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ΜΙΧΑΉΛ ΑΓΓΕΛΟΣ

..........................R ivolgiam  Ιο in g eg n o
Α  le  be lle  arti nostre.o esperie g en ti. 

Περί τοΰ πολυθρυλήτου τούτου άρχιτέ- 
χτονος. ζωγράφου, γλύπτου και ποιητοϋ ού 
τίνος ό μέγας τοϋ Ρολάνδου άοιδός διά τοΰ 
γλαφυρού αύτοΰ ύφους τόν στέφανον έπλε
ξε γράφων

. quel clae a par sculpe e colera 
M ichel, p iu  che m ortale A n g el d ivino, 

«λεϊστοι τών αρχαίων τε και νεωτέρων συνέ
γραψαν. Μεταξύ τών πρώτων άριστεύουσιν οί 
V asari και Condivi ων τά έργα αείποτε έ- 
σονται τά της βιογραφίας αύτοΰ κείμενα. 
Μεταξύ τών δευτέρων ’ίσως πάντων ύπερέχει 
ό Ά γ γ λ ο ς  Duppa ουτινος τό πόνημα δια- 
κρίνεται κατά τήν κομψότητα πεπλουτισμένον 
εισέτι έκ τών εικονογραφιών, έπιστολών και 
ποιημάτων τοΰ έξοχου Τταλοΰ. Κατά τόν 
τεχνοκρίτην Gamba πρέπει νά έκτιμήσωμεν 
ώς λίαν πολύτιμον τήν γαλλικήν ιστορίαν 
τοΰ βίου και τών έργων τοΰ Μιχαήλ Α γ 
γέλου έκδοθεΐσαν παρά τοΰ Quatrem ere έκ 
Q uincy. ‘Η ιστορία της τέχνης τοΰ A n ge- 
court, και έν γένει πάντες οί τής καλλιτε
χνίας ιστορικοί πραγματεύονται περί αύτοΰ 
καί πρό πάντων τούτων ή τής γλυπτικής ‘Ι 

στορία τοΰ Cicognara παρέχουβα ήμΐν ά- 
ναντίρρητα γεγονότα καί όρθάς τών έργων 
κρίσεις. Ά ξια ι τής ήμετέρας άναγνώσεως και 
μελέτης διατελοϋσιν εισέτι αί ένθερμοι και 
έμβριθεΐς σελίδες περι Μ. Α γγ έλο υ  τοΰ Τ. 
Dandolo έν τώ τοΰ Δάντου ΑΙώνι, και έν τη 
τών Παπών ‘Ιστορία. Ά ρισται μελέται τών 
έργων και τής αξίας τοΰ μεγίστου τεχνίτου 
εινε αί τοΰ F. De B oni ός τις τεκμήριον έ -  
δωκεν ήμΐν ε*ις άνάλογον άρθρον έν τή τής 
‘Ενετίας Ήγκυκλοπαιδεία.

Ιδιαίτερα έργα τοΰ Βωναρόττη έτυχον ει
σέτι Ιδιαιτέρων πονημάτων π. χ .  |αύτός ου- 
τος δι’ έπιστολής δημοσιιυθβίσης μετά τρεις 
α’ιώνας παρά Σεβαστιανοΰ Ciam pi τώ 1834  
άνέλαβε τήν άπολογίαν τοΰ μνημείου τοΰ 
’Ιουλίου κατά τών φθονερών Αριστίππων τής 
έποχή; του· ό κολοσσιαίος άνδριάς τοϋ 
Μωϋσέως (δν τινα μόνον ό Lacombe άγνο - 
οΰμβν τίνι αιτία έσιώπησε) περιεγράφη ύπό 
πολυαρίθμων ποιητών και φιλολόγων έν οις 
καταλέγεται ό C ancellieri οστις τώ 1823 έ- 
γραψεν έπιστολήν περί τοΰ Μωϋσέως έξ ής 
έξάγεται ή σχετική βιβλιογραφία πάντων έ
κείνων οίτινες έν γένει καί Ιδιαιτέρως συνέγρα
ψαν περί Μ. Α γγ έλ ο υ  καί περί τούτου τοΰ ά- 
γάλματρς άξιόλογον περιγραφήν καί διατρι
βήν άφήκεν ήμΐν ό είδήμων γηραιός P i-



stolleri κατά τό ετος 1859.
Μεταξύ τών πολλών αύτοΰ προτερημάτων 

ό Βωναρόττης υπήρξε φιλόλογος καί ποιη
τής καί τά έπη αύτοΰ συνήθως άνεγίνωσκε 
προς τήν διάσημον ποιήτριαν Βικτωρίαν

. Ταΰτα έοημοσιεύθησαν ύπό τοΰ ά- 
δελφιΒοΰ αύτοΰ Μ. Α γγ έλο υ  τοΰ νεωτέρου 
έν Φλωρεντία τοΰ 1623, καί ούχί ώς άλλοι 
ήμαρτημένως λέγουσι τώ 1613, άναθέντος 
αύτά τώ Καρδιναλίω Maffeo Barberini είτα 
Πάπα Urbano V III. ‘Υπάρχει καί έτέρα έκ- 
δοσις Φλωρεντινή τοΰ έτους 1726 συναρμο- 
λογηθεϊσα ύπό G. Β. τοϋτ’ έστι ύπό τοΰ 
περιφανοΰς G iovanni Bottari τοΰ μετρίοφρό- 
νως ύποκαλυπτομένου καί έν άλλοις λυσιτε- 
λέσιν έπιχειρήμασιν ύπό τά αρχικά G· Β. 
‘Η ‘Ρωμαϊκή όμως τοΰ 1817 φαίνεται ή έν- 
τελεστέρα συμπεριλαμβάνουσ* και τά άνέ- 
κδοτα αύτοΰ ποιήματα έξ Ούατικανοΰ Κώ- 
δηκος.

Έκ τοιοΰτων πηγών τήν ήμετέραν τοΰ Μ. 
’Α γγέλου βιογραφίαν άρύοντες θέλομεν έξε- 
τάσει ίστορικώς τε καί φιλολογικώς τόν βί- 
cν καί τά έργα αύτοΰ έλπίδα έχοντες ότι αί 
ήμέτεραι μελέται θέλουσι συντείνει εις κλέος 
τοΰ μάλλον ήθνητοϋ θείου τούτου ’Α γγέλου.

Τή 6η Μαρτίου 1-174 ήμερα δεύτερα ώρα 
4η τής πρωίας έν Καπρέζη της Άρετινής 
χώρας έγεννήθη παιδίον, ίπερ ώνομάσθη Μι
χαήλ Ά γ γ ε λ ο ς . Κατά περίεργον σύμπτωσιν, 
ήτις είναι ίσως αδύνατον νά θεωρηθή τυχαί
α, ό Σάγκιος καί ό Βωναρόττης, οί δυο κορυ- 
οαιοι τής ’Ιταλίας καί τοΰ Κόσμου ζωγρά
φοι, ελαβον'γεννηΟέντες τό ένομα ενός τών 
’Α γ γ έλ ω ν  έτι δέ περιεργότερον είναι ότι ό 
μέν Ραφαήλ θεωρείται ό άγγελος τής φι
λοστοργίας, τής άγάπης καί τής εύσπλαγ* 
χνίας, ό δέ Μιχαήλ ό τής δικαιοσύνης, τής 
ισχύος καί τοΰ έξολοθρευμοΰ !

