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ΙΙΕΤΓΟ Σ ΑΝΤΩΝΙΟ Σ ΒΟΝΔΙΟΑΗΣ (1).

Πέτρο; Αντώνιο; δ Βονδιόλη; έγεννήθη εν Κέρ

κυρα τό  1765 έ το ; έξ Ιακώβου Βονδιόλη καί Κλά

ρα; Μαρσίλη, δτε ή άτυχή; αυτή πόλις, καί το ι τή ; 

Βενετική; Ανατολή; πρωτεύουσα, οΰδεν μ,έσον πρό; 

ανατροφήν του νοό; τω ν νέων παρέχουσα, έβλεπε 

τά  τρυφερά εκείνα φυτά μόλι; βλαστήσαντα, ρ.α- 

ραινόμενα καί ουδέποτε άνθούντχ. Εκ τω ν περιερ- 

γοτέρων άλλά καί σπανιωτέρων τή ; ανθρώπινη; φύ- 

σεω; φαινομένων, είναι καί τό  τω ν άνδρών εκείνων, 

οϊτινε; αύξάνουσι διάφοροι, ή μάλλον, ενάντιοι τω ν 

περί αυτού;, ώ σ τε  Ιργον τω ν ιδίων χειρών μάλλον ή 

τω ν χρόνων καί τή ; χώρα; αυτών έπρεπε ν άποκα- 

λώνται. Ούτοι διαψεύδουσι κατά πάντα τήν περί- 

φημον τοΰ όρατίου ρήσιν’ fo rtes  crean lu r fo r l i— 

bus et bonis, κ τλ. Εκ τώ ν  σπανίων τούτων υπήρξε 

καί δ ήμέτερο; Βονδιόλη;, δσ τι; έξ απαλών ονύχων 

εξηκόντισε μ.ικράν ακτίνα προμηνύουσαν τήν μέλ- 

λουσαν αυτού λάμψιν. Μετά τά ;  πρώτα ; καί ιδιω

τικά ; μελέτα;, εις τά ; δποία; άκαμάτω; έπεδόθη, 

κατενόησεν ο τι τά  πάντα όλιγίστην ειχον αξίαν, άν

(α ) Τό ίνά y εΤρα; äpOpov, τό ύπό τού ΚαΟηγητοΟ Μά
ριου Πιίρτ, Ιταλιστί συγγραφέν καί επανειλημμένο»; έν Ι 
ταλία έκίοΟέν, έζελληνίζομεν, εϋελπιστοΟντε; οτι ευχαρι
στώ; θέλει αναγνωσΟη ύπό τών ομογενών.

παρ’ οΰδέν τιθέμενο; τήν τε  πατρίδα καί τήν οικο

γένειαν, καί εΐ; τά ; τή ; πενία; προσβολά; αδιάσει

σ το ;, δεν έθχλασσοπόρει ΐνα μεταβή έκεί, ένθα ή 

σοφία ευχαρίστως εΐ; τού ; έραστάς αυτή; παρεδί- 

δετο. Διό διέτριψεν επί πολλά έτη εΐ; Παταύΐον, έν

δοξο; φοιτητή; γενόμενο; του τε  Πανεπιστημίου και 

τή ; Ακαδημία;' διά τώ ν συχνών προϊόντων τού νοό; 

αυτού, τόν οποίον είχον ένισχύσει μελέται εμβριθείς, 

καί μάλιστα περί τήν ιατρικήν, ήν είχεν εκλέξει ώ ; 

άλλην συμβίαν, προς δε καί δΓ εύπροσηγορία;, το - 

σούτω ήγαπήθη καί έτιμάτο υπό τώ ν  συμμαθητών 

καί διδασκάλων, ώ στε ει; έκ τώ ν τελευτα ίων τού

τω ν, δ κλ.εινότερος, τού τέστι Μελχιώρ δ Καισαρώ- 

τη ;, δεν άπη ξίωσε νά τόν ίνομάση πρω τότοκον αύ

τοΰ υιόν. Τήν 1 ϊουλίο» 1789 έστέφθη διδάκτωρ' 

άλλά τούτο αντί νά μετριάση, οι; συνήθως το ΐ; πλεί- 

στοι; νέοι; συμβαίνει, τόν πρό; τήν σπουδήν έρωτά 

του, έτι μ.άλλον εζωπύρησεν αυτόν υπαγόρευσα; αύ· 

τώ  τόσα ; ωραία; ιατρικά; τ ε  καί φυσικά; διατρι- 

βά;, έν α ί; διχπρέπει ή περί Βορείου Σέλχτο;, ή τά  

μ έγ ισ τα  ττα ρ ισ τήσα σα  τώ  μεγάλω Βόλτα, όστι; 

μετέπειτα κχτεχώρισεν αϋτήν μ.ετά σημειώσεων 

εΐ; τήν Φυσικο-ΐατρικήν τού Καθηγητού Βρουνια- 

τέλη εφημερίδα. Τ ά ; επουσιώδεις ταύ ’-α; μελέτα;, 

καί τ ά ;  τώ ν  Καλών Γραμμάτων, αΐ τινε; κα τ’ άρ- 

I χά; έμετρίαζον εν αύτώ τήν τώ ν έπιστημών αύστη-
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ρότητα, παρημέλησε μετά ταύτα , δύναμαι νά είπω 

άχαρίστως, ό Βονδιόλης, νομίζων ό τι πάσα είς αΰ- 

τάς άφιερουμένη ώρα ήτον απιστία διαπραττομένη 

κατά τής προσφιλέστατης αύτού επιστήμης, τήν ό

ποιαν έξήσκησε πρώτον είς Βενετίαν, καί μ.ετέπειτα, 

διαταγή τής Βενετικής Κυβερνήσει.»;, είς Μοντόνην 

τής ϊστρίας, καί μετά ταύτα  έκ νέου είς Βενετίαν, 

ένθα ό φθόνος, πτοηθείς ΰπό τώ ν προόδων του, ουδέ 

ΰπό τώ ν  αρετών καί τή ; τώ ν  τρόπων αυτού προσ

ήνειας άφοπλισθείς, τάς συνήθεις έπεχείρησε τέχνας, 

α'ίτινες όμως είς οΰδέν τ ι  άλλο συνέτειναν, είμή 

είς τό  νά λαμπρύνωσιν έτι μάλλον τό  όνομ.ά του. 

Μ ετά τινα  έτη, μή άνωφελώς διά τε  τήν ύπόληψιν 

καί τή ν τού Βονδιόλη τύχην παρελθόντα, μετέβη 

είς Κωνσταντινοΰπολιν πρός ΰπηρεσίαν τού Βαΐλου 

ή Πρέσβεως τή ; Βενετίας, Φραγκίσκου Βενδραμίνη' 

ούτε ένταύθα αί ίατρικαί αΰτού Οεραπεΐαι έμειναν 

τή  φήμη, άγνωστοι.

Συμβαίνουσι γεγονότα  τινά έν τώ  κόσμω, έξ ών 

οί τώ ν μαθηματικών ψυχροί νόες, καί αί τώ ν  φιλο

σόφων ίσχυραί ψυχαί, αδύνατον τρόπον τινά νά μή 

τα ρά ττω ντα ι ή συγκινώνταΓ ΰπάρχουσι δέ έλπίδες, 

υποσχέσεις, α'ίτινες είδός τ ι  γενναίας εΰτολμ.ίας καί 

πατρίου ώφελείας άποπνέουσαι, διαθρύπτουσι τέλος 

καί οίανδήποτε ευγενή καί τιμ ίαν ψυχήν καταγοη- 

τεύουσι. Τοιαύται ΰπήρξαν κα τ’ έκείνην τήν έποχήν 

αί ΰποσχέσεις έλευθερίας τ ε  καί ευημερίας, α'ίτινες, 

άπό τή ; Γαλλίας προερχόμενα·., άφ’ ου διέβησαν τάς 

Αλπεις καί τήν θάλασσαν, είς τήν άτυχή άφίκοντο 

Κέρκυραν. Ó Βονδιόλης, ψυχή ένθερμος καί εΰγενής, 

ψυχή ένί λόγω  ελληνική, δέν έκώφευσεν είς τάς φω- 

νάς έκείνας, α'ίτινες προσεκάλουν αυτόν νά βοηθήση, 

νά βελτιώση καί νά εύεογετήση τήν πατρίδα διά τής 

ευφυΐας αΰτού καί παιδείας' οθεν έδραμεν είς Κέρ

κυραν' καί ποτέ μεταξύ τής νέας ταύτης Δημοκρα

τία ; καί τού τώ ν  πνευμ.άτων αναβρασμού, δέν ΰψώθη 

φωνή μεμφομένη αΰτώ, τά ; πρώτιστας καί πλέον 

έπισφαλείς θέσεις κατασχόντι, ή αθεμίτων κερδών 

άπληστίαν, ή ιδιωτικά; εκδικήσεις, ή τήν φρίκην τή ; 

λεγομένης Τρομοκρατίας , ή τήν έλαχίστην κατά 

τή ;  δικαιοσύνης καί τής τιμ ιότητος πράξιν' άπεναν- 

τίας έπήνεσαν άπαντες αυτόν έπί έναρέτω μετριο

φροσύνη καί άδιαλείπτω φιλαγαθία. Δέν δύναμαι 

άρα άλλο πταίσμα είς αύτόν νά προσάψω, κατά 
τήν τοσούσον δυσχερή έκείνην περίπτωσιν, είμή τό  

ό τι έγκατέλιπε τήν πατρίδα μετά τώ ν γαλλικών 

στρατευμάτων, ώς άν ή καθαρά αΰτού συνείδησις 

μ.ή ήρκει ΐνα έξασφαλίση αΰτόν καί καθησυχάση τούς 

ολίγον δικαίου; φόβους του· Αλλ’ ευτυχώς, τοιου- 

τοτρόπω ; προσφερόμ.ενος, καλλιώτερον ύπηρέτει τήν 

φήμην του, ήτις έν τή  πατρίδι δεν ήθελε δυνηθή 

μεθ’ όλης τή ; ισχύος τη ; ν’  άναπτερωθή. Είς χώραν,

4GC

oía ή Γαλλία, καί καθ’  8ν καιρόν οί έφ’  ίκανότητι 

ιαπρέποντες δέν έγκατελείποντο είς τίΤ σκότος καί 

είς τήν άργίαν, άδύνατον ήτο νά παραμεληθή καί 

νά μ.ή έκτιμηθή ό Βονδιόλης. Τωότι, απαντε; οί τώ ν 

Παρισίων λόγιοι συνέδραμαν ίνα τιμήσωσι καί τέρ- 

ψωσιν αύτόν τόν ολίγον εύθυμον όντα ' μ'οτ’  ού πολύ 

ιέ  έδείχθη άξιος τοιαύτη; τιμής, άρχίζων άπό -ή ; 

άσεως τού συμμετοίκου καί συμπολίτου αυτού Κόμ. 

Ανδρέου Σορδίνα, τού ΰπό τοσούτον βαρείας νοσου 

προσβληθέντος, ώ σ τε  ό έπιφανή; Πορτάλ, αφού γεν- 

ναίως τήν θεραπείαν άνεδέχθη, άπηλπισμένος άπε- 

σύρθη. Μ ετά τήν τού Μαρέγκου μάχην, συγκατα- 

λεχθείς μεταξύ τώ ν  τού γαλλικού στρατού ιατρών, 

κατέβη μετ’  αΰτού είς Ιταλίαν, καί όλα; τάς Επαρ

χίας έκείνας περιηγήθη, καταλείπω·» πανταχού ένδο- 

;ον φήμην παιδείας τε  καί χρηστοήθειας' μεχρισού, 

τό  1803, διορισθείς Καθηγητής τής ιατρικής υλης 

έν τ ώ  τής Βονωνία; Πανεπιστήμιο», άπέλαυσεν άν- 

τάξιον τώ ν  κόπων του βραβεΐον, καί τήν ένεργητικήν 

έκείνην ησυχίαν, τήν οποίαν ΰπέρ πάσαν άλλην λαμ- 

προτέραν έπόθει τύχην. Τίνι τρόπω δέ ¿ξεπλήρωσε 

τό  έαυτού καθήκον, μαρτυροΰσιν οί Βονωνοί, οίτινες 

πολυπληθείς συνέρρεον όπως άκροασθώσι και επευ- 

φημήσωσιν αΰτόν, άν καί, πεπαιδευμένοι καί νουνε

χείς ώς είναι, ευκόλως ΰπό τώ ν χυδαίων ή άθεμελι- 

ώ τω ν φημών δέν δελεάζονται. Ι Ϊ  Βονωνία υπήρξε·», 

ούτως είπείν, τό  θέατρο·» όλο»·» τώ ν ευτυχημάτων 

του. Ενώ παρέδιδεν ένταύθα τά  λίαν έπευφημού- 

,.ι ί -χ περί ιατρικής υλης μαθήματα, διωρίσθη συνε

ταίρο; τής τεσσαρακονταμ.ελούς Ί τα .Ι ικ ή ς  Ε τα ι 

ρίας ένταύθα τώ  άπεστάλη τό  παράσημου τού σι

δηρού Στεφάνου' ένταύθα περιπλέον ελαβε τήν πρόσ- 

κλησιν ή διαταγήν ΐνα μεταβή είς ΤΙατάυϊον νά με- 

ταδώστι κίνησιν καί νέον πνεύμα είς τήν τού Πανε- 
πιστηαίου έκείνου Κλινικήν Ιατρικήν. Αλλ η καθέ- 

δρα αυτη, είς αΰτόν ΰπέρ πάσαν άλλην άρμόζουσα, 

καί καθημερινήν γύμνασιν εις τε  τήν εΰφυΐαν καί παι

δείαν αΰτού παρέχουσα, ή καθέδρα αυτη, όπου ω - 

φειλε, κατά  τή ν γενικήν προσδοκίαν, τ ά ;  πλέον ά- 

μαράντου; δάφνας νά συλλέιη, μ.ετα δυο μ.ονον ετη, 

ένεκα αώρου καί αιφνίδιου θανάτου, ¿σχόλασε·»' φαί

νεται ό τι ή φύσις, αφού κατέβαλεν όλας τάς φρον

τίδας αυτή; πρός μόρφωσιν τή ; ΐ ε  ψυχής καί τού 

νοός τού Βονδιόλη, δέν ύπήοξε μετά ταύτα  έπίση; 

πρόθυμ.ος καί κατά τά  λοιπά, λησμονούσα (όπερ χει- 

ριστον) νά τ ώ  δωρήση τόν μακάριον εκείνον σπιν

θήρα τή ; ζωής, άνευ τού οποίου έν τ ώ  σοφώ μα

ραίνεται ή ούρανία άκτίς, 'και αι μακραι μ,ελ.εται 

δυσάρεστοι άποβαίνουσι, του τεστι την υγείαν. Και 

πριν ή φθάση είς τήν άνδρικήν ηλικίαν ΰπό συνεχούς 

άσθματος ¿ταλαιπωρείτο, καί σχεδόν κατεβασανί- 

βολικού καί νοσώδους πάχους, καί πε-ζε το  ΰπό ΰπερ
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ριοδική; αίμοπτυσίας. Οΰδόλως ήπατατο περί τής 

κράσεώς του, καί πολλάκις τόν ήκούσαμεν βραχεία·» 

ζωήν έαυτώ προμηνύοντα. Τό προμ,ήνυμα έπραγ- 

ματοποιήθη λίαν προώρως, δηλαδή τήν 16 Σεπτεμ

βρίου 1808, ότε εΰρίσκετο έν Βονιυνία μετά τώ ν 

άλλων εκλογέων τής τώ ν  λογίο»ν Συνόδου, τής έν

ταύθα διαταγή τού Ναπολέοντος συναθροισθείσης 

πρός έκλογήν τώ ν Γερουσιαστών. Τοιουτοτρόπως τό 

τού Παταϋίου Πανεπιστήμ.ιον σχεδόν μ.όλις είδεν έκ 

νέου μετά μεγίστης εύχαριστήσεως έν το ϊ; κόλποι; 

του τό  άρχάΐον καί χοηστόηθε; αΰτού τέκνον καί τώ  

άπένειμεν άνταξίαν καί έντιμον θέσιν, άπώλεσεν αΰτό 

έν τή  πλήρει τής εΰφυΐα; ώριμότητι, χωρίς νά εχη 

πρός παρηγοριάν τής λύπη; του ούτε τά  προσφιλή 

έκεί να λείψανα, τά  όποια είς τήν άντίζηλον Βονω

νία·» ηΰδόκησεν ό ουρανός νά δοιρήση.

Τού Βονδιόλη πρός Κύριον άποδημήσαντος είς ή- 

λικίαν τεσσαράκοντα τριών έτών, ήθελε καταντήσει 

μακρηγορία ή άπαρίθμησις τώ ν ώραίων συγγραμμά

τω ν καί τώ ν  κενοφανού; καί εΰρείας έπινοίας γεμόν- 

τω ν  πονημάτων, όσα κατέλιπεν ατελή ή έσκιαγρα- 

φημένα, ή μόνον έν τ ώ  νώ αΰτού ¿σχεδιασμένα' έν 

οίς άπασι συχνότατα αναφαίνονται οί βαθείς σκο

ποί, ή τε  ισχύς καί ή γονιμότη; τή ; εΰφυΐας καί οί 

σπόροι νέας καί έπωφελ.ού; μ,αΟήσεως, όσους συνή

θως πανταχού διέσπειρε, καί οΐτινε; ήσαν τά  θεμέ

λια περιφανούς οικοδομήματος, είς τό  όποιον άπό 

τινο; χρόνου ό Βονδιόλης κατεγίνετο. Αλλ.’  ό μή 

ίδών τόν Βονδιόλ.ην παρά τή  τώ ν άσθενών κλίνη, 

δέν έγνώρισε τόν τού άληθοΰς ιατρού τύπον. Τώ  

ον τ ι, ή τού άσθενούς κλίνη είναι τό  πεδίον ένθα ό 

ιατρός τήν αΰτού μαρτυρεί ικανότητα, καί ένθα ό 

σεβαστό; χαρακτήρ καί ό ουράνιος αύτού προορισμός 

προδήλως άναδεικνύονται. Ενταύθα παραφυλάττει 

κατασκοπεύω·» τήν τού έχθρού πορείαν, καί έξ ώ - 

χριάσεως, έξ αιφνίδιου έρυθριάσεως, έκ βλέμματος, 

έξ έδυρμού τού ασθενούς κατορθώνει ένίοτε νά άνα- 

καλ.ύψη τήν τή ;  νόσου έδραν, καί Ετοιμάζεται νά 

καταπολεμήση αΰτήν. Οθεν έκαστος δύναται εΰκό- 

λως νά φαντασθή πόσα πολυπληθή έπιβεβαιωθέντα 

γεγονότα, πόση ακρίβεια πειραμάτων, ποία έτοι

μό τη ; άντιλήψεως, ποία φιλοσοφική αγχίνοια καί 

ποία βαθεϊα τού τ ε  φυσικού καί ηθικού ανθρώπου 

γνώσις έν τώ  ίκανώ κλινικώ άπαιτούνταΓ πρόσθε; 

τήν τε  άφοβίαν καί καρτερίαν, άνευ τή ; ψυχρά; ά- 

παθείας τής τοσούτον είς οίονδήποτε άπαρεσκούσης, 

καί πρό πάντο»ν είς τήν τώ ν  ταλαιπώρων άσθενών 

λεπτήν εΰαισθησίαν' ούδέ πρέπει νά στερήται τής 

έπαγο»γού καί καταπειστική; εΰγλο»ττίας, τή ;  ίσχυ- 

ούση; τάς κατεσπαραγμένας έκείνας ψυχάς νά πε- 

ριθάλψη καί νά παραμυθήση αΰτάς διά τής έλπίδος, 

ήτις είναι τό  ένεργητικώτερον καί συχνάκις τό  μόνον

φάρμακον τό  οποίον δύναται ό ιατρό; είς τόν άσθενή 

νά χορηγήση.

Τοιαύτα προτερήματα άτινα άπαντα ό Βονδιόλ.η; 

εκεκτητο, συνέτειναν είς τό νά πλάσωσιν έν αΰτώ 

λιαν προώρως τό  έξαισιώτερον αΰτών, καθότι όλα 

εις αΰτό περιλαμβάνονται, τήν ιατρικήν τούτέστιν 

¿ςυνοιαν, ήτις τόν έξοχον ιατρόν διακρίνει άπό τού 

κοινού, καί συνίσταται είς τήν δεξιότητα τού νά δια- 

γινωσκη έκ πρώτη; αφετηρίας τήν φύσιν τής νόσου, 

καί νά προμ-ηνύη τάς τε  προόδους καί συνεπείας αύ- 

τής· Μ ολα ταύτα  τά  λ.αμ.πρά φυσικά τ ε  καί προσ- 

κτητά  προτερήματα, ό Βονδιόλ.η; δέν ήδύνατο είσέτι 

να παραστήση έν έαυτώ τήν τού  άληθού; ιατρού ει

κόνα, άν τώ  έλειπε τό  ΰπερτερούν καί κορυφόνον 

άπαντα, καί άνευ τού όποιου 5 ιατρός ήμ.πορεί νά 

κ.αταστή άντί εΰεργέτου τού ανθρωπίνου γένους, 

ληστής καί δολοφόνος αΰτού, δηλαδή ή χρηστότης· 

Μ αρετή αυτη, ή τοσούτον άναγκαία είς τόν μεταξύ 

τώ ν όμοίο»ν του ζώ ν τα , άποκαθίσταται έξόχως το ι

αύτη είς τόν παρ αύτοί; έξασκοΰντα τήν Οείαν έπι- 

στημην, άφ ής έςαρτώνται ή ζο»ή καί ό θάνατος, αί 

έλπίδες καί αί παρηγορίαι τώ ν  ανθρώπων' καί αυτη 

τήν πρώτην κατείχε θέσιν είς τήν τού Βονδιόλη ψυ

χήν. Αυτη τόν προσήλονε νυχθημερόν είς τήν τώ ν 

κινδυνευόντων άσθενών κλίνην' αυτη τώ  ένέπνεε τήν 

γενναίαν άφιλοκέρδειαν, τήν ίεράν φιλανθρωπίαν, ή- 

τ ι ;  μ ετ ίσης προθυμίας ώδήγει αΰτόν εϊ; τ ε  τά ; 

τώ ν  πτωχών καλύβας καί είς τά  μέγαρα τώ ν πλου

σίων' ή αύτή χρηστότης τόν παρηκολούθει είς Βο- 

νωνίαν καί Παταύϊον, καί οΰδέποτε τ ώ  έπέτρεπε νά 

διακόψη, μ’ όλην τήν φιλασθένειάν του, τήν συνέ

χειαν τώ ν  περιφήμων αΰτού παραδόσεων, α'ίτινες 

ΰπό τώ ν  ακροατών του έθαυμ.άζοντο- ή αύτή χρη

στότης, τέλος, τ ώ  άπηγόρευσε νά προσκολληθή εϊς 

τ ι  σύστημα, καί ώθησεν αύτόν άπαντα ταύ τα  νά 

χλευάζη, ένώ συνήθως έλεγεν ό τι είς τήν ιατρικήν 

δεν δύναται νά ΰπάρχη σύστημα. Τοιουτοτρόπως οί 

γνωρίσαντε; τόν Βονδιόλη·», καί μ.ετ’  αΰτού συσχε- 

τισθέντες, δύνανται νά διαβεβαιώσωσιν οτι έπέπρωτο 

έτερο; Ελλην νά παράσχη κατά  τούς χρόνου; μα; 

τόν τού έντελούς ιατρού τύπον, ώς κατά τούς αρ

χαίους είχε παράσχει αΰτόν ό θείος πατήρ Ιπποκράτης. 

Οπερ Οαυμασιώτερον εις τόν Κερκυραίον, έάν ακε- 

φθώμεν τόν βραχυχρόνιον βίον, τούς ένεκα τώ ν  περι

στάσεων περισπασμούς καί τήν νοσεράν κράσίν του.

Αξιος λ.οιπόν άναδεικνύεται της όποιας άπολαύει 

φήμ.η;, καί περισσοτέρας είσέτι, ήν ούτε ή τού χρό

νου παρέλευσις, ούτε ή τώ ν  διαφόρων δοξασιών δια

δοχή θέλ.ουν δυνηθή νά έλαττώσωσιν.
'Ε ν  Κερκύρα.

ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ.
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01 Θ ΕΡ1ΣΤΑΙ.

Οί θ ιρ ισ τα ί ,  έργον έκ τώ ν άριστων του Γάλλου 

Λεοπόλδου Ροβέρτου «  διήγειραν, λέγει ό Κάρολος 

Λενορμάν (1 ), ένθουσιασμόν κα τ’ έρεε άπαράμιλλον. 

Είδον γέροντας ζωγράφους, άριστεύσαντας τής Ακα

δημία; μαθητάς, άνδρας είσπνεύσαντας ώς αύτός 

το  δηλητήριον τής επιτυχίας καί τής φήμης, κλαί- 

οντας υπό θαυμασμού πρός τό  Ιργον τού Ροβέρτου. 

Η  κοινή γνώμη έφάνη γενναία καί ειλικρινής' άλλά, 

καί εν τή ιδία καθαρότητι έμμένων ό Ροβέρτος, ή- 

δυνάτει νά όποφέρη τό  βάρος αυτής. Μ ετ’ ου πολυ 

οι έπαινοι έξεφράζοντο καί άμέτρως καί άπειροκά- 

λως, και ό ταπεινός μιμητής τώ ν  οικιακών σκηνών 

έτέθη υπέρ τους διερμηνεύσαντας την Ιστορίαν καί 

τήν πείησιν. Πώς ν’  άποκριθή εις τό  εξής είς προσ

δοκίας προδήλως ύπερβολικάς; πώς νά μή καταβή 

μετά τους θεριστάς·, καί δύναταί τις νά καταβή χω 

ρίς νά πέση; » Οί θ ερ ισ τα ϊ υπήρξαν λοιπόν εποχή 

αληθής τού βίου τού Λεοπόλδου, καί άν δέν υπήρξαν 

τό  άριστον τώ ν  έργων αυτού, ώς εντέλεια τέχνης, 

κατέστησαν όμως υπέρ πάντα γνωστοί, καί θαυ

μάζονται νύν δικαίως, αφού πρώτον υπερμέτρως έξ- 

υψώθησαν.

