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"Ex B trex laç  eu; τή>· i r  i'efpap ift  
avyoôor x a r à  το  trot; 1 4 3 7 .

Τήν περιγραφήν ταύτην έρανιζόμεθα 
εκ τίνος χρονογράφου συνοδεύσαντος τόν 
μνησθέντα αύτοράτορα μέχρι Φερραρίας.

Τή 2 8  Φεβρουάριου τού έτους (1 4 3 7 )  
άπέπλευσε τής Βενετίας ό Αΰτοκράτωρ 
μ,ετά του αδελφού αυτού καί τής συνο- 
όίας αυτών απερχόμενοι εις Φερραρίαν 
όπου έπρόκειτο νά συγκροτηθη ή Σύνο
δος. Φθάσαντες εις τό  άστυ καλούμενου 
Φραγκολί, όπου προσωρμίζοντο πάντα 
τά  έκ Βενετίας εις Φερραρίαν μ.εταβαί- 
νοντα πλοία, εμεινεν ή φέρουσα τον αΰτο- 
κράτορα τριήρης, καί άμα ήλθον έφιπποι 
ώσεί πεντήκοντα άρχοντες καί προσεκύ- 
νησαν τόν αύτοκράτορα. Συν,τούτοις ήτο 
καί ό λεγάτος τού Πάπα ΐνα ϊδη τήν 
βουλήν τού αΰτοκράτορος, έρίσαντος όπως 
τήν ελευοομένην τό πρωί φέρωσιν ίππους 
εκατόν πεντήκοντα καί πορευθή διά ξη
ρά; είς Φερραρίαν, ένθα ήν καί ό Πάπας. 
Τήν δε πρωίαν διέταξεν ό αΰτοκράτωρ 
όπως τα  πλοία απελθο/σι διά τού ποτα
μού είς Φερραρίαν, κάκεΐνος δέ μετέβη 
διά ξηρδς φθάσας έκει περί τήν εκτην τής 
■ήμέρας ώραν. Είσήλθε δέ είς τήν πό-
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λιν έφιππος μετά  τιμής καί παρρη
σίας μεγίστης, συνοδευόμενος υπό πολ
λών μεγιστάνων καί ιερέων έν οίς καί 
τού πνευμ.ατικού αυτού τού μεγάλου 
ΓΙρωτοσυγγέλλου Γρηγορίου’ παρηκολού- 
θουν δέ καί οι προαπαντήσαντες αύτόν 
άρχοντες, μ.ητροπολϊται καί επίσκοποι 
τού Πάπα, καθώς καί ο αύθέντης τής 
χώρας ο καί Μαρκήσιος τής Φερραρίας, 
καί έτεροι ώσεί διακόσιοι τόν αριθμόν, 
μ.ετά σαλπίγγων καί παντός είδους μου
σικών οργάνων.

'I I  δέ πόλις άπασα τής Φερραρίας συ- 
νέδραμεν ίνα ϊδη τήν είσέλευσιν αυτού 
μ.ετά τιμής καί εύλαβείας. Καί ό μ.έν 
αΰτοκράτωρ έκαθίζετο έφ’ ίππου ώραια- 
τάτου μέλανος καί ευπρεπισμένου μετά  
έρυθρού καί χρυσούφάντου έφιππίου. Ά ρ 
χοντες δέ καί τινες αξιωματικοί συνυπή- 
γοντο μ ετ ’ αυτού, κρατούντες ουρανίσκον 
λευκοειδή και κυανόχρουν, δι’ c-ύ έκάλυ- 
πτον τόν αύτοκράτορα. 'Ίππος όέ τις 
άνευ αναβάτου, λευκός Αραιότατος καί 
εύτρεπισμ-ένος μ.ετά πολλών χρυσών κο- 
σμ.ημ.άτων, καί χρυσών έπί τού έφιπ
πίου αυτού αετών, έπροπορεύετο τού αΰ- 
τοκράτορος.

Ό  δέ Πάπας μ.ετά παντός τού κλή
ρου αυτού καρδιναλίων, δηλαδή, μ.ητρο- 
πολιτών, επισκόπων, ιερέων καί άλλων 
εκκλησιαστικών καί πολλών λαϊκών αρ
χόντων, περιέμενον τόν αύτοκράτορα εν 
τ ώ  παπικώ μεγάρω. Φθάσαντες δέ οί τής 
συνοδείας τού αΰτοκράτορος έμπροσθεν
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τού του Ήάπα μεγάρου, τελείστοι, τούτων 
άτεέζευσαν, εν οίς καί ο αδελφός τού 
αΰτοκράτορος, καί ούτως εισάλθον διά 
τάς μεγάλας τεύλα,ς εντός τού μεγάρου 
ένθα ά,ν i  ΙΙάττας· τον δέ αύτοκράτορα 
ώδά,γα,σαν έφιτετεον (V  ετέρας τεύλα,ς. Γνοός 
δε ό ΙΙάττας ότ·. εγγύς έστι τϊ,ς τεύλα,ς 
ό αυτοκράτωρ, άνέστα, καί εεεοέβα, ειρός 
άετάντα,σιν αυτού. Ίίλθοντος δέ τού αύ- 
τοκράτορος καί Οέλοντος ϊνα γονατίσα, 
ούκ άφάκεν αυτόν ό Πάτεας, άλλ’ έδέ- 
ξατο αυτόν εν τώ  κόλτεω αυτού, καί 
δούς αύτώ τά,ν χεϊρα, άν ήστεάσατο ό 
αυτοκράτωρ, έκάθισεν αυτόν έ ;  αριστε
ρών αυτού- οί δε Καρδινάλιοι εεαρά τούς 
τεόδας αυτών έιεοία,σαν τόν έν Χριστώ 
άσιεασμόν. Μείναντες οί δύο, δ τ ε  Πά· 
τεας, δαλαδά,, καί ό αυτοκράτωρ ¿/μάλα
σαν ετεί τινα ώραν μ.υστικώς, είτα  άτεε- 
χωρίσθασαν καί ό μεν Πάτεας έμεινεν εις 
τά ίδια, τόν δε αύτοκράτορα έφερον ε - 
φιιετεον οι αυτοί άρχοντες καί αξιωματι
κοί μ.ετά σαλτείγγων καί αλαλαγμών εις 
έτερον μέγαρο·/ τεάνυ καλώς κεκοσμαι- 
μενον, δτου κατά τάξιν βασιλικά, ν άνε- 
τα ύ-α το  μετά  τών άξιο/ματικών καί 
ύττρετών αυτού.

Ενταύθα δε τεροστίθαμι αύτολεξί καί 
τά,ν ΰτό τού αυτού χρονογράφου ττερι- 
γραφομένα,ν είσέλευσιν τού ΙΙατριάρχου 
Ίωσά,φ εις Φερραρίαν.

« Ιΐλα,σιάσαντος τοίνυν τού ΙΙατριάρ- 
»χου εις τό  άστυ Φραγκολι. έ’τ ι αύτοϋ 
»μακράν άτεέχοντος, ιδού τρός ΰτεαντά,ν 
»αύτού ά,λθε μία ναύς κατάχρυσος, συ- 
»ρομέ'/r, εν τώ  τοταμώ  ταρά τάς σκά- 
•φκς αύτά,ς καί έζάτει τόν Ιΐατριάρχα·/ 

»εισελθείν είς αυτά·/- r,v γάρ διώροφο; 
»καί τριώροφος, ώς ή τεαλαιά εκείνα, τού 
»Νώε κιβωτός' άλλ’ εκείνα, άσφάλτω αν 
»τερικοφαλιτμενα τά  έσωθεν καί τά  έ- 
»ξωθεν- αύτα, δε, όσον μέν αν εν τώ  
ϊυοατι, τείσσα, υτάρχε κεχρισμ.ένα, δοον 
»δε το φαινόμενον, έν χρώμασι διαφό- 
»ροις αν κεκαλλωτιτμένα,- καί τά  μεν 
»ανωτέρω τού τοταμού ζωγραφισμένα 
»ύτεά,ρχον, μικρόν δε ανωτέρω τεαραθυ- 
»ρίόες τετορνευμέναι, ώς άν τις εικάσαι 
»μετά κιονών λεττώ ν  είναι αύτάς, καί 
»μετά μαρμάρων κόκκινων* καί άνωθεν 
»τούτων τερόσκαψις ώραιοτάτα, ΰτεεράνω

»δε πάσας τής να,ός κύκλωΟεν τολεμικά. 
»καί έν μέσω μαγειρείο·/ διά τό  άνωθεν 
»τόν κατνάν είναι* καί σκάλα μία έν τ?ϊ 
»τρύμν/ι, καί μία έν τά, τρώρα, τού άνέρ- 
»χεσθαι καί κατέρχεσθαι τούς ύτα,ρέτας 
»αύτάς- έσωθεν όε ταλάτιον άλλο, ιός 
»άν τις είτοι ναόν τεερικαλλά,, καί κοι- 
»τώνες διάφοροι τερικεκαλυμμένοι βάλοις 
»χρυσοί;- κύκλωΟεν δε άναβάΟραι καί 
»τεροβαθμίδες καί κα τα τετά σματα , καί 
»θρόνοι κατεστρωμένοι τάτα,σι ,μακροϊς* 
»καί κύκλωΟεν θεωρία λαμτροτάτα, καί 
»άξιέτεαινος- κάτωθεν δε τού τεαλατίοι» 
»ιός κατώγεων αύτού, εν ω άτεοθά,κα*. 
»ΰτάρχον —ολλαί, αί μέν οίνου, αί δε 
»τροφών άλλων- τ ί δε ά καλά Οέσις τού 
»ορόφου αύτού, καί ή θαυμαστά άνάειχυ- 
»σις τών οικούντων έν α υ τώ ; ’Εκαλείτο 
»δε 'Opojirrpovxwr.»

«Τούτο έλθόν καί τόν Πατριάρχαν 
»εύφαμά,σαν, τεαρακλα,θείς έκείνος είσά,λ- 
»0}ν εις αύτό μετά  τών αρχιερέων κ α ί 
»τού κλά,ρου τεαντός, καί ή·' ιδειν ημάς 
» πλέοντας τόν τεοταμ,ον ως εν τταλατίω 
»άλλω καί σεκρέτω, μα,δ’ δλιος είκάζον- 
»τας είναι έν υδατι, άλλ’ έν τά, ζα,ρα' 
»—λεύσαντες ούν διά τού τοταμού, α,λ- 
»0ου.εν καί ά'κεΐς εις Φεόραρίαν t. mt.vl-» *»  ̂ * k * k »
»ψαντες ά τό Πενετίας στρός τόν Πά~αν 
»ατρέσβεις, τόν Ήρακλείας Κύριον Ά ν- 
»τώνιον, καί τόν Μονεμβασίας Κύριον 
»ΑοσίΟεον εις τόν λιμένα ούν τί,ς Ί>ερ- 
»ραρίας καταντάσαντες έν ώρα τετάρτα, 
»τα,ς ήμέρας, τά έβδομα τού ¡Μαρτίου 
»μα,νάς, έμα,νύσαμεν τ ώ  μακαριωτάτι» 
» -ά τ α , 77ώς άρα γεννά,σεται ή τού 77α- 
»τριάονου συνέλευσις, καί 77ώς δέρεται ό

, < . . , Τ »- Υ ,»τταττας αυτόν τούτων ουν εεετα ,ο μ ε- 
»νων, έμείναμεν έν τώ  χρυσώ τελοίω ε -  
»κείνω τά,ν νύκτα εκείνα,ν.»

«Τώ  ττρΜ'ί δέ ώρα ττρώτα, τά,ς άμέρας, 
»ά,λΟον καρδινάλεις τέσσαρες, καί έτ:ί- 
»σκοτεοι ώσεί είκοσι τεέντε, καί ό μαρκέ- 
»σιος τά,ς χώρας ό αύΟεντα,ς, καί σύν 
»«ύτώ  τελάθος αρχόντων τεολύ, καί 
»Í77770·. καί ήμίονοι, οίς έττοχα,Οέντες εΐ- 
»σάλΟομεν ε:’ς τά,ν Φεέραρίαν άν δέ ό 
»Πατριάρχα,ς εφιττος καί ώ χετο έν μέσω 
»δύο καρδιναλίων μετά  τιμάς μεγάλα,ς 
»καί 773ός τά τταλάτιον τού τεάττα ευθύς 
»άνά,λΟομ.εν· καί τόν τεάτεα ό τεατριάρχα,ς
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υήστεάσατο ίστάμ,ενον έν τνϊ τεαρεια'
)άμεϊς δέ καΟα,μένου τά,ν δεξιάν αύτού 
»καί τά,ν τεαρειάν, σύν τοΐ'ς έξω κατακί- 
ολοις' οί δέ άλλοι μόνον τά,ν χεΐρα, ά, 
»καί μόνω τώ  τεροσκυνάματι' τού άστα- 
»σμ.ού τοιγαρούν γενομένου, έκ τού τ:α- 
»λατίου εξελθόντες, καί τόν ίτττεον τεά- 
3λιν έτειβάντες, τώ  τεατριάρμα άτεάλΟο- 
»μεν οψικεύοντες έως τού ήτοιμ.ασμένου 
»αύτού οίκου’ 8ν έκείσε καταλειτεόντες 
»άεεάλΟομεν έκαστος, δτεου άν ήτοιμασθη 
»άμ.ΐν αύται εΐσίν α". τού τεάτεκ τεροτομ.- 
»τεαί καί τούτω  τώ  τρότεω άλΟομεν εις 
»Φερραρίαν- τά, δέ κυριακά, τώ  τερωί ώ - 
»ρισεν ό τεατριάρχας, καί έλειτούργα,σαν 
»ώσεί δεκατεέντε ιερείς έν τώ  τεαλατίω 
»αυτού- καί ίστά,κεισαν οί αρχιερείς κατά 
»τάςιν, ομοίως καί οί σταυροφόροι καί οί 
»ψάλται, καί ό αύΟέντας τά,ς χώρας ό 
»μαρκέσιος, καί οί άρχοντες αύτού καί 
υτεάντες μ ετ ’ εύλαβείας· έν δέ τ ώ  τέλει 
»έλαβον εεάντες άντίδωρον τεαρά τών χει- 
»ρών τού τεατριάρχου.»

I .  ΛΕΚ1ΓΑΑΑΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΠΙ Γ Ο Ϊ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τ Ο Γ  ΙΤΑ Λ Ο Υ Σ ΙΑ Β ΙΟ Υ  Π Ε Α ΙΚ Ο Υ .

(Συνίχιι® ίοε φυλ. ΣΤ'.)

Είτεομεν άδα,, δτι ό Πέλικος μ.ετά 
τών λοιτεών έφυλακίσΟα,σαν εις τάς είρ- 
κτάς τού Σίελμτεεργ, εις τάς μελανάς 
εκείνος φύλακας δτεου οί άνθρωτεοι εισα'ρ- 
χοντο ζώντες καί έξάρχοντο νεκροί, εισ- 
άρχοντο νέοι, δροσεροί ώς τ ’ άνΟα τού 
ΛΙα'ιου^-λά,ρεις δυνάμεων, τελάρα,ς υγείας, 
και εςαρχοντο γέροντες κυφοί, ώχροί ιός 
τόν θάνατον, μ ;  ).ευκάς τρίχας, άνευ 
δυνάμεων, άνευ υγείας. Προ αύτών ανα
φέρει ό Μαροντσέλα,ς εις τάς σαμειώσεις 
του, είχον καταδικασθά, έτεί τ ώ  αύτω 
έγκλάματι τά,ς έλευθεροφροσ-ίνας, καί τεσ 
σαράκοντα ά, τεεντάκοντα άλλοι. Λέκα 
τρεις ές αύτών μεταξύ τών ότεοίων, οί 
€ α « 1ιεΙϋ  ιΐί ίΓεΠ ε, ϋ ο ^ ο τ ΟετενίβΓΐ (1ί

Crispino, Rinaldi di Bologna, καί ό Μαρ- 
κάσιος Ganonii di fe rr jra , κατεκλείσΟα- 
σαν εις τάς είρκτάς τού Leibach. Οί λοι- 
εεοί έφυλακίσΟασαν εις Siclm perg, εκτός 
τριών τών κκ. Φορέστου, Μονάρα,, καί 
Σολέρα κ.αταδικασθέντων εις θάνατον.

Ά λ λ ’ έλθωμεν εις τόν Πέλ'κον.
Εις τρείς κυρίως έτεοχάς δύναται νά 

διαιρέσ-α, τις τόν βίον τού Σιλβίου Π ε- 
λίκου, εις τά,ν να,τειακάν του ηλικίαν, (τεερί 
άς ευρίσκει τις καί αλλαχού μέν τεολλά 
.άλλ’ ιδίως εις σαμειώσεις τινάς βιογρα- 
φικςκ τεαρ’ αύτού τού ίδιου γραφείσας, 
καί δωρα,Οείσας τώ  κ. Λατούρ, δστις κα- 
τότιν τάς μετεφρασεν γαλλιστί-), εις τά,ν 
τερό τά,ς ουλακίσεως του, καί εις τά,ν 
α ετ ’ αύτά,ν" τεεοί τών δύω τελευταίων 
αναφέρει τεολλά εις τάς .τροσβι'μα,ι; τών 
α φυλακίσεων τού Πελίκου» έξ ών θέ- 
λου.εν άτεοστεάσει δσα μάς φανώσι χρά- 
σιμα) ό Πέτρος Μαροντσέλα,ς, φίλος τού 
Πελίκου καί Συνδεσμώτα,ς, γέννα,θείς εις 
Φορλί (Forli) τό 1 7 ί)5 , καί συνδέσας 
στενά,·/ φιλίαν μέ τόν Πέλικον έν Μι- 
λάνω.

Ό  Σίλβιος Πέλικος έγεννάθα, μετά  τάς 
'Ροζίνας τό 1 7 8 5  έν Σαλούτζω, έκ τού 
Όνοράτου Πελίκου τού Σαλόυτζίου, καί 
τάς Τοορνιέρ Σαβοϊάρδας (Toarnier Sa- 
voiarda), καθ’ ά,ν ώς είτεομεν έτεοχάν ή 
Εύρώτεα σύμτεασα έκινεΐτο έκ βάθρων.

Πρό αύτών είχον γέννα,Οά ό Λουδο
βίκος καί ή Ίωσιφίνα, μ.ετ’ αυτούς δέ ό 
Φραγκίσκος καί ή Μαρία. Ί Ι  μάτα,ρ τού 
Πελίκου νυνά, άρίστας τυχούσα άγωγά,ς, 
καί γνωρίζουσα δτι μόνα, ή μ.άτα,ρ δύνα- 
ται νά άναΟρέψα καλώς τά τέκνα τα,ς 
δει μόνα ή μάτα,ρ δύναται νά διδάξα, 
αύτοΐς τό καλόν, καΟιστώσα ούτω αύτα 
έντίμ.ους τεολίτας, χρα,σίμους τά τεατρίδι, 
δεν έδίστασε νά γαλακτοτροφάτα καί 
άναΟρέψα μόνα τά  τέκνα τα,ς, μετά  τού 
ζά,λου έκείνου τού χαρακτα.ρίζοντος τάς 
άλα,Οείς μ.α,τέρας,

Φαίνεται ότι ή οικογένεια τού Σιλ
βίου δεν άτο καθόλου καλάς υγείας καί 
διά τούτο όλοι οί αδελφοί τού Πελίκου 
ιδίως όμως αύτάς, ήεο άείτεοτε ώχρός καί 
φιλάσθενος, κα* τεολλάκις λέγει ό Κ . 
'Ρόννας άλΟϊν εις τό χείλος τού τάφου, 
ον οί ιατροί τερός δια,νεκές μαρτύριο·/ τών
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γονέων του, έκράτουν ανοικτόν. Ί1  μήτηο 
του όμως Χιά συμπάθειας άκα μ άτω ς επ ι- 
ζητούαγ;ς φάρμακα Χιά τον προσφιλή αυ
τ ή  ασθενή, τό  ΰπεβοήθει Χι’ ίΧίου γ ά 
λα κ το ς οσάκις ή ’ Ιατρική έπιστήμη έφαί- 
νετο ανεπαρκής, καί ό χυμός εκείνος 
ήτο Χι’ αυτό νεα πνοή ζωής· ουτω  ¿κύ
μ α  τ ίζ ετ ο  τ ό  Χυστυχές παιΧίον μ ετα ξύ  
ζω ής καί θανάτου καί βεβαίως θ ’ άπέθνη- 
σκεν, άν Χέν ύπήρχεν ή μήτηρ του. Μ ε
τά:·/ τω ν ασθενειών τού παιΧός άναφέ- 
ρουσι μ ά λιστα  οπτασίας παραΧόξων τινών 
φ ασμάτων, ας φόβος τ ις  ε ίχ ε  χαρά
ξει εις τόν νοϋν το υ - τ ά  φανταστικά αυ
τ ά  τέρατα  ενεφανίζοντο πρό αυτού άμα 
ήρχιζεν ν’ άμαυρούται τό  φώς τής ημέ
ρας, καί τήν νύκτα άφυπνιζόμενοι οΰΧέ 
τ ά  φ ώ τα  ήΧύναντο νά τ ’  άποσοβήσω- 
σιν αυτού, νομίζοντας ό τι τ ά  βλέπει 
εις τά ς ήττον  φωτιζομ.ένας γωνίας τού 
δω ματίου καί τ ό τε  φωναί μ.εγάλαι καί 
ραγΧαιότατα Χάκρυα, ά'τινα οί θωπευ
τικοί λόγοι τή ς  μητράς καί προμήτο- 
ρος μ ετά  βίας ήΧύναντο νά πραύνωσιν, 
επν,κολουθουν τ ά  όρόματα. Ί Ι  νοσηρά 
α υτή  κατά στασις τού Πελίκου Χιήρ- 
κεσε μέχρι τή ς  ηλικίας τω ν  7  ετώ ν, κα
τόπιν ένόυναμοθέντων τώ ν  νεύρων του 
Χιά τής ηλικίας καί τώ ν  ¿κ α μ ά τω ν  ποοσ- 
παθειών καί περιποιήσεων ολοκλήρου τής 
οικογένειας του καί ι’Χίως τής μητρός του 
έοελτιώ θϊ) κάπω ς υγεία του.