ΙΙατήο τοΰ Μιχαήλ Α γγέλο υ  ήτο ό Αεω- 
νάρδης Βωναρόττης δήμαρχος Κλουσίου καί 
Καπρέζης, έλκων τό γένος έκ τών κομητών 
τής Κανόσης μιας τών άρχαιοτάτων τής 
Τοσκάνης οικογενειών. Ητο δέ ό τελευταίος 
μήν τής αρχής ότε ηύδόκησεν ό ‘Ύψιστος νά 
τώ δωρήση υιόν, όστις έμελλε νά παράσχη 
«ύτώ πολλήν άμα δυσαρέσκειαν καί δόξαν. 
Άπεφάσισεν επομένως νά καταλίπη τήν δια

μονήν αύτοΰ καί έπανέλθη είς Σεττινιανόν 
τήν Ιδίαν πατρίδα εύθύς μετά τό βάπτισμα  
τοΰ βρέφους- έν τούτοις δ’ εσπευσε ν’ άπα- 
σχολήση τους λοιπούς υιούς είς τήν έμπο- 
ρίαν, έπιτήδευμα σφόδρα τιμώμενον ύπό τών 
Φλωρεντινών καί εις τό όπτΐον ώφειλον με- 
γα μέρος τής εαυτών δυνάμεως. ’'Ηδη δε έ- 
φαντάζετο διά τόν άρτιγέννητον υίόν λαμ- 
πρότερον στάδιον, προορίζων αύτόν διάδοχον 
έν τοϊς πολιτικοίς πράγμασι, καί ν ο μ ίζ ω ν  ό
τι ό μικρός Μ. Ά γ γ ελ ο ςή θ ελ εν  άποβή ήμέ" 
ραν τινά Δήμαρχος, Γραμματεΰς, ΙΙρέσβυς 
ή καί ΙΙρόεδρος τής Δημοκρατίας· τοσοϋτον 
άπεϊχε τοϋ νά φαντασθή οτι έν τή οίκογενεία 
αύτοΰ έγεννήθη οικοδόμος . . . ώς έλεγε μετά 
ταΰτα οσάκις κατελαμβάνετο ύπ’ όργής. Τό 
‘Τπέρτατον Ό ν , 6 άπειρος έκεΐνος κύκλος, 
ουτινος πανταχοΰ συναντώμεν τό χέντρον, 
ούδαμοϋ δέ τήν περιφέρειαν, κατά τήν βαθεϊ- 
αν ρήσιν τοϋ Pascal, προ νοεί ύπέρ τής ζωής 
τών μεγάλων άνδρών. Έν τή κώμη Σεττινια- 
νώ υπάρχει πληθύς μεταλλείων, ένθα βλέπει 
τις πλειοτέρους έργάτας ή πεπαιδευμένους, 
καί ή μονη τροφός, ήτίς εύρέθη διά τόν 
μέλλοντα άρχοντα, .ήτο σύζυγος λιθοξόου 
τινός. Τό παιδίον ηϋξήθη εύρωστον εις τόν 
άέρα καί τόν ήλιον καί οί πρώτοι αύτοΰ 
κλαυθμυρισμοί άπεπνίγοντο ύπό τοϋ τριγμού 
τής πρίονος και τοΰ κτύπου τής σφύρας εύ- 
κελον δέ είναι νά φαντασθή τις όπόσον ήγα- 
νάκτησεν ότε βαλόντες μανδύαν έπί τών ώ
μων αύτοΰ καί κάλυμμα έπί τής κεφαλής, 
καί δόντες αύτώ γραμματικήν τόν επεμψαν 
είς τό σχολειον, via διδαχθή ύπό Φραγκί
σκου τοΰ Ούοβενάτου.

Τινές -ών γονέων ύπό ένστικτου ορμής 
καί κνιςμοϋ τίνος φερόμενοι θέλουσι νά βιά- 
σωσι τά ίδια τέκνα νά έπιδοθώσιν είς επιτη
δεύματα προς τά o z c l α ούδεμίαν αισθάνον
ται αγάπην καί κλίσιν. Γεννάταί τις ποιη
τής ώς ό 'Οβίδιος ή ό ΙΙετράρχης $ θέλουσι 
νά έμβάλωσιν εις τήν κεφαλήν αύτοΰ τό 
Ρωμαϊκόν καί τό κανονικόν δίκαιον. "Ετερος 
γεννάται καλλιτέχνης ώς ό Μ. ’Ά γ γ ελ ο ς  ή 
ό Κελλί'νης ; τόν άναγκάζουσι νά έκμάθη 
τήν έλληνικήν καί τήν λατινικήν ή νά φυ
σά τόν αύλόν. Έν τή άνατροπή ταυτη της 
φύσεως συμβαίνει ότι «optat ephippia bos 
piger, optat arare caballus» . Δικαίως λοι
πόν ό Δάντης άνέκραξεν έν τή αγανακτήσει

Κ Τ Ψ Ε Λ Η 59

αύτοΰ·
Ma voi torcete a lia  relig ion e

Tal che fu nato a c iu g ersi la  spada,
E fate re di tal ch’0 da serm one ·.,

Onde la traccia vostra 6 fuor d i strada.
(Parad. 8. 145).

Ά λ λ ά  δέν ώφελήθησαν άπαντες έκ τοΰ 
μαθήματος τούτου, καί πολλοί πατέρες Οέ- 
λουσιν ακολουθήσει τήν όδόν ταύτην μέχρι 
τέλους κόσμου· ό Βωναρόττης όμο^ς ένέδω- 
κεν έπί τέλους καί έκλινεν, ότε έπείσθη πλη
ρέστατα ότι ό υιός έπροτίμα τήν γλυφίδα 
μάλλον ή τόν κάλαμον.

QAQ'/.Ζϊ')

4>. ΑΙ Μ Ε Ν Τ Ο Σ .

 --------

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ

[Σ ν ν έ χ ε ια  κα ι τέλος]

Άποθανόντος τοϋ Φωσκόλου, τώ 1827, 
οί Ζακύνθιοι, ϊνα δείξωσι τόν σεβασμόν, όν 
πρός τόν μέγαν συμπολίτην αύτών ειχον, έν 
τώ μητροπολιτικώ ναώ τών Λατίνων, έτέ- 
λεσαν μεγαλοπρεπές μνημόσυνον ύπέρ τής ά- 
ναπαύσεως τής ψυχής τοΰ φιλελευθέρου πο
λίτου καί άθανάτου άοιδοΰ τών Τ ά φ ω ν  
καί X α ρ ί τ ω ν. Είς τήν περίστασιν ταύ
την, ό ύψηπετέστερος τών άοιδών τής Ε 
λευθερίας, ό Σολωμός, Απήγγειλε λαμπρόν 
λόγον. Καί ό Γρυπάρης, νέος τότε σ φ ρ ιγ ώ ν ,  
εχων μόλις τό εικοστόν πέμπτον τής ηλικί
ας αύτοϋ έτος, συνεκινήθη είς τόν θάνατον 
άνδρός, ου τά γενναία καί φιλελεύθερα αισθή
ματα, ειχον ένθουσιάσει πάσαν εύγενή καρ
δίαν. Ό  Γρυπάρης δέν άπήγγειλε λόγον άλ
λά στίχους.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Φωσκόλου ό συγ
γενής αύτοΰ Κούρτζουλας σν»νέλαβεν τήν εύ» 
γενή ιδέαν νά φέρη τά κόκκαλα τοϋ συμ
πολίτου του είς Ζάκυνθον, καί έπί τώ σκοπώ 
τούτω, ct Ζακύνθιοι προσέφερον καί χρήμα
τα διά τάς δαπάνας τή^ μετακομιδής, άλλά  
ουστυ/ώς, τά ιερά κόκκαλα έμενον εις τήν 
Α γ γ λία ν , εως δτου ή ’Ιταλία τά έλαβε καί 
Ιθεσεν αύτά έν τώ Π α ν θ έ ω παρά έκείνοις

