λόγον δέν πρέπει νά γίνε
ται δοΰλον ένός τίνος τύπου γλώσσης, πε
παλαιωμένου τύπου. Τό πνεΰμα τό προε- 
τοιμάζον τό μέλλον δέν γίνεται τοΰ πα
ρελθόντος υποχείριον. Μέ τήν άκράτητον, 
κυρίαρχόν του δύναμιν τό πνεΰμα άπό αι
ώνα είς αιώνα θέτει τούς νόμους του,τούς 
θεσμούς του· θέτει τάς εκδηλώσεις του, 
τήν γλώσσάν του· θέτει τά άπό καιρόν είς 
καιρόν άπροσδοκήτως άναφαινόμενα νέα ό- 
λοκληρωτικά στοιχεία τής ούσιας του.

Τό μέσον τής γλώσσης άνάγκη είναι υ· 
^ερτάτη, άπό έποχήν είς έποχήν νά μετα
βάλλεται, διά νά δύναται κατάλληλον νά 
γίνεται όργανον τοΰ άναπτυσσομένου κοι- 
νωνικαΰ πνεύματος. "Ωστε ή γλώσσα πρέ - 
πει νά ήναι δχι μόνον χ α τ α λ η π τ ή  καί 
α ί σ θ η τή  άλλά καί ό μ ιλ η τ ή ·  πρέπει νά 
ηναιτοιαύτη, ώστε νά δύναται χαί νά τήν δ~ 
μιλη ό λαός. Καί όταν τοιαύτη ήναι τότ» 
μόνον δύναται νά γείνη είς τά χείλη, είς τά 
χέρια τοΰ άτόμου, τοϋ λαοΰ ισχυρότατος 
στροφεύς τών πελωρίων αύτών τροχών τοΰ 
πνευματίκοΰ κόσμου—τής ά λ  η θ ε ί α ς,τοΰ 
δ ι χ α ί ο υ, τής έ λ ε υ θ ε ρ ί α  ς.—Έάν ά
πό πολλούς αιώνας έθορύβουν είς τήν άπλου- 
στεραν έλληνιχήν γλώσσαν ot Έλληνες 
συγγραφείς χαί τά ιερά Βιβλία, θά ήτον 
άλλος σήμερον ό εγκέφαλος καί άλλη ή καρ- 
δια τοΰ έθνους τοΰ ελληνικού* θά ήσαν 
άλλα βέβαια τής έπικρατείας μας τά όρια.

Καί έπρεπε καί προθύμως τήν άπλουστί- 
ραν γλώσσαν νά έγκολπωθώμεν, άφοϋ, υπό 
τινα εποψιν είναι τελειότερα τής παλαιάς* 
Καί είναι τελειότερα, ώς όργανον θεωρούμε
νη, διότι έπλουτίσθη μέ νέαν ύλην, μέ είδος 
νέον άπό τά νεώτερα στοιχεία, τά όποια ςίς- 
ήχθησαν είς τήν κοινωνίαν τελειοτέρα., 
διότι έλευθερώθη άπό πληθύν τόσων άνωμα- 
λιών τύπων καί τόσων περιπλοκών συντά
ξεων, άπό τόσην πολυμετρίαν καί πολυρρυθ- 
μ ία ν  τελειότερα διότι μάλλον καταληπτή 
καί μάλλον χρήσιμος· τελειότερα διότι δύναται

sii έκφράση χαί τάς παλαιάς Ιδέας χαί τάς 
νεωτέρας, ένώ ή παλαιά τάς παλαίάς.

Ά λ λ ’ & φορά τής προόδου παντοδύναμος ! 
ί ιά  τής άπλοπονήσεως τελειοποιούνται άκ'ό- 
μη περισσότερον είς τήν γραφήν αί γλώσ- 
eat. Έλευθερόνονται άπό γράμματα παρά
σιτα, άτροφικ-, άντιπροσωπεύοντα φθόγγους 
ζήσαντας ποτέ καί άποθαμένους πλέον. Καί 
ίσως πολύς καιρός δέν θ > περάση, ότε χαί 
ή ίδιχή μας γλώσσα θέλει έορτάτει τοι
αύτην άπλοποίησιν, νεωτερισμός είς τήν 
γραφήν ούτος μέ τούς φθόγγους συμφωνό- 
τατος, όστις άνυπολογίστους υπόσχεται 
προόδους.

