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Μετάφρασις ’ Αγγέλου Βλάχου ]. 

luví̂ ua κα\ -τίλος· til σ*Α. 132.

Ό  Λέων "Ρέντσος πρός τόν Δόν ΈκκελΓνον Φερράρην.

’Αγαπητέ μου φίλε, είχες δίκαιον. Ή ύπόνοιά 
μου περί του κόμητος Άλουρεδ μου φαρμα
κεύει τήν εύχαρίστησιν καί την ησυχίαν, τάς 
όποιας απολαύω έδω. Ίσως είνε άπλή φαντα
σία, άλλ1 ή ιδέα αότη σκιάζεε δπως δήποτε 
τόν δρόμον μου. Έπί παρουσία τής Λαίδης 
Σάρτερυς, υποφέρω μυριάκις περισσότερον. "Αν 
είχα ευκαιρίαν νά τής όμιλήσω περί τούτου, θά 
τήν παρεκάλουν νά έξετάση τά έγγραφα, όσα 
άφήκεν δ κόμης. Άλλ’ ουδέποτε θά έχω τήν 
τόλμην νά ΰπαινιχθώ τοιοϋτόν τι. Έπειτα, ίσως 
είνε καί καλλίτερου νά μή μάθω τίποτε περισσό
τερον. Άπλή τις ιδιοτροπία Λόρδου Άγγλου διά 
μίαν πτωχήν ’ Ιταλίδα κόρην δέν θ’ άφήκε βε
βαίως ίχνη εις τήν μνήμην τοιούτου ανθρώπου, 
καί άν ακόμη τήν ήγάπησεν, ώς ήδύνατό τις νά 
ύποθέση άπό τό όνομα, τό οποίον είνε χαραγμένου 
έπί του άργυρού περιλαίμιου τής δορκάδος. Οί 
μεγάλοι άνθρωποι πατούν τόσας άπό τάς πτω- 
χάς αύτάς χρυσαλλίδας, διαρκούσης μιάς μόνης 
θερινής ημέρας!

Ή  είκών προχωρεί- τήν ομοιάζουν μέ έργον τού 
Καβανέλ, καί αύτό μέ πειράζει. Ό  Καβανέλ είνε 
μέγας ζωγράφος, άλλ’ ϋπερηφανεύομαι οτι δέν 
τόν μ.ιμούμαι, ώς καί κανένα άλλον. Ζωγραφίζω 
ό,τι βλέπω, ώς τό αίσθάνομ.αι, καί άν ήθελα νά 
έμπνευσθώ άπό κανένα άριστοτέχνην, θ’ άνέβαινα 
πολύ υψηλότερα- θά έπροχώρουν μέχρι τής Βενε
τίας, εις τόν ις-'. αιώνα. 'Η Λαίδη Σάρτερυς είνε 
πάντοτε άγαθή καί προσηνεστάτη πρός έαέ, πάρα 
πολύ καλή μάλιστα, διότι οί περί αύτην σκαν
δαλίζονται φοβερά. Άμα τελειώση ή είκών της, 
θ' άναχωρήση εις Μεσημβρίαν έπί τής θαλαμ.η- 
γοϋ της, καί τότε θά εύρεθώ μ.όνος, άπέναντι 
μακρού άγγλικού χειμώνος, ψυχρού καί μελαγχο- 
λικού. Είθε μόνον νά έχω άρκετόν φώς, διά νά 
ήμπορώ νά ζωγραφίζω! Αέν δύναμαι νά υποφέρω 
τήν ιδέαν, ότι θά μείνω έδω αιωνίως, χάριν τής 
εύζωίας. Άν δ καιρός μ’ εύνοήση, έλπίζω νά έχω 
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τελειώσει περί τά Πάσχα. Δέν θά έχη βεβαίως 
έπιστρέψει έως τότε, διότι, μετά τήν διαμονήν 
της εις Κάννας, σκοπεύει νά μεταβή εις Λονδί
νου, καί όχι έδω. Σήμερον τό πρωί μέ ήρώτησεν 
αίφνης άν δέν ήθελα νά έπιστρέψω αυτόν τόν 
χειμώνα εις τήν 'Ρώμην. Έπρόσθεσε δέ, ότι δέν 
έπρεπε νά νομίζω ότι έχω ύποχρέωσιν νά έξακο- 
λουθήσω χωρίς διακοπήν τήν έργασίαν μου, άν 
ή ύγεία μΛυ καί αί έξεις μου άπαιτούσιν εύκραέ- 
στερον κλίμα. ‘Έπειτα έστάθη καί μ’ έκύτταξε. 
Δέν έννόουν πού ήθελε νά φθάση, άλλ’ ήσθάνθην 
οτι έκοκκίνιζα, συλλογιζόμενος ότι δέν είχα χρή
ματα, διά νά έπιστρέψω εις τήν 'Ρώμην, ’¿δα
πάνησα ο,τι είχα διά νά έλθω έδω καί ν’ ά- 
γοράσω χρώματα. Προτιμώ δέ ν’ άποθάνω 
μάλλον παρά νά τής τό ειπω. "Οταν άκούω όλον 
αύτον τόν κόσμον νά όμιλούν περί ταξειδίων, νά 
σχεδιάζουν αυτήν ή έκείνην τήν έκδρομήν, ώς 
έλεύθερα καί ευτυχή πτηνά, έννοώ ότι δ πτωχός 
είνε πτηνόν χωρίς πτέρυγας, ώς δ άθλιος έκεϊνος 
ά π τέρ ν γο ς , οστις είνε συγχρόνως χλεύη τών φυ
σιοδιφών καί κακή άστειότης τής φύσεο)ς. Ό  
Λόρδος μέ τό παράδοξον όνομ.α περί τού όποιου 
ήδη σού έγραψα, ώφελήθη πρό μικρού τής περι- 
στάσεως, καθ’ ήν εύρέθημεν μ-όνοι, καί ήλθε νά 
μ’ όμιλήση. Μολονότι δέν δμιλεΐ καλά γαλλικά, 
κατώρθωσα έν τούτοις νά τον έννοώ. Ήρχισε νά 
λέγη πράγματα όχι κολακευτικά περί τής Λαί
δης Σάρτερυς, καί όταν έτελείωσε τήν δμιλίαν 
του μ’ έδωκε νά έννοήσω, ότι είνε ποΛν πονηρά  
καί έρω τό τροπ ος. Τού άπήντησα ότι τούτο μού 
είνε έντελώς άδιάφορον, καί ότι δέν ήρμ.οζεν εις 
έμέ, όστις τοσούτον ευεργετούμαι ύπό τής Λαίδης 
ν’ άκούω οσα κακά έλεγε περί αύτής. Ήγέρθη 
τότε καί άνεφώνησε: « Πολύ καλά! πλύνω τάς 
χείράς μου.» Έπειτα μ.έ εϊπεν, οτι ήτο έτοιμος 
ν’ άναχωρήση διά τ-ήν Στυρίαν θά ήθελεν, ύπο- 
θέτω, νά μέ καταφέρη ν’ άναλάβω ύποχρέωσιν 
τινα- άλλά δέν έννόησα νά ήτο τούτο άναγκαίον. 
Είνε δύο έδω, οϊτινες φαίνεται ότι άποδίδουν εις 
τό ταπεινόν άτομόν μου πολύ περισσοτέραν ση
μασίαν, παρ' όσον νομ.ίζω ότι άξίζω. Είνε έρωτό- 
τροπος; δέν τό πιστεύω- άλλά καί άν ήνε, τί 
πειράζει; ’Εγώ είμαι καλλιτέχνης, ε”ργον έχω νά 
ζωγοαφήσω τήν εικόνα της καί τήν αίθουσαν τού 
χορού, άλλά δι’ αύτήν είμαι ίσως κατώτερος καί
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τού σκουπιστού, δστις καθαρίζει το άνδηρον του 
πύργου της άπό τά ξηρά φύλλα.

Σήμερον το πρωί ακόμη είσήλθεν εις τήν αί
θουσαν του χορού, καθ’ ήν ώραν ίρχιζα -;ήν εργα
σίαν μου. Upo δεκαπέντε ήμερων έξυπ χ  πρωί' 
την είδα δέ πολλάκις καί την άπήντ ε μάλι
στα εις τους κήπους ολίγον μετά τη-’Ρ*' ατολην 
του ήλιου. —  Λικτί νά έργάζεσθε τό' ?ιμ4 είπε, 
βλέπουσα δ,τι Ικαμνον βιάζεσθε νάΛ νπαέιώσετε; 
έβαρύνθητε λοιπόν την Αγγλίαν \ \ '* τήν έδώ 
διαμ.ονήν;— Άπήντησα, δτι θά έθεώρουν πολύ 
άτοπον νά μή τελειώσω τήν εργασίαν μου έντος 
εύλογου προθεσμίας.—  «Και δταν τελειώσετε, 
είπε κάπως άποτόμως άλλά μέ πολλήν χαριν, 
θά μ’ άφήσετε, χωρίς διόλου νά λυπηθήτε;» 
Ήσθάνθην οτι ώχρίων, καί άπήντησα, δτι μετά 
τό τέλος δλης της εργασίας άν εμενεν εύχαρε- 
στημένη, δέν θά ήσθανόμην καμμίαν λύπην, 
άλλά μόνον εύγνωμ οσύνην. «Εύγνωμοσύνην! » 
είπε, κάπως πειραχθεϊσα. Τί ώραία ήτο την 
στιγμήν εκείνην, φορούσα λευκόν ένδυμα άπό 
κασμίριον, στολισμένον μέ μελανάς σισύρας, καί 
καί κρατούσα εις τάς χεϊράς της κολοσσιαίαν 
ανθοδέσμην άπό βασιλικά £όδα ! —  ’ Ημείς σάς 
όφείλομεν ευγνωμοσύνην, άπήντησεν ένθέρμως. 
Έστολίσατε τήν οικίαν μου μέ ωραιότατα έργα, 
κ’ έκτος αύτού μ’ έμαθετε νά αΐσθάνωμαι νά σκε- 
πτωμαι, καί μ’ έκάματε νά εννοήσω τήν κενότητα 
καί τόν εγωισμόν τού είδους τής ζωής μου.» 
’Εγώ δέν έ'λεγα τίποτε· τί νά τής εΐπω; —  Μου 
φαίνεσθε, έπανέλαβε μετ’ ολίγον, πολύ ύπερήφα- 
νος καί πολύ μετριόφρων συγχρόνως. Σκοπεύετε 
νά μείνετε εδώ δλόμονος, καθ’ δλον αύτόν τον 
μακρόν καί ψυχρόν χειμώνα; Θά ήσθε άξιος λύ
πης· δέν φανταζεσθε πόσον ψυχροί καί μελαγχο- 
λικοί είνε οί χειμώνες μας.» ’Απήντησα, δτι δέν 
τούς ένόμιζα μελαγχολικωτέρους καί ψυχρότερους 
τού έν Παρισίοις ύπερώου μου, και αύτού ακόμη 
τού έν ’Ρώμη, δταν φυσα δ βορράς. “Επειτα 
έπρόσθεσα, δτι δέν θά ήμην δυστυχής, διότι θά 
μ’ έμενε πάντοτε ή άνάμνησίς της καί ή είκών 
της! "Ισως δέν έπρεπε νά ομιλήσω τοιουτοτρό
πως, άλλά δέν έφανη πειραχθείσα· έμειδίασε μά
λιστα, μ’ έ'δωκεν εν άπό τά τριαντάφυλλά της 
καί μέ παρεκάλεσε νά προγευματίσω μ.αζύ της. 
Κατ’ άρχάς έδίστασα, άλλ’ έπεμεινε μέ τόσην 
άγαθότητα, ώστε δέν ήδυνήθην ν’ άρνηθώ. Ή 
μικρά Λαίδη Έρμιόνη ήτον επίσης εις το πρό
γευμα· σημείωσε δέ, δτι ούδείς άλλος είχεν άκό-
μη έςυπνήσει. ’ Ωμιλήσαμεν, έγελάσαμ-εν........
ήμ,εθα ευτυχείς. Ή όσμή τής ύγράς χλόης καί 
τών ρόδων είσήρχετο διά των παραθύρων, τά 
όποια εϊχαμεν άφήσει άνοικτά, διότι εϊχαμεν οψι— 
μον άνοιξιν. ”Ω! είνε ώραϊον πράγμα ή άνάμ-νη- 
σις τοιούτων ωρών, καί δταν άκόμη το μ.έλλον 
δέν ύπόσχεται άλλο ή πτωχείαν καί άφάνειαν!

Αίφνης τόρα ιδέα τις μέ καταλαυ.βανει καί 
μέ καθιστά σχεδόν παράφρονα. Δέν είνε άδύνα-
τον νά μ’ άγαπα ! . . .  Μ’ άγαπ ι̂! Τί νά καμω !
Αός με μίαν συμβουλήν είπέ μ.ε τί φρονείς.. . .

Ό Δόν ΈχχεΧΓνος Φερράρη; πρό; τόν Λί'.ντχ Ί’έντσον.
Δέν δύναμαι νά σε συμβουλεύσω, τόσόν μακράν 

εύρισκόμενος, καί πρό τοσούτου χρόνου μακρυνθεις 
άπό τόν κόσμον. Άλλ’ ό χαρακτήρ σου είνε εύγε- 
νής, ή ύπερηφάνειά σου είνε μ,εγάλη, καί τοσού- 
τον ίσως μ.εγαλειτέρα όσον σού φιλονεικουν άλλοι 
τό δικαίωμα νά ήσαι ύπερήφανος. Πράξε λοιπόν 
κατά τάς εμπνεύσεις τού χαρακτήρος και τής 
υπερηφάνειας σου. Πιστεύω κ’ εγώ ευκόλως, οτι 
ή νέα αυτή γυνή αισθάνεται συμπάθειαν προς 
σε· δτι δέ τήν συμπαθείς καί σύ περισσότερον 
παρ’ δσον φαντάζεσαι, πρό καιρού το ύποπτευω. 
’Αλλά τό πάθος αύτό, σού δμολογώ, μού φαίνε
ται δτι μ-όνον λύπας θά σού προςενήση. “Αν ηνε 
άνάγκη νά μακρυνθής άπό τήν όλεθρίαν αυτήν 
έπίδρασιν, είπέ μ.ού το. Γνωρίζεις δτι τό βαλάν- 
τιόν μ.ου, δσον πτωχόν καί άν είνε, σού εινε πάν
τοτε άνοικτόν έδώ δέ τούλάχιστον θά εόρης, όπως 
κ’ έγώ, τήν ειρήνην τής συνειδήσεως, καί άν άκό
μη σέ παρακολουθήσωσιν έπί τών βουνών αυτών 
οί πόθοι καί τό γόητρον τών άναμνήσεων.

Ό Λέων 'Ρένια-ο; πρ« τόν Δόν ΈχχελΓνον Φερράρην.
Ή  άγαθότης σου προς έμέ ύπερβαίνει πάν δ,τι 

δύναταί τις νά φαντασθή. Άν αυτή άναχωρήση 
άπό τό Milton, θά μείνω καί θά τελειώσω τάς 
τοιχογραφίας. “Αν μείνη, εχεις δίκαιον, πρέπει 
ν’ άναχωρήσω. Άλλά, τετέλεσται διά παντός! 
Όπου καί άν υπάγω, έχασα πλέον τήν ήσυχίαν 
τής καρδίας μ.ου.

Ή Λαίδη Σάρτερν; πρό; τόν Κ. βωμϊν.
Καταπλεύσατε μέ τόν ΓΛαϋχοκ εις την Μασ

σαλίαν, καί περιμείνατε έκεϊ νά σάς τηλεγρα
φήσω τάς διαταγάς μ.ου.

Ό Λέων 'Ρέντσος πρό; τόν Δόν ΈχχελΓνον Φερ̂ ίρην.
Άνεχώρησεν ! Υποθέτω δτι τήν έπίεσαν κά

πως, ή δτι μόνη της ήθέλησε ν’ άποφύγη προς 
καιρόν τήν στενοχώριαν τής θέσεώς της. Δέν ήξεύ- 
ρω. Νομ.ίζω δτι μ.’ άγαπα, άλλ’ έχω εναυλον 
πάντοτε τήν φωνήν του γέροντος λόρδου, όστις 
μ,’ έλεγεν: Eire πονηρά καί ¿ρωτότροπος. Όχι, 
ε”χω άδικον σφάλλω ζητών παρ’ αυτής περισσό
τερον ή οσον μοί ε'δωκε : προσήνειαν, χάριν, πε
ριποιήσεις παντοειδείς, περισσότερον παρ’ δσον 
είχα δικαίωμα νά έλπίζω. Τήν παραμονήν τής 
άναχωρήσεώς της ήλθε καί μ’ άπεχαιρέτισεν, ενώ 
είργαζόμ-ην εις τήν εικόνα της, ήτις σχεδόν έτε- 
λείωσε.’Ολίγιστα έχω άκόμη να έγγίσω εις τάς πτυ- 
χάς καί εις τόν σκύλον. «Άν κάμνη πολύ ψύχος, 
μού είπε, θά είνε καλλίτερα νά υπάγετε εις τήν 
'Ρώμην,έκτός εάν θέλετε νά έλθετε εις Κάννας, καί 
νά μέ ζωγραφίσετε έκεϊ έν μέσω τών φοινίκων.»
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Ώμίλει δέ ταπεινή τη φωνή καί μέ πολλήν προσ
ήνειαν. Μέ πολύν κόπον κατώρθωσα νά τήν 
θεωρήσω_ άτάραχος καί νά τής απαντήσω άπλώς: 
« “Οχι! » Έννόησεν, ύποθέτω, δτι δέν ήτο έλλει- 
ψις εύπρεπείας, διότι δέν άπήντησε τίποτε, καί 
μ’ ε”τεινε τήν χείρα. Οί ώραΐοί της όφθαλαοί 
ήσαν πλήρεις δακρύων, καί οί ίδικοί μου δέ Δέν 
ήσαν στεγνοί. Είχες δίκαιον, έξαίρετε καί άγα- 
πητέ μου φίλε, δτε μ’ έγραφες οτι έξ όλων 
αυτών λϋπαι μόνον μάς περιμένουσι. Άλλ’ ή 
Ιδική της λύπη θά παρέλθη γρήγορα· είνε καί 
θά είνε πάντοτε πλούσια, εύτυχης, λατρευομένη, 
καί άπειρα πράγματα άποοσδόκητα θά τήν δια- 
σκεδαζωσιν! Άλλ’ έγώ . . . δ ,τι αισθάνεται δι’ 
έμέ ούδέν άλλο είνε άναμ.φιβόλως ή ένδιαφέρον, 
συμπάθεια, . . άλλ’ όχι καί δ θείος έλεος τής 
Δεσδεμόνας. “Ισως τής ένέπνευσα καί ολίγον σε
βασμόν, διότι ποτέ δέν έκολάκευσα τήν ματαιό- 
τητά της· άλλ’ όχι. . .  άδύνατον είνε νά μ.’ άγα
πα σπουδαίως. “Αν τυχόν είχα τήν άδυναμίαν 
νά δεχθώ τήν εύτυχίαν τήν όποιαν ήθελε μού 
προσφέρει, θά μ.έ περιεφρόνει διά παντός!—  Δο- 
κιμάsω σήμ,ερον τήν πρώτην ημέραν άγγλικού 
χειμώνος. Τό ψύχος είνε τρομερόν. Βρέχει, χιονί
ζει, πίπτει χάλαζα· μ.ού είνε άδύνατον νά ζο>- 
γραφίσω, κ’ έξακολουθώ έργαζόμενος εις τήν βι
βλιοθήκην. Μου μένει άκόμη νά τακτοποιήσω 
πολλούς σύρτας καί πολλά ιχνογραφήματα, χει
ρόγραφα καί εικονογραφίας. Τό δωμάτων αύτό 
είνε πολύ ώραίον, καί τό ζωηρόν πυρ, τό όποιον 
σπινθηρίζει έντός τών δύο έστιών, κατά τά άκρα 
τής αιθούσης, τήν φωτίζει ολόκληρον διά χρυ- 
σίζοντος χρώμ.ατος. Θά ήμην έδώ εντελώς ευτυ
χής, άν . . . άν . . .