Τού πίνακος τούτου τό  δλον θαυμάσιον' αδύνα

τον νά συγκεντρώση τις έπιτηδειύτερον τήν προσο

χήν τού θεατού επί τού κυρίου αντικειμένου. Αλλ’ ό 

ζωγράφος, προσηλωμένος όλος είς τήν συγκρότησιν 

τού  όλου, έφάνη πως ασθενής περί τά  καθέκαστα, 

έκείνος ό τοσάκις είς παράδοξον τέχνης υψος έξι- 

κάμενος.
Τόν βίον τού Λεοπόλδου, βίον τώ  όντι ^ μ α ν τ ι

κόν, έγραψεν άλλος τής τέχνης διδάσκαλος καί θια

σώτης ό Κ. Στέφανος Δελεκλύζιος, καί έν αύτώ μετά 

συγκινησεως άναγινώσκεις τό  δραματικόν τέλος τού 

ζωγράφου, αΰτοκτονήσαντος δι’  άτυχή έρωτα τώ  

1835. Εγεννήθη δέ έν Ελβετία, έδιδάχθη έν Παρι- 

σίοις υπό τού Γεράρδου καί τού Δαυίδ καί, τελειο

ποίησα; έν Ιταλ ία  τήν λαμπράν τέχνην, έζωγράφη- 

σεν έκεΐ τους πλείστους τώ ν πινάκων. Θαυμασίως 

διέκρινε τήν άρχαίαν φυσιογνωμίαν παρά το ΐ; Ιτα 

λοί; καί « έάν, λέγει ό αυτός Λενορμάν (2 ), θέλιρ τις 

νά έννοήση τό ιδανικόν τώ ν Ελλήνων, ονδέγα γνω ρ ί

ζω  βεβα ιότερε»' ¿όηγοτ πρός έξαγωγήν τελειότερου 

συμπεράσματος έν τή  αισθητική.®
Σ.

( 1 )  Ι Ι ε ι υ ε - Α η ι  ε ι  Υ ο ^ ε ε .  Τ .  I .  ί έ ο ρ ο Μ  Κ ο Β « Π .

^2) Αυτόθι.

Ε Θ Ι Μ Α

ζω ν  εν Α ίο β ω  γόμων.

Ενώ σήμερον ή αθώα καί άγνή κόρη τής Λέσβου 

τέρπεται καί τραγωδέ! είς τάς έξοχάς, συλλέγουσα 

άνθη καί τάς εύοσμους σταφυλάς τής άμπέλου δρέ- 

πουσα, αύριον παρ’ έλπίδα κλείεται ή μάλλον φυλα

κίζετα ι υπό τώ ν γονέων της έντός τής οικίας, χάνει 

τά  ώράΐα άθύρματά της, καί ούδ’ υπάγει πλέον κατά 

πάσαν Κυριακήν είς τήν έκκλησίαν, δπως κανοναρ

χήσει καί τήν πολυποίκιλον αυτής καλύπτραν δείξη. 

Οί φανατικοί γονείς άπαγορεύουσιν αυτή τήν έκ τής 

οικίας έξοδον, έπΐ λόγω  δ τι πρέπει τού λοιπού νά 

μάθη καί τήν οικιακήν οικονομίαν, καί νά ένασχο- 

ληθή είς έργα ώφελιμώτερα, διότι έμεγάλωσε. Δέν 

τρομάζει δμως ή νεάνις τήν καταδίκην της άκούου- 

σα, διότι άπό ήμέραν είς ήμέραν άνέμενεν αυτήν' 

δι’  ενός δέ λεπτού έρυθήματος έπί τώ ν παρειών της, 

δεικνύει δ τι πείθεται καί συναινεί είς ταύ τα . Ενόη- 

σεν δ τι πρόκειται περί τώ ν άρραβώνων της.

Αλλά ποιοι παλμ.οί καί φόβοι τό τε  είς τήν καρ- 

δίαν της; ποίαι έλπίδες καί πόθοι εί; τά  στήθη τη ς; 

Τώρα μέν τήκεται καί ίλιγγιφ, δ ιότι φοβείται μή 

ένώσωσιν αυτήν μέ δντινα αύτή δέν θέλει καί δέν 

αρέσει, τώρα δέ κλαίει καί άδημονεί διότι δ ένδό— 

μυχός έρωμένος τη ; δέν συμβιβάζεται μετά τώ ν γο

νέων της ώς προ; τήν προικοδοσίαν, τώρα δέ μέμ- 

φεται καί τόν Θεόν, διότι δέν έγεννήθη ή ώραιο- 

τέρα καί πλουσιωτέρα ¿πασών. Αλλ’  έπί πάσι τού

το ι; αί κόραι τής Λέσβου ούδ’ έρωτώνται καν κατά 

τήν εκλογήν τού μελλονύμφου' τό  παν άπό τήν θέ- 

λησιν καί έπιταγήν τώ ν  γονέων έξαρτάται, καί είς 

αύτούς αύται τυφλώς πρέπει νά ύπακούωσι, διότι άλ

λως σ τιγμ ατίζοντα ι καί καταφρονούνται, πρό πάν

των δέ διότι τό  παρά τήν γνώμην καί τήν θέλησή 

τώ ν γονέων συνοΐκέσιον, ώς παράνομον καί άνόσιον 
καί πρόξενον μεγάλων δυστυχιών θεωρείται. Καί 

παρ αύτοΐ; δέ τοϊς άοχαίοις ούτως είχε τό  πράγμα 

(ιδε Εύριπ. Ανδρομ. 987. Πανδ. τόμ . Θ' φυλ. ΣΙΔ ' 

σελ. 509). Οθεν καί ή Ηρώ έλεγεν είς τόν Λέαν

δρον (στίχ . 179)'
«  Ά μ φ α ο ό ν  ο ύ  ά υ ν ά μ εΟ α  γ ά μ ο ι ς  ό σ ι ο ι σ ι  π ε λ ά σ α ι  

ο ΰ  γ ά ρ  έ μ ο Τ ;  τ ο κ έ ε σ ι ν  έ π εύ α ά ε ν

Πολλοί νέαι φθισιώσι καί άποθνήσκουσιν ή κακώς 

διαβιοϋσι διά τούτο, άλλά τά  έθιμα ούδόλως πα- 

ραλλάσσουσιν.

Αφού τέλος ή προξενήτρια (προμνήστρια ή προ- 

μνηστί;) λάβη τήν Οέλησιν καί τόν λόγον (λογόπερ- 

μα) τού'γαμβρού, καί συμβιβάση άμφότερα τά  μέρη 

(συμπεθερικά), τό τε  προσδιορίζεται καί μία ήμέρα 

διά νά τελεσθώσιν έπισήμως οί άέραβώνες, νά άνα-
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γνωσθή έκ νέου καί υπογραφή τό  προικοσύμφωνου 

(έ(ά)γλαβή), νά άνταλλαχθώσι τά  δακτυλίδια, καί 

κυρίως διά νά ίδη ό γαμβρός τή ν νύρ φην. Περίεργον 

δε δτι ενώ οί αρχαίοι καί ιδίως ό Πλάτων (Θεαίτ. 2.

1 30 ) τάς προξενητρία; ώς μή έντιμους καί ευυπο

λήπτου; έθεώρουν, έν Λέσβω έξ έναντία; μεγάλη ν 

ύπδληψιν καί τιμήν χαίρουσιν αί τό  τοιούτον εργον 

ποιοΰσαι- διά τούτο καί αί προμνηστείαι πάντοτε 

διά τής στενωτέρας συγγενούς τή ; νέα; διεξάγονται.

Καί ένόσω μέν απλούς μόνον λόγος περί τώ ν  άρ

ραβώνων έγίνετο, δέν έπαυσαν οί γονείς αυτή; νά 

στέλλωσιν εις τήν οικίαν τού γαμβρού καί εις τους 

πλησιεστέρους αυτού συγγενείς τά  μάλλον έκλεκτά 

καί πολυποίκιλα φαγητά, τού; μάλλον εύοσμους οί

νου; καί άνθοδέσμα; περιχρυσωμένα;’  άλλ’ ιδίως 

κατά τήν όρισθείσαν ταύτην τώ ν  άέραβώνων εσπέ

ραν, πολύ μεγαλοπρεπεστέραν τράπεζαν προετοιμά- 

ζουσιν, οί πλούσιοι τούλάχιστον. Αμα ό γαμβρός 

φΟάσνι μετά τώ ν  οικείων αύτού εί; τήν αύλειον θύ- 

ραν τή ; οικίας, ή μήτηρ τής νέα; θέτει εϊ; τό  στόμα 

αύτού ζαχαρωτόν, συγχρόνως δέ καί καταφιλεΐ αύ- 

τόν εΐ; τό  μέτωπον καί άνθη αύτώ δίδει, καρυό

φυλλα (γαρύφαλλα) συνήθως, διότι ταύ τα  ώ ; σύμ

βολου τού γάμου θεοιρούνται.

Μ ετά τό  συμπόσιον καί τ ά ;  προπόσεις έμφανίζε- 

τα ι τέλος καί ή νύμ.φη περικεκοσμημένη καί άνθο- 

στεφής, δπω; κατά τήν συνήθειαν, πρόσθες δέ καί 

συμφωνίαν, Εδ·/| αύτήν ό γαμβρός. Αμα ώς είσέλθη 

προσφέρει εί; αύτόν οίνον ή γλύκυσμά τι, συγχρό- 

νως δέ τή  παραλαβή τού ποτηριού φιλεί καί τήν 

χείρα αύτού, ώ ; καί πάντων τώ ν  παρακαθημένων 

φίλων καί συγγενών, αύτοί δε πάντε; άντιπροσφέ- 

ρουσιν εί; αύτήν άπό έν χρυσούν νόμισμα (φλωρί) ώς 

τεκμήριου έγγυήσεως, άγάπη; καί μελλούση; εύτυ- 

χ ία ;· ιδίως δυ,ως τό  τού γαμβρού εξέχει, δστι; ο

λ ίγα ; ημέρας έπειτα αποστέλλει αύτή καί ετερα δω- 

ρα, άτινα ά^ραβωνιάσματα (μνήστρα καθ’ Ησύχιον) 

καλούνται. Ούτως έξέρχεται μετά ταύ τα  ή νύμφη 

όπισθοπορούσα, αφού πρώτον εϊπη, αν οί παρόντε; 

τό  απαιτήσω σι, καί τραγώδιόν τ ι  ε ί; τόν μνηστήρά 

τη ;. Σημειούσθω δέ δ τι αύτή είναι ή πρώτη καί τ ε 

λευταία φορά, καθ’ ήν είδεν αύτήν' μέχρι τής ημέ

ρα; τώ ν γάμων, ήτις καί προσδιορίζεται ταύτγι τή  

νυκτί, καί δέκα έτη αν παρέλθωσι, δέν θέλει τήν έπ- 

ανίδει πλέον. Η  νεανι; μάλιστα εκείνη, ήτις ήθελε 

δυνηθή νά υπεκφυγή έντελώς τά  βλέμματα τού έρα- 

στού της, μακαρία καί περίζηλος θεωρείται, μολον

ότι τά  τοιαύτα ήρχησαν νά έκλείπωσιν όσημέραι. 

Λ ; άναφέρωμεν έτι δτι άν τυχόν ό γαμβρός δέν ά- 

ρέση τήν νύμφην, δπερ τήν έπαύριον διά τής άποστο- 

λή; τού δακτυλιδιού σημαίνεται, ούδέποτε πλέον ή 

σπανίω; αύτη εισέρχεται εί; γάμον, διότι τό  τοιού-
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τον λίαν άπαίσιον καί κακόν θεωρούσΓ διό δή καί 

παντοίοις τρόποι; προλαμβάνουσι τ ά  τοιαύτα.

Τέλος πάντων επέρχεται καί ό προσδιορισθεί; και

ρός τώ ν γάμων. Οί γάμοι (χαρά) έν Λέσβω τελούν-' 

τα ι ώς έπί τό  πολύ κατά τού ; μήνας Ιανουάριον, τόν 

άντιστοιχούντα με τον Γαμηλιώνα τώ ν  άρχαίων, 

Μάϊον καί Αύγουστον, καί άρχονται άπό τή ; Παρα

σκευή; κυρίως. Κ α τά  τήν ήμέραν ταύτην άποστέλ- 

λει συνήθοος ό γαμβρό; είς τήν μνηστήν του τά  δώρα 

αυτού (ÉÓva. όδυσ. Β. 19ο) απερ έπιτοπίως reí χα.Ιά 

καλούσι, καί τά  όποια άμέσω; έξαγόμενα έκ τών 

κιβωτίων, είςτήν μεγάλην αίθουσαν τή ; οικία; ά-ιαρ- 

τώ ντα ι, δπως πάντε; ίδωσι καί περιεργασθώσιν αύτά. 

Μεταξύ δέ τούτοον ύπάρχουσι καί διάφορα άρώματα 

καί καρποί έκλεκτοί καί άλλα τινα γυναικεία στολί

σματα  μικρού λόγου άξια, έφ ¿»ν ή νύμφη άποστέλ- 

λει μέρο; είς τάς συγγενείς καί φίλα; αύτή ;' άλλ’ 

άνταποστέλλουσι καί αύταί ώ ;  άντίόωρον (μείλιον), 

άλλη μέν άρτους λευκοτάτους έντός διηνθισμένων 

κανίστρων, άλλη δέ κριόν ή μόσχον, οίνον ή γλυκ ί

σματα  κτλ. δπω; χρησιμεύσωσι κατά  τάς ημέρα; 

τού γάμου της. Αύτά δέ ταύ τα  καί είς τόν γαμβρόν 

έκ μέρους τώ ν  συγγενών του γίνονται.

Τήν έπαύριον τού Σαββάτου άρχεται ή κουρά είς 

τήν οικίαν αύτού, καταστόλιστον ούσαν (ίεροκλ. 

Περί Γάμου), δπου πάντε; οί γνώριμοι άνευ προσκλή- 

σεως έρχονται, υπό τίνος έπικρατούση; δεισιδαιμονία; 

πρός τούτο μάλλον ώθούμενοι. Καθ’ δλον δέ τό  διά

στημα τού το  παίζουσι τ ά  παιγνίδια (λύρα καί λα

γούτο) καί διάφορα έγχώρια άσματα άδονται. Ιδίως 

δμως αύξάνουσι καί μεγαλοποιούνται ταύτα  άμα ώ ; 

άρχίσωσι τόν γαμβρόν νά ξυρίζωσιν, δ τε  αποστέλλει 

αύτφ ή νύμφη προσόψιου χρυσοκέντητου καί εύωδιά- 

ζον, συνάμα δέ καί δώρόν τ ι  ανάλογου διά τόν κουρέα 

καί τούς παίζοντας. Τούτων τελεσθέντων, προσκαλεί 

ό γαμβρός τού ; παρόντα; ίνα άκολουθήσωσιν αύτόν 

εί; τό  λουτρόν, δπου καί ύπάγουσιν άδοντε; καί άπό 

άνθη έστεφανωμένοι καί πανταχόθεν έπευφημούμε- 

νοι, τώ ν  παιγνιδίων προηγουμένων. Εν τή  επιστροφή 

δέ, έξαιρέσει τού γαμβρού, διευθύνονται πάντε; εί; 

τήν οικίαν τή ;  νύμφη;, ένθα διάφορα ποτά καί γλυ

κ ίσματα  τούς άναμένουσι. Τέλος, μετά τήν δίσιντού  

ήλιου, χωρεί έκαστο; προ; τ ά  ίδια, yr.v κύριον άνα- 

μένοντες. Κ α τά  ταύτην δέ τήν εσπέραν λούεται καί 

ή νύμφη έν τή  οικία αύτή;· άλλ’ ή εί; τούτο υπηρε

τούσα αύτήν, πρέπει νά ήνε νέα παν τη  ςενη, παρ

θένος καί μή μεμνηστευμένη.
Τήν έπαύριον, ήμέραν Κυριακήν, αρχεται από πρω

ίας ό στολισμός τή ; νύμφη;" έπί τούτου μάλιστα 

είσΐ καί γυναίκές τινε;, σ το .Ιίσ ζρ ια ι (γαμοστόλοι) 

καλούμεναι, αίτινε; πάντοτε προσκαλούνται εί; τάς 

τοιαύτας περιστάσεις. Εάν ή νύμφη δέν έχ·(ΐ ίδια νυμ

Ω Ρ  Α.

φικά φορέματα, καί προ πάντων τούς έν συνήθεια 

ορμαθούς τώ ν  φλωρίων τούς όποιου; κρεμώσι περί 

τήν κεφαλήν (φλωροστέφανον) καί τόν λαιμόν, καί 

τήν περίχρυσου πορφύραν χλαμύδα, λαμβάνει ταύτα  

παρά τών πλουσίων γυναικών έπί οκτώ τούλάχιστον 

ήμέρας. Μετά τόν στολισμόν καί τά ; προετοιμ.ασίας 

έρχονται καί παιγνίδια, δπως παραλάβωσιν αύτήν 

καί φέροισιν εί; τήν έκκλησίαν. Τήν νυμ,φίαν κρα- 

τούσι καθ’  όδόν, έκ δεξιών μέν αί συγγενείς αύτής, 

έξ εύωνύμων δέ αί τού γαμβρού. Εινε δέ κεκαλυμ- 

μένη μέ θέριστρον ή καλύπτραν (Αίσχύλ. Αγαμέμν.

11 78 —  9 ) ήτις ψνίχα  έπιτοπίως λέγετα ι διά τό 

χοώμά της, Εσω; έκ τού φοίνικα =  φοινικίς, έχει 

πάντοτε τού; όφθαλμούς κεκλεισμένους, καί περί

πατε! τοσοΰτον βραδέως όίστε καί παροιμ,ία καθιε- 

ρώθη «  Περιπατεϊς σάν τήν νύμφην η. Εως δτου δέ 

φθάσωσιν είς τήν έκκλησίαν, ένθα οί πάντε; περιμέ- 

νουσι, λέγουσι πρός αύτήν διάφορα τραγωδία ' άν 

τυχόν δέν έχη μητέρα λέγουσι'
«  Ν α τ α ν  ή  γ ή  κ α φ α σ ω τ ή  ν α χ ε  κ α ί  π α ρ α θ ύ ρ ια  

Ν ά  σ ’ έ 'β λ ε π ε ν  ή  μ ά ν α  σ ο υ  ’ ς τ ά  μ ά τχ α  κ α ί  ' ς τ ά  φ ρ ύ δ χ α »κ λ .

Αν δέ στερήται πατρός λέγουσιν ό χύρης σου, άν δέ 

καί τώ ν δύο ποϋ σ  είχανε. Αμα φθάσαντε; άφί- 

νουσι τήν νύμφην είς τόν νάρθηκα μ.ετά τώ ν γυναι

κών, καί έπιστρέφουσι τ ά  παιγνίδια εί; τήν οικίαν 

τού γαμ.βρού, δπως φέρωσι καί αύτόν ένταϋθα. Καθ’ 

ήν ώραν στολίζετα ι ούτος 'ίστατα ι συνήθως έπί δί

σκου πεπλατυσμένου (σινίου). Επειδή δέ οί άνθρωποι 

τώ ν μερών έκείνων είσί λίαν δεισιδαίμονε; καί τά ; 

μαγγανείας (τά  έξω  άπ’ έδώ) πιστεύοντες, θέτουσι 

διά τούτο περί τήν δσφύν αύτού σταυρόν ή βιβλίου 

τ ι  ίερόν, άμα δέ καί τήν παλαιοτάτην τώ ν  κεφαλο- 

δεσμ.ών τής νύμ.φη;, <ύς έχουσαν τήν δύναμιν νά με- 

τατρέπη παν κατά τή ; γονιμότητος μηχάνημα. Η 

μήτηρ αύτού έπειτα, έπειδή τόν χάνει πλέον άπό τήν 

ιδίαν αύτής οικίαν, διότι παρά τή ;  νύμφη; λαμβάνει 

τοιαύτην, λέγει συνήθως'

Έ ·χ ά ρ α ξ ’  ή  α ν α τ ο λ ή  ό  γ υ ι ό κ α ;  μ ο υ  μ ισ ε ύ ε ι  

’ π ά γ ε ι  ν ά  β ρ ή  τ ό  τ α ί ρ ι  τ ο υ  μ έ σ α  σ ε  ξ έ ν ο  σ π ί τ ι ·

Π θ χ *  μ ά ν α  έ χ ε ι  τ έ τ ο ι ο  γ υ ι ό ·  π ο λ ύ χ ρ ο ν ο ς  ν ά  ή ν ε ·

Σ ά ν  κ υ π α ρ ϊσ ι φ ουντω τό  τό ν  ε ίχ α  τ ή ν  α ύλή  μ ου  

Ό  β α σ λ ικό ς  (α )  κα ν  μαρανΟ ή  τή ν  μ υρω δ ιά  το υ  έ χ ε ι 

κ ’  ό  γ υ ιό κ α ς  μ ο υ  (6 )  κάν μακρυνΟ ή, ’ς τ ή ν  έννο ιά  το υ  θά

[ μ ’ ε χ ε ι  κ τ λ . »

( α )  Ο ;  Λ ε 'σ β ιο ι  ε ί ;  έ κ ά σ τ η ν  σ χ ε δ ό ν  λ έ ξ ι ν  ά π ο ο ά λ λ ο υ σ ι  κ α ί 

λ ία ν  μ ισ ο ύ σ ι  τ ά  φ ω ν ή ε ν τ α  κ α ί  τ ά ;  δ ιφ θ ό γ γ ο υ ς .  Ο ύ τ ω  π α ρ .  

χ ά ρ ι ν  ά ν τ ί  ν ά  ε ΐ π ω σ ι  β α σ ιλ ικ ό ς  λ έ γ ο υ σ ι  β α σ λ ικ ό ς ,  ά ν τ 'ι  γ υ 

ν α ίκ α ,  γ ν α Τ κ α , ά ν τ ί  μ ικ ρ ό ς ,  μ κ ρ ό ς  κ τ λ .  Γ ί ν ε τ α ι  δ έ  τ ο Ο το  ο ΰ χ ί  

μ ό ν ο ν  έν  τ ή  ά ρ χ ή  κ α ί  μ έ σ τ ,  τ & ν  λ ε 'ξ ε ω ν ,  ά λ λ ά  κ α ί  έ ν  τ ψ  

τ έ λ ε ι .  Ο ύ τ ω ς  ά ν τ ί  α η δ ό ν ι  λ έ γ ο υ σ ι ν  ά η δ ό ν ,  ά ν τ ί  θ ά  φ ύ γ η  λ έ 

γ ο υ σ ι  Ο ά φ ύ γ ’ ,  ά ν τ 'ι  γ υ ρ ε ύ ε ι  γ υ ρ ε ύ ’ .  Ά λ λ ά  π ε ρ ί  τ ο ύ τ ω ν  ί σ ω ς  

ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν  γ ρ ά ψ ο μ ε ν .

( ο )  Τ ό  δ ί γ α μ μ α  π ο λ ύ  σ υ ν ε χ ώ ς  α π α ν τ ά τ α ι  π α ρ ά  τ ο Τ ;  Λ ε -  

σ ο ίο ι ς  ω σ α ύ τ ω ς .

Π  Α  Ν  Δ

Κ αί αύτός δέ ό γαμβρός είς τήν έκκλησίαν άπερ- 

χόμ.ενος κρατείται έκατέρωθεν ύπό τού παρανύμφου 

ή καί παρόχου παρά το ΐ; άρχαίοις λεγομένου (Εύ- 

στάθ. ϊλ. Ζ. δ  16) καί τώ ν λοιπών συγγενών, καί 

πανταχόθεν μέ άνθη καί άρώματα περιρραίνεται 

(τούτο δε καί μετά τήν στέψιν γίνετα ι) ώ ; καί ή 
νύμφη προηγουμένως.

