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ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ.

ΑΙ πάλιν άξιότιμ* κ. Διευθυντά της 
«Κυψέλης j ,  χάριν τών άναγνως-ών 

τή ς, άπευθύνω ύμϊν τάς όλίγα< 
ταύτας λέξεις περι τών βυζαντινών τούτων 
μονών, τών γνωστών ύπό τό όνομα ΜΕΤΕΩΡΑ 

Πρός βορραν τών Τρικκάλων και είς 
τρίωρον άπό τούτων άπόστασιν κεΐται ή 
πόλις Καλαμπάκα (πάλαι Σ ταγοί), όπισθεν 
δ’ αύτής περι τά 12 βυζαντινά μονας·ήρια, 
άτινα ώς έκ τοϋ ΰψους τών βράχων έφ’ 
ών ωκοδομή'ϊησαν όνομάζονται Μετέωρα.

’Αλλά τί έστι Μετέωρας Φαντάσθητε 
ό κτα κο σ ιο υς  και επέκεινα βράχους, ών 
τό ϋψος άνέρχεται είς 400 μέτρα, άποτόμους 
και έρ^ιμμένους έν μέσω κοιλάδος τινός 
σχηματιζομενης ύπό τών Καμβουνίων όρέων 
Β.Α, και τής ύψηλοτέρας κορυφής τής 
Ιΐίνδου (Κόζακας) ΝΔ. Έν τή κοιλάδι ταύτη 
οι βράχοι σχηματίζουυι πραγματικόν λαβύ
ρινθον, έν ω ό περιηγητής ούδέν άλλο 
έχει νά παρατηρή εί μή βράχους και ουρανόν, 
και ούδέν νά άκούη ή τήν ηχώ τών βημάτων 
του, και τάς κραυγάς άπειρων όρνέων, 
διηνεκώς ύπεράνω τών βράχων ιπταμένων, 
και οίονεί παραπονουμένων διότι και έπί 
τών άποτόμων εκείνων μερών τολμδ τις 
νά ταράττη τήν ήσυχίαν των.

Οί βράχοι ουτοι, ώς έκ τής φυσικής
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αύτών καταστάσεως, και τών διαφόρων έξ 
άμμολίθων στρωμάτων, ώς καί άλλων τή 
θαλάσση άνηκόντων σημείων, φαίνονται ύδα- 
τογενεΐς, άν κ»1 πολλοί άλλοι έκλαμβάνουσιν 
αύτούς πυριγενέϊς μάλλον, και προϊόντα 
ήφαιστειώδους έκρήξεως, ήτις πρό άμνη- 
μονεύτων χρόνων έλαβε χώραν· άλλά περί 
τούτων άλλη μελέτη. Τούτους ό περιηγητής 
θά άπεκάλει άξένους, άν μή έκ τών προ - 
τέρων έγίγνωσκεν ότι έπί τής κορυφής αύ
τών ύπάρχουσιν άνθρωποι, και δή τοϋ Θε- 
οϋ λάτρεις, οΐτινες προθυμοποιούνται νά 
«αράσχωσιν είς αύτόν πάσαν περίθαλψιν.

Τά υψηλότερα δ’ αύτών, καί ύπό ίς-ο- 
ρΐκήν έποψιν μείζονος προσοχής άξια είναι 
τό τοΰ Β αρλαάμ, και τό τής Μεταμορ- 
φώ σεω ς ήτοι τών κυρίω ς Με τεώρ ω ν  
’Ανέρχεται τις έπί τούτων διά δύο τρόπων ές 
ίσου επικινδύνων είτε διά συνεχομένων 
κλιμάκων άκριβώς έπί τών βράχων προσηρ- 
τημένων καί έκ 200 περίπου βαθμιδών άπο- 
τελουμένων, εΐτ* δι’ άνελκυστικής μηχανής 
κατά τόν έζής τρόπον: άπό άνασυρτικοϋ 
πασάλλου έζήρτηται κάλλως φέρων είς τό 
άκρον σιδηράν άρπάγην, ϊίς  ήν προσαρ
μόζεται δικτυωτόν έξ άδιαρ^ήκτου κανά- 
βεως, έντός τοϋ όποιου περικλείονται οί έπι- 
σκέπται, δίκην μυών, κ»ί άνέλκονται ύπό 
τεσσάρων μοναχών διά τήν εργασίαν τκύ- 
την προωρίσμένων. Προύτίμησα τό δεύτερον 
τοϋτο είδος κατά τε τήν άνοδον καί κά
θοδον, ώς τό άσφαλέστερον άναμφιβόλως.



Κατά τήν άνοδον, κα ί μόνον τότ», δύ · 
ναται τις νά έννοήση πόσον τό αίσθημα 
τής αυτοσυντηρήσεις εΐναι μέγα, και τί 
σημαίνει ή έκφρασις φρ ικτόν μ εγα λε ΐ-  
ον! Τοιουτοτρόπως δ’ έπί 7 περίπου λε
πτά μετεωρούμενος ό έπισκέπτης, ούδέν άλ
λο περί αυτόν ή ύπ’ αύτόν έχει νά παρα- 
τηρή, εΐ μή αγρίους κρημνούς κα'ι χαί- 
νοντα βαραθρα έμποιοϋντα τρόμον καί εκ- 
πληξιν. ΙΙοσον παρήγοροι διά τοός άνερ- 
χομενους είναι αί φωναί τών άνωθεν ίς·α- 
μένων βοηθών· «Μή φ ο β ε ίσ α ι τ ίπ ο τε ,  
λ ιγ ά κ ι  άκομη, έφθασες»· άν καίάνω- 
φωλεΐς κατ ούσιαν, ούχ ήττον ίμπνέουσι 
θάρρος και ελπίδας συγχρόνως δτι τό φρι
χτόν διάστημα διηνύθη αΙσίως.

Ούδείς λόγος δύναται ν’ άπεικονήση 
την υπό τά βλέμματα τοΰ άνελθόντος ήδη 
τά Μετεωρα περιηγητοϋ έκτιλυσσομένην θέ
αν. Ενώπιόν του έχει άπασαν τήν Θεσσα- ι
λικην πεοιαύα ην έλικοειδώς διασχίζει ό 1
γηραιός Πηνειός, τά ’Άγραφα, τήν Πίν- '
δον και τα Καμβουνια ορη μέχρι τοΰ Ό 
λυμπου. Πολλά δέ, ώς έκ τών έπισκε- 
πτηριων βιβλίων έξάγεται, θεωροΰσι τήν 
θεαν ταυτην άνωτέραν καί τής πρό τής 
είσοδου τοΰ Βοσπορου έκτιλυσσομίνης.

Ως προς τήν ιστορικήν έποψιν τών 
μονών τούτων παρατηροΰμεν τά έξή;: Έκ 
πολλών χειρογράφων διατηρουμένων έν ταΐς 
βιβλιοθηκαις τής Μεταμορφώτεως καί τοΰ 
Βαρλαάμ έξαγεται, ότι ίχνη μοναχών άνε- 
φανησαν εί; τους βράχους τούτους άπό 
τό  ̂ μέσον τής I . έκατονταετηρίδος. ήτοι 
άπο τοΰ 9/0 περίπου, ότε άνεφάνη μο- 
ναχός τις Αθανασιος όστις καί λέγεται 
πρώτος ιδρυτής τών Μετεώρων. Α λλ ’ 
κυρίαν έποχην, καθ’ ήν καί κανονικαί οι
κοδομά! καί ρυθμικαί Έκκλησίαι ίδρύθησαν 
ένταΰθα, η ιστορία άναφέρει τήν τοΰ βυ- 
ςαντίου αύτοκρατορος ’Ιωάννου Καντακου- 
ι,ηνοΰ, περι τά μεσα τής ιδ\ έκατοντα
ετηρίδος άκμασαντος.. Γνωστόν δ' ότι ό πε
ρί ου ό λόγος αϋτοκράτωρ, άφοΰ έπί 10 
έτη έβασιλευσεν είς τό Βυζάντιον, ■άντήλ- 
λαξε την αύτοκρατορικήν τήβενον μέ τό 
ταπεινόν τε:ΰ μονάχου ράσον, και μετέβη 
είς την έπι τοΰ ορούς *Α0ω μονήν τών 
Μαγγάνων έκεΐθεν δέ μετά τριετή δια- ί
μονήν, καθ ήν έξέδοτο καί τά πολλοΰ 
λόγου άξια έργα του κατά τε Ίουδαϊσμοΰ 
καί Μωαμεθανισμού, μετέβη είς Θεσσαλο- '

νίκην, καί έκεΐθεν είς Μετέωρα τώ 1360, 
όπου ύπο το όνομα Ίωάσαφ άπαντώμεν αύτόν 
καί Ηγούμενον τής Μεταμορφώσεως, είτε 
τών κυρίως Μετεώρων. "Εκτοτε, χάρις είς 
την ιδιαζουσαν μέριμναν τής αύλής τών 
βυζαντινών, πολύς άκαταπαύστως συνέρρεε 
πλοΰτος, ήγέρθησαν βιβλιοθήκαι, έγένοντο 
σκευοφυλακεια, καί ευρύχωροι οίκοδομαί 
έπί τών άπροσπελάστων τούτων κρημνών 
ωκοδομήθησαν, παρέχουσαι έπί αιώνας ολο
κλήρους άσυλον είς πάντα καταδιωκόμενον 
ειτε χαριν τοΰ έθνισμοΰ του, είτε χάριν 
τής θρησκείας του. Και όντως, αι μοναί 
αυται, καθ’ όν χρόνον οί άπηνεΐς δϊώ- 
κται τοΰ τε χριστιανισμού καί ελληνισμού 
έδέσποζον τής ’Ανατολής, έχρησίμ»υον ώς 
ιερά κρησφύγετα τών δύο τούτων κυριωτέ- 
ρων κρίκων, άφ’ ών έξήρτηται ή άρμο- 
νιχή ένότης τών έθνών, τής θρησκείας καί 
παιδείας.

Αί κατά τών μονών τούτων συχναί 
έπιδρομαί τών ’Αράβων, ούδέ κατά κε
ραίαν ισχυσαν να μειώσωσι τό άρ^αΐον 
αύτών μεγαλεΐον, διότι όσω καί άν έ- 
μόχθησαν, άείποτε ύπήρξαν δι’ αυτούς α
προσπέλαστοι, χάρις είς τήν φυσικήν αύ
τών θέσιν.

Αι έπί τών δύο έπισημοτέρων μονών 
βιβλιοθήκαι περ*ε?χον σύν τοΐς άλλοις και 
πολλόί χειρόγραφα πλείστου λόγου άξια- 
λεγω ο ότι περιεΐχον, διότι ταΰτα πάντα 
ήδη μετηνέχθησαν είς ’Αθήνας. Μεταξύ τών 
έν τοΐς χειρογράφοις άνακαλυφθέντων ά
ξιων λόγου έργων τάσσεται καί ή ερμη
νεία τοΰ Ζιγαβηνοΰ είς τήν Κ.Δ. 'Αλλά 
καί τά έν αύτοΐς θησαυρόφυλάκεΐα, πλή
ρη πολυτελέστατων ιερών σκευών, έκ χρυ- 
σοΰ, άργύρου καί πολυτίμων λίθων συγ
κείμενων, άποτελοΰσιν άληθή θησαυρόν. 
Τήν πρωτίστην δ’ έν αύτοΐς θέσιν κατέ- 
χουσιν οι πάντα λόγον ύπερβαίνοντες ς-αυ- 
ροί. Εις μάλιστα έξ αύτών έν τώ τής 
Μεταμορφώτεως, 0 50 περίπ^ τό μήκος, 
καί 0,25 τό πλάτος, διακρίνεται διά τήν 
έπί τοΰ ξύλου κανονικωτάτην καί τεχνι- 
κωτάτην έξιστόρησιν τών κυρίωτέρων γεγο
νότων τής Κ.Δ. λέγεται δέ μάλιστα ότι 
είναι προϊόν δωδεκαετούς έργασίας ! καί 
πολύ δικαίως άγεταί τις νά τό πιστεύση, 
αποβλεπων είς την έπ’ αύτοΰ τεχνικήν 
λεπτότητα. Ταΰτα πάντα γινώοκοντες αί 
άγραι τών 'Αράβων όρδαί τά πάντα έμη-

γανώντο όπως βυθίσωσι καί έν αύτοΐς τάς 
ίεροσύλους αύτών χεΐρας. Ή δέ σωτηρία 
τών έν αύτοΐς χειρογράφων, βιβλίων και 
πολυτίμων σκευών, άναμφιβόλως όφείλεται 
ιίς  τό άπρόσιτον τών κρημνών, οιτινες 
ήσθάνοντο οίονεί τί έπί τών κορυφών των 
έφυλάσσετο, κπί έματαίουν τάς συνεχείς 
έπιθέσεις τών άνοσίων έπιδρομέων των.

Ταΰτα, ώς έν σκιαγραφία τινι περι 
τών Μετεώρων, έξέθηκα ύμΐν, άξιότιμε κ. 
Διευθυντά, καθ’ ότι άποβλέπων είς τόν ς·ε- 
νόν χώρον τής «Κυψέλης», έκρινα καλόν 
νά άποφύγω τήν λεπτομερή άφήγησιν τών 
άναφερομένων είς τάς διαφόρους μεταβο
λάς, άς κατά καιρούς ύπέστησαν τά ιερά 
ταΰτα τοΰ τε γριστιανιαςμοΰ και τής έλ- 
ληνικής παιδείας κρησφύγετα.

Έν Τρηκάλοις τ?,; Θεσσαλίας, κατά Δεκέμβριον 
τοΰ 4884 έτους.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΓΕΓΛΕΣ.

Η ΑΔΕΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

(ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ)
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,ΤΙ ένταΰθα άναγράφομεν, ούτε τής ήμε. 
τέρα; φαντασία; πλασμα, εΐνε, ούτε τοΰ ήμε- 

ζδ^^^^τέρου νοΰ προϊόν* Πόρρω άπέχοντες τοΰ 
καλάμου τών διηγηματογράφων, καί ασθενή μετα- 
y ειριζό χ̂ενοι γραφίδα, δέν προσφέρομεν τοΐς άνα- 
γνώς·αις τοΰ λευκώματος τούτου η ίςΌρικην τινα 
αλήθειαν, δρασιν συμβασαν προ ολίγου χρόνου ήν 
έν μικρφ διαφόρω άνέγραψεν ή δημοσιογραφία τής 
πρωτευούσης, ήμεΐς δ’ έκεΐθεν την ύπόθεσιν άρυ- 
σάαενοι, και ποικίλαντες ταύτην, άλλα μη μετα- 
βαλόντες χάριν τη ; ίτορικής άληθεία;, παρέχο- 
μεν τοΐς ήμετέροις άναγνώς-αις μικρόν τ ι οικογε
νειακόν δραμα, την διασκευήν καί δρασιν τοΰ ό
ποιου άφιέμεθα είς εύφυές-ερον κάλαμον καί ύψι- 
πετεστέραν φαντασίαν. *Ας μη ταράξωσι τον άνα- 
γνώζΎ.ν τά ένταΰθα αναγραφόμενα τών παρκφό
ρων* έοώτων έπεισόδια, τά  άλλως έν έκά7η κοι
νωνία άναφαινόμενα, ούτε άς συγκινήσωσιν αύτόν 
αί πεοιπέτειαι καί ςερ νρ ε ι; άπίςτου συζύγου, η α- 
γνώμονος αδελφής, η ά-όργου μητρός. Ά ς  άνα-

γνώση μετ’ άπαθείας το χάριν τέρψεως καί δι
δαχής ποικιλθέν καί μηκυνθέν έπεισόδιον καί άς 
άνακράζη μεθ’ ήμών: αΟύαί τφ  άνθρώπω έκείνω 
δι’ ου το σκάνδαλον έρχεται.5?

Λί έννέα αύται λέζεις, αί άλλως πολλας ύπα- 
κρύπτου*αι έννοιας, είνε ή κρηπίς καί το θεμέλι
ον της ήμετέρας ίτορικής διηγήσεως.
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Ή Κλεοπάτρα ητο μόνη άδελφή τοΰ ’Ιωάννου 
Κ . . . έξ Ηρακλείου τής Κρήτης, δνομας-οΰ έν 
Κρττει διά τάς ύπέρ τών έπανας-άσεων της ή- 
ρωίδος έκείνης χώρας ένεργείας του, καί το ένεργόν 
μέρος δπερ ελαβεν έν τοΐς πεδίοις τής νήσου πο- 
λεμών καί μαχόμενος περί έλευθερίας. Ο πατήρ 
τοΰ Ίκάννου έφονεύθη μετα τών άλλων 3υμα- 
των τής μονή; τοΰ Άρκαδίου, ή δε μητηρ αυ- 
τοΰ προβεβηκυΐα ειχεν κποθάνει. Μετά την άπορ· 
φάνωσιν αύτοΰ, άπασαν τήν φροντίδα καί την μέ
ριμναν ές-ρεψεν ά ’Ιωάννης είς την άποκα-
τάς-ασιν τής μόνης έκ τή ; οΐκογενείας τυυ άπομει- 
νάσης αδελφής του ης ητο ό μόνος κηδεμων και 
προς-άτης· είρήσθω δ ’ έν παρόδω δτι ή ζΌργη του 
πρό; ταύτην καί τό φίλτρον έπηύξανον όσημέραι
τάς σκέψεις αύτοΰ περί τής εύρέσεως καταλλήλου 
προσώπου διά τήν Κλεοπάτραν. Περί έαυτοΰ ού
δέν έλογίζετο· συνήθω; ήκούετο φιλοσοφών έπί 
τής τύρβης καί τών βασάνων τοΰ κόσμου, πα- 
ρημέλει παντός δπερ έν τώ κόσμω δύναται νά
τέρψη έπ’ ολίγον τήν καρδίαν τοΰ 5νήΤοΰ, καί 
πολλάκις έπαναλάμβανεν δτι δταν αί φροντίδες 
καί μέριμναι περί τής άδελφή; του άποβώσιν έπ’ά- 
γαΟω ταύτης, £ά ζητήση καταφύγιον είς σφαί
ραν άλλην ς-ερουμένην τής τύρβης καί τών α
σχολιών, $ά  καταφύγ^ εις τινα μονήν είς τ,ν
νομίζει δτι 5ά  εύρη πνεύματος ησυχίαν καί σώ
ματος άνάπαυσιν άπερ έπεθύμει. Τοιβΰτος άπέοη 
μετά τόν θάνατον τών γονέων του ό ’Ιωάννης ό 
ήρως τών χλοαζουσών πεδιάδων τής Κρητης.