Νήπιον ήν έ'τι ό Π έλικος, ό τε  έταράσ- 
σετο  ή Γ α λλία  καί πέριξ τού ΠεΧεαοντίου 
εςήγειρε στάσεις υπερ τώ ν νεων ίΧεών, 
καί ο πατήρ του όστις ήν εις άκρον βα- 
σιλόφρων ήναγκάσθη ύπό σκλτ,ράς κ α τα - 
τρυχόμενος άνεχείας, νά φύγη 'πρός τούς 
βράχους τω ν ’Ά λ π εω ν  ούρων όπισθέν του 
σύζυγον έγκυον καί ασθενή βρέφη. ©ριαμ- 
βεύσαντος Χέ, τού  βασιλ. τή ς  Σαβοΐας 
οίκου έπανήλθεν εις τήν πατρίΧα του, 
καί ε κ .Ι  αντί μεγαλαυχώ·/ καί έκΧικού- 
μενος, νά καταΧιώ ξη τούς εχθρούς του, 
τουναντίον χρέος του έθεώρησεν έν τή, εύ - 
γενεια τής ψυχής του νά ΧίΧη άσυλον 
εις αυτούς καί νά έξευρίσκν) μέσα Χιά 
φυγής, υποΧεικνύων εις τ ά  τέκνα του Χιά 
τού  διπλού αυτού πίτραΧείγματας τής 
ευνοϊκής καί Χυσμενοΰς τύ χη ς’,  ό τ ι  ό άν
θρωπος πρέπει νά ή,ναι γενναίος πρός τούς

εχθρούς του καθώς καί πρός τούς φί
λους του.

Έ ν  τουτοις ό Σιλβίος ήλικιούτο καί 
ειχεν ανάγκην παιΧαγωγίας. Π ρώτος Χι- 
Χάσκαλος αυτού καθώς καί τού μ εγ α λ ει-  
τερου του άΧελφού ΛουΧοβίκου ύπήεξεν 
αγαθός τ ις  ίερεύς Δόν-Έμμανουήλ τόνομα. 
όστις τ ά  έΧίΧαξε πρώτον κ α τ ’ οίκον καί 
κατόπιν, ο τε  έφοίτουν εις τ ά  Χηαόσια 
σχόλια ως προγυμναστής τ ά  ύπεοοήθει 
όπως άνέλθωσιν εις τά ς άνωτέρας τ ά ξ ε ις , 
ϊο ιο ύ το ι έντιμοι ιερείς, λ έγ ει ό 'Ρόννας, 
υπαρχουσι πολλοί έν ’ Ιτα λία , οϊτινες Χιά 
τή ς  γλυκύτη τος τ ή ς  συμπεριφοράς καί 
τή ς  άγιότητος τού παραδείγματος, κ α λ - 
λωπίζουσι Χιά τούς νεανίσκους τήν όΧόν 
τή ς  αρετής ή τις  πρω τίστω ς υπάρχει εις 
τήν πρός τόν πλησίον αγάπην. “Ας μ ά ς  
συγχωρήση όμως ό κ . 'Ρόννας νά τ ώ  
είπωμεν ό τι κα τά  τά ς μαρτυρίας π ολλώ ν 
άλλω ν, οι ϊ^ τιρβ ΐ ούτοι ιερείς άποκοιμί- 
ζουσιν εις τοιούτον τρόπον τ ό  πνεύμα τώ ν  
Χυστυχών παιΧίων, ώ σ τε  καθιστούν α εν  
α υτά  καλούς χριστιανούς ούχί όμ-ως καί. 
ευφυείς ανθρώπους.

Ό  πάππος τού  Σιλβίου Π ελίκου έν
θερμος τού θεάτρου θιασώ της ήγάπα νά 
γράφη κωμωΧίας καί Χράματα (άτινα  
όμως ούΧέποτε είΧον τό  φώς) κχί τή/ 
άΧυναμίαν τούτω ν μ ετέΧ ω κεν καί εις τόν 
πατέρα τού Σιλβίου, Χιά τούτο  αναψυχή 
ΧιΧακτικ.ή καί παρά πάσαν άλλην ά π ο - 
Χ εκτή έν τή  οίκογετεία ΙΙελίκω ν, ή το  
τά παριστάνει·/ μικράς τινας κωμωΧίας 

• γραφομένας ιός τ ά  πολλά , ύπό τού π α -  
τρός τού Πελίκου" έκείθεν έγεννήθη εις 
τό ς Σιλβίον ή όρεξις τή ς  Χραματοποιίας. 
όιά τόσον προώρως άναπτυχθείσης ώ θή - 
σεως, ώ στε έμπνευσθείς π ο τε  ύπό τή ς  
άναγνώσεως τού Όσσιανού μεταφρασθέν- 
το ς ύπό τού ΚεΧαρότου, συνέταξεν εις 
ηλικίαν Χέκα έτώ ν , έπί Όσσιανικού τίνος 
θέμα τος, πρώτη·/ τινα απόπειραν τρ α γ ω - 
Χίας· ό Χέ πατήρ του  βλέπω·/ τ ά  σπέρ- 
μ,ατα τα ύ τα  τή ς  ευφυΐας ηύχαριστείτο 
μ εγά λω ς, καί Χιά κα τα λλήλω ν μέσων 
έπ εμ ελ είτο  νά τ ά  καλλιεργή.

Έ κ τ ο ς  τής άΧυναμίας ταύτης ό Π έλι
κος ε ίχ ε  καί άλλην τινά  προΧίΧουσαν τήν 
ασθένειαν τώ ν νεύρων του ' ήρέσκετο μ ε 
γάλο/; νά τ ώ  Χιηγούνται αρχαίας τρα-
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μακτικάς "ιστορίας έκ  τώ ν όποιων οι κά
τοικοι τώ ν  “Ά λ π εω ν  καί τώ ν  ύπορειών 
αυτών έχουσι πλήρη τόν νούν πολύ πλέον 
τ ώ ν  εις τ ά ς  πεΧιάόας κατοικούτων, Χιότι 
αί ΧιαμοναΙ τώ ν άγριων Βαρώνων μ ε τ έ -  
Χωκαν αναμνήσεις συμβάντων παραΧόξων, 
αύξηθέντων Χιά τώ ν  παραδόσεων καί 
ΐσχ υροποιηθέντων ύπό τή ς  σιωπηλής γ λ ώ σ - 
σης τώ ν  κατεΧαφισθέντων φρουρίων α: 
Χιηγήσεις αύται (αίτινες τ ώ  ένεποίουν 
τρόμον μεμιγμένον μ εθ’ ήΧονής άφάτου) 
ύπέτρεφον συνάμα έν α ύ τώ  τήν αγάπην 
πρός τήν τόσον ταλαιπωρηθείσαν καί 
ταπεινωθείσαν ανθρωπότητα παρ’ ολίγων 

*  κακούργων. Καί ένταύθα Χέν Οά Χυσαρε- 
σ τη θ ή τε , έάν Σάς αναφέρω γεγονός τ ι  κά
π ω ς παράΧοξον. Ό  πατήρ τού ήρωός 
μας υ.ετέβη π ο τέ  εις Πινέρολον, εις ού τό 
ισχυρόν φρούριο·/ έλ έγ ετο  ό τι κατώ κει 
ά λ λ ο ι έ  π ο τε  ό άνθρωπος τού ΣιΧηρού 
προσωπείου (Homme au m asqce de fér), 
τ ό  Χυστυχές θύμα ού τ ό  μυστηριώΧες όνο
μα μάτην ζητούν Χιά τόσης πολυγραφίας 
οί Γά λλοι συγγραφείς, καί εκεί ό Σιλβίος 
ένετύπω σε τόσον ζωηρώς έν τή  φαντα
σία του τό  τραγικόν έκεϊνο ον, ώ στε  ιός 
φάσμα κακού οιωνού έτάραξε πολλάκις 
τόν ύπνον, καί ήκολούθησεν αυτόν μέχρι 
τώ ν  σκοτεινών φυλακών τού Σπίελμπεργ.

Ό  πατήρ τού  Πελίκου λαβών θέσιν 
τινά ύπό τού βασιλεως ά π εκ α τέστη  καί 
πάλιν εις Τορίνον, όπου ό Π έλικος έσχεν 
έντιμους ΧιΧασκάλους καί τήν εύχαρίστη- 
σιν τού  παριστάνει·/ μ ε τ ’ άλλω ν νέων τής 
ηλικίας του μικράς τινας κωμωΧίας, καί 
επειΧή ή ποικιλία τοίς πάσιν άρέσκει 
ιός λέγουσιν οί Γά λ λ ο ι, εις τά ς  άβώ ας  
αύτάς ΧιασκεΧάσεις έλάμβανον μέρες καί 
μικεαί κόραι, μ ετα ξύ  τώ ν  όποιων Χ ιέλαμ- 
πεν ιός άστήρ εξαίσιος, Καρλοτίνα τις 
ή τις  κα τέθελξε  τόν μικρόν Σιλβίον καί 
τ ό  θέλγητρο·/ θά μ ετεβ ά λ ετο  άφεύκτως εις 
έρωτα, έάν κατά £■/ έτο ς ήτο μεγαλείτερος. 
Γά πρώιμα τα ύτα  αισθήματα παρατηρεί 
ό .Μαραντσέλης (άν καί ημείς Χέν συμ- 
μεριζόμεθα ποσώς τήν γνώμην του), « π α 
ρατηρούνται αείπ οτε εις καρΧίας νέων 
προβληματικής υγείας, οός νά έφοβείτο 
ή φύσις μή κοπτόμ.ενον τό  νήμα τής 
ζω ής τω ν τό  κρατούν αυτούς μετεώρους 
έπί τού τάφου, θέλει νά τούς κάμη νά

γευθώσι προώρως όλων τώ ν κακών καί 
όλων τώ ν  άγαθών τή ς  ζω ής. Ά λ λ ά  τό  
ποτήριον τή ς  θλίψεως ή το  ήΧη έτοιμον 
εις τόν νεανίαν μας. Ί Ι  Κ αρλοτίνα ά π έ- 
θανε πρό τού  1 4  έτους τή ς  ηλικίας τ η ς , ' 
καί ό Σιλβίος άπομείνας εις τού λουτρού 
τ ά  κρύα ησθάνθη ΐσχυρώς πόσον αξίζει 
εις καρΧίαν άγαπώσαν ή στέρησις προσ
φιλούς προσώπου.

Μ εταβληθέντος εις Συνταγματικόν τού  
Μοναρχικού π ολιτεύμ ατος τού  ΠεΧεμον- 
τίου, ό Πέλικος (ό πατήρ) ¿φίλων ιός έκ  
τής Οέσεώς του νά παρίσταται εις τ ά ς  
έκλογάς ώΧήγει εκ εί καί τ ά  τέκ ν α  του, 
όπως τ ά  συνηθίσει τα χ έω ς  εις τήν έκ -  
πλήρωσιν τώ ν  καθηκόντων τού πολίτου. 
Ή  ελευθέρα συζήτησις, ή ταραχή εκείνη 
τώ ν  παθών, ύπέκαψεν μ εγά λω ς τήν ευ
φυΐαν τού  Σιλβίου. ΙίϊΧε πρό αυτού άνοι- 
γόμενον νέον κόσμον, νέον Χιανοητικόν 
ορίζοντα, καί ασμένως έσπευσε πρός αυ
τόν. Κ αίτοι -όμ ω ς έχω ν δημοκρατικής 
ίΧέας ό Πέλικος Χέν ήσπάζετο ποσώς τ ά ς  
ΐΧέας έκείνας τώ ν  Γά λλω ν ύφ’ ών ο ίστρη - 
λατούμ,ενοι έφερον εις απελπισίαν τήν 
Γαλλίαν. Ί Ι  μόνη του έπιθυμία, ό Χ ια- 
καής πόθος ήτο νά ί'Χη ηνωμένη·/ καί Χιοι- 
κουμένην συνταγματικώ ς τήν πατρίΧα 
του.

Αίσθημα γλυκείας μ ελα γχολία ς, χ α - 
ρακτηρίζον τόν ένθέρμως άγα πώ ντα τήν 
πατρίΧα του, καί έπιθυμούντα τό  καλόν 
τού  πλησίου του, η το  άΧιαχώριστος σύν
τροφος τώ ν  σκέψεων του.

Έ ξ  όλων τώ ν  άΧελφών του ό Σιλβίος 
ήγάπα μάλλον τήν ΧίΧυμον α υ τώ  ά Χ ελ- 
φήν 'Ροζίαν’ καί Χιά τούτο  ό τε  κατά 
τό  1 80(> , ήγάπησεν αύτη καί ένυμφεύθν 
εις ηλικίαν 2 0  έτώ ν  πλούσιόν τινα έξά - 
Χελφον τή ς  μητρός του έγκατεσταμένον 
εις Λυόν, μή  Χυνάμενος νά στερηθή αυτής, 
κατώρθωσε νά τήν συνοΧεύση εις Λυόν. 
Κ α ίτοι εικοσαετής ό Σιλβίος ουδέποτε 
είχε·/ εξέλθει τής ’ Ιτα λίας, καί Χιά τούτο 
Χελεασθείς έκ τώ ν  καλλονών τή ς  Χ ευτέ- 
ρας εκείνης πρωτευούσης τής Γα λλία ς 
(καί είχε πολλ.άς, Χιά νεανίσκον ζήσαν- 
τ α , ιός είπομεν, εις τόπους ολίγον Οορυ- 
βο/Χεις, ύπό τήν αυστηρά·/ φύλαξιν τή ς  
οικογένειας του) Χιέμεινεν έκεΐ έπί τ έσ -  
σαρας ολόκληρα έτη . 0 :  Γά λλοι συγγρα-
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~'7*  έχοχψ·', ή ελαφρά καί τερπνή 
τυναναστροφή των Γάλλων, καί τό δέ
λεαρ τού καλού λεγομένου κότσου, διέε- 
ρηξεν τα χέω ς τόν πέπλον τής .Μελαγχο
λίας του. Ο έρως τής κλασσικής σπου- 
Αής έμαράνθη έν αύτώ, καί ίσως διά 
■παντός θά εγκατέλειπε τήν καλλιέργειαν 
της πατρίας φιλολογίας, έάν ό αδελφός 
Λουδοβίκος όέν τω  έπεμπεν έξ Ιτα λ ία ς, 
= τά  μνήματα του Οϋγγου Φοσκόλου.» 
Ο: ωραίοι εκείνοι στίχοι, α! ύψηλαί εκεί
να·. :όέαι, ή γλυκύτης τής γλώσσης, ύπήρ- 
ζαν ώς πρόσκλησις άκαταμάχητος μη- 
τρός, εις τήν τρυφεράν του ολβίου καρ- 

, αν’, ’Μ^άνθη έξυπνήσας έν αύτώ ζω η- 
ραν επιθυμίαν δόξης φιλολογικής, καί 
φωνήν λέγουσαν, δέν Οά τό κατορθώσης 
--αρά μόνον διά τής γελεΟλίου γλώσσης.» 
Ο ερως τής πατρώος του τω  έγέννησε 

μελαγχολίαν καί διά νά τήν μετριάση 
ώφειλε νά έπιστρέψη εις Ιταλίαν.

( 'Έ π ε τ α ι  σ υ ν έχ εια ·)

Δ . ΠΟΤΑΜΙΑΡΐΟα.

Δ ΙΑ Τ Ρ Ι Β Η  Π Ε Ρ Ι  Ν Γ Μ Φ Α Ι Ο Γ  (‘) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.

ΈπισκεφΟέντες πολλάκις τήν ού μα - * 
κράν τής Σμύρνης κειμένην κωμόπ^λιν 
Νυμφαίο·/ καί Ξάντες τά  έν αυτή έρεί- 
...α  παλαιών οικοδομών καί λοιπών κτη
ρίων, άπεφασίσαμεν, έγκύψαντες εις τήν 
μελέτην τού πράγματος, νά έκθέσωμεν 
τα ς περί τούτων ειδήσεις, άς ήδυνήθημεν 
μ ετά  πολλοϋ τού κόπου νά συλλέξωμεν 
εκ  καταλλήλων πηγών καί έπιφέρωμεν 
-α ς  ε ..’ αυτών ασθενείς ημών κοίσέις.'
Λ -ννοιδότες δέ τήν περί τά  τοιαυτα α
δυναμίαν μας έξαιτούμεΟα έκ προοιμίων

_ (> )  Ε υ χ α ρ ίσ τ ω ς  χ α τ α χ ω ρ ί ζ » ,« ,  ε .·{  τ ά {  

του φτερού περιοβιχου τ ί ν  πί?ί Κυμφαίου ί
* *  ™  <*ολι! 3 « « * , α . τ ο 3 ;  χ .  Α . Πχππαάοποόλ-.υ 

* £ τ ρ ί π ο ν τ κ  τόν νιαρόν „υγγραφέχ ,χ

Τ ' *  „ 7  τ ί  ΎΡ*.“ · ί * * τ *  όίον, εΰιΑπιστοΰντι;
3 ·“ 1  ί,Τι χ α ':  ‘" Ρ Τ *  « ε ί τ τ ο ν χ  β έ λ ε . π α ρ ά σ χ ε ι  ή μ ί » .

- ·  Σ. Α ,Ε.

τήν έπιεικειαν τοϋ ευμενούς αναγνώστου.
,, Κχί)' ό'<γ°ν γινώσκομεν ούδείς των σω - 
,ομένων αρχαίων συγγραφέων αναφέρει 
τ ι περί τού ̂ Νυμφαίου, καίτοι τινές μνη- 
ρ.ονευουσιν άλλων πόλεων καί θέσεων φε- 
ρουσών τό αυτό όνομα/ ό μεν Παυσανίας 
δηλονότι έ̂ν τή  ωραία αυτού περιηγήσει 
τής Ελλάόος αναφέρει λιμένα, έν τω  Λα- 
κωνικω κόλπω καλούμενο·/ Νυμφαίο·/ (’μ 
ρ δέ Στράβων ό Γεωγράφος ‘ποιείται 
μνείαν ετέρου Νυμφαίου έν τή Ταυρική 
Χερσονήσω ευρισκομένου (2)· αλλαχού ό 
αυτός λεγει ότι̂  εν τώ  Σιγγιτικώ κόλπω 
υπάρχει ακρωτήριου Νυμφαίο·/ καλούμε
νο·/ ( ) και εις αλλο πάλιν μ.έρος ό αύ- ·  
τός άναφερει τόπον ιερόν Νυμφαίαν έπι- 
καλούμ,ενον έν Θράκη, πλησίον τής ’Απολ
λωνίας (4).

, Έ ν  Τένε'· *  ούτε ό πατήο τής
ιστορίας Ηρόδοτος ό γράψας περί τού 
εκεί πλησίον ευρισκομένου αναγλύφου τού 
Σεσιόστριος (πολύ πρό αυτών άκμάσον- 
τος) ουτε ετερός τις τής χορείας τών αρ
χαίων ποιείται μνεία·/τοϋήμετέρου Νυμ
φαίου. Μολαταύτα τις δύναται νά μάς 
βεβαιώση ότι τό  Νυμφαίο·/ δέν έχει τήν 
αρχήν του από τών αρχαιότατων χ 5ό- 
νων ;  ήμείς τουλάχιστον,'άν έπιτρέπηται 
νά έκφέρωμεν τήν ασθενή μας γνώι/.ην, 
τολμώμεν ει’πεϊν ότι τό καθ’ ημάς Νυμ
φαίο·/ έχει τήν αρχήν του άπό τών Λε- 
λέγων.

(■; Β.βλ. III. κεφ. Χ Χ 1Π. 2. χΠλίο/τι |κ 
• Βαών τήν έπί τή, ά'χραν τή; Μαλέα; λι- 
»μήν έστιν ¿»ομχζόμενον Νύμφχ·ον >

(=) Βιβλ. Ζ 3 0 9 . 4 .  «"Εσιι 5έ τό μ£- 
»τχξύ τή ; θ εο !ο ,:* ;  χ»! _ο5 ΓΙχντικχπχίοο
»σταίίων πε?1 ^ενταχοχίων χχί τριάκοντα
»χώρα πά/α σιτοφόρος, κώμα,- εχουσα κχ! 
»πόλιν εΰλίμενον τό Νόμφαιον.»

I3) Βιί'λ. Ζ. 3110. 32.
( ‘) ΑύτοΟι 316. 8 . «Έν τή χώρα τών Ά - 

»πολλωνιατών καλεϊτα! τι νυμφαίο,· πέτρα 
»5 Ι ρτ! πύρ άναοιόούτα, ύπ’ αΰτή 5έ χρήναι 
»ρέουοι χλιαρού καί ασφάλτου, χαιομένητ, ώ; 
»εικόί, τη; βώλου τή; άσφαλτίτιίο;.» Καί 
Πλουτάρχ. Σύλλα;. XXVII «Απολλωνία χαί 
»πρό; αύτή τό Νόμφαιον, Ιερό; τόπο; έκ 
»χλοερά; »άτι,,; καί λειμώνων ά,αοιοοό; πυ- 
«άό; πηγά; σποράία; ένίελεχώ;  ̂ίο ντο;.»
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Νομίσματα εκεί άνευρισκόμενα καί 
πολλά άλ.λα τής πολιας άρχαιότητος 
μνημεία έπίσης έν τοΐς πέρις ένυπάρ- 
χοντα ώς καί έρείπια τοίχων τού φρου
ρίου έκ μονολίθων καί άνευ ασβέστου ¿κ
τισμένων κ .τ .λ . άποδεικνύουσιν έναονέ-» I I
στατα  ότι είναι έργα τού έθνους εκείνου 
καί μαρτυρούσιν ΰπερ τής γνώμης μας. 
'Ετέρα δ ' αιτία ήτις ενισχύει ημάς εις 
τό νά έπ-μείνωμεν επί τής ώς άνω έκ- 
φερθείσης γνώμης μας είναι τά  νύν κα
λούμενα βουνάρια ή π-ηγαί τώ ν Νυμφών, 
εν οίς σοιζονται έρείπια, (ος εικάζομε·/ 
βωμού πρός τιμήν τών Νυμφών ίδρυθέν- 
τος.