τών μεγάλων Ιταλών. ‘Ο Σ. Ρώμας καί ό ι
στοριογράφος Χιώτης διεμαρτυρήθησαν, ά λ
λά αργά. Ά ργά  επίσης ό ,Δήμος έκαμε τήν 
αϊτησιν. Ό  Γρυπάρης συνηγορεί ύπέρ τής μετα
κομιδής καί έπί τούτω έγραψεν άρκετούς ά- 
νομοιοκαταλήκτους στίχους, έχοντας τόν τί
τλον ’Ο π τ α σ ί α  τ ο ΰ  Φ ω σ κ ό λ ο υ ,  
δι’ ών ό Φώσκολος παραπονειται μέ τούς Ζα- 
κυνθίους ότι τό κ ο ρ μ ί  τ ο υ κ ο ι μ ά-  
τ α ι  σ έ  χ ώ μ α τ α  ά γ γ λ ι κ ά  ν ό θ α  
γ ι ά  αύτόν. Ευχαριστείτο περιγράφων ήθη 
τινά τής Ζακύνθου τά όποια ένόμιζε κακ?, 
ούτω δι’ ενός ποιηματίου καταφέρεται κατά 
τής έπικρατούσης τών ήμερών του ιδέας 
ότι έπρεπε νά ήνε αί κόραι κ λ ε ι  σμέ ν α ι ς  
καί δέν έδίδετο αύταϊς έλευθέρα άνατροφή- 
Ένόμιζεν ότι διά τοϋ περιορισμού έκείνου 
έγένοντο πολλαί καταχρήσεις.

Ποιος λέγει νά είν’ κλεισμέναις 
Κόραις, σάν φυλακισμέναις,
Καί νά βλέπ^ς ςοάς οίκίαις 
Μελιουνια τζελουτζίαις 
ΙΙοϋτε ό ήλιος δέν ’μπορεί.
Στό παοάθυρο νά έμβΐί;
Καί τι μανάδες ποΰ πηγαίνουν,
Ποιος λέγει, νά μας περνούν 
©υγατέρες τους κοντά .
Εις τά  τόσα αρχοντικά,
Παρά σπίτι νά τ ’ άφίνουν 
Μέ ταίς δουλαις, νά ταΐς δίνουν 
Συμβουλαίς κακαίς, μωρίαις,
Καί νά άκοΰν βρωμολοχίαις;
Καί λαμβάνοντας γαμπρό 
Τέτοια νάχουν γ ιά  προικιά,
Καί έ'τσι οί άνδρες οί καλοί 
Ρίά άποδείχνωνται κακοί 
Μτι μπορώντας νά βας·οΰν 
Τά αισχρά λόγια, ποϋ άγοοικοΰν 
Ά π ό  τέτοια άνατροφ/)
Βρωμερότατνι, κακή.
Καί για τί νανε κλειτα ίί ;

Καί καθείς νά μτι τη  ξέρη 
Παρά πότε χέρι, χέρι,
Ποΰ 3-ά τ/.ν ^-εφανωθη,
Ποΰ τόν περνούν οί δικοί,
Ωσάν δρνηο έδεκεΐ.
Καί άν ή ντ,ά είνε κουτσή 
"Η τυφλή η καραφλή,



*Η άκοϋς εί; τή  καρδία 
"Οχι κλίσι παρά όχτρία,
Έ χε ις  χρέο; νά την πάρης,
Ειδεμή βγαίνουν οί δικοί 
Καί άρχινοϋν κατατρεγμό·]»;
'ϊβρισιαίς καί σκοτομούς.......

Ηεριγράφεί επειτα τό κακόν, τό όποιον προ
έρχεται έκ τοιούτων ειδών γάμων, καί άκο- 
λοάΟως:

Τέτοια απόκρυφα εχει ή φύσι;
Κ ι’ οποίος θέλει νά γνωρίση 
Σκοτισμένα πάντα βρέσκει 
Καί. μες την άρχήν του; μνέσκει,.
Κρίμα στην άλαζωνία 
Πώχομεν καί φαντασία 
Νάμεθα βαρβαρικοΐ 
Αγριοι καί λογκικοί·
Πούτε στην ’Αμερική 
Την βαθειά έρημική 
Τέτοια ήθη βρωμισμένχ 
Είνε τώρα μακρυσμένα.
Λοιπόν, παύω, καί οί τρόποι 
Πούνε στη λοιπή Ευρώπη 
Νά γενοΰν πρέπει καί έδοί 
Στο Νησάκι τό μικρό 
Κ ’ έτσι ολοι ευτυχισμένοι 
Θέ νά τ,νε οί παντρεμένοι.

‘Ο Γρυπάρης βεβαίως ειχε κλίσιν εις τήν 
διδακτικήν ποίησιν, διό εκαμε πλήθος Σατυ- 
ρών, έξ ών τινες είνε διδακτικώταται και 
άξιαι άναγνώσεως. Καταφέρεται κατά τών τυ
ράννων, των φιλάργυρων, τών προσκυνούντων 
τά πλούτη, τών άδικούντων, τών σωδομητών, 
τών κακών πολιτών, τών εγωιστών, τών μή ά- 
γαπώντων τήν μελέτην καί τήν πρόοδον, τών 
υπερήφανων και άλλων πολλών μαστίγων τών 
κοινωνιών. Δυστυχώς, ό βίος αύτοΰ ήτο πε~ 
πληρωμένος θλίψεων καί πικριών, οιό καί 
πολλάκις ή Μοΰσα τώ έοωκε δεινούς όΐ- 
στούς, δι’ ών κατετόξευεν έκείνους, οίτινες 
τον εβλαπτον-‘Ο Γρυπάρης ενίοτε έλησμόνει 

‘τάς σκέψεις τοΰ διάσημου Σατυρογράφου 
Μεντζίνη.

Ciascun che vede farsi aperto e nado 
CIO che vorria nascosto, arma la mano 
Alla vendetta, e a te di se fa scudo. 

Tu, s ’liai fior di gindizio intero esano 
E s’liai la penna di pnulenza armafa, 
■ya veri nomi ti terrai lontano.

Έ ν Ζακύνθω έθεωρεΐτο κατά τούς χ ρ ό ν ο ς  
του, ό κατ’ έξοχήν σατυρικός καί ε’ις αυ
τόν άπέδιδον πάσαν σάτυραν.