Μετά τινα  ώραν πυροβολισμοί άδιάκοποι (άλλά 

τούτο συμβαίνει κυρίοις είς δσα μέρη ή δέν ύπάρ

χουσι Τούρκοι, ή οί υπάρχοντες είναι ευάριθμοι) άγ- 

γέλουσι τέλος δ τι έξερχονται οί νεόνυμφοι τή ; έκ- 

κλησίας. Καί ή μέν νύμφη προηγείται, ό δέ γαμβρός 

επεται, δπου καί πάλιν προπορεύονται οί κιθαρωδοί 

καί άλλοι τινέ; μετά λαμπάδων άνθοστεφών, καί δ

που κατά μικρά διαστήματα ρα ίνει, δπω ; λέγουσιν, 

ό παράνυμφο; μικρά νομίσματα εί; του ; περιστοι- 

χούντα; κύτους παΐδας καί λοιπού;, δπερ ώ ; εύχή 

εύτυχίας καί πλούτου διά τούς συζευχθέντα; θεω

ρείται. Μόλις δέ φθάσωσιν είς τήν οικίαν καί ρίπτου- 

σιν αμέσως άνωθεν σίτον ή καί ορύζιον πολλάκίς, 

διά τώ ν όποιων σημαίνεται δ τι ό πλ.ούτος καί ή 

αφθονία μετά τού γαμβρού συνεπεισέρχεται. Ε ί; τήν 

άνωτάτην βαθμίδα τής κλίμακος, ίσταμένη ή μήτηρ 

ή έτέρα τ ι ;  συγγενής τή ; νύμφης, προσφέρει εί; τούς 

άναβαίνοντας είδόςτι έπιτοπίου γλυκύσματος. Καθ’ 

ήν στιγμ.ήν δέ ή νύμφη εισέρχεται μ.ετά τώ ν  γυναι

κών είς τόν ένδότερον θάλαμον ώ ; καί ό γαμβρό; 

μετά τώ ν  άνδρών είς τόν έξώτερον, ρίπτουσι πρό 

τώ ν  ποδών αύτών κόκκους ρωδιού, μετά σίτου ένίοτε 

άναμεμιγμένους, ευχόμενοι αύτοί; διά τούτων συζυ

γικήν αγάπην αδιάσπαστου καί εύτεκνίαν. Αμέσως 

έπειτα παρατίθενται καί αί τοάπεζαι, μία είς τόν 

κύκλον τώ ν  γυναικών καί έτέρα εί; τόν τώ ν άνδρών’ 

ούχ ή ττον δμως καί κάτω  είς τήν αύλήν άλλη τρά

πεζα παρατίθεται διά τού; θέλοντας νά προσέλθω- 

σι, διότι κατά τάς ήμέρας ταύ τα ; λίαν άπαίσιον καί 

άποτρόπαιον θεωρούσι τό  νά έπιθυμήση τις καί νά 

μή όύνηται νά ©άγη άπό τά  έτοιμασθέντα φαγητά 

τού γάμου' διά τούτο δέ καί μόσχους ολοκλήρου; 

σφάζουσι, καί έν πάση άφθονία τόν οίνον καί τούς 

άρτου; προσφέρουσι. Μετά τό  φαγητόν άρχεται καί 

ό χορός, είς δν έπί τέλους χορεύει ό γαμβρό; μετά 

τής νύμφης, έπειτα δέ καί ό παράνυμφο; ιδία μ ετ’ αύ

τή ;. Μετά τήν παύσιν τού χορού καί τήν άναχώρη- 

σιν τού πλήθους, φέρεται ή νύμφη υπό τή ; μητρός 

τη ; είς τόν νυμφικόν θάλαμον, πρό; τήν όποιαν άφού 

έπιτάξη τήν πρό; τόν άνδρα υποταγήν καί άφοσίω- 

σιν, καί παραστήστ, αύτή τόν ίερόν σκοπόν τού γά 

μου, έξέρχεται. Ταύτη; έξελθούσης, έρχεται ό γαμ

βρός υπό τή ;  μητρός του καί αύτός οδηγούμενος, 

πρό; τόν όποιον άφού έπιτάξη τήν πρός τήν γυναίκα 

άγάπην καί φρόνησιν, απομακρύνεται, χωρίς διόλου

Ω Ρ  Α.  471



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

νά είσέλθη ένθα ή νύμφη ήδη ευρίσκεται. Μετά δύο 

ή τρεις ώρας άρχεται πάλιν ή συρροή τώ ν  ανθρώπων' 

ό δέ γαμβρός, άφοΰ πρώτον ή ιδία αυτού μήτηρ 

πλύνη καί Ενδύση αυτόν καί θέση εις τούς κόλπους 

του τό  φυλακτήριον δπως μή μαγευθή καί βασκαθή, 

εξέρχεται εις υποδεξίωσιν αύτών. Τά  αυτά καί εΐ; 

την νύμφην έκ μέρους τής μητρός αυτή; καί τής 

πενθεράς γίνονται, πριν ή εμφανισθή έν τώ  μέσω 

τώ ν  γυναικών, ϊστέον δμως δ τι, καθ’ δλας τάς η 

μέρας του γάμου, ή τού γαμβρού μήτηρ πρωτεύει 

πανταχού, καί αυτή εις δλα επ ιστατεί καί δ ια τά τ- 

τει, ώς καί παρ’  άρχαίοις έγίγνετο. όθεν ή Ιοκάστη 

παραπονείται εις τόν Πολυνείκην, διότι ένυμφεύθη 

εις τ ό  Αργος μακράν αυτής.

’ Ε γ ώ  δ έ  ο ύ τ ε  σ ο ι  π υ ρ ά ς  ά ν ή ψ α  φ Ο ;  

ν ό μ ι μ ο ν  έ ν  γ ά μ ο ι ς

ώ ς  π ρ έ π ε ι  μ η τ ρ ι  μ α κ α ρ ί α ..................

ά ν ά  δ έ  Θ η β α ίω ν  π ό λ ιν  

έ σ ι γ ή θ η  σ 3 ;  ε ίσ ο δ ο ς  ν ύ μ φ α ς .

Περί δείλην σχεδόν, τώ ν  μουσικών οργάνων προη

γουμένων, Εξέρχεται 6 αδελφός καί οί άλλοι συγ

γενείς τής νύμφης, καί Εν όνόματι αυτής προσκα- 

λοΰσι τους φίλους καί γνωρίμους εις τήν εσπερινήν 

τράπεζαν καί τόν χορόν. Κ α τά  τήν Εσπέραν ταύτην 

αί γυναίκες κυρίως λέγουσι πρός τήν νύμφην διά

φορα τραγωδία, τ ά  κάλλη καί τήν ευτυχίαν της έξυ- 

μνούντα, καί Επί πολλήν ώραν κυκλικώς μετ’  αυτή; 

χορεύουσι διά μανδυλίων συγκρατούμεναι. Τά τραγ- 

φδια καί οί χοροί διαρκούσι πολλάκις μέχρι τής 

πρωίας. Τοΰντεύθεν δέ παύουν πλέον τά  έξοδα Εκ 

μέρους τή ; νύμφης, καί δι’  ευχών καί ευλογιών ά- 

ναλαμβάνει τήν διεύθυνσιν τού οίκου ό γαμβρός. 

Κ α ί δή τήν ημέραν ταύτην (Δευτέραν) σφάζων καί 

ούτος Ενα ή δύο βόας, άναλόγως τού πληθυσμού τού 

χωρίου, καί τράπεζαν πολύ ποικιλωτέραν ετοιμά- 

ζω ν , υπάγει έπειτα αυτοπροσώπως εις τάς οικίας 

τώ ν  γνωρίμων του,υπό πάντων τώ ν  οικείων παρα- 

κολουθούμενος, καί πάντας προσκαλεΐ εις αυτήν' 

άλλ ’ Εκτός τούτου υποχρεούται ώστε καθ ήν ώραν 

τρώγουσι καί ΐδίαις χερσί νά προσφέρη αυτοί; τόν 

οίνον. Οί χοροί κατά τήν εσπέραν ταύτην είνε ζω η 

ρότεροι καί ή ευθυμία ε τ ι μεγαλητέρα' Εκαστος δέ 

τώ ν  παρευρισκομένων λέγει καί άπό Εν τραγώδιον 

πρός τόν γαμβρόν. Τήν τρίτην παύει πλέον ή συρ

ροή τώ ν  ανθρώπων' ήδη δέν εύρίσκονται εις τήν οι

κίαν ή οί συγγενείς τού άνδρογύνου. Μόνον κατά 

τήν εσπέραν γίνετα ι μικρόν τ ι  συμπόσιον διά τόν 

σύγγαμβρον κυρίως, δπως Εγχειρίση αύτώ ή νύμφη 

τά  πρό πολλού προετοιμασθέντα δώράτης (Εσώβρακον 

καί υποκάμισον μ ετα ξω τόν), απέναντι τώ ν  Εξόδων 

τ ά  όποια Εκείνος έκαμεν εις τόν γάμον της. Τό Σάβ

βα τον τέλος τής αυτής εβδομάδος, παραλαμβάνουσα
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ή νύμφη τάς όποιας αυτή θέλει γυναίκας, υπάγει 

εις τόν λουτρόν' Εντεύθεν δέ άφού Επιστρέψωσι λαμ

βάνει καί πάλιν ή Επί τόσα  έτη πεφυλακισμένη νέα 

πλήρη Ελευθερίαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ.

Τ Υ Χ Α Ι  Κ Α Ι  Δ Υ Σ Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α

τής Κ υ ρ ία ς  Α ιβα ρόνης  (1).

—οοο—

Τά λυπηρά γεγονότα τώ ν  όποιων τήν περιγρα

φήν άναγινώσκομεν κατωτέρω, συνέβησαν πρό ολί

γων Ετών κατά  τήν μεσημβρινήν Αμερικήν εΐ; χ ώ 

ραν τήν όποιαν σπ ανιό τα τα  Επισκέπτονται οί Ευ

ρωπαίοι. Η  διηγουμένη δέ ταύ τα  είναι αύτή ή πα- 

θούσα Δόνα Αύγουστίνα Παλάσιο δέ Λιβαρόνα, γεν- 

νηθεϊσα τό  1822 έτος εις Σάν Μιγουέλ τού Του- 

κουμάν, πρωτεύουσαν Επαρχίας τινός τή ;  Αργεντι

νής δημοκρατίας. Ó πατήρ αυτή; Δόν Σαντίαγος Πα- 

λάσιος, εύγενής εκ Βισκαΐας, ήτο υιός τού τελευ

ταίου Εσπανοΰ διοικητού τής Σανταφέ. Καλώς γεν- 

νηθείσα καί καλώς άνατραφείσα, ωραία, πλούσια καί 

Ελευθέοα νά Εκλέξη μεταξύ πολλών μνηστήρων δν- 

τινα  ήθελε, προετίμησεν έντιμόν τινα  νέον, Δόν Ιω

σήφ Λιβαρόναν τό  δνομ.α.

Δύο έτη μετά τόν γάμον, ήτοι τό  184 0, μήτηρ 

ήδη δύο θυγατέρων, επιθυμήσασα νά ΐδη τους γονείς 

αυτή; κατοικούντας εις Σαντίαγον δέλ Εστερο, μ ετ- 

έβη μετά τού συζύγου Εκεί, σκοπόν έχουσα νά δια- 

τρίψη ολίγον. Αλλ’  Επειδή Εν τ ώ  μεταξύ τούτω  

Εξε^ράγη έπανάστασις, ό δόν ίωσήφ περιεπλέχθη ά- 

κων εις κομματικήν τινα διαδήλωσιν, Ενεκα τής ό

ποιας καί έπαθε.
Δ ικτάτωρ τής Αργεντινή; πολιτείας ήτο τό τε  ό 

Ρόζας. Ö Δον Φίλιππος ¡βάριας, διοικητής τής Ε

παρχίας Σαντίαγο δέλ Εστρο, πολέμησα; πάλαι 

πρός τούς Ισπανούς κατά τήν άνω Περουβίαν καί 

προδούς τό  1820 τόν ένδοξον Βελγράνον, άνθρω

πο; άνάγωγος, βίαιος καί σκληρός, Εφέρετο άπό τριά

κοντα ετών δεσποτικώτατα. Διό τό  1S40 μέρος τού 

στρατού Επανέστη κατ’ αυτού, άρχνήΌύντος τού δόν 

Σαντιάγου Εόρέρα. Ó ϊβά^ρας έφυγε τό τε , καί τινες 

τώ ν Εγκοιτωτέρων κατοίκων τού Σαντιάγου, νομίσαν- 

τ ε ;  οτε κατελύθη διά παντός τό  κράτος αυτού, συν- 

ήλθον ίνα Εκλέξωσιν άλλον. Ανάγκασαν δέ καί τόν 

Δόν Ιωσήφ Λιβαρόναν νά συνυπογοάψη τήν πτώσιν 

αυτού, εί καί άπεποιείτο καθό ξένος' άλλ’ Επανελθών

( 1 )  Ή  α νω τέρω  δ ρ α μ α τ ικ ω τά τη  δ ιή γ η α ι;  δέν ε ίν α ι άνά-. 

π λ α σ μ α  τ ή ;  φ αντασ ία ;, ά λλά  καθαρά  ισ τορ ία  μ εταφ ρα σθείσα  

έκ τοδ ισπανικού. Σ. Π.
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Πρός τό  Εσπέρας έμαθα δ τι τήν άδελφήν μου ίσα-μετά τινας ημέρας Εν θριάμβω δ ίβά^όας, συνέλαβε 

πάντας τού; ύπογράψαντας τήν πτώσιν αυτού.

Εκ τούτου άρχεται ή διήγησι; τής Δόνας Αύγου- 

στίνας.

Α'.

. . . . Οί σταλέντε; στρατιώ τα ι εΐ; άνεύρεσιν τού 

συζύγου μ.ου, Επροχώρησαν πρός τήν οικίαν ημών πυ- 

ροβολούντες κατά τώ ν θυρών καί τώ ν παραθύρων. 

Ο σύζυγό; μου ήτο είς τήν Εξοχήν. 0  κρότος τώ ν 

πυροβόλων καί τώ ν  συντριβομένων θυρών, καί αί φω- 

ναί τώ ν σ τρα τιω τών, τώ ν  όποιων γνωστή  ήτο ή θη

ριωδία, μέ κατετρόμαξαν- καί περίφοβος έτρεξα καί 

κατέβην είς όμβροδεκτην, Εντός τού όποιου έμει

να ήμίσειαν ώραν. Ετρεμα δέ άπό τόν φόβον μου οΰ 

μ.όνον δι’  Εμέ, άλλά καί δ ιότι δέν Επρόφθασα νά συμ.- 

παραλάβω τήν Ελίζχν καί τήν Λουσίνδην, τώ ν  ό

ποιων ήκουα τούς κλαυθμηρισμούς ( I ).

Αλλά μικρόν κατά  μικρόν έπαυσεν ή ταραχή, καί 

άνέβην μέ προσοχήν άπό τό  καταφύγιόν μ.ου. Οί 

στρατιώ τα ι είχαν αναχωρήσει' τώ ν δούλων τ ις  Ελ- 

Οών μ.έ εΐδοποίησεν δ τι συνέλαβαν ένα τώ ν  αδελφών 

μ.ου, δτι τόν περιέβαλαν ώ ; κακούργον μέ δεσμά 

καί τόν άπέστειλαν εί; τό  στρατόπεδον τού ίβά£- 

ρα. Μόλις δέ ήκουσχ τήν θλιβεράν ταύτην εΐδησιν, 

καί νέαι άπειλητικαί φωναί άντήχησαν' καί άλλοι 

στρατιώ τα ι προσέβαλαν τήν οικίαν' ήρπασα άμεσοι; 

τήν μικράν μου Λουσίνδην, εί; τήν όποιαν έδιδα είσ- 

έ τ ι γάλα, καί έτρεξα πρός τό  δώμα' Εκεί δέ έγχετ 

ρίσασα αυτήν εί; τινα όπηρέτιδα, Επήδησα είς παρα

κείμενον τοίχον, τέσσαρα καί ήμισυ μέτρα άπέ- 

χοντα τού Εδάφους, καί Επροσπάθησα νά καταβώ 

πατούσα είς τό  ανώμαλον μέρος του ' άλλ ’ Επειδή 

έτρεμα καί ήμην αδύνατο; έπεσα κατά  ξύλων. Ε- 

σηκώθην δέ καταπληγωμένη, καί ώς παράφρων έκρα

ξα  πρός τήν υπηοέτιδα νά μοί ρίψη τήν κόρην μου' 

όποιος κίνδυνος! Χάρις δμ.ως τώ  Θεώ κατώρθωσα 

καί τή ν έλαβα είς τά ; άγκάλας μ.ου, καί σφίγγουσα 

αυτήν έτρεχα εί; τούς δρόμους' τά  Ενδύματά μου 

ήσαν σχισμένα, ή κόμη μ,ου λυτή καί ανοικτοί οί 

ωμοί μου. Είσήλθα είς τήν πρώτην οικίαν τή ; ό

ποιας ηύρα τήν θύραν ανοικτήν, άλλ’ ήτο ακατοίκη

τος. Εςήλθα λοιπόν αμέσως, καί τρέχουσα άσκόπως, 

έφθασα ευτυχώ; είς τό  μοναστήριον τού Αγίου Δο

μίνικου. Χωρίς δέ νά έχω δύναμιν νά προφέρω καν 

λέξιν, Εζάρωσα είς τήν γωνίαν μιας αιθούσης, Εν μέ

σο» τής όποία; Ικειντο τέσσαρες νεκροί, μέλλοντες 

νά ταφ ώ σ ι τήν μεθαύριον. Καθημένη είς σκοτεινήν 

γωνίαν έμενα ακίνητος' ό Ελάχιστος κρότος μ’ Ε- 

τρόμαζε, καί μεγίστην είχα ανησυχίαν διά τόν σύ

ζυγον, τήν Ελίζαν καί τή ν άλλην μ.ου οικογένειαν.

(1 ) Η  Δόνα Αύγουστίνα εΤγε τότε 18 έτών ήλικίαν.

βελλαν μετέφεραν οί γονείς μου είς μ-οναστήριον' Ε- 

πέρασα τρομεράν νύκτα.

Τήν Επιούσαν έμ,αθα δ τι πολλοί οίκογενειάρχαι 

Εδέθησαν είς δένδρα έν μέσω αγοράς, καί μ ετ’  αύτών 

δ αδελφός μου Σαντίαγος. Μοί είπαν δέ δ τι δ σύζυ

γός μου κατώρθωσε νά φύγη, καί νά ΰπάγη νά κουβή 

ε ΐ; τινα  Εξοχήν άνήκουσαν είς ημάς.

11 μικρά μου Λουσίνδη είχε πυρετόν' τά  τέσσαρα 

π τώ μ ατα  Εμόλυναν τόν αέρα. Εστειλα καί παρεκά- 

λεσα τήν μητέρα μου νά έλθη νά μ.έ ΐδη καί νά μέ 

συμβουλεύση' αύτή δε άπεκρίθη δτι ό σύζυγό; μου 

ανακαλυφθεί; συνελήφθη.

Συνοδευόμενο; άπό τινα  χωρικόν, τόν όποιον Ενό- 

μιζε πιστόν, Επροδόθη παρ’ αυτού, Ενώ ήσαν μ-εταξύ 

δάσου;, λαβών χρήματα παρά τού ίβά^ρα' καί συλ- 

ληφθείς υπό στρατιω τών Εδεθη καί μετεφέρθη εί; τό 

στρατόπεδον' τόν έδεσαν εί; πάλον πλησίον πύλη; 

δι’  ή; διήρχετο τό  Ιππικόν, καί Εξέθεσαν αυτόν εί; 

τά ς υβρει; τώ ν  στρατιωτών.

Αφεϊσα φωνήν Εξήλθα άπό τό  μοναστήριον χω - 

ρίς τήν μικράν μου' άπήντησα μ.ίαν Ινδήν Επανερχο- 

μ.ένην άπό τό  στρατόπεδον καί τήν ήρώτησα. Επα

νέλαβε δέ δσα ήξευρα, καί μ.οί είπε πρός τούτο ι; δτι 

ήοπασαν πεντακόσια περίπου φράγκα άπ’ αυτόν, τό  

ώρολόγιον, τά  υποδήμ,ατα καί δλα σχεδόν τά  Ενδύ

ματά  του. Ηθέλησαν νά κόψωσι καί έν τώ ν  δακτύ

λων του, διότι άπεποιήθη νά δώση εν δακτυλιδιού 

κατεσκευασμένον μ.έ μαλλία τής κεφαλής μου' Ε π ιτέ

λους δμως έδωκε καί αυτό.

Πλήρης αγανακτήσει»; καί λύπη; καί ούτε καν 

συλλογιζομένη Εμέ αυτήν, μ.ετέβην άπ’ ευθεία; εί; 

τό  στρατόπεδον, δπου είδα άμέσως τόν σύζυγόν μου, 

ήμίγυμνον, δεμένον εί; πάλον, Εκτεθειμένον είς τά ; 

φλογέράς τού ήλιου ακτίνας, τήν κεφαλήν έχοντα 

γυμνήν καί τό πρόσωπον καταλασπωμένον. Μόλις 

ίδών μ.ε ίρχισε νά κλαίη' δέν ήδύνατο δέ νά σφογ- 

γίση τά  δάκρυάτου, διότι ήσαν δεμ-έναι αί γείρε; του. 

Ηθέλησα νά τόν πλησιάσω, άλλ’ ό σκοπό; μέ άπε- 

δίω ξε ' τόν παρεκάλεσα, τόν Επρόσφερα χρήματα, 

άλλ’ είς μ-άτην' Εζήτησα νά με άφήση νά σκεπάσο» 

τήν κεφαλήν τού άνδρός μου μέ τό  μανδύλιον τή ; 

χειρό; μου' άλλά καί αυτό μοί τό  άπηρνήθη' τόν 

καθικέτευσα τέλο; πάντων νά μοί Επιτρέψη νά σ τα 

θώ έμπροσθεν τού συζύγου μ.ου διά νά τόν σκιάσω 

όπωσούν μέ τό  σώμά μ.ου' ό βάρβαρος δμως καί πά

λιν δέν ένέδωκεν. Ε ξω  φρενών γενομένη ώρμησα πρός 

τόν δέσμιον' άλλ ό στρατιό»τη; μέ κατέφερε πλη

γήν βαρεΐχν μ.έ τό  κοντάκιον τού πυροβόλου του, καί 

μ’ έΕριψε κατά γή;.

Ü τχλαίπιορο; σύζυγός μ.ου, αδυνατών νά με ύ- 

περασπισθή, μέ πχρεκάλεσε νά έπιστρέψω εί; τήν
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οικίαν μου. Καί ανεχώρησα μέν, αλλά μετέβην κατ 

εΰθεΐαν εί; τήν οικίαν τού υπουργού τού ίβάόρα, τού 

δόκτωρο; Γάγγι. Είσελθοΰσα διά μικρά; Ούρα;, έ

ζήτησα νά τόν ιδού" άλλ’ ή ΰπηρέτι; μοί άπεκρίθη 

ό τι έκοιματο. Εγώ  όμως άδιαφορήσασα ¿προχώρη

σα. Συγγένισσά τ ι ;  τού υπουργού άπαντήσασά με μοί 

εΐπεν ό τι ούτο; ήτο απών. Καί όμως έπροχώρουν 

πάντοτε άνοίγουσα όλα; τάς θύρας τής οικία; ¿κεί

νης, εις τήν οποίαν τό τε  πρώτον είσήλΟα. Επί τ έ 

λους άπήντησα τόν υπουργόν. —  Ερχομαι, είπα, νά 

σάς ζητήσω μ.ίαν μόνην χάριν, νά συγχωρήσετε νά 

τοποΟετηθή ό σύζυγός μου είς μέρος σκιερόν. —  É- 

προσπάΟησα, άπεκρίθη, νά μή σάς ίδώ διότι δέν Εχω 

κάμμίαν δύναμιν. Γνωρίζετε τόν ίβάρραν.

Κα ί αληθώς όλοι τον έγνωρίζαμεν! Δέν μοί έ

μενε λοιπόν άλλη βοήθεια πλήν τής βοήθειας τού 

Θεού.
I I  οίκογένειά μου κατέφυγεν είς μοναστήριον' ότε 

μέ είδεν ή θυρωρός άνέφριξε' τ ί  άρα συνέβαινε; Τήν 

προτεραίαν ή μήτηρ μ.ου άκούσασα κρότους πυροβό

λων πολλούς, ΰπέθεσεν ό τι έφόνευσαν τόν αδελφόν 

μ.ου Σαντίαγον καί παρεφρόνησε. Καθά έλεγεν ή 

θυρωρός, τήν ώραν εκείνην ήτο όπωσούν ήσυχος' ή 

παρουσία μου όμως ενδεχόμενον ήτο νά προξενήση 

νέαν κρίσιν. Εφίλησα λοιπόν μ.όνον τήν Ελίζαν μου 

καί άνεχώρησα.
ΙΙρό τώ ν  οφθαλμών τώ ν δέσμιων έφεραν επίτηδες 

ένα τώ ν  φίλων αυτών, στενώ ; περιτυλιγμ.ένον μέ 

σκληρότατου δέρμα βοός, αναγκαζόμενου διά τούτο 

νά διχοτομή τό  σώμ.α καί κυλιόμ.ενον κατά γής' τά 

κόκκαλά του ήσαν σχεδόν συντετριμμένα, τό  πρόσω- 

πόν του κατάμαυρον, καί έκυλίετο αριστερά καί δε

ξιά  γοερότατα μυκώμενος (1 ). Ó ίβάβρας, όστις 

ήρχετο έφιππος όπως εΰφράνη τού ; οφθαλμούς αΰτού 

διά τώ ν  βασάνων τούτων, εΐπεν ο τι κινούμενου τό 

θύμα άνεκουφίζετο όπωσούν. Οθεν διέταξε καί έφύ- 

τευσαν είς τήν γήν δύο σειράς πάλών, εντός μικρά: 

άποστάσεως, μεταξύ τώ ν όποιων έβαλαν τόν βασα- 

νιζόυ.ενον ούτως ώ στε νά μή κινήται.

Εν τοσούτω  εγώ  έπλανώμην μεταςύ πόλεως καί 

στρατοπέδου διά νά βλέπο» τά  τέκνα καί τόν σύ

ζυγόν μου.

Εφερα είς τόν δόν Ιωσήφ σκιάδιον, άλλ’  οί στρα- 

τ ιώ τα ι τό  έκαυσαν. Μόλις άπαξ τή ; ημέρα; τώ  έ

διδαν τροφήν. Ελυαν τό τε  τήν μίαν του χείρα, καί 

αντί κοχλιαρίου έδιδαν αΰτώ ξύλινόν τ ι  έργαλεΐον' 
Κατώρθωσα καί τ ώ  έστειλα όλίγην λεμονάδαν εν

τός πηλίνου αγγείου' ¿νόμισαν ό τι ήτο νερόν.