Κυρίως όμως πείθει ημάς αυτό τά όνο
μα Νυμφαίαν. Τό όνομα τούτο είναι αλη
θώς αρχαιότατο·/' καί φαίνεται ότι ιονο- 
μάσθη ούτω άπό τών Νυμφών ών τήν κα
τοικίαν έφαντάσθησαν ίσως έκεί οί αρ
χαίοι αυτού κάτοικοι. 'ΙΙσαν δέ α’. Νύμ- 
φαι Οεαί τών δασών καί τών όοέων ή 
μάλλον τών καλλονών τής γής, ώς καί έν 
’Οδυσσεία λέγει ό 'Όμηρος

Κόμφσι αί έχουσ’ ίρίω» αϊπίΐ,σ χάρ,,ν* 
χχι π,.γχ; πστα¡/»» χα’ι π ίσ·α  π ιιτ ,τ ,τ χ  ( ') . .

’Εκαλούντο δέ πρός τούτοις ’Λνιγρήδες 
Νύμφαι, Κιθαιρωνίδες, Κωρύκιαι, Ίσμ.η- 
νίδες, Ίωνίδες, Λιβήθριαι, Σιθνίδες. Αύτάς 
έσέβοντο πολύ ο; αρχαίοι όθεν ϊδρυον 
βωμούς καί ταίς άπένειμον ιδιαιτέραν λα
τρείαν. 'Ωραιότατη·/ περιγραφήν ιερού τών 
Νυμφών εύρίσκ.ομεν έν τή 'Ομηρική Όδυσ- 
σεία-

. . . .  άντφσν Ιπτρατο» ήϊρο.ιόί;, 
ΐρό» νυμφίων αί ,ηϊχδι; χχλίο,τχι·
ί» 31 χ ρ κ τίρ ίς τ ι  χαί άριφιφορΐι; ίασι» 

λχϊ,οι· ί»9/ 3 ’ ί τ ι ι τ ι  τιδαιβύσο5υαι ριίλισσαι· 

ί» 3 ’  ίστοι λίΟισι πι?ι¡ιή χ α ς , :ν 9 ι τ ;  ,όμφαι 

φάρι ϋ ϊχί,ουσι»  ά)ιπορφυρα, 9χϋ|χα !3ίσ0χι· 
ί» ί· 33ατ· ά ι ,ά , ,τ α ·  ,3όω 3 ί  τ ί  αί ίόραι ιίσίν, 
«I μιι προ; Βτρίχο χ χ τχ ιβ χ τα ί ά,βρώποισιν,
»'· 3 αυ π ρ ί ;  Νί,ο, ιίσί β ιώ τίΐχ ι- ού3ί τ ι  χίί,π 
ά,3ρι; «ϊσίρηο,τχ,, χ λλ ’ άίχ,άτ», ό3ά; έατιν (=)'.

Φαίνεται δε έκ νομισμάτων καί ές αρ
χαία ; τινός επιγραφής ότι τά Νυμφαίο·/ 
ήκμασε καί επί 'Ρωμοκρατίας- υπέστη

( ')  Όουσ. Ζ. 12*.
( : )  Α ΰ τό Ίι. Ν . 1 0 3  - 1 1 2.

όμως τάς αύτάς συμφοράς καί κα τα κτή
σεις υπό τών επιδρομών τών βαρβαρικών 
λαών όσας καί ή Μικρασίκ άπασα.

’Ενδοξοτέρα έποχή τού Νυμφαίου εί
ναι ή Βυζαντινή, μάλιστα δε ό δω δέκατος 
καί δέκατος τρίτος αιών. Τό Νυμφαίου 
ένεκα τών φυσικών καλλονών του έπί τή ς 
εποχής εκείνης ήτο ό τόπος τής διασκε- 
δάσ/ως τών Αύτοκρατόρων ('). Έ π ί τής 
βασιλείας μάλιστα τού ’Ιωάννου Β α τά τζη  
τό Νυμφαίο·/ έφθασεν εις τόν ΰύιστον βαθ
μόν τής δόξης, καταστραφέν έπειτα  υπό 
τών Τούρκων. Διότι είκάζομεν οτι εί
χε μήκος μέν £ν τρίτον τής ώρας πλάτος 
δέ ήμίσειαν, ήτοι σχεδόν έθιγε τήν πρός 
τ ά ; Σάρδεις όδόν' άλλως τ ε  καί μνημ.εία 
συχνά ευρισκόμενα έκεί, ώς καί συγγρα
φείς σύγχρονοι τής εποχή; εκείνης ίμ ολο- 
γούσι τούτο.

’Επειδή δέ τό Νυμφαίον σεμνύνεται διά 
τόν βασιλέα Βατάτζην ούκ άπό σκοπού 
θεωεούν.εν νά εϊπωυ.έν τινα καί πεεί αυτού.

> 1 , · , y , ' ,
Ό  Ιωάννης Β α τα τ,η ς κατηγετο ες ευ- 

γενούς οικογένειας κληΐζομεν'ης έπί πλού- 
τω , φιλευσπλαγχνία καί φιλομουσία. Έ π ί  
τών ημερών του κατείχε τόν θρόνον Θεό- 
δωρος ο Λάσκαρις όστις μή έχω·/ υιόν ό
πως τω  καταλείπη τήν βασιλείαν, έ σ τε 
ψε·/ αύτόν μετά  τής Ουγατρός του Ειρή
νης. !') Μετά δέ τόν θάνατον εκείνου ά -

(■ )  C h arlo s T c x ie r .  A sie M iu ou ro . σ ιλ .  2 6 0  
«N'ymphio é ta it - i l  cé lèb re  â  1' ép oqu e B y z a n 
t in e  com m e lieu  de p laisance des e m p e re u rs .»  
Κ αί Ν ιχ ,.φ ίρίο  Γ ρ ,.ρ ρ χ - Ιστορία Β'/ζ. β ιβ λ - V I .  
αιλ. 9 6  η ' μ .  Á. ίχ3οσι; Ε , ι τ ί α ;  M D C C X X IX .

(γ) Κχντσκουζη,ό; σελ. 2 . έκδοσι; Sudorie 
Sch op eu i τορ. A. B o n n ac JID C C C X X V III . ofc)¿ó- 

-ίωρο; Αάσχαρι; άρρε,ο; παισό; άπορων, 
»Ίωάνντι zrj Βχτάτζ^ έ ;  αρχοντική; τάξιω; 
»Ο/ΤΙ Είρτ,,τ,» τήν θυγατέρα σννέζευξεν, άπο- 
»οείξα; καί βασιλέα τόν κηίεστή».» Έ »  τή
Νυμφχ'ων έχκλησ’α ΰπάρχ« χειρόγραφος 
άχολουό’α τού Άγιου Ίωά,νου Βατάτζη. 
τού ¿Γ.οίου τή» εορτήν έορτάζουσι τήν ο’. 
Νοεμβρίου. Τό χειρόγραφον τούτο άντεχράφη 
έκ του ίν Μαγνησία ιώ 1839. Τού πρωτο
τύπου συγγραφεύ; μσρτυρεϊται ό Νικόδημο« 
‘Αγιορείτη;, ό μεγά/.ω; έπί τήν ’Εκκλησια
στικήν φιλολογίαν ένοώσα;, ώ ; ó ííte ; τίο 
μαρτυρεί έν τώ Συναξχρ'ω αύτού. σελ. 2 3 5  
τύπ. Ένιτία; 1819. «Τόν κατί πλάτο; βίο»
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νέλαβεν ό ’Ιωάννης τάς ήνίας τού κράτους.
Του Ίωάννου τάς διατριβάς έν τ ω  Νυμ

φαίοι ποιούμενου βώς έθος ην α ύτώ », έ- 
φάνη κατά τό  τέταρτον έτος τή ς βασι
λείας του ό Ά ζατίνής, Σουλτάνος των 
Τούρκων κυριεύων καί λεηλατών τάς περί 
τον Μαίανδρον ποταμόν ττόλεις. Τούτον, 
έξελ.θών μετά  στρατιωτικής δυνάμεως έ- 
νίκησε καί εξεδίωξε πανστρατιά- πολλαί 
δέ πόλεις ούσαι τό τε  κατεδαφισμέναι υπό 
των βαρβάρων, ώς ή Σμύρνη καί ή Μαγνη
σία, ώκοδομήθησαν έκ νέου ύπ’ αυτού.

Μ ετά πολλούς ά'λλους αγώνας καί πο
λέμους έπανακάμψας εις τήν τό τε  πρω
τεύουσαν τού κράτους, τήν Νίκαιαν, έ
πεσε·/ ασθενής. Έ ν  τή  περιστάσει ταύτη 
ένθυμηθείς τής ευάερου Οέσεως τού Νυμ
φαίου, άπεφάσισε νά μεταβή έκεϊ. Ά λ λ ’ 
ή άσθενεία του έβαινεν ημέρα τή ήμερα 
έπί τά  χείρω, τουΟ’ δπερ τόν ήνάγκασε νά 
κατέλθη εις Σμύρνην ινα προσκύνηση εις 
τόν ναόν τού ’ Ιησού Χριστού. Μετά ταύ- 
τ α  έλθών εις Βουνάρπασι καί τήν άσθένειάν 
του ίδών έπί νά γείρω βαίνουσαν, έπανέ- 
καμψεν εις Νυμφαΐον ένθα άπέθανεν έν 
τοϊς βασίλικοΐς κήποις. ’ΐδού δέ πώς πε
ριγράφει τάς τελευταίας ημέρας τού ευ
σεβούς τούτου βασιλέως, σύγχρονος ιστο
ρικός, ό Γεώργιος Άκροπολίτης- (') «Εις 
νέπιόν περί τήν Νίκαιαν άφίκετο ένθα περί 
>τόν Φεβρουάριον έπί κλίνης τό  πλέον τής 
»νυκτός καθήμενος καί πρηνής έπί κλίνης 
»πεσύν ήν άναυδος. Οί δέ ιατροί άμ.υχάς 
»τοϊς ποσίν έποίουν, καί έφόλκιουν ταϊς 
»άμυχαΐς άνέβαλλον. ’Αλλά ταύτην τήν 
Βνύκτα, καί τό  έπιάν ημερονύκτιο·/ άκίνη- 
»τος έκειτο- άποπληξία γάρ ήν νόσος. 
»Μόλις γούν άνέπνευσεν ήλλοιωμένος τό 
»χρώμα, καί έσπευσε καταλαβει·/ τά Νύμ- 
»φαιον, προς Βαϊφόρου Κυριακής, καθ’ ήν

ϊ  (του Ίωάννου) μετέφρασεν ή έμή άδυναμία 
»εις τό άπλούν . . . .  άλλα καί ολόκληρον 
»άοματικήν ακολουθίαν έξ ίι-αρχής έφιλοπό- 
»νησα εις τήν τούτου βασιλικήν μεγαλειό- 
»τητα, απερ εδρίσκονται νΰν εις τήν Μαγνη- 
»σίαν. » Τό τής Μαγνησίας έζεόίθη ττρό τινων 
μηνών υπό τού Άγαδαγγέλου Αρχιεπισκόπου 
τής έπαρχίας ’Εφέσου, Εν Κωνσταντινουπόλει.

( ' )  ΙΙΪ^ ιοπα Β γ ζ α η Ι . Τ ο μ . X X I I  σ ιλ . 1 0 7 .  

Γ ι .  λ χ .  Ποντ,μ* Χρονικόν.

»εΐωθε θριαμβεύειν, καί έκεϊ, καί τό ’α -  
»ναστάσιμον διήλΟε, καί τό από τούδε 
»τοϊς τοιούτοις έπεχωρίαζε μέρεσι, τή  
»κατασχούση τούτον νόσω καταδιάστη- 
»μα ημερών πιεζόμενος. Ποτέ μέν γάρ 
»έπί κλίνης έπιπτε·/ άφωνος, ποτέ δέ ο- 
»δόν βαδίζων έφιππος, ΰπό τής νόσου έ- 
»γίνετο κάτοχος, καί ο; συμπαρόντες κα- 
»τεΐχον, καί παρεφύλαττον, καί έάν εις 
»λογισμόν ήκε σχολή πράς τά  Βασίλεια 
»ΰπανέστρεφεν, ένίοτε δέ καί φοράδην ή- 
»γετο. ’Επειδή δέ ή νόσος έπηύξανε, καί 
»τόσώ μα τού βασιλέως κα τέπιπτε, συνε- 
»χέστερον γάρ έγίνετο τούτο, καί ή άτρο- 
»φία τούτον έπίεζε, καί άφίκετο εις Σμύρ- 
»νην,ώς τώ  έκείσε προσκύνηση Χριστώ καί 
»διά παρακλήσεων ΐλεων αυτόν άπεργά- 
»σαντο. Καί άπελΟών ανακωχήν οΰχ εύ- 
»ρεν. Ά λ.λ’ έν τοϊς Περικλύστροις τόποι; 
»σκηνούμενος ά εισίν εγγύς Σμύρνης χ εί— 
»ρονος τού πάθους έπήσθετο, καί κατα- 
»λαμβάνει τό Νύμφαιον, καί έν τοϊς έγγύς 
»τής χώρας βασιλείοις κήποις τάς σκη-, 
»•/άς έπήξατο. ’Ένθα καί τά χρεών έλει- 
»τούργησεν. Εξήκοντα δύω έτών ών, έξ 
»ών τριάκοντα τρεϊς βεβασίλευκε καλώς. 
»Πράος γάρ ήν καί πρός τό φιλανθρωπό- 
»τερον άεί άπονεύων, πρός πάντας φιλό- 
»δωρος, μάλλον δέ πρός τούς μήκοθεν».

Μέχρι λοιπόν τής έποχής τού Βατά- 
τ ζη  τό Νυμ.φαΐον ήτον εις άνθηράν κα- 
τάστασιν. Μετά τού Ανδρονίκου όμως 
Παλαιό λόγου τό Νυμφαΐον επεσεν εις τάς 
χεΐρας τω ν ’Ενετών ήτοι περί τόν δέκατον 
πέαπτον περίπου αιώνα. Μνήματα, νο- 
μίσματα καί ίχνη οικοδομών έκεϊ ευρι
σκόμενα μαρτυρούσι ημών τάς γνώμας. 
’Αλλά φαίνεται ό'τι οί Ε νετοί δέν έκαρ- 
πώθησαν έπί πολ.λά έτη τής κατακτήσε
ως ταύτης· διότι έπελΟόντες μετά  ταύτα 
οί Τούρκοι, πάν τό προστυχό·/ έκυρίευον 
καί κατέφθειρον.

Μετά τόν Όμ.ούρ καί Άμουράτ Α .' 
ήλθε·/ ό Παϊαζήτ ή Βαΐαζήτ όστις κυρι- 
εύσας καί λαφυραγωγήσας πάσας τάς πό
λεις τής Λυδίας υπέταξε καί τό Νυμ
φαίο·/. ΕΪς τάς δεινάς ταύτας περιστάσεις 
οί Νυμφαίοι άνεχώρουν καί εκρύπτοντο εις 
πλησιόχωρα φρούρια- οϋτω κατέφυγαν 
καί έν τινι πολ.υχνίω πλησίον τής Σμύρ
νης τών Φοερίών καλούμενο·/- άλλ.ά μετά
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μακρόν πόλεμον ΰπετάγησαν τ ώ  ίσχυρο- 
τέρω, ώς διηγείται ό Λούκας Μιχαήλ (')

Μετά ταύτα έλθών ό ήγεμών Κινεΐτ 
έκυρίευσε πλείστας παραλίους πόλεις τής 
’Ιωνίας καί τή ς Λυδίας έν οίς καί τό Νυμ
φαΐον. Ά λ λ ’ ήλθεν ό καιρός καί τής μ ε
ταξύ τών Τούρκων ασυμφωνίας. Άφού 
δηλονότι κατεστάθησαν ούτοι κύριοι πά- 
σης τής μικράς Ά σίας πρό τής άλώσεως 

τή ς  Κωνσταντινουπόλεως οι διάφοροι ςφα- 
τηγοί καί ηγεμόνες αυτών έφρόντιζον έ
καστος περί τού ίδίου συμφέροντος του- 
εκαστος έπεθύμει νά έκτελή τάς έπιθυ- 
μίας του- παρημέλησαν τό έθνικόν των 
συμφέρον καί ούτω προσεπάθουν νά άρ- 
πάση ό είς τά ς κτήσεις τού άλλου. Ό  
Κινεΐτ έπεθύμησε νά άρξη τής Ά σίας διό 
καί ό Σουλτάνος Μωάμεθ Α .' κινήσας 
κ α τ’ αυτού, τού καθυπόταξε πολλά φρού
ρια καί πόλεις, έν οΐς καί τό  Νυμφαΐον 
περί τάς άρχάς τού δέκατου πέμπτου 
αίώνος.

Κυριευθείσης δέ καί τής Κωνσταντι
νουπόλεως περί τά  τέλη  τού 1 5  αίώνος 
διετέλεσε τά Νυμ.φαΐον ύπό διαφόρους η 
γεμόνας ή πασσάδας. Ά λ λ ’ ό'τε έγένον- 
το  τακτικοί νόμοι τού κράτους καί έκα
στος ήγεμών ώφειλε νά μεριμνά υπέρ τής 
ιδίας του έπαρχίας, τό Νυμ,φαΐον έγεινε 
μέρος τή ς ηγεμονίας τή ς Σμύρνης.

(’Ακολουθεί.)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ I .  ΠΑΠΠΑΑΟΠΟΤΑΟΣ.

( ι )  A n aslas ii b ib iio ih e c a r ii . H is t. E c c le s e a -  
A tica. Τύπος Ενετίας. Ε το ς M D C C X X IX . D u e s , 

M ic h e lis . κ ιφ . X V U l .o ’O  Β α γ ια ζ ή τ  συ αδροίσας 

π ά ν τα  τ ά  τ ή ς  Λ υ δ ία ς χ ρ ύ σ εά  τ ε  κ α ί άργυρά 

κ ειμ ή λ ,ια  κ α ί π ά ν τα  τ ά  ¿ν τ α ϊς  Σ ά ρ δ ε ις  καί 

Φ ιλ α ο ελ φ εία ς  κ α ί ’Α τ τ ά λ ω  σ ω ρ εΰ σ α ς π λ ο ύ το ς , 

ηλβεν ε ίς  Σ μ ύ ρ ν η ν , κ α κ ει τ εν τ ώ σ α ς  έν τ ώ  π ο -  

λ ιχ ν ιω  τώ ν  Φ ρ ερ ίω ν , Β άνήγειραν έν τ α ϊς  ή μ £ -  

ραις τού Ό μ ο ύ ρ , Ιζ ή τ ε ι  τούτον π α ρ ’ α ύτόν, 

ώ ς^δε ά ντέλεγον  οί Φ ρ ερ ιο ι, ήσαν γά ρ  π λ εϊσ το ι 

άνδρες τ ε  κ α ί γ υν α ίκ ες π ρ οσφ υγύντες έν τψ  

Φ ρ ιρ ίφ , Έ φ έ σ ιο ι ,  βύραιο^, Ν  υ μ  φ  α ί  ο ι κ α ί 

ά π ό  ά λ λω ν  π όλ εω ν  χ ρ ισ τια ν ο ί, δα β ρούντες ώ ς  

οϋ χυ ρ ιευ θή σ ετα ι π αρά τίνος. Κ α ί γ ά ρ  ό Ο α -  

γ ια ζ ή τ  κ α τ ’ ετ ο ς  έπ ο λ έμ ει κ α ί ού δ ιέλ ειπ εν  

α σ φ α λ ώ ς τού λ ιμ ο ύ  διεξόδους τη ρ ώ ν , ό π ω ς  οπό 

τού  λ ιμ ο ύ  έγ κ ρ α τ ή ς  γ έν η τα ι τού  π ο λ ιχ ν 'ιω » .

[ΑΝ Α ΤΟ Λ ΙΚΗ  ΕΓΙΙΘ ΕΩΡΗ ΣΙΣ

Τ Ρ ΙΑ  ΚΛΗ ΡΟ ΔΟ ΤΗ Μ ΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΑΠΟ0ΝΙΙΣΚΟΝΤΟΣ 
ΕΝ ΤΙΝΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (’).

Μ ετάφρασι; έκ  τ ο ί  Γαλλικού 

δ π  4 

Θ Ε Μ ΙΣ Τ . ΒΑ ΤΙΛ Π .

Κ ατά τινα πεισματώδη καί αίματηοάν 
έξοδον καθ’ ήν άπωθήσαμεν τόν εχθρόν 
άλλως τ ε  άνδρείως εαυτόν ύπερασπισθέν- 
τ α , έπληγώθην καιρίως έπί τής κεφαλής.

'Ό τε  άπεσύρθημεν είς τάς θέσεις μας, 
δέν έσκεπτόμην πλέον έπί τής συμφοράς 
μ.ου τούτης- καθ’ όσον ή εφεξής λυπηρά 
προκατάληψις μέ άπησχόλει μεγάλως.