Ή Κλεοπάτρα ητο νεανις ευειδής καί καλλι-
πάρηο; ώ; είνε αί πλεΐς-αι τών νεανίδων τής ω
ραίας έκείνης νήσου. Κόρη ξανθοπλόκαμος είκοσι 
καί δύο Μαΐους άριθμοΰσα, καί 6νειροτ»ωλοΰσα ευ
τυχές μέλλον, έρρεπεν ολίγον προς τάς έρωτοτρό-
ποΰς παρθένους. Ήτο ερωτο; πλήρης. ’Αλλά τίς
γυνή δέν τέρπετα; είς τούς έρωτας οΐτινε; κα
τά τινα εύφυα έκφρασιν είνε ολόκληρος ό βιος εί;
τά ; γυναίκας, ένώ είς τούς άνδρας εινε έν μο-
νον έπεισόδιον τοΰ βίου των ; Ήρέσκετο ή Κλεο- 
πάτοα περί τό κοσμεΐν έαυτήν εύαρέσκως, περί



το διατιθεναι έπιτηδείως, καί περί το καλλωπζειν- 
τήν κόμην έπιχαρίτως. Τέλος ή Κλεοπάτρα ή- 
γάπησε καί ήγαπήθη. Οι πόίοι της και οί πρώ 
το: αύτής έρωτες έ 7 έφθησαν ύπο πλήρους έπ ιτυχ ί
ας, ήγαπησεν άνδρα αύτής άνώτερον, και κάτ»-
Χον Ο’-'Χ1 ευκαταφρόνητου περιουσίας, Τό παρθενικόν 
τής κόρης μ.ειδιαμα, Ανταπεκρίνετο πρός τό γλυ
κύ τοΰ έρας·οΰ της, καί οί νεανικοί τοΰ 7 'όθους 
της παλμοί ευρισκον ήχώ είς τά  ςν,Οτι τοΰ έρα- 
7 θΰ της. Ητο εύτυχής! Έν τ?ί άγάπη τών ε
ράνων συγκεντροΰται άπα^α ή ευδαιμονία των παρ
θένων. Η σφριγώσα τ ί ς  Κλεοπάτρας ψυχή αθώα 
ώς ί  της περις·ερας, καί άγνή ώς τοΰ νηπίου, 
ότενιζεν έλπιδος πληρης τόν ποθητόν έκεΐνον άν
δρα τον προοιωνίζοντα καί έξαγγέλλοντα αύτ/ί
βίον εύ δαίμονα καί εύφρόσυνον. Άλλοίμονον άν έλ- 
λ«,ιπεν έκ τα ς νεάνιδος 4  ερως, άν είχε 7 ήθο; 
τερουμενον «αλμών καί συγκινήσεων, θ ά  ώμοίαζε 
τό πτωχόν ρόδον τό μαραινόμενον έντός τοΰ κά-
λυκος, πριν έπιδειζτι άπασαν αΰτ·ΰ την καλλονήν.

Τέλος η Κλεοπάτρα ούτινος έπόθει έκτήσατο, ά
πο νεανις έγένετο σύζυγος, καί τό ασμα τοΰ υ
μέναιου γλυκύ ώς τό άσμα τών έρώτων έψάλη έν 
τφ  οικω τών νεόνυμφων. Ή  Κλεοπάτρα ητο ευ
δαίμων! Α λλ’ ίση ητο ή ευδαιμονία τοΰ Ίωάν- 
νου λογιζομενου οτι οί πόθοι του καί τά  χρυσά 
όνειρα του έπληρώθησαν, ότι κατέ7 ησε την άδελ- 
φήν αύτοΰ συζυγον εύτυχή εύτυχες-έρου νυμφίου, 
και οτι συνηρμοσε ταύτην ώς ήθελε καί ώς έπε-
θυμει. Το έργον έτελείωσε τό βασάνισαν καί δια- 
κοναν τους υπνους του. Έ κτοτε έλογίσθη εύτυ- 
χης και δεν εσκεπτετο πλέον η περί έαυτοΰ. 
Παρεδοθη είς σκεψεις καί λογισμούς, άνήρχετο έκά- 
7 θτ* έπι τοΰ νοΰ του ή τοΰ κόσμου φιλοσοφία, 
ή δε ίόεα προς άναζήτησιν καταφυγίου ήσυχαιτέ- 
ρου καί άτερπετέρου έπραγματώθη. Μετ’ όλίγας
άπό τών γάμ »ν ημέρας ό ’Ιωάννης άσπασάμε- 
νος τό νεαρόν ζεΰγβς, καί ευχηθείς αύτώ τά  βέλ-
τις-α, άπήλθε πρός τβ άγιον "Ορος 'Αθω. Ά λλά  
τάχα  να εδρε έκεΐ γαλήνην πνεύματος καί ζωής 
άπερ έπόθει ;
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Ο συζυγικός βίος διά τάς γυναίκας εχει τά  
ρόδα του, άλλ εχει καί τάς άκάνθας του· όταν 
ή γυνή κατας-η σύζυγος, ώς έπί τό πολύ κα-
τετη και μητηρ, βουκαλιζουσα δέ καί άγρυπνου 
σα παρά τό λίκνον τοΰ νεογνοΰντης, καίτο ι ίσως 
ήδύνει τά  ώτα της ό γλυκύς τοΰ βρέφους κλαυθ
μός, αίφνης ώς φάσμα άναπαρίς-αται είς ταύτην

ή έλευθέρα τοΰ παρελθόντος ζωή, καί ή πριν ε
πιθυμούσα τοΰ συζυγικαΰ βίου άρχεται όλίγον κα- 
τ  όλίγβν αύτον άπε^θανομένη, καί άναμιμνησκο- 
μένη ότι πριν ήτο πραΰγελως καί έλευθίρα ώς 
το πτεροφόρον τοΰ άγροΰ πτηνόν, τά πηδών ά- 
νεμποόίς-ως άπο κλάδου είς κλάδον, καί άπό φρά
κτης είς φράκτην, ότι ήτο χαρίεσσα καί μειδιώ- 
σα, ώς ώραία τ?,ς άνοίξεω; ήμερα, καί πυρά ώς 
το έρυθριζον τοΰ ρόδου φύλλον νΰν δε ή ερω
τική καρδια μεταβαλλεται είς μητρικήν, τό ερω
τικόν μειδίαμα είς συζυγικόν, καί οί έρωτικοί π α λ 
μοί είς φόβων καί συγκινήσεων παλμούς. Ά λ λ ’ου
τος είνε δ κύκλος τών άνθρωπίνων! Ό  συζυγι
κός βιος τής Κλεοπάτρας έρρεε μ ετ ’ ευδαιμονίας. 
Ο προσηνης συζυγός της διετίθετο πρός αύτον 
άειποτε εύπρασηγόρως, ή δέ καλοκάγαθία του συνε- 
κεντροΰτο άπασα πρός τήν άγάπην καί τήν <~ορ- 
γην τής Κλεοπάτρας. Μειδιών καί γλυκύς παρί- 
7 ατο προ τής συζύγου του κ α ί . έπεδαψίλευεν αύ- 
τ?ί παν αγαθόν. Ή το τέλος δ ι’ έκείνην άγγελος. 
Μετά ίν  έτος ή Κλεοπάτρα έγένετο μήτηρ, τό 
δέ τεχθςν άρρεν προύξενησε τήν χαράν καί τήν 
άγαλλίασιν τοΰ οίκου, καί έκράτυνε τήν γοργήν καί 
τήν πρός τήν Κλεοπάτραν άγάπην τοΰ συζύγου της. 
Ούτως ίρ(5εεν ευτυχής ό βίος έπ ί τινα  καιρόν ότε 
μετ άλγους ψυχής παρετήρει ί  σύζυγος τ ί ς  Κλεο
πάτρας ότι ή σύζυγός του δεν άνταπεκρίνετο πρός 
τας διαθέσεις καί τήν καλοκάγαθίαν του· άδιά- 
θετός ή Κλεοπάτρα καί μεγαγχολική σχεδόν κα
θ ’ έκάς-ην παρίς-ατο πρό τοΰ συζύγου της, δύς- 
τροπος καί σοβαρά κατές·η ή πριν μειδιώσα καί 
γελόεσσα γυνή. Αδίκημα πράττουσα έδηλητηρίαζεν 
τάν άγαπώ/τα κ ΐιί λατρεύοντα ταύτην σύζυγον, καί 
διά τής μελαγχολίας καί δυς-ροπίας ήμαύρου τόν 
συζυγικόν έ'ρωτα. ’Αλλά τ ί  τάχα  νά έτεκταίνετο 
έν τ7, ψυχίί της Κλιοπάτρας ; τ ί τό προξένη
σαν τήν άπος-ροφήν καί τήν δυσμένειαν πρός τόν 
καλοκάγαθον έκεΐνον άνδρα; Μήπως δέν έβλεπε 
τά  πάντα  ρόδινα έν τη οικία της, μήπως δεν 
ήτένιζε πράς ταύτην εύαρέσκως ή αείποτε με ι- 
διώσα τοΰ συζύγου της μορφή; Ή το κεκρυμμένον 
μυ^ήριον όπερ δέν έβράδυνε ν ’ άποκαλυφθη.

Ή  Κλεοπάτρα ώ? *δη γνως-ον ήτο νεανις έ -  
ρωτότροπος παίζουσα μέ τούς άχαλινώτους έοω- 
Τ*?, τό έργον δε τοΰτο ενίμ ιζε ότι θ ά  τη ήτο 
ίπιτετραμμένον νά συνέχισή καί σύζυγος καί μή
τηρ γενομένη. Δεν τρκει τη άκορές-φ έκείνη καο- 
δία δ συζυγικός έρως, δέν συνεκίνει ταυτην τό 
νεαρόν έκεΐνο πλασμα ότβρ έγαλούχει κλαυθμηρί- 
ζον έν τ ?  ά7 θ'ργω αγκάλη της, καί όπερ ίσως 
θ ά  έ?ουκάλιζε μ ετ ’ άηδίας καί άποζ-ροφής. Τοιαύ-

rr* ητο ή έρβτομανής Κλεοπάτρα ή καίπερ σύ
ζυγος καί μήτηρ συνεχίσασα τό πρότερον έργον 
της, ή άπά συζύγου καί μητρός γενομένη έρω- 
τόληπτος παρθένος. Ή  Κλεοπάτρα ήράϊθη Τρ®· 
τιωτικο» τίνος, καί έγκαταλείψασα κα ί σύζυγον 
καί τέκνον έτι άγαλούχητον, ήκολούθησε τοΰτον, 
καί διηυθύνθη εί; τόπον ίγ νω ςο ν  μ ετ ’ εκείνου. 
Ά λλ*  διά τίνος τιμωρίας άνταξίας τοΰ έγκλήματος
αύτών τιμωρούνται αί π ρ ο δ ό τ ι δ ε ς  έκεΐναινυμφαι, α ίκα- 
ταπατοΰσαι τό μητρικόν φίλτρον, αί προδίδουσαι
τήν συζυγικήν π ίτ ιν , καί άκολουθοΰσαι ώς νευρόσπας·ον 
νέον έοαστήν ; Τοΰτο θ ά  ίδωμεν.

1 V

Ό άδελφός τή ς Κλεοπάτρας ’Ιωάννης, ή φιλό- 
<7 0 ργ0 ς έκείνη ψυχή, ητο μοναχός ίδ η  έν τφ  ά- 
γίω  "Ορει· ήτο φαιδρός καί ήσυχος δ ταλαίπωρος,
έπανεπαύετο έπί τ ί; εύτυχία καί ευδαιμονία τή ί 
άδελφής του, δι1 ήν έμόχθησε καί ήγρύπνησε. "Ο- 
τ ε  ή άπαισία εΐδησις τοΰ εγκλήματος της προ- 
δότιδος άδελφής του, έφθασεν είς τά  ώτα του, ή- 
σθάνθη τά αίμα του πηγνύμενον είς τάς φλέβας 
του, καί αισθήματα τιμωρίας, έκδικήσεως, γοργής, 
έπανές-ησαν έν τ?ί ψυχη του- ή γαληνη τοΰ
πνεύματός του έταράχθη, και ή ήσυχια τοΰ βίου 
του έκλονίσθη. Τί νά πράςη; Ποΰ ν άναζητηστι
τήν άτιμον άδελφήν, την απι^ον συζυγον, την α- 
r οργον μητέρα; Ουρανέ! καί έν τώ  έρημητηριω 
τούτω δεν ευρίσκει ό 5νητός άνάπαυσιν! Έςε- 
τάζων ό ’Ιωάννης καί πειρώμενος νά μαθ*| τήν 
διεύθυνσιν τής Κλεοπάτρας, μάτην έπόνει, ούδείς 
ήδύνατο νά πληροφορήση τοΰτον περί τής διευ- 
θύνσεώς ττ,ς. Έσκέφθη ν ’ άναχωρήση έκ τουΆθω 
ν ' άναζητήση τήν προδότιδα συζυγον, ν απο* 
δώσ/j "οήν κακοΰργον αγκάλην εί; τόν έγκαταλει- 
φθιντα  υιόν. Ά λλά  ποΰ νά πλάνηθη ; π ο ΰ  νά τήν 
άναζητήση; Άπεφάσισε νά έγκαταλίπη ταύτην είς 
τήν τύχην της, νά λησμονήση τήν άγνώμονα α
δελφήν, καίπερ ύπό τοΰ άδελφικού φίλτρου ώ- 
θούαενος, έπόθει ν ’ άνακαλύψη τήν άσυς-όλω; κα- 
ταπατήσασαν καί ^ ζυγικάν καί αδελφικόν καί μη- 
τοικόν φίλτρον. Αλλ ΰπεμ#ινεν !

Ή  Κλεοπάτρα μετά τοϋ νέου αύτής έρα-οΰ 
πλανηθεΐσα, τέλος μετά τινα χρόνον κατέληξε 
μόνη καί έρημος είς Πειραια· άτημελής καί κά
τισχνος ή κόρη τής Κρήτης ίσως έκ τώ*. τύψε
ων τοϋ συνειδότος, ώ? μαινας τών άγυιών πα ι
δίσκη έζήτει καταφύγιον οίονδήποτε, έν ώ έργα- 
ζομένη καί ύπηρετοΰσα να κερδι^νϊ τα  πρό, .ό 
ζτ,ν, άναμιμνησκομένη έκατοτε και τής παλαιας

εύδαιμονίας ήτις άνεπΐ7 ρεπτεί ώχετο άπιοΰσα. Ό  
νέος έρα7 η; ον ήκολούθησε μετα ςΌργ'ΐ,; πλειονο;
της τοΰ πρώτου έγκα-.έλιπε ταύτην έρημον ό ά- 
νόσιοςΐ ’Ησθάνετο ή Κλεοπάτρα τήν θέσιν της, 
καί H μνήμη τοΰ παρελθόντος, ή άναμνησις 
τοΰ τέκνου της έρχομένη είς τόν νοΰν της ύγραι
νε κα ί ηύλάκου τάς άλλοτε ροδοχρόους έκεινας 
παρειάί. Ά ^ λ ’ ή έγκατάλειψις αυτη και παραίτο- 
σις τής Κλεοπάτρας i  έρημία καί ή μονωσις,έ- 
πλήρωσαν τάχα  άπαν τό μέτρον τής τιμωρίας 
τής δικαίοις άποδιδομένης είς τήν καααπροδίδου-
σαν τό συζυγικόν αίσθημα καί άκολουθοΰσαν νέ-- 
ον έρ α τη ν ;

Ή  Κλεοπάτρα ώς έφθημεν είπόντες έζήτει κα
ταφύγιον έν ώ έργαζομένη είτε ώς δούλη εΐτε ώς 
έργάτις έν τ :ν ι βιομηχανικώ χχτζςτ '/ ·ζτ ι νά πο- 
ρίζηται τά  πρός τό ζτ,ν. Ή το έρημος ή άθλια !

V

Οί έπισκεφθέντες τάς Αθήνας τήν νδν μέν 
πρωτεύουσαν τοΰ έλληνικοΰ Βασιλείου, άλλοτε όε 
πρωτεύουσαν τής έλληνικης εύκλειας και δο,ης, 
βεβαίως θ ά  έ7 αμάτησάν ποτε πρό τής έπιγρα- 
φ/,ς ί ίΖ υ θ ο * ω λ ε ΐο ν ? ν  έάν δέ άνίλθον εις τοΰτο 
είτε έξ άπλης περιεργείζς, είτε έξ όρίςεως νά 
πίωσι ποτήοιον ζύθου, θ ά  έλεεινολόγησαν έάν ή-‘ f y \ , Υ «S
σαν νοήμονες την καταπτωσιν και τον εςευτελί- 
σαον τή ; γυναικός. Οι κατατηματάρχαι τών κατζ- 
ς-ηαάτων τούτων όπως έλκυσωσιν όσον το δυνα
τόν πλείονας πελάτας παραλαμβάνουσι νΙας μισθω- 
τάς γυναίκας, έξασκούσας άπασαν τ>,ν υπηρεσίαν 
τοΰ κατα 7 'Λμ*τος καί παρακαθημένας τοις πελά- 
ταις οΰς ή οΰτως τ  άλλως περιποιούνται. Εκεί 
εινε τά καταφύγιον τών έγκαταλελειμμένων και 
έοήμων γυναικών, τών θυμάτων τούτων τ ί ς  τυχΛ ;, 
ή τοΰ ίδιου λογικοϋ, έκεΐ ό καταβιβασμό; καί έςου- 
δένησις τής γυναικός. Ό έπιεικέ7 *ρον τα  πράγ--

α κρίνων άνηρ, ο αθώος των τοιο>.ων παρα
τηρητής άλγεΐ καί πονεΐ έπί τη θεα  θεωρών 
τό πλασμα έκεΐνο όπερ ίσως νά ήτο ποτέ άθώ
ον, τόν οίκεΐον βοηθόν αύτοΰ, τήν σάρκα έκ 
τής σαρκός του καί όσ«οΰν έκ τών 0 7 ων του, 
κυλιόμενον είς τάν βόρβορον τής έσχάτης άπωλειας.

Είς εν τών τοιούτων καταστημάτων ένεγράφη 
νά υπηρέτη ή Κλεοπάτρα!