Καί όμως πολεμεΐται ή άπλοποίησις τής 
γλώσσης, πολεμεΐται ή ζωντανή γλώσσα 
τοΰ λαοΰ. Ά λλά  καί πολεμουμένη άγωνί- 
ζεται γενναίως, παλαίει καί άντέχει. Ίδέ- 
τε, άπό έτος είς έτος χερδαίνει μάλιστα έ
δαφος. Είχεν ήδη είς τήν κατοχήν της τήν 
λυρικήν, τήν άστείαν, τήν έλαφράν πείηιιν* 
έσχάτως άνέβη κ’ έπάτησε τό βήμα και τής 
μάλλον σοβαράς, τής δραματικής. Ακούσα
τε τον σοβαρώτερον τών δραματικών τών 
νεωτέρων χρόνων τόν Σαιξπήαρ νά λα.^ή μέ 
τόση* φυσικότητα καί μέ τόιην δυ/ayuv τήν 
γλώ ozvtcu Σολωμοϋ, τεΰ Ν.οραή. Γωρα μέ 
γ$νναϊον βήμα πλέον άρχίζΐΐ νά καταβαίνη, 
νά πατή τά έδάφη καί αύτοϋ τοΰ πεζίϋ λό
γου. Χαριτωμένα, ζωήν γεμάτα διηγήματα, 
περιγραφαι, μυθιστορίαΐ γράφονται είς α/τήν. 
‘Ο περιοδικός τύπος ά/α γράφει, χωρίς προ
λήψεις, κοινάς λέξεις, κοινάς φράσεις, κοι
νούς τόπους, όρους άναπΓ φεύκτίυς ξεηκ^υς. 
Είναι άληθινόν τό μόνον μέσον νά έ;ο> 
χειωθεΰν τινές τών σφόδρα λογίων μέ το λεκ
τικόν τής όμιλουμένης καί μέ τινας περί 
τούτου όρθάς σκέψεις, είναι νά τά βλέπουν 
συχνά πυκνά τυπωμένα τό λεκτικόν, τάς 
οκέψεις είς στήλας εφημερίδων, περιοδικών, 
φυλλαδίων, βιβλίων.

ΓΙαρατηρήσατ’ άπό τ ’ άλλο μέροςτοϋ έθνους 
τόν νόμον.‘Ονόμοςμέ τόν δυνατόν αύτοΰ βρα
χίονα μέ θάρρος καί ώς έκτελών καθήκον 
(χαί ύψηλόν καθήκον έκτελεΐ,) εισάγει τούς 
νεωτέρους τύπους, τό ν.ώτεοον λεκτικόν 
εις τά δημοτικά, είς τά ‘Ελληνικά Σχολεία. 
Φαίδραν κίνησιν άκούετε, θόρυβρον φαιδρόν. 
♦Η έλληνική κοινωνία άναπτυσσεται, γίνεται 

• τό πνεΰμα είς τήν πλατυτέραν έννοιαν τής 
λέξεως φιλελευθερώτερον. ‘Η ‘Ελλάς ήρχι- 
cs νά συναισθάνεται τήν θέσιν της. Γνωρί

ζει ποΰ υπάγει. ’Ολίγον άκόαη θάρρος xod 
τό άγαθόν θά ύπερισχύση. Τής διαδόσεως 
τής λαλιάς τοϋ λαοΰ ό θόρυβις θά <pipTj 
εύεργετιχάς άνατροπάς* έπαναστάσεις ιδεών 
σωτήριοι θά γείνουν. Φωτισμόν, ζωήν θά 
λάβουν τόσα νεκρωμένα πνεύματα, άνάστατ- 
atv θά ίδουν τόσα πλήθη μαραμμένων καρ
διών. Σείς λοιπόν οί θιασώται τής γλώσσης, 
ήτις όμιλεΐται, όπου καί άν ή:θε, ποτέ μή χά
σετε τό θάρρος* ή φυσική γλώσσα τών 
πατέρων μας, ή ζωντανή γλώσσα τοϋ λαοΰ 
έντός ολίγου θριαμβεύει.

Αργοστόλι, 10 Μαρτίου 1885.

Π. ΒΕΡΓΩΤΗ2.

P aolo  G iacom etti

Η rrNH Ε!2 4ΕΪΤΕΡ0Κ Γ1Μ0Ί
ΔΡΑΜΑ ΕΙ2 ΤΡΕΙ2 ΠΡΑ5ΕΙΣ.

£ίυνέχεια· δρα φυλ. προ/,γ·]

AM. “Ο/ι δμω; έ ; αΐτίχ ; μου, σο·. τ ι  ΰ^ίσχομαι· 
άρ’ έτέρου 3-ίλω νά ελ-ί^ω δτι r, μγιτηρ μα; άγαπα 
δλου; tni<rr,;' τ ρ ίγ ε ι ερωτχ -ρο; τόν σύζυγόν τη ;, καϊ 
δταν είμεΟα ερωτευμένα'.. . .

ΒΑΡΒ. Κ' εννοείτε σεν; άπό ερωτκ, άπό νωρίς, 
^λέ-ω ! . . .

AM. ’ΕνωρΙ;, άφόϋ είμαι Χέκα ες έτώ ν;
ΒΑΡΒ. Δέν είναι άργά βέβαια* και μάλις-α έγώ 

πταίω.
AM. Και δ ;ατί;
ΒΑΡΒ. Καί σα; φαίνεται μικρό πρα/μα ποΰ έξ 

αιτία; τ?,; πολλή; άγά,ττ,; «τα; άπεφάσ.σα ν* κάμω 
δ,τι ποτε ’;  τη  ζωή μου δεν έκαμ α ;. . . δτ,λαδ/ιΛ- 
ώ! με συγχωρεϊτε, άλλ’ ήτο καλτ,τερο άν ή'ίέλετε 
ε ύ χ α ρ ' . ι ν ά  [4λ£~ετε τόν κύριον 'Ρα^α/,λ άπό τό 
παράθυρο, νά τοΰ γράφετε κανένα ραβασάκι. . .