Παρεκάλεσα τόν φίλον μου Βίκον εις τήν 
Ρώμην νά πωλήση δλας τάς εικόνας δσας εύρί- 

σκονται εις το έργαστήρων μ.ου, έστω καί άν 
εύρη μόνον είκοσι φράγκα δι’ έκάστην, καί νά 
μού στείλη τό άντίτιμον. Τότε δύναμαι νά φύγω, 
άν τής ήρχετο έξαφνα, δπως συχνά συμβαίνει, 
ή όρεζις νά έπανέλθη, ειδοποιούσα μ.όνον πρό μιας 
ή δύο ημερών. Μ’ έγραψε σήμερον τό πρωί 
ώραιοτάτην μ,ικράν έπιστολήν. "Δ ! τί κόπον έδο- 
κίμασα, διά νά τής άπαντήσω μ’ όλίγας ψυχράς 
καί τυπικάς λέξεις. Άλλά θά μ.έ περιεφρόνει άν 
έπραττον άλλως. Εύρίσκεται τόρα είς Κάννας 
πρό δεκαπέντε ημερών. Μού περιγράφει τήν έ- 
παυλίν της pi τά έκ πορτοκαλλεών δάση της, 
τούς κήπους της, τούς έκ χρωμ.ατιστου μαρμ.ά- 
ρου τοίχους, αύτόν τόν μικρόν λιμένα, δπου ή θά
λασσα είνε τόσον άνάβαθος, ώστε μόλις δύναται 
ν’ άγκυροβολήση ή θαλαμηγός της. Μέ προσκα- 
λεϊ νά ύπάγω νά τήν ΐδω καί νά τήν ζωγρα
φίσω. Φαίνεται οτι αδιαφορεί έντελώς διά τήν 
πρώτην μου άρνησιν. Πιστεύεις νά ήνε τόσον 
σκληρά ώστε νά παίζη μαζύ μου τοιουτοτρόπως;

Οχι, είμαι τρελλός καί άχαριστος. Είνε άναμ- 
βόλως καλωσύνη της καί τίποτε άλλο. Ώ  ! 

έν έσυλλογίσθη βέβαια ποτέ της, δτι ήδυνάρ-ην 
νά ύποθέσω δ,τι ύποθέτω.

Ό  χ. Χόλλυ; πρό; τον Αόρδον Λανόοϋδνον.

Έ ν  Κάνγαιο.

Φίλτατέ μου, έδραμ.ον έδώ νά μείνω δύο ημέ
ρας, διά νά ίδω τό άντικείμενον τής αμοιβαίας 

| ρ.ας αγωνίας. Ό Βίκ ήλθεν έπίσης, κατά τάς 
συμβουλάς μου· έφερε δέ εις τόν λιμένα τής 
νιΙΐΘΐ’ΓαηΛβ καί τό παλαιόν του ακάτων. Ή 
Έσμέα δέν φαίνεται ενδιάθετος, καί σπανίως μ.ού 
αποτείνει τόν λόγον. Τήν ήρώτησα νέα περί τού 
'Ρέντσου, μ’ άπήντησε δέ ξηρώς, δτι είνε είς τήν 
Αγγλίαν καί έργάζεται είς τάς τοιχογραφίας. 
Δέν έτόλμ.ησα πλέον νά είπω τι περισσότερον. 
Σέ κυτταζει τόσον παραδόξως, ώστε σού κλείει 
το στόμα· τής ώ μίλησα ύπέρ τού Βίκ, άλλά πολύ 
άδεξίως, φαίνεται, διότι μ.ού άπήντησεν, ώς άν 
έβαρύνετο, δτι είνε ελεεινόν πράγμα νά φέρη 
κανείς εν παιδίον πλησίον τού Μόντε-Κάρλο καί 
οτι ύπήγε καί αύτή νά τό ίδή, χωρίς δμως νά 
έννοήση τί θέλγητρον έχει- άλλ’ επειδή τό θέλ- 
γητρον ύπάρχει δπωςδήποτε, θά ήτο πολύ φρο- 
νιμώτερον, είπε, νά έξαποστείλωμεν τόν Βίκ είς 
τήν οικίαν του. Τής παρετήρησα, οτι ένα Ά γ
γλον δούκα, άξιωματικόν τών φρουρών καί είκο- 
σιτεσσάρων έτών ηλικίας δέν ήτο δυνατόν νά 
μεταχειρισθή τις ώς παιδίον ύπό κηδεμονίαν- 
άλλ’ εκείνη, μέ ηθος πολυ πλέον δυσάρεστον, μέ 
ήρώτησε τό Ονομα ενός φοβερού κάκτου, ύψηλού 
καί μέ πολλά αγκάθια. Τό ήγνάουν· δέν βλέπω 
δέ τόν λόγον, δι’ Ον πρέπει νά έχη όνομ.α έν 
τοωύτον δεϊγμ,α τού φυτικού βασιλείου. Είμαι 
έκτός έμαυτοϋ, διότι άγαπώ πολύ τήν Έσμέαν, 
καί δέν μ’ άρέσκει νά μέ μεταχειρίζεται ώς άν
θρωπον τον όποιον θ’ άπήντα πρώτην φοράν είς 
τράπεζαν παιγνιδιού ή είς σταθμόν σιδηροδρόμ.ου. 
Δέν μ.’ άρέσκει έπίσης διόλου ή Κ“ “Αλσαγερ 
τήν όποιαν έ'φερεν έδώ μαζύτης, καί ή όποια δέν 
τής κάμνει διόλου καλόν. Ότε προσεπάθησα νά 
μ.άθω παρ’ αύτής κάτι περί τού ’Ρέντζου, έγέ- 
λασε μόνον καί μ’ άπήντησεν δτι έπίστευε νά 
ελθη είς Κάννας. Ή Λαίδη Καίρνουραθ έκρυολό- 
γησε καί μένει είς τήν κλίνην. Μού στέλλει δίς 
ή τρις τής ημέρας μικράς έπιστολάς γοαμμένας 
με μολυβδοκόνδυλον, καί πλήρεις ψυχρών καί 
δυσαρέστων διαχύσεων. Διανοείται βεβαίως, δτι 
άν είχα κάμει τό καθήκον μου, θά ύπεχρέουν 
τήν Έσμέαν νά νυμφευθή τόν Βίκ. Ό ήλιος τής 
προξενεί πυρετόν καί ό βορράς ρευρ.κτισμούς. Τά 
ρόδα, τά όποια θάλλουν ύπό τά παράθυρά της 
μυρίζουν τύφον καί ό ρ εσ ιά α ς  άναπέμ-πει χολέ
ραν. Άν ό ’Ρέντσος έ’λθη έδώ, μ’έδήλωσεν, δτι 
θά μεταβή διά φορείου άλλου, ϊνα άποθάνη έν 
ειρήνη. ’Εν «υνόλψ, μολονότι τό βαρόμετρον είνε
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ένθαρ̂ υντικόν, καί το θερμόμετρον άναβαίνει. καί 
ό ήλιος λάμπει πάντοτε, έπίκειται, μού φαίνεται, 
καταιγίς. Δεν ήξεύρω, μά τήν αλήθειαν, τι ήμ- 
πορούμεν να κάμωμεν. “Αν ή Έσμέα έχη άπό- 
φασιν νά τόν νυμφευθή, τίποτε δέν θά ττ,ν έμ- 
ποδίση. ’Από τον ζωγράφον μόνον ελπίζω. Δεν 
πιστεύω νά έλθη εις Κάννας. Είνε κατ’ έμέ μέ- 
γας καλλιτέχνης καί άδύνατον νά ηνε τυχοδιώ
κτης. ’Επιστρέφω εις την 'Ρώμην άπόψε, δόξα 
τω θεώ I 'Υπολαμβάνω τόν έαυτόν μου ηλίθιον, 
όταν βλέπω την ’Εσμέαν κατά πρόσωπον καί 
δεν τολμώ νά της αποτείνω μίαν έρώτησιν. ’Αλλά 
καί ούδείς άλλος τολμά.

Υ. Γ. Ό Βίκ έχασε χθες εκατόν χιλιάδας 
φράγκα. ’Αναχωρεί μέ την πρώτην αμαξοστοι
χίαν. Ή Λέλα είνε εις τό Ξενοδοχεΐον των Πα- 
ρισίων. Φοβούμαι μήπως τού κολληθή.

Ό  Λέων 'Ρέντσος προς τόν Δον ΈκχιλΓνον Φερράρην. 

ΤΗσο οξυδερκέστερος μου, γηραιέ μου φίλε· 
άνέγνωσα εις αγγλικήν εφημερίδα, ότι ό νέος 
δούξ εύρίσκεται έπισης εις Κάννας. θά κάμη 
άρά γε ή Έσμέα επί τέλους δ,τι έπιθυμούσιν 
όλοι της οί φίλοι; Χρειάζεται τόσον θάρρος καί 
τόσην σταθερότητα μία γυνή, όπως άντισταθή 
εις την πίεσιν των οικείων της. "Εχει θάρρος; 
Έχει· άλλά σταθερότητα; αμφιβάλλω. Την 
αδικώ ίσως· την έκρινα πολύ κακά, ότε πρώτην 
φοράν την είδα.

Αΐ ψυχραί καί μελαγχολικαί ήμέραι διαδέ
χονται βραδέως ή μία την άλλην. Εύχαριστού- 
μαι, όταν νυκτών/) καί άνάπτωνται τά φώτα, 
καί μένωμεν μόνοι, έγώ καί ό Βέρβικ, έντός τής 
βιβλιοθήκης, όπου είμαι ώς άν ήμην εις την οι
κίαν μου. Ό  άρχιφύλαξ μέ ήρώτησε χθές, άν θά 
κυνηγήσω. Ούδεμία δέ λέξις δύναται νά έκφρα
ση την περιφρόνησιν, την όποιαν έφάνη αι
σθανθείς, ότε τού άπεκρίθην, οτι ουδέποτε Ο’άπε- 
φάσιζα νά φονεύσω πτηνόν ή άλλο ζώον. Μέ 
νομίζουν προδήλως άβλαβή τρελλόν, τόν όποιον 
όμως ολοι αρχίζουν ν’ αγαπούν πολύ.

’Εργάζομαι έπιμελώς εις τάς τοιχογραφίας 
όσάκις τό έπιτρέπει ό ήλιος· ιππεύω ενίοτε, καί 
άναγινώσκω πολύ. "Εχω εις τόν διάθεσίν μου 
άπειρα λατινικά συγγράμματα, γαλλικά, καί 
μερικά ιταλικά βιβλία. Ή είκών της είνε τοπο
θετημένη επί μεγάλου όκρίβαντος, εις τό βόρειον 
άκρον τής βιβλιοθήκης. Ό κύων κ’ έγώ την θεω- 
ρούμεν μελαγχολικώς . . . έκαστος αλλέως, έν- 
νοεΐται. Νομίζω ότι την αναγνωρίζει.

Χθές ήτο Χριστούγεννα. Οί ύπηρέται διένει
μαν έν όνόματί της πολλά έλέη εις τούς πτω
χούς, άλλά μ' έφάνη ότι κανείς δέν ηύχαριστήθη. 
Αισθάνονται ίσως, οτι ή κυρία των δέν έχει άλη- 
θινήν πρός αυτούς συμπάθειαν, ούτε θά ήδύνατο 
νά διακρίνη τόν ένα άπό τόν άλλον. Τί κρίμα I 
ένφ τόσον εύκόλως ήδύνατο νά γείνη άγαπητή.

Περί τό τέλος τού μοναχικού μου γεύματος, μού 
έφεραν την εθνικήν π ο ν ό ίγ γ α τ :  μεγάλην σφαί
ραν, πυριφλεγή καί κακοχώνευτον. Μ' έφάνη 
έλεεινόν πράγμα· άλλ’ ό Βέρβικ τούναντίον τήν 
έξετίμησε πολύ. Σήμερον είνε σφοδρά καταιγίς. 
Όλα έξω είνε σκεπασμένα μέ στρώμα λευκόν, 
καί οίσμίλακες φαίνονται πολύ μεγαλοπρεπέστεροι 
ύπό τήν χιόνα. Έξήλθον καί παρευρέθην εις τό 
γεύμα τών ζοίων. Ή Νερίνα έφαγε γογγύλια 
άπό τάς χεϊράς μου· τό ψύχος είνε δριμύ, καί 
λυπούμαι τούς χωρικούς. Οι ύπηρέται τούς δια
νέμουν άφθόνως άνθρακας καί ενδύματα.

Μού έγραψε χθές καί άλλην μικράν επιστολήν, 
καί μού διηγείται ότι εύρίσκεται έν μέσω άνθι- 
σμένων γερανίων, ότι στηρίζεται έπί τοίχου μαρ
μάρινου, οστις δεσπόζει τής κυανής θαλάσσης, 
καί ότι τό θερμόμετρον δεικνύει είκοσιπέντε βαθ
μούς εις τόν ήλιον. Μ’ έρωτα, άν δέν ζηλεύω 
ένίοτε δλ’ αύτά τά πράγματα. Ζηλεύω, είνε άλή- 
θεια, τά άνθη τά όποια είνε πλησίον της . . . , 
άλλά τής άπήντησα μέ πολλήν απλότητα. Ήρ- 
χισα όμως ν'άγαπώ καί αύτάς τάς θυέλλας καί 
τό κατάλευκον κύκλω τοπεΐον, καί τά σκο
τεινά δάση, καί τάς εΰρείας αύτάς αίθούσας μέ 
τά δρύινα φατνώματά των καί τάς χρώμα τι- 
στάς των ύέλους καί τήν φλέγουσαν εστίαν 
των. Ίσως μ’ άρέσουν όλ’ αύτά τά πράγματα, 
διότι έντός ολίγου θά τ' άφήσω διά παντός, 
διότι.............

Άνεκάλυψα κάτι, τό όποιον τοσούτον μέ συν- 
ετάραξεν, ώστε μόλις βλέπω τό χαρτίον έπί τού 
όποιου γράφω. Έκ τών εγγράφων τά όποϊα περιέ
πεσαν εις χεϊράς μου, φαίνεται ότι είμαι ό νό
μιμος υιός τού κόμητος Άλουρεδ, καί άδύνατος 
είνε πάσα αμφιβολία. ’Ιδού πώς συνέβησαν τά 
πράγματα, καί συγχώρησε, σέ παρακαλώ, τήν 
άσυναρτησίαν μου.

Ή Λαίδη Σάρτερυς μ’ είχε δώσει τήν|άδειαν, 
τακτοποιών τούς σύρτας καί τάς .χαλκογραφίας 
ν’ άνοίξω όλα τά έπιπλα, ολα τά γραφεία, όλας 
τάς χαρτοθήκας. Μού είχε δ’ επίσης παραχωρή
σει ένα κατάλογον παλαιόν καί άτελέστατον. 
Εις μίαν γωνίαν τής βιβλιοθήκης εύρίσκεται γρα- 
φεϊον τής έποχής τού Ι ί '  Λουδοβίκου έξαιρέτου 
έργασίας. ΙΙεριέχει δέ πολλάς παλαιάς έπιστο- 
λάς, χάρτας καί ιχνογραφήματα. Δέν ¿σκόπευα 
νά τό έγγίσω, μολονότι μ’ είχε δώσει τήν ά
δειαν νά φυλλομετρήσω τά πάντα, καί όλα 
ν’ άναγνώσω καί νά έξετάσω. ΓΙροσπαθών νά 
κλείσω τόν σύρτην τού γραφείου αύτού, ήγγισα, 
φαίνεται, κάνέν μυστικόν έλατήριον, διότι ευθύς 
μία πλευρά περιεστραφη καί άπεκαλυψεν άλλον 
σύρτην, όστις περιείχε μίαν δέσμην έπιστολών, 
ένα βόστρυχον μελανής κόμης καί έν διπλωμένον 
χαρτίον. Ήγειρα τό χαρτίον, διά νά κλείσω τό
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μικρόν έπιπλον καί είδα οτι ήτο έγγραφον, 
βεβαιούν, οτι ό γάμος των έτελέσθη εις τόν 
εκκλησίαν τής άγιας 'Ελένης έν 'Ρώμη. Σού τό 
άντιγράφω κατωτέρω, καί θά ίδής οτι άδύνα- 
τον είνε νά διαμφισβητηθή ή γνησιότης του. 
θά σού γράψω πάλιν αύριον. Είμαι έκτός ¿μαν
τού. Ό κόσμος στρέφεται κύκλω μου, ώς άν 
είχα σκοτοδίνην. Δέν είμαι άρά γε έ'ρμαιον 
ονείρου; Μή παραληρώ ; Ώ  1 άν ή μήτηρ μου 
έζη άκόμη!