Έν τούτοις ό 'Ιωάννη; μανθάνει παρά διαφόρων είς 
τό Ά θω  διαβαινόντων τήν άνακαλυψιν τ7,ς άδελφής 
του, καί τήν κατάπτωσιν ταύτης έργαζομένης εν τω 
ζυθοπωλείω- μετά φρίκης άκροαται τής οικτρδς ταύτη ; 
καταστάσεως καί βεβαιοΰταιπερί τής άληθείας τών λε-



γομένων. Α λλ’ ό προνοήσας καί νυμφεύσας τήν 
αδελφήν του, ό καλοκάγαθο; τ  χύτης προστάτη;, 
μετά τά ; τοιαύτας παραστάσεις δεν ήδιαφόοησε, 
δέν έθεώρησε τήν αδελφήν του άξίχν τών πράξε
ων τη ;, δέν έσίγησε δέν εμεινεν άπαθής ! Σκέπτε
ται ν ’ άναχίορήση εί; Αθήνας, ν ’ άποσπάση εκεί
νην έκ τη ; άπωλεία; καί τοΰ ολέθρου, άναλογί- 
ζεται πώ; θά παραστή πρό τή; προδότιδό; έκεί
νη; μορφή;, και τέλο; <5πλισ9εί; · διά θάρρου; απο
φασίζει νά κατευθυνθϊί εί; ’Αθήνα; καί την έπα- 
νίδ'/j. Τί θά έλεγέν ΐσω; άλλη; ψυχή; αδελφό; πε
ρί τή ; Κλεοπάτρα; τή ; φερούση; βαρϋ παρελθόν 
καί νυν εύρισκομένης εί; την όδόν τή ; άπωλεία; * 
θα έσπευδεν εί; ’Αθήνα; αμα ττί βεβαιώσει τή ; 
άνακαλυψεως τη ; άδελφή; του, ί  θά έξηκολούθει 
καπνίζων το ετι μ.ή σβεσθέν σ ι γ ά ρ ο ν  του ά- 
παθη; καί ατάραχο; j ’Αλλ’ ό ’Ιωάννη; έσπευσεν 
ει; ’Αθήνα;, εφθασεν, έκ*ΐ καί άνεζήτησβ τήν ά- 
δελφήν του, ήοεύνησεν, έξήτασε, καί τέλο; έμα
θε τό κατάστημα έν φ  υπηρετεί. Με
τα  βλέμματος άλλοκότου παοατηοεΐ τό εξωτερικόν 
τοΰ καταστήματος, σταματά πρό αΰτοΰ, διστά
ζει ν ’ άνβλθη, σταματά, προχωρεί, επιστρέφει, ά- 
ναμετρά μίαν πρό; μίαν τά ; βαθμίδας, άποφασί- 
ζ ϊί. Βραδεΐ τώ βήματι άνέρχεται μίαν πρό; μίαν 
τά ; βαθμίδα; τής κλίμακος, καί τέλο; ώ/so; καί 
συννους παρίς-αται πρός τής μορφής τής άδελφή; 
του Δάκρυα χαρά; καί λύπη; ηύλάκωσαν 
τό πρόσωπόν τοΰ μοναχοΰ έπί τη 6έα τή ; κατα- 
βληθειση; έκείνη; μορφή;, οτε ή Κλεοπάτρα ά- 
ναγνωρίσασα τον άδελφόν τη ; ρίπτεται όλολ.ύζου- 
σα εί; του; πό&ας του, έξαιτουμένη συγγνώμην 
καί εύσπλαγχνίαν· καταφιλεΐ τάς χεϊρα;, τό μέ- 
το>πον, τους πόόα; τοΰ μοναχοΰ καί δέεται τού
του δπως τήν άνασύρη έκ της άπωλείας καί τοΰ 
όλεθρου. « ί'Ε π τα ισ α  άδελφε μου, τό ομολογώ ά- 
ιιτΛ  εύτυχοΰς έγενόμην δυ^υ/ής. προδο'τρια, άτι- 
■·μοί, α<τοργος, καί έγώ είμαι ή αιτία. Σώσόν 
??με λυπήθητι τό σπλάγχνόν σου. τό όιαθέν έ- 
??κουσίως, τό ομολογώ, είς τόν βόοβοοον καί τήν 
νεςουδενησιν. Έγκαταλελειμμένη καί εοηοιος, ένεκα 
-•τοΰ φρ'.κτοΰ κακουργήματος μου, ιδού υ.ε έν τή 
**δυνάμει σου, καταπατησόν με τήν άτιυ.ον ά- 
ηήελφ/',ν. τήν άπιτον σύζυγον, τήν άς-οργον μη- 
?·τερα.5> ‘Ο Ιωάννης δεν ήδυνήθη νά κρατήσω, 
τά  δάκρυα έν ταύτ/ι τή εξομολογήσει καί τή 
μετανοία τής αδελφής του, ήγειρε ταύτην έκ τής 
χειρός καί άττοσύρας αύτήν έκεΐθεν τήν ώδήγη- 
σε-λ ε:ς τό Ηενοδοχεΐον, δπως τήν επαύριον άπέλθη 
μετά ταύτη;.

Τ I

Τήν έπαυριον ημέραν τή ; άναχωρήσεω; καθ’ ήν 
παντα τα  προ; άπόπλουν ήτοίμασεν ό άγαθό; 
'Ιωάννη;, παρέλαβε τήν Κλεοπάτραν δτως όδηγή-
σ/] ταύτην εις την Α ευνομίαν, καί ύποδείξη τώ
άτυνομω οτι ή γυνη αδτη εινε άδελφή του έγ* 
γεγραμμενη ίν τώ βιβλίω τής ’Α^υνομίας, καί ΰ- 
πηρετοΰσα έν ζυθοπωλεία». ’Α λλ’ ένταΰθα έκτυλίσ- 
σεται νεα σκηνη, νέον κακούργημα y  ίίρον τοΰ
πρώτου. Ή άγνώμων άδελφή, ή άς-οργος μήτηρ, 
ή προδοτρια συζυγος, έπιλαθομένη τών ποός τών ά- 
δελφών της δεήσεων τή ; προτεραίας, παίίς-αται 
μετά θράσους πρό τοΰ άς-υνόμου καί άρνεΐται πρό 
αύτοΰ οτι ούτος εΐνε άδελφό; τη ;. Χαρακτηρί
ζει τοΰτον ώς ψευς·ην καί άρπαγα, θέλοντα ύπό τό 
ΐησουιτικον αύτοΰ ένδυμα νά τήν έξαπατήση διά 
λόγων καί υποσχεσεων. Δεν τοκουν εΐ; ττν άπι·- 
ς·ον αί παρας-ασει; τοΰ άδελφοΰ τη ;, ουτε ή σΐι- 
χνή έπανάληψις τής χθεσινής ημέρα; δτε γονυ
κλινή; κατεφίλει τά ; χεΐρα; καί τοϋ; πόδα; τοΰ 
άόελφοΰ της, ουτε τάδελφικά δάκρυα άτινα 6 κα- 
λοκαγαθο; Ιωάννης πρό τών όμμάτων τής προ- 
δοτιδο; [ίχεε. Πόθεν τάχα νά προήρχετο ή απόλυ
το; έκεινη άρνησι; ; έκ τίνο; ψυχολογική; μετα
βολή; και άλλοιωσεω; παρασυρθεΐσα ή ανοσία γυ
νή ήρνήθη τόν άδελφόν της. καί εζήλου τό εύ- 
τελες τη ; ζυθοπωλιδο; έργον j Τί τό αίτιον τό ώ
θησαν ταύτην εις τό έσχατον τοΰτο ψεΰδος καί 
έγκλημα; Χθές όακρυρροοΰσα έκραζε τόν Ίωάννην 
σωτήρα της, καί σήμερον θρασυνομένη Αρνεΐται τον 
άόελφον τον χάριν έκείνης διασχίσαντα πελάγη, 
και έλθοντα δπως τήν άποσύρη έκ τής ταπεινώσε
ις .  Έπί τ?, αίρνηδία καί άνελπί^ω ταύττ, μεταλλαγή, 
7?εφει τά  νώτα ό ’Ιωάννης, έπιόόίπτει είς ταύτην αιώ
νιον ανάθεμα καί πτύων αύτήν κατά πίόσωπον άνε- 
χώρησεν.

Ή Κλεοπάτρα έξηκολούθησε τό ίργον τή< ζυθοπώ· 
λιδος ά-οθανοΰσα μετά τινα καιρόν έν τή ταπεινώσει 
καί τή κατάρα.

V I I
Τά διπλοΰν έγκλημά της δέν έπλήρωσε διά τοδ 

Ιςευτελισμοΰ καί τή ; καταπτώσεως;

Έν Ζακύνθω τή 5η Μαίου 4885.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΑΝΕΣΙΙΣ.

ΣΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΤΑΙ

ύ w ά 

ΪΠΤΡΙΔΩΝΟΣ ΚΟϋΣΕΒίΚΗ

(συνέχεια καί τέλο;)

‘Ο ‘Ραϊκόβιτς έκάλεσεν αύθις τόν διοικητήν οχω; 
διαπραγματευθή τήν άπόδοσιν τών κορασιων.

Ό Μανδαρίνο; κατ’ άρχά; ήθέλησε ν ’ άρνηθή, ι 
ίδών δμω; τήν τιμωρίαν άλλων αιχμαλώτων ψευδομένων, 
ώμολόγησεν δτι έχει τά κοράσια, άλλά *ροσεθηκεν 
έτι έπ’ βύδεμιά άμοιβή Λίγκατατίθεται εί; άπόδοσιν 
αύτών.

—-Έάν δέν όδηγήτη; πάραυτα τά  κοράσια έδώ, 
ήπείλησε τότε ό 'Ραΐκόβιτ;, 3·ά διατάξω νά φονϊύσωσι 
τού; ομήρου; τοΰ Τ αγίου 5 ν καί τούς αιχμαλώτους |
τοΰ ΤαντσοΟ.

—-Δύνασαι νά τό κάμη;, άπεκρίθη έν πληρει 
άπαθεία ό Μανδαρίνος. Δέν εΐνε σ υ γ γ ε ν ε ίς  μου 
καν επομένως είνε άδιάφορον είς έμέ άν 2·* του; 
βονεύσης ή δχι.

— Ά λλά  καί 5ά  κατα^ρέψω όλοκληρον την πολιν 
σου, άντεΐπεν ό πλοίαρχο; μολι; κρζτουμενο; εκ 
τή ; όργή;.

 Ά π ό  μέρος μου δύνασαι και αυτό να το
κάμη;, άπεκρίθη 4 Μανδαρίνο; άπαθέ7ερον η πρ<!τερον.
Αί οίκίαι δέν εΐνε κ τ ή μ ά  μ ο υ ’ άλλά καί τήν 
ιδίαν μου οικίαν άν μοΰ κατας-ρέψη; ολίγον μέ 
ενδιαφέρει. Ό λαό; καί τό κράτο; 5ά  μοί κτίσωσιν 
ί.λλην ώραιοτέοαν.

— Μάλι<-«, άλλ’ αί σφαΐραί μου κατά πάσαν 
πιθανότητα 3ά πλήξωσι σέ τε κχί τού; οικείου; 
σου, παρετήρησεν αύτώ · 'Ραΐκόβιτ;.

— Άδύνατον. Δέν είμαι τόσον ανόητο; ως τε 
νά μείνω έν τή πόλει ■ βομβαρδιζομένη. Μεταφέρω 
τήν οΐκβγένειάν μου είς τό εσωτερικόν κ*ί ι~ 
ά.σς/αλοΰ; έγγύς σκοπιά; 5ά  επισκοπήσω έγώ αύτός 
τό ώραΐον 2-ίαμα τή; κατα<τροφή; τής πόλεως.

Απέναντι διοικητοΰ τοοοΰτον φιλάνθρωπου! ούδέν 
ήδύνατό τ ι; νά κατορθώση άπειλών καταδρομά; 
καί βομβαρδισμού;· ό 'Ραΐκόβιτ; ένόησε τοΰτο. Ούδέν 
£τεοον άπεμενε νΰν ή νά προσπαθήσωσι διά καλοΰ 
τοότου ή διά δόλου να φθασωσιν εις άποτελεσμα τι.

 χί ζητεί; πρός εξαγοράν ; ήρώτησεν 6 Barredo.
— Δεν τά  έ^ω δια πωλησιν τα  κορασια, ά(./,ν*Λισε 

ξηρώς c Μανδαρίνος. Εινε πολύ ώραΐα και σκοπεύω 
νά τά  κρατήσω έγώ.

— ’Ά θλ ιε ! έβρυχήθη ό Barredo δτε ό Ινδός
μετέφρασεν αύτω τήν άνωτέρωτοΰ Μανδαρίνου άποκρισιν. 
Εύ/αίίςω; 3-ά σοΰ εκοπτον τήν κεφαλήν.

Καλή συμβουλή ήτο νΰν πολυτιμωτέρα καί πρώτον 
νΰν κατατείλα; ό Barredo τό 5ράσο; καί τά ; 
ελπίδα; αύτοΰ ήρώτησε τβν 'Ραΐκόβιτ;.

— Τί ποιητέον;
— Ουμ! άπεκρίθη εκείνο;, τώρα άγνοώ καί έγώ 

τί νά σοί εΐπω.
Άμφότεροι έβυθίσθησαν εί; σκέψεις.
— Μοΰ to y  εται μ.ία ίδέα,_ είπεν έν τούτοι; ό 

Πέτρος. ’Άν βινε έκτελέσιμος 5 ά  δείξη τό μέλλον.
— ’Άς τήν άκούσωμεν, είπεν ό Barredo.
-—·Ό Αασκάρ πρέπει ν ’ άποβιβασθνί είς τήν 

ξηράν καί νά έπιτηρή τήν οικογένειαν τοΰ διοικητοΰ.
’Άν ό μανδαρίνος άπομακρυνη αύτήν, νά τούς 
άκολουθήση ό Λασκάρ καί νά μά; άναγγείλη τοΰτο. 
Τότε ήμεΐς κάμνομεν άπόβασιν καί έλευθεροΰμεν 
διά τής βίας τά  κοράσια.

— Τοΰτο εινε εΰκολον νά τό σκεφθή τις καί 
νά τό είπτί' δύσκολον δμως να το έκτελέση!

—  Γνωοίζω νά εκτιμώ τάς δυσχερείας, άλλ 
άλλως δέν εινε δυνατόν νά γείνη.

— 'Εκτός τούτου σκεφθήτε δτι ή τιμή τών 
S-υγατέρων μου ϊς-αται έπί ξυροΰ άκμής. Διά τοΰτο 
πρέπει τάχις-α νά βοηθήσωμεν αύτάς.

— Μάλις-α, άλλά πώς θέλετε ταχέως νά πράςητε 
τοΰτο ;

Καί αυθι; έπηλθε μικρά παΰσις.
 Έάν ήδυνάμεθα νά λάβωμεν ύπό την έςουσίαν

μα; αύτόν τόν διοικηττ,ν η έν τών μελών τής
οΐκογενείας του, είπεν ό Barredo λύων καί αύθις 
τήν σιγήν, θά  έχωμεν έν χερσίν δμηρον «πουδαΐον.

 Ή  ιδέα αυτη εινε κάπως καλή. θ ά  άποςχίλω
τάν Λασκάρ είς τήν πόλιν πρός κατασκοπείαν, μέχρι 
δέ τής έπανόδου του άς άναβάλωμεν την άποφασιν.

*0 Λασκάο έκπλ*ρώσας τήν άπος-ολήν αύτοΰ 
έπανέκαμψε μετά μεσημβρίαν τής ιδία; ημέρας
ά,ναγγέλλων δτι ό διοικητής μετά τής οΐκογενείας
του καί τών δύο κορασίων έφυγεν τδη έκ τής
πόλεως ποάς τά Ξιοΰ έδραν τοδ Μανδαρίνου έπί 
τοΰ ποταμού Χσίν— Τσάγκ, παραποτάμου τοΰ Πάΐμεν.

Τίΰν διένραψεν ό 'Ραϊκόβιτς τόσχέόιον τής ένεργειας.
Ό  Λασκάρ διετάχθη νά κάμη τήν έξης διακοίνωσιν 

εις τον λαόν:
u'O διοικητής σας κατακρατεί άδίκως τά ; δύο

θηγατέρας μου. Εις μάτην προέτεινα αύτω λύτρα.
Ήπείλησα δτι θά  κατας-ρέψω τήν πόλιν σα;·
έγέλασεν έπί τή ά~ε:λή μου και έπέχαιρ*. ι)'.ά 
τό ώραΐον θέαμα. Δέν επιθυμώ δμως νά εκδικηθώ 
καθ’ ύαών διά τήν μοχθηρίαν τοΰ διοικητοΰ



σας. Κατα τής πολεως σας καί υμών δέν πρέπει ι
να έπέλθν) κάνέν κακόν, έφ’ όσον άμεΐς απέχετε
πασης εναντίου ήμών προσβολή; καί διαμένετε 
ουδέτεροι έν τφ μεταξύ έμοδ καί του διοικητοΰ ^
σας προκειμένη άγώνι. Έάν δμ.ως ήθέλατε σκειθή 
να παρασχητε αυτώ οΐανόηποτε συνδρομήν καί 
έχθρικώς προς ήμας νά φερθήτε, θέλομεν κατας-ρέψει 
δια πυρος και σίδηρου την πόλιν σας καί θέλομεν 
φονευσει ού μονον τους έπί τοΰ πλοίου μας ευρισκομένους 
Ί8 όμηρους άλλά καί πάντα Σΐνα δς-ις ·?θελε ,
ϋποπέσει ύπο την εξουσίαν ήμών.?}

Η προκηρυςις αυτή άναγνωσθεΐσα δημοσία ίπεδόθη 
κηρυξιν, οΐτινες διέδωκαν αύτήν έπί πλέον. Προύξένησε 
δε άρίς-ην έντυπωσιν, διότι ό Μανδαρίνος γενικώς 
έμισεΐτο διά τήν τυραννικήν αύτοΰ βασιλείαν.

Νυκτος ό Barredo καί 43 ναΰται έζελθόντες 
διηυθυνθησαν ύπο τοΰ Λατκάρ οδηγούμενοι πρός 
τό Ξιοΰ.

Προ τής ανατολής τοΰ ήλίου ή μικρά ς ρ χ τ ιά  
εφθασεν είς το τέρμα της. 'θ  Λασκάρ προεπορεύθη 
κατασκοπευων, οί δε λοιποί περιέμεναν κρυπτόμενοι.

Ο φρουρος διεΐδεν αύτόν καί έκάλεσεν είς τά  
οπλα, άλλ ό Λασκάρ μετά σπανίας έτοιμότητος
πνεύματος έπωφελήθη τό μ.οιραΐον τοΰτο γεγονός 
και άσθμ αίνων πρό των φρουρών ριφθείς έφώνει;

Γρήγορα, γρήγορα. Τά ξένα παλν.ογούρουνα 
έπερχονται και S-α είνε μετ’ όλίγον έδώ. Έξυπνήσατε 
τόν δεσπότην σας, πρέπει όσον τάχιον νά φύγ^ 
μετά τών οικείων του.

Οι καταπληκτοι φρουροί έξετέλεσαν τό •καραγγελθεν 
σπευσαντες παντες καί καταλιπόντες τόν Λασκάο 
μόνον, ος-ις εύθυς ύπεχώρησε πρός τούς ενεδρεύοντας.

Εν τούτοις σύμπασα ή κατοικία συνεταράχθη.
Ο διοικητής έξ εφόδου 4κ της κρύπτης αύτοΰ 
εκβληθείς απεφασισε νά φύγη έπί τά  πρόσω. 
Είχεν είς τήν διάθεσίν του 200 ς-ρ^τιώτας· 150  
αύτών άφήκεν έν τη έπαύλει μετά τής διαταγής, 
να έμποδισωσι μέχρις ένός τήν έπί τά  πρόσω 
προοδον τοΰ α  ξένου διαβόλου ??. Μετά δε τών λοιπών 
50, τής οίκογενείας αύτοΰ καί τών 2 αίχμαλωτίδων
έχωρησεν σπεύδων έπί τά  πρόσω.