AM. Λυπ .σου με. ’Εν μέσ-jj τ?,; περικυκλούστι; με 
μονώσεω;, τ,σ'ίανόμ./’,ν rr ,v  άνάγκτ,ν τοΰ ν’ άγαπώμαι, 
νά έμ-'.<7εύωμαι τά ; λύπα; μου πρό; τινα πις*Τι» 
καρδίαν.

ΒΑΡΒ. *Αμ" έκεΐνο ποϋ έχω έγώ έδώ μέσα δέν εί
ναι καρδιά ; .  . . εκατάλαβα, δεν γ,ταν καρδιά άρσεν:- 
κτ> και δι’ αύτό δέν σα; εχρειαζότουν. Ετσι λοιπό» 
έγώ παρα—πολύ καλ-fl, ελεγα εί; δλου; δτι ό 'Papa 
Υΐλ τ,ταν μακρυνό; μου συγγενττ,;, καί συχνά σα; τόν



:Ιφερχ "έδώ. . .άσχημο πρΧγμα Γ scats έκε'νός δ' γέρω-λύ· 
χβς, ύ κατέρ^αρο; Κυριάκη; εχει ύπόψίαις, jcxt είναι 
ίξ ιο ; νά . .'.α*! συφορά μου «ν κατα λάβα τίποτε! 
Είναι άλήθεια πώ; δεν είναι τίποτε κακό ’ς τη μίση, 
*αί ενα; γάμος. . . άλλ’ εδώ είναι ό κόμβος, κυρά 
μ ου !. . . σεΐ; έχετε μχά καλή προίκα, καί ό καϋμένο; 
ύ  'Ράφα/ιλ είναι ένας καλλιτέχνης, πτωχό; μάλις·α 
καλλιτέχνη;.

AM. Καί ό πατήρ μου δεν μετήρχετο τόν γλύπτην;
ΒΑΡΒ. Τό ’ςεύρω, μά τί γλύπτη; ή τ α ν ! . . .  α ϊ! 

γλύπτη; δποΰ εδινε ζα>Λ ’;  τό μάρμαρο, καί τόν ί- 
πλέρωνχν κ α λά . . . οί ςένοι, εννοείται ! κι’ επειτα μέ 
3σα εκληρονόμησεν άπο τ.,ν μητέρα του ήτο καλλι
τέχνη; όπως πρέπει καί ήμπό^εσε ν’ άφήυη μϊά καλη 
περιουσία.

AM. Φθάνει, ά ; έλπίσωμεν!.... δεν έχω άλλην 
παρηγορίαν....

ΣΚΗΝΗ Δ'.
Ό κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ καϊ αί άνω.

ΙΓΝ. του ιχίσου} Καλνμέρα σ/.9, υ>ρ/. α Αμαλια.
AM. Καλ’ήμέρα σα;, κύριε ’ ίγνάτ.ε.
ΙΓΝ. Ά γα  :ητΛ Βαρβζροΰλα, κάθετέ μου τ>,ν χά- 

ριν νά ίόήτε άν ό *αλό; μου φίλο; Άμεδαΐο; είναι εί; 
τό ’σπήτι καί άν ’μ;;03ώ νά τοΰ όμ.Λ.,-yvj· .«μεν 
μελικά; ϋ.τοθέσει;. . .

ΒΑΡΒ. Αμέσω; (s;;c/etai δεςιόΟεν).
ΑΜΑΛ, Καθήσατε, κύρ.ε ’Ιγνάτιε.

II Ν. Ω! εύχαρΐ7ώ! (ύτΓ9βλ:~ων αυτήν, λίγει κα
θ’ εαυτόν' Πόσον είναι χαρίεσσα! καί μ ; πεντ ηκον- 
τα χιλιάδα; λιρών προίκα. . .πόσον μ’ άρέσει!

AM. Πώ; έχουσιν οί μικροί σα; εκείνοι τρεΐ; άγ
γελοι, κ. ’Ιγνάτιε;

ΙΓΝ. Άγγελοι πραγματικών . . . άλλά δυνυχεΐ; ! 
καί δυτυχη; κ’ έγώ, ω; εκ τή ; χηρεία; μου άπό ένό; 

~ίδη έτου;! Τί θέλετε! είχον συνηθίσει τόσον καλά 
" τον συζυγικόν βίαν. καί εννοώ δτι τό νά μένω άγα· 

είναι εναντίον τοΰ ιδιώματος μου, κα ί. . . έ,τομέ- 
νω ;. . . ηθελυν. . .