Β\

Εως τό τε  ό άληθή; αρχηγός τή ; έπαναστάσεως,

(1 ) Ή  βάσανο; α'ύτη ονομάζεται retobado.
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ό Ε|5ρέρας, ε ίχ ε  κ α το ρ θ ώ σ ε ι νά μή συλληφθή" άλλ’ 

έπί τέλους συνελήφθη καί κ α τεπ λ .η γ ώ θ η  μέ τά  ξίφη. 

Ο τε δέτόν έδεσαν, ό ϊβάρρα; διέταξε νά δέσωσι στενά 

τά  σχοινία έπάνω είς αΰτά; τά ; πληγάς του. Εβα- 

σάνισαν δέ καί αύτόν μ.έ Γ Ρ ίο Ι ια ιΙο , αλλά μέ πολύ 

μεγάλειτέραν άπανθρωπίαν' τό  δέρμα *φού βοός ήτο 

στρογγυλόν, καί έν τώ  μέσω αύτού έκάθισαν τόν 

Ερόέραν' αφού δέ έπέρασαν τήν κεφαλήν μεταξύ τών 

σκελών του, συνέθλιψαν τό  σώμα καί έόραψαν περί 

αΰτό τό  δέρμα' διά νά κατορθωθή δέ τούτο πολλοί 

έκάθησαν έπ’ αΰτού' αφού δέ ή σφαίρα ή περιέχου- 

σα τόν Εβ^έραν κατεστάθη όσον ήτο δυνατόν μικρο- 

τέρα, τήν έδεσαν είς ίππον, όστις μ-αστιζόμενος δι£- 

τρεχε τάς έδού;. Κύριος οιδε πότε έξέψυξε !

Μετά έκ τώ  ημέρα; έ ίβάρρας άπελευθέρωσέ τινας 

δεσμίου;, πρός τούτο ι; δέ καί τόν άδελφόν μου, όστις 

δέν είχε λάβει μετοχήν είς τήν έπανάστασιν' τούς 

δέ λοιπούς άπέστειλεν είς μέρος άπώτερον.

Εγώ  δέ ήγνόουν έκτοτε τά  περί τού συζύγου μου' 

έ ζη ; τύν έφόνευσαν; φαντασθήτε τήν αγωνίαν μου.

Εμαθα τέλος πάντων ό τι δεδεμένο; όπισθεν ίπ- 

πέως καί σύντροφον έχων Οΰνζάγα τινά, νέον αγα

θόν καί άφωσιωμένον είς αύτόν, μετεφέρθη αλλαχού' 

άλλά πού ; Καί ποτέ μέν έλεγον ό τι μετεφέρθη είς 

τό  δείνα μέρος, ποτέ δέ είς τό  δείνα' έγώ όμ.ω; εί

χα τήν πεποίθησιν ό τ ι ή πρώτη περί τού άνδρός 

μου εϊδησις θά ήτο ή τού θανάτου.

Μίαν τώ ν  ήμερων άνθρωπός τ ι ;  ένεχείρισε μυστη- 

ριωδώς τώ  άδελφώ μου Σαντιάγο» τεμάχιον χάρτου, 

έφ’ ού ήσαν γεγραμμένα ΰπό τού συζύγου μου ταύ

τα · «Μήν άφήση; νά έλ.Οη ή γυναίκα μου' στείλε 

με ρούχα, διότι είμαι σλόγυμ.νος. »  Αμέσως ήτοί- 

μασα ένδύμ.ατα, καί δυνάμει χρημάτων κατέπεισά 

τινα νά τά  φέρη είς τόν σύζυγόν μου' έ άνθρωπος 

ούτο; έπανελθών μέ έβεβαίωσεν ό τι έζη ό δον ίω - 

σήφ, άλλ ’ ότι πολλάκις μετά τήν άναχώρησίν του 

¿νόμισε τόν θάνατον επικείμενον. Πολλάκις κατε- 

βίβασαν καί αΰτόν καί τόν σύντροφόν του άπό τόν 

ίππον, καί δέσαντε; είς δένδρα ήπείλησαν νά τούς 

σφάξωσι, κατά προσταγήν τού ϊβάρρα.

Οτε ήκουσα ταύ τα  άπεχώρησα εις τό  δωμάτιόν 

μου, καί γονυπετήσασα ηΰχόμην πρός Θεόν νά μέ 

ένισχύση όπως ΰπομείνωμεν, 5 σύζυγό; μου καί έγώ, 

τά ; συμφορά; αί όποίαι έπέκειντο είς τά ; κεφαλάς 

ήμών.

Απεφάσισα νά άναχωρήσω, διότι ήτο άδύνατον 

νά ζήσο» μακράν τού άνδρός μου. Εφοβούμην μόνον 

μή παρακούουσα είς τήν παραγγελίαν τού συζύγου 

μου πέσω είς τά ; χείρας τώ ν  ίνδών. Καί όμως παρ- 

εκάλεσα τόν άδελφόν μου καί τήν οίκογένειάν μου νά 

μοί δώδωσι τήν άδειαν' άλλ’ αΰτοί μέ άπέτρεψαν 

καί μέ παρεκίνηαν νά έχω υπομονήν.
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έχει; τήν έλευθερίαν νά κάμης δ ,τι θέλεις', τ ί  έχειςΕν τώ  μεταξύ τούτο» έλθόντο; στρατιωτικού ά- 

ποσπάσματος άπό Βουενοζάϋρες, έπεσκέφθην τόν άρ- 

χηγόν καί τόν παρεκάλεσα νά λάβη οίκτον διά τά  

παθήματα τού άνδρός μ.ου' ούτο; δμ.ως έξ έναντίας 

έγραψε πρός τόν ίβάόραν, ό τι έάν 5 σύζυγός μου ήτο 

ένοχος, έπρεπε νά τόν θανατώση άμέσως' άλλά τό 

τέρας τούτο άπεκρίθη ό τι γλυκεία τιμωρία ήτο ό 

θάνατος.
Εσυλλογιζόμην άδιακόπω; τ ί  νά κάμο»' έπεθύ- 

μουν νά μεταφέρωσι τόν δόν ίωσήφ εί; μέρος όλιγώ 

τερον έκτεθειμένον εί; τ ά ;  προσβολάς τώ ν ίνδών, 

έπ’ έλπίδι ό τι θά συγκατένευε νά μ.οί έπιτρέψη νά έκ- 

πληρώσο» τό·/ έπιθυμίαν καί τό  χρέος μου, μεταβαί- 

νουσα πλησίον του.

Μίαν τώ ν ήμερών ήκουσα ό τι έφθασεν ό άνώτα- 

τος άρχων τή ; Πολιτείας, έ δόν Εμμαν. Ρόζας. Αν 

καί τό  όνομα μόνον μ.οί έπροξένει φρίκην, έζήτησα 

νά τόν ιδού. Οτε όμως παρουσιάσθην είς αύτόν άντί 

νά ομιλήσω, οί ολοφυρμοί όιέκοψαν τήν φωνήν μου' 

τά  δάκρυα έρρεαν ποταμηδόν είς τάς παρειάς μου. 

ό  Ρόζας μέ ήρώτησεν (έάν δέν ¿λησμόνησα τήν ομι

λίαν του ) «δ ιά  τ ί  μ.ία τόσον άξιέραστος κυρία ώδύ- 

ρετο τό σ ο ν ; »  Αναλαβοϋσα όλίγον θάρρος, παρέ

στησα τά  δυστυχήματά μου. Μοί ΰπεσχέθη πάσαν 

τήν δυνατήν συνδρομήν, καί ό τι θά μοί ¿κοινοποιεί 

τή ν  άπόφασιν, ήτις θά έγίνετο όταν μ ετ’  όλίγον θά 

έβλεπε τόν ίβάρραν. Είπα τό τε  ότι θά έστελλα άν

θρωπον έπίτηδε; διά νά λάβη τήν άπόφασιν αΰτήν' 

αΰτό; όμως άπεκρίθη ό τι περιττόν ήτο νά στείλω , 

διότι αΰτό; θά μοί διεβίβαζε τήν άπάντησιν. Α λλ ’ 

ε ίσέτι περιμένω τήν άπάντησιν αΰτήν.

Ο τε έπανήλθα εί; τήν κατοικίαν μ.ου είχα τοι- 

αύτην κεφαλαλγίαν, ώ σ τε  ήναγκάσθην νά κατα- 

κλιθώ. Τρεις ημέρας ήμην κατάκοιτος. Μοί ήλθεν ή 

ιδέα ό τι πιθανόν ό ίβάρρας, βλέπων με ταπεινουμέ- 

νην ένώπιόν του, θά ένέδιδεν είς τά ; παρακλήσεις 

μ-ου' άλλά μοί ήτο αποτρόπαιος ή ιδέα αΰτή' καί 

όμως τήν διεκοίνο»σα εί; τού ; συγγενείς μου' ό

λοι μ’ ¿βεβαίωσαν ό τ ι όχι μόνον επικίνδυνον άλλά 

καί άτελεσφόρητον θά ήτο τό  κίνημα τούτο. Τ ί λοι

πόν νά πράςο»; Επρεπε τάχα νά σταυρώσω τά ; χεϊ- 

ρά; μου καί νά καθήσω; Εξήλθα λοιπόν καί διευ- 

θύνθην είς τήν οικίαν τού άνθρώπου ¿κείνου' ¿νόμιζα 

ό τ ι μ.’  έφεραν εί; τόν τόπον τής καταδίκη;' ήτο δέ 

είς τήν θύραν έτοιμος νά ίππεύση. Μόλις μέ παρε- 

τήρησε καί άνέκραξεν ώς μαινόμενος' —  Τ ί έρχεται 

νά κάμη έδώ αΰτή ή γυναίκα; νά φύγη εΰθύς' διώ- 

ξ ε τέ  την.—  Κ α ί μετά πολλά; άλλα; ύβρεις, τώ ν ό

ποιων καί μόνη ή άνάμνησι; αναβιβάζει έρύθημα είς 

τά ς  παρειάς μου, έπρόσθεσεν'

—  Αφετέ τον, τόν χατεργάρην  έκεί όπου εύρί- 

σκεταΓ είναι καλά . . . κατά τήν άπουσίαν του δέν

νά μέ ζητήσης δι’  αΰτόν ;

—  Τί έχω νά σάς ζη τήσω , Κύριε! Δεν πρέπει νά 

παρακαλέσω διά τόν σύζυγόν μου;

Εκείνος δέ άναβάς εί; τόν ίππον έκοαζεν ώ ; . έξω 
φρενών'

—  Δ ιώ ξετέ  τη ν !

Καί εκροτάλησε πλησίον μου τήν μάστιγά του μ.έ 

τοσαύτην σφοδρότητα, ώ στε παρ’ όλίγον έξεσχίζετο 

τό  πρόσωπόν μου.

Ανεχώρησα λοιπόν άπηλπισμένη, καί πεποίθησιν 

εχουσα ό τι ένόσω εζει τό  τέρα; έκεΐνο δέν ΰπήρχε 

σο»τηρίας έλπίς.

Γ\

Από τή ; ήμέρας έκείνης μίαν μόνην ιδέαν, ένα μό

νον σκοπόν είχα, νά ΰπάγω εί; τόν σύζυγόν μ.ου. 

Πολλάκις έζήτησα τήν άδειάν του' άλλ’ ή άπόκρι- 

σί; του ήτο πάντοτε ή αΰτή' «  Τό μέρος όπου εΰρί- 

σκομαι δέν είναι ασφαλές διά νέαν γυναίκα' στίφη 

ίνδών περιφέρονται άκαταπαύστω ; είς τ ά  πέριξ. Θά 

διπλασιάσης τά  βάσανά μου, διότι θά πάσχω καί 

διά σέ. Θά πεινάσης καί θά διψάσης εί; τά  έρημα 

δάση. Πλήν τούτου μ.ήπως δέν είσαι άναγκαία εί; 

τά  τέκνα μ.α;; »

Ορθοί ήσαν οί λόγοι τού άνδρός μου, άλλά δέν μέ 

έπεισαν' ήσθανόμην ό τι χρέος μ.ου ήτο νά καταφρο

νήσω καί τούς τρομερωτέρους κινδύνους. Παρεκάλεσα 

δε τόσον ένΟέρμως καί τόσον έπανειλημμένω; τόν ά

δελφόν μου Σαντίαγον, ώ στε έπί τέλους μέ ήτοίμασαν 

δύο ίππους, καί μ.έ άφήκαν νά άναχωρήσω συνοδευο- 

μένη άπό τόν νεώτερον άδελ.φόν μ.ου' άλλ’ επειδή 

είχα άνάγκην άδειας, έζήτησα άπό τόν ίβάρραν' αΰ- 

τός δέ άπεκρίθη'
—  Λ ; ΰπάγη, άφού τό  θέλει, ή τρελή, καί ά ; τήν 

αρπάξουν οί άγριοι!

Ανεχώρησα λοιπόν μέ καρδίαν περίλυπον, άφείσα 

τήν θυγατέρα μου Λουσίνδην εί; τον άδελφόν μου, 

καί λαβούσα μ ετ’ έμού τήν Ελίζαν ο»; πλέον δυνα

τήν νά ΰποφέρη τούς κόπους τού ταξειδίου. Ελθοΰσα 

εί; Ματάραν παρουσιάσθην είς τόν φρούραρχον' τεσ 

σαράκοντα λεύγα; είχα νά διατρέξω είσέτι μέχρι τού 

μέρους όπου ήτο ό σύζυγός μου. 0  φρούραρχο; μοί 

άπεκρίθη ότι άνευ άνοιτέρα; άδειας δέν μοί έπέτρεπε 

νά προχωρήσω' άν καί τό ν  ¿βεβαίωσα ό τι εΐχα 

προφορικήν άδειαν, αΰτός όμως έδίσταζεν.« Εάν άμ- 

φιβάλλετε, είπα, άφετέ με νά στείλω  ταχυδρόμον 

διά νά φέρη τήν άδειαν έγγραφον. Καί έάν είναι ψεύ

δος είμαι έτοιμη νά ΰποστώ πασαν τιμωρίαν.» ό  

φρούραρχος μ’ έχώρισεν άπό τήν κόρην καί τόν άόελ- 

φόν μου, καί μέ έθεσεν ΰπό χράτησιν είς άδενδρον 

μέρος τού δάσους. 0  ταχυδρόμος άνεχώρησε, καί
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μετά τινα ; ήμερα; επανήλθε φέρων τήν άδειαν’ όθεν 

άπεφχσίσθη ή άναχώρησίς μου.

Δ'.

Ο τε μέ είδε παρά πάσαν ελπίδα ό σύζυγό; μου 

έκλαυβεν άπό τήν χαράν του" έβλεπεν ό τ ι μόνη ή 

δύναμις τή ; άγάπη; μου μ’  ενίσχυσεν εις τό  νά πα- 

ραβλέψω τους κινδύνους καί νά παραβώ τήν διατα

γήν του. Ημην δέ είς τόσον βαθμόν αδύνατος, ώστε 

μόλις Επρόφεοα λέξιν. Τήν νύκτα οί κώνωπες καί οί 

νίηοΐιιιοοβ ( I )  επέπεσαν άκάθεκτοι καθ’ ημών. Ο τε 

έσηκώθην μέ τήν μικράν μου, καί τώ ν δύο τά  πρόσωπα 

ησαν τρομερώς φυσκοψ.ένα. ή  τροφή τήν οποίαν 

έδιδαν είς ήμά; ήτο καί ανεπαρκής καί κακή. ό  σύ

ζυγός μου μέ παρεκάλει άκαταπαύστως νά έπιστρέ- 

ψω είς τήν οικίαν μου βεβαιών με, ό τι έπασχεν ά- 

ληθή βασανιστήρια ενόσω μ.’  έβλεπεν ύποφέρουσαν 

τόσα ; στερήσει; καί τόσην δυστυχίαν.

ό κ τύ  ημέρας μετά τήν άφιξίν μ.ου εί; τήν έρη

μον, ήκούσαμεν ό τι οί Ινδοί ήτοιμάζοντο νά Επιπέ- 

σωσι καθ’ ημών. 0  σύζυγό; μου έπέμενε τό τε  νά 

Επιστρέψω εί; τήν πόλιν. —  δ τα ν  είμαι μόνο;, είπεν 

επί τέλους, Εμπορώ νά φύγω’ άλλά πώς νά τό  κα

τορθώσω μέ σέ καί τήν κόρην μ α ;;

Καί τώ  όντι ήτο αδύνατον νά τρέχω πολλάς ού

ρα; έφιππος.

Επέστρεψα λοιπόν είς τήν οικίαν μου, άλλ ’ έχουσα 

πάντοτε τήν σταθεράν άπόφασιν νά επανέλθω καί 

δεύτερον πλησίον τού άνδρός μου-

Τών Ινδών τό  κίνημα δέν έγεινεν" άλλ’  ό ίβάόρας, 

φρονών ίσως ό τι ή θέσι; τοϋ συζύγου καί τώ ν  άλ- 

λο»ν εξόριστων δεν ήτο αρκετά δεινή, διέταξε νά 

του ; μεταφέρωσιν ε τ ι άπώτερον, πλησιέστερον τών 

Ινδών, εί; τόπον έ τ ι μάλλον βρίθοντα κωνώπων, 

σκνηπών καί άλλων τοιούτων ζωυφίων, τρεφομένων 
με αίμα.

Τόσιο δέ τρομερόν ήτο τό  μέρος τούτο, ώστε ό 

σύζυγός μ.ου άπελπισθείς έβαλε κατά νούν νά φύ- 

γη ' διά τούτο ήθέλησε νά υπάγω πρός αύτόν. Μοί 

εγράψε λοιπόν καί ρ.έ ήρώτα εάν ήθελα νά τόν συν- 

τροφεύσω’ θά μέ άνεβίβαζεν δπισθέν του είς τόν "ίπ

πον, καί θά έφρόντιζε ν άποφύγωμεν τήν προσο

χήν καί τών στρα τιω τώ ν τού ϊβάδέα καί τώ ν  Ινδών. 

Ομολογώ ο τι έφοβήθην, καί ήσθάνθην περίλυπον τήν 

καρδίαν μου, οτε ένθυμ.ήθην ό τι θ’  άπεχωριζόμην διά 

παντός ίσως άπό τά ; μικρά; μου. Καί όμ.ως δεν Ε- 

δίστασα. Λπεκρίθην εί; τόν Δόν Ιωσήφ ο τι ήπόρησα 

διά τ ί  ν’  άμφιβάλη διά τήν σταθερότητά μου, άφοΰ 

έγνώριζεν οτι άπόφασιν είχα ν άποθάνω μ ετ’  αυτού.

Επερίμ.ενα νά μέ γράψη νά αναχωρήσω, άλλά δέν

( I )  Τ ά  ζ ω ύ φ ι α  τ α ϋ τ α  ε ίν α ι  π ο λ ύ  π λ έ ο ν  ο χ λ η ρ ά  κ α ι  τ ω ν  
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έλάμβανα άπόκρισιν. ίίμην ανήσυχος εί; άκεον καί 

διά τούτο συνεχώς έπεσκεπτόμην τήν οικογένειαν 

τού συνεταίρου τού άνδρός μου. Ηκουσα δέ κατά 

τύχην ό τι μετανοήσας δέν είχε πλέον σκοπόν νά με 

προσκαλέση. ό τε  άνέγνωσε τήν Επιστολήν μου άνε- 

φώνησε" «  Διά τ ί  νά βάλω είς νέαν δοκιμήν τήν ίσ- 

χυράν θέλησιν καί τήν αγάπην της ; Μήπως δέν ή- 

ξεύρω νά καταφρονήσω καί νά υποφέρω τόν θάνατον; 

Βαρβαρότης δέν είναι νά Εκθέσω τήν Αύγουστίναν 

είς τόσον μεγάλους κινδύνους. »  Μετά ταΰτα  τόν έ- 

κυρίευσε βαθυτάτη μελαγχολία, ήσθένησε βαρέω; 

καί παρήγγειλε νά μ.ή μάθη τ ι  μήτε ή σύζυγος μήτε 

ή οίκογένειά του.

Τήν αυτήν ήμ,έραν, παρακούουσα τάς παρακλή

σεις τώ ν συγγενών μου άνεχώρησα, Εταξείδευσα ή- 

μέραν καί νύκτα καί διέσχισα τήν έρημον.

Ε '.

Ο τε είσηλθα ε ί; τήν καλύβην τού άνδρός μου ώρ- 

μησα πρός αυτόν μέ άνοικτάς άγκάλας" άλλ’  αυ

τός ώπισθοχώρησε καί μέ είδε μέ άδιαφορίαν ! Τό 

βλέμμα του ήτο θολόν, καί ή ώχρότη; καί ή άδυνα- 

μία υπερβολική. Είχεν, ο ιμοι! παραφρονήσει.

Γενομένη έντρομος, ήθέλησα νά δ μιλήσω . .  . άλλ 

ό Ούνζάγας μέ έκαμε νεύμα. Κ α ί κατέστειλα μέν 

τήν φωνήν, οχι όμως καί τ ά  δάκρυά μου.

Μετά ταΰ τα  άπέτεινα γλυκείς τινας λόγους πρός 

αυτόν" ούτος όμως μοί άπεκρίθη ήσύχως μέν άλλά 

παραλόγω;.

Απορώ πώς δέν άπέθανα τήν ώραν Εκείνην !

Ζητήσας πληροφορίας άπό τόν Ούνζάγαν έμαθα 

ότι κα τ’ άρχ_άς είχε πυρετόν. «  Τόν Εφύλαττα πάν

το τε , Επρόσθεσεν, Εκτός τώ ν  ωρών καθ’ κ ; έπρεπε νά 

υπάγω είς άναζήτησιν τροφής. Μέ (όρκισε νά μή σέ 

ειδοποιήσω' ήμην δέ τόσον υπόχρεως πρός αυτόν, 

ώστε Ενόμισα ό τι δέν έπρεπε νά παρακούσω. Πλήν 

τούτου δέν μού Επέρασε ποτέ άπό τόν νούν ότι Εκιν- 

δύνευε ν’  άποθάνη ή νά τρελαθή. »

Μ εγίστη όπήρξεν ή άπελπισία μ.ου. Ημέραν καί 

νύκτα εκλαια καί ούδυρόμην. 0  πυρετός τού συζύγου 

μου δέν επαυε, καί μ.έ πολλήν δυσκολίαν κατέπεισά 

τινα  ταχυδρόμ-ον νά μ.εταβή είς τήν πόλιν καί νά μέ 

φέρη ιατρόν" ούδείς όμο)ς τώ ν ιατρών, άν καί Επροσ- 

φέρθη πρός αϋτοό; γενναία αμοιβή, δέν ήθέλησε νά 

έλθη. Μοί έστειλαν μόνον ιατρικά τινα καί παραγ

γελίας πώς νά τόν μεταχειρισθώ. Μοί ήλθεν ή ιδέα 

νά υπάγω μ.όνη νά παρακαλέσω ένα ές αύτών, άλλά 

πού ν’ άφήσω μόνον τόν πάσχοντα ; πιθανόν ήτο ν’ ά- 

ποθάνη κατά τήν άπουσίαν μ,ου.

Μίαν τώ ν  ήμερων κατεγινόμην νά βάλω είς λου

τρό'/ τό ν  άόρωστόν μου, καί Εδοκίμαζα πολυν κόπον 

διότι άνθίστχτο. Ενώ δε έπροσπάθουν νά τόν σκε-
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'¡εάσω δπως τόν προφυλάξω άπό τόν άνεμον, άκωλύ- 

τω ς  είσερχόμενον είς τήν χορτοσκέταστον καλύβην 

ήμών, γυνή τ ις  Ελθούσα μεθ’ όρμής είπεν ό τι Ινδοί, 

ολίγον μακράν όντες, ήρχοντο καθ’ ήμών, καί ότι 

έπρεπε νά φύγωμεν. Εύθύ; έσυρα τον σύζυγόν μου 

εί; τό  δάσος Ενώ έπνεε σφοδρότατο; άνεμος. Εφυγαν 

δέ καί τώ ν  άλλων καλυβών οί κάτοικοι. Επειδή όμως 

ήτο άνάγκη νά μακρυνθώμεν πολό, ήθέλησα νά άγο- 

ράσω δύο ίππους καί έπρόσφερα πρός τούτο άξιόλο- 

γον χρηματικήν ποσότητα" άλλά μόλις κατώρθωσα 

νάάγοράσο» ένα. λνεβίβασα είς αύτόν τό ν  άνδραμου, 

Εγώ δέ Εκάθησα όπισθεν αύτού" άλλ’ Επειδή δεν εδυ- 

νάμην νά διοικήσω καλώς τό  ζώον, δ δρόμ ος του 

ήτο άτακτος, ό  Ούνζάγας ώς πολλά πάσχων δέν 

ήλθε μεθ’ ήμών.

Εφθάσαμεν Εντός ολίγου είς δρόμον τόσορ στενόν, 

ώ σ τε  οί άκανΟώδει; κλάδοι τώ ν  δένδρων κατεξέσχι- 

σαν τό  ένδυμά μου" άνά παν βήμα σχεδόν Εκινδυ- 

νεύαμεν ή νά πληγωθώ μεν ή νά πέσωμεν.

Τό εσπέρας Επέζευσζ τόν σύζυγόν μ.ου καί Εκά- 

θησα πλησίον του χωρίς νά κοιμηθώ δι’  όλη; τής 

νυκτός" έπασχεν δ ταλαίπωρος τρομερά. Τήν δέ 

επιούσαν, μαθόντες ό τι παρήλθεν δ φόβος τώ ν Ινδών, 

επεστρέψαμεν εί; τήν καλύβην.