Ή επιστολή μου δέν ε’φυγε χθές τό έσπέρας· 
ιδού δέ καί μερικαί άλλαι νεώτεραι λεπτομέ- 
ρειαι. Σού έστειλα τ' άντίγραφα τών ¿πιστολών, 
αίτινες ήσαν συνδεδεμέναι μέ τήν κόμην τής 
μητρός μου. Αί έπιστολαί της, . . . .  cara 
anima ! ίταλιστί, μέ κακόν γράψιμον, πλή
ρεις πάθους, πολύ άλίγα λέγουν, άλλά τά λέ
γουν εν τούτοις ολα. Τό παρελθόν της άποκαλύ- 
πτεται όλόκληρον διά τών άπλών αύτών έπιστο
λών. Ό "Αγγλος τήν ένυμφεύθη, άλλά μυστικά· 
επειδή δέ έντρέπετο, τήν ¿κράτησε μακράν τού 
κόσμου, κ’ έξηκολούθησεν αύτός ν’ άπολαμβάνη 
όλας του τάς διασκεδάσεις. Ή ζωή αύτή έπρο- 
ξένησεν εις εκείνην μέν όργήν καί ζηλοτυπίαν, 
εις αυτόν δέ άδιαφορίαν καί δυσαρέσκειαν. 'Ρα
διούργος τις φαίνεται τότε εύρέθη έτοιμος νά 
παραστήση εις τόν μητέρα μου, ότι ό γάμος της 
ήτο εικονικός. Αύτή δέ παράφρων έκ τής λύπης 
της έφυγε, καί τήν ημέραν καθ’ ήν έφθανεν εις 
την πατρικήν οικίαν, ό πατήρ της άπέθνησκεν 
έξ αιφνίδιου δυστυχήματος. Ίδικάς της μόνον 
¿πιστολάς ηΰρα. Τίποτε δέν ύπάρχει έμφαίνον τί 
είπε, τί έκαμεν ή διενοήθη ό Λόρδος Σάρτερυς. 
Ήτο πιθανώς άνθρωπος σκληροκάρδιος , όστις 
ήσθάνθη έαυτόν εύτυχή άνακτών τήν ελευθερίαν 
του, όστις ούδέ κάν ¿φρόντισε περί τής γυναι- 
κός του καί ούδ' ήκουσε βεβαίως ποτέ του περί 
έμού. Είμαι βέβαιος οτι θά έθεώρει ώς μεγίστην 
άνοησίαν τόν γάμον του μετά πτωχής χωρικής 
τών Σαβίνων όρέων. Άλλά περί τούτων όλων 
μόνον είκασίαι είνε δυναταί. Είνε μυστήριον, 
άλλά τό περί τού γάμου έγγραφον είνε σαφές. 
Ή χρονολογία του είνε προ τριάκοντα τεσσάρων 
έτών. Είμαι νόμιμος υιός, . . καί έξάδελφός της.

Δύω ήμέραι παρήλθον μετά τήν τελευταίαν 
μου επιστολήν. Είμαι ήσυχώτερος. Ή χαλάρω- 
σις διεδέχθη τόν ζάλην τών πρώτων στιγμών. 
Δέν ύπάρχει πλέον σκότος εις τόν βίον μου. Είμαι 
τού λοιπού ίσος πρός πάντας. Δέν ήξεύρω άν τά 
έγγραφα είνε άρκετά διά τά δικαστήρια, άλλά 
δι’ έμέ είνε ! ΙΙτωχή μου μήτερ 1 1 Ιόσον καθαρά 
έξάγεται έκ τών επιστολών της ή ιστορία της· 
τό πάθος της, τά βάσανά της, ή ζηλοτυπία της, 
οί δισταγμοί της, ή άδυναμία καί ή άμάθεεά 
της, ολα μού είνε ιερά. 'Εκείνος, άντί νά συγ-

I κινηθή, ώργίσθη μόνον. Είνε μερικοί άνδρες κατά 
τών όποιων συντρίβονται τών γυναικών αί καρ- 

I δίαι, ώς συντρίβονται τά άσθενη άκάτια κατά 
1 τών βράχων 1 Πόσον θά τήν ε'καμε νά ύποφέρη!
! ’Αδύνατον είνε νά τόν συγχωρήσω. Άλλ’ ό,τι 
I συλλογίζομαι περισσότερον καί αύτού καί τής 

μητρός μου είνε ή Έσμέα ! Τόρα δύναμαι νά τήν 
άποκαλώ τοιουτοτρόπως. “Αν καταλάβω τήν θέ- 
σιν της, θά μέ μισήση. Αφού τόσα μού έδωκε 
δείγματα άγαθότητος, έμπιστοσύνης, νά τήν 

I εξώσω έγώ τού βασιλείου της, λέγων τήν άλή- 
θειαν ; έγώ είμαι Λόρδος Σάρτερυς! Άλλά Οά μέ 
βδελυχθή.. .

’Επανέρχομαι έκ περιπάτου τόν όποιον έκαμα 
εις τό δάσος. Είνε πολύ ψύχρα, καί ό άνεμος 
φυσά σφοδρότατος. Ό  ψυχρός αύτός άήρ κατε- 
πράϋνε τον πυρετόν μου. Αισθάνομαι τόν έαυτόν 
μου ένοχον παραβάσεως τών νόμων τής φιλοξε
νίας. Είνε παιδαριώδες ίσως. Άλλά δέν δύνα
μαι νά σκεφθώ. Άν δέν μού είχεν έμπιστευθή 
τά κλειδιά τής βιβλιοθήκης, ούδέποτε θά ύπώ- 
πτευα τά δικαιώματά μου. Ό φίλος μου Βίκος 
μ’ έγραψε σήμερον· φαίνεται, οτι δέν κατώρθω- 
σε νά εόρη άγοραστήν διά τά έργα'μου· έπώ- 
λησεν όμως άντί τριάκοντα λουδοβικίων έν 
άρχαΐον μαρμάρινον έργον τό όποιον είχα, άπο- 
διδόμενον εις τόν Μίνον τού Φιέζολε. Μού έστειλε 
τό άντίτιμον, καί άναχωρώ εις Λονδΐνον. Πη
γαίνω νά παρακαλέσω τόν πρόξενόν μας νά μού 
υπόδειξη δικηγόρον τινά, τόν όποιον νά συμβου- 
λευθώ περί αύτής τής ύποθέσεως. θά τού άπο- 
σιωπήσω τά ονόματα, ώστε δέν ύπάρχει φόβος 
σκανδάλου. Ώμίλησα περί τού κόμητος "Αλου- 
ρεδ μετά τού οικονόμου ό όποιος τόν ¿γνώρισε· 
μού τόν παρέστησε δέ ώς άνθρωπον έλαφρόν, 
πείσμονα καί ίδιότροπον. Άπέθανε πεσών άπό 
τόν ίππον έπί τής λεωφόρου. "Ισως ήθελεν έπα- 
νοοθώσει τήν πρός τήν μητέρα μου άδικίαν, άν 
ό θεός τού ε'διδε ζωήν. Πολύ έπεθύμουν νά είχα 
τήν πεποίθησιν αύτήν.

Έσυμβουλεύθην έν Λονδίνω ένα νομικόν. Τού 
έδειξα άντίγραφα τών έγγράφων, άποσιωπήσας, 
εννοείται, τά κύρια ονόματα. Άφού τά έξήτασε, 
μού έδήλωσεν, ότι, κατά τήν γνώμην του, ό γά
μος ήτο έντελώς έγκυρος, διότι κατά τήν έποχήν 
¿κείνην μόνος νόμιμος γάμος έν ’Ιταλία ήτο δ 
έκκλησιαστικός, καί διότι ό κόμης ήτο καθολι
κός, ώς όλοι του οί πρόγονοι. Τά έγγραφα λοιπόν 
αύτά άποδεικνύουν άναμφισβητήτως κληρονό
μον τόν έκ τού γάμου αύτού τεχθέντα υιόν, 
άρκεϊ, εννοείται, ή γέννήσις τού παιδιού ν’ άν- 
ταποκρίνεται άκριβώς εις τήν έποχήν τήν όποιαν 
ύπέδειξα, πράγμα εύκολον νά βεβαιωθή. Δέν 
μού άπέκρυψεν, ότι ή ύπόθεσις αύτή ήθελε βε
βαίως γεννήσει μακράν δίκην, ότι οί γάμ.οι έν
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Ιταλία, ττρό τής ανεξαρτησίας της, έγίνοντο 
συχνάκις μυστικά, καί διά τούτο έθεωρούντο ύπό- 
πτως ύπό του νόμου. Το ζήτημά θά ύπεβάλλετο 
είς την βουλήν των Λόρδων καί ήθελε βεβαίως 
παραταθή επί μακρόν δεν ύπήρχεν όμως αμφι- 
βολία, κατ’ αυτόν, π&ρί του τελικού αποτελέ
σματος, αν τα πράγματα καί τά έγγραφα ήσαν 
συ|/.φωνα προς τούς λόγους μου. 'Αφού τον εύχα- 
μ.στησα, τον άπεχαιρέτισα κ’ έπανήλθον εοω. 
"Οτε έφθασα καί.ήνοίχθη ή μεγάλη Ούρα, ήσθάν- 
θην ότι είσηρχόμην είς τήν οικίαν μου. Παρά
δοξον αίσθημα μού έυ.πνέει ή συνείδησις ότι 
είμαι έδώ κύριος καί ιδιοκτήτης ! ’Εγώ, κόμης 
“Αγγλος I εγώ ! . . . Έκάθισα πλησίον τού πυ- 
ρός, έχων τήν κεφαλήν τού Βερβικ επί των γο
νάτων μου. Άλλαι σκέψεις μέ κατέλαβον τότε. 
Ό νομικός μ' είχεν είπεΐ, ότι δυνατόν νά πρόκυ
ψη δίκη μεταξύ εμού καί των αντιθέτων. Ή πα
γερά αϋτη φράσις μου διεπέρασε τήν καρδίαν 
ώς έγχειρίδιον. Είνε πεπρωμένον νά γείνωμεν 
εχθροί! Τά γεγονότα τά όποια ήθελον έκτυλιχθή 
ενώπιον τού κοινού δεν προξενούν βεβαίως εντρο
πήν είς κανένα των δύο μας- αλλά θά ήνε εντροπή 
νά γείνωμεν εχθροί ! Ό νομικό; προσέθηκεν, ότι 
δυνατόν ήτα νά υποχώρηση χωρίς δίκην ό ση
μερινός κάτοχος τού τίτλου καί της περιουσίας, 
άν έπείθετο περί τού δικαίου της άπαιτήσεως. 
Βεβαίως θά παοαιτηθή αμέσως ή ύπερήφανος καί 
ωραία μου έξαδέλφη· θ’ άφήση τήν οικίαν μου, 
καί θά μ' εγκατάλειψη μόνον εδώ καί κύριον, 
χωρίς νά συναινέση ποτέ νά μ’ έπανίδη. Εκτός 
ότι ή πράξις μου θά ήτο ταπεινή καί προδοτική, 
τί θά έκέρδιζα έκ τούτου ; διότι, άνευ της εύμε- 
νείας καί της έπιστοσύνης της, θά έμενα πάντοτε 
έν παντελεΐ άγνοια τού παρελθόντος. Ουδέποτε 
θά ύπέθετον, ότι ή πτωχή μου μ.ήτηρ έφυγεν έκ 
τής συζυγικής οικίας, παράφρων έκ τής ζηλοτυ
πίας, καί ότι είμαι νόμιμον τέκνο·/, Δεν εινε προ
δοσία καί αγένεια νά χρησιμοποιήσω ό,τι έμαθον 
ϊνα στερήσω τήν Λαίδην Σάρτερυς τής περιου
σίας της ; Αυτό μού είνε αληθινή' βάσανο;. Δέν 
φαντάζομαι πώς είνε δυνατόν νά ανακτήσω ό,τι 
μού ανήκει χωρίς νά τήν βλάψω ή νά τήν λυ- 
πήσω. Δέν πρέπει δέ νάλησμονήθή καί μία άλλη 
έποψις τού ζητήματος. "Οταν μαθη, ώς είπα, 
ότι είμαι ό νόμιαος υιός τού κόμητος "Αλουρεδ, 
δέν θά περιμείνη τήν άπόφασιν των δικαστών, 
δέν θά καταδεχθή νά κάμη στρεψοδικίας, άλλά 
θά μ.ού παραχωρήση πάντα καί θά μέ μισήση 
είς αιώνα τόν άπαντα. Καί άν, έν τή γεν- 
ναιότητί της δέν μέ μισήση ώς σφετεριστήν, 
δέν θά συγχώρηση όμως ποτέ εκείνον, οστις, 
ωφελούμενος έκ τής φιλοξενίας της καί τής 
γενναίας άδειας τήν όποιαν τού ε”δωκε, κατε- 
χοάσθη καί τά δύο διά νά τής ύποκλέψη τόν 
θέσιν της, θέσιν τήν όποιαν καί ό νόμος καί

ό κόσμος θά τήν άφιναν ν’ άπολαμβάνη διά βίου. 
Καί άν άκόμη πιστεύση εις τήν γνησιότητα 
τών εγγράφων (πράγμα· τό όποιον ήμπορεϊ καί 
νά μή γείνη), περιφρόνησιν πάντοτε θά ήσθάνετο 
πρός τόν όπλισθέντα δι’ αύτών εναντίον της. "Ολα 
αυτά είνε δι’ έμέ μαρτύρια· τήν άγαπώ τόσον 
έμπαθώς, ώστε μού φαίνεται ανάξιον λόγου ν’ 
άναγνωρισθώ κόμης Σάρτερυς ύπό τής 'Αγγλίας 
όλοκλήρου. άν πρόκειται νά χάσω εν της μόνον 
μειδίαμα. Μολονότι έχω τόρα τό δικαίωμα νά 
κρατώ ύψηλά τήν κεφαλήν μ.ου, καί ή υπερηφά
νεια μού είνε τού λοιπού επιτετραμμένη, είμαι 
πολύ δυστυχέστερος ή ποίν ανοίξω τό μυστικόν 
έκεϊνο γραφείον. Δέν βλέπω πώς είνε δυνατόν νά 
αποκτήσω τόν τίτλον μου καί νά διατηρήσω τήν 
εύνοιάν της. ”Αν τής δείξω τά έγγραφα, θά μέ 
θεώρηση αμέσως ώς εχθρόν της' ίσως καί θά τής 
κάμ.ω έντύπωσιν προδότου. Προτιμώ νά μείνω 
Λέων 'Ρέντσος, τόν όποιον εκτιμά, καί ίσως . . . 
αγαπά. Τί συμβουλήν μού δίδεις, αγαπητέ καί 
σεβαστέ μου φίλε ;

Ό  Δόν ΈχχελΓνος Φερράρη; προς τον Λέοντα 'Ρέντσον.

Μού είνε πολύ δύσκολον νά σού δώσω συμ
βουλήν είς αϋτήν τήν περίστασιν. "Ολον σου τό 
μέλλον έξαοτάται άπό τήν άπόφασιν σου. Βλέπο> 
τί σέ βασανίζει. 'Αγαπάς τήν έξαδέλφην σου 
περιστότερον παρά τό όνομά της, τήν περιουσίαν 
καί τήν δύναμιν. Διστάζεις νά τήν άποξενωθής, 
προσπαθών ν’ άνακτήσης τά δικαιώματα σου, 
καί τό έννοώ. Διότι καί έχθράν σου άν δέν τήν 
καταστήσης, θά τήν έμποδίσης όμως, ύπερήφα- 
νον ώς είνε, νά σού έξομολογηθή ποτέ τον έρωτα 
της. Δέν θά ήτο δυνατόν νά προβή είς έξομολό- 
γησιν, ήτις καί διά σέ καί διά τόν κόσμον θά 
είχε τόσους άλλους ύπονοουμένους λόγους. Άλλ’ 
άφ’ ετέρου ίσως ή έξαδέλφη σου δέν είνε άξια 
τοιαύτης άφοσιώσεως καί τοσαύτης θυσίας. Έν- 
θυμήσου, ότι όταν κατά πρώτον τήν έγνώρισες, 
σού έκαμε τήν έντύπωσιν γυναικός άλαζόνος, ίδιο- 
τρόπου, έλαφράς, γυναικός τού κόσμου καθ' όλην 
τήν σημασίαν τής λέξεως. Είσαι βέβαιος, ότι ή 
εντύπωσες αυτή δέν είνε ή άληθεστέρα ;

Ή γοητεία τήν όποιαν έξασκεΐ επί σού έτά- 
ραξεν ίσως τήν κρίσιν σου. "Αν τό πράγμα έχει 
οϋτω, θά έθυσίάζες ώραίαν κοινωνικήν θέσιν, βίον 
εύδαίμονα καί μέγα όνομα είς γυναίκα έλχφοάν 
καί άνίκανον νά έκτιμήση τοιαύτην θυσίαν. "Ο,τι 
θά ύποφερης, ο,τι θά χάσης, θά σού λογισθή 
είς ούδέν. Ουδόλως διανοούμαι νά σ’ επηρεάσω. 
Σού ζητώ μόνον νά σκεφθής ώρίμως καί νά μή 
κάμης τίποτε έκ παραφοράς. Τίποτε δέν σέ βιάζει. 
Γνωστόν είνε, οτι έχεις νά μείνεις αύτοϋ μέχρι; 
εντελούς άποπερατώσεως τών έργων σου. Διατί 
νά μή περιμείνης τήν επάνοδόν της, πριν λάβης 
οίανδήποτε άπόφασιν ; Ή γενναιότης τήν όποιαν 
μελετάς είνε σχεδόν υπεράνθρωπος. Άλλά σέ νο
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μίζω ικανόν νά τήν κάμης, καί δέν θά έλυπού- ι 
μην διά τούτο, άν ήσο βέβαιος οτι ή έμπνέουσα 
τήν γενναιότητα αυτήν είνε άξια τοιαύτης θυ
σίας, άν . . . . Θά ε’λαβες ήδη τήν προηγούμενη·/ 
μου επιστολήν, διά τής όποιας άπήντων είς τήν 
καταπληκτικήν σου άποκάλυψιν. Διατί ή πτωχή 
σου μήτηρ, αγαπητέ μου Λεον, δέν είχε τήν 
γενναιότητα νά μού έξομολογηθή! "Οταν συλ- 
λογίζωμαι πόσα ύπέφερες, καί πόσον παοεγνωρίσθη 
ή μεγαλοφυία σου, ή καρδία μου αίμασσει αλη
θώς ! Δέομαι τού ύψίστου νά μή έλθη αργά τά 
μειδίαμα τής τύχης!