AM. <εύβύς} Οχι, μή δώσητε μητρυιάν εί; τά  
τέκνα σ α ;!

ΙΓΝ. Καί δ ια τ ί;. . . άφοΰ εύρωέν καλόν πλασμα.... 
- έγώ εχω τά ; ύπο έσει; μου, δεν δύναμαι νά ενασ/ο- 

λώμαι περί τ/,ν άνατροφ .ν των καί τ/,ν οικιακήν οι
κονομίαν, το&οΰτον άναγκαίαν. Ά.τ’ εναντία; μία κα
λή γυνή. . .σεΐ; δε δεν σκέπτεσΟε νά λάβ/ιτε σύζυγον;

AM, ’Ε γ ώ ; . . .
ΙΓΝ. Χαμηλόνετε τού; έκφρας^κού; εκείνου; ο

φθαλμού; σ α ; ; .  . . α ΐ! καταλαμβάνω !. . . (οποίαν 
θέρμην εχω εί; τ<ιν. καρδιάν μετά έν ετο; χηρεία;!) 
θ ά  ενυμψεύεσύε εύχαρίςω;;. . . Σά; συμπαθώ· φαίνεται

δτι εί; αύτό τό ’σπητι δε» σα; άγαπώσι πολύ,
AM; ΆπατϊσΘε. -
ΙΓΝ. Τό γνωρίζω, καί σκέπτομα» έπί τοϋ προκει- 

μ'νου. . . μ ά λ ισ τ α . . .  (άν ή Βαρβάρα έβράδυνίν
ολίγον άκίμη Θά εδοκίμαζον νά τή  έκφράσω τόν έ- 
3α>τά μου). . . Ακούσατε, άγαπητ/t* νομίζω δτι ή 
καρδία σα; είναι τίσον γλυκεία, τρυφερά, οί δί
μικροί μου Θά σα; ήγάπων. .

AM. Τί Θά ελέγετε. . .
ΙΓΝ. Λέγω δτι σεϊ; δεν Θά ε’.σθε μητρυιά, άλ

λά μήτηρ, μία μικρή μητερίτσα ! .  .
AM. Έ γ ώ ;,.
ΒΑΡΒ. ( ;Χ τί?, 90: ϊ ,) ‘Ο κύριο; Άμεδαΐο; τώρ* 

είναι ελεύθερο; καί σα; περιμένει. .
AM. (/-ιΧοϋτα τή·« Βαιβά^α») Βαρβάρα. .
ΙΓΝ. ^ιχ/.όπτωί αύτήν) ΠΛγα4νΐΤ3 και "-τε του 

δτ; έρχομαι (ή Βα.βαρα άπέ.χετα'·) Aois»» {*■’ *"*·' 
σατε ;

AM. (iva/ωροϋσχ) ®·!ε συγχωρέϊτε. .
ΙΓΝ. 'Οχι, όχι, μη μ* φεύγετε- ίδίτε με· πι

στεύω δτι είμαι ωραΐΐ;. . είμαι τριάκοντα ύκτω ετών,
AM. Είκοσι δύ> περισσό τερά μου !
ΙΓΝ. Αύτό ίσα ίσα χρειάζεται- επειτκ είμαι εύρω

στο; ώ; ό ‘Ηρακλ ·;, καί πλούσιο; ε.τάνω κατω . . .  
ό Άμεδαΐο; τό ήςεύρει.

AM. Τώρα τόν κάμνετε νά σ5?ς περιμένη.
ΙΓΝ. Ά λλά πρώτον εύσ.;λαγχνισθ7,τε εμέ, τού; Αγ

γέλου; μου, οίκτείρατε τίνν χηρείαν μ.ι> (*τθ’ έϊυτόν) 
(πεντ.',κοντά χιλιάδα; λιρών !) ‘Ωραία Αμαλία, αφε- 
τέ με νά ελπίζω. . . (γονυ-ιτετε?)

AM. Ά λλά κύριε’Ιγνάτιε, λησμονείτε τόν έαυ- 
τόν σα; !

ΣΚΙΙΝΗ Ε*.
‘Ο κύριο; ΜΑΤβΙΑΣ καί οί άνω.

ΜΑΓΘ. (gx το5 μ,εσου βλίττων tbv *Ιγ'»ιτιον sv 

στάσει έκείνη άναχράζ^’·) ΕυΤε > Ρ* χν/ 1,!><ϊε!5ών*  ·
ΛΜ. (χαίρουσα)) πα.τπο; !
ΙΓΝ. (i^peUiVr,) Μ* συγχώρεϊτε. ,εκαμνον. .
AM. Ναί, μοί εκαμνε πρίτασιν γάμου.
ΜΑΤΘ. Τί λέγετε, άδελφέ ! γάμον μέ τρία παιδίά 

’ς το ^σ.τητι και σαράντα χειμώνα; εί; τ.ϊ» ραχ !ν ;
ΙΓΝ. Τριάκοντα οκτώ μόνον.
ΜΑΓΘ. Θαυμάζω, κύριε Ιγνάτιε  άλλά σεΐ; δέν 

έχετε ούτε κρίσΐν, ούτε σέβα;, ούτε ανατροφήν, ουτε 
κοινόν νοΰν. .κα ι επειδ/ι οί .*α7%ασσινοι συνι,;ω; είναι 
φρόνιμοι. . πρό; τό παρόν δέν λέγω άλλο.