Οί ιατροί τής πόλεως, πρός ους έστειλα καί δεύ

τερον ταχυδρόμον, μοί άπεκρίθησαν νά λούω πολ- 

λάκις τή ; ημέρας τόν πάσχοντα. Κατώρθωσα νά α

ποκτήσω λουτρόν τ ι  δερμάτινον, όσον δέ διά νερόν 

εϊχαμεν εύτυχώς άφθονον. Αλλ’ δ άπάνθρωπος ίβάρ- 

ρας διέταξε μ ετ’  ολίγον νά μεταφέρωσιν όλους ημάς 

είς άπώτερον μέρος τή ; Ερήμου, πάντη άνυδρον, όπου 

διά νά προμηθευθή τ ι ;  ολίγον νερόν, έπρεπε νά ΰπάγη 

τέσσαρα; λεύγα; μακράν. Επειδή δέ ήτον άναγκαιό- 

τα το ν  διά τό  λουτρόν τού άσθενού; μου, μετέβαινα 

μόνη εί; άναζήτησιν. ό  ήλιος μ’ Εφλόγιζε καθ’ όδόν 

καί μέ κατέτρωγαν οί κώνωπες. ό  κόπος, αί στερή

σεις, οί πόνοι μέ κατέτηκαν.

Σ Τ ' .

Πολλάκις, ενώ παρεκίνουν τόν πάσχοντα νά έμβή 

εί; τό  λουτόν, Εμαίνετο καί μ’ έδακνε καί μού έσχιζε 

τάς σάρκας. Μίαν ημέραν Ελειποθύμησα" Ενίοτε δέ 

καί έπήδα έζοι τού λουτρού" ή άσθένειά του Εχειρο- 

τέρευε τότε.

Μόνην άνακούφισιν είχα τά  δάκρυα καί τήν προσ

ευχήν.

Ενίοτε ήρχοντο σ τρα τιώ τα ι καί Επέβαλλον άγγα- 

ρίας είς τόν σύζυγόν μ.ου’ άλλ ’ ήτο δυνατόν νά τάς 

Εκτελέση; δυνάμει χρημάτων τόν έσωζα.

Επιθυμούσα νά προφυλάξω δπωσούν τό ν  άσθενή 

άπό τόν ήλιον καί τήν βροχήν, κατώρθωσα νά σκε

πάσω τήν καλύβην μέ ξύλα. Ι Ϊ  τέχνη μου αύτη Ε-

προδόθη καί μέ διέβαλαν είς τόν ίβάρ^αν ό τι ζώ  πο- 

λυτελώς. Δ ιέταξε λοιπόν νά όπάγωμεν είς τά  ενδό

τερα. Οί σ τρα τιώ τα ι μάς Εδιωξαν ώς άγέλην καί 

μάς άφήκαν υπό τήν σκιάν δένδρου. Δεκαπέντε η

μέρα; Εμείναμεν Εκεί είς τό  ύπαιθρον.

Φιλάνθρωπός τ ις  γυνή Εκ τώ ν  πέριξ κατοίκων 

».άς έδωκεν ολίγον άρτον καί αραβόσιτον.

Επειδή δέ μ.οί έμεναν είσέτι χρήμ.ατα, ήθέλησα 

νά κατασκευάσω νέαν καλύβην" άλλά μέ μεγίστην 

δυσκολίαν κατώρθωσα νά ευρω Εργάτας μεταξύ τώ ν 

άναλγήτων κατοίκων Εκείνου τού μέρους. Μετά ταύ- 

τα  παρεσκεύασα κλίνην είς τόν άνδοα μ.ου, καί ά- 

γοράσασα τήν σιωπήν ένός στρατιώτου, άπέβαλα τά  

σίδηρα άπό τούς πόδας του.

Οί συγγενείς μ.ου μοί έγραφαν άδιακόπω; διά νά 

Επιστρέψω" τήν νύκτα, Ενθυμουμένη ό τι π ιθανώτα- 

τον- αί ταλαίπωροι μου θυγατέρες νά έμεναν έρφα- 

ναί καί πατρός καί μητρός, ήσθανόμην σπαοαττομέ- 

νην τήν καρδίαν μ.ου. Είχα όμ.ως άκλόνητον άπό- 

φασιν νά μ.ή άφήσω τόν άνδρα μου. Τών ιατρών τ ι ;  

μοί είχε γράψει ό τι μόνος τρόπος νά Οεραπευθή ή πα

ραφροσύνη του ήτο ή Επίθεσις Εκδορείων. Τά Επέθεσα 

λοιπόν' άλλά μόλις ήρχισαν νά καίωσι καί ήθέλησε 

νά τά  απόσπαση" Επειδή δέ τόν Εμπόδιζα μ’ Εκτύπα 

ανηλεώς. Καί ποτε μάλιστα μ.έ έσυρεν άπό τήν κό

μην, καί τόσον σφοδρά, ώ σ τε  Ενόμιζχ ο τι Οά Εκ- 

πνεύσω.

Κ α ί ό Ούνζάγας έπασχε" τό  σώμά του ήτο κατα- 

πληγωμένον καί άπό τά  έλκη Εξήρχετο δυσώδης ά - 

ποφορά. Εθεράπευα καί αύτόν" ήτο σύντροφος καί 

φίλος μα;, καί χρέος είχα νά τόν φροντίζω.

Πρωίαν τινά , μόλις άνατείλαντος τού ήλίου, είδα- 

ποιήθημεν ό τι έρχονται Ινδοί" άνεσήκωσα εί; τάς 

άγκάλας μ.ου τόν σύζυγόν μου μ.έ τήν βοήθειαν τού 

Ούνζάγα, καί τόν εφερα Εντός τού δάσους. Καθ’ όδόν 

Εφώναζε καί μ.’  Εκτύπα" καταπεπονημένη καί κατα- 

βασανισμ-ένη πολλάκις έπεσα κατά γης" καί είς το ι- 

αύτην έφθασα απελπισίαν, ώ στε Επεθύμουν τήν ώραν 

Εκείνην τόν θάνατον. Καί νομίζω ό τι Εάν δέν Ενθυ- 

μούμην τήν μητέρα, τά  τέκνα μου, καί τό  πρός τόν 

άνδρα μου χρέος θά Εγινόμην αύτόχειρ.

Οί Ινδοί Ελθόντε; είς τή ν καλύβην μου τήν Ελεη- 

λάτησαν καί μ ετά  ταύ τα  τήν εκαυσαν" Εφόνευσαν 

δέ καί πολλούς ανθρώπου;" καί θαύμ.α Εθεώρησα ότι 

δέν μάς άνεκάλυψχν, διότι δέν ήμ.εθχ μ,ακράν" αί 

φωνχί μάλιστα τού συζύγου μου Οά ήκούοντο, Εάν 

δέν εσυγχέοντο μ.έ τά ;  κραυγάς καί τά  συρίγμ,ατα 

τώ ν  Ινδών καί τούς ποδοβολητού; τώ ν  ίππων τ6>ν.

Δεν εϊχαμ.εν λοιπόν πλέον άσυλον ! Είκοσι ήμέ- 

ρας Εμείναμεν πάντη άστεγοι. Μετά ταύτα  οί στρα- 

τ ιώ τα ι μέ διέταξαν νά κινηθώμεν, καί μέ έφεραν είς 

τόπον έ τ ι πλέον μεμακρυσμένον, όπου πλήν τώ ν ϊν-
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δών ¿φοβούμεθχ καί τάς τίγρεις. Μόλις έφθχσαμεν 

καί τρομερά καταιγίς, έξ ήμέρας διχρκέσχσχ, μάς 

ύπεδέχθη. Με ξύλα καί με τεμάχια δέρματος ¿προσ

πάθησα νά προφυλάξω τόν ασθενή μου’ άλλ ’ όμως 

έορέχετο καί ¿¿ρίγα.

Ζ'.

Πολλάκις ήπόρουν πώς νά προμηθευθώ τροφήν. 

Μίαν τώ ν ήμερων μεταβάσα είς χωρίδιον επρόσφερα 

ικανά χρήματα διά ν’  αγοράσω' άλλά κανείς δέν ή- 

θέλησε νά μοί πώληση τό  παραμικρόν. Επέστρεψα μέ 

χείρας κενάς. Τού Ούνζάγα ή κατάστασις 'χειροτέ

ρευε καί έπν,ύξανε μέ τού; στεναγμούς του τάς φω- 

νάς του άνδρός μου.

Δέν έλάμβανα πλέον οΰτε γράμματα ούτε βοή

θειαν άπό τους συγγενείς μου' παρεκάλεσα τόν φρού- 

ραρχον νά μοί έπιτρέψν) νά στείλω  ταχυδρόμον, άλλά 

δεν ένεδωκεν. Εμαθα δέ ό τ ι κα τ’ έπιταγήν τού ί-  

βάρρα, συνέλαβαν ά/θρωπον όστις μοί έφερεν ιατρικά, 

τροφά; καί χρήματα. Καί τό  χειρότερον ¿πήραν τό 

τουφέκιον τού άνδρός μου, μ.έ τό  όποιον έκυνήγει ε 

νίοτε ό Ούνζάγας. ό  φρούραρχος ειπεν δ τι ήθελε νά 

μέ άναγκάση νά έγκαταλείψω τον Δον Ιωσήφ, διά νά 

μ.είνη μόνος καί ν’  άποθάνη άπό τήν πείναν' άλλ’ 

εγώ  άπεκρίθν,ν δ τι ή θέλησίς μου ήτο άκαταμάχητος 

καί δ τ ι θ’  άποθάνω πλησίον του.

Μίαν τώ ν  ήμερών έβαλαν τόν άσθενή έπί φορείου, 

καί τόν μετέφεραν είς τό  δάσος. Εγώ  δέ καί ό Ούν- 

ζά γ χ ; παρηκολουθούμεν πεζοί. Οί σ τρα τιώ τα ι μάς 

εξύβριζαν, καί άνατινάσσοντε; τό  φορείου, ¿βασά

νιζαν τόν άσθενή. Τοσούτω δέ ήγανάκτησα, ώστε έ

τεινα τήν χεϊρα πρό; τό  φορείου διά νά εμποδίσω τά ; 

κινήσει;' άλλ’ εί; τώ ν σ τρατιω τών κατέφερε τοιούτον 

γρόνθον εί; τό  πρόσωπόν μου ώστε έπεσα κατά γής.

Τέλος πάντων εστάθημεν' ή αγωνία μ.ου ήτο 

υπέρ ποτε μ.εγαλειτέρα, διότι τ ί  ¿χρησίμευαν τά 

χρήματα εί; τήν έρημον εκείνην; ή υγεία μου είχεν 

έξασθενήσει. Τήν νύκτα έπάγωνα, ό δέ Δόν Ιωσήφ 

δέν ήθελε πλέον νά μ.έ υποφέρη οΰτε εί; τούς πό- 

δα; του.

Η μανία του έκορυφώθη' όλόκληρον έτος οΰτε τό 

όνομά μ.ου έπρόφερε. Μόλις ήκουε; μ ίζν λεξιν κα

ταληπτήν άπό τό στόμα του, καί δτε δέν άπεκρινό- 

μην έπέπιπτε κα τ’ έμού' άπορώ π ώ ; δεν μ. έφόνευσε!

Κ α ί δμως έπρεπε νά εΰρω τροφήν. ΓΙεισθείσα δτι 

μέ τό  γάλα τό  όποιον ή φύσις προώρισε διά τήν μ.ι- 

κράν μου Λουσίνδην ή το  δυνατόν νά θρέψω νεογέν

νητου βρέφος, μετέβην εί; Εν τώ ν  παρακειμένων 

χωριδίων, καί ηυρα γυναίκα ήτις, ώ ; άσθενή;, 

δέν είχε πώς νά θρέψη τό  τέκνον τη ;. Συγκατένευσα 

λοιπόν νά τό  τρέφω εγώ, καί όσάκι; τό  ¿βύζαινα 

μοί έδιδεν όλίγον ζωμόν διά τόν ταλαίπωρου σύζυ
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γόν μ.ου. Η ’ Ινδή ή το  σκληρά καί μ ε  μ ετεχειρί-
ζε το  ώς δούλην, εμέ τήν άλλοτε ευτυχή  άλλά

τ ί  νά κάμ.ω; ολα τά  ΰπέμενα. Μίαν τώ ν  ήμερών 

ήλθέ τ ι ;  ’ Ινδός ενώ έβύζαινα τό  παιδίον, καί μοί έ- 

πρότεινε νά κόψω δι’  αύτόν μίαν γ ια χ ιζα ν . Επί 

ζω ή ; μου δέν είχα κόψει άνδρικόν φόρεμα' ευτυχώς 

δμως επέτυχα, καί αύτός ευχαριστηθεί; μοί έδωκε 
τεμάχιά τινα  σύρχου  ( I). Τήν επιούσαν ήλθαν καί 

άλλοι καί μ.οί έφεραν νά κατασκευάσω φορέματα. 

Τό τε  άφήκα τήν κακήν εκείνην γυναίκα καί εζων δά- 

πτουσα, άν καί μ.έ έπόνει τρομερά τό τήθό; μου. Χ ά 

ρις εί; τήν εργασίαν μου είχα πάντοτε άραβόσιτον' 

άλλά τό  νερόν ήτο γλυφόν, κατακόκκινον καί άηδές' 

δτε έδίψων παραπολΰ τό  ¿στράγγιζα μέ πανίον καί 

έκλεια τού ; ρώθωνά; μου.

Διά ν’ αύξήσω τά  ευτελή μου κέρδη εσύναξά τινα 

φυτά, καί έβαψα έν παλαιόν υποκάμισου τού συζύ

γου μου' κατεσκεύασα δέ καί άνθη. Αλλ ’ δσον άτελή 

καί άν ήσαν τά  έργα μου, είς τού ; άγρίου; εκείνου; 

έφαίνοντο ώς θαύυ.ατα, καί τά  ¿πλήρωναν μέ σίτον. 

ΕνΟζόρυνθεΐσα έκ τούτου έπεχείρησα νά κατασκευά

σω περίαπτα, εντός τώ ν  όποιων έθετα ευτελή τινα 

πράγμ.ατα, τά  όποια οί εγχώριοι έθεώρουν έχοντα 

τήν δύναμιν νά διώκωσι τά ; κακά; άναθυμιάσει; τώ ν
τελμάτων.

Καλύβην δμ.ω; με σανίδας δέν ήθέλησαν ποτέ νά 

μοί κατασκευάσωσιν ο! ίνδοί. Επεχείρησα λοιπόν τό  

έργον μόνη μου. Είχα παρατηρήσει μακράν δύο 

δένδρα τά  όποία ήσαν συνηνωμένα' παραμερίζουσα 

αύτά ολίγον καί σκεπάζουσα τού; άνω κλάδους, θά 

κατώρθωνα νά προ φυλά τ τω  τό  στρώμα τού συζύγου 

μ.ου άπό τόν ήλιον καί τήν βροχήν. Εντός δύο ήμε

ρων έκοψα πολύν χόρτον καί ¿σκέπασα τά  κλαδία: 

Μετά ταύ τα  έπλεξα τό  μαλλίον δέρματός τίνος 

άρνίου, καί άναμίξασα αύτό μέ χόρτα καί ξυλάκια 

κατεσκεύασα είδος ψιάθου. Κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον 

τό  σκέπασμα εγεινε παχύ, καί ¿καθήσαμεν υπ’αύτό.

Α ί τίγρεις περιήρχοντο συνεχώς περί τήν καλύ

βην. Ελέγετο δέ δ τι μία εξ αύτών ύπερηγάπα τό  

ανθρώπινον κρέας, καί ο τι πολλούς είχε καταφάγει. 

Νύκτα τινά , καταπεπονημένη ούσα άπεκοιμήθην 

κατά γής, πέντε περίπου βήματα μακράν τή ; καλύ- 

βης. Η  τίγρις διέβη πλησίον μ.ου' ^¿στάθη, ώ ; μοι 

είπαν οί ίδόντε; αύτήν, καί μετέπειτα άνεχώρησεν" 

είόα καί ¿γιο τά  ίχνη τη ; πλησίον μου δτε έφύ- 

πνησα (2 ).

(4 ) Κρέα; άπεςηρααμένον καί αλατισμένου.
( I )  Ό  Ά λ . Ούμοόλίο; αναφέρει πολλά παραδείγματα 

τ?,ς περιφρονήσεω; τήν οποίαν δεικνύουσ: τά θηρία ταΰτα 
πρός τάς εύκολους λείας. Είς το περί τή; Νέας Ισπανίας δο
κιμών του λέγει ϊτ; τίγρις τις έλθοΟσα συυέπαιζε μετά δύο 
παιδιών.
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Τήν αύτήν ήμέραν ή τίγρις επέπεσε κ α τ ά  γυναι- 
κ ός κοιμισμένης πλησίον τού  άνδρός καί το ύ  τέκνου 
τη ς , κ α τέφ α γ ε  τ ό  παιδίον καί έδάγκασεν  έπικινδύ- 

νω ς τή ν  μ η τέρα .

Β.\

Πώς άρα καί πότε θά ¿τελείωναν τά  δεινά μ.ου ; 

Νά σώσω τόν άνδρα μου ήτο αδύνατον. Εάν τούλά

χιστον, έλεγα κατ’ έμαυτόν, άνελάμβανε πριν άπο- 

θάνη τό  λογικόν του, θά έβλεπε πόσον τόν ήγάπησα, 

καί τά  τελευταία του λόγια θά έξηγόραζαν όλα μου 

τά  παθήματα.

Μεγάλη άνομβρία συνέβη, καί δέν ήτο πλέον δυ

νατόν νά εΰρωμεν οΰτε ρανίδα νερού' έβρέχαμεν τά  

χείλη μ.έ χόρτον. Ενίοτε μεταβαίνουσα εί; άναζή- 

τησιν τόπων χαμηλιστέρων καί επομένως ύγροτέρων 

έκυλιόμην ¿π’ αύτών διά νά δροσισθώ.

Οί οφθαλμοί μου είχαν μαρανθή άπό τά  δάκρυα, 

καί τό φως μ.ου ήτο σκοτεινόν. Δυσεντερία τρομερά 

συνεπλήρωσε τά  δεινά τού άνδρός μου καί τάς δυσ

τυχίας μ.ου.

Τό δέρμα έπιπτεν άπό τούς πόδας, τό πρόσωπον 

καί τού ; ώμου; μου' άλλα ενδύματα άπό ¿κείνα τά  

όποια έφερα πρό τεσσάρων μηνών δέν είχα, καί ¿ν

τρέπομαι νά είπώ δτι δι’  έλλειψιν σαπουνίου δεν τά  

είχα πλύνει.
Πρωίαν τινα, εύρισκομένη είς τό  δάσος καί νομί- 

ζουσα δ τι ήμην μόνη, έξεδύθην διά νά πλύνω τά  

φορέματά μ.ου' άλλ,’ άπροσδοκήτω; έφάνη αντίκρυ 

μου ό Ούνζάγας, καί τόσον έντράπην ώστε έκλαυσα 

ώς μ.ωρόν παιδίον.

Επειδή έφαίνετο δ τι δέν θά μεταφερθώμεν πλ,έον 

είς άλλο μέρος, ¿νόμισα άναγκαΐον νά σκεφθώ περί 

τού μέλλοντος, ¿καθάρισα λοιπόν τεμάχιο ν γή ; καί 

τό  έσπειρα. Εχαιρον δε ένθυμουμένη ο τι θά ¿θέριζα 

άραβόσιτον καί τινα  άλλα λαχανικά- Αλλά στρα- 

τ ιώ τα ι ¿λ.θόντε; κατέστρεψαν δ ,τι έσπειρα καί έφύ- 

τευσα, λέγοντε; δ τ ι τοιαύτη ήτο τού ΐβάρρα ή 

διαταγή.

Μετά τινα καιρόν μέ μετέφεραν εί; άλλο μέρος' 

τό  παρακείμεον δάσο; ήτο πολλά μικρόν καί δέν θά 

μέ έπροφύλαττεν άπό τά ; έπιδρομ.άς τώ ν  Ινδών. II 

γή ήτο ξηροτέρα, τό  νερόν σπανιώτατον καί πάντη 

άσπλαγχνοι οί πέριξ εύάριθμοι κάτοικοι.

Μίαν τώ ν ήμερών, ένώ μ.ετέβαινχ εί; άναζήτησιν 

νερού, έπέπεσε κατ’ εμού σκύλος, δσ τι; μ.’  ¿δάγκασε 

καί ¿ξέσχισε τό  φόρεμά μ.ου. Σωθεί; τή  βοήθεια 

τινό; διαβάτου, έξηκολούθησα τό ν  δρόμον μου, καί 

πλήρη; τρόμου άπήντησα άλ.λόκοτόν τινα άνθρωπον 

ή μάλλον τέρα;, μιγάδα, υιόν άγρίου καί λευκής' 

τό  πρόσωπόν του ήτο τερατώδες, υψηλόν καί πλατύ' 

είχε δέ τήν μύτιν τόσω  πλατείαν, ώ σ τε  ήγγιζεν

εί; τά  ώ τά  του καί άπό τά  δύο μέρη' τά  χείλη του 

έκρέμαντο ώ ;  δύο μεγάλ.α τεμάχια κρέατος, καί οί 

οφθαλμοί του ώμοίαζον οφθαλμού; άγριοχοίρου' αί 

χεϊρε;, οί πόδε; καί αί κνήμαι ήσαν ογκωδέστατα. 

Αμα ίδούσα αύτόν άπελιθώθην' δέν ήξευρα ¿νώπιον 

τίνος εϊδου; πλάσμ.ατο; εύρισκόμην. Κατώρθωσα δ- 

μω ; νά τόν ¿ρωτήσω πού ήτο δυνατόν νά εΰρω ο 

λίγον νερόν' μοί άπεκρίθη δέ μετά τραχύτητος, όνο- 

μάσα; με μ.έρο; τέσσαρα; λεύγα; άπέχον καί έμ.α- 

κρύνθη ψιθυρίζων.

Μετά μικρόν δμως υπήρξα εύτυχεστέρα' γυνή τ ι ;  

ίδούσα τό  κατεσχισμένον ένδυμα, τήν ωχρότητα 

καί τήν άδυναμίαν μου, επέζευσεν άπό τόν ίππον 

τη ; καί λυπηθείσα με μέ ήρώτησε πού διευθυνόμην' 

άφού δέ μέ ήκουσε, μέ άνεβίβασεν δπισθέν τη ; εί; 

τόν ίππον, μέ έφερεν εί; μέρο; δπου μοί έδωκε νε

ρόν, μ.οί ¿χάρισε δύο μικρά τυρία καί όλίγον άλευρον, 

καί μέ έφερε πλησίον εί; τήν καλύβην μ,ου' μ.έ παρε- 

κάλεσε δέ νά μή είπω εί; κανένα δ τι μ.’  έπεριποιήθη, 

διότι ¿φοβείτο τόν ίβάρραν.

Ενώ ήμεθα μ.ίαν τώ ν  ήμερών εί; μέ'ρος τού δά

σους πυκνότατου, συνέβη τρομ-ερά κατα ιγ ί;' τό  σκό

τος ήτο ψηλαφητόν καί πανταχόθεν ήκούοντο φωνζί' 

ή βροχή ήτο ραγδαιοτάτη καί άκατάπαυστο;. Δέν 

είχα πώ ; νά άνάψω φώ;. Ε ί; τήν καλύβην μου είχα 

μικρά κηρία, τά  όποία κατεσκεύαζα μόνη μου' ¿τύ- 

λισσα παλαιόπανα περί λεπτά  κλωνάρια καί ήλειφα 

αύτά μ.έ κηρίον μελισσών, τό  όποιον ¿σύναζα εί; τό 

δά,σος. Τήν νύκτα δμ.ω; ¿κείνην έπεράσχμεν μεταξύ 

σκότους, στένοντε; καί τρέμοντε;' τήν αύγήν κάλαν- 

δρο; κρυπτόμενο; μεταξύ τώ ν φύλλων ήρχισε νά κε- 

λαδή' δ Ούνζάγας μοί είπεν δ τ ι ή το  μικρόν πτηνόν 

όμ,οιάζον κορυδαλόν' τό  κελάδημά του ήτο τόσω  

γλυκύ, τόσω  μελωδικόν καί τόσω  πολυποίκιλου, ώστε 

τό  ήκουα μέ συγκίνησιν ώ ;  νά μέ έπαρηγόρει' μοί 

φαίνεται ο τι άκύμ.η τό  άκούω.
Καθ’ ήμέραν ή δυσκολία νά εύχαριστήσωμεν τήν 

πείναν καί τήν δείψάν μα; ηΰξανε. Τόν Οκτώβριον 

πλήν νεωπών στάχεων σίτου, τίπ οτε άλλο δέν εϊχχ- 

μεν. Τούς έψηνα, τού ; ¿κοπάνιζα καί τού ; εμ.ίγυυχ 

μέ γλυφόν νερόν. Αλλ’ επειδή ή τροφή αύτή ήφάνιζε 

τά  έντερά μα;, ήνχγκάσθημεν νά τήν έγκαταλείψωμεν.

Εμαθα δτι ό αδελφό; μου, μαθών τά  βάσανά μου, 

ήθέλησε νά έλθη νά μέ ίδή, άλλ ’ δ τι δ ΐβάρρζ; τον 

έμ.πόδισεν.

¿λησμόνησα νά είπώ δτι, ο τε  είχαμεν άκόμη ¿φό- 

διά τινα  καί στερεάν καλύβην, ή σύζυγος τού Ούν- 

ζά γα , δόνα Ραφαέλα Καρόλ, έμ.εινεν ένδεκα ήμέρας 

μεθ’ ημών' καί δ τ ι μή δυνηθεΐσα νά ύπομείνη τά  βά

σανά μας, άνεχώρησε καταρωμένη τήν ήμέραν καθ 

ήν έπάτησεν εί; τήν έρημον.