Δεν είχεν άπομακρυνθή <10 λεπτά άπό τής 
οικίας αύτοΰ οτε ώφειλε νά διέλΟη τής θέσεως 
ένθα έκρυπτοντο οί ήμέτεροι ναΰται. Ό Barredo 
έβκόπευσεν αύτόν καί έπυροβόλησεν, άμα δέ καί 
οι λοιποί έςεκένωσαν τά πυρόβολα αύτών 6 
Μανδαρίνο, και 13  τών 7ρ*τιωτών του έξηπλώθησαν 
νεκροί έπι τη ; γή ί. Ήκολούθησεν είτα δί γενική 
πις-ολίων έκπυρσοκρότν»σις, ρίψασα περί τού, είκοσι 
- ίνα ; νεκρούς, μεθ’ δ οί ένεδρεύοντε; έξώρμησαν 
με γυμνά ξίφη, άλλα ταΰτα δέν ένήργησαν,

διότι οί ύπολειφθέντες Σϊναι ούδόλως τήν τύ
χην τών έταίρων αύτών ^θονοΰντες έτράπησαν 
είς φυγήν.

Μετ άλλαλλαγμών συν έλαβον νΰν οί ναΰται 
τας 16  γυναίκας καί τά τέκνα τοΰ διοικητοΰ 
και ό Barredo έρρίφθη είς τάς άγκάλας τών 
θυγατέρων αύτοΰ.

Δεν επρεπεν έν τούτοις νά χρονοτριβήσωσιν. Οί 
1 5 0  <7ρατιώται τής έπαύλεως θά  ηχούσαν τδη 
τους πυροβολισμούς καί πιθανώς έκινήθησαν πράς τήν 
συμπλοκήν. Ά λ λ ’ ό Barredo ούδόλως έφοβεϊτο 
αύτούς καί έσκόπει νά μεταχειρισθίί ώς «σπΐδα 
τάς 16  αίχμαλώτιδας μετά τών τέκνων των.

Μετά πέντε ίντως λεπτά Σΐναι καί ναΰται 
εϋρέθησαν αντιμέτωποι. Οί ναΰται ταχθέντες δπισθεν 
τών γυναικών εμπόδισαν τόν πυροβολισμόν τών Σινών. 
Ό δέ Λασκάρ έπωφεληθείς τήν βραδύτητα ταύτην 
προσεφώνησεν αύτούς. Παρές-ησεν αύτοΐς οτι ητο άφρον 
να θελήσωσι νάύπερασπίσωσι τόν φονευθένταδιοικητήν.
' Οτι οί ναΰται ούδέν έτερον έπιθυμοΰσιν η μετά τών 
έλευθερωθεισών δύο θυγατέρων είρηνικώς ν ’ άπέλθωσιν. 
Εαν λοιπον ηθελον ν' άφίσωσιν αύτούς ήσυχους τό 
πλοΐον θέλει άναπετάσει εύθύς τά  Ϊ7 ία· άλλως ά- 
ναγκαζόμενοι θέλουσι κατα^ρέψει τήν πόλιν.

Οί Σΐναι είτε τήν προτεινομένην σύμβασιν ικανόν 
κρίναντες, είτε τήν ζώσαν άσπΐδα τοΰ έχθροΰ των 
σεβόμενοι, έπαύσαντο πάσης έπιθέσεω; καί βοαδέω; 
παρηκολούθησαν τήν ύποχώρησιν τών ναυτών.

Ά μ α  τϊί ήμέρα έφθασαν είς Ταντσοΰ, ενθα 
οί κάτοικοι έκμανέντες έπί τφ  άπροσδοκήτω γεγονότι 
έδείκνυον διαθέσεις τινάς πολεμικάς. Ά λλά  κανονο- 
βολισμός τής Κορβέττας έδίδαξεν αύτούς βέλτιον 
να σκεφθώσιν, οί δέ ναΰται μετά τή ; λείας αύτών 
ήδυνήθησαν άνευ εμποδίου τινός νά έπιβιβασθώσιν.

Αλλ ό ‘Ραϊκόβιτς δέν ήθελε ν ’ άναχωρήση 
άνευ πολεμικής άποζημιώσεως. Άπητησε λοιπόν παρά 
τής πολεω; διά μεν τ ά ;  οίκογενβία; τών φονευθέντων 
καί διά τού; πληγωθέντας άποζημίωσιν, διά δέ 
του; αβλαβείς άμοιβην. Έν περιπτώσει άρντσεως ή-, 
πείλησε θάνατον τών αιχμαλώτων καί βομβαρδισμόν 
τής πόλεως. "Οπως άπαλλαγώσιν οί Σΐναι τον 
φορτικού ξένου εφερον τήν ζητηθεΐσαν ποσότητα 
καί μετά μεσημβρίαν τής ιδία; ημέρας άπέπλευσεν 
ή κορβέττα.

Εύτυχώς έξέπλευσε τον ποταμόν, άλλά έξελθοΰσα 
είς τό άναπεπταμένον πέλαγος είδε τολίσκον πλέοντα 
άπό τοΰ Τινφοΰ απ’ αύτήν. Τρίτη λοιπόν ναυμαχία 
προύκειτο. Αύτη έπερατώθη ταχέως. Βυθισθεισών 
τριών εχθρικών λέμβων, αί λοιπαί έτράπησαν 
είς φυγήν.

Ό Ραϊκόβιτς έπετέλεσε θαυμασίως τά έργον

αύτοΰ.
Ή  οικογένεια τοΰ Barredo παρέμε.νεν έν ""τώ 

πλοίω αυνοδεύσασα τόν πλοίαρχον αύτοΰ ε:.ς Τογκΐνον 
καί είτα  εϊ; Σαΐγιόν. Έ νταΰθα ήν πορτογαλλικόν 
τ ι πλοΐον, δπερ έδέχθη νά μεταφερη τόν Barredo 
καί την θυγατέρα αύτοΰ Λουΐζαν ε ί; Λισσαβώνα. 
Ή  δέ έτέρα τών θυγατέρων έμενε όριτικώς έπί 
τής Amorevole ώ ; . . . κ υ ρ ί α  'Ρ α ϊκ ό β ιτ ς .

(εκ τοΰ Γερμανικού)

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ.
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ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ

(αίνιγμα)

(συνέχεια καί τέλος)

1 V

κ — Τέσσαρα περίπου έτη παρήλθον — 
ήργισεν ό Γρηγόριος— άφ’ δτου μια. τών 
ήμερών τοΰ Ιούλιοί), η φιλη Διευθυντρια ενος.4> 
τών έν Ζακύνθω παρθεναγωγείων, έπεμπε * 
πρός τήν μητέρα μου έντυπον οια τάς 
έξετάσεις πρόσκλησιν, εν η δια μολυβΰιδος 
ειχον προστεθή αι λέξεις: a μετά τοΰ υίοΰ  
Σας.» ’Ενθυμούμαι, ήτο άρωματώδης έσπέρα 
οτε, έπιστρέψας τοΰ περιπάτου ευρον έν τώ 
κήπω τήν μητέρα μου, ήτις μοι έκοινοποίησε 
τήν πρόσκλησιν ύπό το άμυδρον φώς τής 
δυούσης ήμισελήνου, ερριψα βλέμμα ταχύ 
έπ’ αύτής, και εμεινα μετ’ εύαρεσκειας— 
δεκατετραειής τότε νεανίας,— είς τάς λέξεις: 
α ετά  τοΰ υίοΰ Σας. Τις οΐδεν όποία χειρ 
τάς έχάραξεν, άγνοοΰσα το μεγεθος και τό 
είδος τοΰ άποτελέσματός των!

«’Απρόοπτος αδιαθεσία ήμπόδισε τήν 
μητέρα μου νάνταποκριθή είς αήν εύγενή 
τής φίλης Διευθυντρίας πρόσκλησιν. Έζήτησα 
τήν άδειαν και εποοευθην είς τας έζετασεις 
μόνος. Δ ιατηρώ , φίλτατέ μου, ζωηροτάτην 
τήν άνάμνησιν τής άμιγοΰς ευτυχίας, ής 
άπήλαυσα έπί τρεις ή τέσσαρας κατά συνέχειαν 
π ρ ω ί α ς ,  πορευόμενος είς̂  τό ΙΙαρθεναγωγεΐον 
έκεΐνο πολύ πρό τής ωρας τών εςε ι,ασεων, 
άναστρεφόμενος μετά τών μαθητριών έξ

ων όλίγας έγνώριζον, τάς πλείς-ας δ’έγνώρισα 
έκεΐ, διότι ή ήλικία μας δέν ειχεν ανάγκην 
συς-άσεων,— γελών καί φλυαρών καί χαριεν
τιζόμενος μετ’ αύτών, αΐτινες μοί ώμίλουν 
ευχαρίστως έπιδεικνύουσαί μοι τό πνεΟμά 
των καί τά τετράδιά των, καί περιπλανωμενος 
άνά τήν αίθουσαν τών έργοχείρων,μέ οδηγούς 
τάς μικράς έκείνας καί ωραίας καλλιτεχνιδας. 
Άπεκόμισα γλυκυτάτας τάς έντυπωσεις έκ 

ί. τής μορφής και τών πρός έμέ τρόπων τριών 
ή τεσσάρων έκ τών μαθητριών, ών έπι μακρον  
διετήρησα καί διατηρώ τήν άνάμνησιν 
μόλις δ’ εκτοτε ένεθυμήθην τήν συμπαθή 
Ικφρασιν καί τήν γλυκύτηκα τών μεγάλων 
καστανών όφθαλμών δωδεκαετούς κορασιδος, 
έρυθράς δλης ώς έκ τής παρθενικής αΐδοΰς 
καί τών ένδυμάτων της, μέ χρυσοΰς ωραίους 
π'λοκάμους, ήτις μέ ήκολούθει κακεινη μετά 
τών άλλων, άλλ ’ ούδ’ άπαξ μοί άπέτεινε τόν 
λόγον. Mot έφάνη— καί ήτο— τόσω μικρά·, 
ώστε έάν μέ ήρώτα τί ώρα εινε θάπεκρ ινόμην  
μ ετά  'θωπείας, ή έάν όλισθαινουσα έπιπτε, 
θά την^άνήγειρον μετά φιλήματος...

ν·κ’ Αν καί δεκατετραετής, έν τούτοις ημην 
.τότε, σφοδρώς έρωτευμένος· διά τοΰτο ούδεμία 

. τών^νεανίδων, άς έπί τοσοΰτον συνανες-ράφην 
» k μ’.} έτρωσεν, ού μόνον άλλά καί δι’ ούδεμίαν 

έξ αύτών διετήρησα Ιδιαιτέραν έντύπωσιν, 
έκ πασών δ’ ένεθυμούμην όλιγώτερον τήν 
έρυθραν έκείνην κορασίδα, ής ούδέ τόνομα 
έφρόντισα να μαθω.

«Ά λλά  δι’ έκείνην,— ώ τής άτυχίας,—- 
τό πράγμα ειχεν άλλως. Φαίνεται οτι 
τής έκίνησα έκτοτε τήν παιδικήν προσοχήν 
ήτο δ’ εξάπαντος άγνός-άγνός ό πρώτος 
της έρως, τό αίσθημα όπερ μοί έξεδήλουν, 
δταν ή κόρη μέ συνήντα, ή άκτίς τών 
ζωηρών όμμάτων της, ή έρυθρότης τοΰ 
προσώπου της καί τό γλυκύτατον μειδίαμά 
της. νΟχι μόνον δέν άνταπεκρίθην — διότι 
ήγάπων ’ίλ λη ν  καί τήν ήγάπων Ισχυρώς 
— άλλ’ ούδέ κάν τό εννόησα ρ χ ρ ι τών 
Άποκρέω, δτε αί συναντήσεις μας έγένοντο 
μάλλον συνεχείς καί δτε έδυνήθην νά δώσω 
προσοχήν είς τάς έκδηλώσεις τής συμπαθειας 
της. Άλλοίμονον είς εμέ τόν δυς-υχή! ηρκεσε 
ν ϊ  νοήσω μόνον δτι μέ βλέπει περισσότερον 
τών άλλων καί δτιμοί προσμειδιά,ίν άποθεσω 
πδίν παλαιόν αίσθημα, ΐν άρνηθω τά 
πάντα, καί ίνα παραδοθώ έξ ολοκλήρου ει; 
αύτήν Τί μαγε'αν έξήακει τό βλέμμα



της! Ώς άκτ'ις ήλιου, ήτις διαλύει τον 
πάγον τοϋ χειμώνος, διέλυσε κάκεΐνο τόν 
παλαιόν ισχυρόν έρωτα καί ένέπευσε νίον 
κα'ι ίσχυρότερον. Διπλοΰν τό κατόρθωμα 
και διπλούς έρως, διπλή λατρεία, άπέκειτο 
ε'ις ανταμοιβήν του.

«Άπό τής 26ης Φεβρουάριου τοΰ 1882 
χρονολογείται τό ζωηρότερον αϊσδημα, δπερ 
συνεκλόνησε τό στήθος μου. Ήγάπησα τήν 
’Άνναν, ώς και έκείνη μέ ήγάπα ήδη μέ 
ειλικρίνειαν και ζέσιν ασυνήθη εις τήν 
ήλικίαν της. Τίτο 13 έτών κα'ι ήμην 15. 
IIόσον ευτυχής παρήλθεν ό καιρός τών 
αμοιβαίων μας ερώτων! Εΐνε περιττόν νά 
σοι τόν περιγράψω- τόν ένθυμεΐσαι βεβαίως 
κάλλιστα σύ, ό μόνος μάρτυ; τής ευτυχίας 
μου έκείνης. Έζώμεν σχεδόν πάντοτε μαζύ· 
τήν συνώδευα, όλίγα βήματα μακρόθεν, είς 
τό Σχολεΐον, τήν ήκολούθουν είς τόν πε
ρίπατον, έκαθήμην παρ'αύτή είς τό καφενεΐον, 
διηρχόμηνύπό τάπαράθυρα της, συνωμιλοΰμεν 
διά τών όφθαλμών, ώς πολλάκις και διά τών 
χειλέων. Δέν ένθυμοΰμαι νά με συνεκίνησεν 
άλλο έργον τόσω βαθέως, όσον ό 'Ρωμαίος 
καί ή Ί ο υ λ ιέ τ τα  τοΰ Ιαίξπηρ, δπερ τότε 
άνέγνων.Μίασύμπτωσιςμάλις-αμέκατετάραξεν: 
οΰτω καί ό άτυχης 'Ρωμαίος, ώς έγώ, 
ήγάπα καί έκεΐνος άλλην δταν είδε τήν 
Ίουλιέτταν καί τήν ήγάπησεν. Ά λ λ ’ αΰτη 
ή ά λλη  δέν τον ήγάπα, ώς έπίσης καί 
ή ίδική μου ά λλ η  δέν μέ ήγάπα· άλλως 
θά έλεγον ότι. αιτία τών δυστυχημάτων 
άτινα έπηκολούθησαν είς άμφοτέρους μας 
έν τώ δευτέρω ίρωτι, ήν ή άδικος άπις-ία 
έν τώ πρώτω.....

«Γελάς; Μήπως διότι παραβάλλω τά 
δυστυχήματά μου πρός τά δυστυχήματα 
τοΰ, 'Ρωμαίου ; yE, φίλε μου, έάν δέν ήνε 
ταΰτα βίαια καίάμέσως θαμβοΰντα ώς έκεΐνα, 
έν τούτοις είναι ισάκις Ισχυρά. Άρά γε 
—ΐνα σοι φέρω έν παράδειγμα έκ τής 
Μαθηματικής έπιστήμης, τήν όποίαν σπουδά
ζομε'/— ή ύπο τοΰ Λεύτωνός εΰρεσις τοΰ 
ο ι α φ ο ρ ι κ ο ΰ  λ  ο γ ι σ μ ο ΰ, ή μεγίστη 
τών άνο καλύψεων tcu δαιμονίόυ άνδρός, 
έπειόη- στερείται τής έξωτερικής λάμψεως ήν 
εχουσιν αί μηχανικαί, άς-ρόνομικάί καί φυιΐ 
καί αύτοΰ ανακαλύψεις, Ιεΐνε αράγε όλιγώτερον 
σπουδαία αύτών j Ά κου τον καί καί περί τοΰ 
έρωτός μου θά κρίνης....

«Μετά δύο έτη, έτη πλήρη άρμονίας ώςπρός 
τόν έρωτα καί την ευτυχίαν, έδιδον εξετάζεις

καί άπελυόμην τοΰ Γυμνασίου· μετά τρεις 
μήνας φεΰ! θάνεχώρουν δι’ ’Αθήνας καί 
Οάπεχωριζόμην τό πρώτον ήδη τής φιλτάτης 
μου Άννης. Μετά τρεις μήνας*, Θεέ μου ! 
λοιπόν τόσον ολίγος καιρός ευτυχίας μ.οί 
ύπελείπετο; Ναί, άτυχώς· τούλάχι στον —· 
έσκέφθην— άς μή τόν έχανον έπί ματαίω. 
Διά τοΰτο αί μετά τής Ά ννης σχέσεις
μου εΐχον άναλάβει ήδη ζωηρότερον χα
ρακτήρα. Τήν ήκολούθουν άπροκαλύπτως
πανταχοΰ· τή ώμίλουν φανερά άδιαφορών 
περί όσων μέ ήκουον, τέλος μέ κατέτρυχεν 
ό σφοδρότερος ερως, δν έξεδήλουν διά τών 
κινδυνωδεστέρων μέσων.Ά λλ’ ώ τής παιδικής 
μου άπερισκεψίας καί σπουδής! τά πράγ
ματα ίφθασαν— καί ήτο έπόμενον — ιχ.£χρ ι 
'.ών ώτων καί τών οφθαλμών τών οικείων
της. ΙΙρός έμέ έγένοντο πικρόταται παρα
τηρήσεις, ή Ά ννα  περιωρήθη αύστηρώς 
καί αί σχέσεις μας διεκόπησαν τότε, δτε 
έδει νά ώσιν είς τήν μεγαλειτέραν αύτών 
έπίτασιν.

α’Άθυμος καί άγαπών πάντοτε άνεχώρησα 
διά τ«ς Αθήνας. Διήλθον έδώ 8 μήνας 
άγωνιώδους προσδοκίας καί παραφόρ^υ 
έρωτος. ΙΝαί ! ύπελάνθανε μέγα καί άκα- 
ταδάμαστον έν τή καρδία μου τό πΰρ, τό 
όποιον, έπειδή έσιώπων, σύ καί πάντες 
ένομίζατε άπό πολλοΰ σβεσθέν! Τό θέρος 
έπεστρεψα. Ά λ λ ’ είθε νά μή έπέστρεφον ποτέ 
καί νά έμενον είς τήν γλυκεΐάν μου πλάνην 
πάντοτε ! Εύρον τήν "Άνναν ψυχράν, ψυ- 
χροτέραν τοΰ χειμώνος δν διήλθον έν 
Άθήναις. Frailty, thy name ist woman! 
«Άστασί*, τδνομά σου εινε γυνή !» άνέκραξε 
τότε ώς ό Hamlet έν οδύνη !.. Έκρουσα τήν 
καρδίαν της* ά λλ ’ είς μάτην, δέν μοί ήνοιγ»· 
καί είς έκάστην κροΰσιν ένόμιζα δτι ήκουον 
καί έγώ ώς ό Rousseau τήν άπαισίαν προς- 
ταγήν uLascia le donne, estudia la mate- 
matica!» Ά λ λ ’ άρά γε δέν μοι ήνοιγε τήν 
καρδίαν της ή ’Άννα, διότι δέν ήθελε νά 
μοί άνοιξη, ή διότι δέν άντελήφθη τής 
κρούσεως; "Ω φοβερόν δίλημμα! άλλ ’ ύπέ- 
κρυπτε μία·» ελπίδα έν τή φοβερότητί του.