Είνε «οάγμα φοβερό 
Καί πολλά συχαντερό 
Κά6ε σάΐυρα, 4τ;οΰ γένη 
Τό όνομά μου· έμε νά βγαίνη,
Το πο>ς πάντα έγώ τη  κάνω 
Κ ’ εί; βρυσιαί; τόν κόσμο βάνω, 
ί α ;  όρ-/ίζο> στη θρησκεία 
Πω; άφοΰ δεν εχω αιτία,
Π ’ άνθοωπον δέν σατυρίζω 
Και κανένα δέν ύβρίζω 
(Μ’ δλον πούμ-αι φυσικό; 
έμπειρο; σατυρικό;) κλ.

Είς άλλο ποιημάτιον
Σατυοικός κοινώς όλοι μέ κράζουν.
Αέν λέγω πώ ; δέν έκαμα καμμία 
Την ώραν, ποϋ οί άνθρωποί μέ πειράζουν 
Καί δί/ω ς νά μιλώ μοΰ δίνουν αιτία.

Ποιο; τοΰ; είπε νά μέ κατασπαράζουν 
Τόν νοΰν, τή  ψυχή καί τή  καρδία,
Καί ώς κάκιστον έχθρόν νά μέ κυττάζουν 
Ν’ άλησαονοϋν τή κάθε ευεργεσία κτ.

Οί σάτυραί του εναντίον τών εχθρών του» 
ήσαν άπε-ιροι καί βύχί δλαι άντεγραφησαν 
μετά τών άλλων ποιήσεων του.

Έ / ω  σάτυραις πολλαί; γεναμέναι;
Δι’ έκείνους, ποϋ μ.’ έβλαψαν
"Ο'χως δέν ταίς έ /ω  δώ μέσα γραμμέναι; κλ.

Ό  Γκιοΰστης συνείθιζε νά λέγη ότι δέν 
εχει αξίαν βιβλίον τι, se non rifa la gen -  
te. Τοιαύτης ίδέας ήτο καί ό Γρυπάρης 
δστις ήθελεν νά ήνε, ώς έπί τό πολύ, δι
δακτικός, ώς μαρτυροΰσι πολλά τών ποιτ,- 
μ,άτων, ιδίως κατά τά τελευταία τοΰ βιου 
του έτη, ‘Όμως μεταξύ τών άνεκδότων ύπαρ
χο υσι καί τινες σίλλοι κατά τών έχθρών 
ή σάτυραι ή γελοιογραφίαι πολύ αίσχραι. 
Ιίολλαί είνε, ώς άνωτέρω είπομεν, αί ήθικαί 
σάτυραί του, ών ή άνάγνωσις ήθελε ηνε ωφέ
λιμος, καί τιμήν νά περίποιώσιν είς τόν Γρυ- 
πάρην. Έ κ τών σατυρών τούτων δέν δημο^ 
εΰομεν τώρα ούδέ περικοπάς,, έπειδή σκοπόν 
εχομεν να δημ.οσιεΰσωμ.εν προσεχώς πραγ
ματείαν φέρουσαν τίτλον, ή Σ ά τ υ ρ α έν 
Ζ α κ ύ νθω . ‘Η Ζάκυνθος διακρίνεται καί είς 
τό είδος τοΰτο της ποιήσεως. ‘Ο Κουτούζης,. 
ό Σαβόγιας, ό Σολοιμός, ό Γουζέλης. ό Αύξέν- 
-η ς, ό Δανελάκης, ό Κατήφορος, ό Γεώρ

γιος Ρώμας, ό Πατρινός, ό ΙΙελεκάσης καί 
άλλοι έγραψαν τινάς καλάς διδακτικάς σα- 
τύρας, ‘Ο λαός τής 7ακύνθου ών φύσίι εύ 
φυής εχει έ μ φ υ το ν  καί τό σατυρικόν πνεΰ- 
μα, καί ενίοτε άπό άπλοΰς άνθρώπους ακούει 
τις αυθόρμητον τό ισπανικόν έκεΐνο πνεΰ- 
μα picaresco καί τό Esprit frondeur ή ga u -  
lois τών Γάλλων,

Οί τόνοι τής Μούσης τοΰ Γρυπάρη δέν 
ήσαν μόνον έρωτικοί καί σατυρικοί, άλλά καί 
πατριωτικοί. Ή γάπα τήν ‘Ελλάδα St’ άρ- 
γοΰ ερωτος ώς φαίνεται εις διάφορα ποιή 
ματα καί είχε προσέτι πόθον μέγιστον ινα 
έ'^ωθή ή ‘Επτάνησος μετά τής ‘Ελλάδος. Ά -  
πεβίωσεν δμως πριν ή ίδή τήν ποθητήν του 
"Ενωσιν, καθότι τή 17 Σεπτεμβρίου τοΰ 1861 
έγκατέλειπε τόν κόσμον. Ιδού τίτλοι τινών 
τών πατριωτικών καί πολιτικών ποιηματίωντου 
Ι ί ε ρ ί  Ε λ ε υ θ ε ρ ία ς ,  δι’ ου χαίρεται ότι εί
χε φθάνει είς τάς Ίβνίους ΙΝήσους ή Ε λευθε
ρία— ‘Η ψευδοελευθερία—‘‘Ο μέγας όρκος 
τών ‘Ελλήνων— ‘ Η έλευθερία τής ‘Ελλάδος, 
ή τό Συ νταγμα τών ‘Ε λλή νω ν-~4Η σύγκλη
τος— ΕΙς τούς Γερουσιαστάς ‘Επτάνησου—· 
Διάφορα ποιήματα πρός τούς βουλευτάς, 
γερουσιαστάς τής Ίονίου Πολιτείας, έτι δέ 
πρός τόν άρμοστήν Ν ούγγετ —  Κατά τοΰ 
Κωδικός— Πρός τόν έχθρόν τών ‘Ελλήνων 
— Κακοί νόμοι τής ‘Επτανήσου— Νουθεσία 
είς τ ή ν  ίονικήν Κυβέρνησιν—-Συμβουλαί είς 
τό ν  Δ η μ ή τρ ίο ν  Σολωμόν έπαρχον— Είς Γε- 
ώ ο γ ίο ν  Κομοΰτον— Κατά τής Μοναρχίας—■ 
Τά καταχθόνια έργατα— Πρός τούς ’Εκλο
γείς—  Κατά τών Μεταρρυθμιστών —  ‘Υπέρ 
τών ‘Ριζοσπαστών— Κατά τών ζακυνθίων δι
κ α σ τώ ν — Κατά τών μ ή  ριζοσπαστών έπάρχων 
— Κατά τοΰ Ά μερολήπτου— Κατά τοΰ Ού- 
ά ρ δ ο υ— Παρατηρήσεις πρός τόν άρμοστήν—  
IJpός τόν Γλάδστωνα— καί διάφορα άλλα  
ποιημάτια μεστά δλα ριζοσπαστισμού καί 
μίσους κατά τών καταχθονίων, τής Προστα
σίας ένίοτε δέ καί #περιφρονήσεως κατα τών 
μεταρρυθμιστών.