Απορώ πώ ; δέν εγεινα θύμα τής θηριωδία; τώ ν  ϊν-
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δών. Μίαν τώ ν ημερών τϋρχ είς τήν άκραν τού δά

σους βέλος τρεις έχον όξυτάτα ; άκωκάς' τό  ¿πήρα 

καί έτρεξα τρέμουσα είς τήν καλόβην. 6 τε  μ ετ’  ό

λίγον έξήλθα όικ νά υπάγω είς άναζήτησιν νερού, 

άπήντησα καθημαγμένην τήν κεφαλήν τίνος γείτονός 

μ.ας. Ολίγον παρεκεϊ έκειτο κατατρυπημένον τό  σώ

μα τής κόρης του.

Καί οί σ τρα τιώ τα ι ¿φοβούντο τους άγριους, ό  λο- 

χ ία ; μάς διηγήθη ποτέ ό τι άπαντήσαντές τινα  γυ

ναίκα τήν ¿ξεγύμνωσαν καί τήν ήρπασαν. Εγώ  δέ 

τό ν  παρεκάλεσα θερμώς, εάν ποτε ύπέπιπτα είς τό 

αυτό δυστύχημα νά κένωση άμέσως ¿πάνω μου τό 

πυροβόλον του. —  Δέν θά τό  κάμω, άπεκρίθη άτε- 

νίσας μ.ε βλοσυρώς. Εξ εναντίας άν ήμπορούσα ή άν 

έτολμ.ούσα θά σ’ έδενα καλά καλά, καί θά ύπήγαινα 

νά σέ πωλήσω είς κανένα πλούσιον εί; τό Μοντεβί- 

,δειον. —  Από τήν ημέραν εκείνην έβλεπα μέ φρίκην 

τόν λοχίαν' τόν έφοβούμην όσον καί τους Ινδούς. 

Ενίοτε εί; στιγμάς μ εγίστη ; άθυμίας καί φρίκης μέ 

ήοχετο ή ιδέα νά γράψω είς τους οικείους μ.ου νά 

στείλω σι νά μέ πάρωσιν' άλλ ευθύς σχεδόν άπέ- 

κρουσα τήν εγκληματικήν αΰτήν ιδέαν, ήγανάκτουν 

κατά τού εαυτού μου καί γονατίζουσα παρεκάλουν 

τόν θεόν νά μ.έ συγχωρήσντ. Επολυπλασίαζα δέ καί 

τάς περιποιήσεις μου εί; τόν σύζυγόν μου, προσπα

θούσα νά παρατείνω τήν υπαρξίν του' άλλ’ οϊμοι! 

έφαίνετο πλέον ο τι τό  τέλος του δέν ήτο μακράν.

Θ'.

Τ ί νά σάς είπώ περιπλέον; 0 : θρήνοι τώ ν  δυστυ

χών είναι όχλ.ηροί’ τού Δόν Ιωσήφ ή κατάστασις έ- 

χειροτέρευσε. Καθ’ εκάστην ΰπέπιπτεν εί; νευρικούς 

σπασμ.ού; καί πολλάκις Ιλειποθύμει.

Τήν 12  τού Φεβρουάριου, περί τήν δευτέραν ώραν 

μετά μεσηυ.βρίαν, έπαθε τρομερωτάτους σπασμούς. 

Πμην δέ μόνη καί στερημένη πάση; βοήθειας. 0  

Οΰνζάγα; ήτο άπών κατά  διαταγήν τού λοχίου’ τ ί  

νά κάμω ; Εσφιγγα τόν σύζυγόν μου είς τ ά ;  άγκά- 

λα ; μου καί ήγωνιζόμην νά καταστείλω  τού ; σφο

δρότατου; σπασμ.ού; του· Απελπιοθεϊσα έσηκώθην, 

έτρεχα, ¿φώναζα, ¿-έστρεφα, τόν ένηγκαλιζόμ.ην, 

τόν ήτένιζα φρίσσουσα, καί ή πόρουν τ ί  νά κάμω. 

Εβλεπα ό τι θ’ άπέθνησκε, καί γονατίσασα πλησίον 

του προσηυχόμην' έβαλα καί πάλιν τήν κεφαλήν του 

εί; τό  στήθος μ.ου' άλλ’ επί τέλους καταβληθεΐσα 

άπό τή ν τρομεράν εκείνην πάλην, ήσθάνθην τόν εαυ

τόν μου λειποθυμούντα* οί οφθαλμοί μου δέν διέ- 

κριναν πλέον τ ίπ ο τε ' άνέφριξα καί έμεινα άναίσθητος.

Αγνοώ πόσον έμεινα εί; τήν κατάστασιν ¿κείνην, 

μεταςύ ζω ή ; καί θανάτου' οτε άνέλαβα, τό  σώμα 

τού  άνδρός μου ήτο κατάψυχρον. Διά τ ί  νά μή έκ- 
πνεύσω δμού μ  αΰτόν;
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Ενθυμούμαι ό τ ι τήν ώραν έκείνην δέν έπεσεν ούτε 

δάκρυ άπό τά  βλέφαρά μου' έστεκόμην ώς νεκρά.

Διάφοροι λογισμ.οί άνέβαιναν καί κατέβαιναν είς 

τήν κεφαλήν μ.ου, καί όλος μου ό παρελθιον βίος έ- 

ζωγραφήθη έμ,προσθέν μ.ου ώ ; είς εικόνα. Εγώ  ήμην χ  

έκεί, εί; τήν έρημ.ον ¿κείνην, ρακενδύσι-ς, έμπροσθεν 

είς τόν νεκρόν τού συζύγου μ.ου! Καί είχον δεκαεν

νέα ¿τών ήλικίαν! Προ ενός έτους ήμ.ην εΰτυχής, 

μεταξύ εΰδαιμονία; καί περιποιήσεων!

ό τ ε  ¿πιστρέψα; ό Οΰνζάγα; είδε τόν νεκρόν, ¿χα

μήλωσε τήν κεφαλήν καί ειπέ τινα ; λέξεις ένθαόρυν- 

τικάς' άλλ’ εΰθύ; ήλθε σ τρα τιώ τη ; καί παρέλαβεν 

αύτόν.

Μόνη λοιπόν ¿πέρασα πλησίον τού άνδρός μου τήν 

νύκτα ολόκληρον! Φωναί τάς όποιας άλλοτε δέν ή

κουσα, φωναί τίγρεων, ορνέων τή ; νυκτός, συριγμοί 

τού άνέμου, έπηύξαναν τόν τρόμ,ον μου' μίαν σ τιγ -  

μ.ήν μ.οί έφάνη ό τι ήκουσα καί άγριων ’ Ινδών φωνάς, 

καί έτρεξα είς τό  δάσος. Καί είσχωρήσαοχ αρκετά 

έπεσα κατά γής, καιομένη άπό δίψαν. Εμεινα δέ έκεί 

άνίκανος καί νά κινηθώ καί νά σκεφθώ όλην τήν 

νύκτα, τήν άκόλουθον ήμέραν καί τήν άλλην νύκτα.

Διά τούτο διεδόθη ό τι μ.έ ήρπασαν οί ’ Ινδοί. Μό

νος ¿κείνο; τόν όποιον είχα θεραπεύσει δαγκασθέντα 

άπό τίγριν άπεφάσισε νά μ.έ ζητήση ' άναγνωρίσας 

τά  ΐχνη τώ ν ποδών μ.ου, ήκολούθησεν αύτά, καί έπί 

τέλους έφθασεν όπου ήμην. Μέ ηύρεν άλαλον καί 

σχεδόν νεκράν. Μ’ ¿σήκωσε, μέ έβαλεν είς τήν ράχιν 

του καί μέ έφερε πλησίον είς τόν νεκρόν τού συζύ

γου μου.
Ανανήψασα ολίγον παρεκάλεσα τόν άγαθόν ¿κεί

νον άνθρωπον νά εύρη άμαξαν καί Ιππους, διά νά 

μεταφέρω τόν νεκρόν εί; Ματάραν. Μόλις μ.ετά δύο 

ημέρας έπέστρεψε, δ ιότι δέν εύρισκεν υποζύγια.

Λέν είναι δυνατόν νά διηγηθώ τ ί  ΰπέφερα ένόσηρ 

έλειπεν ό άνθρωπος αΰτός. Φοβούμενη νά μένω μέ 

τόν νεκρόν μετά τήν ώραν τή ; προσευχή; έμακρυνό- 

μην' άλλά δέν ήργοπόρουν νά έπιστρέψω διά τόν φό

βον μή τόν φάγωσι τά  θηρία.
5 τ ε  ήθέλησαν νά άνιβιβάσωσι τό  π τώμα  είς τήν 

άμαξαν μοί είπαν ό τι δέν ήτο δυνατόν, δ ιότι τά  

μέλη του έχωρίζοντο' ήναγκάσθην λοιπόν να τόν 

θάψω πλησίον τής θέσεως όπυ έξέψυξε. Δύο άνθρω

ποι τόν κατεβίβασαν εί; τόν λάκκον. Παρεκάλεσα 

τόν Οΰνζάγαν, τό ν  όποιον ¿συγχώρησαν τέλος πάν

τω ν νά έλθη, νά βάλη τ ι  σημείον είς τόν τάφον, διά 

νά μ.εταφέρω άργότερα τά  ¿στα  του ει; γήν ευλο- 

γημένην.
Τ ί θά γ ίν ω ; έλεγε θρηνών ό ταλαίπωρος Ούνζά- 

γας ' ποιο; θά θεραπεύη τά ς  πληγάς μου; θ άπο- 

Οάνω μόνος χωρίς βοήθειαν ! Υγίαινε, κυρία! υγίαινε'

[ ήσθε ή μόνη παρηγοριά μου.

ό  ταλαίπωρος! εσπαράσσετο ή καρδία μου ότε 

τόν ήκουα' άλλά τ ί  νά κάμω ;

Ελθούσα είς Ματάραν παρεκάλεσα τόν εφημέριον 

νά λειτουργήση ΰπέρ τού άνδρός μου.

0  φρούραρχο; μ’ ¿ζήτησε τά  σίδηρα τά  όποια έ- 

δέσμευον τού; πόδας τού συζύγου μου ! έγώ  δέ άγα- 

νακτήσασα άπεκρίθην νά στείλη νά τά  παραλάβη.

Η  άμαξα επροχώρει βραδέως. Τέσσαρας νύκτας 

δέν έκοιμήθην καθ’ δδόν. Ο τε έφθασα είς τήν οικίαν 

μου, μία τώ ν  άδελφών μου, άνέκραξεν'— Η  Αΰγου- 

στίνα ήλθεν' ό σύζυγό; τη ; άπέθανεν.

Ε γώ  δέ άνέκραξα' —  Τά παιδιά μου! τ ά  παιδιά 

μου!

Μετά πόση; χαράς τά  ένηγκαλίσθην! πόσον ώ- 

μοίαζαν τόν πατέρα τ ω ν ! .  ..

0  ιατρός Μόγκη; ητο τήν ώραν ¿κείνην εί; τήν 

οικίαν μας, καί ίδών κατακοκκίνους τούς όφθαλμού; 

μου διέταξε νά κατακλιθώ άμέσως. Πρό ένός έτους 

δέν είχα άποχωρισθή τά  ΰποδήματά μου, διά νά ε ί

μαι πάντοτε τήν νύκτα ετοίμη, είτε διά νά συντρέχω 

τόν σύζυγόν μου, ε ίτε διά νά φεύγω τού ; ’ ίνδούς. 

Πολύν καιρόν έμεινα άσθενής.

Πολλάκις τήν νύκτα, βασανιζομένη άπό φοβερά ό

νειρα καί νομίζουσα ό τ ι ήκουα τούς ίνδούς ή τάς 

τίγρεις, άνεπήδων καί άφηνα άγρία; φωνάς.

Μ ετά τινα καιρόν έμαθον τόν θάνατον τού ταλαι- 

πώρου Οΰνζάγα. Τρεφόμενο; μόνον μέ ρίζας, ήθέ- 

λησε νά φύγη. Αλλ’ άποπλανηθεί; ΰπέπεσεν είς άθυ- 

μίαν καί συνέλαβε τήν παράδοξον ιδέαν νά προσπέση 

εί; τόν ίβάόραν. Αλλά μ.όλις τόν είδε τό  τέρας έκεΤνο 

καταπληγωμένον καί σχεδόν γυμνόν, καί διέταξε νά 

τόν φονεύσωσι μέ τάς λόγχας τω ν  οί στρατιώται.

Αδιακόπως παρεκάλουν νά μοί έπιτρέψωσι νά με

ταφέρω τά  όστά  τού συζύγου μου, καί μόλις μετά 

δώδεκα έτη έξεδόθη ή άδεια.

Μετά τόν θάνατον τού ϊβάβψα (1 8 4 7 ) ό έντιμο; 

άνεψιός του, ό εΰγενή; στρατηγός Αντώνιος Ταβοά- 

δας, ήθέλησε νά έπισκεφθή τό  μέρος όπου άπέθανεν 

ό σύζυγός μου. Δ ιέταξε δέ καί έστησαν αΰτοί οί βα- 

σανίσαντε; ήμάς άύλοτε σ τρα τιώ τα ι μέγαν σταυρόν, 

έπί τού όποιου ¿χάραξε τήν έξή; έπιγραφήν'

«  ΦΟΡΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ ΑΡΤΤΡΑ 

ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. »

Π Α Ν ,

Τ Ο  Κ Ε Ρ Α Σ  Τ Ο Υ  Α Ε Χ Ε Α Ο Ύ .

Σχεδόν άπαντες οί λαοί τή ;  άρχαιότητος μετε- 

χειρίζοντο τό  κέρας όπως άνακαλώνται έν τ ώ  θο- 

ρύβιρ τής Θήρας καί τώ ν μαχών. Τό κέρας τού Αε-

χέλου, ένός ¿κ τώ ν μαγυάρων αρχηγών, έπενήργει 

θαυμασίω; έπί τώ ν  στρατιω τών. Εχρήσατο δέ κυρίως 

αΰτώ κατά τούς πρό; τήν Γερμανίαν πολέμους.

Ελθόντε; είς βοήθειαν τού Α ' Βερεγγέρου βασιλέω; 

τής Ιταλίας, εναντίον Ροδόλφου τού Β' βασιλέως τής 

Βουργουνδίας, οί Ούγγροι έπέπεσαν καθ’ Ερρίκου τού 

Α ' αΰτοκράτορο; τής Γερμανίας. Παρά δέ τό  Βύρζεν, 

μικράν πόλιν τή ; νέας Σαξωνίας, οί Γερμανοί ή ττή - 

θησαν κατά κράτος (9 2 5 ) καί οί νικηταί Μαγυάροι 

ΰπηγόρευσαν τούς όρους τής ειρήνης.

5 τ ε  Λουδόλφος, ό υίός όθωνο; τού Μεγάλου καί 

ó σύμμ.αχος αΰτού Κοόράδος, δούξ τής Λοθαριγγίας, 

έλαβον τά  όπλα κατά τού ίδίου συγγενούς διά τά  

τή ; Ιταλίας, έκάλεσαν τού ; Μαγυάρου; είς βοήθειαν. 

Ούτοι δέ, περί τάς εκατόν χιλιάδας, πρόθυμοι είσέβα- 

λον είς τά  περίχωρα τή ; Λΰγούσ-ης, όπου ό έπίσκο- 

πο; Οΰλερΐχος παρώρμησε τού; κατοίκους εί; άντί- 

στασιν. 1Í πόλις, συγκεχυμένη διά τήν προσπέλασιν 

τώ ν Μαγυάρων, παρεδίδετο, ¿άν ό όθων φιλιωθεί; 

πρός τούς έναντίους καί έλθών δέν άνέδιδεν αΰτή 

θά^ο ; καί ένεφύσα τρόμον είς τάς έχθρικάς τάξεις.

Τό τε  δ Λέχελος ¿σάλπισε διά τού κέρατο;, ένθυ- 

μίζων είς τούς Μαγυάρους τήν ιδίαν άνδρείαν καί 

τά ; άρχαία; νίκα;, καί στήσα; ουτω τήν τροπήν έ- 

πανέφερεν αΰτούς είς νέαν καί αδιάλλακτον πάλην" 

ύπέκυψεν όμως είς τό  πλήθος (9 5 5 ) καί πολλοί άπ- 

ώλοντο εί; τόν πλημμυρήσαντα ποταμόν Λέχην' τ ι -  

νές δέ καί παρεδόθησαν άνευ όρων.

Μεταξύ τώ ν  α ιχμαλώτων ησαν καί οί δύο άρχη- 

γοί Λέχελος καί Οΰέρβυλος. Κ α τά  τινα δέ τού λαού 

παράδοσιν άφέθη αΰτοίς ΰπό τού Κοόράδου ή ¿κλογή 

τή ; βασάνου. Ó Λέχελος, πριν ή άποκριθή ¿ζήτησε νά 

ϊδη τό  κέρας του τελευταίαν φοράν. Αμα δέ λαβών 

αΰτό εί; χειρ ας ¿πάταξε τοσούτον σφοδρώς τό  κρα- 

νίον τού άπιστου συμμάχου, ώ σ τε  κατέβριψεν αΰτόν 

άπνουν' έπειτα παραδούς εαυτόν το ΐ; ¡δημίοι; έ- 

κραύγασεν αποτεινόμενο; είς τό  π τώμα  τού Κοόρά

δου' «Απέθανες πρό έμού, θά μ.έ ύπηρετήση; λοιπόν 

είς τήν άλλην ζωήν.»  Δ ιότι, κατά τήν θρησκείαν τών 

παλαιών Μαγυάρων. ο! έχθροί ΰπηρέτουν το ΐ; νικη- 

ταΐς αυτών εί; τόν άλλον κόσμον.

Τό κέρας τού Λεχέλου κατεσκεύασται έξ έλεφαν- 

τίνου όδόντος γεγλυμμένου. Επί πολύ, λέγετα ι, έφαί- 

νοντο έπ’ αύτού σταγόνες αίματος. Δέν θέλομεν πε- 

ριγράψει άρχαιολογικώς τά  καθέκαστα τού εθνικού 

τούτου λειψάνου. Τό σύνολον τώ ν  γραφών άναμ-ι- 

μνήσκει τάς πολεμικά;, αμα δέ καί θρησκευτικά; πρά

ξεις τώ ν παλαιών Μαγυάρων, κατ’ άλλους δέ είναι 

ή ιστορία τής ΰπό τού Α ττ ίλα  κατακτήσεως τής 

Παννονίας. Τό bu zogavy , είδος ροπάλου είς πόλε

μον χρησίμου καί οί πτερωτοί γρύπες (la tos ) παρέ- 

χοντες υλην εί; άπειρους δημοτικού; μύθους λεγο-

61.
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Ό  A  έχε.Ιος χα ί τύ  χέρας αντον.

μένους έτι καί νυν, είσίν άποδείξεις τή ;  ταυτότητος 

του οργάνου τούτου. Η  εογαοία του κέρατο; έχει 

πολύ του  βυζαντινού ρυθμού, τα  δε πρόσωπα καί τά  

κοσμήματα φαίνονται ασιατικής πηγής. Ô χωρικό; 

τής Ουγγαρίας, καί το ι τή ; πατρίδο; ούτω ταλαιπω

ρούμενης, δεν κατέλιπε τά  κατά παράδοσιν ήθη καί 

έθιμα’ όθεν έγγλύφει καί τήν σήμερον άπαραλλά- 

κτως τήν ράβδον ήν μεταχειρίζεται.

(Musée Universel).

Η  ΙΑ Σ Μ Η  Τ Ο Υ  Φ ΙΓ  Α ΙΝ Ο Υ.

(Εκ τω ν τού Edouard Laboulaye).

Τύ επάγγελμα τού έφημεριδογράφου ολίγον φθο- 

νεϊται τήν σήμερον, διότι ούτε εις τον πλούτον ούτε 

εις τήν άρχήν φέρει. Καί ομως πόσας κρυφία; ήδο- 

νάς παρέχει εις τον έννοούντα τήν αξίαν αυτών άν

θρωπον ! Δεν λέγω  μόνον τούς μεγάλου; συγγραφείς, 

οΐτινες, σπείροντε; τήν αλήθειαν εις άγονον αύλακα, 

άναμένουσι μετά τελεία ; π ίστεω ; νά βλαστήση εν 

τώ  μέλλοντι ό σπόρο;, τον όποιον οί σοφοί τή ; ήμέ- 

ρα; καταπατούσι. Τιμή εί; τού ; στωϊκού; τούτου; 

φιλοσόφους, οΐτινες άλυποι καί άμ,είδητοι βλέπουσι 

πολλάκι; πολιτικόν τινα  άνδρα κοσμούμενον διά τω ν

£ακών τώ ν  ιδεών τω ν  καί φανταζόμενον, ώς άλλοι 

ΰποκριταί, ό τι χάρις εις τον εαυτόν του μόνον έχει 

αξίαν τύ  παριστώμενον πρόσωπον, διότι μόνος αΰτύς 

φαίνεται επί τή ; σκηνής καί μόνος χειροκροτείται ! 

Αλλά καί εις όσους δεν επιτρέπεται ή φιλοδοξία 

αυτη, άρκούνται δε υπερασπίζοντε; έπιουσίως τύ  

όρθόν καί τύ  δίκαιον, υπάρχει τάχα  άπόλαυσις πε 

ριουσίας άνταξία  τώ ν  άπροσδοκήτων συμπαθειών τάς 

οποία; διεγείρει μακράν ή κοινότη; ιδεών, ελπίδων 

καί πόθων ; Εις ουδέν λογιζόμεθα τούς νέου; εκεί

νου; φίλους, οΐτινες ευθύ; έξ αρχή; άποκαλύπτουσιν 

ήμϊν τήν καρδίαντων, τόσω  μάλλον πιστότεροι καθ’ 

όσον δεν άποκτώμεν αυτούς έκ τύχης, τόσο» γλυκύ

τεροι οσω ή γνώμη τω ν διαβουκολεϊ καί συγχωρεΐ 

ήμϊν νά πιστεύσωμεν πρύς στιγμήν ότι εϊμ,εθα μ.εγά- 

λοι άνδρες . . . έξω  τή ; πατρίδο; ημών ;

Ενα έκ τώ ν  αγνώστων τούτων φίλων ό πήγαινα 

νά έπισκεφθώ εί; Τοσκάναν κατά yà ; άρχά; τού 0 -  

κτωβρίου τοΰ 1854 έτους. Πεπαιδευμένο; ίερεύς, 

εΰγενή; φιλολόγος, φρόνιμος αγρονόμος, ειλικρινή; 
πατριώτης, υπερασπιστής τής έμφρονο; ελευθερίας, 

τήν όποιαν δεν καταλαμ-βάνει συνήθως εί μή ό άπο- 

λαμβάνων αυτήν, δ εφημέριο; X  . . . . δικαίως τιμά 

τήν πατρίδα του’ έσπευδα λοιπύν νά ίδω ενα έκ τώ ν 

πεπαιδευμένων καί γενναίων έκείνων ανθρώπων, έλι- 

γώτερον σπανίων πέραν τώ ν  Αλπεων ή όσον υπο

τίθ ετα ι, οΐτινες όπομένουσιν άκλόνητοι τάς σκληρά;
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δοκιμασίας, υφ’ ά ; ή Ιτα λ ία  μάτην πρύ πολλού χρό

νου άσπαίρει. Ó έφημέριο; μ'ε περιέμενεν έν Φ ιγλί- 

νω κειμένω εί; τήν κοιλάδα τού Αρνου, όντο; έλίγας 

λεύγα; μακράν τή ; Φλωρεντίας. Τύ Φίγλινον, άλλο

τ ε  περίφημον καθ’ όλον τύ  έπικύν έκεϊνο ποίημα τής 

ιταλικής έλευθερίας, τύ  όποιον έσχεν άνθ’ όμηρου 

τύν Δάντην καί τύν Μακιαβέλην άντί Θουκυδίδου, 

τήν σήμ-ερον, άσημο; κωμ,όπολι; υπύ μόνο>ν τώ ν  γεω 

λόγων περιζήτητος καί υπέρ έαυτή; μόνον έκεϊνο 

έχουσα τύ όποιον οί άνθρωποι δεν ήδυνήθησαν νά 

έκριζώσωσιν άπύ τής Ιταλίας, τήν αίωνίαν καλλονήν 

τής γής, τώ ν υδάτων καί τού ουρανού.

Η  άπύ τή ; Φλωρεντία; εί; τύ  Φίγλινον ίδύ ; δεν 

είναι μακρά. Μόλις άπύ τού ύψους τού San Donato 

είχα ρίψει τελευταϊον βλέμμα έπί τώ ν κυματοειδών 

λόφων, εί; ών τάς ΰποιρείας έκτείνεται ή Φλωρεντία, 

καί ήδη διά τώ ν  έλαιώνων κατέβαινον προ; το  γε- 

λόεν έκεϊνο κύτος, όπου τύ  Φίγλινον κρύπτεται περι- 

βεβλημένον υπύ τώ ν ίδοντω τώ ν τειχών του, δίκην 

πτηνού έν φωλεα. Πανταχόσε γή έπί τή ; όποία; 

βλέπει; τήν ζωήν τή ; εργασίας, δμοιάζουσα κήπον, 

πανταχού έργάται συγκομίζοντες, άροτριώντε; καί 

σπείροντε; έν ταύτώ " πανταχού εί; τάς οδού; 

γυναϊκε; φέρουσαι έπί τώ ν  κεφαλών τύ  γεύμα τού 

γεωργού καί μή παύουσαι τού πλέκειν τήν ψίαθον, 

ήτις θέλει σχηματίσει τύν πέτασον τώ ν  κομ.ψών ή- 

μ.ών κυριών, ή τού κλώθειν εί; τήν άτρακτον τώ ν πα

ραμυθιών’ πανταχού γλυκύ φώς, καί άήρ χλιαρύς 

ποτίζων άνεξήγητον νωθρείαν. Δεν ευρίσκω ποίου 

είδους παράδεισον δύναταί -τις νά υποσχεθή εις τούς 

ζώ ντας υπύ τύν μαγευμένον τούτον ουρανόν.