Ό  Λέων "Ρέντσοζ προ; τόν Δόν ΈχχελΓνον Φερ^άρην.

Ήμεραι μελαγχολικαί πάντοτε καί ατελείω
τοι! Εύρίσκομαι είς κατάστασιν παράδοξον αγω
νίας καί υπεραισθησίας. Ή αγαθή σου επιστο
λή, οσον πραϋντική καί άν ήνε, δέν μ.’ έφερε 
τήν αιθρίαν. Τόσον καλά μ.' εξηγείς, ότι ό,τι 
δήποτε καί άν κάμω, θά έχω έπί τέλους αφορμήν 
νά μετανοήσω. Άν κλείσω τό μυστικόν αύτό 
είς τήν καρδίαν μ.ου, πώς Οά κατορθώσω νά εξα
λείψω τήν άπόστασιν, ήτις μάς χωρίζει, εγώ 
οστις θεωρούμαι έδώ ώς τυχοδιώκτης, ώς επαί
της, άξιος πάσης περιφρονήσεως;

Ούδέν μέσον ευρίσκω πρός πλήρωσιν τής αβύσ
σου, ήτις υπάρχει σήμ.ερον μεταξύ άύτής καί 
έμού! Λέγεις ότι τίποτε δέν μέ βιάζει. “Εκλεισα 
όλα έκεΐνα τά χαρτία εντός μικρού σιδηρού κι
βωτίου, καί, άν εγώ δέν τό θελήσω, ούδείς ποτέ 
θά λάβη γνώσιν αύτών. Είνε άρά γε δονκισω- 
τισμός νά φυλάξω τό μυστικόν αύτό, χωρίς ποτε 
ν’ απαιτήσω τά δικαιώματα μου; Καί αγνοείς, 
ότι θά έκαμνα τά πάντα δι’ έν της μόνον μει
δίαμα ; Καί τό μειδίαμά της αύτό ποτέ δέν θά 
τό έχω, άν μ.αθη τήν αλήθειαν. ’Αρχίζω νά 
εκπλήττομαι κ’ εγώ ό ίδιος ότι περιφέρομαι έδώ 
παντού, ώς άν ήθελον νά βεβαιωθώ οτι όλ’ αύτά 
μού ανήκουν, μού ανήκουν πραγματικώς, ένώ έ'ως 
τόρα δέν είχα τίποτε άλλο ιδιοκτησίαν ή τήν 
χρωματοθήκην μου, έν υπερώον διά κατοικίαν 
καί κανέν λίθινο·/ ή όρειχάλκινον άρχαιοτέχνημα.

Διάγω τάς εσπέρας μου όλας πλησίον τού πυ
ράς, έσταυρωμένας έχων τάς χείρας καί τόν Βέρ- 
βικ έξηπλωμένον είς τούς πόδας μου. "Οσον 
περισσότερον σκέπτομαι, τόσον περισσότερον πεί
θομαι, ότι έξ όλων αύτών ούδέν δύναμαι νά λά
βω, διότι άν τά έλάμβανα θά τής τά άφήρουν. 
Είς αμοιβήν τών τόσων της περιποιήσεων καί 
τής τόση; πρός έμέ άγαθότητος καί εύμενείας 
της, θά τήν έγύμνωνα έγώ τής περιουσίας της ; 
Έργάζομ.αι είς τάς τοιχογραφίας όσον τό φως 
τής ημέρας μού τό επιτρέπει. Ελπίζω τούλάχι- 
στον ότι ή εργασία αύτή θά μού κάμ.η τιμ.ήν. 
Πρό τινων ημερών δέν ήδυνήθην νά μή γελάσω 
έξ οίκτου, άκούων τόν οίκονόμον φλυαρούντα άκό- 
σμως περί τών έργων μ.ου. Μού έφάνη το πράγμα

τόσον κωμικόν! ” Ω! άν ΰπωπτεύετο μ.όνον ποιος 
είμαι, πώς θά έκλινε τό ραχοκόκκαλόν του διά 
νά σκουπίση μέ τήν γλώσσαν του τήν κόνιν τών 
υποδημάτων μου! Όταν συλλογίζωμαι, ότι έχω 
τό δικαίωμα νά διώξω όλον αύτόν τόν δουλικόν 
συρφετόν! Άλλ’ ούτε τήν δύναμιν ποθώ, ούτε 
την άνάκτησιν τών δικαιωμάτων μου, όσον τήν 
γαλήνην, τήν άνεσιν, καί τό νά δυνηθώ νά αφιε
ρώσω τήν ζωήν μου δλόκληρον είς επιδίωξιν τού 
ιδανικού, έχων κύκλω μου ό,τι ώραΐον καί υψη
λόν. Άλλά καί μ’ όλ’ αύτά, χωρίς αύτήν θά ήτο 
ή ζωή μου οικία χωρίς μουσικήν, κυψέλη χωρίς 
μέλισσας. Τί νά κάμω ; Μένω βυθισμένος είς τάς 
σκέψεις μου ώρας ολοκλήρους, νύκτας ολοκλήρους, 
χωρίς νά δύναμαι ν’ αποφασίσω ό,τι δήποτε. 
Ηεωρώ τήν εικόνα της, καί ή ιδέα μόνη ότι ήδυ- 
νάμην νά στερήσω αύτό τό πλάσμα τής πολυ
τελείας, ήτις τήν περικυκλοϊ, μού φαίνεται 
έγκλημα. Δέν μ’ έγραψε πλέον. Άν τής ήρχετο 
νά νυμφευθή τόν νέον δούκα ! . .  οχι, δέν τό πι
στεύω. Ό χειμών είνε μ.ακρός, απέραντος. Είμεθα 
είς τάς 26 τού Ίανουαρίου. Είς τήν 'Ρώμην, 
όταν πλησιάζη ό Μάρτιος, πώς γελά ή γή! ΪΙώς 
φυτρώνουν τά άνθη ! πώς αρχίζει νά βραζη τό 
αίμα! έδώ είνε χιών μόνον και άνεμος, ομίχλη 
καί πάγος. Τά πτωχά ζώα τρέμουν ύπό τά γυ
μνά δένδρ α, έν μ.έσω μελανών καί παγωμένων 
θάμνων.

*0 αρχιμάγειρος μού φέρει αύτήν τήν στιγμήν 
τηλεγραφημ,α, τό όποιον ε”λαβε παρά τής Λαί
δης Σάρτερυς. Χρονολογεΐ-αι έκ Παρισίων καί 
περιέχει μόνον τάς λέξεις: « Φθάνομεν αύριον. » 
Αΰριον, βλέπεις, χωρίς καμμίαν προειδοποίησιν. 
Άλλά τοιουτοτρόπως, λέγουν, καμνει πάντοτε. 
Θεέ μου! τί νά τής είπώ! πώς νά τήν υποδεχθώ. 
Ή  χαρά μέ πνίγει άρά γε, ή ή λύπη; "Αν 
ήξευρα τούλάχιστον τί δύναμαι ν’ αποφασίσω, 
λογικώς καί φρονίμως ! Νά συλλογισθή κανείς, 
ότι όλ’ αύτά κύκλω μου είνε ίδικά μου, καί όχι 
ίδικα της! ότι, τή άληθεία έγώ τήν ξενίζω! 
Άνεχώρησε πρό τεσσάρων ήδη μ,ηνών, καί πρό 
ικανού καιρού δέν μού έγραψε. “Ισως δέν είμαι 
πλέον δι’ αύτήν άλλο τί είμή πτωχός άγνωστος 
καλλιτέχνης, ζωγραφίζων τούς τίίχούς της. "Αν 
έχη ούτω τό πράγμα έστω, ουδέποτε θά ζη
τήσω τά δικαιώματα μου. "Ας τήν εκδικηθώ 
τοιουτοτρόπως. "Αν τούναντίον μέ θεωρήση μέ 
άλλον όμμα . . . .  τότε θ ’ αναχωρήσω. Θά στεί- 
λω τήν εικόνα τη; είς τήν έκθεσιν, καί ίσως 
κατορθώσω ν' αποκτήσω τοιουτοτρόπως τόσην 
φήμην, ώστε νά μού ήνε έπιτετραμμ.ένον νά τής 
είπω: Σέ ά[·απώ! "Οχι, όχι! δέν θά τής άφαι- 
ρέσω τό μ,ικρόν της βασίλειον. Έχω έγώ άλλο
μεγαλείτερον : τήν τέχνην. Μ’ ένεπιστεύθη----
καί δέν θά τό μετανοήση.
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Τό αυριον ¿κείνο είνε σήμερον. Λεν κατώρθωσα 
όλην τήν νύκτα να κλείσω τούς οφθαλμούς μου. 
Είνε τάρα μεσημβρία, καί άπό στιγμήν εις στιγ- 
μήν δύναται να φθάση. Τάς όλίγας ταύτας λέ
ξεις σου τάς γράφω μέ το μολυβδοκόνδυλου εντός 
της αιθούσης τού χορού. Χιονίζει, άλλ’ 6 ήλιος 
λάμπει. Έστειλαν νά την παραλάβη τό έλκη
θρου της μέ τούς ρωσσικούς της ίππους. Ό  Βέρβικ 
άνεχώρησεν επίσης μέ το έλκηθρου, χΰτος όστις 
δεν ήθελε ποτέ του νά μέ χωρισθή. Θά ε λεγε τις, 
ότι εννόησε τί συμβαίνει. ΙΙώς νά την πλησιάσω; 
τί νά είπώ; Ή  θέσις μου απέναντι της μου φαί
νεται τόσον ψευδής! Είνε ανοησία, είνε παραλο- 
γισμός, άλλ’ αδύνατον νά καταπολεμήσω αύτό 
τό αίσθημα. ’Ακούω θόρυβον κωδώνων, φωνών, 
Ουρών άνοιγομένων καί κλειομένων, κυνών ύλα- 
κτούντων, καί μετ' ολίγον τίποτε. Έφθασεν!

Είνε τετάρτη ώρα, καί σχεδόν νύξ. Μόλις 
βλέπω τί γράφω ύπό την λάμψιν τού πυρός. 
Αί τοιχογραφίαι μόλις είνε εις τό μέσον, άλλ' 
ό καιρός εμπόδισε τοσάκις τήν εργασίαν μου! 
Οί φίλοι της θά της ύπαινιχθοϋν βέβαια, ότι 
επίτηδες έβράδυνα. Υποθέτω ότι δέν θά την 
ίδώ παρά αΰριον. Ό ύπηρέτης όστις είνε είδι- 
κώς επιφορτισμένος την ύπηρεσίαν μου ήλθε κ’ έ
βαλε ξύλα εις τήν έστίαν. Μέ είπε δέ οτι ή 
Λαίδη Καίρνουραθ έπέστρεψε μέ τήν Μιλαίδην, 
άλλά κανείς άλλος, καί ότι περιμένεται πολύς 
κόσμος έντός όκτώ ήμερων. Τότε θά έχω φύγει. 
Τάς τοιχογραφίας άς τελείωσή άλλος άργότερα.

Μού εγχειρίζουν ένα μικρόν φάκελλον. Είνε 
όλίγαι λέξεις της, δι' ών μού στέλλει τούς χαι
ρετισμούς της καί μού λέγει ότι θά μέ περιμένη 
εις την βιβλιοθήκην. ’Εκεί θά πάρη τό τέίον. 
Νά ύπάγω άμέσως; Λεν ήμπορώ ν’ άρνηθώ. Τί
ποτε δέν έλησμάνησε. Τρέμω συλλογιζόμενος ότι 
θά τήν ίδώ, μολονότι τό επιθυμώ πρό τόσου και
ρού ! Μού φαίνεται ότι θ' άναγνώση όλα μου τά 
μυστικά εις τούς οφθαλμούς μου· τήν αγαπώ 
μέχρι παραφροσύνης, καί όμως δέν δύναμαι νά 
της δμιλήσω! Δός με τήν ευχήν σου, άγαπητέ 
μου καί έξαίρετε πάτερ. Ή προσεχής μου επι
στολή θά γραφή άπό τήν 'Ρώμην.

Ή έπιστολή μου αυτή δέν έδόθη εις τό τα
χυδρομείου. Τήν άνοίγω δέ διά νά σού αναγ
γείλω, ότι δέν ύπάρχει εις τήν ύφήλιον θνητός 
εύτυχέστερός μου. Καί τόρα άκόμη, καθήμενος 
έντός τού δωματίου μου, τό όποιον φωτίζει τό 
πρωινόν λυκόφως, δέν πιστεύω εις τόν παράδει
σόν μου. ’Αμφιβάλλω άκόμη, ότι μετά τόσους 
μακρούς βιωτικούς άγώνας, ό άγαθός μου άγγε
λος μέ έλέησεν έπί τέλους. "Αμα ό ύπηρέτης 
μού έδωκε τήν επιστολήν τής Λαίδης Σάρτερυς, 
μετέβην εις έντάμωσίν της. Οί πόδες μου έκλο- 
νούντο, ώς £ν ήμην μεθυσμένος. "Εμελλον λοι

πόν νά τήν ϊδω μετ' ολίγον! Μ έφαίνετο ότι οί 
τοίχοι θά ώμίλουν, καί ότι τό μικρόν έκεϊνο γρα- 
φεϊον θά έξεφώνει! Ένόμιζα οτι ονειρεύομαι, 
έγώ όρθιος ένώπιόν της, έντός τού δωματίου 
εκείνου, τό οποίον είχα τόσον οίκειωθή. Εύτυχώς 
ήτο σκιόφως. Άκτίς φωτεινή είσήρχετο διά τών 
δυτικών παραθύρων, αί δέ ζωηραί λάμψεις τού 
πυρό; τής έστίας άντανεκλώντο έπί τών αργυ
ρών δίσκων, έπί τής τείορ̂ όης, έπί τής έστρωμέ- 
νης πρό τής έστίας άρκτής, κ’ έπ’ αύτής τής 
ίδιας, τήν όποιαν είχα πρό τών οφθαλμών μου. 
Ή ώχρότης της ήτο μεγάλη, Έφαίνετο κουρα
σμένη. Έφερεν ιματισμόν, όποιον φορούσι συνή
θως εις τό μεταμεσημβρινόν τέϊον, λαμπραν ε- 
σθήτα έξ όλοσηρικού, κεκοσμημένην διά πολλών 
τριχάπτων, ήτις τής ήρμοζε θαυμάσια, ώς και 
ό,τι φορεί. Μού έτεινε τήν χειρ», έγώ δέ την έ- 
λαβον καί προσέκλινα βαθύτατα. Δέν είπα λέ- 
ξιν ήμην ανίκανος νά ομιλήσω. Κ’ έκείνη δέ 
έμεινε σιωπηλοτέρα τού συνήθους, καί μετ ολί- 

ον ήρχισε ψιθυρίζουσα ταχέως καί άλληλοδια- 
όχως μικράς τινας άσυναρτήτους φράσεις: ότι 

εις τάς Ινάννας ήσαν πυρετοί- ότι τής έφάνη ώς 
νά είχε μετακομισθή τό Λονδίνου παρά την Με
σόγειον· ότι άπεστρέφετο τό μίγμ-οο καυστικού 
ήλίου καί παγετώδους βορρά, καί οτι προετίμα 
έφιππον περίπατον έπί τών ύγρών όδών τής Βερκ- 
σάίρ. ’Ενθυμούμαι τόρα όλας έκείνας τάς φρά
σεις της, χωρίς έν τούτοις νά τάς άκούσω καλά, 
όταν τάς έ'λεγε.

Τήν έθεώρουν μεθύων έξ ε'ρωτος, καί βασανι
ζόμενος ύπό τής ιδέας, ότι ώφειλον νά την α
φή σω, νά τήν άποχωρισθώ, χωρίς νά τής ειπω 
λέξιν. Τότε έπλησίασεν εις έμέ έν μέσω τού σκιό- 
φωτος, τό όποιον άπετέλουν το φώς τής έστίας και 
ή δύουσα ήμέρα. Έμεθα καί οί δύο έγγύς άλ- 
λήλων πλησίον τής έστίας. Μού ήτο άδύνατον 
νά όμιλήσω. Ήσπάσθην τήν χείρα, τήν όποιαν 
μού έτεινε, λέγων κατ’ έμαυτόν; « ”Ω, άν έγνώ- 
ριζε, τί συμβαίνει.» ’’Αν έ γνώριζε! . . άνέγνω 
βεβαίως κάτι παράδοξον εις τήν φυσιογνωμίαν 
μου, διότι οί οφθαλμοί της προσέλαβαν έκφρασιν 
άλλόκοτον ένω μ’ έθεώρουν, καί μέ ήρώτησεν 
άποτόμως, ώς άλλοτε: «Λοιπόν, δέν έχετε τί
ποτε νά μού είπήτε ; Είσθε λυπημένος οτι έπέ- 
στρεψα; Πού εύρίσκονται αί τοιχογραφίαι σας; 
Έστενοχωρήθητε πολύ;»

Μού ήτο άπολύτως άδύνατον ν’ άρθρώσω λέ
ξιν, καί άν έπρόκειτο νά σώσω τήν ζωήν της ή 
τήν ζωήν μου. Τήν έβλεπον μόνον, μετ’ ολίγον 
δέ έποοφυρώθησαν αί παρειαί της ώς ή καμέ- 
λια, τήν όποιαν έφερεν εις τό στήθος της: «Λιατί 
δέν ήλθατε εις Κάννας; είπε, χωρίς νά άτενίση 
τούς άφθαλμούς της εις έμέ. Έπε θύμουν τόσον νά 
ήρ/εσθε !Δένέννοήσατε λοιπόν;» ούδέν άπήντησα. 
Ή καρδία μου έπαλλε βιαίως, άλλά δέν είπα
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λέςιν. Έλαβε τότε τήν χεΐρά μου εις τήν χεΐρά 
της καί με ήρώτησε διατί ήμην τόσον ύπερή- 
φανος, είτα δέ έψιθύρισε ταπεινή τή φωνή: 
«“Αν μ αγαπάτε ολίγον, διατί $έν το λέγετε; 
Γί |/.ε ¡χέλει του; άλλους, σεις (¿όνον είσθε 
δι έμέ τό παν. Θά έγινόμεθα τόσον εύτυχεΐς, 
αν ήσθε όλιγώτερον ύπερήφανος! » Έπεσα τότε 
εις τους πόδας της, τούς όποιους κατεφίλησα έν 
παραφροσύνη. Αργότερα, τήν ιδίαν έσπέραν τής 
διηγήθην όλα, καί τής έδειξα τά έγγραφα, τά 
όποια ούδέ νά ίδή κατεδέχθη. "Ο,τι είνε ίδικόν 
της είνε καί ίδικόν μου· ο,τι είνε ίδικόν μου 
είνε καί ίδικόν της· ό κόσμος άς είπή ο,τι θέλει. 
Αν τήν νομίζη τήν γενναιοτέραν γυναίκα τού 

κόσμου, αύτήν τήν φοράν βεβαίως δέν θ’ άπα- 
τηθή.