«Καί διόί τής έλπίδος ταύτης έζησα 
τό θέρος έν Ζακύνθω.

«Τόν προσεχή χειμώνα— τόν μόλις πα
ρελθόντα— διήλθον καί πάλιν έν Άθήναις· 
άκόμη διέτρεφα τήν έλπίδα, περί ής σοί 
εΐπον, δτι ή Ά ννα  έξηκολούθ*> νά μ’ 
άγαπα, καί ότι θά συγκατετίθετο προΟύμως

δτε θά έζήτων τήν χεΐρά της. Τον πρός 
αύτήν έρωτα ήσθανόμην ύπέρ ποτε ισχυρό-·', 
δτε κεραυνοβόλος εϊδησις μ’ έξήγειρε τοΰ 
ληθάργου, καί μοί κατέδειξεν. ώς άπαίσιο·) 
φώς, τ© τρομερόν βάραθρον είς τό χείλος
τοΰ οποίου τυφλός ίστάμην Ή Αννα
ήγάπα άλλον καί άντηγαπάτο!

«Δέν θέλεις, πιστεύω, σχόλια· τά γε 
γονότα όμιλοΰσιν άφ’ έαυτών, καί δύνασαι 
ν χ ©αντασθής τήν θέσιν εις ήν περιήλθον, 
τήν εΐδησιν έκείνην λαβών. Μέ γνωρίζεις, 
Γρηγόριέ μου, καλώς· γνωρίζεις τό μονον 
μου προτέρημα καί εν ά^ό τά έλαττωματα 
μουένταυτώ:Άγαπώπολύ. Αγαπώμετα τόσης 
ζέσεωςκαίαύταπαρνήσεως, άγαπώ τόσω ύπε- 
ράνω παντός άλλου προσώπου, πραγματος ή 
αισθήματος τήν ’Άνναν— καί τοιαυτη αγαπη 
δέν εΐνε έκ τοΰ κόσμου τούτου — ωστε 
δταν εΐδον τά όνειρά μου καταρρέοντα, ώς 
οί πύργοι έκεΐνοι τών παιγνιόχαρτων δι 
ών συνεπαίζομεν άλλοτε, δέν έσκέφθην η 
σκέψεις πένθιμους. Ιοί εΐπον δτι μια έλπίς 
μέ έκράτει είς τήν ζωήν άπαξ ή ’έλπίς 
έκείνη άφίπτατο, άπαξ ό μετά τής ζωής 
δεσμός άπεκόπτετο, τί μ’ έκράτει πλέον 
είς αύτήν;

αΜίαν νύκτα άπεφάσισα νά κοιμηθώ διά
νά μή έξυπνήσω πλέον Ά λ λ ά  δεύτερβι
σκέψεις διαδεχθεΐσαι τάς πρώτας, βιαιοτέ- 
τας ταύτας ήρεμότεραι έκεΐναι, έκλονισαν 
τήν άπόφασίν μ.ρυ. Εΐνε άληθεΐς τώ οντι 
οί ώραΐοι τοΰ Ζαμπελίου στίχοι:

ΚΙνε Yj ελπίδα ανστήριο κρυααενο 
φίλτρο 6χυμ.α.τουργό σάν τίΐΑ’.ο 
•ποΰ κάθε κλωνί το·/ει γραμμένο
κάθε στάλα νερο~, κάθε ερίλο φΰλλο. κλπ .

ΙΝαί! εύρον έλπίδα εις τήν καταστροχην? 
ε’ς τά έρείπια, ώς άγκυραν, ήτις μ’ Ισωσε 
τοΰ ήθικοΰ έκείνου' ναυαγίου. Καί ειπον 
κατ’ έμαυτόν. Αρά γε ή εΐδησις δέν ε̂ ίνε 
δυνατόν νά ηνε ψευδής; ή καί άν ηνε 
αληθή:, δέν έν^έχεται άρά γε ή Αννα νά 
π α ί ζ η  άπλώς, μή έχουσά τι καλλίτερον 
ν ■/ πράξη, ώς παίζω καί έγώ ένίοτε, άν και 
μόνην αύτήν άγαπώ, καί άνταλάσσω βλέμ
ματα κ/ι λέξεις μέ τήν μίαν καί έπιστολάς 
ν.έ τήν άλλην; Τίς έδύνατο νά μ’ άντικρού- 
ση είς τάς παρηγόρους μου σκέψεις; ούϊ 
έγώ αύτός. Διά τοΰτο έζησα, καί,έχων τήν 
καρδίαν αίμάσσουσαν καί πληρη έρειπιων, έν

!

ών έπέρριπτε φώς παρήγορον έκεΐ είςτόβάθος 
ύποφώσκουσα ή μικρά αΰτη έλπίς, έπέστρεψα 
καί πάλιν εις Ζάκυνθον, ήν έν τή άπελ
πισία μου, εΐχον άποφασίσει νά μή έπανί- 
δω πλέον.

«ΙΙροηγήθην σοΰ ολίγους μήνας, καθώς 
ήξεύρεις. Μικρός τώ δντι καιρός διά με- 
Ύάλην μεταβολήν, καθώς εΐπες ! Ά λλά  σοί 
εξομολογούμαι, δτι ή ψυχρότης καί ή ά- 
διαφορία τής Ά ννης, άν καί ούχί μεί- 
ζων τής περυσινής, μοί ένεποίησε τόσω 
οίκτράν έντύπωσιν, τώρα δτε έμαθον τά 
κατ’ αύτήν, ώστε ύπεισήλθεν είς τά ς·ή- 
θη μου ό δφις τής άπογοητεύσεως καί, άν 
θέλης, τής ζηλοτυπίας. Καί ναί μέν ήλπιζον 
πάντοτε καί έλπίζω τελευταίαν τινά έλ
πίδα άπεγνωσμένην, άφ’ δτου μάλιστα έ- 
πληροφορήθην δτι έκεΐνος δστις μοί ύπε- 
δείχθη ώς ό ευτυχής τής Ά ννης έρας-ής, 
δραπέτης τών παλαιών του έρωτικών λέ- 
κτρων, ένυμφεύθη άλλην, άλλά τί τά θέ- 
λεΐς!..·.αί παρειαί μου έκοιλώθησαν, τό χρώ- 
μά μου έχάθη, οί οφθαλμοί μου έσβέσθη- 
σαν, καί συνετελέσθη ολόκληρος ή μετα
βολή αΰτη ήτις τόσω σέ κατέπληξεν.

«Έ, φίλε μου Γρηγόριε! δέν εΐνε μικρόν 
πραγμα νάγαπας άπό δεκατεσσάρων έτών 
παιδί τήν ώραιοτέραν κόρην τοΰ κόσμου 
ώς σπανίως άγαπώσι, καί νάγαπάσαι ώς 
ούδείς ήγαπήθη, νά στηρίζης έπ'̂  τοΰ έ
ρωτος τούτου τήν εύδαιμονίαν τοΰ βίου
σου πασαν, καί κατόπιν νάπαντας τήν
άπελπιστικωτέραν ψυχρότητα, έκεΐ δπου 
ήλπιζες τήν ζωτικωτεραν θέρμην.

«Αΰτη εΐνε, άγαπητέ μου, ή ιστορία 
μου. Φρικώδης τώ οντι ιστορία!»

V

Τόν ήκουσα μέχρι τέλους σιγών καί 
ύπομένων.

— Δύναμαι τώρα νά σοί ομιλήσω; τον 
ήοώτησα δταν έσιώπησε.

— Καί σοΰ τό άπηγόρευσα ποτέ αύτό;
—Έ  καλά, άφοΰ μοί τό έπιτρέπης, άκου- 

σόν μου λοιπόν. Δέν μοί λέγεις, σε παρα
καλώ, εΐνε αύτό καί μόνον τό αίτιον τής 
θλίψεώς σου;

— Άλλοίμονον ! σοί φαίνεται μικρόν;
—’Όχι, δέν λέγω· άλλ’ έν πράγμα έ-

i



πεθύμουν νά μάθω. Γνωρίζει άρά γε ή Ά ννα  
δτι μετά παρέλευσιν τόσων έτών τήν ά- 
γαπας άκόμη μετά τοσόότου σφοδροΰ καί 
παραφόρου έρωτος, και δτι τό παιδικόν 
ο ου εκείνο αίσθημα δέν έσβέσθη ύπό τών 
ενάντιων περις·ασεων} έμαθε τήν σταθερό
τη τά  σου$

— Δέν είξεύρω.
— Διά νά μη είξεύρης, θά ’πή δτι δέν έ * 

φροντισεν να μαθης- ή γνώσις αΰτη εινε 
ή ή ευτυχία σου ή ή δυστυχία σου, διότι θά 
σε μαθη αν η έλπις σου ηνε ύποστή. 
Α λλ είπε μοι, άνθρωπος όστις δέν έ- 

φροντισες νά μάθη άν ηνε ευτυχής ή δυς- 
τυχής, δικαιούται νάπελπ'ισθή πριν δοκιμά- 
ση τά πάντα;

Εχεις δίκαιον άλλ είς τόν έρωτα 
τον ιδικον μου συμβαίνει κάτι τι παρά
δοξον άντι να κρατύνη τάς δυνάμεις μου, 
τάς παραλύει, άντί ναύξάνη τήν ένεργ·^- 
τικοτητα μου την μοιεΐ· δέν εινε πΰρ xt- 
νοϋν την μηχανήν, εινε πΰρ καταβιβρώσκον 
τά σπλάγχνα.

Πολυ ωραία τφ δντι λογική, μέ πο- 
λ υ  ωραίας λέξεις. ...Αοιπον, δταν μας κα- 
τ αλαυ βανωσι τά παθη σφοδρά καί άκά- 
θεκτα, νά σταυρόνωμεν τάς χεΐρας καί νά- 
ποθνήσκωμεν, και όχι νά προσπαθώμεν νά 
τά  ίκανοποιήσωμεν.

— Α λλ ά<ρ ου δέν δύναμαι.....
Αφ οΰ δεν δυνασαι νά προσπαθήσης

Ό Γρηγόριος έφάνη έπ’ όλίγον σκεπτι
κός·̂  Ητο ήδη πρό πολλοί) έσπέρα. Ή 
σεληνη μας έθωπευε διά τοϋ ήρεμου καί 
μελαγχολικοΰ αυτής φωτός. Ό φίλος μου 
την προσεβλεψεν έπί τινας στιγμάς· εΐτα 
δέ, ώσεί ύπό αίφνηδίας ιδέας φωτισθείς,

Ναί, θα προσπαθήσω ! άνέκραξε· θά 
κατορθώσω νά μάθη ή Ά ννα  τόν έρωτά 
μου, τήν σταθερότητά μου, τήν λατρείαν 
μου. Καί τις οιδεν ! ίσως έπανεύρω τήν 
ευδαιμονίαν τοϋ πρώτου έρωτός της.....

Α ς έδυναμην νά περιγράψω τό μειδία
μα, όπερ άνέτειλεν έπί τών χειλέων τοϋ 
Γρηγορίου, εις τάς τελευταίας ταύτας λ έ 
ξεις'

- Ω μή άμφιβάλλης δτι θά σέ άγαπήση, 
τώ ειπον.

—Πιθανόν νά μέ άγαπήση καί τότε θά 
τήν νυμφευθώ αμέσως ’Α λλά,—(καί ε-

σταματησε)— έάν περιφρονήση τον ερωτά 
μου, ή άγαπήση άλλον, ή νυμφευθή, σέ 
βεβαιώ έπισημως τήν ιεράν ταύτην ς-ιγ- 
μήν, καί σοι ορκίζομαι είς τήν φιλίαν μας, 
ής ούδέν άνώτερον υπάρχει έν τώ κόσμω, 
δτι δέν Οά έπιζήσω τής έσχάτης ταύτης 
συμφοράς, καί ή σελήνη έκείνη θά φωτίση 
τοπτώμά μου, έπιπλέον τών κυμάτων τούτων.

Και έδειξε τον ουρανόν καί τήν θάλασσαν.
Εστην έκπληκτος. Πρώτην φοράν έβλεπον 

τον Γρηγοριον τόσω φοβερόν ώ, δέν άμφέ- 
βαλλον δτι έλεγε τήν άλήθειαν. Έν τούτοις 
έθεώρησα καλόν νάστειευθώ—καί τί έτερον 
έδυνάμην}

— Σέ βεβαιώ δτι δέν ήλπιζον τόσω μεγάλα 
καί υψηλά πράγματα άπδ σέ- τώ ειπον.

— Καί διατί ; ήρώτησε ζωηρός.
— Διότι είσαι άνθρωπος ζηλώσας δόξαν μι- 

κράν.
— Ποίαν ·
—Τήν δόξαν τών κοχλιών. Διά τοΰτβ, 

φαίνεται, σύρης τήν ράβδον σου κατά γής 
άφ’ δπου διέρχεσαι, διά νάφίνης, ώς ε
κείνοι, ίχνη άδοξου διαβάσεως.

Έξηκολουθήσαμεν τόν περίπατόν μας καί 
τόν άπεπερατώσαμεν έν σιωπή "Οταν έπρό- 
κειτο νάποχωρισθώμεν—υπό τοΰ ύπνου— έ- 
νεθυμήθημεν καί πάλιν τό θέμα τής προ
ηγούμενης μας συνομιλίας.

— Ιδού καί έν εύχάριστον άπροσδόκητον 
μοί ειπεν ό Γρηγόριος.

— Τί·,· ^
— Ό φίλος Ήλιακόπουλος, ό τρυφερές 

ποιητή;, εινε φαίνεται έξ έκείνων οΐτινες γνω- 
ρίζουσι τόν άτυχή έρωτά μου.

— Καί πώς τό είξεύρεις·,
—ΚαλΙ νά, Ιδέ τί εύρηκα είς τήν τσέπη 

μου. Αύτός μου τό έβαλε κρυφά. Ώ! καί υ
πογραφήν νά μή είχε, πάλιν δέν θά μέ 
ήπάτα ουτε ό χαρακτήρ του οΰτε ή ευ
φυΐα του.

Καί μοί έδειξε φϋλλον κομψόνχρωματις-οΰ 
χάρτου. ’Επί τής ά. τών τεσσάρων σελίδων 
του έφερε: «Μνησίδωρον Δ. Ήλιακοπούλου» 
καί είς τήν γ'. τού; εξής λαμπροτάτους ς-ί-

•/ους, υπό τήν έπιγραφήν:

ΤΗ ΦΙΛΗ ΤΟΪ ΦΙΛΟΪ ΜΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ + ’

Ρ ^ύγής γλυκό ̂ ’ξημέρωμα 
προβαίνει στή μορφή της· 
λές κ’ ειν’ βουνό τό στήθος της 
καί ήλιος ή ψυχή της.

^Ι^ύχτα είς τών ’ματιώνε της 
τό πέλαο βασιλεύει, 
καί ό έρως σου στό κϋμά του 
σάν ναύτης κινδυνεύει.

$β§α  είμπόρια τό ’ξημέρωμα, 
τό φώς ποϋ ’'χει ή μορφή της 
στή νύχτα νά το σκόρπαγα, 
ποΰ έχουν οί οφθαλμοί της,

Ρ ^ ύγή  νά Ιδη ό έρως σου, 
ποΰ μόνος ταξειδεύει 
στή νύχτα τών ματιώνε της 
καί τόσω κινδυνευει!..

(Α. Έλιακόπουλος.)

 Ή εύχή τήν όποιαν μετά τόσης χάριτος
έκφράζεί ό φίλος ποιητής,-έπεΐπεν ό Γρηγό 
ριος, άφ’ ού άνέγνωμεν τους στίχους τοΰ 
κοινοϋ μας φίλου,—εινε ήέλπίς ήτις μέ κρα
τεί είς τήν ζωήν.

Και άπεχωρίσθημεν.

V  1

Τήν τύχην τοΰ Γρηγορίου θάγγείλωσιν έν 
καιρω αί εφημερίδες· άς εύχηθώσιν αί άνα- 
γνώστριαι νά ηνε γάμος καί δχι κηδεία.
* Επέγραψα τό άρθρον μου τοΰτο α ίν ιγ μ α , 
και πολλοί ΐσως άποροΰσιν έπί τούτω. Ά λ λ ’
άδίκως... r t ,

Ζητείται νά όρισθή ή σχέσις ή _συνοεουσα 
με μετά τοΰ Γρηγορίου. Εΐνε άρά γε ά- 
πλώς καί μόνον φίλος μου·,

Έν Ζακύνθω τ?ί 1 1  ’Ιουλίου 1 8 8 5 .

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΕΕΝΟΠΟΥΑΟΣ.

ΕΝ ΜΑΘΗΜΑ

(ιτροτότϋπον διήγημα)

ίσυνέχεια'ι

Δ'.

Ίκανώς ώφελήθη ή Φανή έκ τ7,ς άναγνώσεως 
τών μυθις-ορημάτων καί έδοκίμασε νά όμοιάσγ), άν 
ο/1 εντελώς τουλάχιστον έν μέρει, πρός τάς φανας-ικάς 
ήρώιδας τούτων. Καί δή τάς έμιμήθη ώς πρός 
τόν έρωτα. Πασα νεανις ώφειλε νά εχη καί τόν 
εραστήν της. Τήν προσοχήν της είλκυσε νέος τις δς-ις 
συχνά διήρχιτο κάτωθεν τ?ίς οικίας χάριν αυτής. Μετ’ 
ού πολύ άπό τής συνεννοήσεως διά τών βλεμμάτων 
κατήντησαν είς τάς ομιλίας καί από τας όμιλιας είς 
συνεντεύξεις.