Έθρήνουν τόν θάνατον τού φίλου μου 
Λουκιανού, συνταγματάρχου έν τώ  αύτώ 
έν ώ ΰπηρέτουν συντάγματι, 3ν είδον δια- 
τρωθέντα πρό τών οφθαλμών μου ΰπό 
σφαίρας τό  στήθος, καθ’ ήν στιγμήν έφωρ- 
μήσαμεν κατά τού έχθροϋ, χωρίς νά δυ- 
νηθώ νά έπενέγκω αύτώ τήν έλαχίστην 
συνδρομήν ουδέ νά σφίγξω τήν δεξιάν του 
καί τω  προσαγορεύσω τό τελ.ευταΐον του
λάχιστον χ α ϊρ ε .

Πάσα έν τή  κρισίμιρ τού τη  στιγμή
κράτησις αποβαίνει όλως αδύνατος...........
αναγκάζεσαι νά «γης εμπρός ναι, άκατα- 
παύστως εμπρός.

Μ ετά τό πέρας τής μάχης έσπευσα 
νά έπισκεφθώ τό  μ.έρος ένθα έπεσεν- εξή- 
τασα ή άνεσήκωσα πλείστους νεκρούς καί
πληγωμένους- άλλά μ ά τη ν  Τό τοι-
ούτον μοί έφάνη άκατάληπτον.

Έπελθούσης τής νυκτός ή ευθυμία ά- 
πεκατέστη γενική συνεπεία τής επιτυ
χίας ημών. Ά λ λ ’ εγώ άπεσύρθην κατά 
μόνας όπως έπί μάλλον σκεφθώ διά τόν 
φίλον μου, ότε στρατιώτης τις  ετέρου 
συντάγματος μ ’ έπλησίασε λέγων μοι ό
τ ι  μ ’ έζήτει πρό δύω καί επέκεινα ωρών. 
Μοί ένεχει'ρισεν επιστολήν έκ μέρους ά-

(1) Χειρόγραφον εδρεθίν έν τώ σάκω νέου 
τίνος ταγματάρχου φονευδέντος κατά τινα έ
ξοδον, ύπ* τά τείχη τού Στρασβούργου.
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δελφής τίνος τού ’Ελέους, ή τις μέ χρο- 
σεκάλει κατεσπευσμένως ε:’ς τό νοσοκο
μείου χαρά τινι βαρέως χληγωμένω συν
ταγματάρχη, επιθυμοϋντι νά μέ $ ή  πριν 
άποθάνη.

Ουδόλως ήμφέβαλον δτι η το ό Λου
κιανός. «Ά ρκεΐ, εϊπον κα τ’ έμαυτόν, νά 
[¿'Λ φθάσω άργά».

Μετά δέκα ό'θεν λεπ τά  εΰρέθην πρά 
της θύρας τής μονής, h  ή εύσπλαγχνία 
τών αγαθών καλογραιών είχε μετατρέ
ψει εις νοσοκομείου.

 ̂Μετά συνοχής καρδίας έθεώρησα τό 
πένθιμον τούτο ενδιαίτημα, ένθα 'έχρό- 
κειτο νά μάθω χερί του θανάτου τοϋ 
προσφιλούς μοι η μάλλον νά χαρευρεθώ 
κα τά  τήν ώραν τής αγωνίας του.

Ή  νείρ μου ήψατο τέλος τοϋ σχοινιού 
του κωδωνίσκου, ου τίνος ό ήχος, διερχό- 
μενος τούς σκοτεινούς Οόλους μαύρου'δια
δρόμου, μοι έχροξένησε φρικίασιν.'

Έ ν  τούτοις καλογραία τις έδραμε νά 
μοι άνοιξη.

’Εν συγκινήσει μου χεριωρίσθην νά 
τήν έχιστολήν ην εϊχον λάβει, 

δτε αυτη μέ άχήντησε μ ετ ’ αγγελικού 
μειδιάματος' αερχεσθε έν καιρώ, μεγά- 
λως θά εύχαριστηθή, διότι θά σάς ϊδη- ά- 
κολουθήτέ μ ε» .

Έφθάσαμεν εντός τής αιθούσης τών 
πληγωμένων. -Ω ! όχοΐον τρομερόν καί 
σπαραξικάρδιου θέαμα παρουσιάζει στρα
τιωτικόν νοσοκομείον μετά  τινα μ ά χη ν ! 
Μόλις εισήλθον καί ή τε  δρασις καί ακοή 
μου έσυγχίσθησαν. Πέριξ έμοϋ οΰδέν η 
ολολυγμοί καί χαράχονα.

^  άδελφή τοϋ ελέους έστη χαρά τινι 
κραβοατω εις τούς χόδας τοϋ όχοίου έ- 
κειτο στρατιωτικός μανδύας καθημαγμέ- 
νος καί πλήρης βορβόρου.

Έ χ ί  τοϋ ρηθέντος μανδύου ήτο χρο- 
αηρτημένος ό Σταυρός τής Τιμής, ά ρ ρ -  
ραι ό ’ εχωμίδες έκόσμουν τάς χειρίδας 
αυτοϋ.

,  Κα9’ 3ν στιγμήν άχέσχων τό βλέμμα 
ε/- ' 0ύ ό ιαληφθέντος μανδύου ό'χως ρίψω 
αυτά εχί τοϋ χροσκεφαλαίου τοϋ κραβοά- 
του, ήκουσα τήν καλογραίαν λέγουσάν 
μοι χαμηλοφώνως « αυτός είναι, μή τον 
κουράζης, είναι τόσον έξησθενησμένος ! . . »  
-Καί τ α ϋ τ α  είχοϋσα άχεμακρύνθη.

Ό  δυστυχής Λουκιανός, ώχρός καί κεκ- 
μηκώς, είχε κλειστούς τούς" όθφαλμούς. 
Τό ανοικτόν αύτοϋ στόμα καί αί βίαιαι 
τοϋ στήθους του κινήσεις, έμαοτύρουν βρα- 
δεϊαν καί αγωνιώδη άναχνοήν.

Έψιθύρισα τό όνομά μου εις τό  ούς 
του, λαμβάνων συνάμα τήν χεΐρά του, ήν 
έβρεξα μΑ έν δάκρυ. Ναι, έκλαυσα- έγώ 
όστις μέ ψυχρόν όμμα εϊδον τοσαύτας σκη- 
νάς σφαγών άλλ’ ήτο φίλος, συστρατιώ
της' εγκάρδιος αδελφός, άχοθνήσκων ένώ- 
χιόν μου εντός τής ευρείας αυτής αιθού
σης, φωτιζομένης ΰχό τινων μόνον λυχ
νιών όμοιαζουσών μέ τόσας επικήδειους 
λαμχάδας.

Έ ν  τ ή  θέσει ταύτη έδοκίμασα δ,τι πο- 
τ έ  έχί τοϋ χεδίου τής μάχης, ένθα αισ
θάνεται τις είδός τ ι  μέθης,’ χαράφρονος 
μανίας, ητις τον ω θεί εις τό  νά φονεύση 
τόν ομ,οιόν του, άνευ τύψεως συνειδότος, 
ανευ τοϋ ελάχιστου έχίσης οϊκτου..............

Ό  φίλος μου άνεσκίρτησεν, ήνοιξε τούς 
θνήσκόντας αΰτοϋ οφθαλμούς καί τούς 
έστρεψε χρός με.

—  "Ω  ! ! Σύ εϊσε ’Ερρίκε, μοί εϊχε μ ετ ’’ 
αδυνάτου φωνής. Σέ ευχαριστώ διά τήν 
έλ  ευσίν σου, ή χαρουσία σου μέ ευχαριστεί 
χολύ- εϊσε ολόκληρον τό  παρελθόν μου, 
ολόκληρος ή νεότης μου, ήτ-.ς τήν στιγ
μήν ταύτην άναρχάζεται ένώχιόν μου 
εχ ί παρουσία σου. Έ χ ω  νά coi έμπιστευ- 
θώ μυστικόν τ ι ...........

Ένταϋθα ό ψυχορραγώ/ έσιώχησεν, 
Ηθελησα νά ομιλήσω, ά λλ’ : όλολυγμ,οί 

μου άχέχνιξαν τήν οωνήν μου.
—  Μή κλαίε, φ ίλτα τέ μοι, ειχεν, εν 

τώ  ήμετέρω έχαγγέλματι θάνατος έ- 
χίκειται εφ’ ήμών έν χαντί καιρώ. Τό 
τοιοϋτον τό χροβλέχομεν καί τό  χεριμέ- 
νομεν όφείλομεν δθεν νά φερώμεθα έξί- 
σου δι’ ημάς αυτούς καί τού: φίλους μας. 
. . . .  “Λκουσον, αν άξιωθής νά Ιπανίδης 
τήν γενέθλιον ήμών γήν, θά εγχείρισες 
ταύτην εις εκείνην τής όποιας τό δνομα 
ευρηται εχί τοϋ δευτέρου φακέλλου.

Διά τής αριστερής του χειρός έξέβαλεν 
υχό τό  έφάχλωμ.ά του πράγμα τ ι μι
κρού μ.εγέθους καί σχήματος τετραγώ
νου άσφαλώς κεκλεισμ.ένον.

—  Έ σ ο  βέβαιος, είπον, ή έντολή σου 
έκχληρωθήσεται θρησκευτικώτατα. . . .

ΑΝΑ ΤΟ Λ ΙΚΗ  ΕΠΙΘ ΕΩΡΙ1ΣΙΣ

Ά λ λ ’ ή χληγή σου δέν είναι ίσως θανα
τηφόρος. Θά ία θ ή ς  είσαι καλήτερα.

—  Ίΐςεύρεις άχήντησε μ έ μειδίαμα 
μελαγχολικόν, τήν άρχαίαν παραβολήν 
τοϋ λύχνου, δστις πριν ή σβέση, άναδί- 
δει ζωηροτέραν φλόγα . . . .  Ούχί, οΰχί, 
δέν είναι απάτη . . . .  ή σφαίρα διεχέρασε 
τό  στήθός μ.ου.

Γνωρίζεις δ’ δτι δέν δειλιώ τόν θάνα
τον. Πολλάκις μέ είδες άψηφούντα αυ
τόν. Ναι θά μοί ήτο βεβαίως εύχαρι- 
στότερον ν’ άχοθάνω εις τούς κόλπους 
τής οικογένειας μου, εις τάς άγκάλας 
τέλος τής μητρός μου, εϋελχις τουλά
χιστον δτι ήθελον άναχαυθή ΰχό τήν 
σκιάν τοϋ κωδωνοστασίου τής χατρίδος 
μου . . . .  χαρά . . . .

Διήλθε στιγμάς τινας ΰχό τόν οδυ
νηρόν τής τελευταίας ταύτης σκέψεως 
όγκον- είτα  έπανέλαβεν.

—  “Αν δμως καί εις σέ ωσαύτως έχι- 
συμβή δ,τι σήμερον εις έμέ, τ ι θέλεις 
κάμει τόν φάκελλον τούτον ;

—  Θά τόν καύσω, άπεκρίθην, άν λά
βω καιρόν καί δέν δυνηθώ νά τόν έγχει- 
ρίσω εις Ιπιστήθιόν τινα φίλον.

—  Ά ριστα . "Ηδη έγχάραξον χιστώς 
εις τήν μνήμην σου, δχερ θά σοί είχω. 
Δέν θά έκτανθώ, διότι τό τε  δέν θά δυ
νηθώ άλλως καί νά τελειώσω. Σοί ώ - 
μίλησα χολλάκις περί τίνος νεάνιδος, 
■<ν ήγάχων χεριπαθέστατα καί τής ό
ποιας τό ονομα δέν σοί έφανέρωσα χοτέ. 
Ή  κοινωνική αυτής περιωπή ήτο άνωτερα 
τής έμής, καί κατά συνέχειαν, πάσα έλ- 
χίς τοϋ νά τήν απολαύσω, μοί ήτο μα- 
ταία. Ε κ τό ς  μ.όνον άν ήδυνάμην νά σχη- 
μ-ατίσω περιουσίαν τινά ή τουλάχιστον νά 
προσαποκτήσω ονομα. Ά μ α  ώς λοιπόν, 
αντηλλάξαμεν τούς ό'ρκους μας, άχεφά- 
φισα νά καταταχθώ στρατιώτης, μέ 
τήν απόφασιν ν’ άναδειχθώ μέ οϊαν δή
π οτε Ουσίαν. Λιά νά φθάσω μέχρις αυτής, 
ούόέν μοί έφαίνετο άδύνατον. Τδού τίνος 
ενεκεν με εϊύες τοσάκις περιφρονοϋντα 
τόν κίνδυνον μετά  πόθου, δν'έχαρακτή- 
ρισχς  ̂ώς άλογον. Ιδού , λ έγ ω ,’ τίνος έ -  
νεκεν έζήτουν, έκθετων σχεδόν καθ’ ημέ
ραν τήν ζωήν μου, ταχεΐαν προαγωγήν. 
Ε :ς αυτήν καί μόνην οφείλω τό παοάση- 
μον τοϋ Ά στέρος τής Τιμής, διότι η

εικών της μέ ώδήγει παντού καί πάν
τοτε" διότι τέλος ήλχιζον δτι ή άντα- 
μ,οιβή μου ήθελεν είσθαι ή Ά ροιέττα. 
~ Ω ! ήδέα όνειρα! έχέχρωτο λοιπόν 
ϊνα έν τή  αιθούση τα ύτη έκλείψητε διά 
παντός! Δέν θά έχανίδω τήν Άρριέταν 
ή εις τήν άλλην ζωήν, εις ήν όσον οϊίχω 
απέρχομαι.

Ή  άποκάλυψις αυτη τοϋ μυστικού 
του εις τό  χείλος τοϋ τάφου μοί έξήγησε 
πλεϊστα, άτινα τό  κα τ’ αρχάς μ.οί έφαί- 
νοντο μυστηριώδη. Ή  εύγενής αυτη φι- 
λ,οδοξία του τόν ΰπερύψονεν ένώχιόν μου 
αύξάνουσα προσέτι τής οδύνης μου τήν 
πικρίαν.

Είτα  μετά  φωνής κα τ’ ολίγον έκπνεού- 
σης, προσέθηκε.

—  Θ’ άναγγείλης τόν θάνατόν μου 
εις τήν οικογένειαν μου" δ πατήρ μου θά 
ΰποστή, χέχεισμαι, τό  δυστύχημα τούτο 
μ ετά  καρτερίας, άλλ’ ή μήτηρ μου, ή 
δύστηνος μήτηρ ρ.ου ! ήτις έχί τοσοϋτον 
μέ καθικέτευσε νά μή καταταχθώ  στρα
τιώ της καί ήτις πικρά έχυσε δάκρυα 
κατά τήν ημέραν τής άναχωρήσεώς μου, 
ώς νά ήξευρεν δτι δέν ήθελε μέ έπανίδη. 
. . . .  Φ εϋ ! ή σκέψις αυτη μέ βασανίζει ή 
ή πληγή μου................

Έναιμος άφρός έπλήρωσε τά  χείλη του. 
Τόν έσπόγγισα.

—  Θά ΰπάγης, έπανέλαβε μ ετ ’ ολίγον, 
παρ’ αυτή, τή  Άρριέτη. Ή  διεύθυνσίς της
είναι έκ ε ΐ ..................... Θά τή  εΐπής δτι έ -
χραξα δ ,τι δυνατόν εις άνθρωπον, ό'χως 
άξιωθώ νά τήν άχολαύσω. Θά τή  έχιχρο- 
σθέσηις δτι άχέθανα γενναίως καί ό'τι τό 
ονομα αυτής καί τής μητρός μου ήσαν τά  
τελευταία, ά περ τό  αίματόφυρτον σ το- 
μ,α μου έψιθύρισεν.........................

Όλολυγμός έξήλθε τοϋ στήθους τοϋ 
νεαρού πολεμιστοΰ, ένόμισα ότι ή τελευ
ταία αυτη αγωνία ήθελε τώ  άφαιρεσει τό 
ολίγον τή ς ζωής δχερ τώ  έναχέμενεν. 
’Αλλά, χρός μεγάλην μου έκχληξιν τόν 
εϊδον νά καθήση. Μετά τρεμούσης δέ φω
νής, ένω ταυτοχρόνως οί οφθαλμοί του 
ήκτινοβόλουν παραδόξως π ω ς, μοί είπεν"

—  Ερρίκε- εις τόν πατέρα μου τόν
σταυρόν μ.ου ολίγας τής κεφαλής
μου τρίχας διά τήν μ.ητέρα μ ο υ .............
καί δι’ εκείνην.....................................
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Επανεπεσε βαρέως, ο: οφθαλ.μοί του 
έκλείσθησαν τά  {/ίλη του συνεσπάσθησαν 
 έπαυσε τέλος τού  ζήν.

'Ελαβον τόν σταυρόν, έκοψα έκ τής 
ωραίας ζανθής κόμης του δύο βοστρύχους 
τόν ένα των οποίων έθηκα έπί τού στή
θους μου.

Ματην Οα προσπαθήσω νά περιγράφω 
ό’,τ ι εδοκίμασα έγκαταλείπων τόν νεκρόν 
του προσφιλούς μου, ό'στις εντός ολίγου 
μ.ελλει ν’ άναπαυθή μακράν τών οικείων 
του. -Ω ! βεβαίως δεν θά τολμήσω πώ - 
π οτε.

II καλογραία, ήτις μ έ είσήγαγεν, έδέ- 
ησε νά μ έ υποστηρίξη, νά μέ παρηγορή-
®?’ Ψ *  τόν στρατιώτην ή κάλλιον...........
ουχί, δεν εϊναί τις στρατιώτης έν παρο- 
μοίαις στιγμαίς. Είναι άνθρωπος.

Έπανακάμψας εις τόν στρατώνα ώφει- 
λον ν’ ανοίςω τήν δέσμην διά νά μάθω 
τήν διεύθυνσιν τής Άρριέτης δι’ ήν ήτο 
προωρισμένη. Περιείχε τινας ¿πιστολάς, 
ταινίαν, μίαν εικόνα τής νέας έφ’ ής ήσαν 
γεγραμμέναι αί λέξεις eAdeno e Sem 
pre» (νυν καί αεί), μεμαραμένα τινά άν
θη, ολίγαι τρίχες, ών ή θέα μ ’ ¿πλήγω
σε περισσότερον τών άλλων, καθ’ όσον ¿κ 
τοϋ καλυπτοντος αύτάς αίματος συνεπέ- 
ρανα ότι ό φίλος μου τάς είχε θέσει έπΐ 
τού στήθους του, οτε ή έχθρική σοαΐρα 
τον προσέβαλεν.

Πιστός έντολοδόχος, θά ¿γχειρήσω, αν 
■τότε έπανίδω τήν στέγην μου, τώ  γη- 
ραιω πατρΐ, τη  γραία μητρί, τή  μνηστή 
του φίλου μου τά  κειμήλια ταϋτα’ ά τι- 
να........................

Α λλ’ άκούω τό  τηλεβόλον τών προ-
τειχισμάτων βομβοϋν φεΓ, ι
«ν ΰποστώ τήν τύχην τού προσφιλούς 
μοι Λουκιανού Είθε νά έπιτύχω  πι
στόν τινα φίλον, ό'ς τις ν’ άναδεχθή τήν 
ιεράν ταύτην έντολήν καί ος τις" νά έκ- 
πληρώση τήν όποιαν κάγώ ίσως τώ  έπι- 
οορτίσω, καθ’ ότι................................... ‘ .