Ή  Λαίδη Σάρτερυς προς τον Δον ΈχκελΓνον Φερράρην.

Σάς άγαπώ ήδη! Ελάτε τό Πασχα νά μάς 
ίδήτε. Σκοπεύει ν’ άγοράση έν έγκαταλελειμ- 
μένον μέγαρον, τό όποιον δεσπόζει τής Φλωρινέλ- 
λας καί νά τό άνακαινίση. Τοιουτοτρόπως θά 
ημπορούμεν νά σάς βλέπωμεν συχνά.

Λέγει ότι τό μέγαρον αύτό είνε έργον τού Βρα- 
μάντη καί ότι σάς ήκουσε συχνά νά λυπήσθε οτι 
τό έβλέπατε νά έρειποϋταί.

' I I  Λαίδη Καίρνουραθ πρός τον Λδρδον Λανδοΰδνον.

Μέγα σκάνδαλον άπεφύγαμεν έκ θαύματος. Ό 
Λόρδος Σάρτερυς (διότι ό εύπατρίδης αύτός είνε 
άναντιρδήτως ό Λόρδος Σάρτερυς, καί τού εύρί- 
σκω φοβεράν όμοιότητα μέ τόν ταλαίπωρον 
Άλουρεδ), φέρεται κατά τρόπον έντελώς άψογον. 
Δέν έννοεϊ νά δημοσιευθή τό πράγμα, λέγων ότι 
τού είνε έντελώς άδιάφορον άν ό κόσμος τόν ύπο- 
λάβη ώς πιστωτήν τής συζύγου του. Τό πράγμα 
άλλως δέν έχει σημασίαν, άφοϋ όπωςδήποτε 
δ πρωτότοκος υιός των θά φέρη τόν τίτλον καί 
θά κληρονομήση τήν περιουσίαν. Χαίρω πολύ ότι 
δέν διεδόθη τίποτε. Χαίρω δ’ επίσης πολύ, άνα- 
λογιζομένη ότι τό άσημον όνομα, ύπό τό όποιον 
ητο γνωστός ούδέποτε μ’ ¿μπόδισε νά εκτιμήσω 
τούς εύγενεϊς του τρόπους. Ένθυμεϊσθε βέβαια, 
οτι έλεγα πάντοτε, ότι έχει έξωτερικόν ευπατρί
δου. Θά ήνε βεβαίως δύσκολον νά έξηγήσωμεν, 
πώς ήτο δυνατόν νά συναινέσωμεν εις συνοικέσιον 
τόσω κατ’ έπιφάνειαν ασυμβίβαστον καί τόσω 
άπίθανον. Άλλ’ όταν μάθωσιν ότι έδώκαμεν τήν 
έγκρισίν μας ούδείς θά διανοηθή νά τό κατα- 
κρίνη. "Ολοι γνωρίζουσιν, ότι ούδέποτε ήθελα 
παραδεχθή τι άτοπον ή άκοσμον. "Οπως δήποτε 
δέν βλέπω διατί νά μή κοινολογήσωμεν έμμέ- 
σως τό πράγμα- άν τό κρίνετε εύλογον, δύνασθε 
έξαίρετα νά τό έκμυστηρευθήτε ιδιαιτέρως εις 
τήν λέσχην εις μερικούς φίλους σας. Αρκεί τόσον 
διά νά τό μάθουν ταχέως ή Αύλή καί ή πόλις. 
"Ισως μαλιστα είνε αύτό καλλίτερον, παρά καί 
ή άπλή ύπόθεσις, ότι ήτο δυνατόν νά κάμωμεν 
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συγγένειαν άνάρμοστον. Ή Έσμέα μέ ανησύ
χησε πολύ κατά τά τελευταία ε”τη· χαίρω δέ 
πολύ, οτι μεταδίδω τόρα τήν ευθύνην μου εις τόν 
Λόρδον Σάρτερυς· τόν άγαπα έμπαθώς, καί 
έκτός τούτου έγεινε καί πολύ εύάγωγος. Ούδέ
ποτε θά έπίστευα, ότι ήτο δυνατόν νά μεταβληθή 
τοιουτοπρόπως εις μίαν ημέραν διά τής άπλής 
έπιδράσεως ένός αισθήματος.

Ό  Λέων 'ΡΙντσος προς τόν Δόν ΈκχελΓνην Φερράρην.

Έλα νά μάς ίδής τό Πάσχα. Άφησε, άπαξ 
τούλάχιστον, τό έρημητήριόν σου, διά νά μού 
δώσης τήν γαμικήν εύλογίαν.

Ό  Κ . Χόλλυ; πρός τήν Λαίδην Σάρτερυς.

Τά έχασα, κατά γράμμα! ούχ ήττον σάς 
συγχαίρω καί τούς δύο. Πότε θά τελειώσουν αί 
τοιχογραφίαι; ’Ελπίζω νά μέ ¿συγχώρησες;

Ή  Λαίδη Σάρτερυς πρός τόν Κ . Χόλλυς.

Σού τά συγχωρώ όλα, άκόμη καί τάς ανοη
σίας τάς όποιας μού έγραψες. Θά τόν λέγω πάν
τοτε ’Ρέντσον. Θά μείνωμεν έδίμ όλον τό θέρος, 
καί . . .  θά τελειώση τάς τοιχογραφίας.

ΠΕΡΙ ΠΕΝΘΟΥΣ ^
Λ".

' Η  ί τ τ ο ια  τοϋ θανάτον.

Γινώσκουσι τά ζώα τί έστι θάνατος; Τινά 
τούτων πιθανώς. Ό κ. Χουζώ διηγείται, ότι ό 
κύων γυναικός τίνος φονευθείσης έν Άρκανσάς έν 
μάχη πρός τους ιθαγενείς ’Ινδούς, κατεκλίθη 
έπιμόνως έπί τού τάφου της καί έκεΐ άπέθανε 
τής πείνης. 'Υπομιμνήσκει δ’ ούτος καί τήν ύπό 
τού Κυβιέρου άναφερομένην παρατήρησιν κυνός, 
όστις φιλών λέαιναν μεθ’ ής συνέζη έν τω βο
τανικό» κήπο» τών Παρισίων, τοσούτον έθλίβη έκ 
τού θανάτου της, ώστε άπέθανεν έξ ασιτίας.
Ομοίως αί θήλειαι τών ψιττακών, τών λεγομέ- 
νο»ν ά χ ω ρ ίσ τω τ , χηρεύουσαι θνήσκουσιν έκ Ολί- 
ψεως. Αί παρατηρήσεις αύται μαρτυρούσιν άρι- 
δήλως, οτι ζώα τινά κέκτηνται μεγάλην ήθι- 
κην αισθητικότητα, ούδαμώς όμως άποδεικνύ- 
ουσιν, ότι θνήσκοντα έκ θλίψεως έχουσι σαφή έν
νοιαν τού άναποδράστου θανάτου αύτών. Παν
τελώς δ οΰτω διαφέρει τοιούτος θάνατος τής 
προμεμελετημένης καί έλλογου αύτοκτονίας, τής 
όποιας πλεϊστα παραδείγματα παρέχει τό αν
θρώπινον γένος, καί δή συχνάκις, παρά τήν έπι- 
κρατούσαν δόξαν, καί αύτά τάγρια φύλα. Άλλά 
καί άν ήτο άναμφισβητήτως βεβαιωμένον, ότι 
ούδέν ζωον έχει σαφή έννοιαν τού θανάτου, πά
λιν θά έσφάλλετο σφόδρα ό ζητών νά διίδη έν 
τούτω κεφαλαιώδη διαφορά'/ τού ανθρώπου άπό 
τού ζώου- διότι, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, ή 
έννοια φυσικού θανάτου είναι πάντη άγνωστος 
εις έθνη ολόκληρα. Ή διαφορά τού ανθρώπου

20



Ε Σ Τ Ι Α .

άπό του ζώου κρίνεται μάλλον έκ των έν τοϊς 
πένθεσι γινομένων ή έκ τής παντελούς έλλεί- 
ψεως έπικηδειων τελετών άλλα καί έν τού- 
τοις ή διαφορά είναι σχετική τις καί ούχί από
λυτος.

Εΐδός τι λάμα (α ύ χ εγ ία ς  )  ονα νά χα γ) φαί
νεται, ότι όχι μόνον τήν έννοιαν του θανάτου 
έχει, άλλα καί τόν πόθον ενταφιασμού έν ίδίω 
νεκροταφείι.). Τά ελεύθερα ζώα του είδους εκεί
νου, όταν προσέγγιζα, ο θάνατός των μεταβαί- 
νουσι νάποθάνωσιν εις τό χύτό μέρος, παρά τόν 
σωρόν των οστών τών ομοφύλων. Τινές δέ μύρ- 
μτ,κες καί πλέον τούτου ποιοϋσι, μετά τάς πρός 
άλλήλους μάχας άποκομίζοντες τά πτώματα 
τών οικείων πολεμιστών. Κατά δέ τόν Βάττελ, 
οί ανθρωπόμορφοι πίθηκοι, τού είδους γαρί.Ι.Ια  
γ ίν α , φροντίζουσι καί καλύπτουσι διά κλάδων 
καί ξηρών ξύλων τούς νεκρούς τών όμοφύλων. Έξ 
έναντίας δέ πολλαί τών ανθρωπίνων φυλών έγ- 
καταλείπουσιν άφροντίστως τά πτώματα τών 
οικείων. Όμ.ολογητεον όμ.ως, ότι σπανίως έν τώ 
άνθρωπίνω γένει πχρατηρεϊται έγκχτάλειψις τών 

νεκρών. Καθόλου δ’ είπεΐν αί επικήδειοι τελεταί 
μάλιστα τοϊς άνθριΰποις ίδιάζουσιν, όσοι δέ τών 
έπιστημόνων κατέχονται ύπό τής μ,ανίας νά 
πλάττωσι χάσματα πρός χωρισμ.όν τού ανθρώ
που άπό τών λοιπών ζώων, ήδύναντο εύλογοφα- 
νώς όπωσούν νά χαρακτηρίσω σι τόν άνθρωπον ώς 
γένος ίδιον « πενθούν τούς νεκρούς. »

Ώς θά ίδωμεν, έξετάζοντες τάς κυοιωτάτας 
τών ανθρωπίνων φυλών, αί επικήδειοι τελεταί 
καί τά έν τοϊς πένθεσι νόμιμα, καί τοι μεγάλη 
ή ποικιλία αυτών, σχετίζονται όμως συνήθως 
ταϊς δοξασίαις περί τών επέκεινα τού παρόντος 
βίου. "Αλλοι μ.έν έγκαταλείπουσιν απλώς τούς 
νεκρούς, άλλοι δέ καί τούς τρώγουσι. Πολλοί 
λαοί θάπτουσιν ύπό την γην τούς νεκρούς, καί 
έπισωρεύουσι χώμα καί λίθους. Αλλαχού κρύ- 
πτουσιν αυτούς έν φυσικοΐς σπηλαίοις ή έν τε
χνικοί: όρύγμασιν, οπερ κλείουσιν έπειτα καί 
έξασφαλίζουσι κατά τά ε’νόντα πρός προφύλα- 
ξιν άπό τών θηρίων. "Αλλοι πάλιν λαοί ή φυλαί 
έχουσι περί τούτου καθ’ ολοκληρίαν άντιθέτους 
ιδέας- άντί νά ποοφυλάττωσι τούς νεκρούς, προ- 
βάλλουσι τούναντίον αυτούς βοράν εις τά θηρία, 
ε!ς τά άρπακτικά όρνεα, καί δή εις κύνας έπί- | 
τηδες πρός τούτο ήσκημένους. Οί μέν άποξηραί- 
νουσι καί ταριχεύουσι τούς νεκρούς, οί δέ έκθέ- 
τουσιν αυτούς έφ’ υψωμάτων, έπί κλάδων δέν
δρων, έν περόγαις (μονοξύλοις) κλπ.

’Εκτός τής κτηνώδους έγκαταλείψεως, πάντα 
τά ε’πικήδεια νόμιμα, τά ποικιλώτατα καί διά
φορα άλλήλων, προσηλθον έκ τού αυτού αισθή
ματος, ευσεβούς μερίμνης περί τής μελλούσης 
τύχης τών τεθνηκότων. Ή πεποίθησις περί έξα- 
φανισμ.ού τής άνθρωπίνης προσωπικότητος έν τώ

ταφω ριζοβολεΐ συνήθως παρά μόνοι: τοϊς δια- 
παιδαγωγηθεισιν έν τοϊς αύστηροϊς διδάγμασι 
τής επιστήμης. Άλλ’ ό κατά φύσιν άνθρωπος ή 
ό αμαθής θεωρούσι τόν θάνατον ώς συμβεβηκός, 
ώς ώθησιν άλλοίαν διδούσαν διεύθυνσιν εις τήν 
υπαρξιν. ’Εκ τής σηπεδόνος τού πτώμ.ατος άπο- 
σπαται άτμός τις, σκιά, εϊδωλον, κλπ. τούτο δ’ 
έστί τό έν έπιγνώσει εαυτού ε’γώ τού θανόντος 
μεταβαίνοντος τότε εις νέαν υπαρξιν, διατηρούσαν 
κατά τό μάλλον ή ήττον τόν τύπον τής προτέρας. 
’Ενίοτε φαντάζονται, ότι τό άπόν έγώ θά έπα- 
νέλθη ποτέ είς τό προσκαίρως έγκαταλειφθέν 
σώμ.α, καί τότε προσπαθούσι νά διατηρήσωσιν 
έφ’ όσον δύνανται άλυίβητον τό παλαιόν σκή- 
νωμα. Βεβχίοις τά καθημερινά φαινόμ.ενκ τού 
ύπνου, τών ονείρων, τών λιποθυμιών καί τών τοι- 
ούτων τά μ-έγιστα συνετέλεσαν είς παραπλάνη- 
σιν έν τούτω τής νηπιαζούσης κρίσεως τού κατά 
φύσιν ανθρώπου. Ή άξεστος διάνοια αυτού άδυ- 
νατεϊ νά κατανόηση την μετάβασιν άπό τού 
σφρίγους τής ζωής είς τόν έκμηδενισμόν τού θα
νάτου. Πρός τούτοις έν ταϊς πριόταις περιόδοις 
τής άνθρωπίνης άναπτύξεως άδύνατος είναι ά- 
κριβής διάκρισις τού συνειδότος άπό τού άσυνει- 
δήτου. Ό άνθρωπος τότε άποδίδωσιν ευκόλως 
είς άψυγα πράγματα, ποικίλας έντυπώσεις έμ- 
ποιούντα αύτώ, ιδέας, αισθήματα καί πάθη 
άνάλογα τοϊς εαυτού. Μαλιστα δέ, ώς καί ανω
τέρω εΐπομεν καί ώς τοσάκις έφαντάσθησκν οϊ 
ποιηταί, ό ύπνος φαίνεται αύτοϊς όντως άδελ- 
φός τού θανάτου, δυσκόλως δέ διακρίνει έκάτε- 
ρον διότι καί πράγματι ό ύπνος όμοιάζει μεγά- 
λως προσκαίρω θανάτψ, καθ’ δν τό πνεύμα κα- 
ταλεϊπον τό σώρ.α πλανάται τήδε κάκεϊσε- ό δέ 
θάνατος μικρόν φαίνεται διαφέρων μακρού ύπνου, 
έξ ού προκύπτει διπλασιασμός τού όντος.

’Ανάγκη νά έχωμεν πρό οφθαλμών τάς γενι- 
κάς ταύτας σκέψεις, όπως κατανοήσωμεν τάς 
έν τοϊς πένθεσι συνήθειας, τάς ποικιλωτάτας καί 
ένίοτε παραλογωτάτας, άς έπιβάλλουσιν έαυτοϊς 
διάφορα τών ανθρώπων έ'θνη. ’Ενταύθα θά κα- 
ταγράψωμεν όσας τών συνηθειών τούτων θεω- 
ρούμεν τυπικάς καί ταύτας μόνον.

Β'.
Π ερ ί π ίτθ ο ν ς  ¿υ Μ ε.ΙαΥ ησ ία .