Ό νέος ούτος ώνομάζετο Νικόλαος Ααμπρίδης 
έλεγε δέ δτι ήτο δήθεν τελειόφοιτος της Νομικής. 
Γνωρίζων οτι ό κύρ Γιαννάκης είχε περιουσίαν έσκέφθη 
δτι τό καλλίτερον πραγμα ήτο νά γίνη θηρευτής 
■ττ,ς θυγατρός του δπως έπιτύχη νά τήν νυμφευΟή· 
τοϋθ’ δπερ τρξατο νά ποιη Μετά τινα καιρόν άφ’ ού 
ΐρξαντο αί συνεννοήσεις καί τέλος αί συνεντευζεις ό 
νέος Ααμπρίδης— δς-ις, έν παρόδω είρήσθω, ήτο 
πτωχότατος καί κατάχρεως —  ήπάτα τήν Φανήν 
λέγων αύτϊ) δτι ήτο πλούσιος, ό δέ π/τήρ του 
μόνον αύτόν εχων, τθελε χ.ατας-W i μόνον αύτόν 
κληοονόμον του. Πρός τούτοις είχε θειον έν Αμερική 
έκατου.υριοΰχον καί φυσικώτατος κληρονόμος του- ήτο 
αύτό;. Ή Φανή έχουσα έν διαφόροις μυθιτορήμασι 
άναγνώση δτι οί έξ ’Αμερικής μυθώδεις θείοι είνε 
πλουσιώτατοι, τά  έπίς-ευσε. Τόν έρωτά της έξομολογήΟη 
καί είς τήν μητέρα της λέγουσα αύτή δτι «ούδένα 
άλλον ήθελε πλέον νά ύπανδρευΟη έκτος τοΰ 
Ααμπρίδης, Ή μητέρα της ητις, ώς ειπον, είχε 
δυς-υχώς τά α ύ τ ά  μ υ α λ  ά καί ίσως όλιγώτερα 
τής Φανής έ π ή ρ ε  φ ω τ ι ά  καί έπίς-ευσε το ΐς  
μ ε τ ρ η τ ο ΐ ς  πάντα δσα 6 Ααμπρίδης έλεγε. 
Οΰτω δ’ είπεν είς τόν Λαμπρίδην νά παρουσίασή 
είς τόν κύρ Γιαννάκην καί νά ζητήςη τήν ^Φανήν, 
ύποσ/ομένη αύτώ δτι τά  πάντα ήθελε πραςΛ πρό, 
επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ των. Ό νέος ύπεσχεθη οτι 
τθελε παρουσιασθή προσεχώς.

Τήν επαύριον τής ημέρας καθ’, ήν συνέβη, ή 
όλίγον ανωτέρω άφηγηθεϊσα σκηνη, και ήτις u το 
ή ώρισμένη διά τήν είς τάν κύρ Γιαννάκην παρουσίασιν 
του Λαμπρίδου, ή Φανή έκάθητο πλησίον τοΰ



παραθυρου έν τώ ές-ιχτορίφ  καί άνεγίνωσκε μυθΐ70ρ·»)μά 
τι, δπερ ήτο α'Η 'Ωραία. Γκβριέλλα», Πλησίον 
αύτης έκάθητο η μητηρ της άκούουσα την
μεγαλοφώνως άναγινώσκουσαν κόρην τη* αμα δέ 
ττλεκουσα περικνημίδα τινα. Άπά καιροΰ είς καιρόν 
αφινεν αναφωνησιν τινα συμφωνως ττρό" τάς διαδραμα- 
τιζομένας έν τω μυθΐ7ορήματι τούτω πράξεις: οίον; 
α  Ο καϋμενος ό Ελπιδοφόρος, ό Παληορωμαΐοςο
κλπ. κλπ.

Μετα τινας 7 ιγμάς ή Φανή διακόπτει την
άνάγνωσίν της.

— Λοιπόν, μαμά, λέγει, νά τοΰ. το εΐπης χαλέ 
τοϋ πατέρα διά τόν Νίκο ; διά νά έπ ιτύχ ι ό
καϋμένος ύς-ερον ’χοϋ 3ά  έλθη.

Εννοια σου έγω 3 ά  τοΰ τά  καταφέρω λαμπρά, 
άπαντάί ή Άνας-ασία. Ά λ λ ’ ό πατέρας σου δέν 
ήλθεν άκόμη.

Α χ ! ανακραζει  ̂ Φανη, αύτό τό μαγαζί 
3α μέ πεθάνη. Οταν ’πάγν) έκεΐ δέν του κάνει 
καρδία νά φύγη.

Λοιπόν ώς ’«οΰ νά έλθη διάβαζε άκρμη, 
λέγει ή μήτηρ τη,ς νά ΐδοΰμε τ ί 3-ά γ£νγ) ό 'Ρωμαίος.

Καί ή Φανή έπανήρξατο ν’ άναγινώσκη. Μετ’ 
ολίγον έν φ  ή Άνας-ασία άνέκραζεν πάλιν, ώς 
συνήθως: <ιό καϋμένος ό Ελπιδοφόρος» ?, έφάνη εις 
την 3ύραν δ κύρ Γιαννάκης, πάντοτε χωλαίνων 
καί μέ τό αιώνιον έπί τών ώμων του σ ά λ Γ ό ν του.

— Πάλαι άπ, αΰτά τά  παλ/,οβιβλία διαβάζεις; 
λέγει δυσαρεςτιμένος πρός την Φανήν.

— Ά χ ! δέν εϊξεύρεις, ύπελάμβανεν ή σύζυγός 
του τ ί  έκβμεν αΰτός ό Παλτ,ορωμαΐος αύτοΰ τοΰ 
Έλπιδοφόρου.

— Μπρέ ποιόν Αεφόρον μοΰ κοπανάς αύτοΰ; λέγει 
δύσηοες-ημένος 4 **Ρ Γιαςνάκης. Μέ μέλει τί κάνει 
ό ενας παλιάνθρωπος τ ’ άλλουνοΰ!

— Καϋμένε Έλπιδοφόρε ! λέγει ή Φανή.
— Τό καταλαβαίνετε ’ποΰ μ ’ έφάγατε μ ’ αύτόν 

σας τόν λεγάμενον ! λέγει 3υμωδώς ό κύρ Γιαννάκης 
Έγώ έρχομαι κατακουρασμένος, Ιχω καί σας μέ 
τούς Λεφόρους σας καί μέ τούς τριβόλους σας ! τ ί 
γυρευει κ ι’ αΰτός πάλαι, χρήματα νά τοΰ δώσω; 
Μη τόν πιάσω. . .

Ω ! καυμενε Γιαννάκη, λέγει έπιπληκτικώς ή 
σύζυγός του, πάντα γρυνιάζεις, πάντα.

— Καί έχω δίκαιον νά γρυνιάζω.
Καί έξαγαγών τά φέσιόν του τό άπέθηκεν έπί 

τίνος τραπέζης. εθεσε την ράβδον του εις τινα 
γωνίαν, εξέβαλε τό προσφιλές σ ά λ ι ο ν του καί 
έκάθησεν έπί τίνος έδρας έκπέμπων h  3ορυβοδές-«τον 
ουφ !

Ά φ ’ ου άνεπαύθη ολίγον έξέβαλε τό παλαιότατον

χαρτοφυλακιόν του καί έζ αύτοΰ έσυρεν έπις-ολήν, 
Αλλ ή Φανή βλέπουσα δτι ήτοιμάζετο πάλιν 
ν άρχίση τήν έργασίαν του καί γνωρίζουσα δτι 
δεν ήθελε να τόν διακόπτωσιν, ειπε σιγανά τής 
μητρος της ν άρχίση τήν έφοδον πριν τ  ό 
πατγιρ τής άρχίσ/j ν ’ άναγινώσκη καί έξήλθεν, 
Ά λ λ ’ ήτο κρυφή ή έξοδός της διότι εςτι καί 
*κουεν κρυφίως δπισθεν τής ήμικεκλεισμένης 3ύρας 
δια να Id/) το αποτέλεσμα. Ή μήτηρ της άφ’ ού 
ιύτρέπισεν ολίγον τό πρόσωπόν της ήρξατο νά 
λέγνΐ πρός τάν κύρ Γιαννάκην;

—-Λεν μοΰ λές, Γιαννάκη, μοΰ φαίνεται δτι 
καιρός είνε νά ’παντρέψωμε τήν Φανήν. Έως τώρα 
πολλοί παρουσιάσθησαν άλλά βλέπεις δτι κανένας άπ ’ 
αυτούς δέν τής τρεσε.

— Κουτή ’ποΰ εινε ! άπήντησεν ό κύρ Γιαννάκης 
Αύτοί ήσαν οί καλλίτεροι. Ά λ λ ’ άς εινε ! Γι’ 
αύτήν δα τήν ΰπόθεσι ’ποΰ λές ίσα ίσα σήμερα 
ειχα σκοπόν νά σοΰ ’μιλήσω. . .

— Τό λοιπόν ; .  . .
— Μπρέ, γυναίκα, είπεν ό κύρ Γιαννάκης μετ’ 

εύχαρις-ημένου ύφους, τοδτο; ’ποΰ ηύρα 3 ’ άρέσ/) 
τής Φανής. Εινε νέος καθώς πρέπει, μέ χρήματα 
και ό όποιος χθες μοΰ ’ζήτησε τήν Φανήν. Προίκα, 
λέγει, δέν 3έλει, αύτάς μόνον τήν Φανήν 3έλει 
να πάρη, 4 χρυσός νέος! Καί τίποτε νά μή τοΰ 
δωσω, πάλαι εύχαρις-ημένος είνε ! ό καϋμένος !

— Παντοΰ ή φιλαργυρία σου, καΰμένε ! άπήντησεν 
ή Ανας-ασία έπιπληκτικώς.

— Θεάς φυλάξοι! νάχω έδώ φιλαργυρία' άλλά  
σοΰ λέγω γιά τήν καλοσύνην αύτοΰ τοΰ νέου, 
κι έγώ φιλάργυρος δέν είμαι. Έγώ άπεκρίθηκα 
οτι άν ή Φανή τάν 3έλη (έντόνως) καί έννοέΐται 
πώς 3 α  τον 3ελήσ/) πλέον διότι δέν ύποχωρώ καί 
εις αύτόν δπως καί είς τούς άλλους. . .

— ’Λλλα τέλος πάντων ποιός είν’ «ύτάς ό νέος 
γαμπρός; έρώτησε ή Άνας-ασία.

— Ό Άντώνης Κεράς. . .
— Τί! π ώ ς ! ΐ  άνακράΓει ή σύζυγός του, τάν 

Άντώνη Κερά.1! τόν μπακάλη! Κ αλ’ έτρελλάθης, 
Γιαννάκη καί λέ; τέτοια πράγματα ; άν τδξερα 
δτι είσαι τρελλός 3ά  σ’ έπήγαινα ’ς τήν Τϊίνο...

— Σώπα, σώπα, γλωσσοΰ καί μήν άνάφτης ! Καί 
πώς, κυρά μου, δέν σ’ άρέσει ό Κεράς; τ ί τάχα  
πώς είναι μπακάλης; Καί έγώ τί είμαι τάχατες;

— Αλλο σύ τότε κι’ άλλο τώρα, λέγει ή σύζυγός 
του.

—Τι μήπως άλλαξαν τόσο τά  πράγματα; Μπρέ 
γυναίκα, δέν βλέπεις τάν Μας-ροδημητρό τάν μπακάλη 
πούνε τώρα μέγας καί πολύς έφορος; Μπρέ, γυναίκα, 
δέν- ’ξέρεις ποΰ τώρα φθάν3ΐ μόνον νά 3ελήσγις

καί λες τοΰ βουλευτοΰ σου καί άπό μπακαλης 
γίνεσαι άμέσως δ,τι 3έλεις κ α ί. . . κ α ί. . δόςα σοι 
δ ©»ος, έχουμε καί ’μεΐς τά  μέσα. . .

—Ού! ού! άνέκραξεν ή Άνας-ασία. Ζ7,σε μαΰρέ 
μου νά φας τριφύλι καί τά Μαγιάπριλο νά φας 
ς-αφύλι. Καλ’ έντελώς 'τρελλάθεις; (ύπερηφάνως δέ)
Γιά νά σοΰ ’πώ, κύριε, τό κορίτσι μου έγώ δεν 
τό δίνω σέ μπακάλη! Άκοΰς έκβϊ, μπακάλη! f  xl χ«!

—Καθώς βλέπω, είπεν ό κυρ Γιαννακης ώς 
οίκτείρων αύτήν, οτι μέ τά μυαλά ποΰ πηγαίνετε 
κακά 3ά  ξεμπερδέψετε. Καί τ ί νομίζεις; εύγενες-άτη  
*υρία Λουράκου, πώς τήν Φανήν 3α  τήν ζηλέψη 
κανένας πρίγκηπας γιά νά τήν πάρη ;

—Λέν λέγω δτι 3ά  τήν πάρη κανένας πρίγκηπας, 
άλλά πρέπει νά της δώσωμε ένα νέον καθώς πρέπει 
νά της άρμόζη τούλάχις-ον, δχι μπακάλην.

Καί τήν λέξιν μ π α κ ά λ η  ή κυρία Λουράκου 
τήν έννόησε μετά πεοιφρονήσεως.

—Καί τ ί; άπεκρίνατο i  κύρ Γιαννάκης, ό Κεράς 
δέν τής άρμόζει; ένας νέος καθώς πρέπέι, μέ το 
ί^ειν του, ’ποΰ κυττάζει τήν δουλειά του καί 
κυττάζει ν ’ αύξηση τό χρηματικό του καί λές 
δτι δέν πρέπει νά τόν πάοη ή Φανή. Μ δλαις 
-της τρέλλαις ’ποΰ Ικανές έως τώρα σ ένόμιζα 
δμως ’λίγο γνως-ική, άλλά τώρα. . ·

—Γχά νά σοΰ ’πώ, κύριε Γιάννη, λέγει ή 
σύζυγός του άνορθοΰσα ύπερηφάνως τήν κεφαλήν, 
νά ’ξέρης νά ’μιλάς. Τήν κόρην μου σοΰ λεω χιλιαις 
φοραίς δτι δέν τήν έχω γιά τόν Κερά καί
βγάλτο άπό το νοϋ σου.

—Καί μήπ»»ς εξουσιάζεις μόνον σύ τήν Φανην; 
Κατά τόν νόμον ή πατρική έξουσία. . .

—Τί πας-ρική καί ξεπας-ρική έξουσία! . . . λεγει 
πεοιφρονητικώς ή Άνας-ασία. Ποΰ χανεσαι, καϋμενε 
Γιαννάκη! Ή Φαν/ι είνε τό σπλάγχνον μου, το 
φώς μου, τό . . .

—Ού! ού! λέγει ό κύρ Γιαννάκης, μ ’ έσκότισες. 
Ή Φανη, είς τήν όποίαν 3ά  όμιλήσω έγώ για  
τ/,ν ύπόθεσιν αύτήν, δέν 3 ’ άρνηΟη τώρα, άλλα
3 ά  ΰπακούση είς τ/,ν 3έλησι τοΰ πατρός της...

—Ή Φανή δέν 3ά  πάρη άλλον παρά έκεΐνον 
’ποΰ τής ηύρα έγώ.

_ Ά !  τέλος πάντων έφθάσαμεν καί είς αύτό! ειπε 
καθ’ έαυτήν ή ώτακούσασα είς τήν 3ύραν Φανή.

—Τί! πώς! τ ί άκούω; άπήντησεν έκπληκτος ό 
κύρ Γιαννάκης. Ηυρες γαμπρό σύ μόνη σου; γ ι’ 
«ύτό λοιπόν ήταν ό καυγα;;

—Μάλιτα, κύριέ μου, τ ί δέν μέ νομίζεις άξιαν 
γι.’ αύτό; άπαντα ύπερηφάνως ή Ανας-ασια" και 
γαμπρό μάλις-α καθώς πρέπει, ύπαλληλον τ ίς  
Τραπέζης, νέον τοΰ συρμοΰ καί ό όποιος, σ’ αύτο

1 πρέπει νά τεντώσης τ ’ αύτιά σου, έκτός ποΰ -χει 
πατέρα πολύ πλούσιο εχει κι δλας ενα 3έΐον
’ς τήν Αμερική, ό όποιος εχει περισσότερα (τονιζουσα 
τάς λέξεις) άπό τρία έκατομμύρια καί είν’ ό 
μόνο; κληρονόμρς τυυ. Τον βρήκα λο»πον καί ή 
Φανή 3ά  πάρη αύτόν καί δχι τον μπακαλη σου.

—Κόβει, κόβει ή γλώσσά σου- άν ηύρες τέτοιον 
γαμπρό βγάνω, μά τή  πίς-ι μου, τό φέσι μου 
καί σέ χαιρετάω ώς τή γη. Λλλα δέν μοΰ λές 

ι πώς τόν λένε τόν γαμπρό σου;
—Νικόλαον Ααμπρίδην, άπήντησεν ή Φανή 

μεγαλοπρεπώς.
— ϊεύρεις, γυναίκα. τ ί λεγει μιά παροιμία, 

λέγει μειδιών ό κύρ Γιαννάκης, άκουσέ την: 
ιιδπου άκοΰς πολλά κεράσια βας-& και μικρό καλαθι ?5 
καί ή παροιμίαις—είνε δλαις σως·«ίί γ ΐατι ό λαος
ποΰ της λέει 3ά  ’πή δτι της ’ξέρει άπό τ̂ήν
πείρα. Έ τσι, τό λοιπόν, καί μέ τό γαμπρό ’ποδ 
βρήκες μοΰ φαίνεται οτι πώς τό ίδιο επρεπε 
νά κάνης· ’σάν πολλά έκατομμύρια άκουω κι’
έδώ ’ποΰ άκοΰς πολλά πρέπει νάχης ύπ’ δψει
σου δτι ή όλίγα παραδάκια 3άχη ή διόλου. Και
έπειτα ’σάν είχε ’ποΰ λές έκατομμύρια 3ά  κυττοΰσε 
τήν κόρη μας γιά νά πάρη ί) 3άπαιρνε κάμμία
άπ’ αύταίς της πλονσιαις; τ ί ζήλεψε τής Φανής,—

—Τί τής 'ζήλεψε; άπήντησεν ώς ώργισμένη ή 
σύζυγός του· τήν ήγάπησε, νά! έχει έ ρ ω ν τ α  
σ’ αύτήν, κατά ’ποΰ λέγει ή Φανή.

—Μπρέ ποΰ ερωντα καί ζάρωντα! άπηντησε μέ
χειρονομίαν δυσπιτίας δ κύρ Γιαννάκης- το πιτευεις 
σύ αύτό; κι’ έδώ βλέπω πώς σέ πιάνω νά 
κουβεντιάζης κουτά! καί έτσι ’ποϋ λες, σάν να 
μοΰ μυρίζη δτι ό κληρονόμος σου αύτάς ’ποΰ 
’βοήκες γιά γαμπρόν (τραγουδις-ά έκκλησιαςικώς) 
βζ πουλέΐ γιά π ρ ά σ ι ν ο  χ α β ι ά ρ ι . . . . .

—Έαένα νά γελάση!. . . άπήντησεν ή Άνατασία  
άγεοώχως, εμένα! έτρελλάθης φαίνεται καί τό 
νομίζεις δυνατά αύτό! έμένα κάνεις δέν μ ’ έγέλασεν 
έως τώρα ούτε 3ά  μέ γελάση ποτέ! είμαι |5άτσα 
τοΰ διαόλου.

—Ιέ βλέπω, σε βλέπω ! άπήντησεν ό κύρ 
Γιαννάκης 3εωρών αύτήν είρωνικώς.