Καί ό Γρυπάρης άνήκει βεβαίως είς τήν 
παρελθοΰσαν ποιητικήν γενεά ν καί ούτος έ
ψαλλε κατά τούς χρόνους ττς άπελευθερώ- 
σεως τής πατρίδος. Ό  πατριωτισμός αύτοΰ 
καί ό πρός τήν Ε λλάδα έρως ε”ίνε άγνω
στος όντων τεθαμ-μένων έντός τοΰ συρταρί 
ου τοΰ υίοΰ αύτοΰ Δημητοίου, τά έθνικά καί 
πολιτικά αύτοΰ ποιήματα· είς ά δμως, οέον

I νά θαυμάσωμεν μάλλον τόν ένθουσιασμόν του.
ι Τής Ζακύνθου ή πατριωτική ποίησις τών
I χρόνων έκείνων, πράγματι ίεροΰ ένθουσιασμοΰ 

καί άγνοΰ φιλοπατρίας, ήτο ένθους. Αί ποιή
σεις τοΰ Σολωμοΰ, Κάλβου, Τερτσέτη, Κ. 
Ρώμα, εινε γνωσταί, άλλά καί πολλαί άλ
λων είσίνετιάγνωσται, περί ών προσεχώς.

Ή  ποίησις τοΰ Γρυπάρη διεκρίνετο διά τήν 
φυσικότητα τοΰ αισθήματος είς τά έρωτικά, 
τό υγιές τής φαντασίας καί εύγένειαν τών 
ίόεών είς τά διδακτικά, τήν άφοσίωσιν πρός 
τήν Ε λλάδα είς τά έθνικά καί πολιτικά. 
Γράφων μετεχειρίζετο πάντοτε σύγκραμα 
γλώσσης δημοτικής καί καθαρευούσης. 'Ο 
στίχος αύτοΰ έστερεΐτο αρμονίας, ώς έπί τό 
πολύ, καί δέν προσεΐχεν ιδιαζόντως είς τήν 
εύρυθμίαν άμα δέ καί φυσικήν κατάταξιν 
τών λέξεων. Έν τή στιχουργία καί τώ ΰφει 
παρημέλέι τήν τέχνην. Τέχνην δέ έννοοΰμεν 
ούχί έκείνην, ήτις βλάπτει τής έκφράσεως 
τήν άφέλειαν, άλλά έκείνην, ήτις γενναται 
αύθορμήτως έν τή ψυχή άληθοΰς καλλι
τέχνου, πρός άληθή διατύπωσιν τής ίδέας καί 
πρός χρωματισμ,όν τής ποιητικής έκφράσε
ως. ’'Εγραψε καί ιταλικούς στίχους, άλλά  
άνεπιτυχώς. Τώ 1849 , τύποις Κ. ‘Ρωσσο- 
λύμου, έξέδωκε τό πρώτον φυλλάδιον τών 
ε ρ ω τ ι κ ώ ν  λ υ ρ ι κ ώ ν ,  φέρον τό -ρη
τόν τοΰ ’Ομήρου «Α,ύτοδίδακτος δ’ είμι Θε- 
))ός δέ μοι έν φρεσίν οιμας παν-ςοίας ένέφυ- 
σενι. Τών λ υ ρ ι κ ώ ν  τούτων έξεδόθησαν 
διάφορα φυλλάδια. Τω 1852, τύποις Σ. X. 
'Ραφτάνη, έξέδωκε φυλλάοιον διαφόρων δι
δακτικών ποιηματίων. 'Ο άξιότιμος αύτοΰ 
υίός Δημήτριος, είναι κάτοχος τριών βιβλί
ων τών χειρογράφων τοΰ ποιητοΰ, εύχής ερ- 
γον ήτο άν έδημοσιεύοντο τά έκλεκτότερα 
τών έρωτικών, διδακτικών καί πατριωτικών 
αύτοΰ ποιήσεων.

Σ. ΑΕ ΒΙΑΖΗΣ. 

 —"   -

ΤΟ ΠΑΟΙΑΡΙΟΝ
ονειροπόλημα 

(Κ.ατά τό Ρωμουνικόν της Μαρ. Ι’οζέτη)

■Ερειδομένη τ>,ν πρωίαν ταύτην έπί τοϋ παραθύ
ρου μου, έκράτουν τήν επιστολήν σου καί έσνε- 
πτίαην  : Νά γράψω! βεβαίως, άλλά τ ί  ·,



Εμπροσθεν έμοΰ έκειτο ό δρμο; τή ; Νεαπόλεω; 
άκτινοβολών Siac μέσου τών δένδρων, άριστεοόθεν, τό 
Παυσιλυπον και το δυο χιλιάδων έτών ocpycciον <7777,- 
λαιον αύτοΰ, ένθα πλανώνται αί σκιαί τοΰ Αύγου
στου, τοΰ Τιβερίου, τοΰ Νέρωνο; καί τοΰ Πολλίονο;.

Ανωθεν τοΰ σπηλαίου ό τάφο; τοΰ Βιργιλίου. ’Αρι
στερόθεν εμοΰ, έκπεμων τόν σπειροειδ/j καπνόν του 
δια μέσου τοΰ χιονωδου; αύτοΰ ρ.ανδύου, ό γηοαιο; 
Βεζούβιο; αναμ.ίμνησκων την Πομπηίαν και τό ‘Ηοά— 
κλειον.

Ή μην βεβυθισμένη έντό; τοΰ όνειροπολήματό; μου, 
όταν πλοιάριον τι, τοΰ οποίου τό άναπεπταρ.ένον λευ
κόν ίστιον έπληρου ό άνεμο;, έφάνη αΐίφνη; διά μέσου 
τοΰ φυλλώματο; τών δένδρων. Χαίρε, Παυσίλυπον, 
Βεζούβιε, Πομπή έα ! Χαίρε ποιητά ! ^αΐοε ΐιτοοία ! 
‘Ολόκληρο; ή ψυχή μου ώρρ,ησε πρό; τό πλοιάίΐον ο - 
περ τρεχει, τρεχει και χανεται, καθώ; παν ώραϊον καί 
καλόν, συγκομίζον τ ά ; κλασικά; άναμνήσει; μου εί; 
τα  λευκά πτερά του. ’Α λλ’ εί; ρ.άτην έφυγε, τό 
τό βλέπω άκόμη, καί μόνον αύτό βλέπω- πληοοΐ ά -  
παν τό  πέριξ διάστημα, καί εξεγείρει έντό; μου 
πληθύν άναμ νήσεων.

Παιδίον οτε ημην, εΰρον ή [λέραν τινά, έπί τοΰ γρα
φείου τοΰ πατρο; μου, έπιστολην μ.ετά πράσινη; σφρα- 
γίόο; ή ; ή είκων παρίστα πλοιάριον ρ.έ τό εξής 
σΰμβολον

ίίϊο ιοΰτο; είναι ό β ίο ;3 ,
Παρεκαλεσα τον πατέρα ρ,ου νά μοί δώστι τον 

σφραγίδα, ήρξάμην δε νά τον παρατηρώ προσεκτι- 
κώ;, προσπαθούσα νά εννοήσω ιό  σύυ.βολον.

Ητο πλοιάριον τι ώραΐον έντό; θαλάσση; τοικυν.ι- 
«δου;. Αλλ έπεθύμουν την θάλασσαν γαληνιωτέραν, 
χαριν του πλοίου, καί είπον εις την μητέρα μου■

8 ‘Ο βίος δεν είναι τοιοΰτο;, μήτέρ αου 
Ή  μήτ'/,ρ μου έστέναξε θεωροΰσχ τόν πατέρα μου 

καθτ,μενον σκεπτικόν καί τεθλιμρ,ένον, έν τώ θρονίω 
του. Ατυχή πατερ ! ‘Η έπιστολη έκείνη τόν ε ι/ε  
λυπησΥ). Ποσον καλώ; έπραξα νά λάβω τον ώ- 
ραίαν πρασίνην σφραγίδα !