Τά έν τοϊς πένθεσι νόμιμα είσί ποικίλα καί έν 
Μελανησία, καί έν αύταϊς ταϊς έσχάταις τόν 
ανθρωπισμόν φυλαϊς, τοϊς Τασμανοΐς καί τοϊς 
Αϋστραλοϊς, οίτινες άλλως είσίν όμοιότατοι άλ- 
λήλοις. Ούτοι θάπτουσιν ένίοτε τό πτώμα, ένίοτε 
δέ καταθέτουσιν αϋτό έν έπιπολαίοις όρϋγμασι. 
Κατά τόν ένταφιασμόν ό νεκρός κατατίθεται 
ένοκλάδην, τούς βραχίονας εχων έσταυρωμένους 
καί τά γόνατα έπί τού στήθους έγγίζοντα- καλύ
πτεται δέ καί διά τού μανδύου, δν έφόρει ζών.
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Ή τοιαύτη στάσις τού νεκρού συνειθίζετο ή 
συνειθίζεται ακόμη παρά πλείστοις λαοϊς, ιδία 
τοϊς Άνδαμανίταις, τοϊς Περουβίοις, τοϊς άρχαίοις 
Σκώτοις κλπ. παρέσχε δ ’ άφορμήν είς μυρίας 
εικασίας, ών πιθανωτέρα είναι ή άπλουστατη. 
Οί κατά φύσιν άνθρωποι, οί τόν θάνατον ύπολαμ- 
βάνοντες ύπνον μακρόν, μεριμνώσιν ώς είκός, όπως 
ό νεκρός εύρίσκηται έν τώ τάφω έν τή στάσει 
έκείνη, ήν ζών έτήρει, άναπαυόμενος τήν έσπέραν 
παρά τήν έστίαν, οσάκις έπέστρεφεν άπό τής Θή
ρας ή τής μάχης.

’ Ενίοτε οϊ έν λόγω Μελανήσιοι κατέθετον τούς 
νεκρούς αυτών έν κόίλοις κορμοϊς δένδρων ή έν 
φλοίνοις λάρναξι- πάντοτε δέ πλησίον τού νεκρού 
κατέθετον καί τά κυνηγετικά ή πολεμ-ικά όπλα 
αύτού.

Οϊ τόποι τής ταφής ήσαν συνήθως άπομεμο- 
νωμενοι, καί είς ένα μόνον νεκρόν ώρισμένοι έκά- 
στοτε- ένίοτε όμως οί Αυστραλοί είχον μικρά 
κοινά νεκροταφεία. Άλλ’ οί τρόποι, ών μνημο- 
νεύομεν, συνειθίζοντο έν ταϊς ταφκΐς τών νεωτέ- 
ρων- τούς δέ πρεσβυτέρους έκήδευον ένίοτε. μετά 
μείζονος πομπής, καί άντί νά τούς θάπτωσιν 
άπετέφρουν τόν νεκρόν αύτών έν πυρά- μεθ’ δ 
συνέλεγον έπιμελώς τάπηνθρακώμένα όστά, τά 
όποϊα έτήρουν ώς φυλακτήρια κατά νόσων ή 
πρός εύδοκίμησιν έν κυνηγίοις καί έν μαχαις. 
Πάσαι δ ’ αύται αί συνήθειαι άποδεικνύουσιν, οτι 
κατά τάς δοξασίας τών Τασμανών καί τών Αυ
στραλών, οί νεκροί έξηκολούθουν ζωήν άλλην 
καί πέραν τού τάφου. Φαίνεται όμως, ότι καί έν 
Μελανησία, ώς καί έν πολλαΐς άλλαις χώραις, 
έκεϊνο οπερ έιραντάζοντο παραμένον μετά τόν 
θάνατον, τά είδωλα καμ-όντων ένί λόγω, ένέπνεον 
μάλλον τρόμον ή στοργήν. Τούτου δ’ ένεκα άπέ- 
φευγον νάναφέρωσι τό όνομα τού θανόντος, οί 
δ ’ δμώνυμοι αύτώ έν τή φυλή μετέβαλλον όνομα. 
ΙΙαρόμοιον ε'θιμον υπάρχει καί έν άλλαις φυλαϊς, 
ιδίως δ’ έν Πολυνησία.

Οί Τασμανοί καί οί Μελανήσιοι, κατά τόν 
θάνατόν τίνος τών οικείων, έτραυμάτιζον έπίσης 
τό ίδιον σώμα ή άπέκοπτον μίαν τών φκλάγγων 
τής χειρός, είτε όπως άποδείξωσι τήν θλϊψίν των, 
είτε όπως κατευνάσωσι τήν όργίλην σκιάν τού 
θανόντος. "Αλλως δέ οϋδαμώς ήδύναντο νά πι- 
στεύσωσιν ότι ό θάνατος προέρχεται έκ λόγου 
φυσικού, άλλ’ άπέδιδον τήν αιτίαν αύτού συνή
θως είς μαγγανεύματα έχθρών. Τούτου ένεκα 
έφρόνουν, ότι οί συγγενείς ώφειλον νά έκδικήσωσι 
τόν θανόντα- καθήκον δ ’ έπεβάλλετο άπαράβα- 
τον ό φόνος τών υποτιθεμένων δολοφόνων, οίτινες 
άνήκον συνήθως είς τινα τών γειτόνων φυλών, 
καί ή σφαγή ήτο ανάλογος τής σπουδαιότητος 
τού νεκρού καί τής πρός αύτόν στοργής τών οι
κείων. Αυστραλός τις πρός ενδειξιν τής πρός τόν 
ιεραπόστολον Σαλβάδον αγάπης, τώ ύπεσχέθη νά

σφάξη, άν άποθάνη, τουλάχιστον ήμίσειαν δωδε
κάδά συμπατριωτών του. Είναι δέ τούτο, μεταξύ 
άλλων, έν τών όλεθρίων αποτελεσμάτων, άτινα 
έπήνεγκεν είς τόν κόσμον, ούχί τά δόγμα περί 
αθανασίας τής ψυχής, οπερ βραδύτατα διεπλά- 
σθη έν τή άνθρωπίνη σύνειδήσει, άλλ’ ή κοινο- 
τάτη πάσαις ταϊς φυλαϊς δοξασία περί προςκαί- 
ρου έπιβιώσεοίς μετά θάνατον.

Οί Παπούαι καί οί Νεοκαληδόνιοι πιθανώς 
δέν συνειθίζουσι νά καίωσι τούς νεκρούς. Άλλ’ έξ 
έναντίας οί μέν Παπούαι άποξηραίνουσι καί τα- 
ριχεύουσι τούς νεκρούς, καί τούς φυλάττουσιν είτα 
έπιμελώς έν ταϊς ίδίαις κατοικίαις- τών δέ Νεο- 
καληδονίων πατριαί τινες θέτουσιν αύτούς εις 
μέρη έπίτηδες πρός τούτο ώρισμένα, καί άφ’ ού 
συντελεσθή .ή σήψις άνακομίζουσι τά όστά, καί 
θετουσι ταύτα είς κοιλότητας βράχων, ή είς μι
κρά ύπόγαια, έσκαμμένα έν μέσω δασών. Συχνό
τατα όμως θάπτουσιν αυτούς έν κοιμητηρίω 
ίδιαιτέρφ τής πάτριάς, οπερ θεωρείται τόπος ιερός 
( τα β οϋ ). Άλλαι δέ πατριαί τών Νεοκαληδονίων 
θάπτουσι μόνους τούς αρχηγούς αύτών, τούς δέ 
κοινούς νεκρούς θέτουσιν έπί κλάδων δένδρων ή 
προςδένουσιν είς κορμούς δένδρων. ’Εν πάσνι δέ 
περιστάσει θέτουσιν ή έμπηγνύουσιν έν τή γή πλη
σίον τού νεκρού πάντα τά έργαλεϊα, τά όποϊα ΰπο- 
λαμβάνουσι χρήσιμα ή αρεστά αύτώ, ώς δόοατα, 
παγαίας (κώπας), κοσμήματα καί τά τοιαύτα.

’Επειδή δέ δ θάνατος άρχηγού θεωρείται ε’ν 
Νέα Καληδονία ώς δημοσία συμφορά, ίσως δ ’ 
επειδή καί δ πληθυσμό: τών πατριών αυξάνει 
δυσαναλόγως πρός τούς πόρους αύτών, δυςχεραι- 
νομένης τής συντηρήσεως αύτών έκ τοϊς τοιαύτης 
αύξήσεως, ύποχρεούνται πάντες, οσάκις αποθνή
σκει αρχηγός, πρός έκδήλωσιν θλίψεως νάπέγωσιν 
έπί δεκαπέντε ημέρας ή έ’να μήνα τών συζυγι
κών σχέσεων. Ή τοιαύτη έκδήλωσις τού πένθους 
είναι, βλέπετε, παντελώς διάφορος τών έν ταϊς 
βασιλικαΐς αύλαΐς συνειθιζομένων. Μετά τήν λή- 
ξιν τής προθεσμίας ή αρσις τής άπαγορεύσεω: 
πανηγυρίζεται διά μνημοσύνου έορτής.

’Εκ πασών τών παρατηρήσεων τούτων καθί
σταται πρόδηλον οτι οί Μελανήσιοι, καί αύταί 
αί ύποδεέσταται φυλαί έκ τούτων, πιστεύουσιν 
είς έπιβίωσίν τινα μετά θάνατον, καί ότι δ θ ά 

νατος τών οικείων διεγείρει αύτοϊς, είς άλλου: 
μέν έπί μακρότερον, είς άλλους δ ’ έπί βραχύτερον 
χρόνον, αισθήματα στοργής ή ωμότητας.

(01ι. ίβ ΙιιιΐΓ Π Μ ΐι) · ·  Π.

ΖΩΑ ΣΟΦΑ • ·
έχ τεβ ίν τα  έν Ιίαρισίοες

Οί άνθρωποι έςεμεταλλεύθησαν πάντοτε τήν 
νοημοσύνην τών ζώων διά τάς δημοσίας διασκε-
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βάσεις. Σοφοί χήνες πχίζοντες δάμ ινον, πίθηκοι 
ένδεδυμένοι καί μετχχ ειριζόμενοι το σάρωθρον η 
ξιφομχχούντες η ϋπηρετούντες, μεθ' όλην την 
προ; τούτο αποστροφήν των, καί καναρίνια ε”τι 
ρ ίπ τ ο ν τα  τα  χ α ρ τ ία ,  από μχκρού χρόνου συντε- 
λούσιν εις την επιτυχίαν των δημοσίων θεαμά
των. Αί τοιαύται εκθέσει; δέν είνε άνευ ενδιαφέ
ροντος S í í  τούς θεατάς, έφ’ ώ καί ένομίσαμεν 
οτι εύχαριστούμεν την περιέργειαν των ήμετέρων 
αναγνωστών άναφέροντες τά διάφορα γυμνά
σματα, άτινα κατά τον ενεστώτα χειμώνα έξε- 
τέλεσαν έν ΙΙαρισίοις διάφορα ζώα έκγυμνασθέντα 
πρός τούτο. Έν τώ Άμφιθεάτρω τού βουλεβάρ
του θαυματοποιός έπιτηδειότατος έςετέλει διά
φορα γυμνάσια ορθιος επί ίππου τρέχοντος περί 
τό κέντρον. Ό  θαυματοποιό; ούτο; είχεν εκγυ
μνάσει περιστεράς κατά τρόπον αληθώς έκτακτον. 
Άπέλυεν έν τω μέσω τού ’Αμφιθεάτρου δωδε
κάδά περιστερών, αΐτινες ίπταντο έλευθέρως περί 
τό κέντρον κατά μίαν ή άλλην διεύθυνσιν συμ
φωνώ; πρός την θέλησιν τού θαυματοποιού. Ούτος 
έκράτει εις χείροος ξύλον έν εΐδει σταυρού, έφ’ ού 
αί περιστερά! έκάθηντο προσκαλούμεναι ύπ’ αυ
τού ίσταμένου όρθιου έπί τού καλπάζοντας ίππου 
του. Πλήν τούτου έτεφος γελωτοποιό; διηύθυνε 
χήνας, αΐτινες έςετέλουν έλευθέρως πάντα τά γυ
μνάσια έκγεγυμνασμένου ίππου, βηματίζουσαι, 
τοιποδίζουσαι, καλπάζουσαι, ϋψούσαι τόν δεξιόν 
ή τόν αριστερόν πόδα, στρεφόμεναι περί τό κέν
τρον κατά μίαν ή άλλην διεύθυνσιν, καί πηδώσαι 
άνωθεν τών φραγμών. Τά γυμνάσια ταύτα έξε- 
τέλει ύπο τήν διεύθυνσιν τού αυτού γελωτοποιού 
καί μία έλαφος έν ελευθερία ούσα, ήτις πρός τοϊς 
άλλοις έπήδα καί διά στεφάνών έκ χάρτου.

"Ακρατον γέλωτα προεκάλεσεν ή έκθεσις ΰπό 
έτέρου γελωτοποιού χοίρων γεγυμνασμένων έν αλ- 
λω τινί θεάτρω. Μέλας χοίρος, ένδεδυμένος ώς τρο
φός, καί έπί τών δύο οπισθίων ποδών του περι- 
πατών, ώθει έπί τής σκηνής μικράν άμαξαν, έν 
ή ήτο μικρόν χοιρίδιον ένδεδυμένον ώς βρέφος. Ό  
γελωτοποιός έλάμβανεν είτα τό χοιρίδιον, καί 
άφήρει άπ’ αύτού γοερώς οιμώζοντας τά σπάρ
γανα, πρός τέρψιν μεγάλην τών θεατών, οίτινες 
έγέλων θορυβωδώς. Έτερος -χοίρος έξετέλει κατά 
-rr;v θέλησιν τού γελωτοποιού πάντα τά γυμνάσιά 
έλευθέρου ίππου, έπήδα φραγυούς, μετέβαλλε 
στάσιν κτλ. Έν τέλει έπί τού χοίρου τούτου φέ- 
ροντος έφίππιον παρουσιάσθη άναβαίνων πίθηκο;, 
φέρων ύψηλά υποδήματα καί ένδεδυμένος ώς 
άγγλος ίπποδρόμος (jockey), όστις καλπάζων 
έπήδα διαφόρους φραγμούς.

Όποια θαύματα υπομονής καί έπιμονής έκ 
μέρους τών έκθετών τών ζώων τούτων, άτινα ώς 
έπί τό πλεϊστον ύπείκουσι παθητικώς εις τόν φό
βον γνωστής αύτοίς τιμωρίας, διότι ώς έπί τό 
πλεϊστον διά τών βασάνων έξαναγκάζουσι τά

πτωχά ταύτα ζώα νά έκτελώσι γυμνάσια, εις ά 
ουδόλως άρέσκονται. ΙΙερί τούτων, Οταν έκτίθεν- 
ται είς τά αμφιθέατρα ή τά θέατρα, δύναταί τις 
νά είπή ο,τι έ’λεγεν ύ Λαφονταίν περί τού χοίρου, 
τής αίγός καί τού προβάτου, πορευομένων είς την 
αγοράν:

Έ χ ίΓ  ίέ ν  έπορεύοντο προ; διβσχέοχσίν των.

II ·

Η Ν ΕΡΑΙΔΑ ΜΑΝΝΑ
ΚΡΗ Τ ΙΚ Η  Π Α ΡΑ ΔΟ Ε ΙΕ .

ΈκεΤ ’ ε  τ δ  Ν ερα ϊδόσπ η λο , ’ «  τή ν  άκροττοταιινά 
Π ' δλο  νά  βγα ίνουν τά  νερά  κατάδολα δ ε  νά ειδες, 
Γ ια τ ί  τή ν  νύ χ τα  μπαίνουνε καί λο ύ ζο ν τα ι μ(ά μιά 

’Α φ ρ ό π λ α σ τα ις  Ν ερ ά ιδ ες ,

Κ ά π ο ιο ς  λυράρης χω ρ ια νό ς , Εναν παληδ καιρό,
Γ ιά  τή  μεγάλη τ έχ ν η  του  Ελαχε τ έ το ια  μοίρα.
“Ο τα ν  έκ είνα ις  π ιά νου ν ταν  τή  νύκτα 'ς τ ό  χορά,

Ν ά  π α ίζη  αύτάς τή  λύρα.

Μ ά  κάδε νύ χ τα  6 δύστυχος π ερ νώ ν τα ς  άντικρύ  
'Σ ε  τόσα ις  ’¿ω τικ ια ΐς  ’ μορφιαίς, δλα ις ζω ή  καί ν ιά τα , 
Δ έ  έά σ τα έ ε  κιζ αγάπησε μιά όλόόανδη μικρή, 

Ν ερ ά ιδ α  μαυρομμάτα.

Κ ιν ά  καί πάει ’ ς έ  μ\ά γρηά  τή ς  χ ώ ρ α ς  γ ν ω σ τ ικ ή  
Κ ι^ ά ρ χ ίζε ι μέ παράπονο τό ν  π ό νο  του  νά  κλαίη- 
Μ ά  κ’ ή γρη ά  μαστόρ ισσα  γ ι '  άπόκρισι γλυκειά 

Τ ό  γιμ τρ ικό  το ύ  λ έ ε ι :

« Τ ή ν  νύ χ τα  πού χορεύουνε μέσ’  ’ ς τή  βαθειά σπηλιά 
Ά ρ π α ΐ ’ τή ν  ώμορφη κυρά, όπ ώ χεις  άγαπήση,
Κ α ί μήν άφήσης τά  χρυσά  καί πλούσια  τη ς  μαλλιά 

Χ ΙρΙν π ε τε ινό ς  λα λήση .»

. . . ’ Α π ’  τ ά  μαλλιά τή ν  ά ρπ α ζεν  ό χω ρ ια νός  κΓ αύτή 
Λ ιοκ όν ι, σκύλα, σ ερ π ε τό  'ς  τ ά  χ έρ ια  το υ  ε ίχ ε  γένη , 
Μ ά. π ε τε ιν ό ς  σά ν  λάλησε, κοπέλλα ζηλευ τή  

’ Σ  τή ν  άγκαλιά  του  μένει.

Κ ι_ ό  ν ιό ς  τή ν  'π ήρε σπ ίτι του  καί το ίκ α ν ε  π α ιδ ί . . .  
Μ ’ άπ ’ τό ν  καϋμό δ έν  ά νο ιέε τ ά  χείλη  νά μιλήση. 
Κ α ί πάλι πάει ό χω ρ ια νός  ώ ς  τή  γρηά  νά  δή 

Κ α ί  γνώμ η  νά  ζητήση.