Η K V N I Κ  Η

„ ' ?  άνθρωπος κα τ’ εξοχήν πνευματικόν 
όν Ά λ λ ’ άν κυρίως τ ΐ είναι τ;νευ-
μα δεν ώρίσθη εισέτι καί ούδεπώποτε θά 
όρισθή,  ̂τούτο όμως ήδη ομολογείται, 
ότι η ελευθερία είναι ουσιώδες συστα
τικόν τού πνεύματος καί ό άνθρωπος κέ- 
κτηται φύσει τήν άκάθεκτον δρμήν πρός 
έλευθέραν ένέργειαν’ καί αύτη άντιστρό- 
φως ή ορμή ¿γέννησε καί παρέθηκε τή  
ανθρωποτητι πάσαν πνευματικήν τρο
φήν, ήτις διαιωνίζει τήν ϋπαρξιν αυτής. 
Αδτη ϋπεκίνησε ̂  τόν άνθρωπον νηπιά- 
ζοντα είσέτι εις άπόκτησιν γνιόσεων είτε 
τών έκτός έαυτού όντων είτε καί τού ί
διου εαυτού. Ί Ι  δέ τοιαύτη πορεία τής 
οιανοίας ώνομάσθη ύπό πρώτου τού Πυ- 
θαγόρου ψ ,.Ιοσογία  καί τό  άτομον τό ορ
γών πρός γνώσιν είτε εαυτού είτε τών έ - 
ξωτερικων όντων έκλήθη φιΛόσοψος. ’Εν
ταύθα δεν προτιθέμεθα νά λάβωμεν ση- 
στηματικήν τινα έννοιαν τής καθόλου φι
λοσοφίας. Ουχ’ ήττον όμως κρίνων τις εκ 
ειρημενων θά ομολογήσει ότι διττόν εί
ναι καί ^υπήρξε πάντοτε τό  εργον τής 
φιλοσοφίας. Ί Ι  διαλεκτική γνώσις τών 
έκτός όντων καί ή διαλεκτική γνώσις 
τού ιοίου έαυτού. Διογένης δε ό Λαέρ- 
τιος άλλως πως διαιρεί τήν φιλοσοφίαν 
λέγων Μ έρη δέ φ ιλοσοφ ίας τ ο ία , Φ Υ ΣΙ
Κ Ο Ν , Η Θ ΙΚ Ο Ν , ¿HΑ Ν Ε Κ Τ ΙΚ Ο Ν
φυσικόν μ έ γ  τό π ερ ί κόσμου χ α ΐ τώγ έν  
αντώ , ήθιχόν το πεp i ¡βίου χα ΐ τώ γ πρός  
ημάς, δ ια .Ιεχτιχόν  δ έ  τό άμφοτέρων τούς 
Λόγους πρεσόενον. ’Αλλά διέφυγεν φαί
νεται τόν καλόν κάγαθόν Ααέρτιον ότι 
άνευ τού διαλεκτικώς γινώσκειν οϋτε φυ
σική οδτε ηθική φιλοσοφία δύναται νά 
ύ π α ρ ξή  καί άν ύπαρξη δεν είναι φιλο
σοφία’ επομένως δέν δύναται αυτός νά 
χωρίστι τό  διαλεκτικόν ώς ίδιον μέρος 
της φιλοσοφίας, τού φυσικού καί η θ ι
κού. ’Αριστοτέλης δέ καί Θεόφραστος 
(λεγει ό Πλούταρχος εις τά  άρέσκοντα 
τοις φιλοσόφοις) καί σχεδόν πάντες οί 
Περιπατητικοί διείλον "τήν φιλοσοφίαν 
ώόε. Ά ν α γ χ α ΐο ν  τόν  τέ.ίε ιον  Άνδρα 
x a l θεωρητικόν ε ίν α ι τώ ν όντων κ α ί
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πρακτικόν  τώ ν δεόντω ν. 'Οπωσδήποτε 
όμως έπειδή ¿ν τώ  ήθικώ κλάδω τής φι
λοσοφίας υπάγονται οί ήμέτεροι Κυνικοί 
φιλόσοφοι τούτον τόν κλάδον καί ημείς 
άς παρακολουθήσωμεν. Ή  ηθική φιλοσοφία 
ΰπό τού Σωκράτους όμολογουμένως γεννη- 
Οεϊσα καί τελειοποιθεισα περιέχει Ιν αυ
τ ή  δύω τινά τήν διαλακτικήν αυτής, 
τούτέστι τήν ζήτησιν καί έξήγησιν τών 
ηθικών αρχών καί άξιωμάτων, καί β '. 
τήν έφαρμογήν αυτών έν τ ώ  κοινωνικώ 
βίω’ ό Σωκράτης πρώτος συνταυτίσας 
τήν ’Αρετήν μ ετά  τής ’Επιστήμης ή Φρο- 
νήσεως, καθιέρωσε τήν αρχήν’ ότι διά νά 
φθάση τις  εις τήν ’Αρετήν πρέπει πρώ
τον νά φθάση εις τήν έπιστημονικήν έ- 
κείνην άγωγήν, ήτις εγκλείει έν έαυτή 
αυτήν τήν Αρετήν’ ταύτης δέ τής άρε- 
τής ό Σωκράτης έκλήθη διδάσκαλος καί 
ποδηγέτης’ ή δέ μ,έθοδος αυτού δέν ήτο 
ανατρεπτική τής πίστεως καί τών ηθών 
τού αιώνος αυτού, άλλ’ έσκόπει διά τής 
τοιαύτης αγωγής νά άνοικοδομήση τήν 
πίστιν καί ηθικήν τών συγχρόνων έπί 
νέας βάσεως, τή ς έπιστήμης. Τήν δέ επι
στήμην ώρισεν επιστήμην τού αγαθού’ καί 
ούτως ήν πεπεισμένος, ότι ευδαιμονία 
ήτοι κτήσεις τού αγαθού άνευ τής ¿πι
στή.ιης δέν δύναται νά ΰπάρξη’ άλλά 
συγχρόνως τήν έπιστήμην ταύτην δέν 
παρεδέχετο καθόλου έφικτήν, άλλά 
έθεώρει αυτήν ώς ζήτησιν, ήτοι φιλοσο
φίαν καί διά τούτο περί μέν έαυτού έλε- 
γεν ίν  ο ϊδα  ότι ούδέν ο ΐδ α ,  τοΐς δ’ άλ- 
λοις παρεκελεύετο τό θεσπέσιον ¿κείνο 
ο γνώθι σαντόν,)) καί έπί τής διαλεκτι
κής ταύτης πάσαν τήν πρακτικήν αυτού 
ηθικήν ό Σωκράτης έστήριξεν. Ά λ λ ’ έν 
ω ό Σωκράτης οΰδένα περιορισμόν τής 
έπιστήμης έθεσεν, οί Κυνικοί φιλόσοφοι 
¿θεώρησαν ευθύς εξ άρχής περιττήν καί 
επιβλαβή μάλιστα πάσαν έπιστήμην μή 
χρησιμεύουσαν αμέσως πρός τήν ηθικήν 
τελειότητα ’ ώς εξάγεται έκ τού Διογέ
νους τού Λαερτίου λέγοντος « Ά ρ έσ χ ε ι  
το ΐς  Κ υ ν ιχ ο ΐς  τόν  Λογικόν χα'ι τον  φυ
σ ικόν  τόπ ον  π ερ ια ιρ εΐν , μόνω  δε π ρ ο σ έ
χει)· τώ ήθικώ η. ’Αρχηγέτης δέ καί καθη- 
γεμών τής Κυνικής φιλοσοφίας ΰπήρξεν 
Αντισθένης ό Αθηναίος, άνήρ σκληρός 
καί μάλ άμουσος, ώς ό Πλάτων λέγει που’

μαθητήςδέ τού Σωκράτους γενόμενος,¿θαύ
μασε πρό πάντων αυτού τήν ανεξαρτη
σίαν τού χαρακτήρος, τήν αυστηρότητα 
τών άρχών, τήν έγκράτειαν, τήν άπαρέγ- 
κλιτον φαιδρότητα πρός τάς βιωτικάς 
περιπετείας’ τοσούτον δέ προσεκολλήθη 
καί ήσπάσθη τό  μέρος τούτο τής φιλο
σοφίας τού Σωκράτους, ώστε όχι μόνον 
αυτός κατοίκων έν Πειραιεί τούς τεσσα
ράκοντα σταδίους καθ’ έκάστην άνερχό- 
μενος ήκουεν αυτού, άλλά καί τούς συμ- 
μαθητάς τούς παρά Γοργία τώ  ρή- 
τορι, διότι κ α τ’ άρχάς τούτον έσχε δι
δάσκαλον, συνεβοόλευεν ϊνα παραιτήσαν- 
τες  τόν Γοργίαν, έλθωσιν μ ετ’ αυτού εις 
Αθήνας παρά τ ώ  Σωκράτει. "Ο τι δέ εύ- 
Ούς έξ άρχής εφιλοτιμήθη καί τού Σω
κράτους έγκρατέστερος νά φανή καί έλευ- 
Οεριώτερος έξάγεται έκ τίνος σκηνής ήν 
Διογένης ό Ααέρτιος διηγείται’ ό Α ν τι
σθένης δηλ. καθήμενος ποτέ παρά τ ώ  
Σωκράτει, έστρεψε τά  διερρογότα μέρη 
τού τρίβωνος αυτού πρός τά  όμματα τοϋ 
διδασκάλου’ ό δέ Σωκράτης κατανοήσας 
τήν τοιαύτην φιλοτιμίαν, Ό ρώ  σου , είπεν, 
ώ Ά ν τίσ θ εν ες , δ ιά  τοϋ τρίβω νος τήν  
<ρ ι.ίοδοζ ίαν . Ή  δέ φιλοσοφία αυτού ώ
νομάσθη Κυνική, είτε διότι έδίδαξεν έν 
τ ώ  Κυνοσάργει, όπερ ήτο γυμνάσιον ολί
γον μακρότερον τών πυλών, είτι διά τήν 
περί τόν βίον μεγίστην έγκράτειαν καί 
ευτέλειαν, ήτις κατά τήν διάλεκτον τοϋ 
νϋν αιώνος τής εύγενείας καί κομψότητος 
ονομάζεται βαναυσότης καί άθλιότης, άν 
δέ τις ήναι έν τώ  διαρρήγνυσθαι ένεκα 
τής ΰπερπληθούσης εύγενείας, δύναται νά 
τήν ονομάση καί κακοήθειαν. Αυτός δέ 
ό ’Αντισθένης έπεκαλείτο Άπλοκύων 
δηλ. κύων άπλούς, ή άλλως καί τών 
κυνών άπλούστερος’ πρώτος δέ τόν τρί- 
βωνα ¿δίπλωσε καί μόνον αύτόν έσχεν 
ένδυμ-ασίαν, καί βακτηρίαν, καί πήραν ά- 
νέλαβε. Συγγράμματα δ’ εγραψεν εις τό
μους δέκα, ών άλλα μέν ηθικά, άλλα όέ 
περί τής ρητορικής τέχνης, έτερα περί 
έξηγήσεως τοϋ 'Ομήρου καί διαΛ όγονς,έι 
οίς μάλιστα ήσκει μεγίστην δεινότητα’ 
πρό πάντων δ’ έπαινεΐται ό διάλογος //- 
ραχ.Ιής επικαλούμενος’ σημειωτέον δ’ ότι 
οί Κυνικοί τόν θεόν τούτον έδόξαζον πά
τρωνα τής φιλοσοφικής αΰτών αίρέσεως.
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’Α>-λ’ άν 5 Άντισθένης έθεμελίωσε 
χαΐ ανεβιβασεν εις φιλοσοφικόν σύστημα 
- γ Κ υ η χ ή ν ,  ό Διογένης καί Ιδόξασεν 
αυτήν τ,-ο Δε ό Διογένης Σινωπεύς' φυ- 
γάς δ’ ¿χ τής πατρίδος διωχθείς, ήλθεν 
εις τάς Αθήνας, ένθα τώ  Ά^τισθένει έν- 
τυχώ ν μετά  πλείονας ή ό διδάσκαλος 
ζήλου ώρμησεν τόν ε,;_ε λ -  _0- Κυ_

νισμοϋ τρίόωνα, λέγων καί σεμνυνόμενος 
Ο τιτόν  αυτόν μετά  τοϋ Ήρακλέους βίον 
Διεξάγει, μηδέν πράγμα τής ελευθερίας 
προτιμώ'/. Τινες άναφέρουσι τοϋ Διογέ
νους συγγράμματα πολλά καί ποικίλα, 
άλλοι Δε πάλιν οΰτε εν  τούτο δέ είναι 
καί τό πιθανώτερον καθότι άνθοωπος έν 
πίθω κοιμώμενος καί τώ  ήλίω θερμαινό
μενος Δεν είχε βεβαίως τήν όρεξιν νά ά- 
πολαύστι την ηδονήν εκείνην, ‘ήτις σήμε
ρον καί τών έν ’Ιταλία μακαρονίων κα
τέστη  κοινότερα τού συγγράφειν καί έκ- 
ΔιΔειν και Δοξάζεσθαι. Όμοίως πλείστοι 
άλλοι ήκμασαν κυνικοί φιλόσοφοι, έν οίς 
και μια ολόκληρος αξιέραστος ©ηβαϊκή 
οικογένεια, του Κοάτητος,τής συζύγου του 
Ιππαρχίας, τοϋ άΔελφοϋ του Μητροκλέους 

καί τών μικρών κυνικών αγγέλων τοϋ 
οικοΔεσπόπου. Ά λ λ ’ ένταϋθα ιδίως περί 
της φιλοσοφίας τή ς κυνικής έσται ό λόγος.
_ _’Ε/· ~ω ' κολλών παραρτημάτων τής 
του Σωκράτους φιλοσοφίας μόνη ή Κυ- 
νική πιστώς άπεμιμήθη καί διετήρησε 
την πρακτικήν ηθικήν αυτής καί περί 
αυτήν καί μόνην ώς άνωτέρω εϊδομεν 
ησχολήθη. Τούτου δ’ ένεκα έθεώρει έαυ- 
τήν ως τήν μόνην γνησίαν φιλοσοφίαν τοϋ 
ΔιΔασκαλου· καί τ ώ  οντι έθετεν άρνήν 
τής ηθικής σχεδόν τ-ήν αυτήν μετά ' τής 
τοϋ Σωκράτους· διότι έθεώρει τήν έξοχο·/ 
ευδαιμονίαν τοϋ ανθρώπου έν τή ά » τ ή  
καί μόνη· καί έδονμάτιζεν ότι ούδέν  ά -  
γαβύν^ η /, ’Α ρετή κ α ί ονδέν  φαϋΛον ή 
ς χ α χ ι α ,  τ α  δέ μ ετα ξ ύ  άδιάφ ορα'  τήν 

ε αρετήν περιώριζον μεν εις μόνην τήν 
καταφρόνησιν τών εξωτερικών ηδονών 
καθόλου όμως επίστευεν αύτήν όχι έφι- 
κ^την, Διότι τοϋτο τοϋ απολύτου μόνον 
είναι ίδιον, άλλ’ όμως όσω τις πλησιά
ζει εις την ’Αρετήν τοσούτω πλησιάζει 
εις το  θειον καί διά τοϋτο έδίδασκε 

« Β τ  /χ ο υ α ι χ&κ άτθρώ χω ν ύ ·ο>. 

τής ’Α ρετής γ ίγνεσθαι. Έ θ εώ -

ρει δ ’ αύτήν διδακτήν διά τοϋ πόνου κα> 
τής άσκήσεως, διότι έλεγεν, ούδέν  τό 
π α ρ ά π α ν  εν  ζφ β [ψ χωρ1ς άσκήσιω(.
χατορθοΰσθαι, δυν ατόν  δέ ταύτην π α ν  
εχνιχήσαι. Ή  δ ’ άσκησις ήτο δ ιττή  σω
ματική καί ψυχική, άν ή έτέρα άνευ τής 
ετερας έθεωρείτο ατελής καί ανεπαρκής. 
Καί ή μέν σωματική άσκησις συνίστατο 
εις τό καταφρονεϊν πάντων τών σαοκικών 
ηδονών καί άναπαύσεων, έκ τούτου δέ 
πηγάζει η θαυμασία έκείνη λιτότης καί 
ευτέλεια ή περί τόν βίον ή δέ ψυχική ά - 
σκησις συνίσταται εις τήν άναλγησίαν 
περι την δόξαν, τόν πλοϋτον, τήν ευγέ
νειαν καί τάς βιωτικάς περιπετείας. Ή  
Δε Διπλή αϋτη άσκησις συνίστα τήν πά
σαν Διδασκαλίαν τών κυνικών πεός τήν 
’Αρετήν διότι ό ’Αντισθένης αύτός έλεγε 
συχνακις μ α ν ίη ν  μ α ΐ . ΐ ο ν  ή ή σθείην  έν 
Δε τ ω  Συμποσίω τοϋ Ξενοφώντος ιδού τ ί 
λέγει ό αύτός ’Αντισθένης Κ α ί  δ τα ν  ήδυ- 
■παβήσαι βου./ηθώ ούχ έχ  τής Αγοράς τ ά  
τ ίμ ια  ώνοΓψαι ( ποΑυτεΛή γ ά ρ  γ ίγ ν ετ α ι)  
αΜ Ι έχ τής ψυχής ταμ ιεύομαι χ α ι ποΛύ 
π.ιειιιν  διαφ έρει π ρός  ήδονήν, όταν  άν α -  
μ ε ιν α ς  το  δει/δ ή ν α ι προσφέρω μαι ΐ, δ ταν  
τιν ι τω ν  τίμ ιω ν χρω μ αι. Παρά δέ τώ  
Στοβαίο» ό αύτός φιλοσοφεί, ήδονάς  τάς 
μετά  τούς πόνους δ ιω χτέον ά ,Ι.Γ  ού , ί 
τά ς  πρύ  τώ ν πόνω ν. ( 2 9 ,  0 5 ).

("Ετϊίίαι τό τέλος.)

ΤΟ ΡΚΟ ΥΑΤΟ Σ ΤΑΣΣΟΣ

(Συνίχιια Κι φύλ. ΣΤ'.)

Ί Ι  κόμησσα άρεσκομένη εις τά εγκώμια 
και εις τόν θαυμασμόν τού εύγενεστέςου 
πνεύματος τής έποχήςτηςέδέχθη μετά  με
γάλης ευχαριστήσεως τήν ποιητικήν λα
τρείαν του καί τοϋ παρεχώρησε τήν καρ ■ 

ν της, χωρίς τοϋτο ποσώς νά ταράξη 
. ήν Δεονωραν εξακολουθούσαν νά εύνοή 

τόν ποιητήν μας καί νά τ ώ  παρέχη δ,τι 
επεθυμει. "Ενεκα τών τόσων έπιτυχιών 
τοϋ Τάσσου καί τής εύνοίας ήν πάντοτε 
εχαιρε τόσον έκορυφώθη τό μίσος τών 
εχθρών του, ώ στε ό περίφημος ποιητής
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β ιιεπ ο ϊ £ αντίζηλός του εις τήν Βουκο
λικήν ποίησιν, άναφανδόν έκηρύχθη κα τ’ 
αύτοΰ, κινούμενος υπό φθόνου διά τήν 
προτίμησιν ήν έτύγχανε παντού καί πάν
το τε  ό Τάσσος.

Πολλά λοιπόν διεδόθησαν κατά τοϋ 
ποιητοϋ μας υπό τών πολλών φίλων τοϋ 
β υ επ α ϊ πολύ παρά τ φ  δουκί διεβλήθη 
καί διαφοροτρόπως ήνοχλεΐτο υπό τών 
φθονερών εχθρών του, οϊτινες έζήτουν 
άφορμάς νά τόν περιπλέξωσιν είς έριδας 
καί τόν δυσφημήσωσιν, ό'πως ήδύναντο, 
έν ένί λόγω, αί μέγισται προσπάθειαι 
κατεβλήθησαν, ό'πως τόν μισήση ή Λεο- 
νώρα καί τόν διώξη ό Δούξ. Μ’ όλα ταΰτα 
δλαί των αί ραδιουργίαι άπέβαινον μά
ταια·. τοϋ δουκός καί τής Αεονώρας μή 
διδόντων ποσώς άκρόασιν μέχρι τότε είς 
ταϋτα, αν καί αί ραδιουργίαι αύταί καί 
αί κα τ’ αύτοϋ κατηγορία·, υπήρξαν οί λό
γοι δι’ ους πολλά ίιπέφερεν ό δυστυχής 
ποιητής μας.

Μέχρι τοϋδε ο Τάσσος έχαιρε τήν εύ
νοιαν τοϋ Δουκός ό ,τι δε 0’ άναφέρομεν 
δεικνύει πόσον αύτόν έξετίμα καί ήγάπα.

"Ενεκα τής επιβουλής τών φίλων του 
οϊτινες τό τε  υπήρξαν οί δολοφόνοι του ή έξ 
αιτίας τής αύτοϋ απροσεξίας εις τό  άνα- 
γινώσκειν καί άπαγγέλλειν τά  ποιήματά 
του δημοσίως, μανθάνει αίφνης ό'τι έγέ- 
νετο τύπωσις τής Ά π ελ . 'Ιερουσαλήμ 
μετά  προσθέσεων καί αφαιρέσεων, όλως 
αναξίων εαυτού, επί τώ  σκοπώ νά έξευ- 
τελίσωσι καί δυσφημήσωσι τόν ποιητήν. 
Ή  λύπη του διά τούτο υπήρξε τόσον με
γάλη, ώ στε δέν διστάζομεν νά πιστεύ- 
σωμεν μετά  τών λοιπών βιογράφων του 
λεγόντων ότι αυτη έγένετο ή αίτια τής 
παραφροσύνης του. Ή  τύπωσις αυτη τής 
Ά π ελ . ’Ιερουσαλήμ γενομένη είς πλείστας 
πόλεις τής ’Ιταλίας καί έπελθοϋσα τότε, 
δτε γενική καταφορά υπήρχε κατά τοϋ 
ποιητοϋ μας και έλαυνομένη ύπά τοϋ φθό
νου καί τοϋ μίσους έκείνων είς ους ή δόξα 
καί ή εύνοια τοϋ Τάσσου έγίνετο έμπό- 
διον εις τούς παρασιτικοϋς αύτών υπο
λογισμούς, επέφερε χείριστα άποτελέ- 
σματα επί τής υγείας τοϋ Τάσσου. Τό 
κτύπημα υπήρξεν άληθώς σπουδαίο·/, διευ- 
θυνόμενον, ώς φαίνεται, ύπό γνωρίζοντος 
τό  τρωτόν τοϋ ποιητοϋ, έφάνη ότι κατέ

βαλλε τό θάρρος του. Ά μ α  έμαθε τήν 
εϊδησιν ταύτην αμέσως έτρεξε πρός τόν 
Δούκα παρακαλώ·/ καί έξορκίζων αύτόν 
ϊνα προλάβη τήν κλοπήν τού έργου του, 
τής δόξης του καί τής τύχης του μέχρι 
δέ τοσούτου έφθασε, ώ στε παρεκάλ.εσεν 
αύτόν νά γράψη καί πρός αύτόν τόν Πά
παν καί τόν παρακαλέση νά άφορίση τούς 
άφαρπάσαντας καί έπί σκοπώ δολίω καί 
πρός δυσφημισμόν του κλοπή τυπώσαν- 
τας τά  χειρόγραφά του. Πλήν τήν τε - 
λευταίαν του ταύτην αϊτησιν άπέσυρε 
μ ετ ’ ολίγον.

Αί έπιστολαί άς έγραψεν ό Δούξ, χ ά - 
ριν τοϋ Τάσσου, είς τούς ηγεμόνας τής 
’Ιταλίας δεικνύουν μεγίστην ' λύπην διά 
τό δυστύχημα τοϋ ποιητοϋ καί άκρατον 
επιθυμίαν όπως εί δυνατόν προληφθή 
αδτη, άμα δέ τόσον ζήλον πρός πραγ- 
ματοποίσιν τούτου, όση ήτο ή φιλία του 
διά τόν ένδοξον φίλον του.