Τρέχουσα ρ,ετεβην [Αετά τοΰ άδελφοΰ μου καί τών 
αδελφών (Αου, εΐ; το άκρον τοΰ κήπου ρ.ας, δντο; 
πλητιεστατα το ; θαλασσή;, ινα αναζητήσω κογχύλια.

Ποσον ή θαλασσα, τον ήμεραν έκείνην, ήτο γα- 
λτ,'ΐαία ! Εςεβαλομεν τ*  υποδήματά (u.a; καί ή3-  
ξαμεθα να κτυπώρ,εν τα  ρ,ικρά κύρ,ατα ρ,έ τού; γυ
μνούς πόδα; μας.

Είχον γονατίσει έντός τοΰ ΰδατο; ΐνα λάβω ώοαΐόν 
τ ι ροδόχρουν κογχυλιον, δταν μικρόν λευκόν πλοιάριον·: 1

διήλθεν ίρ.προσθέν μα;. Ήγέρθην έν τώ αμα, σείουσα 
τήν βεβρεγμένην κόμην μου, καί έδειξα τό πλοι,ά- 
ριον εί; τού; αδελφού; ρ,ου· άλλ’ έκέϊνοι δεν τό π α -  
ρετηοησαν διότι ό μ,εν αδελφό; μου προσεπάθει νά έ - 
ξάςει πάγουρον άπό τινο; σ^ισμάδο; βράσου, αί δε 
άδελφαι jaou, μάρτυρες τή ; ήρωϊκή; άντιστάσεω; τοΰ 
μικρού ζώου, έκρότουν τά ; χεΐρα;. ’Εστράφην πρό; 
τά πλοιάριον ρ,ου, ακολουθών αύτά άπλήστω; διά τών 
οφθαλμών μου, ένώ έ/.εϊνο ώλίσθαινε έπί τών κυ
μάτων,

Έθεώρησ* τόν κυανοΰν ουρανόν, την πρασίνην θά - ( 
λασσαν, τά  εύθυμα παιδία, τον χρυσόνοντα τά  πάν
τα  ήλιον· έβλεπον έμαυτην καί ί)σθανο'!Λην δτι άπετέ · 
λουν ρ.έρο; δλου έκείνου.

Άπειρο; εύτυχία μέ κατέκλυσε. Διά φνσιν?,; συν- 
ενώσεω; ιδεών, ένεθυμηθην την πρασίνην σφραγίδά 
καί τείνουσα τόν δάκτυλον πρά; τό φωτεινόν πλοιάριον 
δπερ διά φουσκωμένου ιστίου έταλαντευετο νωθρώ; 
έπί τών κυμάτων άνέκοαξα-

κΝαί, τοιοΰτο; είναι ό βίο; I»

Βραδΰτερον ημην είκοσαέτι;. Μέλλουσα νά λάβ(.) 
όριστικην άπόφασιν άτνοφασίζουσαν περί όλοκληοου 
τή ; ζωή; μου, τμην εΐ; τό παράθυρον τοΰ μικροΰ μου 
παραθύρου, δθ.εν έβλεπον την θάλασσαν καί τόν λι
μένα.

‘Ο πατήρ μου είχεν άποΟάνη καί ή μητηρ μου 
ήτο χήρα, ό αδελφό; μου καί αί άδελφαί μου ησαν 
διεσκορπισμένοι, έγώ δε ττροέκειτο νά είσέλθω εί; τόν 
λιμένα η ν’ αντιμετωπίσω την θύελλαν,

Την ήμέραν έκείνην ό ούρανά; ήτο κατάμεστο; 
μεγάλων μελανών νεφών, τών οποίων ή σκιά, προεκ- 
τειναμένη έπί τοΰ λιμένο; έΟόλονε έτι μάλλον τήν 
θέαν του. ’Ητο γαλήνιο;, γαλήνιο; δπω; ο θάνατο;. 
'Γαύτοχρονω; ήκοοον τόν ϋπόκωφον μυκηθμόν τή ; 
θαλάσση;, ήτι; έςετείνετο ένώπιόν μου. Μέγιστα πια- 
σινωπά κύματα, άναπηδώντα αλλεπάλληλα καί ά- 
φρίζοντα, τνοιγον, μεταξύ των αβύσσου;, ώσεί νά κα-. 
τζπίωσι τά  έμπιστευθέντα έαυτά εΐ; τόν ’Ωκεανόν 
πλοία- είτα αΐφνη;, έγείρων τό γιγκντιαΐον στήθό; 
του, τό τερχ; τά  έςήμεσσεν εί; τήν επιφάνειαν. ’Α-, 
νεσκίρτησα καί έκύταξα τόν λιμένα. Ή  σκυθρωπή 
ήσυχία του μ ’ έπάγωσεν. Ά !  ανέκραξα, προτιμο'τε- 
ρο; ό ’Ωκεανό; μέ τά  μεγάλα κ*ί άφρίζοντα ποα·. 
σινωπά κύματά του ! Καί εξέλεξα την τύχην 
πλοιαρίου λέγουσα.

Κ Τοιοΰτο; είναι, ό βίο;»,

Ή  νεανις, ή άλλοτε παιδίον, έγένετο μάμμη.
Ά πό  τινων στιγμών, έπαυσε νά γράφη, και π α 

ρατηρεί είς την όδόν—*-είς τό πλήρες ά λ  η 0 ώ ν ί- 
στοοιών βιβλίον τοΰτο, ώ; λέγουσι τά  παιδία— βι- 
βλίον πάντοτε ήνεφγμένον δ ι’ δντινα θέλει νά άνα- 
γνώση.

Πτω^ή γυνή διέρχεται μετά νέου λίκνου- παιδία 
κτυπώσιν η ώθοΰσιν άλληλα. Μετά τινα; στίγμα; 
διαβαίνει άνήο έχων έπί τή ; -χεφαλή; του φέρετρον 
καί α.δει ΰψηλοφοφώνω; δηρ,οτικόν άσμα- 

« ‘Ό λαι αί γυναΐκε; είναι κολακιάραι;’?.
Οΐ άνθοωποι δεν δίδουσι προσοχήν οΰτε εΐ; τον 

άνδοα οΰτε εί; τήν γυναίκα, άλλά παρατηροΰσι προ- 
σωπιδοφόρου; τινά; διερχομένού;, οϊτινε; αόουσι, ω
ρύονται καί χορεύουσι.

‘II μάμμη άναζητεϊ τό πλοιάριον, συλλογίζεται- 
τ>,ν πράσινη^ σφραγίδα, αϊ δε ΐδέαι τη ; συγχέονται 
έν τώ έγκεφάλω της, δπω; συμβαίνει συνήθω; εί; 
τού; γέροντα;. Καί χαμηλή τή  φωνή ψιθυρίζει-

αΠλοιάριον έντό; τρικυμιώδου; θαλάσση;, λίκνον, 
βυαπλοκή, φέρετρον, έρω;, άλγο; καί ένίοτε άπόκρεω. 