Τ ο ύ  ε ίπ ε ν ’ άνάψη μιά φ ω τιά  ’ ς  τ ό  φοϋρνό του  καλή 
Κ ’ εύθύς ν ’ ά ρπ ά ίη  τ ό  παιδί π ώ ς  (ίέσα θά τ ό  Ι3άλη... 
Μ ά  τ ι  τ ά  θ έ τ ε  ; τή ς  γρηάς έ το ύ τ ’ Λ συμβουλή 

Δ έ ν  το ύ β γε  σά ν τή ν  άλλη.

Γ ια τ ί  σάν μάνα πού ή τα νε  ή άμοιρη νά  (οή 
Π ώ ς  τ ό  μονάχο τη ς  παιδί μέσ ’  ’ ς  τή  φ ω τ ^ π ε τ ά ε ι  
Σ έρ ν ε ι  φωνή θ εό ρ α τη : «Μ ή ,  σκύλε, τ ό  παιδί ! »  

Κ α ί τού  τάρπ ά  καί πάει.

Μ ά  ή ά λλα ις  δ έν τή  θέλησαν νάρθή μέσ’ ’ ς τή  σπηλιά. 
Γ ι ’  αύτό δποιος πάει μ εσάνυχ τα  τή  σ τάμνα  νά  γέμιση 
Βλέπει νεράιδα  πού κρα τεί παιδί ’ ς τή ν  άγκαλιά  

Κ α ί κλαίει έμ π ρός ’ ς τή  βρύσι.

Γ ε η ρ γ ιο ε  Δ ρ ο ε ιν μ ε .

Ε Σ Τ Ι Α 157

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑ Ι ΒΑΣΙΛΕΙΣ
Προ τής άναπτύξεως τής αστρονομίας, τής 

ουρανίας ταύτης επιστήμης, ήσαν ώς γνωστόν 
έν μεγάλη τιμή, οί άστρολόγοι, οί γόητες εκείνοι 
οί έκ θεωρίας τών άστρων προλέγοντες την τύχην 
είς τούς εύπιστους τών ανθρώπων. Τοιούτός τις 
άστρολόγος προεϊπεν είς τόν βασιλέα Λουδοβίκον 
τον ΙΑ1 ότι μία τών κυριών τής αύλής του, ήν 
ήγάπα ό βασιλεύς, θά άποθάνη έντός 8 ημερών. 
Επειδή ή τύχη τό έφερεν καί έπληρώθη ή πρόέ- 
η̂σις τού γόητος, δ βασιλεύς κατατεθλιμμένος 

καί άγανακτών, είπε νά φέρωσιν ένώπιόν του τόν 
άστρολόγον, διατάξας συνάμα τούς ακολούθους 
του ϊνα είς πρώτον του νεύμα άναρπάσωσι τόν 
άνθρωπον καί ί̂ψωσιν αύτόν έκ τού παραθύρου. 
Όταν λοιπόν πα ρέστη ενώπιον του, δ βασιλεύς 
στραφείς προς αύτόν, τφ λέγει- —  Σύ, οστις 
Ισχυρίζεσαι οτι είσαι τόσον σοφός, ώστε νά προ- 
γινώσκης τήν τύχην τών άλλιυν, είπε μου αυ
τήν τήν στιγμήν ποια θά είνε ή ίδική σου, καί 
πόσον καιρόν έχεις ακόμη νά ζήσης;» Ό άστρο
λόγος, είτε πληροφορημ.ένος ών κρυφίως περί τού 
σκοπού τού βασιλέως, είτε καί ύποπτεύσας αύ
τόν, άπαντα έτοίμως καί άνευ φόβου- « Μεγα- 
λειότατε, θά άποθάνω τρεϊς ημέρας πρό τής Με- 
γαλειότητός σου. » Ή άπάντησις αϋτη ε“σωσε 
τόν πονηρόν άνθρωπον, διότι δ δεισιδαίμων βα
σιλεύς ού μόνον δέν ε"δωκε τό σημεϊον νά τόν 
κρημνίσωσιν έκ τού παραθύρου, άλλά καί διέ
ταξε νά τω δώσωσι πάντα τά άπαιτούμενα, κη- 
δόμενος τών ημερών του ώς τών ίδιων εαυτού.

*  *  *

Άνάλογον τού προηγουμένου ανέκδοτον διη
γείται δ Τάκιτος έν τοϊς «Χρονικοί;» αύτού, τό 
επόμενον; Έπί τής βασιλείας τού Αύγούστου δ 
Τιβέριος, διατριβών εξόριστος έν ’Ροδω, ήγάπα 
νά συμβουλεύηται τούς μάντεις, καθήμενος έπί 
υψηλού βράχου παρά τήν θάλασσαν εάν δ' αί 
άπαντήσεις τού οίωνοσκόπου πχρεϊχον υπόνοιαν 
κμαθείας ή άγυρτείας είς τόν Τιβέριον, ούτος αυ
τοστιγμεί κατεκρήμνιζεν αύτούς έκ τού βράχου 
είς τήν θάλασσαν διά τίνος υπηρέτου, έκεϊ πα- 
ρισταμένου. ’Ημέραν τινά συνεβουλεύετο έν τω 
τόπω έκείνω μάντιν τινά, Θράσυλλον τό όνομα, 
επειδή δ ’ ούτος τώ ύπέσχετο τήν αυτοκρατο
ρίαν καί παντός είδους όλβιότητα, δ Τιβέριος 
θεώρησα; ταύτα άγυρτικήν κολακείαν, τόν έ- 
ρωτή- «— Αφού είσαι τόσον σοφός, θά γνωρίζης 
βέβαια καί τό ίδικόν σου μέλλον. Είπέ μοι πό
σος καιρός σοί μένει νά ζήσγιζ;»  Ό Θράσυλλος, 
ύποπτευθείς αμέσως τόν σκοπόν τής έρωτήσεως, 
έξήτασε πρώτον μετά προσπεποιημένης αταρα
ξίας τήν θέσιν τών άστρων κατά τήν στιγμήν 
τής γεννήσεώς του· είτα δέ ώσεί καταληφθείς 
αίφνης ΰπό έκπλήξεως καί τρόμου, αναφωνεί ότι

κατ αύτήν εκείνην τήν στιγμήν ήπειλεϊτο ύπό 
μεγάλου κινδύνου. Καταπλαγείς έκ τής άπαντή- 
σεω; ταύτ/ις δ μωρόπιστος Τιβέριος, τόν ένηγ- 
καλίσθη, τόν καθησύχασεν, καί παραδεχθείς ώς 
άληθή όσα ευνοϊκά τώ προεϊπε περί τής τύχης 
του, τόν έθεώρει τού λοιπού ώς ένα τών φί
λων του.

* Λ *

Όλως διάφορος ήτο ή τύχη δμοίου τινός α
γύρτου έν τή αυλή τής ’Αγγλίας. Ταύτης δ βα
σιλεύς Ερρίκος Ζ ' ήρώτησε τόν άστρολόγον Ιάν 
έγνώριζε πού θά διέλθη τάς ημέρας τού Πάσχα. 
'Εκείνου δ’ άποκριθέντος ότι δέν γνωρίζει- « —  
Λοιπόν άπήντησεν δ βασιλεύς, έγώ είμαι σοφω
τερός άπό σέ, διότι γνωρίζω οτι θά πέρασης τό 
Πάσχα είς την φυλακήν τού Πύργου » · καί έν 
τώ άμα διέταξε νά τόν άπχγάγωσιν έκεΐ.

Κ *

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Ι  Μ Η Ν Ε Σ
Φεβρουάριο;

"Αν ετυχε ν' άναγνώσης τόν Ευθύμ ιον 11.1α- 
χά β α ν  τού 1 Ιαναγιώτου Σούτσου, άναγνώστά μου, 
θά ένθυμήσαι βέβαια τούς ανωνύμους καί διά 
τών γραμμάτων τού Αλφαβήτου Α' Β' 1” δια- 
κρινομένους άρματωλούς παρελαύνοντας διά τής 
σκηνής άνευ αίτιας καί ασχέτως πρός τό δράμα, 
καί μόνον όπως δώσωσι λόγον τών πεπραγμένων 
των. Όμοίαν παρέλασιν ήρξαντο έν τή Ε σ τ ία ,  
άπό τού Ιανουάριου, καί οί μήνες, ούχί ασχέτως 
εννοείται, πρός τό παιζόμενον δράμα τής Αθη
ναϊκής ζωής, έκαστος δ’ αύτών άντιπαρερχόμενος 
διηγείται ήμϊν τί έπραξε, δηλαδή τί είδε δια- 
πραττόμενον κατά τον τριακονθήμιρόν του (κατά 
μέσον όρον) βίον.

*

* *
Καί λοιπόν δ Φεβρουάριος είδε χορούς, χορούς, 

χορούς· χορούς εθιμοτυπίας έν καλλιμαρμάροις με- 
γάροις ύπό τήν άπλετον λάμψιν άκτίνοβολούντων 
πολυφώτων, χορούς οικογενειακούς έν μετριόφροσιν 
αίθούσαις άστών, χορούς παιδιών δοθέντας όπως 
χορεύσωσιν αί μητέρες καί οί πατέρες, καί χορούς 
δημοσίους μετά καί άνευ προσωπίδων, μετά καί 
άνευ αίδοϋς. Ύπό πάσας λοιπόν τάς στέγας, άπό 
τών ανακτόρων μέχρι τής καλύβης (τούτο είνε 
απλούς τρόπος τού λέγειν, εννοείται, διότι αγνοώ 
άν χορεύουν καί έν ταϊς καλύβαις) πλούσιοι καί 
πτωχοί πόδες έπτερώθησαν ύπό τούς γοργούς ορ
χηστικούς φθόγγου; ορχήστρας, κλειδοκύμβαλού 
ή καί αρμόνικας. Έκ τών δημοσίων χορών έπέτυ- 
χον ύπέρ πάντα: οί έν τώ Θεάτρω τών ’Αθηνών, 
0περ αδυνατούν νά φιλοξενήση τήν Θάλειαν προσε- 
κάλεσεν έτσι τινας ημέρας τουλάχιστον τήν μάλ
λον καταδεκτικήν αδελφήν της.

•
♦ *
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Μετά την Τερψιχόρην τό θέατρον φιλοξενεί 
ήδη την Εύτέρπην. Ό έπί τούτω μετακληθείς 
Ιταλικός μελοδραματικός θίασος ήρξατο τών 
παραστάσειόν του άπό της παρελθούσης έβδομχ- 
δος. Ιναί νύν δέν πτοεΐταί τις νά προσπελάση τό 
θέατρον, διότι οΰτε οί άσεμνοι κορδακισμοί καί 
τά έκλυτα ασιανά μέλη τών .Ιεμ.-τ./εμπητΓ,ήδα»· 
άπειλούσιν αυτόν οΰτε αί ώρυγαί καί αί ώς γαλ- 
βανιζομένων βατράχων απότομοι υποκριτικοί άνα- 
τιναγμοί τών άξιούντων ν’ άνεγείρωσι την ελλη
νικήν σκηνην επί τών ερειπίων της καλαισθησίας 
καί του όρθοΟ λόγου. Ή ήδεϊα ιταλική μουσική 
κηλεϊ νυν τήν άκοήν τών φιλομόλπων μετά το-

»  '  Ο  >Υ '  !  '  * -  »σουτον αυχ(Λθν ρα~τ̂ ου<7α. την ψυχήν αυτών εις 
τά κρυστάλλινα νάματα τών περιπαθεστάτων 
μελωδιών αυτής.

*
*  *

'Ωφείλομεν δέ τήν τοιαύτην ίκανοποίησιν εις 
τά ώτα ήμών μετά τ’ ανεκδιήγητα βάσανα, 
άτινα ύπέστησαν κατά τάς ’Λπόκρεω ϋπο τών 
μυριοήχων κραυγών, τών ώρυγών, τών Ιαχών, 
τών οζυφωνοτατων καί παραφωνοτάτων αυλών 
ν.αί τών βροντωδεστάτων τυμπάνων, άτινα οΰτε 
χαριν τής συνωνυμίας καν δέν ένόησαν νά φει- 
σθώσι του ήμετέρου τυμπάνου. Καί τό μαρτύ- 
ριον παρετάθη καί πέραν τών Άπόκρεω, καί τήν 
Καθαράν Δευτέραν, ένώ δ ' έν τοΐς παντοπω- 
λειοις τά βαρέλια του τα ρα μά  έδείκνυον τά δια 
σπαρασσόρ.ενα ερυθρά σπλάγχνα των καί οί όκτα- 
ποδες έξέτεινον τούς αδρανείς πλοκάμους των, 
καί τά κουτιά τών άστακών καί τά β ρ ε χ το -  
καύχια  έφυγαδευον τό βούτυρον καί τάς κεφα- 
λάς τών τυριών, οί μασχαράάες περιεφέροντο άνά 
τάς οδούς άλλοι μ,έν προσωπιδοφόροι, άλλοι δ' ώς 
προσωπίδα φέροντες αύτό τό πρόσωπόν των μετά 
προσθήκης στιγμάτων τινών άσβόλης- μόνον δέ 
άφοϋ έτέλεσε καί τά χού.Ιονμα  ό 'Αθηναίος άπε- 
φάσισε τέλος νά μετανοήσιρ διά τάς αμαρτίας 
άς έπραξε (καί θά πράξη καί τά ε'πιόν έτος) καί 
νά είσέλθη εις τήν Τεσσαραχοστή*·, τήν πλήρη 
νηστείας καί μελαγχολίας (διά τούς πιστούς 
μόνον) καί Κ ύ ρ ιε  τ ώ τ  //υηιμεωχ, καί προη - 
γιασμέν<ύ>· καί Χ α ιρ έ τ ισ μ ά * · τής Παναγίας. 
Τά χού,Ιονμα δέ ταϋτα δέν είνε ή αφελής εκείνη 
έορτή ήν έν άνυποκρίτω ευθυμία έτέλουν οί πα
τέρες ήμών έν τή Πλατεία τών Στύλων καί έπί 
τών πέριξ λόφων διασπειρόμενοι, ότε άπό τού 
φρονήματος μέχρι τού ένδύματος τά πάντα ήσαν 
ελληνικά, άλλ’ έκφυλλισθέντα τινά χού,Ιονμα, τά 
όποια μάλιστα εφέτος διεκρίθησαν εις .Ια ίχα  καί 
α ρ ισ τοχρα τιχά . Καί τά μέν λαϊκά έωοτάσθη- 
σαν ρω μα ίχώ τερο*· έν Παλαιώ Φαλήρω, Οπου 
οί μή έξευρωπκϊσθέντες διά φύλλων σκορόδου 
εστεμμένοι έχόρευον τον τσά μ ιχο r  ύπο τον ηχον 
εγχωρίου κλαρινέτου, ή κατ’ οικογενειακούς ομί
λους έπί τής βραχώδους παραλίας διεσκορπισμέ-

νοι κατεβρόχθιζον τά νησ-ήσιμα φαγητά, έν οίς 
διέπρεπον τά μύδια, άτινα είχον φέρει μεθ' εαυ
τών έξ Αθηνών, τινές δέ καί έκ Πειραιώς- τά 
δέ αριστοκρατικά συνίσταντο εις πληκτικώτατον 
έπί τού άλιπέδου τού Νέου Φαλήρου περίπατον 
έν μέσω συμπαγούς πλήθους μή έπιτρέποντος οΰτε 
νά βαδίση τις κατ’ αρέσκειαν καί τήν άνιαρω- 
τάτην παράταξιν παρά τάς τραπέζας τού έκεί 
καφενείου. *

¥ *
Έκφυλλίζεται, χάνεται, φεύγει κατά μικρόν 

έκ της Ελλάδος πάν άγνώς έλληνικόν- αΰτω 
φεύγουσιν άνά εις καί οί άγνοί έκεϊνοι "Ελληνες 
οί γενναίως πρός τήν παλιγγενεσίαν ήμών άγωνι- 
σθέντες. Τόν παρελθόντα μήνα άνεγραψαμεν τον 
θάνατον τού Λαζκρετου καί Γεωργαντα, νύν 
άναγραφομεν τόν τού Ία χ ώ β ο » Ι Ια ζ ιμ ά ό η  μέ
λους τής Φιλικής Εταιρίας καί σπουδαίως μ.ετα- 
σχόντος τού μεγάλου Άγώνος καί τον τού Ά γ -  
γέ.ίου  Σ τα ίχ ο ν  ταγμ.ατάρχου άποστράτου άπο 
τού 1862, άγωνιστού όμοίως. Θραύονται όλονέν 
οί δεσμοί οί ένούντες ήμ άς μετά τής μεγάλης 
εποχής τού 21 καί μετά μικρόν οΰδέν πλέον θέ
λει συνδέει ήμδς . . .

• ¥
Οί σεβαστοί οΰτοι νεκροί μοί άνέμνησαν τό 

νεκροταφείον καί τούτο διά συνειρμού τών ιδεών 
άπλουστάτου τό ψυχοσάββατον. Κατά τήν κοινήν 
δοξασίαν τήν ημέραν τχύτην έπιστρέφουσιν εις 
τήν γήν αί ψυχχί τών τεθνεώτων, οί δέ ζώντες 
τρέχουσιν εις συνάντησιν αύτών έν τώ νεκροτα
φείο) καί τελούσι μνημόσυνον, καί διασκορπί
ζονται έπί τών τάφων . . . κλαίοντες; όχι, του
ναντίον οί ταλαίπωροι νεκροί! είνε έορτή ζώντων 
έκείνη καί όχι νεκρών. Καί ώς λέγει ό ποιητής:

“ Ερχονται, μαζεύονται, πριν άχόμα φέζη
Νηοί χαί νηχ'ις μέ τό άωρό χ’  όποιος πρωτοτρέξη.
Καί σκορπίζονται μαζη μέσ' τό χοιμητήρι 
Καί τό πειό όεότρελλο στήνουν πανηγύρι.
Τάχα κουβαλούν έκεΓ χίλια ίυό λουλούδια 
Καί τους τάφους βαίνουνε σαν τα μαθητούδια,
'Οπού για τό δάσκαλο, μέσ* απ' τό βιβλίο 
Κάνοντας πώς μελετούν, λένε £.ίλια δύο'
“Ετσι χαί 'ς τα  άνθη τους πωρχονται χ’ άφίνουν 
— Ευχολο, αφού δάχρυα δέν μπορούν να χύνουν— 
Βλέπω Νηότη.— “ Ερωτα. ταΓρι έκεΓ κρυμμένο 
Κ ’ ϊχ ι, 5χι ένθύμησι για τόν πείαμένο.
Κάπου κάπου ακούεται καί πχππα τροπάρι . . . (’ )

*
» *

Αΰτη είνε, άναγνώστά μου, ή λογοδοσία τού 
Φεβρουάριου, τόν όποιον διά τό ταχύ αυτού τέ
λος λατρεύουσι μέν οί λαμβάνοντες, βδελύσ- 
σονται δέ οί δίδοντες μηνιάτικου. Έκ τών άγα- 
πώντων αυτόν είνε καί οί έχοντες διηνεκή γρύ - 
Υΐαν  έν τώ οίκω αυτών, διότι κατά τόν μήνα 
τούτον είνε όλιγωτέρας ημέρας δυστυχείς.