Φθάς εις Φίγλινον, μ.όλις ή ρώτησα πού κεϊται ή 

οικία τού έφημερίου, καί ήδη έκαστο; μ.έ έδείκνυε 

διά τού δακτύλου ώ ; τύν άναμενόμενον ξένον’ <· Κύ

ριε, έκτύ; τή ; πόλεως, τύ μεγάλον παλάτιον πρύς 

δεξιάν. » Παλάτιον! ή λέξις αύτη θά μέ συνεκίνει, έάν 

δεν έγνώριζα έκ πείρα; ό τ ι είναι οΰχ ή ττον κινδυνώ

δες νά πιστεύη τις  εί; τήν πολυτέλειαν τώ ν  ιταλι

κών παλατίων ή εις τήν απλότητα τώ ν άγγλικών 

έξοχικών καλυβών. Εν τούτοι; σιδηρά κιγκλίς έστεμ.- 

μένη υπύ οικοσήμων διατετμημένων καί εί; έκάστην 

πλευράν έχουσα ωραίας κυπαρίσσους, μακρά δενδρο- 

στοιχία άναβαίνουσα πρύς κτίριον μ-εγαλοπρεπές, 

πάντα μ’ε έβεβαίωσαν πρύς στιγμήν ό τι εΐσηρχόμην 

εις άρχοντό; τινο; τής έκκλησία;’ άλλ’ ή έμ-φάνισις 

τού νέου μ.ου φίλου μέ καθησύχασε μετ’  ου πολύ.

Είδον τρέχοντα εις προϋπάντησίν μ.ου γέροντα έν- 

δεδυμ,ένον κατά  τύν γαλλικόν τρόπον’ έπανωφόριον 

μ.έλαν, βρακίον βραχύ καί παχέα άργυρόπορπα σαν

δάλια. Χαρακτήρες έξέχοντες, ώραΐαι λευκαί τρ ί

χες, πρόσωπον αγαθόν, όμιλία ζωηρά, σχήματα 

έμφαντικά, πάντα έδείκνυον ÓTt είχε τήν δύναμιν

έκείνην τής ψυχικής υγείας καί τή ; σωματικής ρώμης. 

Μέ ένηγκαλίσθη περιπαθώς καί μέ υπεδέχθη μετά 

τή ; θερμότητο; έκείνη; τήν όποιαν ουδόλως γνωρίζει 

ή ψυχρά ευγένεια τύν πόλεων ημών.

Ε ί; τήν έξοχήν καί πρύ πάντων έν Ιταλ ία  δέν υπ

άρχει καλλίτερον τού υπαίθρου μέρος’ όθεν, άμα προ- 

ταθεί; ό περίπατο; έγένετο δεκτός. Ó συνοδοιπόρος 

μου, ώπλισμένο; διά χονδρά; ράβδου καί πλατέω ; 

άλεξιβροχίου προστατεύοντας αΰτύν κατά τού  ήλίου, 

προηγείτο έμού μεγάλοι; βήμασι καί μέ όλην τήν η

λικίαν του άνέβαινε τού ; λόφου; μετά ζωηρότητος 

ευκόλως καταπονούσης τήν νωθρότητα κατοίκου πό- 

λεως. Καθ’ όλον τύν δρόμον έφαίνοντο παιδία συν- 

τρέχοντα καί κρυπτόμενα όπισθεν τώ ν  βάτων διά 

νά παρατηρήσωσι τύν νεωστί έλθόντα’ οί δέ πατέρες 

αυτών κατέλειπον τάς δικέλα; τω ν ΐνα χαιρετίσωσι 

τύν προστάτην, Ο σεις άπέτεινεν εις καθένα φιλικούς 

λόγους, προειδοποίησίν τινα ή παραμυθίαν. Πό

σον ή παρισινή ήμ.ών ζωή, έρημ.ος έν μέσο) τού πλή

θους, μοί έφαίνετο μελαγχολική παραβαλλόμενη 

πρύ; τήν άδιάκοπον συνάφειαν, δι’  ής ό ξενίζων με 

καθίστατο σύμ.βουλο;, στήριγμα, φίλο; τώ ν άγαθών 

έκείνοιν άνθρώπων!

Αφ’ ού περιεπατήσαμεν άνέτως, ό όδηγό; μου μέ 

ώδήγησεν εί; τήν γέφυραν τού Αονου όπως άπολαύ- 

σω θέαμα έξ έκείνων τά  όποια ουδέποτε λησμ,ονούν- 

ται. Κατέναντι ήμ.ών οί λόφοι, πυκνοί ώς άγέλη, ύ- 

ψούντο εί; σχήμα άμ-φιθεάτρου μέχρι τώ ν  κορυφών 

τού Απεννίνου’ έφαίνοντο ώ ; δώματα δώματα  πρα

σιάς καί φυτών, όπου πάντα τά  κλίμ.ατα υπήρχον 

διαδοχικώς’ ή έλαια καί ή άμπελο; άνέβαινον μ.έχρι 

τώ ν καστανεών, αί καστανέαι καί οί λειμώνες μέ

χρι τής κορυφή; τώ ν έλατών. I I  εσπέρα έπλησία- 

ζεν, ό δέ ήλιο; κατήρχετο όπισθεν τώ ν  βουνών τής 

Σιέννη;’  έθεωρήσαμεν αυτόν θαυμάζοντες, μέχρι; ου 

ή τελευταία άκ τί; διελύθη εί; χρυσήν βροχήν όπι

σθεν τής τελευτα ία ; κορυφής. Επανελθόντε; εις τήν 

οικίαν ήρχίσαμ.εν πάλιν ζωηρότερον τή ν συνομι

λίαν καθήσαντες περί λ ιτήν τράπεζαν, καί κύριο; 

οίδε πόσον δρόμ-ον διηνύσαμεν εί; ολίγον διάστημα 

χρόνου. Ε ί; έλιγώτερον δύο ωρών διάστημα άνε- 

σκευάσαμεν τήν Ευρώπην, ήλευθερώσαμεν τήν Ι τ α 

λίαν, έθεραπεύσαμεν τή ν νόσον τώ ν  άμ.πέλων, άνε- 

ζωπυρήσαμ,εν εί; άπάσας τά ;  καρόία; τύν έρωτα τή ; 

έλευθερία; καί έπλάσαμεν νέαν γενεάν μεταξοσκω

λήκων, ότε ολίγον κατ’ ολίγον ή συνομιλία ήρχισε νά 

μαραίνεται. Μετά τύν κόπον ήμ-έρα; ολοκλήρου, ήν 

διήλθον έξω , ήσθανόμην τού ; οφθαλμού; μου κλεισ

μένου; άκουσίω;’  ένίοτε μ’ έφαίνετο ό τι τ ά  ομματο’ύά- 

λ ια τού  ξενίζοντός με έςέπεμπον κατ’έμού διαπύρους 

άκτϊνας. Καί αυτού δέ τού άγαθού έφημερίου, έξεγερ- 

θέντο; πρύ τής αυγής, ή εΰχαρίστησι; νά μέ βλέπη
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δεν ήδύνατο νά κατανίκηση τόν κάματον συνομιλία; 

αρκετά μακρά;, καί μοί φαίνεται δ τ ι ασμένως μοί 

επέτρεψε νά άποσυρθώ.

Μέ ώδήγησαν ει; τό  παρ’ αύτού καλούμενου δω- 

μάτιόν μου, ό'ν δέ εντελές οίκημα. Εν Παρισίοι; 

ή φιλοςενία ημών είναι γλίσχρο; καί ζηλότυπος" 

έςαντλεΐται ή μεγαλοπρέπεια ημών εάν φυλάξω- 

μεν έπί δύο ώρα; εί; τό  γεύμα τόν προσφιλέ

στατου τώ ν  φίλων. Εκεί εύραν ολόκληρον πάτωμα 

δι’  έμ.έ μόνον" αντικάμαρα όμ,οιάζουσα αίθουσαν σω 

ματοφυλακής, απέραντο; αίθουσα καί θάλαμο; βα

σιλικό;" έξανέστην κατά τή ; πολυτελείας αύτή; 

άλλ ’ ό έφημέριο; έμ.ειδία διά τήν έκπληξίν μου.

«ίδοό, ελεγεν, ιδού πώ ; εζων οί Φλωρεντινοί τόν 

καλόν καιρόν τή ; ελευθερία;! Οί Σαλβιάται έκτισαν 

τήν εξοχικήν αύτήν οικίαν, καί αύτή είναι ή κάμαρα 

τήν όποιαν ή περίφημο; κόυ,ησσα κατώκει πρό δύο 
περίπου αιώνων.

—  Ποία περίφημο; κόμησσα; ήρώτησα.

—  Εκείνη ή όποία τόσον έζήλευε τόν άνδρα της, 

άπεκρίθη ό εφημέριο;, ώ σ τε  άνακαλύψασα τό  όνομα 

αντιζήλου τινό ; γυναικός, άπλή; υπηρέτρια;, τήν έ- 

δολοφόνησε μέ μεγάλην γενναιότητα έπ’ αύτή καί 

μόνη τή  υποψία καί έστειλεν εί; τόν άνδρα τη ; τήν 

κεφαλήν τού θύματος.

—  Καί τ ί  έκαμαν τήν έρασμίαν αύτήν κόμησσαν;

—  ΙΙτο  γυνή καί εύγενή;" ήρκέσθησαν λοιπόν πε- 

ριορίσαντες αύτήν εδώ" είς αύτήν τήν κάμαραν έ- 

γεύθη έπί εΐκοσιν έτη  τήν εύχαρίστησιν τή ; εκδι- 

κήσεως, εάν ή έκδίκησις ήναι εύχαρίστησις καί εάν 

παρηγορή διά τήν στέρησιν τή ; άγάπης.

—  Ελπίζω , είπα γελών, δ τι δέν επανέρχεται 

ποτέ.

— Οχι, ύπέλαβεν δ οικοδεσπότης, μείνετε ήσυχος. 

Ε ί; τό  καταφύγιου πτωχού εφημερίου δέν υπάρχει 

θέσι; διά τά  πάθη εκείνα τώ ν ώραίων γυναικών τού 

τό τε  καιρού" κοιμηθήτε έν ειρήνη, ό Θεός μεθ’ υμών.

Μείνα; μόνο; παρετήρησα τό  δωμάτιόν μου" ήτο 

διεσκευασμένον κατά τήν ιταλικόν τρόπον, δηλαδή 

άπλούστατα. Μεγάλοι τοίχοι άσπρισμένοι δι’  άσβε

στου καί περιβεβλημένοι δι’  άραβικών κοσμημάτων, 

μερικαί πολυθρόνα·, έκ ψιάθου, εί; μικρός βενετικό; 

καθρέπτης, συνεκρότουν δλον τόν στολισμόν τη ;. Εν 

τή  ερημία εκείνη υψούτο μεγαλοπρεπώ; μεμονω

μένη κλίνη, έξ εκείνων αιτινες δέν ΰπάρχουσιν εί; τήν 

Γαλλίαν άπό Λουδοβίκου τού ΙΛ ', κλίνη δπου ολό

κληρος οικογένεια δύναται νά πλαγιάση άνέτω;. 

ή  μόνη δυσκολία ήτο ν’  άναβή τ ι ;  χωρίς κλίμακος, 

δ ιότι ήτο δσον πλατεία τόσον καί υψηλή καί έπε- 

σώρευσαν άσυλλογίστως έπ’  αύτή; μέγιστα  άραβοσί- 

τινα  στρώματα. Βοηθούμενο; υπό θρονίου κατώρθω- 

σα ν’  άνα^ψιχηθώ έπί τή ; άπεράντου ταύ τη ; κλίνη;"
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έπλαγίασ* μ ετ’  άγαλλιάσεως, ναι μέν όλίγον κουρα

σμένος, άλλ’ ευτυχή; διά τήν καλώ; δαπανηθείσαν ή

μέραν μου. Μόλις δέ πλαγιάσα; άπεκοιμήθην ύπνον 

βαθυν εί; μόνου; τους κυνηγούς, του ; σ τρα τιώ τα ; καί 

τους περιηγητή; γνωστόν.

Β'.

Δέν είξεύρω πρό πόση; ώρα; έκοιμώμην δτε ευρέ- 

θην εί; τήν κατάστασιν έκείνην ήτις οΰτε αγρυπνία 

ούτε ύπνος είναι καί δπου καί t o i  όνειρευόμενος έχεις 

γνώσιν τού ονείρου σου. Ημην έν Ισπανία εί; Γρενά

δαν κατά τά ; ώραιοτέρας ήμερα; τή ; νεότητό; μου, 

καί ήκουα την μελωδίαν τήν όποιαν εραστή; τ ι ;  τε -  

τυλιγμ.ένο; έν τώ  μανδύα του  έμινύριζεν εί; τά ; 

κιγκλίδα;, αΐτινε; τό ν  έχώριζον άπό τή ; άπανθρώπου 

του φίλης. Mol έφαίνετο δ τι άνεγνώριζα τά ; βρα

δεία; φωνά;, τόν θρηνώδη ήχον καί αύτά; τ ά ;  λ έ 

ξεις α'ίτινε; μέ είχον μαγεύσει έν Γρενάδα, δτε μι

κρόν κατά μικρόν έξυπνισθεί; υπό άληθού; κρότου 

¿νόησα δ τι ή μην είς Ιταλίαν καί δ τι έτραγωδουν 

παρά τήν οικίαν.

Πηδήσα; άπό τή ; κλίνη; εφθασα είς τό  έδαφος 

χωρίς νά συμ.βή δυστύχημ.α, καί ευρών μ ετ όλίγον 

τό  παράθυρον τό  ήνοιξα. Η  νύξ ήτο σκοτεινή καί ή 

σελήνη κεκαλυμμ.ένη υπό μεγάλου νέφους τού όποιου 

μ.όνοι οί κροσσοί ήσαν περιάργυροι. Ετεινα τό  ου;" 

χορός άνδρών ύπέψαλλε καί ¿τελείου έποιδήν τής 

όποιας δέν διέκρινα τά ; λέξεις. Μετά τό  τέλος τού 

χορού αόρατο; χειρ επαιξεν εύκόλως πρόμσμα (r i

tou rnelle ) επί βιολιού" έπειτα φωνή υψιφώνου, 

φωνή καθαρά καί όξεία, ετραγώδησε τού ; εξής σ τ ί

χους, έκ τώ ν  όποιων ουδέ λέξι; μέ διέφυγε.

D orm i speranza m ia , d orm i speranza; 

D orm i speranza m ia, riposa  e  pensa. 

S iam o pesati a lla  stessa bilancia,

F ra  m e e  te  c  è  poca d iflerenza.

Se lo  polessi a ver  nel m io  core,

Oh ! clie dolcezza il tuo sguardo d’ am ore ! 

Se lo  potessi aver nel m io  petto,

O h ! che do lcezza ! i l  tuo sguardo d ile t to !

Δέν είναι εύκολου νά εΐπω πόση άφέλεια καί πόση 

πρωτοτυπία περιείχοντο εί; τό  δημοτικόν τούτο ά

σμα" δσοι γνωρίζουσι τά ; μελωδίαντού G ord ig ian i 

δύνανται νά τό  έννοήσωσι" διότι ό συγγραφεύς είναι 

Τοσκάνο; καί πολλάκι; έγραψε μόνον έπιτηδείως 

δ ,τι ήκουσε τήν νύκτα είς τά ; έξοχά; τή ; Πιστοίας. 

Αλλ’ δ ,τι είναι άδύνατον νά έκφραση τ ι ; ,  είναι ή μυ

στηριώδης γοητεία τή ; ερωτικής εκείνης φωνής, τό  

μίγμα έκείνο γλυκύτητος, λύπη; καί πάθους τό  συγ- 

κινούν τ ά ;  καρδίας καί έλκύον σε άκοντα πρός τόν 

άγνωστον ψάλτην. Δέν ήκουε; τεχνίτην" ήκουες πε

ρισσότερον, ήκουε; άνδρα καί άνδρα πάσχοντα.
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μου ή χαρά Οά ήτο νά σέ στολίσω μ’ σΰτά. Ναι ήθελα νάΟ τε ή φωνή έπαυσεν ώς καί τό  βιολίον, 5 χορός 

έπανέλαβε τήν επωδήν, άνεγνώρισα δέ ήχον τόν ό

ποιον είχον άκούσει ¿λίγα ; ήμέρας πρότερον είς τού; 

δρόμου; τή ; Σιέννη;"

Chi ν ’ amera, hen m io ! se non v ’ am’ ίο ?
Chi m ' amera, se non m i am ate v o i ? κτλ.

Πρό; τίνα  άπετείνετο ή νυκτερινή αύτή συμφωνία; 

Ε ί; τήν οικίαν ούδεμίαν γυναίκα είδον είμή έπιστά- 

τριάν τινα δσον οίόν τε  σεβασμίαν" καί συνήθως μετά 

τά  πεντήκοντχ Ι τη  δέν κάμνει τ ι ;  τού ; έραστά; νά 

άγρυπνούν. Ημην αρά γε  εί; μ-αγευμένον παλάτιον; 

Μήπως άπετείνοντο εί; τήν σκιάν τή ; κακή; κομήσ- 

ση; οί τρυφεροί εκείνοι ήχοι, ο'ίτινε; μέ έπανέφερον 

εί; τόν καιρόν τώ ν  άοιδών (troubadours); Ó εφη

μέριο; μ’ έκρυψε κάνέν μυστήριον; Εκυψα πρός τά  

εξω προσπαθήσας, άλλ’ είς μάτην, νά είσδύση ό 

όφθαλμό; μου εί; τό  σκότος, δ τε  αίφνης παράθυρον 

ήνοιξεν άποτόμως ΰπέρ τό  ίδικόν μ,ου.

—  Gentimia! άνέκραξε φωνή όξεία καί τρέμου- 

σα, πότε θά τελείωση ή χάβρα σας, παληότουρκοι, 

δέν θ’ άφήσετε τού; τίμιους άνθρώπους νά κοιμηθούν;

—  Μή θυμόνη;, μή θυμόνης, μηΥέρα! άπεκρίθη 

φωνή τις. Εάν ή νέα κοιμάται, είπέ την δύο λέξει; 

διά νά έξυπνήση" κοιμάται κάνεις ποτέ οταν ό άγα- 

πητικό; σου είναι έδώ καί σέ χαιρετμ μέ Sv rispetto.

—  Κρύψου, γρηά, έφώνησε αυθάδη; τις , θέλομεν 

τό νέον τριαντάφυλλου.»

Ούδεμία άπύκρισι; έδόθη" άλλά βοηθούμενος υπό 

άκτΐνος τής σελήνης, είδον διερχομένην πρό τώ ν 

¿φθαλμών μου άργυροειδή λάμψιν φέγξασαν ώ ; ι 

άστραπή" έπειτα ήκουσα τόν κρότον υδατος κκταπί- 

πτοντο;. Η έπιμελήτρια άπεκρίνετο διά πεζού λόγου 

ε ί ;  τήν ποίησιν τού έραστού. Φωνή δέ ίλαρά άνήγ- 

γειλεν αύτή δ τι ή έκδίκησις τη ; άπέτυχεν" δθεν έ

κλεισε τό  παράθυρόν της, νέα; έξερευγομένη ύβρεις 

καί άτελευτήτου; άπειλά; καί προευοδουμένη υπό ει

ρωνικών ιν γ ε  καί αύθάδους γέλωτος.

Μικρόν κατά μικρόν έν τούτοις τό  παν έσίγησεν. 

άνέβην πάλιν εί; τήν κλίνην μου, υποπαγωμένος ΰπο 

τή ; δρόσου τή ; νυκτός καί έν άμηχκνία. Είχα άκού- 

σει τόν δράκοντα τού οικήματος" άλλά δέν υπάρχει 

δράκων χωρίς χρυσούν μήλον, δέν υπάρχει έπιμελή- 

τρια χωρίς βασιλοπούλαν. Π ώ ; ν’ άνακαλύψω τό  μυ

στικόν; Αύτό έοκεπτόμην μή δυνάμενο; νά κοιμηθώ, 

γυρίζων ώ ; ό δΐος όδυσσεύ; έπί τώ ν  βοείων δερμά

τω ν  του, καί προξένων υπό τό  σώμά μου τριγμόν 

τού άοχβοσίτου, δτε καθ’ ήν στιγμήν άνεύρισκα τόν 

ύπνον, ήκουσα τόνον κιθάρα;" φωνή δέ τραχεία καί 

βαρεία ήρχισε νά ψάλλη τού ; έξή; στίχου;.

Έάν ή μην κύριοί της καλλονές, έάν ημην κύριος τών 

θησαυρών της γης και της θαλάσσης, ίλη μου ή επιθυμία ίλη

έχω εί; τήν εξουσίαν μου τόν άδην, διά νά σέ κλείσω τάς 
πάλα; του, τό πουργατώριον διά νά γλυκύνω τά δεινά σου. 

Και άν μ" έδίδοντο οι ουρανοί Οά ΰπήγαινα είς τόν παρά
δεισον νά σ’ εϋρω Οέσιν πλησίον μου. Χωρίς σου δέν θέλω 

τόν παράδεισον. Τ ί θέλεις νά κάμω χωρίς σοϋ ;

Είναι βεβαίως λαμπρόν πράγμα μία νυκτερινή με

λωδία καί δι’  άπλούν παρατηρητήν" δύο όμως είναι 

παρά πολλαί διά ξένον κατάκοπου καί νυστάζοντα. 

ίίσ τε  περιέμενα άνυπομόνως ν’  άνοιχθή τό  παράθυρον 

καί νέος κρουνό; νά μ’ έλευθερόιση άπό τόν άδιάκρι- 

τον" άλλ’ δλα έμειναν σιγώντα" ή έπιμελήτρια έκοι- 

/.άτο" φοβούμαι μάλιστα μήπως καί ήτο μαγευμένη.

Τήν σιωπήν αύτήν έξέλαβεν ό ψάλτη; ώ ; ένθά£- 

ρυνσιν καί ήρχισε νά πλήττη  τήν κιθάραν του διά νά 

έξαναρχίση.

Η  υπομ.ονή μου έξηντλήθη τό τε . Δέν ένόουν τ ί  

περισσότερον ήδύνατο νά προσφέρη άκόμη εί; τήν 

φίλην του ό διαθέσας εύθύς έξ αρχή; »α ί τόν κόσμον 

καί τόν φδην καί τό ν  παράδεισον" έπειτα, νά τό  ο

μολογήσω, μέ είχε καταλάβει άντιπάθεια πρός τόν 

ψάλλοντα. Η το  βαθύφωνο; καί εί; τό  θέατρου, τό 

όποιον, ώ ; λέγουσιν, είναι ή είκών τή ; κοινωνίας, εί

δα πάντοτε δ τ ι  ό βαθύφωνο; είναι !ή τέρα; ή τύραν

νος. Ολα; τάς κακία; είμπορεί τ ις  νά περιμένη άπό 

άνθρωπον τού οποίου ή φωνή καταβαίνει εί; τό  ψά. 

Αλλως τ ε  ήτο φανερόν ο τι ή γραία ήτο συνένοχος 

καί δ τι υπήρχε νέα ήρωίς αίσχρώς θυσιαζομένη.

«  Ηλθεν ή ώρα, έλεγον κατ’ εμαυτόν, νά παρα

στήσω τόν Δόν Κισώτον, εκδικούμενος τήν άθωότητα 

καί τήν ώραιότητα, σώ ζων δ ’ ένταύτω τήν έπίλοιπόν 

μου νύκτα. »

Η  έπιμελήτρια μ’ είχε διδάξει πώς άποτρέπονται 

καί έκδιώκονται οί έρωτικοί δαίμ.ονε; καί είχα πα- 

ρατηρημένην μεγάλην λάγυνον εί; γωνίαν τινά  τού 

δωματίου" ήνοιξα σιγά τό  παράθυρον καί λαβών 

άμφοΐν χεροίν τήν μαγικήν λάγυνον, έξεσφενδόνισα 

τό  δδωρ ολόκληρον.

Καί δέν τό  ήκουσα μέν πίπτον, άλλά τρομερά 

δβρις μοί άνήγγειλεν δ τι ή μαγεία είχεν έπιτύχει. 

Βεβαίως τό όργανον θά έβράχη. Ησυχος καί εύχαρι- 

στημένο; επανήλθαν εί; τό  στρώμ-ά μου καί τώρα 

πλέον μοί επετράπη νά κοιμηθώ μέχρι; ού ή φωνή 

τού άλέκτορο; καί αί πρώται τού ήλίου άκτίνε; μέ 

ειδοποίησαν δ τι ήτο καιρός νά σηκωθώ.

(~ Ε π ετα ι συνέχεια . )
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—  Ψύχος έπαισθητόν, ιδού το  πρώτον καί σημαν- 

τικώ τα τον νέον.— Ε πειτα ;— Επειτα  . . .  γλυκύς καί 

ίσως θερμός καιρός. . .  χιών εις τόν Υμηττόν, είς 

τήν Πεντέλην καί είς ολα τά  περιτειχίζοντα τάς Α 

θήνας ίρη. —  Τ ί ; αυτά μόνον έχεις νά άναγγείλης 

σήμερον ; —  Περίμενε δά ! καθαρός ουρανός, λαμ

πρός ήλιος καί νέα σελήνη, ήτις σήμερον είναι 

πλέον πανσέληνος. —  Αυτά ολίγον μ’ ένδιαφέ- 

ρουσιν. —  Αν θέλης άλλα, άκουσε. Οί πληρεξούσιοι 

τού έθνους, άμα ίδόντες τόν καλόν καιρόν, έσπευσαν 

νά κλεισθώσιν είς τήν εκ τού προχείρου έπισκευα- 

οθεϊσαν αποθήκην τού διά τήν οικοδομήν τού βου- 

λευτηρίου υλικού. Είναι δέ ή αποθήκη αύτη εκ τού 

είδους εκείνων τώ ν οικοδομών τώ ν καλούμενων μ α -  

xpvvapiur, καί αμφιβάλλω άν έκτίσθη κατά τούς 

κανόνας τής ακουστικής, ώς μή παρευρεθείς είς τήν 

έναρξιν τώ ν  συνεδριάσεων, δπου ήτο άπειρον πλήθος. 