Ά λ λ ’ ό φθόνος δστις έπιφυλάσσει νά 
Ιπιπέση κατά τοϋ θύματος του όταν 
εύρη αύτό τετρωμένον, καί πληγόνων πά
λιν εις τό  τρωτόν, κατορθώσει εύκολώτε- 
τερον τήν έξόντωσιν του, έκαραδόκει τήν 
στιγμήν φρίσσων διά τήν δόξαν τού 
ποιητοϋ, όστις μόνον περιφρόνησιν έδεί- 
κνυε πρός τάς χαμερπεϊς ραδιουργίας αϊ- 
τινες κ α τ’ αύτοϋ έτεκτένοντο. ·

Ή  τύπωσις αυτη τής Ά π ε λ . Ιερου
σαλήμ έπί τό  γελοιοδέστερον γενομένη 
καί όπως έκμηδενίση τόν Ίασσον, προκα- 
λοΰσα μάλλον τόν οίκτον καί τόν γέ
λω τα  ή τόν ένθουσιασμόν καί τόν θαυ
μασμόν τοϋ αναγνώστου εσχον τό  προσ- 
δοκόμενον αποτέλεσμα, διότι ταύτην λα- 
βόντες ώς ό’πλον, κατεφέροντο άπροκα- 
λ.ήπτως κατά τοϋ Τάσσου, καταμεμφό- 
μενοι τόν Δούκα ώς άναξίως προστα- 
τεύοντα άνδρα οκνηρόν καί δόλιον, όστις 
έχει τήν άναίόειαν νά δυσφημή τήν οίκο- 
γένειάν του καί είς αύτάς τάς ποιήσεις του, 
καί ΰπεστήριζον ταϋτα καταδεικνύοντες 
ότι εν τή  Ά πελ.. ’Ιερουσαλήμ ή τόσον έγ- 
κωμιαζομένη καί διά τών λαμπροτέρων 
χρωμάτων καί εύγενεστέρων έπιθέτων 
κοσμουμένη Σωφρονία δέν ήτο άπεικόνη- 
σις άλλης ή τής Αεονώρας πρός ήν ό 
Τάσσος έτρεφε διακαέστατον έρωτα καί 
έκαυχάτα ότι άντηράτο' ταϋτα κατώρ-
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θοναν νά φθάσβυν εις τά  ώ τα του Δού
λος και Τής Λεονώρας προσθέτοντες roo- 
σετι Οτι ό ττρός τήν χόμησσαν τού Scan
dia no ερως του δ έκφρασθείς διά τόσων 
ωραίων καί έμπαθεστάτων άσιιάτων ήτο 
προσποιητός, υποκρύπτων τόν πεός τήν 
Λεονώ^ν έρωτά του δν δι’ αύτού τού μέ
σου ηδυνατο έλευθέρως νά Ικφράση ώς 
τυχαιως έχαύση,ς καί τής κομήσσης του 
»candiano τό  ο"νομα Αεονώ3α. Ταύτα 
ανα πάσαν τήν «ύλήν διαδιδόμενα βε
βαίως όέν ηύχαρίστουν ποσώς τόν Δού
κα  ̂ αφ’ ετέρου ήσαν αρκετά νά διατα- 
ραςωσι τό  πνεύμα τού Τάσσου υπό τής 
μελαγχολίας καταπεπον/μένον καί έγ- 
καταλελειμένον εις τήν θέλησιν τής φαν
τασίας ενεκα τής μοναδικής ευαισθησίας 
του. Καθημερινώς çti άνησυχίαι του ηύξα- 
νον καί διη,ρέθιζον τόν λογικόν του, τ έ 
λος τελευταία τινα συμβεβηκότα ένίσχυ- 
σαν τας κα τ’ αύτού καταδρομάς καί τού 
εστέρησαν και αυτήν τήν ελευθερίαν.

. 'Ως εό)7,γηθημεν, ό Τορκουάτος έζ·η 
ε:ς την αυλήν τού Δουκός τής Φερ3ά3ας 
υποληπτομενος παρ’ αυτού καί τών ήγε- 
μονιοων, ενεκα τών ευκλεών αυτού εο-
νων τ ά  οποία τόν περιέβαλλον μέ τήν 

Tt0V “ ΡΧαι’ων ποιητών καί τής 
αληθούς παιδείας του, ητις παντού όπου 
αν παρουσιασθή είναι εύπρόσδεκτος καί 
επιθυμητή έχαιρε καί ήγάπα πάντας 
τους περι αυτόν, ώς πάσα εύγενής ϋπαο- 
ςις, α,αλλαγμένη παντός εγωισμού.

Πλήν ό άληθής έρως δν ¿σθάνετο πάν
το τ ε  όιά τήν Δεονώραν καί τόν όποιον 
ούτε τιμαί οδτε αυτή ή ευτυχία καί 
ο Οανατος ήδυνήθγ,σαν νά παο'αγκωνί- 
σωσιν εν τή  καρδία του, έσχεν όλέθρια α
ποτελέσματα όιά τό μέλλον'του. Μή δυ- 
ναμενος φαίνεται νά κατέχη τό μυστικόν 
τούτο δ αόιαλήπτως τόν ήνόχλει, έξε- 
μυστηρεύθη τάς βασάνους του, 'εις τινα έκ 
τω ν προσποιητών φίλων του, οί'τινες τόν 
επλησια,ον μονον καί μόνον διά νά τόν 
καταστρεφωσιν εύκολώτερον,ούτος λοιπόν 
τον προόιόει, καταστησας κοινωνούς τού 
μυστικού άπαντας τούς αύλικούς. Ό  Τάσ
σος πληροφορηθείς τούτο καί άπαντήσας 
τον προδότην αυτόν εις τινα τών αιθουσών 
των ανακτόρων τώ  ζη τεί εξηγήσεις, άλλ’ 
αντι εςηγη,σεων ακούει προσβολάς, θυ- .

μωθείς λοιπόν καί ποσώς μή συλλογισθείς 
τήν θέσιν εις ήν εϋρίσκετο, καταφέρει 
ράπισμα κατά τής παρειάς τού απίστου 
τούτου φίλου, δστις καί τόν προσκαλει 
εις μονομαχίαν.

’Εντός τού δικαίου του ό Τάσσος καί 
εν τή  δίκαια υπερηφάνεια καί φιλοτιμία 
του δέχεται τήν μονομαχίαν και ορίζον
ται τά  παντα. Ά λ λ ’ ό αντίπαλος έπι- 
όιώκων μόνον καί μόνον τόν θάνατον του 
οΰχί μόνον άπιστος φίλος έφάνη, άλλά 
και δόλιος καί άτιμος εύγενής άπεδείχθη, 
όιοτι περί τήν θέσιν τής μονομαχίας είχε 
κ?ί’νή τρεις αδελφούς του οίτινες άρξαμέ- 
νςς ταυτης επέπεσον αίφνης κατά τού 
Τάσσου ό'στις ανδρείος ών καί επ ιτή 
δειος ξιφομάχος ώς άληθής εύγενής, άνα- 
δεχεται τήν ές ανάγκης κατά τεσσάρων 
πάλην καί καταβάλει εύτυχώς καί τούς 
τεσσαρας. Υπερασπιζόμενος γενναίως εις 
τήν άνισον ταύτην πάλην τούς μεν δύο 
πληγόνει τούς δε λοιπούς δύο εις φυγήν 
ανας-.αν τρέπει. Ί Ι  ηρωική αυτή νίκη του 
εν μονομαχία, η κάλλιον μάχη κατά 
τεσσάρων, έλάμπρυνεν έτι μάλλον τόν 
ενόοςον Τάσσον,προσθέσασα εις αυτόν καί 
τήν όόξαν τής ανδρείας. Έ π ί πολύ δε 
έχαιρεν άκούων άδόμενον τό  παρά τού 
λαού ποιηθεν πρός δόξαν καί τιμήν του 
εκφραστικώτατον άμα καί κολακευτικόν 
παροιμιακόν δίστιχον. «Καί κατά τήν 
παιόείμν και κατά τήν ανδρείαν ούδείς 
είναι αντάξιος τού Τορκουάτου.»

, 11 νεα δόξα ¿κολάκευσε μέν
τήν φιλοτιμίαν τού Τάσσου, πλήν πο
σώς δέν συνέτεινε νά καθησυχάση τάς 
ανησυχίας τού πνεύματός του, άπ’ εναν
τίας τάς διεταραξε περισσότερον, ¿φοβείτο 
παντας τούς περιστοιχούντας αύτόν, ενο- 
μιζε ότι πανταχόθεν περιεκυκλούτο ΰπά 
φθονερών έχθρών, δολοφόνων καί φαρμα
κευτών.

Έφαντάζετο ότι άνθρωποι ζηλότυ
ποι της δόξης του, κατεσκεύαζον άντι- 
κλειόας, όπως άφαιρέσωσι τά χειρόγραφά 
του, πρό πάντων δ ’ ¿φοβείτο τούς ϋπη,- 
ρετας του, ους ¿νόμιζε κατασκόπους πλη- 
ρονωμένους υπό τών ¿χθρών του όπω* 
τόν κακοποιήσω«, τούτο' δ ’ είναι φανε
ρόν έκ τεμαχίου έπιστολής ήν έγραψε 
πρός τόν φίλον του μαρκήσιον Monti,
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Ιξορκίζων αύτόν εν ονόματι τής φιλίας, 
τιμής καί θρησκείας νά τώ  εύρη υπηρέ
την τινα ξένον καί άξιον εμπιστοσύνης 
καθόσον ο; ¿ντόπιοι όλοι τόν έπεβουλεύ- 
οντο. Ί ΐ  κατάστασις αϋτη ητο άληθώς 
αξιοδάκρυτος.

Πολύς καιρός δέν είχε παρέλθει αφού 
ήρωϊκώς έπάλαισε μόνος κατά τεσσάεων, 
οτε συμβάν τ ι  σοβαρώτερον καί ήττον 
έντιμον, συνετέλεσε νά διαταράξη έντε- 
λώς τό λογικόν τού μεγάλου τούτου άν- 
δρός. Ώ ν  παρά τη  Δουκίσση τού Ούρβί- 
νου, εσπέραν τινα άπεπειράθη νά φο- 
νεύση δι’ έγχειριδίου ένα τών ΰπηοετών 
της έκλαβών αύτόν ώς κατάσκοπον καί 
ένα τών διωκτών του. Τό κτύπημα ήμ- 
ποδίσθη, ο δέ Τάσσος συλληφθείς έτέθη 
υπό κράτησιν μάλλον ένεκα τής άσθε- 
νείας του καί πρός τόν σκοπόν θεραπείας, 
παρά διά νά τημωρη,θή.

II απελπισία του όμως υπήρξε τοι- 
αύτη διά τόν περιορισμόν αύτόν, ώ στε 
ό Λούς κυριευθύς ϋπό ευσπλαχνίας τόν 
ήλευθέρωσε μέ τήν ύπόσχεσιν ν’ άκολου- 
θήση ιατρικήν θεραπείαν, πρός τούτο δε 
τόν άπέστειλε εις τήν ώραίαν του έξο- 
χήν τού Bello Sguardo, όπου ήλπιζεν ότι 
ό έξοχικός άήρ καί ή καλλονή τής «ρύ
σεως . ήθελον κάμει καλόν εις τό  τετα - 
ραγμένον πνεύμα τού ποιητού. Ά λ λ ’ ούδ’ 
ή φιλία ούδ’ ή ησυχία ούδ’ ή μοναξία 
έσχον τήν δύναμιν νά κατευνάσωσι τήν 
τεθολωμένην φαντασίαν του. Ό  Δούξ 
έπιΟυμών τήν ίασίν του προσεπάθει δι’ό- 
λων τώ ν έφικτών μέσων νά κατορθώση 
τούτο, όθεν μετά  μεγάλης προθυμίας 6- 
πεχώρησεν εις τήν έπιθυμίαν του τού νά 
εισέλθη εις τό Μοναστήριον τών Φραγ
κισκανών, όπου πλέον τεταραγμένος παρά 
ποτε δέν συγκατένευσε ν’ άκολουθήση 
τήν ιατρικήν θεραπείαν εις ήν ΰπεσχέθη 
νά ϋποβληθή, διότι ¿νόμιζε ό’τ ι δέν 
εχει ανάγκην ή υγεία του, καί διότι 
εφο^εϊτο μήπως τά  φάρμακα άτινα τώ  
εόιόον ήσαν δηλητηριασμένα. Αί υπο- 
ψίαι του καθημερινώς έμεγαλύνοντο, έ -  
πιστολαί δέ, ας καθ’όλον αύτά τό  διά
στημα άπέστελλε πρός τόν Δούκα καί τάς 
ή,γεμονίδας^ ζητών έξηγήσεις περί τού πε
ριορισμού εις δν ευρίσκετο καί διαβεβαιώ
σεις περί τής ασφαλείας τής ζωή; του,

[ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Ε ΙΣ .]

μαρτυρούσι τούτο. Χιλιάκις τόν ¿βεβαίω
σαν ότι ούδένα κίνδυνον διέτρεχεν,άλλ’ £ν 
τή ταραχή του άπήτει κάθε στιγμήν νά 
τόν διαβεβαιούσι τούτο καί φαίνεται ότι 
εϊς τινα τών ¿πιστολών του έξεφράσθη 
προσβλητικώς πρός τόν Δούκα όστις καί 
τώ  άπηγόρευσε νά γράφη πρός αύτόν καί 
πρός τάς ηγεμονίδας.

Ώ ς  φαίνεται, η πρώτη αϋτη κάθειρξις 
τού Τάσσου, ην ή σκληρά διαγωγή τού 
Δουκός, λόγω μέν ότι έπειράχθη τό  λο
γικόν του καί είχεν ανάγκην θεραπείας, 
πράγματι δέ διότι θά όυσηρεστήθη δι’ 
οσα όιεσπάρησαν έν τή  αύλή κατά τής 
Λεονώρας, ένεκα τού θαυμασμού καί τών 
μεγίστων έπαίνων καί έγκωμίων ά ό 
Τάσσος άφειδώς τή  έπεδαψίλευε καί 
τής εύνοιας ήν αϋτη πρός αύτόν ¿δείκνυε, 
συνετέλεσε νά σαλεύση καί έντελώς νά 
διαταράςη τά ποιητικόν πνεύμά του, τό 
παιδίοθεν μελαγχολικόν. καί φρίσσον εις 
τήν άνάμνησιν μέλλοντος άθλιου καί πα
ρελθόντος μάλλον γέμοντος δυστυχιών 
καί θλίψεων ή ευχαριστήσεων καί εύδαι- 
μονίας.

Βάσανοι, δηλητηριασμοί, θάνατοι, πάν
τα  ταύτα έπ λ α ττε  τόσον ζωηρώς η φαν
τασία του, ¿ίστε τό  παν δι’ αύτόν ¿φαί
νεται σκοτεινόν καί φρικώδες.

Έ ν  τοιαύτη ών καταστάσει καί μή 
θεωρών εαυτόν άσφαλή έν τοϊς άνακτό- 
ροις όπου τό τε  διέμενε, ζητήσας τούτο 
καί πεισθείς νά άκολουθήση ιατρικήν θε
ραπείαν, διελογίσθη νά πράξη παράτολ- 
μ-ον φυγήν παρακινηθείς υπό τού φόβου 
δν είχε πάντοτε ότι έπαπειλείτο ή ζωή 
του, συνέτεινε δέ πολύ εις τούτο καί ή 
οίκτρά διανοητική του κατάστασις ή πάν
το τε  ούσα έπισφαλής πολύ δέ έπιφοβω- 
τέρα καταστάσα ένεκα τή ς εκτάκτου 
θερμότη,τος τού θέρους τού έτους ¿κεί
νου. Ή  φυγή του υπήρξεν εύκολος' αν καί 
πάντοτε ύπεβλέπετο, κατορθώνει νά δια- 
φύ·,"η τά  όμματα τών φυλάκων του τήν 
2 0  ’Ιουλίου τού 1 5 7 0  καί μόνος, ϋπό 
ποιμενικόν ένδυμα κρυπτόμενος άποδι- 
δράσκει τών άνακτόρων, άνευ χρημάτων, 
καί καταδιωκόμενος ϋπό τών έντυπώ- 
σεων τών δυστυχιών του καί ϋπό τών 
ζωηρώς πλαττομένων ϋπό της φαντασίας 
του δολοφόνων καί δηλητηοια-ών καί τού

21
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θερμού έρωτος τής Λεονώρας ήν πάντοτε 
ελατρευε, καταφεύγει εις τά  Άπέννινα 
οπου κρυφθείς επί τινα καιρόν διαφεύγει 
τα  ίχνη των άποσταλέντων πρός σύλλη- 
yi» του ΰπά τού Δουκός τής Φεοράρας,εϊτα 
όε αποφεύγω·/ τας πόλεις είς άς ήτο γνω
στός, οόεύων έπί των ατραπών καί κρυ
πτόμενος είς τά  σπήλαια καί δάση, φθά
νει άγνωστος είς Λεάπολιν, οπου νομί- 
, ν έαυτύν ·ν άσοαλεία παρουσιάζεται 

εις τους φίλους του, οϊτινες τόν όπεδέ- 
χβτ,σβν καί τόν έπεριποιήθησαν όσον ήδυ- 
νηθησαν κάλλιον, άλλά καί έκεΐ ανήσυ
χων καί ούδεμίαν αισθανόμενος εύχαεί- 
στησιν είς τάς προσφερομένας είς αυτόν 
περιποιήσεις καί τιμάς υπό των αγαθών 
φίλων του καί τών επισήμων άνδρών, |- 
πιχαιρόντων διότι μεταξύ των έμελλε είς 
τ ο  *ςής να ζήση ό Τάσσος, άλλά πάν
το τε  βασανιζόμενος υπό τρομερών σκέ- 
φεων και μή δυνάμενος νά λησμονήση 
την Λεονώραν τής όποιας ή άνάμνησις 
ανεςεε τας πληγάς του καί τήν όποιαν ή 
απομάκρυνσις καθίστα μάλλον έπιθυμη- 
την εις τήν καρδίαν τού ποιητού, άποφα- 
σ ι,ει, ελπί,ω ν νά εδρη ήσυχίαν, νά μ ετα - 
, 'ί  _ε :;  τίιν γενέθλιον χώραν του παρά τή 

αδελφή του Κορνηλία, σύζυγον ούσαν 
πτω χού τίνος εύγενοϋς τού Σορρέντου.

'Ίνα δε δοκιμάση τήν αγάπην ήν ή ά- 
δελφή του έτρεφε πρός αύτόν, σοοίζεται 
μέθοδον εισαγωγής πρός αύτήν όλως πεω- 
τοτυπον και καταδεικνύουσαν τόνσάλονδν 
ό εγκέφαλός του είχε πάθει, ένδεδυμένος 
χωρικά προαναγγέλλεται ώς κομις-ής επ ι
β ο λ ή ς  τού αδελφού της, μή άναγνωρι- 
® ις ° δ υ··’ εκείνης, διότι ή πολυετής 
απουσία και αί δυστυχίαι του τόν εϊχον 
καταστήσει εντελώς άγνώριστον, τή  εγ
χειρίζει τήν επιστολήν είς τήν όποιαν τή 
περιεγραφε μέ τά  μελανώτερα χρώματα 
την θέσιν του, τή  έλεγε ότι εύρίσκετο 
εις ελεεινήν κατάστασιν καί ότι διέτρεχε 
μεγαν κίνδυνον νά χάση τήν ζωήν του, 
τοσον δεόιακεκρυμένως καί μέ τόσην 
πιθανότητα έ'ιστόρει τα ύτα , ώστε ή δυ
στυχής Κορνηλία έπεσε λυπόψυχος, κα- 
τα/.ηφθεισα υπό φόβου διά τήν δεινήν 
θεσιν τού μόνου _ καί αγαπητού αδελφού 

0  αμέσως συνέδραμεν αύτήν
να επανέλθη είς τάς αισθήσεις της, έναγ-

καλιζομενος αύτήν καί αίτιόμενος εκεί
νους, οϊτινες ένεκα τής φθονεράς καί επ ί
βουλου πρός αύτόν διαγωγής των, τόν 
εκαμεν νά δύσπιστή, έστω  καί πρός στιγ
μήν, διά τήν αγάπην τή ς προσφιλούς του 
Κορνηλίας.

( Επιται ϊυνίχκα-)

α λ φ ρ ε δ ο υ  δ ε  μ υ ς ς ε

Ρ Ο Λ Λ Α 2 . 

(Έ χ  τού Γϊλλικού)

Α'.