ΙΓΝ. "Εντιμο; αίτησι; δύναται νά γείν/u
ΜΑΓΘ. Ύΐέτε πώ; δέν τήν ’κάμετε ούτε.
ΙΓΝ. ‘Τπομσνη ! (εϊ^ερνίμενος λέγει καθ’ eatnbv) 

Πεντήκοντα χιλιάδε; λιρών · δέν εγκαταλείπω τήν

ί^έοιν. . καί τ ΐ; οΐδε. . φθάνει, θά ιδωμε» (εισέρχεται 
*αρά τω Άμιεδαίω)·

ΜΑΤΘ. (παρατηρών τ ή ν ’Αμαλίαν λέγειχαδ’ έαοτ'ον) 
(Είναι πράγματα αύτά νά τά  λέγη κανεί; εί; κόρην 
ώς «ύτήν ; νά χύνη τό φαρμάκι τή ; πονηρία; εί; 
καρδίαν ή όποία είναι όλη άθωότη; ! .  .)  Γιά ‘πέ- 
μου, κόρη μου- τ ί έρχεται νά κάμη έδώ αύτό; ό 
πονηρό;, ό τοκογλύφο; ;

AM. *Εχει υποθέσει; μέ τόν μητρυιάν μου. .
ΜΑΓΘ. ‘Τποθέσει;, α ί ; υποδέσει; ;— Καί τ ί σοΰ 

ελεγε ;
AM. “Οϊι δεν είναι τοΰ ίδ.ώματί; του νά μένη 

άγαμο;.
ΜΑΓΘ. ίΒρ» τόν γάιδαρο !) Καί σ ύ ; .  .
AM. Ά ρ .π « τέ  μου πάππε, άνθρωπο; τή ; η

λικία; εκείνη,. .
ΜΑΤΘ. “Α ! λοιπόν άν ήτο νεώτερο;, ωραιότερο;... 
AM. Τότε βεβαίω; θά ΰπορχε περισσοτέρα πι- 

θανότο; δτι κ ’ εγώ. .
ΜΑΓΘ. “Οτι καί σύ ; .  . (-άει ή άθ^ιότ/;; !;· θά 

.ύπανδρευθ?ι; άλλά θά σκεφθώ εγώ διά τοΰτο, καί 
είναι καιρό;. . θά όμιλήσωμεν δταν ε,τιστρίψω.

AM. (5υια ?ίιτη0εΐ<ια) Θέλετε λοι,τόν ά.;ολύτω; 
να μχ; άφήσετε;

ΜΑΤΘ. £>αι άνάγκη· έχ·ο νά τακτοποιήσω μερι
κά; υποθέσει;μου εί; Βαρκελλόνην . . άλλά τοΰτο θα 

- είναι τό τελευτΛίον ταςεΐδί μου, σοΰ τό υπόσχομαι. 
Μόλι; ε.πστρέψω .ά π^λόσω τό παλαιόν μου πλοίο/
. .κα ι δμω; Οά μοΰ φαν/i πώ; άφίνω έν μέρο;

■ τοΰ κόσμου, διότι κατά τό ημισυ τ?,; ζωη;, τό πλοϊ- 
ον έκεΐνο ήτο ό κόσμο; μου. . Ά λλά δλα τελειό- 
νουν, καί δεν πρέπει νά σκεπτώμεθα. Μάλιστα αύ
τήν την φοράν άναχωρώ με λύ,την μου, δ ιό τ ι.. . 
άλλά τ ί θέλει;! δέν ’μπορώ νά κάμω καί διαφορε
τικά. (βεω:εΐ τήν ’Αμαλίαν άπομάσσουσαν τούς ό̂ ι0αλ" 
μούς τη;) Κλαΐ;, παιδί μου, Α μαλία  μου ; φοβείσαι 
μή δεν επιστρέψω ; .  . είμαι γέρων, είναι άλ.',θεια, 
Αλλά ή Παναγία θά μοΰ κάμη τ-,ν χάρι* ώ ! σύν- 
το·λο τα'είδι είναι δ ι’ έ;χέ ό όποιο; είμαι σ’Λειθ.σμέ- 
νο; νά πετώ ά,τό την μίαν ’ς τ/ιν άλλην άκρην τοϋ 
χόσμου !

AM. Δέν φτβοΰμαι διά τήν ζω.-,ν σα;, άλλά σεΐ; 
ϊ ι ’ έμέ κρατείτε θέσιν πατοό;, είσ'}ε άλλο; πα
τήρ μου.