ίίϊο ιοΰτο; είναι ό β ίο ;! ϊ

Γ. Α. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ.

—    ---

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.

διήγημα

^συνέ'^εια- ΐδε φυλλ. 23ον)

Ά λλά  τ ί; ητο ή Αναστασία ; Εί; τήν έρώτησιν 
ταύτην άπαν τά Φανάριον μια φωνή θ άπεκρίνετο 
ίΐή Βασίλισσα τή; καλλονή;)?. Καί όντω; ή κόρη αύ
τη ητο μία έκ τών σπανίων έ/.είνων μορφών, ά; ή 
ΐ/.ισι; ένίοτε πλ.άττει συνενοΰσα έν τώ αύτώ σώματι 
τον πλαστικήν ωραιότητα μετά τή ; ζωηρότητο; καί 
ά;μονία; τοΰ χρωματισμοΰ. Καταγομένη έκ μεγά
λη ; οίκογενεία; η ; τά  μέλη πολλάκι; ηγεμόνευσαν έν 
Μολδοβλαχία είχε μείνει έκ νεαρα; ηλικία; ορφανή 
καί κάτοχο; περιουσία; άμυθητου. Μια γραία θεια 
τη ; άνέλαβε τήν ανατροφήν τη ; συντελεσθεΐσαν ϋπό 
τών διασηίΑοτέρων τότε έν Βυζαντίω σοφών καί δι
δασκάλων. Ή δη  δε ή Αναστασία ητο ή μάλλον έ - 
π ιζήτητο; τοΰ Φαναριού νύμφη και ώ; πρά; τα  κάλλη 
ναι ώ; ποό; τόν πλοΰτον καί ώ; προ; τήν παιδείαν.

Μόνη έχάθητο τού; άγκώνα; ς-ηρίζουσα έπί τοΰ

παοαθύοου καί άναπνέουσα τήν έκ τή ; θαλάσση; 
νερχομένην δροσεράν αύραν x.ai εφαινετο βεβυθισμενή 
εί; βαθεία; σκέψει;, διότι τό βλέμμα τη ; ήτον άπλα· 
νέ; καί προσηλωμένον εί; τά άπειρον τοΰ ούρανοΰ.

^Εκλεισε τό παράθυρον καί περιεπατει μονη εντά; 
τή ; λαμπρώ; κεκοσμημένη; αιθούση;. Μετ όλιγον 
έξαπλωθεϊσα έπί τοΰ άνακλ.ίντρ'.υ έλαβεν εκ τή ; 
τραπέζη; τον κατά τήν έποχην εκείνην έκδοθείσαΐ 
ΐ ί ’Ερ&ΐ'ρίλην)) τοΰ Κρητά; ποιητοΰ Χορτακη και η -  
νοιξε τό βιβλίον δπω; άναγνώση. Ά λ λ ’ άκριβώ; εν 
τή  σημειωμένη σελίδι ένθα είχε διακόψει την άναγνω- 
σιν εύ^ε μίαν έπιστολην άπευθυν.ομένην πρά; αύτην. , 
Τήν άπεσφράγισε καί άνέγνωσε

ί ίΤ ι  μοι καί τοΐ; σοΐ; δμμασι, τ ί μοι καί τη σή 
κόμη, κόρη τνί Κύπριδι τό κάλλο; ισότιμε; Ούκ έμα- 
χεσάμην αύτοΐ; ούδέ τη  σή κόμη προσήλθον. Πώ; 
ουν τοΐ; σοΐ; οφθαλμοί; δορυάλωτο; γέγονα, τα ι; 
δέ σοΐ; θριξίν ισχυρόν δεδεμένο; \ Τώ τών σών ομμά- 
των φωτί, τη το ; σή; ήδύτητι μορφή; άπαλλαξόν με 
•ιών αγγέλων κασιγνητη. Καί σοί τή ; έμή; καρδια; 
τά θυμίαμα προσοίσω καί σοί _τής λατρείας τόν λι
βανωτόν κατακαύσω.

Τόν πόνον τόν έμόν πώ ; άν άφηγησαίμην ; Αλγος 
το έ'Αή ψυχή καταβέβηκε καί σκότο; βα ίύ  τ ά ; εμά; 
άπεκάλυψε φρένα;. ’Ερώ καί κλαίω· έρώ καί στενω- 
έοώ καί θνήσκω. Λέξον μοι, βοώπι; δτω τρόπω τα ; σα; 
έν,φύγοιμι γοητεία;, δπου τά τή ; έμή; νοσου εύρη- 
σοΐ'Αΐ φάρμακον. Άνάστησόν με σύ το ; άναστασεω; 
έπώνυαε καί σύ τοΰ ίατοοΰ ό ιατρό; 'εση τή  τών σών 
ΐώσα θέλγητρων λαμπρότητι. *

Μή μου θράσο; καταγνώση;, άλλ’έρωτα μέγαν. Μή- 
με τολμητίαν έκλάβη;, άλλ’ αφρονα τώ παθει. -υ γ- 
γνωθι ούν τώ κακόδα.μονι τυφλω καί μή την σην καρ
δίαν ώμον άναδείξη;, άλλα τφ  πόνφ προσκλινουσαν.ϊ 

Τήν έπισιολήν ταύτην, ήτι;, ώ; άμεσω; εννοήσα
τε , ποοόο/ετο έκ τοΰ Αλεξάνδρου, δί; ?ι τρί; ύι- 
ήλθεν ή 'Αναστασία. Τό ΰφο; αύτή; ίσω; φαίνεται 
σήμερον ολίγοι σ^οΛ αστικον, άλλα κατ έκείνην τον 
έποχήν πάντε; οί πεπαιδευμενοι εγραφον μονήν τον 
Α ττικήν γλώσσαν καί έπομένω; τοΰτο ουόόλω; 
έφάνη παράδοξον το  Α ναστασία.

’Εκρότησε τά ; χειρ ας καί άμέσω; εΐ; τον θυραν 
έπεφάνη ή Σοφία.

—  Πώ; εύρέθη έδώ αύτά τό γραμμα ; ήρώτη- 
σεν αύστηρώ; ή ’Αναστασία.

 .........................Ή  θεραπαινίς έσιώπα. ’Ερυθρά
ώς κεράσιον δέν κατώρθου νά εύρη δικαιολόγησιν,

—  Πάρε την όπίσω καί φίρε την είς εκείνον ποΰ 
σοΰ τήν έδωκε. Πρόσεξε καλά αύτο να μην επαναληφθή.

 ...............' . . Ή  θεοαπαινίς έξήλθε λαβοΰσα



την επιστολήν.
Τί συνέβαινεν άρα έν τή καρδία της ’Αναστασί

ας ; Ποιον ισχυρόν πάθος ήνάγκασεν αύτήν ν’ ά- 
πωθήσνι τόν ώραιότερον καί πλουσιώτερον έκ τών Φα- | 
ναριωτών νεανιών ; Μήπως μ υχίχ  τις αντιπάθεια έ ; 
έκείνων αΐτινες αύτομάτως γεννώνται άλλ’ ουδέποτε 
καί αυτομάτως παρέρχονται ; "Η μήπως έτερον π ά 
θος, έτερος τις έ'ρως έπλήρου τήν αλαζόνα καρδία» 
της, ώστε δέν ύπηρχε τόπος διά τον ’Αλέξανδρον^

’Αλλ’ ή εσπέρα είχεν έπέλθει έαρινή, ανέφελος 
καί άστροφώτιστος εσπέρα. ’Ανήρ εύρύν μανδύαν π ε- 
ριβεβλημένος καί φανόν κεκαλυμμένον κρατών είς 
τάς χεΐράς του ώθησε τήν σιδηράν κιγκλιδωτήν θύ- 
ραν καί είσήλθεν είς τόν κήπον. Έβάδιζεν άκροποδη- 
τεί έν τω μέ σω τών δένδρων καί έπιμόνως έβύ- 
θιζεν έν τω  σκότει τό βλέμμα του.