Ένθυμεΐσθε τόν χρόνον, καθ’ 8ν ό ου
ρανός επί τής γής κατέπιπτε καί έζη 
είς λαόν θεώ ν καθ’ 8ν ή Αφροδίτη Ά -  
τάρτη, κόρη τού πικρού κύματος, διέσειε, 
παρθένος έτι, τά  δάκρυα τής μητρός της, 
καί εγονιμοποίει τόν κόσμον συστρέφουσα 
τήν κόμην της·, Ένθυμεΐσθε τόν χρόνον 

Λ̂ ’ ί>Ί ,,αί ε.:ω τικα ’1 Νύμφαι έκυμαίνοντο 
εις τόν ήλιον τών άνθέων, τών ΰδάτων, 
και έθώπευον επί τών ακτών διά μεγάλου 
γέλω τος, τούς ραθύμους Φαύνους κοιμω- 
μένους εις τούς καλάμους" καθ’ 8ν αί 
πηγαί έτρεμον έκ τών φιλημάτων τού 
Ναρκίσσου" καθ’ 8ν απ’ άρκτου πρός μ ε
σημβρίαν επί τής οικουμένης δ'Ηρακλής 
περιεφερε τήν α ιωνίαν δικαιοσύνην υπό 
τόν αιμοσταγή μανδύαν του, ένδεδυαένος 
ως λέω ν  καθ’ 8ν τά  έμπαικτικά δασό- 
οεια πτηνά εις τόν φλοιόν τών δρυών με
τά  τώ ν πρασίνων κλάδων έδονούντο εις 
τόν άνεμον, καί έσύριζον είς τήν ήχώ  
τό  άσμα τού διαβάτου" καθ’ 8ν τά  πάντα 
ήσαν θεϊα, ώς καί αύταί α: τών ανθρώ
πων θλίψεις" καθ’ 8ν ό κόσμος έλάτρευεν 
ο ,τι φονεύει σήμερον" καθ’ 8ν τετρακισ- 
χίλιοι θεοί ουδένα είχον άθεον" καθ’ 8ν 
πάντες^ ησαν εύτυχεΐς". εκτός τού Προμη- 

¿ύελφου τ:ροίτοτόκου τοΰ —ατανα, 
πεσόντος ώς εκείνος. Καί όταν τά  πάντα 
ήλλαξαν, ό ούρανός, ή γή καί ό άνθρω
πος, όταν ή̂  τού κόσμου κοιτίς έγένετο 
φέρετρον αύτού, όταν ή καταιγίς τής 
νΑρκτου επί τών έρειπίοιν τής 'Ρώμης 
εζήπλωσε τήν σινδόνα τής ζοφεράς αύ- 
τή ς χιονώδους σωρείας.
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Ένθυμεΐσθε τόν καιρόν, καθ’ 8ν άπό ι 
βαρβάρου αίώνος έγεννήθη αιών χρυσούς 
εύφορώτερος καί ώραιότερος ·, Καθ’ 8ν ό 
παλαιός κόσμος έσχισε μετά  τού Λαζά
ρου τόν λίθον τού μνήματος, διά τού 
άνανεωθέντος μετώπου τ ο υ ; Ένθυμεΐσθε 
τόν χρόνον, καθ’ 8ν τά  παλαιά ήμών 
άσματα ήνοιγον τάς χρυσάς των π τ έ 
ρυγας πρός τόν γοητευμένου κόσμον των" 
αι δοξασίαι μας έψερον τόν λευκόν μαν
δύαν τής παρθενίας αύτώ ν καθ’ 8ν υπό 
τήν χεΐρα τού Χριστού τά  πάντα άνεγεν- 
νήθησαν" καθ’ 8ν τό  μέγαρον τού ήγεμό- 
νος καί δ οίκος τού ιερέως, τόν αύτόν φέ- 
ροντες σταυρόν επί τού χαρμοσύνου με
τώπου των έζήοχοντο έπί τού ορούς θεω- 
ροϋντες τούς ούρανούς" καθ’ 8ν ή Κολώνη 
καί τό  Στρασβούργον, ή μητρόπολίς μας 
έν Παρισίοις, καί έν "Ρώμη δ άγιος Πέ
τρος, γονυπετής έν ά π ω τά τω  μέ τάς πέ
τρινους έσθήτάς των έπί τού παγκοσμίου 
οργάνου τών προσκυνουντων λαών ετό- 
νιζον τό  ώσανά τών νεογεννήτων αιώ
νων ·, Ένθυμεΐσθε τόν χρόνον έκεϊνον, καθ’
8ν τά  πάντα έγένοντο, όσα είπεν ή ιστο
ρία" καθ’ 8ν έπί τών άγιων τραπεζών οΐ 
σταυροί, άπό έλ.εφαντίνου οστού, ήνοιγον 
βραχίονας άσπιλους καί λευκούς ώς τό 
γάλα" καθ’ 8ν ή Ζωή ήτο νέα —  καθ’ 8ν 
ό θάνατος ήλπιζεν;

ΤΠ Χ ρ ισ τέ ! δέν είμαι έξ εκείνων, οΰς 
ή δέησις είς τούς άφώνους ναούς σου οδη
γεί μέ βήματα τρέμοντα" δέν είμαι έξ 
εκείνων, οϊτινες μεταβαίνουσιν είς τόν τά 
φον σου, τύπτοντες τήν καρδίαν τω ν, ϊνα 
άσπασθώσι τούς αιμοσταγείς πόδας σου, 
εγώ όρθιος ίσταμαι υπό τάς ίεράς σου 
στοάς, όταν δ πιστός λαός σου πέριξ τών 
μαύρων θολίσκων σου κύπτει ψιθυρίζω-/ 
υπό τόν ήχον τών ασμάτων σου, ώς είς 
εις τήν πνοήν του βορρά πλήθος καλά
μων. Δέν πιστεύω, Χριστέ ! είς τόν άγιον 
λόγον σου: εγώ πολύ βραδέως ήλθον είς κό- 
σμομ γεγηρακότα ήδη. Ά π ό αίώνος άνευ 
έλπίόος γεννάται αιών άνευ φόβου" οί 
δέ κομήται τού ήμ ετέρου ήρήμωσαν τούς 
ούρανούς. Καί τώρα ή τύχη περιπλανά 
τούς έγερθέντας κόσμους είς τόν κόλπον 
τών σκιών τών φαντασιών των" τό δέ 
πνεύμα τώ ν παρελθόντων χρόνων έπι- 
πλανώμενον έπί τών έρειπίων των, ρίπτει

είς βάραθρον αιώνιον τούς άκροτηριασθεν- 
τας άγγέλους σου. Οι ήλοι τού Γολγοθά 
μόλις σέ κρατούσι" καί τό έδαφος αύτό, 
όπου έτάφης, άπεκρύβη υπό τό Οεΐόν σου 
μνήμα ; Άπέθανεν ή δόξα σου, Χριστέ, 
καί έπί τών σταυρών ήμών, άπό ξύλου 
έβένου, τό ούράνιον πτώ μά  σου είς κόνιν 
κατέπεσεν !

Ά λ λ ’ έστω  ! ας μή έπιτραπή ν’ άσπα- 
σθώ τήν κόνιν αύτού, τουλάχιστον ώς 
μωρόπιστο-/ τέκνον τού άπιστου τούτου 
αίώνος, καί νά κλαύσω, ώ Χριστέ ! έπ ί 
τής ψύχρας τούτης γής, ήτις έκ τού θα 
νάτου έζη, καί ήτις, άνευ σού, θά άπο- 
θάνη ! Οϊμοι! τώρα, Θεέ μου, τίς ζωήν 
θέλει τή  άποδώσει ·, Σύ τήν είχες άνα- 
νεώσει έκ τού καθαρωτάτου αϊμ.ατός σου" 
’Ιησού, τίς π οτε θέλει πράζει ό ,τ ι σύ 
έπραξας ; Η μάς δέ γέροντας, χθες γεννη- 
Οέντας, τίς  θέλει μάς άνανεώσει ·,

Ί Ιμ εθ α  τόσον γέροντες, όσον καί έν 
τ ή  ήμέρα τής γεννήσεώς σου. Έ π ί πολύ 
περιμένοντες άπωλέσαμεν πλεϊστα. Ω χ ρ ό 
τερος, ψυχρότερος είς τό  υπερμέγεθες 
μνήμά του δευτέραν ήδη φοράν δ Λάζα
ρος κεΐται έκτάδην. Πού λοιπόν είναι δ 
σωτήρ ίνα διάνοιξη τούς τάφους μ α ς ; 
Πού λοιπόν δ γέρων άγιος Παύλος, δημη- 
γορών πρός τούς 'Ρωμαίους καί έκ π λ ή τ- 
των λαόν ολόκληρον μέ τά  θεΐά του ρά
κη ; Πού λοιπόν τό Κύνακλον; πού λοι
πόν αι Κατακόμβαι ·, Μετά τίνος λοιπόν 
περιπατεΐ ή πύρινος αύγή ·, Έ π ί τίνων 
ποδών π ίπ τετε  άρώματα τής Μαγδα- 
ληνής ·, Πού λοιπόν δονείτε είς τόν άέρα 
φωνήν ϋπεράνθρωπον ·, Τίς έξ ήμών θέλει 
γείνει Θεός ·, Ή  Γή είναι τοσούτω γραία, 
τοσούτω έν παρακμή κατασείουσα κ ε 
φαλή, τοσούτω άπηλπισμένη, ώ στε, όταν 
δ ’Ιωάννης έφάνη έπί τής άμμου τών θα
λασσών, καί όταν ή ψηχορραγούσα, εκ 
τού θείου αύτού λόγου άνασκιρτώσα αίφ
νης ώς γυνή έγγυος, ήσθάνθη ότι άνεπήδα 
έν αύτή μία νέα οικουμένη. Αί ήμέραι 
έπανήλθον τού Κλαυδίου καί τού Τιοε- 
ρεως" τά  πάντα ενταύθα, ώς τό τε , έτε- 
λεύτησαν μετά  τού χρόνου καί δ Κρονος 
κατέπιε τό  αίμα τών τέκνων του" άλλ’ 
ή τών άνθρώπων έλπίς άπέκαμεν ούσα 
μήτηρ μέ στήθος κατατετραυματισμένον,
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Ορέψάσα δέ πλεΐστα  αναπαύεται -Λδ/ι 
κατασταθεΐσα άγονος.

Β '.

Έ ξ  ό'λων των απίστων τής πόλεως 
-ου κόσμου, ένθα ή ακολασία χορηγείται 
ϊ~ ι τιμή μακροτέρα τ ι ς  γηράιοτέρας 
κατα τήν κακίαν καί τή ς μάλλον Πολυ
γνώτου πόλεως των Παρισίων, προτίθε
μαι νά ειπω ότι ό μεγαλείτερος άσωτος 
ητο δ ’Ιάκωβος ό 'Ρόλλας. —  Ουδέποτε 
εις τά  καπηλεία, υπό τάς τρεμούσας α
κτίνας των ωχρών λύχνων άπειθέστερον 
παιόιον είχε κατακλεισθή έπί τραπέ- 
ζης θερμής ή έπί τραπέζης κυβείας Ό  
Ρολλας ούχί, άλλα τά  πάθη έκυβέρνων 
Τ'Λν ’ ω"̂ ν 'του· —  - ά  άφηνε προβαίνοντα, 
ω ς ποιμήν υπνώττων θεωρεί τό  ύδωο 
ρεον.^Τά πάθη του έζω ν  —  καί τό  σώμά 
τουη,το τό ξενοδοχείου, ένθα έστάθμειίον 
ο: ωχροί ούτοι περιηγηταί: ποτέ μέν Γνα 
υραυωσιν εκεί τάς κλίνας καί τούς τοί
χους, ινα εις τό  σκότος συζητώνται καί 
ανοιγωνται τά  έντόσθια, ώς έλαοοι όρ- 
γωσαι καί ώς άθληταί- ποτέ δε ί'να συμ- 

?  μεθυομενος ώς εύθυμα πτηνά, όσα 
ρυπη ανέμου συνάγει, καί άτινα απέ
ναντι είκοσιν ερώτων ένα θάμνον ανθη
ρόν έχουσιν. Ό  πατήρ τού ’Ρόλλα εύγε- 
νολατρις ανόητος, είχεν αναθρέψει τούτον 
ως πλούσιον κληρονόμον, χωρίς νά σκε- 
φΕρ ότι αυτός ο ίόιος έν τη, μικρά ,τόλει 
-ου  ειχε καταφάγει πλέον τού ήμίσεως 
της περιουσίας του. Τούτων ούτως έ/όν- 
των, ο 'Ρόλλας έν μια ιοραία φθινοπω- 
Γ }  έσ" έΡ? έθεάθη, δεκαετής ών, αύτε- 
ςουσιος, χωρίς ν*  έχη έν τή  χειρί ούτε 
προτέρημα τ ι , ούτε επάγγελμα, ήθελε 
ο ευρίσκει αλλαχού πάσαν έργασίαν ά - 
όυνατον* ο οςδήποτε βίος, υπηρέτου κα
θήκον, εςηγειρεν έπί τού χείλους του 
γελω τα  ασβεστον. Κ α τά  συνέπειαν,κατα- 
ναλισκων τήν έναπολειφθεϊσαν μικρά ν 
περιουσίαν όιήγεν ώς άρχων τις μέγας οίον 
ο ©εός τόν είχε πλάσει.

, ' °  'ΗΡλ/·* %  βαρυνθείς τήν αίωνίαν 
αυτου εργασίαν, έκάθησεν ήμέραν τινά, 
ως λε|ουσι, μεταξύ διπλής οδού. Είδε 
την ηόυπάθειαν τείνουσαν πρός αυτόν 
την χείρα : ήκολσύθησε δε τήν αρετήν,

ητις εφανη τούτω  ώραιοτέρα. Σήυ.ερον 
ουόεν υπάρχει ώραίον, ούτε τό κακόν, 
ουτε τό  καλόν. Ό  καθ’ ήμας χρόνος είς 
ουόεν έφίσταται, περί οΰδενός αμφιβάλ
λει- ο: παρελθόντες αιώνες έξετέλεσαν 
την μεγάλην αυτού πορείαν μεταξύ των 

0 “ τραπών, ών τινων ούδέν πλέον υπο
λείπεται.

τ Ό  εικοσαετής 'Ρόλλας έπραξεν ό,τι 
ειχον πράξει καί οί πρόγονοί του. "Ο.τι 
όέ βλέπει τις ει’ς τάς εισόδους μεγάλης 
πόλε ως, είναι σφαγεία, τείχη, κοιμητή
ρια κ α τ’ αυτόν τόν τρόπον εισερχόμενος 
τις εις τήν κοινωνίαν, άρχεται των μ ω 
ριών του. Ή  -ερά παρθενία κρύπτεται 
εκεί έκ τών οφθαλμών πάντων υπό τρι
πλού-/ περίβολον καλύπτεται μέν ή αι- 

ς> V διαφθορά άσπάζεται εν πλή - 
ρει μεσημβρία τήν πορνείαν. Οί άνθρωποι 
εις τόν κόλπον των δέν υποδέχονται τόν 
όμοιον αύτοϊς, ειμή όταν ένέβαλεν εις 
τον βορβορώδη ποταμόν τόν αγνόν καί 
φλογισμένου χάλυβα τής φοβέρας ρομ
φαίας ■?,·/ έλαβεν έκ τού ουρανού πρός ά
μυναν.

Ό  ’Ιάκωβος ήτο μέγας, ευθύς, ατρόμη
τος καί αγέρωχος, ή εξ-.ς, ήτις ώς παροι
μίαν έχει τήν ζωήν, τώ  ε-ροξένει ανίαν.
-  Ευτυχών ή δυστυχών, ούδέν έπραξεν 
ώς αυτή, εφυλαξεν ΰπέρ τώ ν θεών του 
τήν τόλμην καί τήν υπερηφάνειαν, άδελ- 
φας αυτού πρωτοτόκους.

Έ λ α β ε  τρία βαλάντια χρυσού, καί 
έπί τρία έτη  έζησεν υπό τόν ' ήλιον, ού- 
όαμώς τούς νόμους συλλογιζόμενος- ού- 
όεποτε δε υιός τού Ά δά μ  ύπό τά άγιον 
φώς έκ τής  ̂ ανατολής πρός τήν δύσιν, 
περιήγαγεν έπ ί τής γής μείζονα περιφρό
νησήν τών λαών καί τών βασιλέων.

Μόνος περιεπάτει ολόγυμνος εις αυ
τήν τήν μετεμφίεσιν τήν καλουμένην 
,ω ήν, όμιλών άγερώχως. Όμοία δέ πρός 
τήν χρυσήν έσθήτα τδύ νέου Άλκιβιάδου 
η ράθυμος αυτού άλαζωνία, έπεσύρετο 
όπισθεν αυτού ώς βασιλικός μανδύας έκ 
τών ανακτόρων εις τούς ρύακας.

_ Ούδείς ήγνόει, ότι τρία έτη ητο νά 
,ησγ, καί νά φάνη τήν περιουσίαν του.
Οι άνθρωποι έμειδίων θεωρούντες αυτόν 
ταύτα πράττοντα,καί αύτός,ταύτα πράτ
τω·/, έλεγε συνήθως ότι ήθελεν αύτοκτο-
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νήσει, όταν πλέον ούδέν ήθελεν έχει.
Μίτο εύγενής καρδία, αφελής ώς ή 

νηπιότης, αγαθός ώς ή εΰσπλαγχνία, μέ
γας, ώς ή έλπίς. Ουδέποτε ήθέλησε νά 
πιστεύση τήν πενίαν του. Ό  οπλισμός, 
τόν όποιον έφερε, δέν ένηρμόζετο εις τά 
ανάστημά του- ήτο καλός τό πολύ διά 
μίαν ήμέραν μάχης, καί ή ήμερα έκείνη, 
ΰπήρξεν ώς νύξ θέρους.

ΓΟταν έν τη, έρήμω ή άγρία φοράς μετά  
τριήμερον οδοιπορίαν, άναμένει ήμέραν 
θυελλώδη, ί'να πίη τό  ουράνιον ύδωρ 
έπί τών κεκονιαμένων φοινίκων, ό δ ’ 
ήλιος είναι μολύβδινος, καί οί φοίνικες 
Ιν σιγή υπό τόν πυριφλεγή ουρανόν αυ
τών κλίνουσι τάς μακράς των κόμας, 
ζη τεί τό  φρέαρ της έν τή  άπείρω έρήμω, 
πλήν ό ήλιος τό  έξήρανε- καί έπί τού 
φοβερού βράχου οί λέοντες άνατριχιάζον- 
τ ε ς , καθεύδουσι βοώντες. Αύτη αισθάνε
τα ι έαυτήν καμπτομένην* οί αίματωμένοι 
ρώθωνές της, είσδύουσιν εις τήν άμ.μον, 
καί ή άμμος διψώσα, συνέρχεται, ί’να κα- 
ταπίνι άπλήστως τά άχραντον αυτής αί
μα. Τ ότε ή φοράς κατακλίνεται καί τά  
όμματά της σβέννυνται ή δέ ωχρά έρη
μος κατακυλίει έπί τού τέκνου της τά  
σιγηλά κύματα τής κινητής αυτής νε
κρώσιμου σινόόνης.

Δέν έγίνωσκεν, όταν αί συνοδίαι κα
μηλών διέβαινον υπό τάς πλατάνους, ότι 
ώφειλε νά παρακολούθηση, καί νά κύψϊ) 
τό  μ.έτωπον, νά εύρη, εις Βαγδάτ σταύ- 
λους δροσερούς, φάτνας έπιχρύσους, χλόας 
άνθηράς καί φρέατα τών οποίων ό ουρα
νός ουδέποτε τόν πυθμένα είδεν.

’Εάν ό Θεός μάς έςήγαγε πάντας έκ 
τού αυτού πηλού, βεβαίως ώφειλε νά 
πλάση μέ άργιλον έκτακτον καί νά ξη
ρά-/·/) διά τών άκτίνων ήλίου έξωργισμέ- 
νου, τό δν τούτο οίονδήποτε, ή τόν άε- 
τόνη ή τήν χελιδόνα, τό  μή δυνάμενον 
νά κάμψη, ουτε τόν τράχηλον, ουτε τήν 
πτέρογα, καί τό όποιον άντί πάσης πε
ριουσίας, μ.ίαν μόνην έχει λέξιν- —  τήν 
ελευθερίαν.

Γ '.

Μήπως επί τής χιόνος ή έπί άνδριάν- 
τος, ή χρυσή αύτη λυχνία, εις τήν σκιάν 
έπικρεμαμένη, συντείνει εις τό νά κυμα-

τίζη τό  τρέμον τούτο κυανόχρουν παρα
πέτασμα 5 Ό χ ι, ή χιών είναι μάλλον 
όί/ρά, τό  μάρμαρον είναι ήττον λευκόν. 
Έ δ ώ  παιδίον κοιμάται. —  ’Επί τών 
ανοικτών δέ χειλέων αυτού έπιπλα- 
νάται έκ διαλειμμάτων ασθενής καί γλυ
κύς στεναγμός- στεναγμός έλαφρότερος 
τών στεναγμών τών πρασίνων φυκών, 
όταν τήν εσπέραν έπί τών θαλασσών 
έπιπλανάται ό ζέφυρος, καί όταν, αισθα
νόμενος έπικαμπτομένας τάς βαλσαμώ- 
δεις πτέρυγάς του ύπό τά  ένθερμα φιλή
ματα τών προσφιλών άνθέων, δέχηται 
έπ ί τών γυμνών βραχιόνων του τούς 
μαργαρίτας τών καλάμων.

Ενταύθα παιδίον κοιμάται, υπό τά  
πυκνά ταύτα παραπετάσματα, παιόίον 
δεκαπενταετές, —  σχεδόν μία νεάνις- ού
δέν είσέτι έσχηματίσθη εις τό θελξικάρ
διο-/ τούτο πλάσυ.α. Τό δέ μικρόν Χ ε 
ρουβίμ, τό  φυλ.άσσον τήν ψυχήν του, αμ
φιβάλλει έάν αύτό ήναι αδελφός του, ή 
έάν ήναι έραστής του. Ί ΐ  μακρά τή  δε 
κάκεΐσε έρριμένη κόμη του, τήν καλύ
π τει ολόκληρον. Ό  σταυρός τού περιόε- 
ραίου έγκειται εις τήν χεϊρά της, ί'να δή
θεν δείξη ότι έξετέλεσε τήν δέησίν της, 
καί ότι μέλλει νά τήν έπαναλάβη, αϋριον 
εξεγειρομένη.