ΜΑΤΘ. Βέβαια, είμαι, .κα ί τοΰ ’Ερρίκου μάλιστα 
ό όποιο; τ-όσον πολύ μοΰ ενθυμίζει τόν Κάρολόν μου. 
Ά λλά εγώ βλέπω μέσα εί; τήν καρδιά σου, ξεύ- 
ρει;, σοΰ φαίνεται δτι μ 1 εμέ χάνει; τό μόνον σου 
ίτήριγμα, διότι ε βρίσκεσαι εί; ενα σπ?,τι όποϋ. . 
Είπέ μου·, τ ι σοΰ κάμνουν, τ ί κάμνουν τοϋ ’Ερρίκου 
. . ’πέ μου το.

AM. Τίποτε κακίν.
ΜΑΤΘ. Ά λλά  μαντεύω* πολλά μοΰ είπαν, άλλ*  

τά  είδα έγώ μ ε  τά  ’μάτια μου. "Ολα τά  χάδια  
είναι διά τόν Βαλεντίνον ό όποΐο; δέν άςίζει δα» 
Ενα ’μάτι τοΰ 'Ερρίκου μου, δσ̂ > μία τρίχα άπό τά  
μαλλια σου. . (Οωπεύων τήν κόμην της)

AM. ‘Ο Βαλεντίνο; είναι ό Βενιαμίν, είναι μικρός. 
ΜΑΤΘ. Ναί, καί ςεόρω άκόμα τ ί σοΰ είναι ή 

κυρά μάμμη.
AM. Ά λ λ ά  καί σεΐ; είσθε πάππο;.
ΜΑΓΘ. Ομω; πιστεύω δτι δέν είμαι ούτε άδι

κο;, ούτε γελοίο;· καί ό ν  όριο; Άμεδ·*ϊο; ; .  .
AM. Άγαπαί πολύ τόν Βαλεντϊνόν του- εχει τό

σα; ύποθέσει; ώστε δέν τω μένει καιρό; νά ένα- 
σχοληθί δι’ ήμ2;.

ΜΑΓΘ. Βέβαια, βέβαια. .Κ α ί ή μητέρα σου ;
AM. ”ω ! μα; ά γ α π ϊ ολου; επίση;.
ΜΑΓΘ. *Οχι· ή Σοφία πρέπει ν’ ά γα π ϊ περισσό

τερόν τ ίν  καρ.:όν τοΰ δευτέρου γάμου τη;. ‘Ο Αμε- 
δαΐο; είναι σιμά τ η ;, εν^ ό Κάρολό; μου άτέθανε, 
και είναι πολύ εύκολο εί; τ/ιν γυναίκα νά λησμον/,ση 
τόν άνδοα ό όποιος δέν υπάρχει πλέον ή γυναίκα 
εόρίσ/.ει νέα; ευχαριστήσει;, νέου; έρωτα;, νέους 
συζύγου;, ά\λ’ ό πατέρα; δ:ν εόρίσκει πλέον αλλο 
τ'κνον ! Ά ! πρέπει νά ‘μιλήσω τή ; Σοφία;, είναι 
πολύ; καιρό; όποϋ κρατώ ένα βάρος επάνω ί  την 
καρδιά μου καί πρέπει νά το άπο.έσω.

AM. Mo τον επιπλ/ιςητε, διότι δέν είναι άςια ε
λέγχων ! ίσως δεν είναι εύτυχή;.

ΜΑ ΓΘ. 'Ω ! πάντοτε ή γυναίκα είναι εύίυχής δ
ταν άγα,τάται !

ΣΚΗΝΗ ΣΤ\
‘Η Κυρία ΣΟΦΙΑ καί οί άνω.

ΣΟΦ. (έκ τώ ν δωματίων της) Καλ ημέρα, πατέρα !
ΜΑΓΘ. (Μέσ’ ’? την ώρα ήλθε.)
ΣΟ &. Ά λλά  διατί νά μ)» μέ ειδ>ποιόσΑτε δτι 

ήσθε εδώ ; θά εσ.τευδον μέ τήν αύττ,ν εύχαρίστη- 
σιν, μεθ’ ής τώρα σας βλέπω καί σ2ς θλίβω τήν 
χέίρα. (™ -K .bS ia e ι τήν χε”?α.)

ΜΑΓΘ. (δίδων αυτη τήν χεΐ:α μετά δΰίχρίίκέίac) 
Συνωαιλοΰσα ’λίγο μέ τήν Άμαλίτσα μου.