—  Τίς εί ; ήκούσθη αίφνης γλυκύς ήχος έκ τοΰ 
πλαγίου.

—  Τίός της αγάπης άπήντησεν ό άγνωστος καί  ̂
άποκαλύψας τόν φανόν του διηύθυνεν αύτόν πρός τά 
μέρος ό'θεν τρχετο ή φωνή. Αί ακτίνες τοΰ φωτός κα
ταύγασαν τόν κορμόν ένός δένδρου καί εν έδώλιον 
καί τήν εύγενή καί ύπερήφανον μορφήν της μαθη
μένης Αναστασίας.

—  Πριν μοΰ χίπης τήν καλήν έσπεραν, τώ ειπεν 
αύτη, επιθυμώ νά μάθω τίς είσαι, πόθεν έρχεσαι καί 
τ ι ζητείς διαβαίνων καθ’ έκάστην έκ της οικίας 
μου. Διά τοΰτο καί μόνον σοΰ έχω δώσει συνέντευξιν 
κ ατά  τήν ώραν αύτήν της νυκτός,

—  ’Ονομάζομαι Δημήτριος Μάκρος άπήντησεν ό 
άγνωστος. Ό  πατήρ μου είναι οπλαρχηγός έν Ναυ-· 
7:λίω είς τήν υπηρεσίαν τών ‘Ενετών, δνσαρεστηθείς 
δέ πρός αύτούς μ’ έστ?ιλεν δπως διαπραγματευθώ τήν 
πρός τούς Τούρκους παράδοσιν τοΰ φρουρίου. Ευ
χαρίστως έδέχθην τήν έντολήν, δπως άναπαυθώ ολί
γον άπό τούς κόπους τών μαχών, άλλ’ ε’.δον τώρα 
δτι ούδέν είναι οί κίνδυνοι τοΰ πολέμου καί αί σφαί
ρα’. τών έχθρών άπέναντι της φλογός ήτις έρρίφθη 
|π ’ έμοΰ διά τών οφθαλμών σου. Ιδού’ σοί άπεκάλυ-- 
ψα πλήρες τό μυστικόν μου- είσαι ευχαριστημένη ;

Κ αί ίρςατο  άφηγούμενος τήν ιστορίαν τοΰ αισθή
ματος του. Παρατηρών τις αύτόν τθελεν άναγνωρίσει 
αόν φουστανξλλοφόρον, δστις τήν πρωίαν διήρχετο 
τών παραθύρων τ ί ς  ’Αναστασίας.

Αύτη δέ ; Βεβυθισμένη είς έκστασιν καί παραδε- 
δομένη είς ρεμβασμούς τκουε τήν τοαχεΐαν φωνήν 
του καί ήκροάζετο αύτόν διηγούμενον ποικίλας π&-- 
ριπετείας τοΰ βίον του. Τό παν δ ι’ αύτήν συνεκεν-

τροΰτο έν τώ στενό} έκείνω καί ύπό δένδρων περι- 
πεφραγμένω χώρω, έν τ·?, άνεπαισθήτως φωτιζομένη 
σ/.οτία έκείνη τ/,ς νυκτός έν τώ άοοίστω συναισθήμα- 
τι της έφημέρου εύδαιμονίας.

Ούδ’ έλειψαν αί διαβεβαιώσεις τοΰ άμοιβαίου έρωτος.
’ Αν οί ποιηταΐ κατά τάς έρωτικάς συνδιαλέξεις άς παρι- 
στάνο>σι, παρενθέτονσι τοσαύτην ποικιλίαν εκφράσεων 
καί ύψος ιδεών, τοσαύτας τετορνευμένας έκλεκτάς "καί 
εύηχους λέξεις, τοΰτο πράττουσι διότι αισθάνονται 
τήν αδυναμίαν νά παραστήσωσι τήν γλυκύτητα έκεί
νην ήν ένέχουσιν αί έκ τών χειλέων τών έραστών 
προφερόμεναι άπλαϊ καί κοι*αί πάντοτε φράσεις καί 
τόν άνέκφραστον τόνον μεθ’ ού αύται λέγονται. Δεν 
θα πειραθώμεν νά παραστήσωμεν αύτόν θά ήτο τό 
αύτό ώς τό νά τθελέ τις διά της σμίλης ή της γρα* 
φίδος νά έκφράσν] τόν στεναγμόν της τεθλιμμένης 
καρδίας ή τήν χρυσήν άπήχησιν τής φωνής τοΰ μό
λις τάς πρώτας λέξεις ψελλίζοντος καί μονολογούν- 
τος νηπίου. Μόνον ή μουσική δύναται νά έπέμβ/, 
ένταΰθα καί αύτη μόνη κατορθοΐ διά τών τόνο^ν 
αύτης νά φθάσ/j τήν αρμονίαν έκείνην καί νά κι* 
νήση πάσας τάς χορδάς της συγκινουμένης καρδίας.

Τα δέ χείλη αύτών, άτινα *πί μακρόν άντήλ—
λασσον μειδιάματα άντήλλοςξαν τδη πυρέσσοντα τό 
πρώτον φίλημα· καί ή Άναςασία, ή άλαζών έκείνη 
κόρη, ήσθάνθη έαυτήν τοσοΰτον πρό τοΰ έρωτος τα- 
τ;εινωθεΐσαν ώςε τό φίλημα έκεΐνο τή έφαίνετο δτι 
ένεϊχε πολύ πλείονα πικρίαν ή ήδύτητα,

Ή  ώρα παρέρχεται άλλ’ ούχί καί ή συνδιάλεξις 
κύτών πάντοτε περί τά  αύτ* π?ρις·ρεφομένη καί έν 
τούτοις πάντοτε νέα,

— Όρκίσθητι, έλεγεν, ή Άναςασία, δτι άληθώς
ό έρως σου εινε τοσοΰτον σφοδρός όσον μοΰ τόν πε
ριγράφεις. Όρκίσθητι δτι ούδέτςοτε 5α  μέ λησμονή
σεις...

— Ναι, τό ορκίζομαι άπήντησεν έκίϊνος, τό ορκί
ζομαι εις τούς άνωθεν ήμών λάμποντας άς-έρας...

Καί έ'ζ-ρεψε πρός τά  άνω τά  βλέμματα, ά λλ’ άντί 
τοΰ πρώην ά^ροχίτωνος ούρανοΰ είδε κινουμένους κα-- 
ταμέλανας όγκους άνά τόν ούράνιον S-όλον.

(επεται συνέχεια)

A , Σ . Μ Α Τ Ε Σ ΙΣ
   -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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