—Κακομοίρη! κακομοίρη! έπανέλαβεν ήΆνας-ασία 
άπειλιτικώς. Καί πώς σοΰ φαίνεται δ γαμπρός μου;

—Κάνένας άπ’ αύτούς τούς άπένταρους τυχο* 
διώκτας οί όποιοι μας έπλημμύρισαν τωρα τ/,ν 

ι  Αθήνα, άπήντησεν ό κύρ ^Γιαννακης.
Τήν ς-̂ γμ·>.ν ταύτην ή Φανη έθεωρησε πρέπον 

νά είσέλθη καί ν’ άναμιχθη έπιση; είς τήν 
συζυγικήν συζήτησιν προ; καλλιτέραν διεξαγωγήν 
τής ύποθέσεως ταύττ,ς.



— Λ! μπαμπά:! εϊπεν είσερχομένη, ε!νε δυνατόν 
νά τ4ν νομίζνίς τυχοδιώκτην! τυχοδιώκτης ό Ααμπρίδης!

—Τί! τί! άπήντησεν ώργισμένως ό κύρ Γιαννάκης. 
Κρυφ’ άκοΰς σύ καί έρχεσαι νά τον ύπερασπίσης;

—Μά δχι, μπαμπα μου, άπήντησεν έπιπληκτικώς 
καί μεθ’ ύποκρισίας ή Φανή, μήπως νομίζεις 
δΐϊ κρυφ’ άκούω; έν φ ήρχόμην Ακόυσα τά τελευταία 
λόγια σου καί ένόησα βτι περί αύτοΰ ώμιλήσατε.

—“Ο,τι καί άν εΐνε, άπήντησεν άποφασις·ικώς 
ό κύρ Γιαννάκης, σύ τόν Κερα θά πάρης καί 
νά μη τά πολυλογοΰμε.

Ή Φανή έθεώρησε καλόν δτι ένταΰθα έπρεπεν 
ή συζήτησις νά γίνη δραματικωτέρα έπί τό μυθι- 
^ορηματικώτερρν καί νά γονυπετήση έμπροσθεν τοΰ 
πατρός της, τοΰθ’ δπερ καί έ'πραξεν. Έγονυπέτησεν 
έμπροσθεν τοΰ κύρ Γιαννάκη, μέ συνηνωμένας τάς 
/έϊρας καί pi ικετευτικόν τό βλέμμα, έν φ ή 
μήτηρ της έμειδία, καί είπε:

—Πατέρα μου, μπαμπάκα μου, μή μέ κάμνετε 
δυς-υχή, σας παρακαλώ γονατις-ή! αγαπητέ μου 
μπαμπα δόσε μου ώς συζυγον αύτόν τόν όποιον 
επιθυμεί ή καρδιά μου καί μή μέ θυσιάσητε 
είς τό συμφέρον, είς τά χρήματα. . .

—Μά αύτό κατάντησε πλέον κουμουδιά, άπεκρίνατο 
ό κύρ Γιαννάκης μετά θυμοϋ. Άκοΰς έκεΐ νά 
γονατίΓη καί νά λέ·,) τέτοια λόγια. Μπρέ σείς 
έξεμυαλισθήκατε εντελώς. ’Πίσω μου Σατανα! Νά 
μας έβλεπε καί κάνεις θά ’ξεκαρδιζότανε είς τά 
γέλοια άν καί τώρα γελοΰν μ’ αύταίς της
σάχλαις ’ποΰ κάμνετ*. Κυρά μου, προσέβηκεν 
αποτεινόμενος πρός τήν Άνας-ασίαν. αύτό ’ποΰ 
είπα θά γίνη πλέον. Τό είπα καί τόν λόγον 
μου δέν τόν παίρνω ’πίσω καί άς σκάσης καί άς 
πλαντάξης. Καί σύ, ξεμυαλισμένη, κάθεσαι καί
κάνεις αύταίς της κουμουδίαις καί νοαίζεις κΰς 
θά μέ βάλγς ’ς τά δίχτυα σου. Μακρυά ’ποΰ 
’νύκτωσες! Μά τό καταλαβαίνετε πώς θά μέ 
κάνετε νά !. . . νά !. . . νά !. . .

—Πατέρα μου, ά?;ετόλμησε νά είπ,) ή Φανή,
ητις, δταν ηρζατο νά όμι,λη δ πατήρ της, ήγέρθη.

—Σιώπησε! έβρυχήθη ό κύρ Γιαννάκης «οργι
σμένος· θα καμης αύτό ’ποΰ σέ λέγω καί αύτά 
τά γελοία νά παυσουν. Σοΰ ηυρα εναν άνδρα 
καλόν καί τίμιον, δέν σηκώνει κεφάλι άπό τήν 
δουλειά του, τον Κερα. . .

—Σας εϋχαρ’.ς-ώ πολύ, πατέρα μου, άπεκρίνατο 
μέ υποκριτικόν υφος ή Φανή, διότι φροντίζετε 
περί τ ίς  άποκατας-άσεώς μου, άλλά. . .

—Τί, έχουμε καί κανένα άλλά;. . .
—Έχουμε καί παραέχουμε, διακόπτει αίφνης ή 

σύζυγός του μέχρι τοΰδε κρατούσα σιωπήν, διότι

ό Κεράς είν’ ένας χυδαίος άνθρωπος. ’Αλλά τέλος 
πάντων δεν θά τόν πάρη διάβολε, όχι, άλλά
μονον θά πάρν) τόν Ααμπρίδη.

—Ναί, μπαμπα μου, είπεν ίκετευτικώς καί 
ύποκριτικώς ή Φανή, σας παρακαλώ μή άρνηθής, 
ό Ααμπρίδης είν’ αύτός ’ποΰ μοΰ άρμόζει, καί 
αύτόν επιθυμώ κι’ έγώ. . .

Θεέ μου! Θεέ μου! άνέκραξεν ό κύρ Γιαννάκης 
έγειρομενος καί υψών τάς χεΐρας, καλ’ έντελώς
άποζουρλαθηκανε. Μπρέ γυναίκα έπανα7άσεις θά 
μοΰ κάνϊΐς σπίτι μου; Μπρέ δέν καταλαβαίνετε
πώς θα γίνωμε γελοίοι ’ς τόν κόσμο!. . .

Και έβαδιζε ταχέως είς τό δωμάτιον. Σρεφό- 
μενος αϊ·νης πρός τήν Φανήν.

—Γιά ακούσε, τη λέγει, έγώ τής μητέρας σου
και τά δικά σου λόγια δέν τά λογαριάζω γιά
τίποτε. Σύ θά πάρης έκεΐνον ’ποΰ σοΰ βρήκα
τον Κερα, τελείωσε, είπα καί έ γ έ ν ε τ ο .

Ένταΰθα ή Φανή είδεν δτι ούδέν άλλο τή
έμεινε παρά νά λειποθυμτση δήθεν, γνωρίζουσα
έκ τών μυθικόρημάτων όπόσην έπίδρασιν έχει τοΰτο

— α ! ά! ’πεθαίνω, ά! ά! ψελλίζει καί πίπτει 
λειπόθυμος έπί τίνος εδοας.

Ι&οΰσα τοΰτο ή μήτηρ της ένόησε τό σχέδιόν 
της καί έτρεξε πρός αύτήν ώς ινα τίϊ παράσχω
βαηθείας.

—Νάτα μας, ανακράζει μετά πείσματος ό κύρ 
Γιαννάκης, έχουμε καί λειποθυμίας. Τρέχα γύρευε 
τωρα! τά βάσανα μου είνε πολυδιήγητα.

—Καλέ σύ βέβαια θαχης κακούργα ψυχή. έκραζεν 
ή σύζυγός του έν φ περιεποιεΐτο τήν Φανήν. σύ 
θά ©κοτώσης τό κορίτσι μου, τό σπλάγχνόν μου
(έλεγε· πάντοτε τό σ π λ ά γ χ ν ό ν  μ ο υ  μετά 
μεγαλοπρεπείας). Καταλαμβάνεις πώς θά ’πεθάνης 
κι’ εμέ γιατί καί έγώ δέν είμαι καλά, αχ; 
ζαλίζομαι δέν ’μπ:ορ. . .

Καί έπεσε δήθεν λειπόθυμος έν φ δ κύρ 
Γιαννάκης έμεινεν κεχηνώς έμπροσθεν τοιούτων 
τερατουργών.

—Νάτα μας, είπε τέλος ό κύρ Γιαννάκης καί 
τ, δύο 'σάν τουλούμια ’πέσανε· γ-,ά ενανε ’ποΰ 
μοΰ ’ξεφύτρωσε ’ς τή μέση ’σάν κολοκύθι νά 
γίνωνται ς τό σπίτι μου έπανας-άσεις. Ά χ καί 
νά τόν είχα τώρα ’ς τά χέρια μου.

Καί τρεφόμενος παρατηρεί άμφοτέρας.
—Αύταίς έξακολουθοΰν νά είνε λειποθυμούμεναις, 

προσέθηκε- Μαρουσώ, ε Μαρουσώ’ έκραξε, δέν 
άκοΰς, φέρε ξΰδι, λάδι, ξυδόλαδο, λαδόξυδο, φέρε 
δ ,«  διάβολο θέλεις τέλος πάντων.

Μετ, όλίγον προσέρχεται ή ύπηρέτριά του Μαρουσώ 
κρατοΰσα ποτήριον ύδατος καί όλίγον δξος καί

άποκρινομένΛ έξωθεν:
—Όρ ίς-ε άφέντη έρχομαι.
Μετά πολλά κατορθώθη νά «υνέλθωσιν ή τε 

Άνας-ασία καί Φανή έκ τ7,ς ψευδοΰς λειποθυμίας 
των ύπος·ηριζομένης δέ ύπό της Μαρουσώς καί 
έξηλθον. Ότε έμελλε νά έξέλθωσιν, ή Άνατασία 
ές-ράφη πρός τόν κύρ Γιαννάκην καί τόν κατε- 
κεραύνωσε δραματική τώ τροπω διά τών έςης λόγων:

—Κύριε Λουράκο, έάν ή Χανή δέν πάρν) τον 
Ααμπρίδη, γυναίκα καί κόρη δέν θάχης πλέον, 
Σκέψου το καλά, κακόΰργε.

Καί έξήλθε μεγαλαπρεπώς,

(επεται τό τέλος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α, ΒΑΑΑΒΑΝΗΣ.

 ---------- ■·ι̂ οοΡΦ£ι<£Φ3€<«ι*"'  ------------

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΤΟΝΙΟΤ ΜΑΡΤΕΛΑΟΪ (*

Ο έργον τοϋτο τοϋ γνωστοΰ φιλο- 
πάτριδος Μαρτελάου, ζακυνΟίου, εύ- 
ρεθεν κατ’ αύτάς έν τοΐς οικογε

νειακές έγγράφοις τοΰ εύπαιοευτου κυρί
ου Γ. Δ. Μάνεση, πραγματεύεται περί τίνος 
ε λ λ η ν ιχ η ς  έπιγραρης. Είνεδ είς δωρικήν διά
λεκτον, Οπό αγνώστου ποιητοΰ ποιηΟεΐ- 
σα, ίνα τεθή ύπό προτομήν τοΰ Όμη
ρου. Ίδών ό Μαρτελάος τάς καλλονκς της 
επιγραφής, ούχί μόνον μετεφρασεν αυτήν 
Ιτιλίς-ί, άλ7νά έπλούτισε μετά προοιμίου, 
μετρίων παρατηρήσεων καί σχολίων.

Τό χειρόγραφον, είς μέγα σχήμα, δεν εΐνε 
γεγραμμένον διά της ,χειρός τοΰ ίδίου συγ- 
γραφέω:, άλλ ’ άντίγοαφον. Είς τήν πρώ
την σελίδα άναγινώσκονται τά εξής. uTra- 
duzione fatta dal Sig· Antonio ab. Mar- 
ielao Zacintio, uomo di sommo merito 
e di grande esperienza nella lingua 
Greca, in una iscrizione stampata in 
un foglio di Carta grande avanti la 
statua di Omero, trovato tale foglio nel-

*) Π ε ;ί τώ ν άλλων έργων τοϋ Μαρτελάου πρλβ. Σ. 
Λε-Βιάζϊ) * «Ή  Λύρα Ανδοέου Κάλβου κα ί ανέκδοτος 
νψινος ’Αντωνίου Μαρτελάου» και « Εστία» <ρυλλ. 453.

I la Biblioteca de qm Sig· dottor Avuri,
personaggio Illustre per i suoi talenti, 

ι dalla nobile dama di lui figlia Signora
' Marietta consorte del Nobile Signore Ba-
| silio Conte Macri— Li 4 Gennaro 1813,

in Zante.j? Είς τήν δευτέραν σελίδα εΐνε 
τό προοίμιον,είς δ ό Μαρτελάος τω άναγνώςτη 
λέγει, σύν άλλοις: ««Per mio parere e 
degno di sommo rispetto il Poeta cho 
compose questa epigrafe. II suo carattere 
6 di vero Epigrafico: in essa nulla di 
superfluo si scuopre, e di nulla mancan- 
te; laconica, leggiadra, sublime: pare di 
esser parto di natura, e non di arte. 
Essa per altro ό piena di errori per parte 
forse dello scarpello o della stampa che 
a prima vista mi sparsero nella men- 
te una si densa nuvola di confusione 
cbe mi oscuro ogni lume. Applicata 
poscia quell’ attenzione necessaria alio 
sviluppo, mi pare, di aver superato 1’ 
oscurita, ed oso di suggettare questa 
mia analesi per suo rifugio alia virtu- 
osissima signora Contessa Marietta Avuri 
Macri, ch’ essa incontrando nella Biblioteca 
del suo padre Sig. Dottore Avuri mi pro-
messe di tradurla..

Ακολούθως έπεται ή επιγραφή άντι- 
γραφεΐσα άπαραλάκτως ώς εύρέΟη, με τάς 
λέξεις όλας ήνωμένας, κατά τό -άρχαΐον 
σύστημα·

ΟΜΗΡΟΣ

ΗΡΩΠΝΚΑΡΤΚΑΑΡΕΤΑΣΜΑΚΑΡΩΝΙΕΠΡΟΦΗΤΑΝ 
ΕΛΛΑΝΩΝΛΟΞΗΣΔΕΪΤΕΡΟΝΑΕΑΙΟΝ 
ΜΘΤΣΕΩΝΦΙΓΓΟΟΟΜΙΙΡΟΝΑΤΙΙΡΑΤΟΝΟΤΟΜΑΚΟ ·

[ΣΜΟΓ
ΠΑΝΤΟΣΟΡΑΣΙΟΤΤΟΝΔΑΙΛΑΛΟΝΑΡΧΕΤΤΠΟΝ

ΟΤΧΕΘΟΣΕΣΤΙΝΕΜΟΙΦΡΑΙΚίΝΓΕΝΟΣΟνΛΟΝΟΜΑ-
[ΤΤΟ

ΝνΝΛΕΝΕΚΑΙΛΙΑΝΟΤΠΑΝΤΑΣΑΦΩΣΕΡΕΩΙ
ΠΑΙΡΙΣΜ0ΙΧΘΩΝΠΑΣΑΤ.;Λ0ΥΝ ΜΑΦΑΣΙΝΟΜΗΡΟΝ 
ΕΣΤΙΛΕΜΟΤΣΑΩΝΟΤΚΕΜΟΝΟΤΛΕΝΕΠΟΣ

ΕΙΜΕΝΘΝΗΤΟΣΕΦΤΣΠΩΣΑΘΑΝΑΤΟΝΣΕΕΠΟΙΗΣΑΝ 
μ  νϊΜ ΚΑΙΜ ΟΙΡΩΝΝΗΜΑΑΝΕΚΛΩΣΑΝΑΝΑΕ

OTM ΑΣΕΤ ΑΪΤΕΧΡ H Ν ΕΜΝ ΕΠ0ΙΙ1Τ ΑΦΡΟΝΕΙΝ
ΑΑΑΕΙΝΩΝΤ0ΑΛΗΘΕΣΕΠΕΙΤ0ΣΑΦΕΣΛ1Λ0ΕΤΙ EL
ΑΝΘΡΩΠΟΝΦ ΑΣΙΝθΕΙΒΧΕΟΜΗΡΕΠΕΛΕΙΝ



'Γούτου επεται ή μεταγραφή τοϋ Μαρτε- 
ουσα ώς έξης: 

ΟΜΗΡΟΣ

'Ηρώων Κάρυκα Άρετας Μακάρων ts Προφήταν 
'Ελλανων Δόξης δεύτερον Άέλιον
Μουσάων Φέγγος, "Ομηρον, άτήρατςν στόμα Κόσμου 
Παντός ίρας ;  Ού τόν δαίδαλον ’Αρχέτυπον·

Ουκ Ιθος εστίν εμοίφραζειν Γένος, ουδν.όνομ’ αυτό 
Νυν δ* ενεκ’ ίδιοι ου πάντα σοφώς έρέω 
ΙΙεριξ μοι χθών πασα τδδ’ ού'νομά φασιν "Ομηρον· 
Εστι δέ Μουσάων οΰκ έμόν ούδέν έ’πος.

Ει μέν Θνητός έ'φυς, π ώ ; σ’ αθάνατον ποίησαν 
Μούσας, καί Μοιρών νημ’ άνέκλωσαν άν άρ;
Ειδ’ ήσθ’ αθάνατος, πώς έν Ονητοίς σ ’ άριθμουσιν; 
Ου μά_ σε ταΰτ’ εχρείν, σεμνέ, πόιητά φρονεΐν 
' Λλλ’ ειν’ ών τό αληθές επει τό σαφές διλογήσει 
Άνθρωπόν φασιν θεΓε σ’ 'Όμηρε πέλειν.

Ιδού και ή μετάφρασις:

OMERO

Delle Virtu il Banditor d’ Eroi,
II profeta degl’ Iddj, il  sol secondo 
I)e’ Gloriosi Greci, luce di Muse.
Sonora bocca del Mondo intero 
Omero vedi ? Ei non e che immago.

Stirpe e Nome il dir none mio costume 
Ed or perche in chiaro non dico tutto 
La terra d’ intorno mi noma Omero;
Ma delle Muse e il Canto e nulla έ mio.

Se mortale nascesti, come ti fero 
Immortal le Muse, e il fil le Parche 
Tornano a fllarti ? E immortal se fosti 
Come fra gente mortal vai mischiato ?
Cosi non pensi Venerabil Poeta:
II Verso seguente u’ il vero esista 
A chiare note d ira i preggi tuoi 
Si dice di te, sei Uom, divino Omero.

Μετα τήν μετάφρασιν επονται άλλαι πέν
τε σελίδες, περιέχουσαι τά σχόλια· προη
γε ίτα ι δ’ ή έξης περί τοΰ επιγράμματος πα- 
ρατήρησις τοΰ λογίου μεταφραστοΰ.