ΑΜΑΛ. (Και δεν μοί λέγει τίποτε ή μ .τη ρ μ ο υ !)
ΜΑΤΘ. Αλήθεια, κάτι έχω νά σ2; ’πώ. Άμα- 

λία, ’μπορείς, παιδί μου, ν ’ άποσυρθ?,;.
ΑΜΑΛ. (ίιγά πρός τόν Ματθίίν} Σ3ς παρακαλώ ah 

τήν λυπήσετε, (απέρχεται βραδέως)·
ΣΟΦ. ('Λείναια σκεπτική βλέπει τήν ’Αμαλίαν πίρ·- 

αλγή αναχωρούσαν, καί τείνουσα αΰτ$ τήν χεΐρα «ή 
λέγει) ’Αμαλία ! .  , (ή ’Αμαλία τρέχει πρ!>ς τ£,ν



τέρ* ήτις τή* έναγχαλίζετχι χαί παραρίρι*; «ήν «σπάζε
ται. )

ΑΜΑΑ. *Ω μήτέρ μου !
ΜΑΤΘ. (παρατηρων αύτά;) Την έφ ίλησι J,. πάε ι, 

Ι »έτα ξε  ό θυμό; μου.
ΣΟΦ. ’Αποσύρθητι, 'Αμαλία μου.
ΑΜΑΛ. (αναχωρούσα) Π<5<χον μέ άνεκούφισε ! 

(εισέρχεται 8εξι£.)
ΣΟΦ. Καθήσατε.
ΜΑΤΘ. Είναι π ερ ιτ τό , ’ϊεύρετε δτι αναχωρώ" λοι

πόν νά μέ άκροασθ/,τε· πιθανόν ν ’ άποθάνω, νά 
ναυαγήσω . .  .

ΣΟΦ. Τί λέγετε ;
ΜΑΤΘ. Μέ τον θάνατον καί μέ τήν θάλασσαν δέν 

χάμνει κάνει; συμφωνίας. Ένθυμεΐσθε την νύχτα 
κατά τήν όποιαν άπέθανεν ό δυστυχή; Κάρολό; μου;

ΣΟΦ. Τήν ένθυμοΰμαι !
ΜΑΤΘ. Κατά τάς επισήμου; εκείνα; στιγμά; 

«υτο; δέν έσκέπτετο τά  εργα τά  όποια έμενον ά- 
τελείωτα, είς τον νοϋν του δέν έσωρεύοντο αί φαν- 
τασίαι, τά  πλάσματα τοϋ καλλιτέχνου, τά  όπτοϊα 
τρχετο νά τοϋ άρπάσο ό θάνατο, είς ήλικίαν τρι
άντα δυο χρόνων, άλλά τ/,ν ’Αμαλίαν καί τον Ερ
ρίκον του ένθυμήθϊ) μόνον. ’Ενθυμεΐσθε; σεΐ; εστέ- 
κεσθε άπό τό έν μέρος τή ; κλίνη; του, εγώ άπό το 
άλλο, εί; τού; δ jo μα; εσύστησε τά  παιδιά του, 
άλλ’ ιδιαιτέρως εί; αχ;· ήτο δίκαιον. Αύτό; σα; 
κατέσττ,σεν επίτροπον καί κυοίαν τ ί ;  έ,τικαρ,τίχ; 
τών εισοδημάτων του, έω; ού ενήλικιωθωσι τά άνή- 
λικα· δέν σα; επέβαλε κανένα δεσμόν χηρεία; . . . 
άλλ’ ϊσω; μυστικά εί; ττ,ν καρδιά του, σ2; παρε- 
χάλει, διά τοΰτο, ενώ μέ το τόμα σα; ελεγε νά προσί^ε 
τε πολύ ’;  τ.',ν έκλογη, διά νά μ/ι θυσιάσετε τά  
πλάσματά ταυ εί; δεύτερον σύζυγον.

ΣΟΦ. Καί πιστεύω οτι δέν ελ/,σαόνησα τού; τε
λευταίου; λόγου; του.

ΜΑΤ©. Τ· πιστεύετε ; ’'Ε·τειτα ά,τό δεκαέ; μ?,* 
.να; ήσθε ερωτευμένη.

ΣΟΦ. Δέν ειμεθ* κύριοι ήμών αύτών.
ΜΑΤΘ. ’Εγώ τότε εύρισχόμην εϊ; IS:αν ‘Τίρκην 

μοί έγράφετε πάντοτε μακροτάτχ; επισταλά;, καί 
μοί ώμιλούσατε ολίγον διά τά  έγγονια μου, παρά- 
πολυ διά τόν ερωμένον σα;, ·

ΣΟΦ. Δέν τ.ελον νά σα; κρύψω τίποτε.
ΜΑΤΘ. "Οταν ήμπόοεσι* επέστιε^χ εί; τήν πα

τρίδα’ μοί τόν επαρουσιάσατε καί εγω σα; έκαμα 
πολλά; παρατΓ,ρ ,σε.;. ‘ ί ΐ  μητέρα τοϋ ’Αμεδαίου μ ’ 
έφόβιζε δσον μία φάλαινα . . . άλλά σέΐ; ήσ ε ε
πιτήδεια νά άνασκευάζετε τού; λόγου; μου ! έγώ, 
χατά τό ιδίωμά μου, επερνα φωτιά, σεΐ; άμέσω; 
διεμαρτύρεσΟε δτ; χωρί; τόν ’Αμεδαϊον, Οά έτελειό- 
ν*τε άπό μαρασμόν, at I τότε κ’ έγώ, ’πάρτε τον,

βα; είπα, καί παχύνετε· τόν ’πήρατε κ’ έπαχύνατΐ.
ΣΟΦ. ’Αλλά δύνασθε ίσω; νά μ' έλέγξητε ;
ΜΑΤΘ. Καί πολύ μάλιστα.
ΣΟΦ. "ίσω; ή ’Αμαλία παρεπονέΟη εναντίον μ  ον ;
ΜΑΤΘ, ’Απ' εναντία;· αύτή ευρίσκει δτι δλα ‘πα» 

καλά, δτι όλοι έχουν δίκαιον νά τήν κακομετα* 
μεταχειρίζονται· είναι άρνάκι τμερο ήμερο.