— ’Από όλους τούς μήνας πειός σ’ αρέσει πειό 
πολύ ; ήρώτησαν ένα τοιούτον.

( ') Κ. Παλαμα, Τό ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο ν .
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—  Ό Φεβρουάριος.
—  Διατί;
—  Διότι ή πενθερά μου όμιλεΐ όλιγώτερον.
Ό ταλαίπωρο; 1 οσον συλλογίζομαι οτι εφέτος

ό Φεβρουάριος έχει 29 ημέρας !
Χ ρονογράφος

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑ
Ό κ. Ν* εξαίρετος σύζυγος εισέρχεται κάτι 

ζητών εί; τό μαγειρεΐον, όπου ή σύζυγός του ϊ- 
σταται παρά την εστίαν, παρασκευάζουσα έν 
γλύκισμα. Ό Ν* πλησιάζει άθορύβ ως καί άπο- 
θέτει ηχηρόν φίλημα έπί τού τραχήλου τής 
κυρίας- άλλ’ αΰτη στρέφεται έκπληκτος καί τού 
βάλλει ταίς φωναίς διά τήν τρυφεράν έπίθεσιν.
«— Ά χ ! ’Ελένη, εσύ ήσουν; μέ συγχωρείς- έγώ 
ένόμιζα πώς ήταν ή Σταμάτα!

*  *

*
Διάσημος μουσικός, οστις χάρις εις τήν τέ

χνην του είχε συνάψει λαμπρόν γάμον, εύρίσκετο 
ημέραν τινά έν συναναστροφή, ένθα τόν παρεκά- 
λεοαν νά τραγωδήση,.

—  'Επιτρέψατε μοι, είπε, νά μιμηθώ τήν άη- 
δόνα, ή όποια άφού κτίσγι τήν φωλεάν της παύει 
πλέον εντελώς τού νά τραγωδή!

* *

Ή κυρία Ν* παρεπονείτο προχθές έν όμηγύρει 
φίλων διά τόν φρικτόν θόρυβον τού κώδωνος τής 
γειτονικής της εκκλησίας, όστις τής έτάραττε 
φοβερά τά νεύρα. Ό συμπαθής ’Αγαθόπουλος, 
παρατυγχάνων έν τή όμηγύρει, λέγει προς την 
κυρίαν σοβαρώς:

—  Γιατί, κυρία, δέν ρίπτετε εις τήν αυλήν 
σας καί έμπρός εις τό σπήτι ολίγα πίτυρα, νά 
εξουδετερώνουν τόν κρότον!

Α Λ Η Θ Ε Ι Α Ι
Οί συγγραφείς δυνατόν νά διαιρεθώσιν εις α

στέρας διάττοντας, εις πλανήτας καί εις απλα
νείς Οί διάττοντες αστέρες ε’μποιούσιν αΐσθησιν 
άκαριαίαν, παρατηρούνται, θαυμάζονται καί έν 
\\~~r, οφθαλμού εξαφανίζονται διά παντός. Οί 
πλχνήται διαρκούσι χρόνον μακρότερον- όντες δέ 
καί εγγύτερον τή γή, λάμπουσιν ενίοτε φωτεινό- 
τερον παρά τούς απλανείς, έφ’ ώ καί συγχέονται 
τούτοις ύπό τών κσόφων καί άπειρων- καί ουτοι 
όμως ύποχωρούσι τελευταΐον, διότι έχουσι πρός 
τοΐς άλλοις φώς ούχί ίδιον, άλλά δεδανεισμένον, 
έπιδρώσιν όλίγιστον εις τά άλλα ουράνια σώμα
τα (ήτοι τούς συγχρόνους), πλανώνται δέ καί 
άλλοιούνται, κύριον έργον έχοντες περίοδον, διαρ-

κούσαν ολίγους ενιαυτούς. Μόνοι οί απλανείς είνε 
αμετακίνητοι έν τώ στερεώματι, έχουσιν ίδιον 
φώς, έπιδρώσιν έν παντί χρόνω κατά τόν αύτον 
τρόπον, οϋδαμώς άλλοιούμενοι διά μετατοπίσεως, 
ά τε άμοιρούντες παραλλαξεως. Δεν άνήκουσιν, 
ώς οί προμνημονευθέντες, εις έν μόνον σύστημα 
(ήτοι έθνος), άλλ’ εί; τόν κόσμον άπαντα- διά τό 
ύπέρμετρον όμως υψος αύτών, δέον νά παρέλθω- 
σιν ενίοτε πάμπολλοι ένικυτοί, άχρις ού το φώς 
των γείνη όρατόν εις τούς κατοίκους τής γής.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
Αί έργασίαι τής κατασκευής τού σιδηροδρόμου 

Πειραιώς— ΓΙατρών ήρχισαν άπό Πειραιώς, καί 
οί μέν έκτελεσθέντες χωματισμοί ’Αθηνών καί 
Έλευσϊνος έφθασαν μέχρι τού 40 χιλιομ., επίσης 
δ' έπερατώθησαν οί χωματισμοί τής γραμμής 
Καλαμακίου μέχρι Κορίνθου έκ 10 χιλιομέτρων, 
δραστηρίως δ’ εργάζονται εις τούς χωματισμούς 
άπό τού 40 χιλιομ. μ.έχρι Μεγάρων (57ου χι- 
λιομ.) ήδη δ’ ήρξαντο καί αί έργασίαι τής Κα
κής Σκάλας, μεταξύ Μεγάρων —  Καλαμακίου, 
ήτοι άπό 57 έως τού 90 χιλιομέτρου.

Ή έπίστρωσις τής άπό Πειραιώς δΓ Αθη
νών γραμμής συνετελέσθη μέχρι τού 18ου χι- 
λιομ., έντός δέ τού Φεβρουάριου περατούται μέ- 
χρις ’Ελευσϊνος, καί έντός τού Μαρτίου άπο Κα
λαμακίου μέχρι Κορίνθου. "Ολα τά τεχνικά έργα 
οχετών, γεφυριδίων καί γεφυρών, έξ ών μιας 
σιδηράς γεφύρα; έκ μέτρων 27, έπερατώθησαν 
μέχρις Έλευσϊνος.

*0 σταθμός Πειραιώς περατούται έντός τού 
Φεβρουάριου, όλα τά μικρά κτίρια τής γραμμής, 
φυλάκων κτλ. μέχρις Έλευσϊνος συνετελέσθη- 
σαν, ώς καί ό σταθμός Καλαμακίου.

Ό  σταθμός 'Αθηνών κατασκευάζεται καί πε- 
ρατωθήσεται έντός έξ μηνών, διά τήν μέχρις Έ- 
λευσϊνος προσεχή λειτουργίαν τού σιδηροδρόμου, 
μικρόν ξύλινον παράπηγμα έσεται έτοιμον έν 
καιρφ.

'Τ . Ι ι χ ά .— Έν ταίς άποθήκαις υπάρχει όλον 
τό άπαιτούμενον υλικόν διά τήν άποπερατωσιν 
τής γραμμής- στρωτήρες καί σιδηραί ράβδοι 
(rails) μέχρι κυρίως 100 χιλιομ. βαγόνια δέ, 
άτμοαηχαναί κλπ. διά τήν λειτουργίαν τού σι
δηροδρόμου μέχρι Κορίνθου. Έκλείσθησαν δέ συμ- 
φωνίαι μετ’ ευρωπαϊκών καταστημάτων, όπως 
έμπροθέσμως παραδοθή καί τό υπόλοιπον υλικόν 
δι’ όλας τάς γραμμας.

Αί έργασίαι έξετελέσθησαν μετ’ έπιμελείας 
καί άκριβείας- ή γραμμή θέλει λειτουργήσει 
κατά Μάρτιον μέν άπό Πειραιώς δι ’Αθηνών 
μέχρις Έλευσϊνος (χιλιομ. 36). καί άπό Καλα
μακίου μέχρι Κορίνθου, κατά Μάϊον δέ μέχρι
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Μεγάρων καί κατά Δεκέμβριον ένεστώτος ε'τους 
μέχ ρι Κορίνθου.

Τά σχέδια της όλης γραμμής εκ 400 χιλιο
μέτρων ύπεβλήθησαν εις τήν Κυβέρνησιν ττρος 
Ιγκρισιν άπο τοϋ παρελθόντος Μαρτίου, μέχρι 
σήμερον δ1 ε’νεκρίθησαν τά έως Κορίνθου. Τά 
άπο Κορίνθου μέχρι Ναυπλίου έγκρίνονται όσον- 
ούπω, μετά δέ τήν κοινοποίησιν τής έγκρίσεως 
θέλει δοθή ή έκτέλεσις αυτών έργολαβικώς, καί 
ούτως άποπερα-τουμένων καί των σχετικών με
λετών, αί έργασίαι τής γραμμής ταύττ,ς άρξον- 
ται κατά τό θέρος τοϋ τρέχοντος έτους.

Τά δέ άπό Κορίνθου μέχρι Πατρών καί Πύρ
γου μελετώνται ύπό τών μηχανικών τής Κυβερ- 
νήσεως έν ταΐς λεπτομ.ερείαις.

Χ ά ρ τη ς  χ α ί υφάσματα άφΛεχτα  ΙΙρό τίνος
καιρού έγένοντο έν τώ περιβόλω τοϋ Κεραμεικοϋ 
πειράμ.ατα λίαν ενδιαφέροντα έπί τίνος ά φ Μ χτοο  
σκευασίας, παρασκευασθείσης ϋπο τοϋ κ. Γασπά- 
ρου Μέγερ, προτιθεμένου όπως έφαρμόση ταύτην 
εις τον χάρτην, όΥ οΰ καλύπτονται οί τοίχοι τών 
δωματίων, καί εις τά εμπορικά (ίιβλία κτλ. Ό 
Διευθυντής τής Άστυνομίοίς τών Παρισίων καί 
δ κ. Κάρολος Γαρνιέ, οϊτινες ε'σχον τήν πρωτο
βουλίαν τοϋ πειράματος τούτου, ήθέλησαν νά 
έκτελέσωσιν αυτό έν μεγάλη αναλογία. "Οθεν 
καί δύο παραπήγμ.ατα έκ σανίδων καί ύφάσμα- 
τος έρρίφθησαν εντός ζωηράς πυράς· τό μεν τών 
παραπηγμάτων, έφ’ οΰ ούδεμία προπαρασκευή 
είχε γείνει, μετεβλήθη έντό: ολίγων λεπτών εις 
τέφραν. Τό δ’ έτερον, όπερ είχε παρασκευασθή 
κατά τό σύστημα τοϋ κ. Μέγερ, έμεινεν άθικτον, 
άνθέςαν μάλιστα καί εις αϋτην τού πετρελαίου 
τήν ενέργειαν, δι’ οΰ έρραντίζετο. "Αλλως τε ή 
χημεία άπέδειξεν ότι καί ή φωσφορούχος αμμω
νία καθιστα επίσης άφλεκτα τά υφάσματα.

ΖηΑ οτυπ ί,α . —  Ή ζηλοτυπία τών ανατολι
κών λαών είνε παροιμιώδης. Τά καθ’ έκάστην 
λοιπόν συμβαίνοντα έν τοϊς χαρεμίοις ήδύναντο 
νά πληρώσωσι τόμους ολοκλήρους. "Απειρα δέ 
είνε τά θύματα τοϋ φοβερού τούτου πάθους, 
όπερ ποιηταί καί μυθιστοριογράφοι έλαβον 
συχνάκις ώς θέμα. Τό έπόμενον γεγονός άποδει- 
κνύίΐ άχρι τίνος σημείου ώθοϋσι το πάθος τούτο 
οί λαοί τής ’Ανατολής.

Διοικητής τις τής Σουράτης είχε θελτικωτά- 
την σύζυγον, χάριν τής όποιας παρηυ.έλει τάς 
λοιπάς τού χαρεμίου του καλλονάς. Μαθών ότι 
έν τή πόλει εκείνη εύρίσκετο ξένος τις ζωγρά
φος έπιτυγχάνων πολύ εις τάς προσωπογραφίας, 
έσκέφθη νά τόν προσκαλέση όπως ζωγραφήση 
τήν ύπ’ αύτοϋ λατρευομένην γυναίκα, έλπίζων

οτι ή είκών αυτής θά έμετρίαζε τήν λύπην του 
όταν ήναγκάζετο νά μ.ένη μακράν της. Όθεν 
προσκαλέσας τόν ζωγράφον άνεκοίνωσεν αύτω 
τόν σκοπόν του, καί τω ύπεσχέθη άδροτάτην 
αμοιβήν άν κατώρθου ν’ αποτύπωση έν τώ πί- 
νακι τήν χάριν καί τά θέλγητρα τοϋ πρωτοτύ
που. Ό ζωγράφος άπήντησεν αύτώ ότι ήτο πρό- 
θυμος καί ότι έθεώρει ώς άρκούσαν αμοιβήν τήν 
εύχαρίστησιν, ήν θά έλαμβανεν άν τό έργον του 
ήτο άξιον τής γενομένης αύτφ τιμής.

—  Εμπρός, λοιπόν είπεν ό διοικητής. Έργά- 
σθητι μεθ’ όλης τής δυνατής προσεκτικότητος, 
καί όταν τελείωσης τήν εικόνα φέρε μοι αυτήν 
αμέσως.— Τότε διατάξατε, είπεν ό ζωγράφος νά 
έλθη τό πρόσωπον, οΰτινος έπιθυμ,εϊτε τήν ει
κόνα.— Καί τ ί! διέκοψεν οργίλος ό ’Ινδός αρ
χών, έχεις τήν άπαίτησιν νά ίδής τήν σύζυγόν 
μ.ου; —  ’Αλλά πώς θά δυνηθώ νά ζωγραφήσω 
πρόσωπον, τό όποιον ουδέποτε είδον ; —  Φύγε 
αμέσως- άνέκραξεν ό διοικητής έκτός έαυτού έκ 
τής όργής. “Αν πρέπη όπως έχω τήν εικόνα τής 
συζύγου μου νά σοί δείξω αυτήν, προτιμ,ώ ποτέ 
νά μή λαβω τήν εύχαρίστησιν αυτήν.

Ό δυστυχής ζωγράφος ού υ-όνον δεν κατώρθω- 
σε νά πείση τόν ζηλότυπον ’Ινδόν, άλλά παρ’ ο
λίγον ν’ άπολέση καί τήν ζωήν, διότι έτόλμησε 
νά έκφράση τοιαύτην τινά έπιθυμίαν.

Ό  Ίσθ μ υ ς  τοϋ Κ ρά . ’Αφού ό Λεσσέψ διώρυξε 
τούς δύο μεγίστους ισθμούς τής γής, εις τούς μι- 
μ.ητάς αύτοϋ μόνον άπλαι γλώσσαι γής ύπολεί- 
πονται πρός διώρυξίν. Φαίνεται όμως ότι όλοι οί 
Ισθμοί θά έξαφανισθώσιν άπό προσώπου τής γής 
καί ή λ.έξις χερσόνησος  θά διαγραφή μετ’ ολί
γων έκ τών έγχειριδίων τής Γεωγραφίας. Έπί 
τοϋ παρόντος ό ισθμός τοϋ Κρά, ό όποιος συν
δέει τήν χερσόνησον τής Μαλάγας μέ τήν ήπει
ρον, διατεμνόμενος δέ θά ελάττωση κατά χίλια 
χιλιόμετρα τόν μεταξύ Γαλλίας καί Κοχιγκίνας 
πλοϋν, διατρέχει τόν κίνδυνον τής διορύξεως. 
Τρεις μηχανικοί έχαραξαν έκαστος τό διάγραμ
μά του. Τό μήκος τής διώρυγος ποικίλλει κατά 
τά διαγράμματα άπό 106 μέχρι 100 χιλιομέ
τρων, αΐ δέ προϋπολογιζόμεναι δαπαναι άπό 65 
μέχρι 100 εκατομμυρίων.

Ε Π Α Ν Ο ΡΘ Ω ΣΙΣ  Π ΑΡΟ ΡΑ Μ Α ΤΩ Ν

Εις ιο  έν άριΟ. 425 -τής « Ε σ τ ί α ς ·  καταχωρισθέν μέρος 
τών Τοιχογραφιών, μή διορδωΟ'εν άτυχώς ύπό τοϋ αρμο
δίου διαρβωτοϋ, παρεισέφρησαν πλήν άλλων άσημαντοτέρων 
καί τυπογραφικά τινα παροράματα, άλλοιοϋντα τήν έννοιαν, 
ατινα παρακαλεΐται 6 αναγνώστης νά δ:ορθώση ώς έξης:

Σελ. 115, στήλ. 8’ . ,  στίχ. 8, άντί εις ζα αρχεία γρ. 
εις ζο  χαρτοφνΛαχιον.

Σελ. 116, στήλ. 6', στίχ. 11, αντί συνέπειαν, γρ. συνή
θεια·.

Σελ. 117, στήλ. 6’ . ,  στίχ. 23, άντί Ευαρε’σζον γρ. Εΰ- 
αρίσιου .

’ Εν Άβήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Άνδρέου Κορόμηλα 1884,—  Β ’ 728.