Καθεύδει, θεωρήσατε- —  οίον μέτωπο·/ 
εύγενές καί λαμπρόν ! ΙΙανταχού ώς γά 
λα καθαρόν, έπί ΰδατος διαυγούς ό 
ουρανός τήν αιδώ διέχυσεν έπί τού κάλ
λους τη ς . ’ΐδέτε την, κοιμάται ολόγυ
μνος, μέ τήν χεΐρα έπί τής καρδίας. Δέν 
φαίνεται ότι ή νύξ τήν δεικνύει έ τ ι  ώραι- 
οτέραν ·, "Οτι αί χαρίεσσαι έκεΐναι λά μ
ψεις, πάλλουσι πέριξ αυτής, ό/σεί άκον 
τό ζοφερόν τή ς εσπέρας Πνεύμα ήσθά- 
νετο έπί τού περικαλλούς τούτου σώμα
τος φρίσσοντα τόν μαύρον μανδύαν του ;

Τά σιγηλά τού ίερέως πρός τόν περί
βολον βήματα, άνασκιρτώσι τήν καρδίαν 
έκ τρόμου ήττον ιερού, ώ παρθένε ! τού 
κρότου τών έλαφρών στεναγμών σου. Ί -  
δέτε τόν θάλαμον καί τάς δροσεράς έκεί- 
νας πορτοκαλέας, τά  βιβλία, τόν ιστόν, 
εκείνον τόν ευλογημένο·/ κλάδον, δστις 
κλίνει κλαίων έπί τού παλαιού Ικείνου 
σταυρού- δέν ήθελέ τις ενταύθα ζητήσει 
τής Μαργαρίτας τό ροδάνιον, εις τόν με-
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λαγχολικόν τούτον καί άγνόν παοάδεισον 
Λεν φρονείτε ότι είναι καθαρός ό ύπνος τού 
νήπιου; "Οτι ό Θεός τώ  έδωκε τήν καλλο
νήν του πεός άμυναν; "Οτι 5 έρως παρ
θένου είναι ευσεβεια, ώς ό ουρανός έαως, 
και οτι πλησιάζων τις εις αυτήν. αισθά
νεται φρίττουσαν εις τον αέρα, 8ν άνα- 
■•νεει, τήν πτέρυγα τού Σεραφίμ, τού ζη- 
Αοτυπου τού ^πλησίον της άγουπνούντος;

Εαν όεν γναι ή μή-ηρ του αύτη, ή 
παρακαθημενη εις τό προσκεφάλαιόν του 
και η θεωρούσα τό  ώρολόγιον καί τήν 
σπινθηροβολούσαν εστίαν, σειούσα τήν κε- 
φαλην ανησύχως, διατί τοσούτω βεα- 
όεως περιδένει αυτή ενταύθα ; '

—  ’Εάν δεν νίναι ή ,υ.ήτηρ σου αύτη, 
όια ποιον πορεύεται νά διάνοιξη πρό τινων 
στιγμώ ν τήν Ούραν καί τόν εξώστην σου 
. . . .  μη οια τόν πατέρα σου ; Καί ό πα
τήρ σου, Μαρία, πρό πολλών ετών ά - I 
πεοίωσε. Διά ποιον λοιπόν «ί 9 ιάλ«ι, 
η αχνι,ουσα τραπεζα, ήν ίδιοχείρως πεο- 
ητοιμασε ·, Διά ποιον λοιπόν α: λαυ,πά- 

ες, τίς  λοιπόν μέλλει νά έλθη ;'. . . . 
Οίοςίήποτε καί άν γναι, σύ κοιμάσαι, σύ 
όεν είσαι ερωμένη του. 01 όνει=οι τών 
νυκτών είναι καθαρότερο; τού φωτός, είναι 
ονειροι νεωτατοι, ανίκανοι νά σοί όμιλή- 
σωσι περί έρωτος. Διά ποιον λοιπόν είναι 
ο μανδύας ούτος, τόν όποιον ή γυνή αύτη 
σ .-ογγι,ει, πλήρη βορβόρου καί κατά- 
ορεκτον εκ τής βροχής ;  ό μ α ν ία ς  ούτος, 
Μαρία, είναι κάθυγρος. Αί χειρές σου. τό 
προσωπον σου, γίνονται ροδοκόκκινα έκ 
την υυχρας τού ανέμου πνοής ; '(I γυνή 
αυτη όεν είναι μήτηρ σου βεβαίως.

-ιοί..ή  ! όμιλίαι ήκούσθησαν, άγνωστοι 
γυναίκες διήνοιξαν τήν πόλην, —  καί 
«λλαι ημίγυμνοι, άτακτον φέρουσαι τήν 
κόμην κ«ί συρόμενα·, πρός τείχη, δ,ήρχοντο 
εν ¡ορωτι, σκοτεινούς διαδρόμους. Δυ·,- 
νια έ κ ιν ή θ η · -  τά  λείψανα όργίου είς τάς 
τελευταίας τού θλιβερού φωτός της λάα- 
•τ-εις ενεφανίσθησαν εις τό βάθος Οαλά- 
^  ®~°κέντρου. Συνεκρούοντο τά  ποτή 
Ρ « ϊ . . Ι  τού κοκκινήσαντος τραπεζομαν- 
ουλου, κατεπεσεν ή θόρα έκ τού κοότου 
καγχασματος φρικαλέου.

Φάσμα τούτο, Μαρία μου, δέν είν’ ά - I 
Α/Ιθες; ;  Φασμα άνόητον, καταπληζαν τούς I 
Ρφθαλμους μου. Ιϊάνπες αναπαύονται,

-ά ν τες καθεύδουσιν* ή γυνή αύτη είναι 
η μητηρ σου, τό άρωμα τών άνθέων, εϋο- 
σμον ελαιον λούει τήν κόμην σου, καί ή 
αγνή ερυθροί ης, ήτις καλύπτει τό  ώραίόν 
σου μετωπον, έκ-ηγάζει άπό τού αίματος 
της καρόίας σου.

Σιγή ! άνθρωπος τήν θύραν κρούει, —  
και επί τώ ν θλιβερών πλακών βήυ,α ή- 
χοεν τήν νύκτα φέρει εις άνασκίρτησιν. 
Ααμφις όε τρέμουσα, πλησιάζει υ,ετά 
δυο σκιών;  . . .  Σύ είσαι, ισχνέ > ό λ λα  ; 
τ ι ,η τε ϊς  ενταύθα ;

Φάουστ ! δεν ήσο έν ώ έψυνορρά- 
γεις εκείνην τήν νύκτα τής αγωνίας,’  καθ’

, 0 '·ε“ Τ[νκώς αρχάγγελος, υπό τόν 
στυρινον μανδύαν του, ώς σκιάν έλαοεάν 
σ ανηρπασεν είς τούς αέρας, κρεμάμενον 
ε-·ς τους ποόας του ; Δέν άνεφώνησας τό
τε  τό ύστατόν σου ανάθεμα, καί όταν ά - 
νεσκίρτησας έκ τού θορύβου τών ίε5ών 
ασμάτων,όεν έκτύπησας κατά τήν τελευ- 
ταιαν σου βλασφημίαν, τό έξηκονταετές 
μετωπον σου είς τούς άκροτηριασθέντας 
Τοίχους σου ; Ναί, τό κόνιον έτρεαεν έπί 
τού ωχρού σου χείλους· ό δέ θάνατος, ό- 
στις συνεοβδιζε μ ετά  σού είς τά  άκατα- 
νομαστα ε“ργα σου, είχε καταβιβάσει 
πλησίον σου μέχρι βάθους τόν άτελεύτη- 
τον έλικα τής μακράς αυτοχειρίας σου' ώς 
η καρό ια σου γεγηρακυία καί ανίκανος ν’ 
ανοιχθεί, εθραύσθη ώς βράχος τόν χεαιώ- 
να, σχι,ομενος υπό τού παγετού. ΜΙλθεν 
η ωρα σου, άθεε, πολιέ γέρον* τό δένδρον 
της γνωσεώς σου έξερριζώθη. Ό  καταστρε
πτικός άγγελος σέ είδε μ ε τ ’ έκπλήξεως 
να χύσης είσέτι, όπως πωληθής είς τόν 

| Εωσφόρον, σταγόνα αίματος έκ τού κα- 
τεσκληκότος βραχίονας σου. ’Ώ  ' έπ· τ ί
νος ωκεανού έπί τίνος ζοφερού σπηλαίου, 
επι τίνος όασους άνθέων καί δροσεεών έ- 
Ααιών, επί τίνος χιόνος ανέπαφους έν τή  
κορυφή τών παγετών, πνέει πρός τήν αυ
γήν αυρα τοσουτον καθαρά, ζέφυρος το - 
σουτον πλήρης έκ τών δακρύων τού άέ- 
ρος, οσον έκείνος, όστις διέβη έπί τής πο- 
λιας κεφαλής σου, όταν ό Θεός σοί έπέτρε- 
νε νά όράξης πάλιν τήν ζωήν, έκ τού 
παρθενικου μανδύου παιδίου δεκαπεντα- 
ετούς Δεκαπενταετούς πλάσματος ! ώ
Ρωμαίε! ηλικίαν τ ή ς ’Ιουλίας! Ηλικίαν, 

καθ’ ην ήγαπάτε άλλήλους! καθ’ ήν ό
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πρωινός άνεμος, έπί τής συρικής κλίμα- 
κος, είς τόν κελαδισμάν τού κορυδαλού, 
ηϋφρανε τά  μακρά σας φιλήματα καί τούς 
άτελευτήτους ασπασμούς σας ! Έ τ η  πέν
τ ε  καί δέκα ! —  ηλικίαν ουρανίαν, καθ’ 
ήν τό  δένδρον τής ζωής υπό τόν χ λοε
ρόν παράδεισον τής ευώδους έρημου, λούει 
τούς έπιχρύσους καρπούς του άπό σμύρ
ναν καί αμβροσίαν, καί ίνα τόν άέρα γο
νιμοποίηση ώς φοΐνις τής Ά σίας, κρύπτει 
είς τόν άνεμον τόν ευώδη αυτού πέπλον ! 
Πέντε καί δέκα έτη  ! —  ηλικίαν, καθ’ ήν 
ή γυνή, έν τή  ημέρα τής γεννήσεώς της 
έξήλθεν έκ τών χειρών τού Θεού, δια- 
λάμ.πουσα υπό άθωότητος, τοσούτον 
πλουσίαν κατά τό  κάλλος, ώστε ο αθά
νατος πατήρ αυτής κατέστησεν έξ αυτής 
αίωνίαν τήν ηλικίαν τών χρυσών του φα- 
λάγγων !

Ώ  ! τό άνθος τής Έ δ έμ  διατί σύ τό 
έμάρανες, άμέριμνον παιδίον, ώραία Εύα 
χρυσόθριξ ; Ή  ειμαρμένη σου ήτο τά  πάν
τα  νά προδώσης, τά  πάντα ν’ άπολέσης* 
σύ τόν Θεόν σου έπλασας θνητόν καί ή- 
γάπησας κάλλιον. ’Εάν σοί άποδώσωσι 
τόν ουρανόν, θά τόν άπολέσης πάλιν. Σύ 
γινώσκεις κάλλιον ότι άλλαχού εσέ ό άν
θρωπος λατρεύει- μ ετ ’ αυτού πάλιν θά 
έπεθύμεις νά έξορισθής, όπως άποθάνης 
έπί τή ς καρδίας του καί ούτω αυτόν πα
ρηγόρησης.

Ό  'Ρόλλας έθεώρει μέ όμμα μελαγ
χολικόν τήν ώραίαν μικράν Μαρίαν, κα- 
θεύδουσαν έπί τής μεγάλης αυτής κλί
νης· δέν ήξεύρω τ ι φρικαλέον καί σχεδόν 
σατανικόν τή  έπέφερε ρίγος ακούσιον μέ
χρι τών οστών. Ή  μικρά Μαρία ήτο πο
λύ τιμ ο ς.—  "Ινα δέ διέλθη μ ετ’ αυτής 
τήν νύκτα του, είχε δαπανήσει καί αυτόν 
τόν τελευταΐον οβολόν του. Τούτο έγί- 
νωσκον ο·. φίλοι του. Καί αυτός δ ίδιος 
φθάνων, έλαβε τήν ιδίαν αυτού χεΐρα καί 
ύπόσχεσιν έδωκε, τήν χεΐρα του κρατών, 
οτι ούδείς έν πλήρει μεσημβρία ζώντα ή
θελε τόν ίδει. Τρία έτη , —  τά  ωραιότε
ρα τρία τής ακμαίας αυτού νεότητος, —  
τρία έτη  ήδυπαθείας, παραφοράς καί μέ
θης έμελλον νά σβεσθώσιν ώς όνορ έλα- 
φρόν, ώς τά άπώτατον ασμα πτηνού με
ταβατικού. Καί τήν νύκτα εκείνην τήν 
Ολιβεράν, —  νύκτα θανάτου, —  τήν έσ-

■-----

χάτην, —  νύκτα, καθ’ ήν ό άγωνιών είσέ
τ ι δέεται, όταν τό χείλος διατελή άφω- 
νον, -·— νύκτα, καθ’ ήν διά τόν κατάδικον 
τά  πάντα τοσούτω πλησιάζουσι τόν Θεόν, 
τά  πάντα συγχωρούνται, αυτός ήρχετο 
νά τήν διέλθη πλησίον κόρης άτίμου, αυ
τός Χριστιανός, άνθρωπος, υιός άνθρώ- 
που ! Καί ή γυνή εκείνη, τό μικρόν εκεί
νο πλάσμα, μικρός τις χόρτος, παιδίον, 
έπί τού ανοικτού τάφου του έκοιμάτο, 
έκεΐνον αναμένον.

~Ω χάος αιώνιον ! ή νηπιότης έκπορ- 
νευομένη ! Καί δέν ήτο κάλλιον, έπί τής 
κλίνης εκείνης, τής άνευ άμ.ύνης, νά τραυ- 
ματισθή τό ¿»ραΐον εκείνο σώμα, διά τής 
αιχμής δρεπάνης! Ν’ άρπάση τόν χιονό- 
λευκον έκεΐνον τράχηλον καί νά κα τα - 
Οραύση τά  οστά αυτού; Δέν ήτο προτι
μητέο·/ νά θέση έπί τού προσώπου προσω
πείο·/ ασβέστου μετά  χειρίδος σιδηράς, 
ή νά τό  μεταποίηση είς ρύακα διαυγή 
κατά τήν επιφάνειαν, άντανακλώντα τ ’ 
άνθη καί τόν διαβατικόν άστέρα, καί νά 
μιάνη ούτω τό βάθος τών δηλητηρίων 
τού "Α,δου ·,

'Ω  ! πόσον είναι είσέτι ώραία ! οίος θη
σαυρός, ώ φύσις ! ώ ! οίον πρώτον φίλημα 
ό έρως ήτοίμαζε δι’ εαυτόν ! Οίους ήδείς 
καρπούς ήθελε παραγάγει, όταν τό  άνθος 
τη ς ώριμάση, ή ουρανία αυτή καλλονή 
καί οί'α φλ.όξ καθαρά ήθελεν ημέραν τινά 
έμφανισθή έπί τής άγνής εκείνης λυ-

χ ν ί α ς ! ,Πενία ! πενία ! σύ είσαι ή εταίρα. Σύ 
ώθησας τά παιδίον τούτο είς αυτήν τήν 
κλίνην, τό  όποιον ή Ε λ λ ά ς  ήθελε ρίψει 
έπί τού βωμού τής Άρτέμιδος ! Θεώρη- 
σον, —  τήν εσπέραν ταύτην αποκοιμω- 
μ.ένη, τήν δέησίν της είς τόν Θεάν άπηύ-- 
θυνε . . . .  Ναί- προσηυχήθη : —  Τίνα λοι
πόν, μέγ ιστε Θεέ ! εσέ έν τώ  βίω τού- 
τω  πρέπει αύτη νά παρακαλή καί έξορ- 
κίζη, έπί δύο ίσταμένη γονάτων, έσε, 
όστις ψιθυρίζων έν τή  πνοή τού άνεμου, 
έν τ ώ  μέσω τών θρήνων αγρυπνίας πι- 
κράς, ήλθες μίαν καλήν εσπέραν είς τό 
ούς τής μητράς αυτής, σιγά λέγων : α ή 
κόρη σου είναι ώραία καί παρθένος, καί 
όλα ταύτα πωλοϋνται!»  Σύ αυτός τήν 
έπλυνες πορευομένην είς τήν συναγωγήν, 
ώς πλύνουσι τούς νεκρούς, τούς οποίους



1 0 8 Α Ν Α ΤΟ Λ ΙΚΗ  Ε Π ΙΘ ΕΩ Ρ ΙΙΣ ΙΣ .

πρόκειται νά Ινταφιάσωσι. Σύ αυτός εκεί
νην τήν νύκτα, όταν άφίχθη μέ τήν 
λάμψιν των αστραπών, έτρεχες υπό τόν 
μανδύαν τ·ςς ! Φευ ! τις είδε διά ποιαν 
ειμαρμένην ίσως εγεννήθη, λαμβάνουσα 
άρτον! Αέν είναι τοιούτον τό  μέτωπον 
πλάσματος αναιδούς. Ούδέν ακάθαρτον 
άνεφαίνετο υπό τήν δροσεράν ταύτην αυ
γήν. Τάλαινα κόρη ! δεκαπενταετεϊς αί 
αισθήσεις αυτής έκοιμώντο είσέτι, Μα
ρία εκαλείτο,καί ούχί μικρά Μαρία. Φευ ! 
ή πενία καί ούχί ό έρως, ούχί ό χρυσός 
τήν εςηχρείωσαν. —  Τοιαύτη, οΐα κείται, 
υπό τά  αισχρά παραπετάσματα του δυ
σώδους τούτου χαμαιτυπείου, εις τήν 
άτιμον αυτήν κλίνην, δίδει εις τήν μην 
τέρα της, επανερχόμενη εις τό  οίκημα, 
παν ό ,τι εκεί έκέρδισε.

Σείς δεν τήν λυπεϊσθε, σεϊς του κόσ
μου τούτου γυναίκες ! Σεϊς αΐ ζώσαι εϋ- 
Ούμως καί φρίττουσαι πολύ κατά παν
τός δντος μή πλ.ουσίου, μή εύθύμου ώς 
ΰμεϊς ! Σείς δέν τήν λυπεϊσθε, σεϊς, μη
τέρες οικογενειών, σεϊς, αϊτινες ώθεΐτε 
τούς μοχλούς εις τάς θύρας των θυγα
τέρων σας καί κρύπτετε ένα εραστήν, 
υπό τήν κλίνην τού συζύγου ! Σεϊς έχετε 
τούς επίχρυσους έρωτας σας, τούς ζών- 
τας καί ποιητικούς' σεϊς τουλάχιστον 
περί αύτών όμιλεΐτε, —  σεϊς έταΐραι δεν 
άποκαλεΐσθε. Σεϊς ουδέποτε ϊδετε τά φάν
τασμα τής Πείνης νά ύπεγείρη ψάλλον 
τάς σινδόνας τής κοίτης σας καί μέ τό 
νεκρόν χεϊλός του έπιψαύον τό  στόμα σας 
νά εζαπατήται φίλημα αντί τμήματος 
άρτου.

Ϊ Ω αιών μου ! είναι άρα άληθές ότι 
τάς πράςεις σου πας χρόνος είδεν όμοιας; 
’ ί ί ποταμέ ορμητικέ ! φέρε εις τό  πέλα 
γος λείψανα δυσειδή, άτινα εν σιγή επι- 
πλέουσι, —  καί ή γηραιά αϋτη γή, ή'τις 
βλέπει τήν ανθρωπότητα ζώσαν καί θνή- 
σκουσαν, πέριζ τού ήλιου αυτής περι- 
στρεφομένην εις τήν τροχιάν της πρός τόν 
αθάνατον πατέρα, δέν ανέρχεται τα χ ύ τε- 
ρον, όπως προσπαθήσν] νά τόν φθάση, καί 
νά παραπονεθή διά τούτο πρός αυτόν. 
Τώρα έγείρου, εγείρου μέ τούς μαστούς 
γυμνούς, ωραία έκπορνευθεϊσα. Ό  οίνος 
ρέει καί σπινθηροβολεί, καί ή αύρα τής 
εσπέρας κινεί τά  λευκά σου παραπετά

σματα εις τό χαρμόσυνον κάτοπτρόν σου. 
Είναι νύξ λαμπρά, —  εγώ αύτός τήν έ -  
πλήρωσα. Ό  Χριστός εν τω  δείπνω ήσ- 
θάνθη όλιγώτερον τρόμον, ή όσην έγώ είς 
τόν ΐδικόν μου αισθάνομαι ευθυμίαν εγ 
κάρδιον. Ά γω μ εν  ! ζήτω  ό έρως, τόν ό
ποιον ή μέθη τ·>···'^-ύει! Τά φλογερά σου 
φιλήματα, ά ; άπνιερωσι τόν ισπανικόν 
οίνον καί τό πνεύμα τού σκοτασμού καί 
τά  ταραχώδη δείπνα, άς μάς φέρωσιν είς 
τά ς άγκάλας του, πρός τόν άγγελον τής 
ήδονής ! Ά γω μ εν  ! ψάλλωμεν τόν βάκ- 
χον, τόν έρωτα καί τήν άφροσύνην ! "Ας 
χαιρετήσωμεν εν μέθη τόν καιρόν, όστις 
παρέρχεται, τόν θάνατον, τήν ζωήν. Ά ς  
λησμονήσωμεν τά  πάντα καί άς πίνωμεν 
πάντοτε’ ζήτω  ή ελευθερία! άς ψάλλω
μεν τόν χρυσόν καί τήν νύκτα, τήν άμ
πελον καί τό κάλλος !

[_*Έ~ε~αι ίο τέλος]

ΠΡΟΣ ΓΗΝ ΣΕΑΗΜΙΝ,

(  Α πόσπ ασμ α )

Χαίρε, συμπαθής Σελήνη 
κ’ οί χρυνοϊ σου ουρανοί I 

ή χαρδία μου έθρήνει 
ο’ είδον, πλέον δεν πονεί.

"Οτε νύξ ιήν γην έπέόη, 
δυσμορφία διοικεί 

ή Σελήνη Ιποπτεύει 
θάρρος! δύστηνοι θνητοί.

Τις σ’ Ικρίμασ’ είς τά ύψη, 
δρόσον έκ των ούρανών 

την πικρίαν ν’ άνταμείψη 
ιών άμίτρων μας δεινών ;

Χαίρε, νύμφη ιών ορίων , 
ιών αιθέρων χρυσαλλίς I 

Σ ' άτενίζω κλα’ων, κλαίων 
καί βλασιάνει ή Ιλπίς.

4 8 7 2 .  Κ .  ΙΕΡΟ Κ Λ Η Σ .