«Pare che Omero alle lodi contenute nei pri- 
mi quattro Versi, si scuote vedendo non esser- 
g li posto un Carattere apposito. Risponde che 
egli non ha quest’ uso a dire la Stirpe sua ne 
il  nome, e perche la sua statua non pu0 
propriamente rappresentare le sue qualita, di
ce, che il nome che gli da comunemente tutto 
i l  mondo e Omero, ma che per altro nessuno 
dei canti e suo, ma delle Muse. Pare percio 
ch’ esso non e contento ηέ del nome, ne delle 
lodi, e dicendo, che i canti non sono suoi, ma 
delle Muse, par ch’ esso dice di non esser uomo 
semplice, come veniva, considerato, e lascia cosi 
Γ affare problematico. A questa sua risposta si 
ardua ed ingegnosa si fa 1’ analisi seguente, 
c he gli serve di vera lode. Se tu sei nato

mortale, come immortale ti feeero le Muse? E 
se immortale come fra i mortali ti annove- 
rano? Venerabil poeta, non inveluppi l’affare 
intermini ambigui: il Verso seguente in c ui 
esiste il vero con evidenza, dir& tutto, dico- 
no, che tu sei uomo o divino Omero.»

£ R
To εργον το^το τοΰ Μαρτελάου εχειπρος- 

ετιτινά άξίαν, καθότι εινε τό πρώτον του δπερ 
εινε γνωστόν γεγραμμένον Ιταλιστι. Μέ
χρι τοΰόε ήσαν μόνον γνωστά τά πονή 
ματα αύτοΰ εις τήν άρχαίαν καί δημώδη 
έλληνικήν γλώσσαν καί είς τήν λατ ιν ι
κήν. Προσεχώς θελομεν δημοσιεύσει κ αί 
άλλους τοΰ Μαρτελάου ανεκδότους ς-ίχους 
έχοντας ιστορικήν αξίαν.

ΣΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ.

P a o l o  G ia c o m e t t i

Η Γ Γ Ν Ι Ι  Ε Ι 2  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Ν  Γ Α Μ Ο  ί
ΔΡΑΜΑ £12 ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. 

[Συνέχει*· όρα φυλ. 21.ον]

ΒΑΡΒ. Σάς βεβαιόν&> όμως ότι...
ΜΑΤΘ. Φ ύγε, ειδεμή, συφορά σου, φύγε, σέ λέγω !
ΒΑΡΒ. Αί, φεύγω βέβαια. (είσέφχεται * ε ς t κν.

|ΐ»τ’ ού πολύ έπιστρέβει")
ΑΜΑΛ. Πάππε μου, αγαπητέ μου πάπττ* ! ,
ΜΑΤΘ. Τί πάππος και πάππος! μία κόοη τιαία

δεν εχει μηδικού; έρωτας.
ΑΜΑΛ.’Εφοβούμην νά τάν φανερώσω προς την ur,τέ

ρα μου.,, δέν είχον πλέον έμπιςΌσύνην είς αυτήν.
ΜΑΤΘ. ”Ημην έγώ. . .
ΒΑΡΒ. (επανέρχεται τεταραγμ ένη)Ά , κύριε! τώοα 

μάς χρειάζεται ή βοήθειά ®ας· ό γέρων Κυριάκης,όττοΰ 
πάντα εϊχβ ύποψίαις, είδε τον νέ«ν ε/.εΐνον, ακούσε κά
ποια λόγια, και έτρεςε κ ’ έπλτ,ροφόρησε τήν κυίία Βα- 
λεντίνη, ή όποία τώρα συμβουλεύεται μέ τόν κύριον 
Άμεδάΐον, καί φωνάζει καί κάμνει μιά ταραχή δια
βολική.

ΜΑΤΘ. Έχεις δίχηο τώρα.
ΑΜΑΛ. 'Τπερασπίβθητί με.

ΜΑΤΘ. Δεν ήμπορώ.
ΑΜΑΛ. Μάθετε ότι ίΟελον νά μέ νυμφεύσωσι μέ 

τον ’Ιγνάτιον.
ΜΑΤΘ. Καλά εκαμναν.
ΒΑΡΒ. Δ&ντήνάκοϋτεπώςούρλιάζε’/σάν τό λύκο;... 
ΜΑΤΘ. Έγώ φεύγω.
ΑΜΑΛ. Έλεος πάππε μου !
ΜΑΤΘ. Οχι, όχι. (προσποιείται οτι απέρχεται

ϊεςιόθεν, άλλα κρύπτεται όπισθεν τοΰ παραπετασματος, 
ε; οΰ προβάλλει τήν κεφαλήν έκ διαλειμμάτων.

ΣΚΗΝΗ ΙΕ'.

ΑΜΕΔΑΪΟΣ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ καί οί άνω.

ΒΑΛ. (εσωθεν) Ποΰ είναι έκείνη ή άναξί* ή 
όποία έτόλμησε νά μέ προσβάλη;

ΒΑΡΒ. (Ό Θεός βοηθός τώρα).
ΒΑΛ. (έςελθοΰσα) Ά, νά τ η ν  χαμηλόνετε τά

’μάτια, ά, έταπεινώθητε, τέλος πάντων;...........
ΑΜΕΔ. ΆποκρίΟητε τώρα.
ΒΑΛ. Δέν είχα δίκηο όταν έλεγα πώς «κάνετε 

κρυφά τόν έρωτα;
ΒΑΡΒ. ’Αλλά πις-εΰσατε, κυρία, δ τ ι. . .
ΒΑΛ. Σιώπα σύ, γυναίκα χωρίς χαρακτήρα, 

καί φύγε.
ΒΑΡΒ. (Είναι τό καλήτερο όποϋ ’μπορώ νά 

κάμω. (ί^ύγει)
ΒΑΛ. Ά λλά  νάλθη ή μητέρα της νά γνωρίση

τάς σπανίας άρετάς τ ίς  3υγατρός τη ς . . . ποϋ είναι;

ΣΚΗΝΗ ΙΣΤ.

ΣΟΦΙΑ καί οί άνω.

ΣΟΦ. ©εέ μου! τ ί συνέβη;. . .
ΒΑΛ. Έρωτήσατε την αγαπητή 3-υγατεροΰλά 

σας, ή όποία πρό ολίγου συνωμιλοΰσε έδώ, 
είς αύτό τό δωμάτιον,' μ ’ £να ώραΐον νέον, 07’·ί 
πρό πολλοΰ και μυτ'-κώς έρχεται εί; τό ’σπίτι.

ΣΟΦ. "'Ω, δέν είναι δυνατόν. Αμαλία, όμίλει, 
είπε ό'τι δέν είναι αληθές.

ΑΜΑΛ. 'Ω! μητέρ μου. . . άλήθεια είναι.
20Φ. Αλήθεια;
ΑΜΑΛ. Ά λλά  δέν υπάρχει τ ι τό έλέγχον τήν

■διαγωγήν μου.
ΒΑΛ. ’Πέτε τώρα ότι άδίκω; ύπες·ηριζα οτι 

Τι το κόρη κάκιζα άνατεθραμμενη.
ΑΜΕΔ. (πρός τήν Σοφίαν ) Δύνασαι ν’ απόδειξης

τό έναντίον;. .
ΣΟΦ. (πρ 4̂ <ήν’Αμαλίαν) A, <rj με κάμνεις

νά κλίνω τό μέτωπον; μέ κάμνεις νά έρυθριώ 
εμπροσθέν των;. . .ά θλ ία !. . .φονεύεις τήν μητέρα σου!

ΒΑΛ. Πρέπει νά λάβωμεν μίαν άπόφασίν τοι- 
αϋτα σκάνδαλα είναι νέα διά τό ’σπήτί μου. . . 
οί γείτονες 2ά  πληροφορηθοϋν. . . Αύτή πρέπει να 
ύττάγΐ} είς τό μονας-ήρι.

ΣΟΦ, Είς τό μονας-ήρι;. . .
ΑΜΑΛ. Μητέρ μου;. . . συγγνώμην. . . έλεος ί . . 
ΒΑΛ. Εϊ; τό μονας-ήρι.

ΣΚΗΝΗ 11'.

‘Ο κύριος ΜΑΤΘΙΑΣ και οί άνω.

ΜΑΤΘ. (προχωρήσας τδη ολίγον, τώρα προβαίνει 
έκ τοΰ μέσου άποφασιστικώς) Είς τό μοναστήρι, είς τό 
μοναστήρι....

ΒΑΛ. *Α, συμφωνείτε καί σείς;
ΜΑΤΘ. Συμφωνώ ότι εϊς τό μοναστήρι πρέπει 

νά πηγαίνουν αί γραΐαι.
ΑΜΕΔ. Κύριε ! τ ί  εννοείτε νά είπητε ;
ΜΑΤΘ. "Ο,τι αισθάνομαι.
ΒΑΛ. Ά λ λ ’ ή μητέρα της έχει τό δικαίωμα. 
ΜΑΤΘ. Δέν έχει πλέον κάνέν δικαίωμα άφ’ ού 

δέν ήδυνήθη νά προσέχω τήν κόρην της.
ΣΟΦ. ('Ω, έλεγχος!)

ΣΚΗΝΗ IIT. 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ καί οί άνω. .

ΙΓΝ. (* π ι της θύρας) Τί βλέπω;... δ γέρων ;...
ΑΜΕΔ. Ίγνάτι» ;
ΣΟΦ. Οίμοι!
ΙΓΝ. ΤΗλθα δι’ έκείνην τήν άπάντησιν....
ΜΑΤΘ. Έγώ θά σας δώσω τήν άπάντησιν'· μιά 

φορά είπα ότι δέν είχετε ουτε σέβας, ουτε κρίσι, 
ουτε άνατροφή, ουτε κοινόν νοΰν! τώρα προσθέτω...

ΙΓΝ. Αί, φθάνει ! σας ένόησα. (στραφείς πρός 
τόν ’ΑμεδαΓον, τω λέγει βργίλως) ’Ηςεύρετεποΐαι ήσαν 
αί συμφωνίαι μας. Οί λόγοι τοϋ κυρίου Ματθια θα 

ι σάς στοιχίσουν πολύ άκριβά ! (φεύγει).
1 ΜΑΤΘ. *Α! ήσαν λοιπόν συμφωνίαι μεταξύ 

«ας;....
ΑΜΕΔ. (όργίλως πρός τόν Ματθιαν j Κύριε, σας 

παρακαλώ νά σκεφθήτε ότι αύτή είναι οικία μου, καί 
ότι δέν υποφέρω κυρίους έντος αύτής.

ΜΑΤΘ. Ναί- σείς είσθε ό κύριος τής οικίας σας, 
όχι όμως καί τών τέκνων τοΰ υίοΰ μου, τά  όποια 
δέν άνήκουσιν είς σάς, καί τά  όποια έπρεπε νάάγαπατε, 
τουλάχιστον άπό ευγνωμοσύνην, ένώ όλοι γνωρί,ουν ό-



τ ι μέ την περιουσίαν των διωρθώσατε τά  οικονομι
κά σα;.

ΒΑΛ. Π ώ ;; . . .
ΣΟΦ. (βλέπουσα οτι ο ΆμβδαΤος έςάττεται πληγι

άζει πρός αύτόν &:ως τον αναχαίτιση) Ά μ εδα ΐε .
ΑΜΕΔ. Είναι αιματηρά προσβολή καί δεν δύ

ναμαι νά την ανεχθώ, καί άν δέν ps έκράτουν
αί λευκαί σα; τρ ίχ ε ;. . .

ΜΑΤΘ. Ά λ λ ’ έγώ είμαι γέρων ό όποιο; α
ξίζει όσον ενα ;, δύο, τρεΐ; νέοι ‘σάν κ ’ έσα;,
κ α ί. . .

ΑΜΑΛ. Πάππε μου. . . (έ«ιποδίζουσα αύ*όν)
ΣΟΦ. (ίκετεύουσα άμφδτέρους) Ησυχάσατε, π α 

ρακαλώ !
ΜΑΤΘ. Μάθετε ότι ό Έρρϊκ·; δέν είναι πλέον

εί; την ς-ρ^τίωτικην σχολήν. . . (πρός τήν Βαλεντίνον) 
δέν είναι πειά  ς-ρατιωτάκη;. . . άλλά εύρίσκεται είς
τό ’σπήτί μου, τό όποιον είναι ’σπήτί του* (*ρο«
τήν Άμαλίβν) κκί όπου είναι θ έσ ι; καί διά σέ! 

ΣθΦ. ’ Οχι, όχι. αφήσατε μοι την ’Αμαλίαν. 
ΜΑΤΘ. Δέν σα; πρέπει.
ΑΜΑΛ. ’Αλλ’ είναι μήτηρ μου.
ΜΑΤΘ. Ναί, μήτηρ ή όποία θυσιάζει τά  πα ι

διά τη ; ’;  τόν άνδρα τη ;.
ΒΑΑ. ’Αλλά σεΐ; ύπερασπίζετε τόσω μιά νέα 

ή όποία έκαμε . . .
ΜΑΤΘ. Έ καμε ό,τι θ ά  έκάματε έδώ καί

πενήντα  χρόνια. Έ λα , 'Αμαλία μου· μή ζητήσης 
ούτε καππέλλο, ούτε πέπλο, ούτε τίποτε άλλο... 
Ηρόσμεινε πρόσμϊΐνε (έ^ γ ε ι έν μανξήλιον καί τή κα
λύπτει τήν κεφαλήν), λαμπρά, έτσι, φαίνεσαι μχά
φουρναροποΰλα. . . (πρός τήν Σοφίαν^ κκ 'ι ένθυ- 
μήσθε ότι δέν θ ά  ίδήτε πειά  ούτε τήν ’Αμαλίαν, 
ούτε τόν Ερρίκο· έγώ θ ά  έπιςφέψω εί; Βαρχ,ελώνην, 
καί θ ά  τού; πάρω μαζή μου.

ΣΟΦ. "Α, τ ί ε ΐπ ετ ε ;. . ,
ΜΑΤΘ. Εί; τήν Βαρκελώνη μαζή μου.
ΑΜΑΛ. "Ω, δέν θ ’ άφήσω ττν  μητέρα μου!
ΜΑΤΘ. Αύτή έχασε κάθε δικαίωμα έπάνω σου. 

Αύτή δέν ήμπορεΐ νά σέ υπεράσπιση έχει κυ
ρίου; οΐ όποιοι σέ μισούν καί προσεπάθοον νά έμ- 
πορευθώσι τήν προΐκά σου- άλλά έγώ θ ά  έπικα- 
λεσθώ τόν νόμον, άν ελθ/ι α νάγκη . . , θ ά  τή ; 
άφαιρέσω τήν έπιτροπείαν.

ΣΟΦ. Θεέ μου! Θεέ μ ο υ !. . .
ΒΑΑ., Δέν θ ά  τό πράξετε,
ΜΑΤΘ. Χρεως-ώ νά τό πράξω, δύναμαι, καί τό 

θέλω  (πρόν τήν’Αμαλίαν^ Ναί, σύ είσαι κόρη μου, 
είσαι αίμά μου . . . έλα, έλα, (εξέρχεται βιαίως σύ
ρω ν οπίσω αύτοΰ τήν ’Αμαλίαν δαχρύουσαν χαί μέ 
τούς οφθαλμούς έστραμμέναυς προς τήν μητέρα).

ΣΟΦ. (έν άπελπισμω) ”α ! τά  τέκνα μο« ! 
τά  τέκνα μου! μοΰ τά  φέρει εί; τά  άκρα τών θ α 
λασσών . . . δύναται νά τό πράξ/ι! (ά’πελπις στρέφεται 
πρός τον ΆμεδαΤον καί τήν Βαλεντίνην )Η^χαρις·ήθητε 
λοιπόν τώρα; άφοΰ μοί τ ’ άπεσπάσατε τή ; άγκά 
λη ; μ ου ;. . . ά! δ ιατί, διατί νά έλθω εί; δεύτερον 
γάμον; διατί δεν αφιέρωσα τόν βίον δλον ε ί; τά
τέκνα μου;. . .ή  θυσία είναι ή άρετή τή ; καλή; 
μητρό;· ώ, είθε, αί ώ ; έγώ μητέρε;, π  so; τιμωρίαν τή ; 
ένοχου αδυναμία; των, νά τύχωσι πενθερα;, ή τ ι;, 
ώ ; ε ί; έμε σεΐ; έπράξατε, νά δηλητηριάζει τ ά ; 
ήμέρα; καί τ ά ; ώρα; των διά τών πικρών λέ
ξεων, τοΰ χαμαιζήλου μίσου;, τών οικιακών διενέ
ξεων· νά εύρεθώσιν, ώ ; έγώ εύρέθην, εί; τό σκλη- 
ρότατον δίλημμα, νά θυβιάσωσι τήν θυγατέρα 
των, ή νά ΐδωσι κατησχυμμένον καί εί; τήν φυ
λακήν άπαγόμενον τόν σύζυγον· ε’ίθε τέλο ; ή χειρ
τοΰ λατρευομένου άνδρό; νά πλαταγήση τά μας·£- 
γιον έπί τοΰ προσώπου τοΰ πλάσματό; των,όπω ; 
ενεκα τοσούτων σπαραγμών, καταρώνται τά ; τέρψει; 
νέου έ'ρωτο; καί δευτέρου υμεναίου.

ΑΜΕΔ. Μέ καταρασαι λοιπόν;
ΣΟΦ. *Ω, όχι . . . δεν έχω τήν δυναμιν νά 

καταρασθώ τινα . Ά λλά  σύ ποτέ δέν μέ ήγάπη- 
σα; ώ ; ώφειλε;, δέν κατέβη; ποτέ ε ί; τήν καρδί- 
«ν μου, δέν ΰπελόγισα; τ ά ;  βασάνου; αύτή ;, τά ; 
θ υ σ ία ;. . ,

ΑΜΕΔ Έ γ ώ ;. . .
ΒΑΛ. Ή  λύπη σα; τυφλόνει· καί δέν φθάνει 

εί; ανταμοιβήν σα; ή ςΌργή τοΰ Βαλεντίν ου;
ΣΟΦ. “Οχι, δέν μοΰ αρκεί. . .μή  μοί όμιλήτε 

περί αύτοΰ- δέν θέλω  νά τόν ϊδω. Δι’αύ
τόν έχασα τά λλα  μου τέκνα· ά λλ ’ άντί πάση; 
θυσ ία ; θά  μυί άποδοθώσιν . . . άφετέ με λοιπόν, σε
βάσθητε τ ά ;  μητρικά; βασάνου; μου. . . ά, τά  τέ
κνα μου θέλω  τά  τέκνα μου(έξέρχεται όρμητικώς 
χαί έν μεγίστψ άπελπισμω, ένφ δέ ή κυρία Βαλεν- 
τίνη χαί ό Άμεδαΐος βαίνουσιν οπως σταματήσωσιν 
αύτήν, καταβιβάζεται τό κατάβλημα.)

Τ έ λ ο ς  τ ^ ς  δ ίυ τ έ ρ κ ς  π ρ ά ζ ε ω ς , 

(Ακολουθεί)

(έκ τοΰ ιταλικού)

Γ. Κ. ΣΦΗΚΑΣ,