Πιστεύω όμως ό τ ι έπέτυχεν όσον καί ή άναβάθρα 

τού Βαρβακείου, ή άναγκάζουσα τού; μαθητάς ν’ ά- 

ναβαίνωσιν άνά δύο.— Ολίγον μέ ρ.έλει διά τήν άνα- 

βάθραν τού Βαρβακείου' καλλίτερον θά ήτο ν’  άνα- 

μασσήσης έκ νέου περί τώ ν καταβοθρών τώ ν  α ττ ι

κών οδών, όπου βυθίζεσαι ολόκληρος είς τήν λά

σπην. Ι Ϊ  όδός Αδριανού, άπό τού στρατώνας μέχρι 

τού Αγίου Φιλίππου, κατέστη  άδιάβατον έλος και 

μ ετ’  οΰ πολύ θ’ άναγκασθώμεν νά τό  άποξηράνωμεν 

όπο»ς τήν Κωπαΐδα. Η δέ ατελεύτητος οδός Σόλω- 

νος παρέχει οΰ μικρά; δυσχερείας, άνωφερείας καί 

κατωφερείας εί; σχήμα κυμάτων. Π κορυφή τών 

πέραν τής Ζωοόόχου Πηγής οικιών είναι έξακολού- 

θησι; τή ; επιφάνειας τού άνω μ.έρους τής όδού, έφ’  οί» 

îivat ¿κτισμένη ή Ζωοδόχο; Πηγή, ώ σ τε  μακρόθεν 

φαίνεται ότι μέλλεις μ ετ ολίγον νά περιπατήση; ώς 

άλλος υπνοβάτης, έπί στεγών. Αλλ’ αΰτά, αντί νά 

τά  είπη; σύ, τ ά  είπα πλέον έγώ  . . .  Αν είχες πνεύμα 

θά διηγεϊσο εί; τού ; άν αγνό) στα ς σου πώς εί; τά  

προύπάρχοντα είδη γάμου προσετέθη καί τέταρτον, 

πατριωτικός γάμος, πώς τό  είς τόν μνηστόν προω- 

ρισμένον έργόχειρον δέν φθάνει πάντοτε εί; χείράς 

του, πώς ΣμυρναΤος σαλεποπώλη; δύναται νά ψηφη- 

φορήση αντί Θρακός χ α ,Μ α ζή .. .  .— Εν τούτο ι; ¿λη

σμόνησε; τό  κύριό»τερον. . . τά  δώρα τή ;  πρώτης τού 

έτους.— τΟ,τι ήρχοντο εί; τά  χείλη μου. Α ί λοιπόν..—  

Αώρα καί εί; τ ά  χείλη σου θά έλθουν καί είς τάςχεί- 

ρας καί εί; τά  θυλάκια' άλλά δέν συλλογίζεσαι καί 

τά ;  ταλαιπώρου; καί π τω χά ; οικογένειας ; Εν ώ σύ 

ήδύνεις τήν γεύσιν σου διά πεπηγμένων καστανών καί 

τακερών τααγημάτων (boubous fondants) τού ΙΙαυ-
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λίδου πότε έγινεν έν Αθήναις,έν πρωτευούση 50,000 

κατοίκων, πότε έγινε, λέγω, έρανος ΰπέρ τώ ν  π τωχών 

πότε λαχεΐον, πότε πώλησις ύπέρ τώ ν  γυμνών καί άν- 

υποδήτων,πότε παράς-ασι; θεατρική, πότε συνηνώθη- 

σαν αί ίδιωτικαί δυνάμ,εις ΰπέρ τώ ν άναξιοπαθούντων ; 

πότε; Καταβίβασε τόν τόνον καί θά έχη; *^ήν άπόκρι- 

σιν . . .Π ο τέ ! Καί όμως εί; πόσα; ματαίας δαπάνα; 

δαπανώμεθα άνδρεςτε καί γυναίκες! αί γυναίκες μά

λιστα ! Εν άνθος άν έστέρει τόν πέτασόν τη ; εκάστη 

κυρία, αΰτή μέν θά έφαίνετο όλιγώτερον άσχημος, 

θά συνηθροίζετο δέ άξιον λόγου ποσόν διά τού ο

ποίου θά έθερμαίνοντο καί θά έψο»μίζοντο πολλαί 

δυστυχείς οίκογένειαι. Εί καί ά ; μή στερηθή τού άν

θους, άς έργασθή όλίγον ΰπέρ τώ ν  π τωχών. Αν πεν- 

τήκοντα κυρίαι κεντήσωσιν άπό έν έργόχειρον, εΰθύς 

διά λαχείου συναθροίζουσι τοΰλάχιστον χιλίας δραχ- 

μάς. Πόσω δέ πλειοτέρας διά πωλήσεως; Συνέρχον

τα ι πέντε Εξ λυρίαι καί άποφασίζουσι νά ένεργήσωσι 

πόιλησιν ΰπέρ τώ ν π τωχών' καί αΰταί μέν μετά τώ ν 

φίλων είτε ζωγραφούσιν, είτε κεντούσιν, είτε πλέκου- 

σιν, είτε ράπτουσί τ ι, παρά δέ τώ ν  έμπορων άγορά- 

ζουσιν ή εί; μετριωτέραν τιμήν, ά ν ί  έμπορο; τύχη φι- 

λελεήμων, ή εί; τήν αληθή . . .  συνήθη δηλαδή τιμήν. 

Καί εί; μέν τά  ϊόια εαυτών έργα όρίζουσι μεγάλην 

τιμήν εί; δέ τά  άγορασθέντα διπλάσιάν. Επειτα ό- 

ρίζουσιν αϊθουσάν τινα  ή κήπον, όπου εκάστη Κυρία, 

ένά»πιον τραπέζης καθημένη, πωλεί ώς άληθή; έμ- 

πορος είς τού; είσερχομ.ένους, διά προσκλήσεων καί 

αγγελιών είοοποιηθέντας, ό,τι άν θέλωσιν. Οί καθολι

κοί καί οί διαμαρτυρόμενοι τοιαύτας πωλήσεις καθ’ 

ημέραν ένεργούσιν εί; τάς ίδια; αΰτών πατρίδας, οΰ 

μόνον ΰπέρ τώ ν π τωχών άλλά καί ύπέρ τώ ν σχο

λείων αΰτών. Η μεΐ; δέ οί τήν μόνην άληθινήν όρθό- 

δοξον θρησκείαν πρεσβεύοντες, πόσον εύκολα λησμο- 

νούμεν τό  θειον ρητόν « δ ελεών πτωχόν δανείζει 

Θεώ. »  I I  μήπως διά μόνη; τή : άτακτου εί; τά ; έκ- 

κλησία; φοιτήσεως καί τής αιωνίου τού πλησίον κα- 

κολογίας έλπίζωμεν ό τι θά κληρονομήσωμεν τήν α ιώ 

νιον βασιλείαν; Είς τούς παρ’ ήμών περιπαιζομέ- 

νους πολλάκις Φράγκου;, ή μουσική, ό χορός καί έν 

γένει όλα τά  δώρα διά τώ ν  όποίοιν έπροίκισεν ήμδς 

δ Θεός χρησιμεύουσιν εί; δόξαν καί τιμήν αΰτού τού 

Θεού' καί πώς άλλο»; δυνάμεθα νά εβχαριστήσωμεν 

τώ  Θεώ, είμή αγαθά έργα πράττοντες; —  Βλέπω 

οτι έχεις ίρεξιν νά μ.ετασχημ.α-ίσης τά  τζοιχί.Ια  εί; 

διδαχήν' σέ συμβουλεύω λοιπόν πρός τό  συμφέρον 

σου νά μή άποκοιμίζη; κατ’ αΰτόν τόν τρόπον τού; 

συνδρομητά; τής Πανάώρας' τούτο μόνον δύνασαι νά 

προσθέση; άφόβως, ό τι καί εί; αΰτήν τήν Κωνσταν

τινούπολή συνεστηθησαν πρό έτους περίπου φιλαν- 

θρωπικαί έταιρίαι, χάρις είς τήν εΰσεβή πρόνοιαν τής 

Κυρίας Λουκίας Καραθεοδωρή καί τώ ν  άξίων αΰτή;
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θυγατέρων, καί οΰ μόνον είς Κωνσταντινούπολή άλλά 

καί έν Χαλκηδόνι καί Χάλκη. Οπως δήποτε όμως 

άφες σήμερον αΰτό τό  ¿ντικείμενον, διότι αί τελευ- 

τα ία ι τού Δεκεμ.βρίου ήμέραι είναι μέν ήμ.έραι με

τάνοιας διά τούς μεταλαμβάνοντα; τά  Χριστούγεννα, 

άλλά μάλλον ήμέραι ευθυμίας καί δώρων, καί βε

βαίως ή διδαχή σου καί το ι σοφή δέν είναι έκ τώ ν 

άρεστοτάτων. —  Καί μήπως τά  άλλα δώρα είναι 

άρεστά; κατ’ έμέ δωρεά καί άγοραπωλησία ή άνταλ- 

λαγή είναι Εν καί τό  αΰτό' διότι δ δίδων δώρον, ώς 

έπί τό  πλεΐστον λαμβάνει άλλο παρά τού λαβόντος' 

καί συνήθως, δ λαβών πρώτος, άναγκάζεται νά δώση 

είς τόν δόντα άκριβο»τερον ¿κείνου δώρον. Ω στε ούδέν 

ύπάρχει φορτικώ τερον τού δώρου πράγμα. Μόνα τά 

δώρα γερόντων πρός παϊδας, γονέοιν πρός τέκνα εί

ναι άληθή δώρα' καί πάλιν όμως ζη τε ίτα ι άμοιβή, ή 

κατά τάμ.αθήματα έπιμελεια, άμοιβή πολλάκις δύσ

κολος. Οθεν συνήθως τά  δώρα αΰτά είναι βιβλία. 

Λλλ ’έν Ελλάδι δυσκόλως ευρίσκει τ ι ;  παιδικά βιβλιά

ρια καί αναγκάζονται οί γονείς ν’άγοράζωσιν άγγλικά 

ή γαλλικά, τά  όποια οί παίδε: ώς έπί τό  πλεΐστον δέν 

έννοούσιν. Εφέτος μ.όνον δύναταί τ ι ;  νά δώση τοιούτον 

ελληνικόν δώρον τήν Φ ι.Ιόστοργον μητέρα, συγγραμ- 

μάτιον πρό τίνος έκδιδόμενον καί άπαρτίζον ήδη ή- 

θ ικώτατον τόμον.

Ενθυμηθήτε τά ; πλα ταγά ; τή ; παρελθούση; χ .  

ίανουαρίου. Εφέτος βεβυθισμένοι όλοι είς τά  πολιτι

κά, είς όνειρα, έλπίδας καί προσδοκία; αμφιβάλλω 

άν θ’ άκούσωμεν τόσην εΰθυμίαν. Αλλως τ ε  πολλαί 

κυρίαι καί ούκ ολίγοι κύριοι φοβούνται τώρα τούς νυ

κτερινούς περιπάτους, ά/ καί οί έθνοφύλακε; φυλάτ- 

τομεν κάλλιστα καθ’ εσπέραν ώς καί οί αστυνομικοί 

κλητήρες' διότι γίνονται μέν τινες β ία ια ι άπαγωγαΐ, 

γίνονται δέ καί μικρά πού καί που άτακτήματα. Αλ

λά πρώτον, τά ; άπαγωγάς είς τάς χειρ ας τώ ν γυναικών 

έγκειται νά τάς καταατήσωσιν άπό β ία ιω ν  έχονσίας' 

έπειτα ά ; μιμηθώσιν αί μ.έν τάς Αγγλίδας, οί δέ τούς 

Αγγλους. Εν Αονδίνω πρό τίνος καιρού αί γυναίκες 

εξέρχονται ώπλισμέναι διά συρίστρας άργυράς, άναγ- 

καία; πρός είόοποίησιν τώ ν αστυνομικών κλητήρων. 

Τό άθυρμάτιον τούτο ¿πλούτισε τ-ήν σήμερον πολλούς 

χρυσοχόους, καταστάν στολίδιον τού συρμού ώ ; τά  

βραχιόνια, τά  δακτυλίδια, αί πόρπαι κ τλ. ό  δέ κίν

δυνος είναι ό τού πνιγμού, διότι υπάρχει έν Αονδίνω 

έταιοία πνιχτών τ ώ  όντι ¿πίφοβος. Διά δέ τούς δει- 

λοτέρους τώ ν άνδρών κατεσκευάσθησαν λαιμ.οδέται 

καί χειρόκτια άκιδωτά (arm és de pointes), χειρό

κτια μ.ολυβδο»τά, πλήν τώ ν re v o lv e r  καί άλλων α

μυντικών καί έπιθετικών όπλων.

Κ α ί όμως αί Κυρίαι δέν έφοβήθησαν καλώ; ποιού- 

σα ινά  ΰπάγωσιν εί; τόν.διά τήν α .  τού έτους (ν. ε.. 

χορόν τού Γάλλου πρέσβεως, όπου δένέλειπον καί À -

Π Α Ν .

χαιίδες οΰκετ’  Αχαιοί καί όπου εχόρευσαν μέχρι τής 

2α; μετά τό  μεσονύκτιον παιανιζούση; τής μουσικής 

τής έν Πειραιεΐ γαλλική; ναυαρχίδο;' έπέστρεψαν δέ 

ήσυχοι καί ανενόχλητοι χάρις εί; τάς δίκαια; προ

φυλάξεις τή ; άρχή; καί είς τάς μ,εγάλας, πολλά; καί 

ίφίππους περιπόλους. Πρό τή ς δευτέραςαΰτής συνανα

στροφής τού πρέσβεως τής Γαλλίας ήτοι τήν παρελ- 

Οούσαν τρίτην είχε δοθή ΰπό τού Αγγλου πρέσβεως 

γεύμα τώ  Κ . Ε ΙΗοΙ, όπου πλήν τώ ν διπλωματών ό- 

λ ίγαι άλλαι οίκογένειαι παρήσαν.

—  Τάκ, τάκ.

—  Τίς ε ί ;

—  Τυπογράφος.

—  Δέν ¿τελείωσα.

—  Αλλά τό  φύλλον πρέπει νά τελείωση απόψε.

—  Α ΐ λοιπόν, πάρε ό ,τι έχω.
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I I  Π ανόώρα  ούτε έτάχθη έπί δεκατριετίαν ούτε 

σήμερον τάσσετα ι μετά τώ ν  φιλοπολέμων ή έμ.πολέ- 

μων οργάνων τού περιοδικού τύπου. Καί τοι έχουσα 

ιδίαν γνώμην, κατεδίωξεν όμως άπαρέγκλιτος τόν 

φιλολογικόν αΰτή; έκλεκτισμόν, χαίρουσα μέν ότι 

άναρριπίζει είρηνικώς τόν γαλήνην έρωτα τή ; προό

δου, άποφεύγουσα δέ νά έξάπτη τά  πάθη διά ρητο

ρικών άποστροφών καί φλογερών ΰποτυπώσεων. È- 

πικρίνουσα τά  έκδιδόμενα συγγράμματα άπέσχεν 

εΰλαβώς πάσης προσωπική; έπιθέσεως, καί μ ετ’  εΰ- 

σχημοσύνης έξήλεγξε τά  κατ’ αΰτήν ήμαρτημένκ. 

Αλλά καί λοιδορηθείσα «  έσκόπευσεν άκριβώς μή τ ι  

αΰτή πέπρακται τής λοιδορία; άξιον' πεισθείσα δέ 

ό τι οΰ πέπρακται, καπνόν καί άνεμον τήν λοιδορίαν 

¿νόμισε.» Διό καί νά καυχηθή τολμά μετά τού Γάλ

λου ποιητού ότι'

«aucun fie l n’a jam ais em poisonné sa p lum e.»

Αλλ ’ ή ανταπάρνησις αύτη, ώς κακοζήλως λέγε

τα ι καί κακοζηλότερον ένεργεΐται σήμερον, δέν φθά

νει μέχρι; άναλγησία; περί τώ ν καιριωτάτων γεγο

νότων τής καθ’ ήμά; ιστορίας' διότι έμφυτον έχουσα 

καί αΰτή τό  αίσθημα τής ιδίας συντηρήσεως, όφεί- 

λει νά μεριμνά περί τώ ν  μεγάλων συμ.φεροντων τής 

κοινωνικής τάξεως. Καί ό τε  βομβοϋσι περί αΰτήν 

άλαλαγμοί άναστατώσεων, ότε τό  έδαφος σείεται 

ΰπό τούς πόόα; αΰτή; ή κυματίζεται λαΰρο; ή ση

μαία τή ; διχοστασίας, σκιρτά ή θορυβείται, ένθου-



σιά ή αγανακτεί, καί εί καί φιλήσυχος άγωνίζετα ι 

ν’  άναχαιτίση τήν ελληνικήν αυτή; φωνήν, μήποτε 

συμμιγνυομένη μετά τώ ν  πολλών άλλων, έπαυξήση 

τήν βαβυλωνίαν τώ ν δοξασιών, τώ ν  προτάσεων, τώ ν 

αξιώσεων καί τώ ν  συμβουλών.

Εάν άρα ένδίδουσα εί; τάς πολλάς καί αλλεπαλ

λήλους αιτήσεις τώ ν μακράν τή ;  έλευθέρας Ελλάδος 

αναγνωστών αυτής έπιχειρή τήν δημοσίευσιν ειδή

σεων, θέλει φροντίσει νά μή έπιφέριρ ιδίας κρίσεις, 

ή έπιφέρουσα νά διατυποί αύτάς όσον ένεστιν απα

θείς. Αλλά καί «  τά ς έκ πάθους τινός ή πολιτική; 

ανάγκης έπιτρεχούσας τα ΐς πράξεσιν αμαρτία; καί 

κήρας, έλλείμματα μάλλον άρετή; τίνος ή κακίας 

πονηρεύματα νομίζουσα, οΰ πάνυ προθύμως έναποση- 

μανεί τή  ιστορία καί π ερ ιττώ ς». Τήν συζήτησιν καί 

τήν πάλην αποφεύγει υποχωρούσα είς τούς έξ έπαγ- 

γέλματος έφημεριδογράφου;, άπύ τή ; φιλοπάτριδος 

γραφίδος τώ ν  οποίων έξήρτηται τής οικουμένης ή 

διατάραξις ή ή ειρήνη.
*

«  *

0  απεσταλμένος τή ;  Α γγλ ία ; Κ. Ελλιοτ έλθών 

είς Αθήνας, έβεβαίωσεν ό τ ι δ μέν ήγεμονόπαις Αλ- 

φρέδος δεν δέχεται το  στέμμα τή ; Ελλάδος, ή δέ 

αγγλική κυβέρνησι; θέλει προθύμως χορηγήσει πά 

σαν συνδρομήν προς εΰδόκιμον άποκατάστασιν τών 

ελληνικών πραγμάτων. Προσέθετο δέ ό τι ή Αγγλία  

παραχωρεί καί τάς επτά νήσους τού Ιονίου Κράτους, 

έάν ή Ελλάς τηρήση, ώς καί μέχρι τοΰδε, τύ  αυτό 

είδος τή ; Κυβερνήσεως, ήτοι συνταγμ.ατικήν μ,οναρ- 

χίαν. Αλλά καί μ.ετά τήν έπίσημον ταύτην διακοί- 

νωσιν δεν άπεθα^ρύνθη τύ κοινόν’ όθεν ού μόνον έπ- 

ανέλαβε πανηγυρικώτερον τά ;  διαδηλώσεις, αλλά 

καί φρονεί ο τι μετά τήν διαλογήν τώ ν ψήφων, πρέπει 

νά σταλή πρεσβεία είς Αγγλίαν κομίζουσα τήν εϊδη- 

σιν τής άναγορεύσεως.
*

*  *

ή ς  άριστον ήγεμόνα τής Ελλάδος προτείνει ή Α γ 

γλία, τή  συναινέσει καί τώ ν  άλλων δύο Δυνάμεων, 

τύν πατέρα τού Βασιλέως τής Πορτογαλλίας Φερδι- 

νάνδον, άντιβασιλεύσαντα άλλοτε έν Λισαβόνη, καί 

καλώς κυβερνήσαντα. Λ έγετα ι δε χρηστός βασιλεύς, 

δ ιό τι καί υίύς καί σύζυγος καί πατήρ χρηστύς όπήρ- 

ξε ' χήρος δέ ών καί μή έχων κληρονόμου; πλήν τού 

ανωτέρω βασιλέως, θέλει άναγκασθή νά έλθη είς δεύ

τερον γάμον εϊποτε άναβή είς τύν ελληνικόν θρόνον. 

Εν τασούτω διεδόθη ό τι δέν έπιθυμεί νά βασιλεύση. 

Αλλά καί άνευ τής φήμης αυτής ή πρότασι; δέν εύ- 

ρεν υποδοχήν. Τινές μάλιστα  δοξάζουσιν ό τ ι τού 

Αλφρέδου μή δεχομένου, προτιμητέα ή δημοκρατία. 
Τούτο φέρει κατά νούν δ ,τ ι « πρύς τύν άξιούντα δη

μοκρατίαν ποιεΐν, »  άπεκοίθη ποτέ δ νομοθέτη; τής
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Σπάρτης' «Σύ γάρ, έφη, πρώτος έν τή  οικία σου ποί- 

ησον δημοκρατίαν.»  Α λλ ’  εΐχεν οικίαν δ άξιών δη

μοκρατίαν ; τούτο έπρεπε νά έρωτήση πρύ τή ; άπο- 

κρίσεως δ Λυκούργος.
*

»  »
0  άρχηγύς τής έθνοφυλακής παρητήθη, διαφωνών, 

ώς λέγεται, πρύς τήν κυβέρνησιν' κατηργήθη δέ ή 

θέσι; αυτού.
*

»  *
I I  έθνική συνέλευσις ένιδρύθη μέν τήν 10 τού λή- 

ξαντος, διά τήν άπουσίαν όμως πολλών πληρεξου

σίων συνεκροτήθη μετά τινας ημέρας. Λί κατά τά ; 

πρώτα ; συνεδριάσεις πράξεις αυτής τιμώσι τούς αν

τιπροσώπους τού έθνους, διότι άπεβλήθησάν τινε; 

παρανόμ.ως έκλεχθέντες.

Ω Ρ Α .

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .

ΑΛΥΣΙΔΩΤΟΣ ΘΩΡΑΞ.—  0  Ναπολέων συνείθιζε 

νά φορή ΰπύ τά  ένδύματά του αλυσιδωτόν θώρακα 

τύν όποιον σπανίως άπεδύετο.

ΒΙέλλιον ν’  άναχωρήση είς Βέλγιον, έκρινε καλόν 

οΰδένα τρόπον νά παράλειψη όπως άποφύγη τούς 

κινδύνους, δι’  ών τύν ήπείλει ή συμμαχία τής Ευρώ

πης ολοκλήρου.

Μετεπέμ.ψατο λοιπόν επιτήδειόν τινα εργάτην, τού 

όποιου ήκουσεν έπαινουμένην τήν ικανότητα, καί ή- 

ρώτησεν αΰτύν άν ήτο άξιος νά κατασκευάση θώρα

κα αλυσιδωτόν αρκετά ισχυρόν, ώστε ν’  άντέχη εί; 

παντός εϊδου; όπλα. Κατανεύσαντος δε τού έργά- 

του, ό Ναπολέων ήρώτησε τήν τιμήν, ήτις ώρίσθη είς 

18,000 φράγκων.

Τήν τεταγμ.ένην ήμέραν ό έργάτης φέρει τύν θώ

ρακα. ό  δε Βοναπάρτης, άντί νά τύν δοκιμάση, έξε- 

τά ζε ι αύτύν ταχέο>ς καί προστάσσει είς τύν έργάτην 

νά τύν ένδυθή’ τούτου δέ γενομένου, λαμβάνει δύο 

πιστόλια. «Α ς  ίδώμ,εν, λέγει, άν ό θώραξ αυτός ηναι 

άσφαλής, ώς όπεσχέθης,» καί πυροβολεί κατά τής 

καρδίας" ό θώραξ αντέχει.—  «Γύρισε.» Η δευτέρα 

σφαίρα προσβάλλει τήν ράχιν άνευ βλάβης.

0  ταλαίπωρο; έργάτης ημιθανή; 6πό φόβου έ- 

νόμιζεν ό τι έτελείωσεν ή δοκιμασία, καί δικαίως’ 

άλλ’ ό Ναπολέων οπλίζεται διά κυνηγετικού πυρο

βόλου καί πυροβολεί πρώτον μέν κατά τού στομά

χου, έπειτα δέ καί κατά τώ ν  ώμων τού μ,άρτυρο;’ 

ευτυχώς ό θώραξ μένει ακέραιος καί προστατεύει 

τύν τεχνουργήσαντα κατά τή ; σκληρά; καί παραδό

ξου δοκιμασίας.
«  Πόσα σέ χρεωστούνται; ήρώτησε τό τε  ό αΰτο- 

κράτωρ.—  18,000 φρ., έψιθύρισεν ό δυστυχής έργά

της λειποθυμών.— Δότε τ ω  30 ,000 .»