ΣΟΦ. (Πτωχή ’Αμαλία !)
ΜΑΤΘ, ’Εγώ δμω; ε'.μαι μία αρκούδα, ώ; λέ

γουν’ θαλάσσιο; λύκο; καί χωρί; νά τά  στριφογυρί
ζουμε, σα; λέγω δτι γνωρίζω τ ί συμβαίνει εί; αύτό 
ΤΟ ’σπίτι- γνωρίζω τά ; προτιμήσεις, τά ; αδικίας . .  *

ΣΟΦ. *Οχι έκ μέρου; μου βεβαίω;.
ΜΑΤΘ. Τα; άνέχεσθε, καί τοΰτο φθάνει.
ΣΟΦ. Τωόντι συνέβη δ,τι λέγετε, ϊσω;, κάποτε* 

ύπεχρεώθτ,ν νά πεισθώ δτι είναι πικρίαι απαραίτη
τοι, καί τά ; ήνέχθτ,ν μετά φρονήσεω;. ‘Η πενθερά μο» 
είναι ή άπόλυτο; κυρία είς αύτήν τήν οικίαν, καί 
δέν είναι πάντοτε λογική.

ΜΑΤΘ. Ποτέ δέν είναι λογική.
ΣΟΦ. ’Αγαπώ πολύ τόν Βαλεντίνον, άλλ* αΰτ* 

τόν άγαπα πολ.» περισσότερον εμού* ή στοργή της 
ε'ίναι δυστύχημα δι’ δλου; ήμας, ίδίω; δε διά τόν 
Βαλεντίνον, διότι, εγώ, σχεδόν, δεν είμαι κυρία νά 
7 'iv διορθώσω . .  . άλλά τ ί νά κάμω ; ό σύζυγό; 
μου ποτέ βεβαίω; δεν ·„ά δυσηρέστει τ  ,ν μητέρα 
του ούτε (/ά τό επέτρεπον πρέ;.ει λοιπόν νά τήν 
ρέβωμαι, νά ΰ;:οφέρω πολύ . . . χωρί, νά όμιλώ,

ΜΑΤΘ. Μάλιστα, νά υποφέρετε διότι αύτό σα ί 
ποέπει ! Τώρα εχω μίαν ε.ώτησι νά σα; κάμω καί 
εν ενθύμημα νά σά; άφ ,κω. Πώ; πηγαίνουν τά  
συμφέροντα τοΰ ’Αμεδαίου ; εμαΟαυτι ελαβε μέρο; cic 
μεγάλα; κερδοσκοπικά; επιχειρ.,σει;. Είναι κέρδη

ΣΟΦ. ί-προβποιουμΐνη) Βεβαίω;.
ΜΑΤΘ. Νομίζω λοιπόν δτι άφ/ϋ δέν έ'οδεύετε δ- 

λον τόν τόκον τ ϊϋ  κεφαλαίου, θά τό βάλετε πά- 
λ.ν εί; ενέργειαν.

ΣΟΦ. Ναί· όμιλ.’,σατε μετά του έπιτρόπευ.
ΜΑΤΘ. Χαίρω πολύ. Τώρα τό ενθύμημα· μάθε* 

τε δ τι ό χύριο; ’Ιγνάτιο; εςέφρασεν έρωτα ’;  τή» 
’Αμαλία και μάλιστα τή ; επρότεινε γάμο.

ΣΟΦ. (λ·.<*ν έ-Λΐιειιλτ,γμένϊ,) Ό  Ιγνάτιο;! . .
1}Α'ΓΘ. Διά κάθε ενδεχόμενον εϊμεθα σύμφωνοι, 

ό ’Ιγνάτιο; δέν είναι διά την ’Αμαλίαν μα;.
ΣΟΦ. Καί χωρί; τ ί ;  παραγγελία; σα; ποτέ δίΐ» 

θά επέτρε^ον τοΰτο.
ΜΑΤΘ. Χαίρω δτι ή πείρα σα; έδίδαςεν δτ\, 

δταν ’μπορεί κάνει;, είναι καλόν νά μη άνακατών^ 
πουλιά άπό δ&ό φωληαί;· ειμεθα σύμφωνοι, καί π{Λ£ 
τό παρόν έχομεν ειρήνην, (-γί 6λί£ει τήν χεΐρα)·

Έκ τοϋ "Ιταλικού
(ακολουθεί) Γ. Κ. ΣΦΗΚΑΣ


